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(Donderdag) De Vaste Kommissie voor Taaltoezicht 
heeft dan tocli — met een l<leine meerderheid — 
beslist aan de Raad van State de vernietiging te 
vragen van de Schaarbeel<se lokettenregeling, die 
disl<riminerend is voor de Vlamingen. Dit betekent 
dat een meerderheid in de kommissie uiteindelijk 
gezwicht is voor de druk van de regering. Deze 
drong er bij de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht 
sterk op aan dat zij zich tot de Raad van State 
zou wenden. Op die manier ontloopt Tindemans (al
thans voorlopig) een gevaarlijke konfrontatie bin
nen zijn regering en hoopt hij vele maanden extra 
tijd te winnen. 
Het advies van de Raad van State zal immers min
stens zes maanden, en waarschijnlijk véél langer, 
op zich laten wachten. 

De man waarmee alles anders zou worden (en zo
veel beter, volgens de CVP) slaat dus voor de zo
veelste maal op de vlucht voor zijn verantwoorde
lijkheid. Zijn enige bedoeling is het bestaan van zijn 
bleke regering nog wat te verlengen. 

Ondertussen doet Nols verder zijn zin en wrijh 
het FDF zich vergenoegd in de pollen. Tegen de 
tijd dat de Raad van State zich zal hebben uitge
sproken zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 
1976 al dichtbij : een unieke kans voor het FDF voor 
een demogogische kampanje in het Brusselse. Leo 
Tindemans is, onder de « aansporing » van Perin 
en ks. in zijn regering, wel biezonder attent voor de 
FDF-racisten... , 

(lees door p. 3) 

WESTKUST MET DE NEUS 
OP EEN ATOOMEILAND ! 
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WAT WIL DE BSP ? 
Men mag over de eerste-minister persoonlijk denken wat 
men wi l . Persoonlijke simpatie of antipatie doen niets af 
aan de vaststelling dat zijn regering zwak is, ternauwernood 
regeert en geen knopen durft doorhakken 
Om de ekonomische krisis te overwinnen en de tewerkstel
ling te beveiligen :s een sterke regeringskoalitie nodig Een 
koalitie die meteen sterk genoeg is om het Vlaams-Waals 
probleem op te lossen en het mes te zetten in het Brusselse 
gezwel. 
Zonder oplossing van dit probleem blijft immers iedere rege
ring gehandikapt Zeer duidelijke en moedige sociaal-ekono-
mische politiek is met mogelijk zoader het opruimen van wat 
men in slecht Nederlands de « kommunautaire problemen » 
noemt. 
De ervaring in Steenokkerzeel opgedaan, heeft geleerd dat 
het FDF vermoedelijk niet geschikt is om mede de nodige 
meerderheid te leveren voor een meerderheid, die weet wat 
zij wil en sterk genoeg om haar wil door te zetten. 
Zo rijst vanzelf de vraag welke meerderheid dan wel ? Spon
taan denkt men aan een samenwerking van de grootste par
tijen in Vlaanderen en Wallonië met de federalisten. 
Een dergelijke meerderheid zou in staat moeten zijn en het 
federalisme in te voeren én een moedige én samenhangende 
sociaal-ekonomische politiek Maar dan zou het RW moeten 
kiezen tussen de Brusselse poujadisten en de oprechte fede
ralisten. 
De BSP zou tevens bereid moeten zijn in dat geval mede van 
gemeenschap tot gemeenschap te onderhandelen^ Maar dit 
veronderstelt dat de Vlaamse BSP samen met andere Vlaam
se politieke krachten een gezamenlijk standpunt durft inne
men. De Waalse BSP moet aan de tafel willen gaan zitten 
met de Waalse federalisten. Zoniet is de oplossing van het 
Vlaams-Waals probleem met de BSP vrijwel onmogelijk. 
Willy Claes heeft nu de jongste weken herhaaldelijk ver
klaard dat de BSP onontbeerlijk is om een gesprek van 
gemeenschap tot gemeenschap te doen slagen. Anderzijds 
herhaalt dezelfde Willy Claes dat er alleen met de éne 
socialistische partij kan gepraat worden, zonder onderscheid 
tussen Vlamingen en Wafen. 
Deze stelling sluit een zinnig gesprek tussen de gemeen
schappen ais dusdanig uit. Zolang deze tegenstrijdigheid in 
de houding van de BSP niet is opgeruimd lijkt een alterna
tieve oplossing voor de huidige besluiteloosheid dan ook 
bij voorbaat uitgesloten. 

Hugo Schiltz 
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TE BRUSSEL WERKEN ! 

Parlementsleden zijn gaan beto
gen naar het Baskenland Zij zijn 
gaan werken op de verkeerde 
plaats, want als de Vlaamse par
lementsleden ergens hard moe
ten gaan werken dan is het wel 
te Brussel, waar men bezig is de 
Vlamingen buiten te vagen Daar 
werken zij met onophoudend vol
gens een weloverwogen plan 
met wat papieren protest houden 
WIJ in Brussel geen stand 
WIJ zijn niet eens m staat m ons 
eigen land onze eigen rechten op 
te eisen, wij zijn met in staat 
een wet te doen toepassen en 
WIJ, de geminoriseerde meerder
heid, zouden aan het buitenland 
gaan leren hoe zij daar hun rech
ten moeten opeisen < 
Wat de Vlaamse parlementsle
den m hun arrondissement ver 
richten, heeft met het minste 
belang voor de Vlaamse gemeen
schap het Vlaamse volk wint of 
verliest te Brussel < 
WIJ kunnen Brussel maar behou
den als al de Vlaamse parle
mentsleden zich daar dagelijks 
inzetten om er de Vlaamse inwo
ners te verdedigen 
Als dit met gedaan wordt, is 
Brussel voor ons verloren, maar 
dan wordt gans Vlaanderen met
tertijd een voorstad van Brussel 
Men kome met aandraven met 
de bewering dat die brave par 
lementsleden toch zo hard wer
ken, want hoe dikwijls hebben 
ZIJ al met geïnterpelleerd en hoe
veel honderden parlementaire 
vragen hebben zij al met gesteld' 
Er IS een senator die misschien 
al het jubileum kan vieren van 
zijn 25 000ste parlementaire 
vraag i 

Dit alles haalt mets uit 
Onze tegenstrevers zijn voortdu
rend in de aanval en denken 
steeds nieuwe maatregelen uit 
om ons uit te schakelen 
Als de Vlaamse Beweging, sinds 
de oorlog, voortdurend achteruit-
geslagen wordt, dan is dit voor 
net grootste deel aan de Vlamin
gen zelf te danken en vooral aan 
de tamheid van de Vlaamse par
lementsleden, van de VU en van 
ue besturen van de Vlaamse ver
enigingen, die nog steeds werken 
1 lot verouderde ondoelmatig ge
bleken middelen en die nog nooit 
gebruik gemaakt hebben van de 
machtige middelen die wij door 
rechtstreekse aktie kunnen aan
wenden 
Het uitsluitend werken op poli
tiek vlak heeft ons m het slop 
gebracht De strategie van de 
Vlaamse Beweging moet dringend 
herdacht worden 

H B , Antwerpen 

EEN JAAR NA 
STEENOKKERZEEI 

De heer Raskin, die ik het res-
pekt toedraag dat een belangrijk 
aantal VU-parlementairen ver 
dient, blijft zijn uiterste best 
doen om de historische, maar bo
vendien zeer belangrijke onder
handelingen voor de vorming van 
deze regering als overwegend ne
gatief voor onze partij te be
stempelen Het blijkt mij ook zijn 
bedoeling, zijn invloed te laten 
gelden om bij eventuele nieuwe, 
soortgelijke onderhandelingen, de 
VU afwezig te zien Ik kan hem 
daarin niet volgen en wil daarbij 
volgende bedenkingen maken 
Een eerste is dat het partijbe
stuur telkens zeer goed moet 
overwegen wanneer Het de in 
struktie of toelating geeft aan ge
lijk wie van onze vertegenwoordi
gers om gelijk waar afwezig te 
blijven Wie dagelijks tussen de 
gemiddelde kiezer staat, weet 
dat 95 % der mensen een mini
mum van politieke onderlegdheid 
mist en een afwezigheid bijna 
altijd als negatieve aktie be
schouwt Ook volgens mij is het 
veel meer verantwoord zich ner 
gens terug te trekken, maar alle 
ontwerpen en voorstellen die 

voor de Vlaamse gemeenschap 
en ons programma onaanvaard
baar zijn, met de grootste duide
lijkheid en begrijpelijke argumen
ten af te wijzen, telkens de 
nieuwsmedia daarvoor de gele
genheid bieden 
De veronderstelling dat een VU-
deelname aan deze regering 
stemmenverlies zou teweegbren
gen, IS met meer dan een veron
derstelling De tijd dat een partij 
in de oppositie a prion bij ver
kiezingen winst boekt, lijkt mij 
definitief voorbij, en eerlijk ge
zegd, wie kan daar kwaad om 
zijn 
Maar het volgende lijkt mij toch 
wel veel belangrijker Van de + 
500 000 VU kiezers zijn er mis
schien + 150 000 wat men 
Vlaams-nationalisten noemt De 
anderen stemmen voor ons, wel 
voor het Vlaams zijn van de par
tij maar toch ook om andere pro
grammaredenen en om de «stijl» 
die onze partij gebruikt 
Tussen die + 350 000 en nog 
meer, tussen degenen die nog 
niet voor de VU stemden, maar 
hun tegenzin van onze partij toch 
stilaan overwonnen hebben, gaan 
deze 2 bedenkingen volop rond 
Een eerste is voor mij egoïstisch 
en kortzichtig, maar ze is er 
Voor de VU stemmen, haalt mets 
uit, ze geraakt met in de rege 
ring, ze kan dus voor mij mets 
doen Een tweede bedenking die 
ik bij herhaling na Steenokker-
zeel heb horen maken en zelfs 
door intellektuelen, wat nogmaals 
bewijst hoe weinigen het poli
tieke leven ten gronde volgen 
N'j de Volksunie kans kreeg om 
verantwoordelijkheid te nemen, 
weigert ze Die verkeerde me
ning IS vooral gegroeid toen ons 
partijbestuur een paar maanden 
na Steenokkerzeel meende te 
moeten openbaar maken, alle on 
derhandelingen verder te weige
ren Dit was overbodig, wij ston-
dn toch al buitenspel en de ver 
antwoordelijkheid hiervoor be
rustte op dat ogenblik volledig 
bij onze grootste tegenstrever 
de CVP 

Nee, ik zou een eventuele rege
ringsdeelname zeker met princi
pieel op voorhand afwijzen al 
ben ik ook formeel dat geen en
kel basispunt van ons program 
ma nog te grabbel gegooid wordt 
VU parlementsleden zijn anders, 
dan de anderen VU ministers 
zouden dit ook kunnen zijn en 
misschien op die manier de VU-
toekomst bestendigen en verbre
den 

H V D A , Schoonaarde 

VLAAMSE TERRITORIALE 
WATEREN ? 

Elke maand stuurt Vanden Boey-
nants zijn « Brief », een politiek 
propagandablaadje, aan militai
ren (ze hebben hem hun adres
sen bezorgd ') om de volgende 
verkiezingen voor te bereiden En 
hij heeft kennelijk personeel ge
noeg om zich met deze propa
ganda bezig te houden 
Naast een persoonlijk woordje 
van VDB dat in zijn typisch alle-
richtingsstijl is opgesteld, bevat 
deze « Brief » (dit aan het 60-
centiemenport te rechtvaardi 
gen i) ook wat inlichtingen en 
cijfers 
Zo las ik dat dagelijks tiendui
zenden van zeer ver moeten naar 
Brussel komen voor hun dage
lijks brood Ze komen vooral uit 
Vlaanderen om in Brussel dos
siers samen te stellen, die even 
goed in Oostende, Hasselt of in 
Turnhout konden samengesteld 
worden, zonder zich ervoor te 
verplaatsen 
Zo bevindt bv de Staf van de 
Belgische Zeemacht zich, nu met 
in Oostende, maar in Brussel 
Alle dagen moeten een pak 
Vlaamse militairen, die tot de 
zeemacht behoren, naar Brussel 
sporen om 's avonds naar zee 
terug te keren. 
Ook de dienst van de zeevisse
rij IS in Brussel gevestigd In Ne
derland heeft men reeds jaren 
een inspanning gedaan om de 
openbare diensten te spreiden, 
maar bij ons heeft men er nu al 
een paar keren horen over 
spreken Maar kom, ik las m de 
VDB-brief van april nog iets an
ders en wel dat tot de objektie-
ve » criteria » om te bepalen 
hoeveel kredieten elk gewest 
recht kredieten ook de opper
vlakte van dit gewest meetelt 
Naast bevolkingsaantal en belas
ting betaald door fysische perso
nen. 
ZIJ die ons steeds hebben verwe
ten dat WIJ geen rekening hielden 
met de individuele mens, maar 
met de grond, hebben toch uit
zonderlijk veel belang gehecht 
aan de grond Met het gevolg dat 
Wallonië uit deze grondopper 
vlakte (het Duitstalig gebied 
wordt bij Wallonië gerekend i] 
uitzonderlijk veel voordeel haalde 
De oppervlakte van de Waalse 
grond ligt vast (tenzij ze toch 
nog aanspraken maken op Vlaams 
grondgebied zoals Brussel dat 
zeker doet als we ons met 
krachtdadig verzetten '] maar 

de bevolking ' De vreemdelingen 
tellen mee voor dit cijfer en het 
IS dus duidelijk dat een cijfer, 
dat steeds kan veranderen, een 
zeer zwak kriterium voor Vlaan
deren betekent Nu is er een 
vraag die ik wilde stellen aan 
onze parlementsleden en wel of 
bij de vastlegging van de opper
vlakte van het Vlaamse territo 
rium wel rekening werd gehou
den met de oppervlakte van onze 
•• territoriale » wateren Want elk 
land, gelegen aan de zee, heeft 
op grond van internationale wet
ten, verplichtingen en rechten op 
een zone in de zee, gelegen langs 
zijn kusten 
Deze territoriale wateren zijn 
Vlaams gebied en ze moeten 
meeberekend worden bij' de 
vaststelling van de oppervlakte 
van het Vlaams territorium 
Is zulks gebeurd ' Graag verna
men de Vlamingen daarover 
meer 

M V D , Vilvoorde 

ONWETENDHEID 
OF BEWUSTE MISLEIDING ? 

Ware het met mogelijk een proef 
te doen met een andere redak-
teur voor 't buitenland ' Het ge
stroomlijnd p r o z a waarmede 
A V D ons weekblad teistert, 
kunnen we immers ook in 
« Knack » of andere Amadabour-
geoissurrogaten lezen 
Uw redakteur schrijft dat nuch
ter-bekeken het resultaat der 
Portugese vrkiezingen niet kom
pleet « vrij » IS ,omdat de Bewe
ging der Strijdkrachten (voor 
Chili worden minder subtiel de 
woorden • militaire diktatuur ge
bruikt) kompleet haar kas veegt 
aan de uitslag A V D is vlug te 
vreden 
Waarom mogen de « Wij «-lezers 
met weten dat zowel de knsten-
demokraten, als de liberalen, als 
de monarchisten, als de volksna-
tionalen aan die verkiezingen 
zelfs met mochten deelnemen •? 
Waarom moet ons blad meespe
len m die internationale konspi-
ratie-van-het-zwijgen ' 
Waarom mogen de « Wij —le
zers niet weten dat de Portuge
zen met durfden wegblijven uit 
de kieshokjes, uit schrik voor de 
terreur van de rode vriendjes 
(ook van Scares) en zeker van de 
Copcom (de politieke politie) ? 
En voor barstensvolle gevange
nissen en een ineengestorte eko-
nomie durft uw redakteur nog pe-
roreren dat argwaan en met-ge
fundeerde (I) kritiek inopportuun 
zijn ' 
Aan eén rode Liesbeth Walkiers, 
ons langs de BRT opgedrongen, 
hebben we genoeg In mijn week
blad wens ik waarheid te lezen 

R M , Melsen 

Red Wij laten deze « analyse » 
en bepaalde terminologie uiter
aard voor rekening van onze le
zer Aangezien hij echter de 
waarheid wil lezen in « Wij » 
moeten wij er hem toch attent op 
maken dat de Portugezen echt 
met naar de kieshok/es werden 
gedreven maar vrijwillig en tal 
rijk aan de verkiezingen deelna
men Dat zagen wij met eigen 
ogen 

BETER SAMENWERKEN 

Met het Rode Kruis is het in 
België natuurlijk scheef gelopen 
Dit edele humanitaire werk werd 
in Vlaanderen gediskrediteerd 
door de Brusselse franstalige 
heerschappij Waar het in dienst 
moest staan van de gemeen
schappen, ook de Vlaamse, werd 
het al te dikwijls een franskil
jonse boel De reaktie bleef niet 
uit het Vlaamse Kruis werd ge
sticht, ongeveer 50 jaar geleden 
Het Internationale Belgische Ro
de Kruis bleef bij bewuste Vla 
mingen een slechte beurt maken 
Tot men in 1970 besliste einde
lijk een splitsing toe te passen 
die een einde maakte aan de uni 
taire struktuur, en die een vooraf
beelding IS van een federaal Bel
gië De nationale raad bestaat uit 

twee gemeenschappen De pro
vincie Brabant wordt zelfs al 
gesplitst in een provincie Vlaams 
en Waals-Brabant, en een tweeta
lig komitee voor Brussel 
Na deze grondige struktuur- en 
ook mentaliteitswijziging, waarbij 
kregen in het Belgische Rode 
Vlamingen m e d e zeggingschap 
Kruis, IS het ook voor bewuste 
en overtuigde Vlamingen moge
lijk aktief te worden in het Rode 
Kruis Dit gebeurde ook in onze 
gemeente Hoe simpatiek ik het 
Vlaamse Kruis ook vind en hoe
zeer ik de verdiensten van het 
Vlaamse Kruis ook waardeer, heb 
ik en vele mensen uit onze ge
meente en uit Vlaanderen geop
teerd voor het Rode Kruis, om 
de volgende redenen 
1 Het Rode Kruis is een inter
nationale vereniging, en het wordt 
ti jd dat Vlamingen zich ook op 
dit gebied internationaal nuttig 
en kenbaar kunnen maken Het 
Vlaamse Kruis is spijtig genoeg 
met internationaal aanvaard 
2 Het Belgische Rode Kruis 
heeft nu een federale struktuur 
Bewuste Vlamingen moeten er 
een sterke aanwezigheidspolitiek 
voeren, konform aan hun nume
rieke meerderheid in België. 
3 Het Rode Kruis is een huma 
nitaire organisatie die geen on
derscheid maakt in nationaliteit, 
ras, geloof, klasse of politieke 
opvattingen Waar het Vlaamse 
Kruis een noodzaak was toen het 
Rode Kruis hoofdzakelijk frans-
talig was in België, valt deze 
noodzaak weg, nu het Rode Kruis 
op kommunautair nieuwe en nor
male wegen opgaat. 
We begrijpen dat de heer Van 
Bel verontwaardigd is omdat mi
nister De Saeger in een toespraak 
(die ik met gehoord heb) met 
spreekt over de hulpverlening 
van het Vlaamse Kruis, en omdat 
het Vlaamse Kruis geen subsi 
dies krijgt Wij begrijpen met 
meer waarom het Vlaamse Kruis 
mettertijd met zou fusioneren 
met het Rode Kruis Zou een 
IJzerbedevaart, een Zangfeest, 
een Vlaamse betoging minder 
Vlaams worden omdat de EHBO 
zou worden toegediend door 
Vlaamse Rode Kruismensen in 
plaats van Vlaamse Vlaams 
Kruismensen '' 
We zijn er vast van overtuigd, 
dat eens het Vlaams Kruis en 
het Rode Kruis in Vlaanderen zul
len fusioneren, omdat het geen 
zin heeft dat Vlaamse idealisten, 
die we zijn, zowel in het Vlaamse 
als in het Rode Kruis, met dezelf
de doelstellingen het menselijk 
leed lenigen, nog eens verdeeld 
en tegen elkaar zouden moeten 
blijven werken 
In afwachting dat Vlaanderen 
weldra het ene Rode Kruis heeft 
waarop het recht heeft, zoals alle 
volkeren in de wereld, hoop ik 
dat beide humanitaire veremgin 
gen samen nuttig werk zullen le
veren, zonder zinloze broeder
twisten 

VP., Asse 
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DEVANT L'EXTREMISME FLAMAND» 
Le bourgmestre F.D.F. (Schaerbeek) 
doiite du fait qu'un commissaire du 
gouvernement puisse « mettre le 
pied» dans sa Maison communale 

— Je ne cédcrai devant 
aucune pression. 

C'est ce que nous a declare, 
hier solr, M Roger Nols. 
bourgmestre (F D F ) de 
Schaerbeek Depuls quelques 
semalnes, M Nols est la cible 
preférée des mlllces du Taal-
aktJe-kpmitee ( T A K ) mals 

tlque» des gulchets commu-
naux n'est évldemment pas 
conforme ó. l'esprlt des lols Un-
gulstlques de 1972 et 1973 M 
Roger Nols en convient « Si 
je ne respecte pas l'esprit des 
lois linguistlques. c'est unlque-
ment par souci d'efficacité. 
Par contre, ]e défle quiconque 
de démontrer que l'organisa-
tion des guichets communaux 
de Schaerbeek est contrai'-e a 

(vervolg van biz. 1) 

Op 6 mei heeft het Partijbestuur 
van de VU een brief geschreven 
aan de hh. Claes, Grootjans en 
Martens, respektievehjk voorzit
ters van de BSP, PVV en CVP. 
Daarin wordt voorgesteld, aange
zien de regering om politieke en 
morele redenen blijkbaar niet 
kan optreden tegen Nols, dat al
le Vlaamse frakties in het parle
ment zouden samenwerken voor 
de onmiddellijke goedkeuring van 
het wetsvoorstel-Anciaux, dat 
een einde kan stellen aan alle 
verdere betwistingen. De VU ver
klaarde zich tevens bereid de 
tekst van dit voorstel vooraf met 
hen te bespreken. 

Terwijl de partijbesturen van de 
CVP, de BSP en de PVV de ti jd 
kregen om over deze brief na te 
denken, kloeg de VU-Kamerfrak-
tie in een persmededeling van 7 
mei « de lankmoedige houding 
aan van de eerste-mmister in de 
zaak van de loketten in het ge
meentehuis van Schaarbeek », 
dat de diskriminatie ten overstaan 
van de Vlamingen in Schaarbeek 
voortduurt en dat « de regering 
de moed mist hieraan een einde 
te stellen ». 

HET WETSVOORSTEL-ANCIAUX 

Dit wetsvoorstel van de VU-frak-
tieleider in de Kamer van Volks
vertegenwoordigers bepaalt dat 
het in de gemeentelijke over
heidsdiensten van het bestuurlijk 
arrondissement Brussel-hoofdstad 
verboden is het kontakt met het 
publiek derwijze te regelen dat 
onderscheid gemaakt wordt tus
sen het Nederlandstalig en Frans
talig publiek, ledere andere rege
ling is nietig. 
Door dat korte stukje wet zou het 
gezwaai met lerlei juridische in
terpretaties i;n het ping-pong-
spelletje tussen de regering, de 
Vaste Kommissie voor Taaltoe-
zlcht en de Raad van State met
een ophouden en de diskrimina
tie van de Vlamingen zou op dat 
punt althans onmogelijk worden. 
Maar dat is blijkbaar te simpel. 
Wilfried Martens, de voorzitter 
van de CVP, reageerde in elk ge
val afwijzend onder het voor
wendsel dat dit « een wijziging 
van de taalwet » zou betekenen 
en dat de taalwet enkel maar 
moet worden toegepast. Martens 
praat daarmee natuurlijk Tinde-
mans naar de mond die als de 
dood Is voor een konfrontatie in 
de regering of in het parlement 
tussen Nederlandstaligen en 
Franstaligen, en die daarom 
slechts heil ziet in vluchtpogin
gen en in het afwentelen van de 
verantwoordelijkheid. Dat laat 
hem toch minstens toe dan wat 
tijd te winnen. 

ARGUMENTEN GENOEG 

Op de verklaringen van CVP-Mar-
tens antwoordde VU-fraktieleider 
Anciaux o.m. het volgende : 

1. De heer Martens blijft beweren 
dat de regering niet meer zou 
kunnen optreden, omdat de vice-
gouverneur destijds geen schor
sing heeft uitgesproken en de 
verjaring nu zou ingetreden zijn. 
Wij hebben steeds verklaard dat 
deze bewering onjuist is : 

— De vice-gouverneur van Bra-
bnat heeft nooit kunnen schorsen 
omdat er te Schaarbeek — zoals 
nu te Etterbeek — geen beslis
sing was van het schepenkollege 
of gemeenteraad. 

— Volgens art. 58 van de geko-
ordineerde wetten op het taalge
bruik in bestuurszaken treedt de 
verjaring pas in na 5 jaar. 

— Na het negatief advies van de 
Vaste Kommissie voor Taaitoe-
zicht kan de toezichthoudende 
overheid, in casu de minister van 
Binnenlandse Zaken, nog steeds 
de vaststelling doen van de nietig
heid van de administratieve han
deling te Schaarbeek (cfr art 58). 

2. De heer Martens beweert dat 
ons wetsvoorstel de taalwet wil 
wijzigen. In de toelichting van het 
wetsvoorstel kan men lezen dat 
de Volksunie eveneens meent 
dat de taalwet moet toegepast 
worden en dat de regering hier
over moet waken 

Het wetsvoorstel houdt geen wij
ziging in van de huidige taalwet, 
eventueel kan het beschouwd 
worden als een interpretatieve 
wet, ook al werd het als zodanig 
niet vermeld. 

De goedkeuring van ons wets
voorstel zou alle diskussie over 
de taalwet uitsluiten en onmid
dellijk een oplossing bieden. 

ETTERBEEK : 
NIEUWE TIJDBOM 

Inmiddels had de burgemeester 
van Etterbeek, de FDF-Defosset, 
aan de inwoners van zijn gemeen
te laten weten dat ook op zijn 
gemeentehuis (vanaf 12 mei) het 

quelle seralt l 'attltude de M. "i-' 
Nols 7 

— Je ne suis pas au courant 
de la démarche de M. Cap-
puyns, nous a repondu M. •̂• 
Nols. mais je ne suis pas eer- . 
taln du tout qa'un commis
saire déslgné par l'Etat réussi- •• 
rait a entrer dans la maibon 
communale de Schaerbeek... ' | 
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lokettensysteem-Nols zou worden 
ingevoerd. Onmiddellijk zag men 
weer byzantijnse diskussies op
laaien over de vraag of er nu al 
dan niet « een beslissing » van 
het schepenkollege of de ge
meenteraad van Etterbeek was, 
en of men — en hoe — kon op
treden wanneer zou blijken dat 
er geen « beslissing » was. 
Ondanks dit bijkomend argument 
voor een spoedige behandeling 
van het wetsvoorstel-Anciaux, en 
ondanks het aandringen van de 
initiatiefnemer bij de kommissie 
van Binnenlandse Zaken voor een 
dringende behandeling, bleef de 
regering (en de partijen die haar 
steunen) onwrikbaar, Tindemans 
verklaarde vlakweg geen parle
mentair debat te wensen over de 
kwestie. 

De liberalen hadden zich bij deze 
diskussie heel stilletjes gehou
den De socialisten lieten echter 
weten dat zij het wetsvoorstel-
Anciaux zouden steunen in het 
parlement. 
Nu de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht naar verluidt toch 
gezwicht is voor de aandrang van 
de regering en de Raad van State 
verzocht heeft de lokettenrege-
ling te Schaarbeek nietig te ver
klaren, hoopt Je regering voor 
vele maanden verlost te zijn van 
deze vervelende en voor haar be
staan biezonder gevaarlijke kwes
tie. 

Inmiddels is iedereen benieuwd 
te zien wat zij zal doen met de 
Etterbeel<se apartheid-zonder-be-
slissing. 
Wie in Vlaanderen nu nog niet 
inziet dat Tindemans door de 
aanwezigheid in zijn regering 
van FDF-bondgenoten (Perin en 
ks) totaal onmachtig is om ook 
maar één typisch Vlaamse ver
zuchting te realiseren, is ziende 
blind. Zelfs de toepassing van 
bestaande wetten in het belang 
van de Vlamingen, krijgt hij in 
zijn regering nog niet eens voor 
mekaar. De Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht en de Raad van 
State moeten op dat punt zijn 
schamelheid bedekken... (p.m.) 

T E L E G R A M 

Het Taalaktiekomitee stelt vast dat noch de regering-Tindemans, noch 
de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht maartregelen durft nemen tegen 
de incivieke burgemeester van Schaarbeek, de heer Nols. Sedert drie 
en een half jaar wordt de wet te Schaarbeek straffeloos overtreden. 
De eerste-minister ontvlucht zijn verantwoordelijkheid. 
Derhalve roept het Taalaktiekomitee alle Vlaamse radikalen op voor een 
betoging op zondag 8 juni 1975, te Schaarbeek. Er wordt verzameld om 
11 uur aan het Rogiercentrum te Brussel. 
Verboden of niet, de betoging gaat in alle omstandigheden door. 

Piet De Pauw, 
voorzitter TAK. 

KRACHTIGE TAAL 
IN HET DAVIDSFONDS 
Te Hasselt sprak Davidsfondsvoorzitter Heyman deze week 
een krachtige flamingantentaal die velen in Vlaanderen op
recht genoegen heeft gedaan. Daarin klinkt het vertrouwde 
radikale geluid op dat het strijdende Vlaanderen van het eer 
biedwaardige Davidsfonds wil vernemen. Heyman formu
leerde klaar en duidelijk de Vlaamse eisen van dit ogenblik, 
vooral in verband met Brussel. Hij drong sterk aan op de 
splitsing van het Brusselse kiesarrondissement en hekelde 
ondubbelzinnig bepaalde politici (van de regeringspartijen, 
n.v.d.r.) die te Halle mede voor die eis betoogden, maar in 
het parlement te Brussel deden alsof hun neus bloedde. Hey
man eiste ook noch min noch meer de afschaffing van alle 
taaifaciliteiten in de Vlaamse randgemeenten rond Brussel. 
« Om de fout van Hertoginnedal ongedaan te maken » zo zei 
hij het. 
De Davidsfondsvoorzitter herhaalde met klem tevens het 
standpunt van zijn vereniging in verband met de staatsstruk-
tuur : een verder samenleven met de Franstaligen in deze 
staat is slechts mogelijk in een tweeledige federale staats-
struktuur. Op zijn beurt pleitte hij tevens voor een nieuw 
overleg « van gemeenschap tot gemeenschap ». Wie wacht 
hier op wie, en wie is bang van wie, zo vroeg hij zich terza
ke af. 

KWAKKELS IN EN OM DE WETSTRAAT 
In « De Standaard » van vorige dinsdag vloog een kwakkeltje 
rond en kon men — in een opgemerkt artikel — een zinsnede 
lezen die enige verduidelijking en precisering van de zijde van 
de VU vereisen. 
In zijn kommentaar op de jongste Davidsfonds-jaarvergade-
ring te Hasselt schreef Manu Ruys woordelijk : « Momenteel 
wordt diskreet onder verantwoordelijke leiders van CVP, 
PVV en VU beraadslaagd over de staatshervorming. Dat be
raad zou niet ongunstig evolueren ». 
Men kan natuurlijk diskussiéren over de betekenis van het 
woordje « beraad ». Bedoelt Ruys daarmee losse gesprekken 
tussen politici van diverse partijen, zoals er dagelijks plaats 
hebben in het parlement, waarbij over alle mogelijke poli
tieke en andere onderwerpen wordt gesproken ? Of doelt 
hij wel degelijk op georganiseerde kontakten ter bespreking 
van dat bepaalde onderwerp ? Indien hij dat laatste bedoelt, 
en wanneer hij het a fortiori over onderhandelingen zou heb
ben, dan weet hij blijkbaar meer dan wij. In de kringen van 
het VU-partijbestuur ontkent men in elk geval het bestaan 
van een dergelijk beraad, laat staan onderhandelingen. Men 
wijst er daar op dat de VU de jongste maanden overduidelijk 
heeft aangetoond dat zij haar taak als oppositiepartij ernstig 
opvat, en zij heeft meermaals ondubbelzinnig gezegd tegen
over al dat vage schermen vanuit regeringskringen met een 
nieuw gesprek tussen de gemeenschappen erg sceptisch te 
staan. 

In het opgemerkte artikel van Hugo Deridder over « het 
schandaal van het scholenfonds » (« De Standaard » van de
zelfde dag) is er sprake van een afspraak tussen « de partij
en » en de overheidsvakbonden. Er staat ook : « Elke partij 
zou een pakket toegewezen krijgen en ze moesten zelf maar 
uitmaken wie van hun militanten ze wilden benoemd of be
vorderd zien ». 
Om elk eventueel misverstand te vermijden staat de Volks
unie erop te verklaren dat zij bij deze zaak in geen enkel op
zicht be*-''kken is. Waarschijnlijk doelde de redakteur met 
« de par..;jen » op de traditionele regeringspartijen, zijnde de 
CVP, de PVV en de BSP. Nu ook het RW tot de regering be
hoort kan de vraag gesteld worden of ook deze partij bij deze 
onverkv ikkeiijke afspraak betrokken is. 
in de VU-Senaatsfraktie vernamen wij dat de VU trouwens 
over dit « schandaal » zal interpelleren. 

HET LAND VAN DE DWAZEN 
u Het Laatste Nieuws » van donderdag meldde op zijn voor
pagina dat « de bouw van kerneilanden in kannen en kruiken 
is nog vóór de regering beslist ». Bedoeld worden hier twee 
kunstmatige eilanden die enkele kilometer vóór onze kust in 
zee zouden worden gebouwd (één op de Broersbank ter 
hoogte van De Panne-Koksijde en een ander ter hoogte van 
Wenduine) met het oog op de vestiging in zee van kerncen
trales. Met het oog op de bouw van deze eilanden zou Nieuw
poort ongeveer 10 jaar lang herschapen worden in een reus
achtige betonwerf. 
Volgens HLN zou burgemeester Mommerency van Nieuwpobrt 
— die zich terecht hardnekkig verzet tegen deze voor jachtha
ven en toerisme katastrofale plannen — over inlichtingen be
schikken waaruit blijkt « dat reeds een hele reeks beslissin
gen werden genomen in verschillende departementen terwijl 
de regering nog steeds geen goedkeuring heeft ggeeven aan 
de plannen ». 
Men vraagt zich af wie in dit «land der dwazen» al dergelijke 
monsterplannen uitdenkt en ook genadeloos, tegen elk ver
zet van de betrokkenen in, doordrukt. Hebben de betonfabri-
kanten in dit land dan de absolute macht ? Je zou het gaan 
denken. Na de orgie der autowegen, straks die van de atoom
eilanden. Met een sadistische stelselmatigheid wordt gans 
Vlaanderen landschappelijk en als woon- en leefgebied voor 
mensen kapot gemaakt. Na de moord op ons duinenpatrimo
nium, na het bouwkundige gekkenwerk langsheen gans de 
Vlaamse kust, moet nu ook nog de zuivere horizont van de 
Vlaamse zee eraan. De enige plaats in Vlaanderen waar je 
nog eens diep kon inademen, en een heerlijk gevoel van 
ruimte ondergaan. De barbarij neemt geen einde — we spre
ken niet eens over het potentiële gevaar van dergelijke 
atoomcentrales — het wordt tijd van uitwijken te gaan den
ken... 
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VROUWELIJKE CHEF 
NIET MEER GEWENST 
Tine Van der Sluijs (37 j.) uit Rotterdam, kwam onlangs in 
de belangstelling omdat de Japanse direktie van de auto-
fabriek, waarin ze tewerk gesteld is, liever een man aan het 
hoofd ziel van de komputerafdeling. Nochtans heeft deze 
vrouw haar bekwaamheid reeds meer dan zeven jaar bewe
zen, want — sinds ze hoofd benoemd werd — heeft zij de 
volledige automatisering van de administratie in Ridderkerk 
tot stand gebracht. Aan haar talenten wordt door niemand 
getwijfeld. Het toppunt is, dat de direktie haar reeds in de 
winter laten w.eten heeft, dat ze weliswaar meer dan vol
deed in haar funktie van hoofd van de afdeling, maar dat een 
man gewenst is ondanks haar suksesvoi slagen in het zo
veelste eksamen. Het is zo duidelijk diskriminatie op basis 
van het geslacht, dat mevr. Van der Sluijs besloot het er niet 
bij te laten en klacht neer te leggen in België, aangezien de 
Honda N.V. Benelux te Aalst is gevestigd. Aalst hoort thuis 
onder het parket van Dendermonde en daar werd de raad 
gegeven de klacht neer te leggen bij het dichtsbijzijnde 
rijkswachtdistrikt in St. Niklaas, wat dan ook gebeurd is. 
In Nederland kan zij haar zaak wel civiel- maar niet straf
rechterlijk verdedigen. Het Nederlandse artikel 90 quater van 
het Strafwetboek voorziet wel straffen voor diskriminatie 
tussen rassen en godsdiensten, maar niet tussen man en 
vrouw, wat alweer de zoveelste aanfluiting is van de elemen
tairste rechtvaardigheid. In België zou een korrektionele 
straf om die redenen wel mogelijk zijn. Voor zover wij weten 
is dit in ons land nog nooit gebeurd. Het zou in ieder geval 
een uniek feit kunnen worden. Een kluif voor de emancipatie
bewegingen, die alvast kunnen beginnen met anti-reklame te 
voeren voor het automerk Honda. 
Op de volgende Vrouwen-dag in Hasselt loopt « Honda » 
grote kans een welverdiend mikpunt te worden van de femi
nisten, tenzij de firma inmiddels tot betere gevoelens zou 
gekomen zijn. 
De « Gazet van Antwerpen » schreef terecht dat het een 
lange juridische lijdensweg zou kunnen worden voor mevr. 
Van der Sluijs. Best mogelijk, maar met gewoon op zijn 
stoel te blijven zitten en alles gelaten te ondergaan veran
dert er niets. De lijdensweg kan tenminste een fase beteke
nen in de zo broodnodige mentaliteitswijziging. 
In ieder geval zullen wij deze mannelijke zaak zeer scherp 
in het vrouwelijke oog houden ! 

Hilda Uytterhoeven 

VROUWEN 
IN 
DE 
VOLKSUNIE 

Wil ie meer inlichtingen over de werkgroep « Vrouwen in de 
Volksunie » ? Kontakteer Huguette De Bleecker, Tolhuislaan 
15, 9000 Gent, tel. 091/25.64.87. 
Op dit adres kan je ook terecht voor verschillende publika-
ties ; ' Vrouwen in de Volksunie ». 
« Vrouwen in de Vlaamse Beweging » 1919-1945 (dit mits 
20 fr. betaling) en verschillende andere publikaties. 

HET GEWEST AALST 
HERDENKT DE LEIDERS 
VAN HET DAENSISME 
Voor het eerst in de geschiedenis van de toch wel talrijke herdenkings-
piechtigheden van vooraanstaande Daensisten, worden thans in het ge
west Aalst herdacht : de gebroeders Daens, Hector Plancguaert, Alois 
De Backer en Frans Lambrecht. En met hen : ongekend gebleven leiders 
van het eerste uur. Hiermee is een bijzonder goede gewoonte ingezet 
om al de belangrijke, maar helaas de onbekend gebleven leidersfiguren 
van het Daensisme weg te halen uit de schaduw van priester Daens. 

De plechtigheden zijn als volgt : 

— 19 mei (tweede sinksendag) om 9 u. 30 aan de kerk van Denderhou-
tem. Ter herinnering aan Aloïs De Backer. 

— 1 juni 1975 om 9 u. 30 aan de kerk te Outer. Ter herinnering aan 
Hector Plancquaert, Frans Lambrecht en Denis Ceuterick. 

— 22 juni 1975 aan de St-Martinuskerk te Aalst om 10 u. Ter herden
king van de gebroeders Daens en de medewerkers van het eerste uur. 

— Te Outer en te Aalst heeft na de mis een korte plechtigheid plaats 
bij het graf of monument van de herdachte Daensistische leiders. De 
gelegenheidstoespraak zal er telkens gehouden worden door onze 
medewerker Frans-Jos Verdoodt, 

PIRSSPIIOIL 
Naar Chinees model kan Leo Tindemans nu eens lek. 
ker schijngevechten leveren. Ondanks alle aanbeve
lingen van de Vaste Taaikommissie laat hij Nols In 
feite ongemoeid. De Defossets van Etterbeek en 
andere Vorstkonsoorten bieden hem een gelukkig 
afleidingsmaneuver om een schijn van Vlaamse 
struisheid hoog te houden. De Defossetkei in de 
Brusselse kikkerpoel bracht heel wat gekwaak los 
In de pers. « Het Belang van Limburg » is niet ak
koord met het Tindemansgetreuzel rond de Schaar
beekzaak, dit in tegenstelling met « Het Laatste 
Nieuws » waar de lange-baan-procedure blijkbaar 
wel aanvaard wordt. In « Volksgazet » draait zelfs 
Van Eynde op de meer radikale toer In verband met 
het eindeloos geduld tegenover Nols. Van Eynde, 
hoe langer in de oppositie, hoe Vlaamser. Dat zo

veel maanden na de betoging te Halle met het 
veelkleurige geparadeer daar van politici uit alle 
richtingen nog geen enkel punt van het Vlaamse 
minimumprogramma werd verwezenlijkt werkte op 
de zenuwen van Davidsfondsvoorzitter Heyman. 

Ruys kommentarieert dit Davidsfondskongres in 
« De Standaard ». En 30 jaar na de oorlog besloten 
een aantal West-Europese landen in een geest van 
Europese verzoening de acht-mei-herdenking voor
taan af te schaffen. In een hoofdartikel in « De 
Nieuwe Gids » belicht Frans Van Erps de stilaan 
eerlijker wordende historische belichting over de 
periode. Maar daaruit zijn nog steeds geen lessen 
getrokken om ook hier tot een interne verzoening 
te komen. (W. Luyten) 

mwi 

Zo zag Alidor in « De Standaard » lagasse en Persoons in Pekjng... 

DE STANDAARD 

« Heyman wees op het program
ma van de Halle-betoging en zei 
dat nog altijd op de eerste vorm 
van uitvoering wordt gewacht. 
Dat mocht worden gezegd. Het 
volstaat immers niet dat parle
mentsleden tijdens een Brabants 
zondagje-uit de flamingant spe
len, om voor de rest van het 
jaar met een Vlaams blazoen te 
kunnen pronken. Stuk voor stuk 
zijn de beginselen en voorstel
len die prof. Heyman betoonde, 
belangrijk, fundamenteel en ver
dedigbaar. Het is meer dan tijd 
dat over de konkrete toepassing 
ervan wordt onderhandeld. Niet 
meer binnenskamers, maar in het 
openbaar. 
Het Brusselse dossier puilt uit 
van allerlei problemen, waarvan 
niet-weinige reeds in staat van 
ontbinding verkeren. De sanering 
vergt een gedetailleerde benade
ring van diverse ekonomische, 
bestuurlijke, elektorale en onder-
wijs-faktoren, waarbij de Euro
pese en veeltalige funktie van de 
agglomeratie niet mag worden 
vergeten. Het dossier verdient 
top-voorrang, want hoe langer 
het blijft stinken, hoe explosie
ver het wordt ». 

HET BELANG 
VAN LIMBURG 

«We weten niet of eerste-minister 
Tindemans nu al de brief onder
tekend heeft die sedert vorige 
week op kabinetstafel ligt ter at
tentie van de vaste kommissie 
voor taaltoezicht. In deze brief 
— en de premier heeft dat vo
rige week in de senaat ook pu
bliek bevestigd — blijft de rege
ring op het standpunt staan dat 
alleen de vaste kommissie voor 
taaltoezicht nog bevoegd is om 
de vernietigingsprocedure bij de 
Raad van State in te zetten voor 
de lokettenaffaire van Schaar
beek. De regering negeert dus 
de suggestie van de vaste kom
missie om een interpretatieve 
wet te laten goedkeuren die 
reeds op korte termijn een einde 
zou kunnen maken aan het taai
regime van burgemeester Nols. 
Bij deze vaststelling mag een ge

lijkaardig VU-voorstel, dat in een 
brief aan de Vlaamse partijvoor
zitters werd gericht, ook begra
ven worden. Voor Schaarbeek 
zullen we dus nog minstens een 
jaar geduld moeten hebben. Voor 
een vooral psychologisch gela
den onhebbelijkheid is deze 
wachttijd al irriterend lang. fvlaar 
in ieder geval zou elke aarzeling 
t.a.v. de nieuwe diskriminatie in 
Etterbeek dit welwillende en uit
zonderlijke respijt voor de rege
ring teniet doen ». 

DE NIEUWE GIDS 

« Maar voor een objektieve be
schrijving en beoordeling van 
deze donkere tijd in ons natio
naal leven, kan men nu ook reke
nen op een instituut, dat wel heel 
laat werd opgericht, maar nu toch 
ook al enkele jaren aan het werk 
is onder leiding van een kompe-
tente en onbevooroordeelde staf 
van historici die er navorsers uit 
alle milieus bijhalen. De eerste 
bijdragen geven al een heel nieu
we kijk op wat er zich toen heeft 
afgespeeld : men krijgt een beter 
inzicht in de rol en betekenis van 
het verzet, in de omvang en aard 
van de kollaboratie, in de houding 
van de bezetter en van de bevol
king. En in strijd met wat sommi
gen vreesden, heeft deze publi-
katie geensznis de passies we
der doen oplaaien maar werkt ze 
veeleer in de andere richting. Ho
pelijk zal men deze studie op 
eenzelfde onbevangen en korrek-
te wijze ook doortrekken tot de 
repressie en de rol die daarin 
werd gespeeld door een liberale 
minister van Binnenlandse Za
ken uit de kuststreek, niet om 
het proces te maken van die man 
zoveel jaren na zijn dood, maar 
om de sluier te lichten van een 
hatelijke inmenging van de par
tijpolitiek in een delikate epura-
tie, wat o.m. een betreurenswaar
dige vertraging van de na-oor-
logse verzoening tot gevolg heeft 
gehad. In brieven uit die tijd 
erkennen hooggeplaatsten uit 
kerk en politiek dat er nutteloos 
leed werd berokkend aan mensen 
die het niet verdienden maar dat 
ze niet tussenbeide durfden ko
men ». 

HET 
LAATSTE NIEUWS 

« Over de aangepaste procedure 
om de apartheidspolitiek van het 
FDF ongedaan te maken, zijn de 
politici verdeeld. De regering en 
de regeringspartijen willen de 
Flaad van State inschakelen, ter
wijl de oppositiepartijen de zaak 
aan het parlement willen voor
leggen, al was het maar om de 
regering last te bezorgen. De 
vraag is het echter of het in de 
huidige omstandigheden noodza
kelijk is nog een aanvullende in
terpretatieve taalwet goed te keu
ren. De taaikommissie heeft aan 
de taalwet een interpretatie ge
geven, waarmee de regering en 
de partijen het eens zijn. Een 
nieuwe wet zou aan de huidige 
toestand niets veranderen. Het 
komt er nu op aan Nols te dwin
gen de taalwet toe te passen. Als 
de ministers hem hiertoe niet 
kunnen dwingen, dan blijft er 
slechts een uitweg : de Raad van 
State ». 

V0LKSGA2 T 

« Terwille van deze RW-presentie 
(waarvan de meerderheid af
hangt !) liet Tindemans zich 
reeds een wetje op de voorlo
pige, voorbereidende en prefigu-
ratieve gewestvorming opsolfe-
ren, met gewestraden en gewes
telijke ministerkomitees, waarvan 
vandaag, na enkele maanden er
varing, ook de meest regerings
gezinden erkennen dat zij nutte
loos en gevaarlijk zijn. 
Omdat het advies van de Vaste 
Taaikommissie Perin kon misha
gen, heeft de eerste-minister ook 
gewaand zich van het hele 
Schaarbeekse geval en van de 
uitdagingen in andere gemeenten 
te kunnen afmaken door de kom
missie te inviteren de kwestie 
van de « aparte » loketten voor 
de Raad van State te brengen. 
De kommissie heeft herhaalde
lijk verklaard dat dit niet haar 
taak is, doch die van de regering 
en dat deze laatste trouwens 
over andere middelen beschikt 
om tegen burgemeester Nols op 
te treden ». 
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gevolg ran 
" vroegere 
toestanden / / 

VU-kamerlid Willy Kuijpers vroeg 
aan de minister van Nederland
se Kuituur hoeveel Nederlands
en Franstaligen, en hoeveel bui
tenlanders tewerkgesteld zijn 
bij het Nationaal Orkest van 
België en bij de Muntschouw
burg te Brussel. Ziehier het ant
woord van de minister, dat geen 
kommentaar vergt : « Ik kan 
het geachte lid meedelen dat 
het personeel van het Nationaal 
Orkest van België bestaat uit 
37 Nederlandstaligen, 50 Frans
taligen en 2 buitenlanders. Het 
personeel van de Koninklijke 
Muntschouwburg bestaat uit 63 
Nederlandstaligen, 237 Fransta
ligen en 96 buitenlanders. Op 
direktievlak liggen de verhou
dingen gunstiger : 3 Nederlands
taligen, 3 Franstaligen en 3 bui
tenlanders. 
De ongunstige verhouding is een 
gevolg van vroegere toestan
den. Ik dring op verbetering 
aan ». 

quebec 
en Brussel 
Vóór ons liqt een foldertje, uit
gaande van de Dienst ter bevor
dering van de Industrie, 930, 
Chemin Ste-Foy, Quebec, Canada 
waarin belangstellende de mo
gelijkheid geboden wordt zich te 
informeren over allerlei beleg-
gingsmogelijkheden in Quebec. 
Het foldertje is volledig in het 
Nederlands opgesteld. Daarmee 
bewijzen de franssprekende Ka-
nadezen van Quebec alvast dat 
zij de taaitoestanden in ons 
kennen, behoorlijk de regels van 
de wellevendheid kennen en een 
behoorlijke zin hebben voor pu
blic relations. Dit in tegenstel
ling met heelwat Brusselse fir
ma's en instellingen allerhande. 
Een kwestie van mentaliteit, na
tuurlijk. 

onsterfelijke 
geldolf 
BSP-kamerlid Geldolf, tevens 
schepen van de stad Antwerpen, 
is kennelijk ten zeerste ingeno
men met alles wat hijzelf zegt. 
Om het even waar de onsterfe
lijke zijn stemgeluid verheft, laat 
hij zorgvuldig notit'/a nemen. 
Overdrukken van zijn interven
ties, in de Kamer, in de Ant
werpse gemeenteraad of waar 
ook, worden daarna kwistig 
rondgestuurd naar allerlei perso
nen en instanties en o.m. naar 
de universiteitsbiblioteken. Het 
mag de onsterfelijke echter niet 
al te zeer ontgoochelen te ver
nemen dat er zich in de univer
siteitsbiblioteken echt geen f i
les van studenten vormen om 
de geestesprodukten van de 
achtbare heer Geldolf te kun
nen lezen. Echt niet. 

zonder gevolg 
geklasseerd 
Onze lezers weten — wij hebben 
er in ons blad meermaals mel
ding van gemaakt — dat tijdens 
een vreedzame TAK-betoging op 
1 december 1974 te Schaarbeek 
dolle FDF-betogers met hun auto 
moedwillig op de betogers in
reden, onder de ogen van de po
litie. Het mag een mirakel heten 
dat er toen niemand zwaar ge
kwetst werd. Het incident was 
er trouwens de aanleiding toe 
dat de TAK-betogingen te 
Schaarbeek nadien heel wat 
grimmiger zijn geworden. 
Drie betogers. Piet De Pauw 
zelf, volksvert. Georgette De Ke
gel en Raymond Babylon (die 
licht gekwetst werden) legden 
onmiddellijk klacht neer tegen 
de daders van deze aanslag : 
Louis Peynaert, Paul Deschanel-
laan 94, Schaarbeek en Willy 

Hauthon, Stwg op Heimet 113, 
Schaarbeek. 
Onlangs kreeg mevr. De Kegel 
nu het bericht van haar advokate 
dat het Parket van Brussel haar 
op 14 april lakoniek had laten 
weten dat het deze zaak zonder 
gevolg heeft geklasseerd. Waren 
de daders Vlamingen geweest 
en de aangeredenen frankofo-
nen, je zou nogal een ander ka
baal meegemaakt hebben in de 
pers, en het o zo onpartijdige 
gerecht te Brussel zou de zaak 
wel niet zomaar geklasseerd 
hebben. Voor het overige zijn 
en blijven alle Belgen natuurlijk 
gelijk voor de wet. Als men een 
franssprekende Belg is echter 
een beetje gelijker. 

het jaar 
van de vrouw 
Wordt ook in de Wetstraat niet 
helemaal uit het oog verloren. 
Zo schijnt het steeds meer de 
gewoonte te worden dat de echt
genoten van de diverse minis
ters geregeld hun vriendinnen 
voor een koffie- of theekransje 
(in West-Vlaanderen zou men 
van een kaffeklatsj spreken) uit
nodigen in de ambtswoning van 
hun achtbare heer gemaal. Zo 
serveert mevr. Leo Tindemans 
dinsdag 30 mei de thee voor 
een aantal Edegemse dames in 
de ambtswoning van de eerste-
minister, Lambermontstraat 1 te 
Brussel. Wij wensen de dames 
een gezellige namiddag en ho
pen voor hen dat er op de koek
jes niet bezuinigd wordt. 

pendel 
naar brussel 
Tussen 1961 en 1970 steeg het 
aantal arbeiders dat van buiten 
de agiomeratie elke dag naar 
Brussel komt werken met 37,5% 
tot een totaal van 245.826. Vol
gens de provincie van herkomst 
zagen de cijfers er uit als volgt 
(gegevens v^n de volkstelling 
van 1970). 
Antwerpen 15.722 
Brabant 
— Halle-Vilvoorde 74.851 
— Leuven 22.243 
— Nijvel 24.186 
Henegouwen 30.815 
Limburg 3.738 
Luik 6.880 
Luxemburg 1.891 
Namen 8.533 
Oost-Vlaanderen 49.708 
West-Vlaanderen 7.429 
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î oiT^s^ mr 

% f i t t j 

Vorige woensdag ging TAK-chef 
Piet De Pauw in zijn dooie een
tje protesteren tegen de onge
looflijke lamlendigheid van Tin
demans en Michel tegenover de 
lokettenprovokaties van de FDF-
ers. Hij werd onmiddellijk van 
voor het kabinet van de eerste-
minister weggeleid door een 
BOB-er en een rijkswachter. In 
een mededeling schrijft Piet De 
Pauw : « Wij willen deze aktie 
desnoods dagen aan één stuk 
herhalen, heel de dag door, tot 
de regering haar verantwoorde
lijkheid neemt en een regerings-
kommissaris aanstelt ». 

Op een vergadering van verbol
gen middenstanders te Brussel 
ging het er maandag nogal woe
lig aan toe. Sommigen zwaaiden 
met rexistische slogans, en de 
BSP-dandy Guy Cudell (foto) die 
naast al zijn andere funkties ook 
nog voorzitter is van een socia
listische middenstandsvereni
ging (!) werd er duchtig uitge
jouwd. 
Het gemeenschappelijk front 
van de middenstand, dat niet te 
spreken is over de eenzijdige 
prijzenstop van de regering-Tin-
demans, besloot tot een alge
mene winkelstaking op 11 ju 

steeds weer 
tweetalige 
lijsten 
Om de situatie in het Brusselse 
te saneren wordt er in Vlaamse 
kringen reeds lang gepleit voor 
afzonderlijke Vlaamse en frans-
talige lijsten bij verkiezingen. 
Ook bij sociale verkiezingen, zo
als er nu in de bedrijven bezig 
zijn, zou dit een goede zaak zijn 
in de Brusselse agglomeratie. 
Een Vlaamsgezinde LBC-kandi-
daat in een Brusselse firma 
kloeg er bij ons deze week nog 
over dat de lijsten voor de so
ciale verkiezingen nog steeds 
tweetalig zijn, en dat de fransta-
lige kandidaten « vanzelfspre
kend » op de beste plaatsen prij
ken en gewoonlijk nog profite-
ten van de uitgebrachte Vlaam
se stemmen. Enfin, de oude ge
schiedenis... 

het geld rolt 
steeds in 
dezelfde 
richting 
In het raam van een interpellatie 
die hij hield over het toegepast 
wetenschappelijk onderzoek ver
melde VU-senator Van Haegen-
doren de verdeling van de sub
sidies voor de projekten onder 
Nederlandstaligen en Franstali
gen. Ziehier zijn gegevens : 
1971 
Fr. 511.973.100. 
Ned. 158.056.000 
Tweet. 38.345.000. 
1972 
Fr. 528.634.800. 
Ned. 108.976.000. 
Tweet. 74.297.000. 
1973 
Fr. 574.873.000. 
Ned. 131.531.000. 
Tweet. 53.605.000. 

m 
Laten wij vandaag dus — zoals beloofd — onze kroniek aan
vangen waar wij hem vorige week terwille van de strenge 
journalistieke discipline moesten onderbreken : bij de kul-
turele Noord-Zuidverbinding. Dat sprekend beeld hadden wij 
nog in de gauwte weggegritst bij twee onder de ernstige 
mensen die wij toen reeds aankondigden . M. Van Haegen-
doren en H. D. De Vries Reilingh, die in 1958 samen hun 
' Noord-Zuidverbindmg, samenhorigheid en samenwerking 
van de lage landen » uitgaven. 
Tussen Noord en Zuid rijden inderdaad heel wat ernstige lui 
op en neer, mensen vol goede wil en gedegen wijsheid, men
sen voor wie het beste Groot-Nederland nauwelijks goed 
genoeg is. Namen ? Geyl, Thelen, Gerretson, Paardekoper, 
Willemsen, Bomans e.a. Bijvoorbeeld ook de aktieve kern van 
het Algemeen Nederlands Verbond, van « Ons Erfdeel » enz. 
Allen mensen die wel eens een hart onder onze pijnlijk-harde 
riem durven steken en tegelijk de hand op eigen boezem 
durven leggen. « Hoe gering is de morele steun geweest die 
ge hebt ontvangen vary dat andere deel van de Nederlandse 
gewesten dat in het verleden door de loop van de geschie
denis meer is bevoorrecht geworden «, bekende een voor
aanstaande Nederlandse gast op de jongste IJzerbedevaart 
tegenover de massa. 
Een moedige uitspraak dus. En toch werd ze verzwakt door 
een die pas enkele ogenblikken voordien onze oren had doen 
tuiten • X Het einddoel is in zicht, thans zijn nog slechts 
enkele achterhoedegevechten te leveren... ». Amnestie, Zelf
bestuur, Brussel... slechts achterhoedegevechten ? Zoiets 
wil je misschien wel weglachen als je ver van huis bent en 
daar met vreemden praat die slecht(s) ingelicht werden door 
de Vlaamse minimalisten-triomfalisten. En je aanvaardt zo'n 
uitspraak natuurlijk ook als die komt uit de mond van iemand 
die om het lot van Vlaanderen zijn gemoedsrust niet bederft. 
Maar als die iemand op de IJzervlakte staat, als die iemand 
Vlaanderen en de Nederlanden in zijn hart draagt, dan laat 
het alles toch maar wat bitterheid en pijn na. Meer pijn dan 
die, veroorzaakt door een « Vrij Nederland -redakteur die 
zich boos maakt omdat men het hier goed vindt dat hij bot
weg Amerika schrijft als hij Zuid-Amerika bedoelt en België 
als hij Vlaanderen bedoelt. En meer pijn ook dan die, veroor
zaakt door een Bezige Bij-uitgave waarin een uitnodigings
kaart voor een bal van oud-oostfrontstrijders afgedrukt wordt 
als het bewijs dat het nazisme in Vlaanderen nog spring
levend is, zodat en de bijaldien de Nederlandse burger waak
zaam blijven moet voor Vlaamse vriendschap. 
Ach, tijdens het verzorgen van al die diepe en oppervlakkige 
wonden vergaten wij u nog het vervolg te brengen op H.L.'s 
- Want. Hier gaat het : In goede gemoede vraag ik u j Past 
het werkelijk / Deze primaire onderontwikkelde pummel / 
Zelfbestuur te geven / Heeft Vanaudenhove geen gelijk / 
Als hij in 1966 voor de BBC bezweert / Men mocht in 1945 
alle kollabos / Sistematisch gelikwideerd hebben / Met gra
naat I Mitraljet / of doodgewoon met een flinke dreun /. 
Misschien moesten méér van dergelijke geschriften het licht 
zien. Het heeft meer effekt dan de hoera-hoera-literatuur die 
wij slikken als tranquilizers. 

FRANS-JOS VERDOODT 
N.B. Een kamerlid stelt voor Deurne voortaan vliegplein te 

noemen i.p.v. luchthaven. Wellicht naar analogie met 
heldenplein, kaatsplein, speelplein, voetbalplein ? 

ABONNENENTENSLAG 1975 
LOOPT ONVERMINDERD DOOR 

Deze week waren St. Niklaas, Turnhout, Aalst en 
Brussel de aktiefste arrondissementen in het 
werven van abonnementen voor ons weekblad 
« Wij ». Rupelmonde en Aalst waren de aktiefste 
afdelingen. 
Jan Caudron en Vik Andaux waren de aktiefste 
wervers. 
In de rangschikking van de arrondissementen 
qua hoogste winstcijfer blijft Aalst leiden vóór 
Gent, Dendermonde, leper, Hasselt, Turnhout, 
Mechelen, Kortrijk, Oudenaarde en Brugge. 
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(jeeveedee) Een miljard gulden, dat Is zowat 14 miljard fr., 
is gemoeid met een Nederlands regeringsplan dat officieel 
« Spreiding van rijksdiensten » heet, maar van het publiek de 
betiteling « gedwongen volksverhuizing • heeft gekregen. 
Het idee is niet nieuw, er wordt al lang over vergaderd Cen 
gemopperd !), en zopas kreeg de Tweede Kamer, het parle
ment dus, een brief van premier Den Uyl en minister De 
Gaay Fortman van Binnenlandse Zaken waarin de onderdelen 
van het plan op een rijtje zijn gezet. Gaat de Kamer akkoord, 
dan rijden binnenkort bij enige duizenden ambtenarengezin-
nen in Den Haag de verhuiswagens voor. 
Waar gaat het om ? De centralisatie van het landsbestuur en 
de grote rijksdiensten heeft tot een zodanige ambtelijke 
koncentratie in Den Haag en omgeving geleid dat inzake 
ruimtelijke ordening de boel totaal uit de hand is gelopen. 
De stad zit volgepropt met alles wat maar « officieel » is, 
en voor zover er nieuwe woonkernen in de wijde omtrek zijn 
verrezen, hebben die op hun beurt óók weer met « het offi
ciële » te maken, want er wonen voor het grootste deel 
ambtenarengezinnen. Het is één van de grote problemen 
van de Hollandse « Randstad », want het is bekend dat in 
ditzelfde gebied ook de Nederlandse industrie voor een 
belangrijk deel is samengeperst. 

HAAGSE TRUUK : NIET DE 
AMBTENAREN, MAAR 
DE ARBEIDSPLAATSEN 
MOETEN VERHUIZEN ! 
Op de vestiging van fabrieken heeft de regering weinig 
greep ; ze moet er zich trouwens bij neerleggen want de 
belangrijkste zeehavens liggen nu eenmaal in het westen van 
het land. Wat de rijksdiensten betreft, kan er natuurlijk wél 
wat gebeuren, en daarvandaan het voornemen om zo'n kleine 
zevenduizend ambtenaren mét hun gezinnen over te plaatsen 
naar andere delen van het land. Konkreet : De top van de 
centrale direktie van de PTT (Post, Telegraaf, Telefoon] ver
huist naar de provincies Groningen en Friesland, een deel 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat naar Lim
burg en een aantal burgerlijke en militaire diensten zullen 
in Drente en Overijssel worden ondergebracht. Daarmee 
hoopt men dan een begin te maken met de ontlasting van 
Den Haag als het alles besturende, alles bedisselende en 
(in de ogen van veel burgers !) alles verpestende centrum 
van het land. 
Het plan op zich is zeker niet onredelijk. Maar waar te 
weinig rekening mee is gehouden, is de menselijke kant van 
de zaak. Verhuizen betekent voor een ambtenaar niet zomaar 
dat hij voortaan in een andere, wellicht aangenamere, om
geving achter zijn bureau moet plaatsnemen. Het houdt óók 
in dat zijn kinderen naar andere scholen moeten, dat fami
liale kontakten minder hecht worden, dat de vrouwen zich 
zullen moeten aanpassen, enzovoort. Vandaar dat er door de 
betrokken ambtenaren en hun organisaties fel obstruktie 
wordt gevoerd. 
Geschiedde de verhuizing nu maar op basis van volstrekte 
vrijwilligheid, dan zou men zich wel bij de zaak neerleggen 
(maar waarschijnlijk zou de hele overplaatsing dan misluk
ken !). Een gedwongen verhuizing is echter iets anders, en 
de daaraan verbonden problemen heeft de regering zeker 
onderschat. Nemen we maar het verwijt van de aktiegroep 
van PTT-vrouwen : « Moeten we onze bejaarde ouders in 
Den Haag achterlaten ? En ligt er voor degenen onder ons 
die werken, in Limburg of in Groningen een baan te wach
ten ? ». 
De regering, niet zo gemakkelijk voor één gat te vangen, 
heeft nu in haar brief aan het parlement de trukendoos open
getrokken. Ze heeft het namelijk niet meer over de over
plaatsing van ambtenaren, maar van arbeidsplaatsen. Met 
andere woorden : niemand krijgt bevel om te verhuizen, we 
gaan alleen de Haagse kantoren sluiten en de inventaris 
naar elders in het land overbrengen ! Wie mee wenst te ver
huizen, kan dat doen, wie liever in Den Haag of omgeving 
blijft wonen, die zullen we niet tot verhuizing dwingen. Op 
die manier heeft men de hele operatie de schijn van vrijwil
ligheid gegeven ! Het betekent echter wel dat de « blijvers » 
hun vertrouwde baan kwijtraken. Ze zullen, zo wordt beloofd, 
- zo mogelijk » een betrekking krijgen bij een andere dienst, 
en als dat niet lukt, krijgen ze wachtgeld. Het kan er dus op 
neerkomen dat het werklozenleger wordt uitgebreid, en dat 
er tegelijk aan de werkloosheid in Limburg en de andere 
verhuisprovincies niets verbetert omdat in die gebieden nu 
eenmaal weinig mensen wonen die onmiddellijk bij de over 
te plaatsen rijksdiensten een betrekking kunnen krijgen. 
Alles bij elkaar dus een kurieuse aangelegenheid, en feite
lijk een fiasko voor het beleid inzake « ruimtelijke orde
ning » waarvan de spreiding der rijksdiensten deel uitmaakt. 
Om te pogen toch schot in de zaak te krijgen zijn aan de 
« vrijwillige » verhuizers ongewoon hoge verplaatsingstoe
lagen, onkostenvergoedingen en bijdragen voor de aankoop 
of het huren van woningen in het vooruitzicht gesteld. Mis
schien dat de vele miljoenen die in het vooruitzicht worden 
gesteld, een aantal onwiüigen straks toch maai zullen doen 
besluiten om Den Haag te verlaten. Maar dat neemt niet weg 
dat de mensen die van « gedwongen volksverhuizing » spre
ken, dichter bij de waarheid zijn dan de heren bestuurders 
met hun « overbrenging van arbeidsplaatsen ». Door het 
kind een valse naam te geven heeft de overheid zich in een 
feitelijk toch ernstige zaak met het masker van de onwaar
achtigheid getooid I 

MAO'S EUROPESE VLAM... 
(AVD) Toen Mao onlangs zijn be
doelingen kenbaar maakte om 
een ambassadeur bij de Gemeen
schap te benoemen, had hij voor
eerst politieke verwezenlijkingen 
op het oog. Verontrust door de 
machinaties van de Sovjets en 
door het beeld van een wereld 
die alsmaar meer van Russische 
en Amerikaanse invloeden gaat 
afhangen, heeft hij zich resoluut 
opgesteld achter de politieke. 

ekonomische en ...militaire een
making van dit deel van het oude 
vasteland dat zich tot dusver aan 
de greep van de Sovjetunie wist 
te onttrekken. 
Bij die ontwikkeling naar Chinees-
Europese « verstandhouding » 
doet zich het bevreemdend ver
schijnsel voor dat de Europese 
maoïsten zich vandaag in akro-
batische bochten moeten wringen 
om aansluiting te vinden bij de 

bruuske wending van hun leider. 
Voortaan zullen de linksrevolu
tionairen het wel erg moeilijk 
hebben om de Gemeenschap af 
te schrijven als een kapitalis
tische club met fascistoïde nei
gingen. Ze kunnen nu bedenken 
dat maoïstisch China zich bij zijn 
buitenlandse politiek meer door 
pragmatische dan door ideolo
gische overwegingen laat leiden 
— een ongezellige ervaring voor 
strakke doktrinairen die alles op 
de ideologische kaart hebben ge
zet. 
Alles bij elkaar ligt het voor de 
hand, dat China een kostbare rol 
kan spelen bij het verwezenlij
ken van de prioritaire streefdoe
len van de Negen : een opbou
wende en vruchteloze dialoog op 
gang brengen tussen de indus
trie-landen en de ontwikkelings
wereld. Bij die belangrijke onder
neming Jbedoeld o.m. om de ener-
giekrisis te bezweren en om de 
Gemeenschap een meer interna
tionaal profiel te geven) is de 
medewerking van China (dat in 
de niet gebonden wereld een niet 
te onderschatten kredietwaardig
heid uitstraalt) een haast onmis
bare faktor. Hier boven op kan 
het Chinees voorbeeld stimule
rend inwerken om andere socia
listische landen tot de Gemeen
schap te bekeren. Denk bv. aan 
Roemenië. Sterk door de hou
ding van China zou president 
Ceaucescu die zich altijd veel 
van een autonoom Roemeense 
koers heeft laten voorstaan, de 
voorschriften van Moskou naast 
zich kunnen neerleggen. Afge
zien van Joegoslavië, dat zich al 
vanouds van de Sovjetdiploma-
tie heeft losgemaakt, heeft geen 
enkele staat van socialistische 
obediëntie ooit op betrekkingen 
van de gemeenschap aangedron
gen. Dit geldt voorzeker ook voor 
de Sovjetunie met haar eenzijdi
ge belangstelling voor... Euro
pese veiligheidskonferenties. 

HISTORISCH REFERENDUM 
(AVD) Met een tikje verbeelding 
kan men het aanstaande Brits 
referendum over Europa om
schrijven als een kompleet ir
reële aangelegenheid. Ex-premier 
Heath die als regeringsleider 
werd uitgeluid, blijft zich ook als 
lid van de oppositie onvermoei
baar opwerpen als agressief pro
motor van de Britse toetreding. 
Achtenswaardige Heath blijft er 
gewoon bij dat de Britse eer na 
de aangegane verbintenissen ge
vaarlijk op het spel staat. 
In die zin spreken ook andere 
voormalige premiers als Dou-
glas-Home en Macmillan... die 
het referendum boven de doop

vont hielpen houden. Vergeleken 
met de onblusbare Europese ijver 
van bovengenoemden, is de 
geestdrift van de huidige macht
hebbers op zijn minst erg matig 
te noemen ondanks het feit dat 
de konfrontatie precies voor 
hen ondergang of heil kan mee
brengen. 
Wilson wachtte eerst het partij-
kongres van Labour af, vervol
gens liet hij de konferentie van 
de Commonwealthlanden over 
zich heengaan en vandaag ge
bruikt hij het Sinksen-reces om 
zich ahw onzichtbaar te maken. 
Inmiddels heeft hij al zijn oor
deel over de mogelijke uitslagen 
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De Seychellen zullen nog dit jaar onafhankelijk worden. Zo zal er een 
nieuwe miniatuurstaat ontstaan met als totale oppervlakte 277 km2 en 
55.000 inwoners. Deze eilanden waren onbewoond tot ze in 1768 door 
de Fransen werden bezet, vervolgens werden ze Brits. 
De Seychellen ontleenden hun naam aan de Franse minister de Sé-
chelles. De bevolking is als volgt samengesteld : nakomelingen van de 
eerste Franse kolonisten, andere Europeanen, afstammelingen van 
zwarte slaven, Kreolen (halfbloeden), Indiërs en Chinezen. 
De omgangstaal is het Kreools, een soort Frans, maar de officiële taal 
is het Engels. Ekonomisch begrensd hoopt men er vooral op het toeris
me om de handelsbalans in evenwicht te brengen. Waarschijnlijk zullen 
de Seychellen zich met de Europese Gemeenschap associëren. 

van het referendum onthuld : ja 
of neen, zo meent de premier, 
het maakt voor de reële proble
men van de Brit anno 1975 geen 
verschil uit ! 

Voor mevrouw Thatcher liggen 
de verhoudingen meer genuan
ceerd. Pro-Europese verklaringen 
genoeg, maar de omstandigheid 
dat ze die ahw in samenwerking 
met Wilson moet afleggen, be
valt haar niet erg. Bovendien zijn 
de gunstige opiniepeilmgen (55 
t.h. ja, 28 t.h. neen, en 17 t.h. on
beslist) niet van een aard om het 
Europees engagement van de 
konservatieven (dat fataal in het 
voordeel van de regering moet 
spelen) buitensporig te stimule
ren. 

Voorzeker kan het historisch re
ferendum niet worden vergeleken 
met de traditionele opstelling 
van de partijen bij Lagerhuis- of 
Gemeenteraadsverkiezingen, maar 
de partijpolitieke tegenstellingen 
zijn zo diep ingeworteld dat ook 
hier de vertrouwde verhoudingen 
aan bod komen. Achter de Euro
pese vlag staan al diegenen die 
doorgaan voor de kern van wat 
soms (meer wishful thinking dan 
haalbare werkelijkheid I) als een 
centrum tussen Labour en kon
servatieven wordt gedacht, ter
wijl het anti-front opgevuld wordt 
met uiterst links en uiterst 
rechts. De Europese vlag dekt 
bijgevolg een multikolore lading. 
Zo gebeurt het dat konservatieve 
Heath en Prentice (socialistisch 
minister van nationale opvoe
ding) op eenzelfde meeting voor 
onmiddellijke toetreding kolporte-
ren. Daar beleven dan duizenden 
harde Britten het schouwspel van 
een ontslagen premier, die voor 
Wilson de spreekwoordelijke kas
tanjes uit het vuur haalt I Over 
de hele lijn ireëel vertoon van 
jewelste, waarbij men zich gaat 
afvragen wie hier de clown van 
het cirkus is. 
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OP 1 MEI TE GENT 

In de keurige omgeving van Holiday-
Inn is op 1 mei jl. te Gent, de 2e kader-
dag van de Vereniging voor Vlaamse 
Ziekenfondsen doorgegaan. Zowat 80 
kaderleden van de verscheidene 
Vlaamse Ziekenfondsen en van de 
Volksunie woonden samen met de se
natoren de Bruyne, Van Ooteghem, 
Vandezande, Vandekerckhove en volks
vertegenwoordigers Babyion, Kuijpers 
en Van Grembergen, deze geslaagde 
en op niveau staande kaderdag bij. 
In zijn inleiding wees voorzitter dokter 
F. Devos op de vooruitgang inzake de 
uitbouw van een Vlaams Ziekenfonds-
net over het ganse Vlaamse land, Brus
sel inbegrepen. Momenteel vertegen
woordigt de VVZ reeds een 10.000 ef-
fektieve leden. De hoofdbedoeling van 
het VVZ is een overkoepelend repre
sentatief orgaan op te richten, dat een 
snelle uitbouw en een doelmatige 
dienstverlening van de verscheidene 
primaire kassen moet verzekeren. 
Op langere termijn wordt uitgezien 
naar de uitbouw van een Vlaams so
ciaal front, waarvoor de VVZ met haar 
aangesloten kassen de infrastruktuur 
wil bieden. 

De voormiddag werd besteed aan 4 
sektievergadenngen. 
In een eerste vergadering besprak 
dokter Devos de struktuur van het 

ziekenfondswezen In België en de sleu-
telgegevens van een primaire zieken
kas. 

Na een algemene Inleiding over de 
struktuur van de RIZIV m ons land, 
IS verder ingegaan op de betekenis en 
de werking van een primaire kas. 
Deze primaire kas zou tevens de aan
loop kunnen zijn voor de uitbouw van 
een net van sociaal dienstbetoon op 
professionele basis. 

Een tweede sektievergadering hoorde 
het referaat van de heer Dirk Van 
Leuven, welke meer specifiek handel
de over de uitbouw van een centraal 
sekretariaat en de menselijke en or
ganisatorische aspekten van dit sekre
tariaat alsook van de sektles of ge
spreide afdelingen van de primaire 
kas waarbij vooral belangrijk is de 
ziekenkas zo dicht mogelijk bij de 
leden te brengen. 

Een derde sektle hoorde het referaat 
van de heer Herman Deweerdt, over 
het beheer van een Vlaams zieken
fonds In dit bijzonder spitsvondige 
en originele referaat, werden de be
langrijke vragen van het ziekenfonds
wezen op een professionele manier 
uiteengezet Waar gaan wij met onze 
Vlaamse ziekenkassen, die moeten 
werken in een verzadigde markt, naar 
toe ' Welke houding nemen wij aan 
tegenover de politieke ziekenfond
sen ' Welke weg zullen wij volgen om 
een maximale groei te bereiken ? Een 

onderzoek naar de motieven tot aan
sluiting, een analyse van sterke en 
zwakke punten, de geografische om
schrijving, het produkt- en personeels
beleid, de Investeringen, publiciteit en 
public-relations werden besproken om 
aldus te komen tot het opstellen van 
een beleidsfilosofie Op de uitvoering 
van dit beleid is nader Ingegaan, even
eens op de nodige kontrole-funktie en 
de nodige bijsturing 
In een vierde referaat door advokaat 
J Deschaepmeester, werd het zieken
fonds benaderd In het ruime sociale 
kader. 

De uitbouw van een net van primaire 
ziekenkassen over het Vlaamse land 
IS de eerste en noodzakelijke stap. 
Op zichzelf Is dit echter onvoldoende 
om tot een werkelijk ziekenfondsbe-
leid te kunnen komen. 

De primaire Vlaamse ziekenkassen 
moeten zich samenzetten In een over
koepelende vereniging welke niet al
leen moet zorgen voor de nodige bij
scholing en deskundigheid, maar op 
langere termijn zou moeten uitgroeien 
tot een ruimere waaier van initiatie
ven op het brede sociale terrein. De 
schaalvergroting van de gezondheids
zorg veranderde de werkwijze en de 
opdrachten van het ziekenfonds, wel
ke echter meer en meer naar de cen
trale landsbond zijn verlegd 

Daarom Is het vormen van een over
koepelende vereniging voor het be

staan zelf van de primaire kassen een 
dringende noodzaak 
In zijn slottoespraak wees de voorzit
ter van de VVZ, dokter Devos, nog
maals op de noodzaak van deze over
koepelende vereniging en nodigde alle 
bestaande Vlaams nationale zieken
fondsen uit tot een verder gesprek 
over dit overkoepelend orgaan 

De hele kaderdag ademde een sfeer 
van verworven deskundigheid op het 
dagehjkse terrein van het ziekenfonds
wezen De nodige zelfkritiek ontbrak 
mei, evenmin als het rustig vertrou
wen in de verdere uitbouw Men bleef 
niet verankerd zitten in het kleine 
wereldje van de eigen primaire kas, 
maar opende tegelijkertijd, weliswaar 
ruime, maar wellicht haalbare pers-
pekt leven 

De Vlaamse ziekenkassen worden 
meer en meer volwassen. Indien de 
vlaamsgezinden nu ook nog aan hen 
hun vertrouwen willen schenken, dan 
ligt een breed opgezet Vlaams-natio
naal ziekenfondswezen binnen de mo
gelijkheden 

DOKUNEHTATIE 
OVER DE NEI-DAGEN 1940 

Een vooraanstaand Vlaming is bezig aan een studie over de meidagen 1940. Hij vroeg 
ons onderstaand vragenlijstje af te drukken, in de hoop dat sommige van onze 
lezers hem een handje kunnen helpen. 

Wij wensen konkrete inlichtingen te verzamelen over de mei-dagen 1940. Daarom 
doen wij een dringende oproep aan alle lezers om volgende precieze vragen te be
antwoorden In korte, zakelijke termen en te sturen aan volgend adres : Dokumentatie-
centrum, Kruisstraat 20 te 3294 Molenstede. Gelieve desgevallend uw telefoonnum
mer op te geven 
Vragen : 

1 Kunt u met absolute zekerheid bevestigen dat In de mei-dagen 1940 Duitse val
schermspringers op Belgisch grondgebied werden neergelaten ? Waar ? Op welke 
dagen ? Hoe kunt ge dit met zekerheid bevestigen ? Waren zij In Duits uniform of 
niet ? Namen ze deel aan gevechten ? Werden ze aangehouden en door wie ? (Ge
allieerde troepen, Belgische rijkswacht, enz. ?). Welke straf ? 

2. Kunt gij bevestigen dat burgers aan de gevechten gewapenderhand deelnamen ? 
Waar ' Op welke dag ? Duitsers, Belgen, onbekende nationaliteit ? Werden zij aan
gehouden ' Door wie ? (door geallieerde troepen, Belgische, enz. ?). Straf ? 

3. Kunt gij bevestigen dat Belgische burgers tijdens de 18 dagen oorlog door geal
lieerde of Belgische overheden werden aangehouden ? En terechtgesteld ? Waar ? 
Welke datum ' Was er een schijnbare reden ? (bv. betlchtiging van spionnage). 

Belangrijke opmerkingen : 

1. Voorlopig worden geen inlichtingen gevraagd over de « verdachte » personen, die 
op 10 mei 1940 door de Belgische overheid werden aangehouden en naar Frankrijk 
weggevoerd. 

2 Voor diegenen, die menen dat zij een overzicht hadden over hun streek : een 
eventueel negatief antwoord omtrent hogergenoemde feiten zou ook zeer interes
sant zjjn. 

17 MEI 1975 
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In « Wij » van 15 maart j l . gaven wij een 
overzicht van de problemen rond de be
staanszekerheid van ouder wordende 
werknemers. In het nummer van 19 april 
stelden wij een aantal maatregelen voor 
die de vastheid van betrekking voor deze 
kategorie werknemers kunnen verhogen. 
In een derde en — voorlopige — laatste 
bijdrage zullen wij voorstellen formuleren 
die ertoe kunnen bijdragen de wederaan
werving te vereenvoudigen van deze men
sen. 
Vooraf een kleine opmerking : alhoewel 
hetgeen volgt geen zgn. sluitend geheel 
vormt, dient toch onderstreept dat het 
aanwenden van slechts enkele punten er
van de geleverde inspanningen vruchte
loos zou maken. Het ene middel helpt 
steeds het ander en slechts omwille van 
de veelheid van de hulpmiddelen zal enig 
resultaat kunnen verhoopt worden. 
En nu de konkrete middelen. De weder
aanpassing van ouder wordende werkne
mers die sinds kort of sinds lang werk
loos zijn, kan bevorderd worden door het 
nemen van een reeks op elkaar inspelende 
maatregelen, waarvan wij de voornaamste 
hier in beknopte termen weergeven : 

9 Ombuiging van het anti-klimaat : Er be
staat vanwege de werkgevers een sterke 
psichologische afkeer die het opnemen 
van ouder wordend personeel sterk be
moeilijkt. Deze laatsten zijn zowat het 
slachtoffer van een myte. Door algemene 
propaganda en door direkt op de werkge
vers gerichte akties kan een verbetering 
van dit anti-klimaat bewerkt worden, wat 
sterk zou bijdragen tot een gevoelige ver
betering van deze toestand. Deze taak 
lijkt ons weggelegd voor de diensten van 
de RVA, die op dit gebied trouwens reeds 
aktief zijn en over gespecialiseerde sek-
ties beschikken voor de tewerkstelling 
van ouder wordende werknemers. 

9 Aan te wenden middelen : artikelen in 
de pers en uitzendingen voor radio en 
TV ; speciaal tot de werkgevers gerichte 
folders ; films; persoonlijke kontakten via 
de lokale plaatsingsbureau's ; enz. 

# Mentaliteitswijziging bij de betrokkenen 
zelf : door hun soms grondig pessimisme 
dat niet zelden met een minderwaardig-
heidskompleks te vergelijken is, dragen 
de betrokkenen zelf er toe bij hun kansen 
op heropneming in het produktie-proces 
sterk te verminderen. Door woord en ge
schrift bij deze mensen een mentaliteits
wijziging teweegbrengen, zou hun houding 
ten goede wijzigen, wat hun kansen zou 
vergroten en hun tewerkstelling gemakke
lijker zou maken. 

9 De staat dient het voorbeeld te geven : 
een verdere versoepeling van de aanwer-
vingspolitiek van de openbare besturen 
zelf, zou een belangrijke stimulans zijn 
voor de privé-bedrijven om hetzelfde te 
doen. 

# Uitbreiding van de mogelijkheden 
waarover de RVA-bureau's beschikken om 
tegemoetkomingen toe te kennen aan 
werkgevers die bejaarde of minder-valie-
de werklozen opnemen. 

% De verplichte opneming van een be
paald aantal oudere werknemers vindt 
voorstanders en tegenstanders. Het zou 
nochtans een nuttige maatregel zijn, me
nen wij , voor de werklieden en de lagere 
bedienden. Voor het kaderpersoneel zou 
het vanzelfsprekend grote moeilijkheden 
kunnen scheppen, zowel t.o.v. de aanwe
zige kaders, als t.o.v. de werkgever, wiens 
verantwoordelijkheid-dragende naaste me
dewerkers zij zijn. 

# Het verbod in aankondigingen een leef
tijdsgrens te vermelden, bestaat in ver-
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HET BRUGPENSIOEN 

Sinds 1 januari 1975 is een sisteem van aanvullende 
vergoedingen in voege ten voordele van bepaalde 
kategorieën bejaarde werknemers. Het is de CAO 
nr 17 van 19/12/74, bekrachtigd door het KB van 
16/01/75 en verschenen in het BS van 31/01/75. 

Toepassingsgebied 

Alle werkgevers zijn onderworpen aan het stelsel, 
wat uitdrukkelijk door de Nationale Arbeidsraad was 
gevraagd. 
Alle werknemers, tewerkgesteld krachtens een ar
beidsovereenkomst voor werklieden of bedienden, 
kunnen in beginsel de voordelen van het stelsel op
eisen. Vallen buiten de regeling : dienstboden, huis
arbeiders, zeelieden en binnenschippers. 
De werknemers moeten voldoen aan twee voor
waarden : 
— 60 jaar of ouder zijn, zonder de pensioenleeftijd 

bereikt te hebben ; 

— ontslagen worden (behalve om dringende rede
nen) en dit in de ruimste zin van het woord : dus 
ook bij faillissement, sluiting van de onderne
ming, enz. 

Voordelen 

De betrokkenen hebben recht op een aanvullende 
vergoeding die gelijk is aan de helft van het ver
schil tussen de werkloosheidsvergoeding enerzijds 
en het zgn. netto-referte-loon anderzijds. Het'netto-

referte-loon is gelijk aan het bruto-loon (eventueel 
begrensd tot 37.925 fr.) min de persoonlijke bijdra
gen voor sociale zekerheid en de fiskale afhouding. 

Belangrijke opmerkingen : 

1. Wie van het stelsel geniet, kan toch opnieuw aan 
het werk gaan. Wordt hij/zij opnieuw afgedankt, 
dan kan het stelsel opnieuw toegepast worden. 

2. Het brugpensioen wordt niet toegekend tijdens 
de periode gedekt door een opzegvergoeding. 

3. Het brugpensioen mag niet gekumuleerd worden 
met andere wegens afdanking verleende speciale 
vergoedingen. De betrokkene moet eerst deze 
mogelijkheden uitputten en zal pas nadien zijn 
rechten op het brugpensioen kunnen laten gel
den. Dit verbod van kumulatie is niet van toe
passing op de sluitingsvergoeding van de wet 
van 28 juni 1966. Het verbod is wel van toepas
sing op de wachtgelden van de wet van 20 juli 
1968 en eveneens op de vergoedingen bij kollek-
tief ontslag van de CAO nr 10 van 8 mei 1973. 

4. Wie geniet van het brugpensioen, wordt niet aan
zien als een werkaanvrager (RVA). 

Financiering 

In beginsel valt de betaalplicht van het brugpen
sioen ten laste van de laatste werkgever. 
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schillende landen. Het blijft echter een 
louter psichologische maatregel, die zon
der de steun van de andere maatregelen 
geen vruchten kan afwerpen. 

# Subsidies ter aanvulling van de, omwil
le van de ouderdom der nieuw-opgenomen 
werknemers, nogal hoge bijdragen van de 
zgn. groepsverzekering, wat nu in bepaal
de gevallen een hinderpaal is om op jaren 
komende werklozen in het bedrijf op te 
nemen. 

# Prioriteit voor de zonder zwaarwichtige 
redenen afgedankten, wanneer het bedrijf 
dezelfde of soortgelijke werkplaatsen op
nieuw in het leven roept en er werkkrach
ten voor zoekt. Toezicht op het naleven 
hiervan kan door de ondernemingsraad ge 
beuren. 
Wij moeten ons niet ontveinzen dat be
paalde werklozen uiterst moeilijk of hele
maal niet te plaatsen zullen blijven. Voor 
deze mensen dienen trouwens andere, 
meer financieel gerichte maatregelen ge
nomen. Maar het blijtf onze overtuiging 
dat een belangrijk deel van de nu ouder 
wordende werklozen met sukses opnieuw 
in het arbeidsproces kan ingeschakeld 
worden. 
Dat wij niet alleen staan met deze me
ning werd vorig jaar bewezen door een 
klein berichtje op bladzijde zoveel van 
een Vlaamse krant waarin beschreven 
stond — onder de titel « Vijftigers zijn 
prima werknemers » — hoe een grote 
fietsenfabriek in Nottingham (Groot-Brit-
tanië) was begonnen met het sistematisch 
aanwerven van werknemers op middelbare 
leeftijd. De direktie van dit bedrijf was 
tot de vaststelling gekomen dat vijftigers 
bijzonder geschikte arbeiders en bedien
den zijn. 
Wij zijn het aan de hedendaagse realiteit 
verplicht een enigszins pessimistische 
noot te laten in het kader van de proble
men waarover dit artikel handelt. Men 
zegt, en blijkbaar niet ten onrechte, dat de 
maatschappij vandaag minder dan vroeger 
afgestemd is op haar jongste leden, de 
kinderen. Men zegt, evenmin ten onrech
te, dat de maatschappij vandaag met een 
eerder kwaad oog naar de invalieden kijkt. 
Men is ook verplicht vast te stellen dat 
de ouder wordende mens minder gunstig 
aangeschreven staat. Met andere woorden, 
er zijn redenen om te veronderstellen dat 
de huidige maatschappij heel wat minder 
sociaal gericht is dan men op het eerste 
zicht zou veronderstellen. 
Wij zijn het aan onszelf en aan de ande
ren verplicht daaraan iets te doen. De soli-
dariteitsgedachte, kern-idee van onze wor
ding tot volk, moet tastbare realiteit wor
den : voor de kinderen, voor de minder-
valieden, voor de ouder wordende mens. 

WILLY COBBAUT 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 

KNS-VOORSTELLING 
Traditiegetrouw brengen de 

Antwerpse KNS-akteurs een jaar
lijkse opvoering voor VU-arr Ant
werpen Voor de opvoering van 
de muzikale klucht « Trijntje van 
Saardam », op dinsdag 27 mei 
e k te 20 u (KNS-Antwerpen), is 
het zodoende geraadzaam en 
sterk aanbevolen, uw plaats(en) 
nu te bespreken Richt u best 
rechtstreeks tot onze centrale 
kaartenverkoopdienst : VU-Stads-
sekretariaat, Wetstr. 12, Antwer
pen (36 84 65], alle werkdagen 
tussen 9 u. 30 en 16 u 

VLAAMS NAT. ZANGFEEST 
Kaarten voor het 38ste VI. Nat. 

Zangfeest kunt u nog bestellen 
of afhalen op het VU-stadssekre-
tarlaat, Wetstr. 12, Antwerpen 
(36 84 65) of rechtstreeks op het 
ANZ-sekretariaat, Vrijheidstr 30-
32, Antwerpen (37 93.92) (Belde 
gesloten op zaterdag) 

ANTWERPEN (Stad) 
BESTUURSVERKIEZING 

In de afdeling op donderdag 26 
juni. Er kan er altijd nog wel een
tje bij. Uw kandidatuur graag, 
schriftelijk, vóór 31 mei 

DIENSTBETOON 
Elke maandag op het sekr, Wet

str. 12, Antw, tel. 36 84 65 van 
16 tot 19 u treft u een volksvert., 
sen of prov raadslid aan, die zich 
over uw zorgen ontfermen Het 
sekr. is verder dagelijks toeganke
lijk van 9 tot 16 u 30, ook open 
op het middaguur, 's Maandags 
tot 19 u (zaterdag en zondag ge
sloten] 

KONTAKTBLAD 
Het laatste nummer werd in al

le bussen op het Kiel gestoken 
In ditzelfde nummer, per adres ge
richt aan alle leden, verscheen de 
mededeling over de statutaire be-
stuursverkiezingen in de afdeling. 
In het nummer van juni, enkel in 
de nummers voor de leden, vindt 
men de binnengekomen kandida
turen weer. 

ABONNEMENTENSLAG 
Die gaat steeds door We ken

nen nog enkele leden die om f i
nanciële redenen, moeilijk over de 
prijs heen kunnen. U kan hen een 
echt plezier doen, met een ge
schenkabonnement te storten. Wij 
zorgen voor de rest. We laten de 
betrokkene natuurlijk weten wie 
zijn schenker is De prijs vanaf 
juni tot eind van dit jaar bedraagt 
300 fr Kan gestort worden op KB 
404-3036801-74 van VU-Antw. Stad. 
Vermeld dan geschenkabonne
ment. 

VUJO 
Geregelde aktiviteiten. Voor in

formatie : tel. sekr. 36 84.65. 

BERCHEM 

KNS-VOORSTELLING 
Ingericht door het arr bestuur 

Antwerpen op 27-5 (dinsdag) in 
KNS-Antwerpen. Opgevoerd wordt 
« Trijntje van Saardam » Bestel 
nog spoedig uw kaarten. 

VLAAMS NAT ZANGFEEST 
Op zondag 25 mei in het Ant

werps Sportpaleis, onder het mot
to « Brussel Halt i » Nog prima-
kaarten — eerste rijen aan 150 fr 
•— te verkrijgen bij afd penningm 
André Filliers, Statiestr 9, Ber-
chem (tel 39 24.28) 

BOOM 
VERKIEZINGEN 

Op donderdag 29 mei van 20 tot 
22 u in lok Nele, Antwerpsestr 
378 (H Hart-kerk) Iedereen wordt 
persoonlijk uitgenodigd Voor kan
didatuurstelling kunt u terecht bij 
sekr R Boeynaems, zelfde adres 

BOECHOUT 
KNS-VOORSTELLING 

Bestel nu uw kaarten bij ons 
arr. bestuurslid Hugo Andries, 
Turnhoutsebaan 116, tel. 36.59.67 
DIENSTBETOON 
Dienstbetoon van mandataris Hu
go Andries elke eerste woensdag 
in het lokaal van de Vlaamse ge
pensioneerden is enkel geldend 
voor de leden van het WVO ; 
\/oor soc. dienstbetoon voor de 
VU-leden kunt u met hem kon-
takt opnemen elke zaterdag van 
11 u. 30 tot 12 u. 30 op het adres 
Turnhoutsebaan 116, tel. 36 59 67 
Zo mogelijk delen wij ook de uren 
mede waarop de andere mandata
rissen kunnen bereikt worden. 

BORSBEEK 

NIEUW 
VU-GEMEENTERAADSLID 

Tijdens de gemeenteraadszit
ting van 6 mei II werd afd voorz 
Jef Demi geïnstalleerd als ge
meenteraadslid in opvolging van 
Peer Van Nuffel en nadat Staf Kie-
booms van opvolging afgezien 
had De vrij levendige gemeente
raadszitting hoorde reeds enkele 
flink opgemerkte tussenkomsten 
van haar jongste lid Het afdelings
bestuur wenst Jef Denil veel suk-
ses bij de uitoefening van zijn 
mandaat. Tevens houdt 't bestuur 

GEVRAAGD 
JOBS VOOR JOBSTUDENTEN 
Opgave van jobs en vacantie-
werk bij Socio, Culturele 
Dienst UIA. Tel. : 031/28.18.58 
tussen 14 en 16 uur. 
Indien gewenst ook bijlessen 
door studenten op licentieni
veau. 

er aan Peer Van Nuffelen te dan
ken voor de wijze waarop hij zijn 
mandaat uitgeoefend heeft Bors 
beek en Vlaanderen ten bate en 
wenst Peer nogmaals een spoe
dig en algemeen herstel 

KOLPORTAGE 
De laatste kolportage in de A 

Van Putlei en zijstraten kende 
weer eens sukses Op anderhalf 
uur werd een onverhoopt aantal 
« Wij's » verkocht Onze dank aan 
diegenen die ons zodoende steun
den, en aan de moedige kolpor-
teerders 

BESTUURSVERKIEZING 
Op dinsdag 3 juni ek van 19 

tot 21 u m café Excelsior (zaal 
Riviera], J Reusenslei 17 

BORNEM 
OPENING .< DE BRON » 

Op zaterdag 24 mei opening 
van « De Bron », lokaal Vlaamse 
klub Bornem, gelegen Kapelstr 
71 Programma : 15 u • bijeen
komst aan zaal Alcazar, Puurse-
stwg 25 en rondgang in de ge
meente met de Vlaamse muziek
maatschappij Kempenland van 
Mol , 16 u • plechtige opening 
met toespraken van Wim Jorissen, 
nat. sekr. en Hugo Schiltz, voorz 
van het Partijbestuur Daarna ont
vangst en heildronk Iedereen is 
van harte welkom We rekenen 
stellig op een sterke afvaardiging 
van alle afdelingen van het arr , 
en ook van het Waasland. 

TAK KLEIN-BRABANT 
Ter gelegenheid van de opening 

van het lokaal van de Vlaamse 
klub « De Bron » organiseert TAK 
in de bovenzalen van dit huis een 
uitgebreide tentoonstelling van 
haar aktiviteiten, vooral van de 
betogingen in Schaarbeek Ope
ningsuren • zaterdag 24 mei van 
16 tot 20 u en zondag 25 mei van 
10 tot 13 u 

BRASSCHAAT 
DIENSTBETOON 

Adressen : Voor het centrum : 
café Vogelzang, Miksebaan 25 
(Rik Decleir) ; wijk Kaart : café 
Boerke, Rustoordlei (Monika Ver-
ijke-Deschepper] , Polygoon . ca
fé Hovenier, Bredabaan 810 (Stan 
Van Looveren) ; Bethanië . café 
Oud-Belqie, Pauwelslei 184 (Roger 
Vanthillo] , Mariaburg : café Cy
cle, Kapelsestwg 364 (Jaak De-
cru). Telkens de 1ste donderdag 
van de maand van 20 tot 21 u. 30. 

BROECHEM 
38ste VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 
Halt of Brussel valt ». Sekr Wim 
Duys, Abelelaan 9, tel. 85.53.98. 

BELANGRIIKE HEDEDEUNe 
VOOR M I E VU-AFDELIM6EH 

Zoals w i j in ons vorig nummer aaniiondigden 
zal de verschijningsdatum van « Wij » binnen
kort gewijzigd worden. 

Vanaf donderdag 29 mei zullen onze lezers ons 
weekblad de donderdagmorgen ontvangen. 
In de praktijk betekent het dat « Wij » voortaan 
de dinsdagavond zal worden afgesloten om de 
woensdag te worden gedrukt. Een en ander 
brengt een hele wijziging te weeg in het afwer
kingsschema en meteen veranderen ook de da
gen waarop de kopij voor de verschillende ru
brieken op de redaktie moet toekomen. 
Voor de rubriek « Wij in de Volksunie » (bewe-
gingsleven) zullen alle berichten en mededelin
gen in de toekomst TEN LAATSTE DE VRIJDAG
MIDDAG op de redaktie moeten zi jn. De eerste 
maal dus op vri jdagmiddag 23 mei a.s. voor het 
nummer van 29 mei. 
De afdelingssekretarissen zullen de redaktie een 
grote dienst bewijzen wanneer zij met deze 
nieuwe regeling stipt rekening houden en hun 
kopij langs de gebruikelijke weg t i jdig insturen. 

N.B. Deze mededeling vervangt de richtlijnen 
die de afdelingen reeds vroeger ontvingen bij 
brief van 16 april j l . , ondertekend door de hoofd-
redakteur. 
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EKEREN 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op donderdag 22 
mei van 20 tot 22 u. In het lok. 
Den Aker (achterzaal), Driehoek-
str. 14. Maak gebruik van uw 
stemrecht ! 
DIENSTBETOON 
Onze mandatarissen staan steeds 
bereid om u te helpen : Alfons 
Bollen, schepen. Koekoek!. 7, tel. 
64.49.43 ; Maurlts Van Tongerloo, 
gemeenteraadslid, Leliênl. 62, tel. 
64.55.14 ; Lode Van Vllmmeren, 
KOO-lid, Hoogboomstwg 22, tel. 
64.41.48 ; Veerie Thyssens, K O a 
lid, Geestenspoor 72, tel. 41.04.41. 

VLAAMS NAT. ZANGFEEST 
Op zondag 25 mei in het Sport

paleis om 14 u. 30. Kaarten kan u 
bekomen op het ANZ-sekr., Vrij-
heidstr. 30-32, Antwerpen, tel. 
37.93.92. 
KNS-VOORSTELLING 

Op dinsdag 27 mei te Antwer
pen, ingericht door het arr. be
stuur van VU-Antwerpen, om 20u. 
Kaarten te verkrijgen op het VU-
Stadssekr., Wetstr. 12, Antwer
pen, tel. 36.84.65. Nadere inlich
tingen hieromtrent steeds te be
komen op het VU-sekr., Geesten-
spoor 72, Ekeren, tel. 41.04.41. 

HERENTHOUT 
BESTUURSHERNIEUWING 

Voor einde mei gaat voor onze 
afdeling de bestuursvernieuwing 
door. Mogen wij de leden die 
zouden geïnteresseerd zijn voor 
het opnemen van een bestuurs-
funktie, verzoeken tijdig naam en 
adres op te geven aan één onzer 
bestuursleden. Slechts tijdig in
gediende kandidaturen komen in 
aanmerking. 
IJZERBEDEVAART 

Zoals telkenjare gebruikelijk is 
richten wij ook dit jaar een auto
car in voor een tweedaagse reis 
naar de IJzerbedevaart. Er blijven 
nog slechts 5 plaatsen beschik
baar. Geïnteresseerden kunnen 
nog inschrijven tot uiterlijk 15 
mei aan de prijs van 300 fr. bij 
Desire Wouters, Vonkstr. 32. 

HEIST-OP-DEN-BERG 
IN l\/IEMORIAM JORIS MATTIJS 

In Heist overleed rustend onder, 
wijzer Joris Mattijs, waarvan te
recht gezegd werd dat zijn leven 
een voorbeeld was van dienende 
trouw aan zijn volk, een gans le
ven lang. Of zoals het geschreven 
werd in het herdenkingsprentje : 
« Ook wanneer hij die het goede 
en rechtvaardige had betracht 
voor de medemens en maatschap
pij pijnlijk werd getroffen door 
het onrecht (na 1944] dat ook hem 
raakte toen in ons volk en land 
verblindheid niet meer wist waar 
de grens lag tussen goed en 
kwaad ». Meester Mattijs was In
derdaad iemand die behoorde tot 
de zeldzaam wordende groep van 
beginselvaste katolieke Vlamin
gen, die neneraties lang de diep
ste waarden van ons volk hebben 
beveiligd. 

HOBOKEN 
DIENSTBETOON 

in Vlaams-nationaal Centrum, 
Steynstr. 85 : alle woensdagen 
van 18 tot 18 u. 30 door gemeen
teraadslid Fonne Crick en alle 
donderdagen van 18 u. 30 tot 19 
u. 30 door gemeenteraadslid 
Clem De Ranter. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

in Vlaams-nationaal Centrum, 
Steynstr. 85, iedere maandag en 
dinsdag van 18 u. 30 tot 19 u. 30. 

KONTICH 
BESTUURSVERKIEZING 

Had plaats onder zeer ruime be
langstelling en in een ongedwon
gen sfeer op disdag 6 mei j l . Op
vallend was het vrij groot aantal 
kandidaturen (18) en — hoe kan 
het anders in het jaar van de 
vrouw ? — een vrij sterke in
breng vanwege de dames. Wer
den verkozen : Bellens Hugo, 
Rens-Claes Anita, De Beukelaer 
Ferre, Defossé Luc, Faes Erik, 
Janssens Jef, Olyslaegers-Smedts 
Magdl, Sermeus-Smedts Magda, 
Totte Jos, Van Den Bergh-De 
Gendt Nieke, Van Oorschot Frank. 
De uittredende voorz. Frank Van 
Oorschot en de uittredende sekr. 
Ferre De Beukelaer werden op
nieuw in hun funktie bevestigd. 

LIER 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 
Kaartenverkoop en inschrijvingen 
voor verplaatsing met autocar 
(25 fr.) bij Frans Van Pelt, Voet-
balstr. 27. 
VUVA 

Op 24 juni te 20 u. in de feest
zaal van restaurant Belfort, Grote 
Markt 42, neemt het Dosfelinsti
tuut ons een avondje mee onder 
begeleiding van Willy Kuijpers en 
Walter Luyten naar Gernika, waar 
beiden in de optiek van het Euro
pa der Volkeren deelnamen aan 
een verboden Baskische manifes
tatie. Iedereen van harte welkom. 

LIER 

MARCEL VAN ROY 

FEESTZALEN 

HOF VAN ARACON 
ARAGONSTRAAT 6, LIER 

TEL. (031)80.15.68 

MECHELEN (Arr.) 

.WiJ.-ABONNEMENTEN 
Ons cijfer van vorig jaar werd 

reeds ruim gehaald en we halen 
stilaan maar zeker onze streef-
norm. Nog slechts een 30-tal abon. 
nementen zijn we ervan verwij
derd. Wie zorgt ervoor dat ook dit 
bereikt wordt ? 

MECHELEN 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
TAK MECHELEN 

Het bureel is open elke maan
dag, dinsdag en donderdag van 14 
tot 16 u. Woensdag van 16 tot 
19 u. Alle inlichtingen tot over
schakeling kunt u krijgen op het 
bureel, Bleekstr. 6, Mechelen of 
bij Emiel Vanlangendonck, Cle-
menceaustr. 59, St-Kat-Waver. 
Tel. 015/21.66.12. 

MEERHOUT 
AFDELINGSBESTUUR 

De verkiezingen van 2 mei heb
ben volgend bestuur aangewezen: 
voorz. : Jan Ermgodts, Acasiaweg 
7 ; sekr. : Mannu Dox, Haverdonk-
weq 54 ; penningm.-: Francis Dox, 
Past. Van Haachtplein 5 ; prop. : 
Frans Daems, Helkant 117 ; org. ; 
WIm Malllet, Markt 17. Kaderle
den zijn : Frans Beyens, Eindhout-
sebaan 10 ; Jos Geypens, Past. 
Van Haachtplein 4 ; Jan Van Ge-
nechten, Dennebos 2 ; Jef Wilms, 
Weverberg 41 ; Herman Janssens, 
Bevrijdingslaan 203. De redaktie 
van het afdelingsblad « Volksunie-
Meerhout » dat tweemaandelijks 
verschijnt op 1.500 ex. berust bij 
Frans Daems. in de arr. raad wordt 
de afdelinn vertegenwoordigd 
door Wim Malllet. 

MERKSEM 
DIENSTBETOON 

Op dinsdag 13-5 ,woensdag 21-5, 
donderdag 29-5 en vrijdag 30-5 is 
kontakt voor dienstbetoon moge
lijk in Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 
298, telkens vanaf 20 u. 30. Ver
der zijn onze mandatarissen 
steeds bereid u met raad en daad 
bij te staan. Aarzel dus niet tele
fonisch afspraak te maken op de 
volgende nummers : schepen Toon 
Dewachter, 45.65.59 of 45.24.38, 
KOO-voorzitter Leo Michielsen, 
45.55.90, gemeenteraadslid Luk 
Droogmans, 45.51.81, gemeente
raadslid Jan Poels, 45.51.71, KOO-
raadslld Omer Stevens, 45.25.17, 
VU-sekr. 46.02.79. 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op vrijdag 30 mei, 
tussen 20 en 22 u. in het Onthaal-
centrum van de Volksunie, op de 
1ste verdieping, boven Vlaams 
Huis Tijl, Bredabaan 298. Kandida
turen zullen schriftelijk op het 
sekr. moeten worden ingediend, 
tot uiterlijk 23 mei, om in aan
merking te kunnen komen. 
BRUSSEL HALT ! 

Toegangskaarten voor het Zang
feest tegen 200, 150, 100, 75 en 
50 fr. zijn nog te bekomen in 
Vlaams Huis Tijl, of kunnen wor
den besteld bij Jan Vinken, Akker-
bouwstr. 71, tel. 45.49.13. 

AFDELINGSAKTIVITEITEN 
Woensdag 21 mei : kernverga

dering ; 29 mei : Vujo-kernverga-
dering ; 30 mei : afdelingsbe
stuursverkiezing. Alle leden hou
den deze laatste datum vri j . Al 
deze aktiviteiten gaan door in het 
Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298, 
waar men op deze data ook kon-
takt kan nemen voor dienstbetoon. 

MOL 
TENTOONSTELLING 

Keramieker Rafael Kovacs stelt 
ten toon In het Kontaktcentrum te 
Postel van 17 tot 25 mei. 
KNS 
We beschikken over kaarten van 
eerste en tweede rang (200 en 
100 fr.). Schrijf spoedig in bij 
Luc Deheusch. 

MORTSEL 
LEEUWEVLAGGEN 
Met onze Vlaams-nationale feest
dagen in 't zicht, herinneren er 
wij onze lezers, leden en simpa-
tisanten aan dat leeuwevaandels 
(nylon, 1,50 m x 1,50 m) voor 
raam of stok ter beschikking lig
gen aan de demokratische prijs 
van 320 fr. bij Wim Claessens, 
Pastoor Deensstr. 19 (55.39.09). 

DIENSTBETOON 
Men neme kontakt op met onze 

VU-mandatarissen : J. Debackere, 
Deurnestr. 315 ; J. Vandewalle, 
Dieseghemlei 52 ; L. De Ceuster-
De Decker, Edegemstr. 85 ; Wim 
Claessens, Pastoor Deensstr. 19 ; 
G. De Clercq, Molenlei 58 (KOO). 

NIJLEN 
DIENSTBETOON 

Alle zaterdagen van 10 tot 12 
u. in TAK Lier, Kerkstr. 3, evenals 
de 3de maandag van 20 tot 21 u. 

Bijkomend dienstbetoon voor de 
belastingsbrieven : iedere zater
dag van 10 tot 12 u. bij Achiel 
Van Tendeloo, Statieplein 2E, tel. 
031/81.81.32. 

NIEL-SCHELLE 
KNS 

Voor de opvoering van « Trijn
tje van Saarland » op 27 mei e.k. 
ingericht door het arr. bestuur, 
beschikken we over kaarten van 
eerste en tweede rang (200 en 
100 fr.) Schrijf spoedig in bij Luc 
Deheusch. 

'ma Iter 
VERZEKERINGSKANTOOR 

SPAARKAS - HYPOTHEKEN 
LENINGEN 

Drie Koningenstraat 12 
2600 BERCHEIVI - Tel. 39 .25 .82 

M A A N D A G GESLOTEN 
Huwelijk - Brand - Familiale 

1 j . GRATIS 

NIEL 

DIENSTBETOON 
Elke vrijdag vanaf 20 u. staan 

onze vrienden Frans De Meule-
meester en Guido Michiels ter 
beschikking van mensen met pro
blemen allerhande, in het sekr., 
Antwerpsestr. 186. Ook sen. De 
Bruyne kan eens per maand daar 
geraadpleegd worden. 

Kan je niet wachten tot vrij
dag, wend je tot Luc Deheusch, 
Aug. Vermeylenstr. 5, die graag 
zal helpen. 

RANST 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

Op zondag 25 mei (Sportpaleis 
Antwerpen). Nog enkele kaarten 
beschikbaar van 50 en 100 fr. bij 
ons afd. sekr., Valkenl. 24 (tel. 
85.58.18). Schrijf tevens in voor 
de verplaatsing per autocar, op 
ditzelfde adres. 

TURNHOUT (Arr.) 
ELFDE MEINACHTBAL 

Hartelijk dank aan allen die door 
medewerking of aanweziglieid het 
arr. bal opnieuw tot een sukses 
hebben gemaakt. Honderden VU-
ers uit de Kempen waren voor hun 
jaarlijkse feestelijke ontmoeting 
opgekomen en hebben de arr. 
schatkist stevig gespijsd Bijzon
dere dank aan de 2 parlementai
re VU-dames, Nelly Maes en 
Georgette De Kegel, die hun man
nelijke kollega's Belmans, Van Ei
sen en Jorissen kwamen bijstaan. 

Kf1L€nD€R 
MEI 

17. Berlaar : Afdelingsbestuursverkiezingen, Parochiezaal, 
van 20 tot 24 u. 

18. Vorst : 3de voorbereidende vergadering voor de ge
meenteverkiezingen in de fusiegemeenten Vorst-Veerle-
Eindhout. 

22. Dessel : Arr. bestuur bij H. Draulans. 
23. Kontich : VUJO-kleinkunstavond met Jan de Wilde, om 

20 u. in zaal Pronkenborg (Kontich Kazernen). 
23. Helst : Afdelingsbestuursverkiezingen Heist-Haliaar-

Beerzel, bij Amelie, Lostr. 87, van 20 tot 22 u. 
23. Booischot : Bestuursverkiezingen Booischot-Schriek, ca

fé 't Spieke, Stationsstr. 135, van 20 tot 22 u. 
23. Vorst : Kursus « Gemeentebeleid » in Kasteel Meerlaar 

te Klein-Vorst (Dosfel). 
24. Bornem : Inhuldiging Vlaams lokaal. Om 15 u. samen

komst zaal Alcazar en in stoet naar lokaal waar Wim 
Jorissen en Hugo Schiltz de gelegenheidstoespraken 
zullen houden. 

24. Hombeek : Kleinkunstavond met plaatselijke sterren. 
24. Lier : TAK-filmavond, 19 u. 30, in VTI, Kruisbogenhofstr. 
26. Lier : Bestuursverkiezingen in taveerne Rebels, Berlaar-

str. 55, van 20 tot 22 u. 
25. Antwerpen : Vlaams-nationaal Zangfeest. 
25. Hoboken : Werftocht (wijk Berkenrode). Verzamelen om 

10 u. in VI. Nat. Centrum, Steynstr. 85. 
26. Hoogstraten (kant.) : Kant. vergadering in café Breugel-

hof te Merksplas om 20 u. 30. Ter bespreking : de orga
nisatie van de afdelingsbestuursverkiezingen, de wer
ving van leden en abonnementen, het kant. bal, de uit
bouw van afzonderlijke afdelingen in Merksplas en Rij-
kevorsel. 

26. Merksplas : Kant. vergadering Hoogstraten in café Breu. 
gelhof. 

27. Antwerpen : Arr. KNS-voorstelling « Trijntje van Saar-
dam », om 20 u. in KNS. Bestel uw kaarten, tel. 36.84.65 
VU-stadssekr., Wetstr. 12. 

28. O-L-Vr-Waver : Bestuursverkiezingen in lokaal De Vlas
hoeve, van 20 tot 22u. 

30. Deurne : Life Pop Show - The Garnets en Apple, samen 
om 21 u. in zaal Trefpunt, Turnhoutsebaan 28. Onkos
ten : 90 fr. 

30. Mol : Bestuursverkiezing van 19 tot 21 u. in zaal van 
café De Koestal, Sluisstr. 178. 

JUNI 

2. Lier : Vuva-vergadering, 20 u. 30, in Taveerne Rebels 
met voordracht •• Beter wonen ». 

15. Lier : Wandeling Koksijde-Zuid-Vlaanderen, vertrek 7 u. 
aan stadhuis. 

24. Lier : Vuva-Dosfelinstituut, Baskische belevenissen van 
Willy Kuijpers en Walter Luyten in Gernika, feestzaal 
Belfort, Grote Markt, om 20 u. 

L 

BESTUURSVERKIEZING 

Alle afdelingen hebben het bij
zonder formulier B1 op 3 exempla
ren ontvangen. Na de verkiezing 
van een nieuw afdelingsbestuur 
wordt dit formulier volledig en 
duidelijk ingevuld. 1 exemplaar 
wordt bezorgd aan het algemeen 
sekretariaat, 1 aan de arr. sekr. 
en 1 blijft in het bezit van de af
deling. 

ABONNEMENTEN 

Het arr. Turnhout rukt onweer
staanbaar op naar de 600 abon
nees. In vergelijking met 1974 is 
er een opvallende winst in de af

delingen Mol, Hoogstraten, Vorst 
Dessel, Westerlo en Kasterlee. De 
balans is ook positief in Herent
hout, Arendonk, Noorderwijk, Ram-
sel en Meerhout. Een bijzondere 
inspanning wordt nog verwacht 
om de verliescijfers goed te ma
ken in Herentals, Turnhout, Geel, 
Balen en Wechelzande. 

WILLEBROEK 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
TAK WILLEBROEK 

Het bureel is open elke vrijdag 
van 18 tot 20 u. Alle inlichtingen 
tot overschakeling kunnen er be
komen worden. 

T.A.K 
PREMIERE 
VOOR ANTWERPEN 

Op zondag 25 mei (voormiddag van het Zangfeest) hebben 
wij in de VTB-zaal, St-Jakobsmarkt 45, Antwerpen, volgende 
akties gepland : vertonen van de TAK-film « De Slag van 
Schaarbeek » (10 u. 30) ; korte meeting. 
Daarna optocht door de stad, naar het Sportpaleis te Deurne. 

VOETBALWEDSTRIJD 
Op vrijdag 23 me! Grote Voetbalwedstrijd te Merelbeke, 
Speelplein Koestraat, tussen het « team » van VK Roeland 
en dat van TAK. Aftrap om 19 u. 30 stipt. Tijdens de rust : op
treden van de Jagerskapel, Gent. Supporters op post ! 
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BRABANT 

ZAAL « DE KROON » 

Steenweg naar Halle 131, Sint-Genesius-Rode 

DINSDAG 27 MEI 1975 om 20 UUR 

Arrondissementeie VU-MEETINC 

SPREKERS : 

— Frans VAN DER ELST, senator, algemeen voorzitter VU. 

— Wim JORISSEN, senator, algemeen sekretaris VU. 

— Nelly MAES, VU-volksvertegenwoordiger. 

ONDERWERPEN : 

— De VU tegenover Vlaams-Brabant en de Vlamingen te Brussel. 

— De evolutie van de Vlaamse strijd en het Vlaams nationalisme. 

— De VU en de sociale ontvoogding van het Vlaamse volk. 

ATTENRODE-WEVER 
WERKING 

Zondag 8 juni, autozoektocht 
door 't Hageland. Inschr. : café 
Bellen-Cartois (gemeentehuis), 
van 13 tot 15 u. 

BEKKEVOORT 
ANZ 

Wij reizen mee met de bus, in
gelegd door het gewestelijk IJzer-
bedevaartkomitee. Schrijf in bij 
Raoul Claes, TIensebaan, Molen-
beek-Wersbeek of bij Rik Coster-
mans, bloemist, Staatsbaan, Bek-
kevoort. 

BRUSSEL-WEST 
SOCIAAL CENTRUM 

Mogen we er onze Vlaamse 
vrienden uit Brussel-West aan 
herinneren dat ze voor al hun so
ciale problemen terecht kunnen in 
het sociaal centrum van ons agglo
meratie- en gemeenteraadslid Jan 
De Berlangeer, Jettestwg 548, 
1090 Brussel (nabij de de Smet de 
Naeyerlaan), elke zaterdag tussen 
10 en 12 u. Bekwame sociale raad
gevers staan tot uw dienst, zon
der van uw kant enige verplich
ting. Als nadere kennismaking 
grijpt er op 24 mei a.s. te 10 u. 30 
een receptie plaats. 

LEUVEN (Arr.) 
TAK-FILM 

Sinds jaren is de VU samen met 
andere Vlamingen aktief in 
Schaarbeek om er het anti-Vlaams 
beleid aan te klagen. Het TAK 
heeft over diezelfde akties van 
burgemeester Nols een twee uren 
durende kleurfilm gemaakt, waar
in het tweede gedeelte volledig 
gewijd is aan de situatie Schaar
beek. Het is een spektakulaire 
f i lm, waarin talrijke taferelen 
voorkomen, die nooit werden ge
toond op de TV (censuur) en die 
om allerlei redenen ook nooit 
voorkwamen in gelijk welke krant. 
Het is beslist de moeite deze fi lm 
te zien. En... dat kan, want de VU 

van het arr. Leuven heeft deze 
film vastgelegd voor zaterdag 21 
juni a.s. in de zaal Het Bad te 
Kessel-Lo. Deze avond gaat door 
in samenwerking met het Dosfel
instituut. De fi lm wordt ingeleid 
door André Monteyne, die de si
tuatie in Brussel zeer goed kent 
en die een zeer objektieve schets 
van deze situatie zal geven. Zo zal 
de fi lm uiteraard beter overkomen 
bij het publiek. 

PROPAGANDA 
Wij hebben in het arr. dringend 

behoefte aan een mobiele propa-
gandaploeg, bestaande uit een 
vijftigtal mensen, die bereid zijn 
zes maal per jaar ergens in het 
arr. een pamflet te helpen bussen. 
Vrijwilligers worden verzocht kon-
takt te nemen met de verantw. 
voor prop. : Willy Somers, Klap-
pijstr. 55, Molenstede, tel. 013/ 
33.26.69. 

LEUVEN 
VLAAMS VERBOND 
VOOR GEPENSIONEERDEN 
ZANGFEEST 

Er is een bus die op het Ladeu-
zeplein vertrekt (in de voormid
dag) en over Tervuren gaat. Een 
tweede bus vertrekt eveneens op 
het Ladeuzeplein om 12 u. 30, en 
gaat over Herent (12 u. 45). Prijs 
van de bus : 100 fr. (drinkgeld in
begrepen). 

UITZONDERLIJK : LASPOST 
130 Amp., met volledig toebe
horen : 5.200 fr., excl. BTW. 

ELECTRO • BOUW 
M. Van der Borgt 
Tel. 015/61.32.70, Eppegem 

Boor- en slijpmachines, laspos-
ten. Boren, snij- en slijpschij-
ven, pluggen. Betonmengers en 
stroomgroepen. Kango-boorha-
mers Herstelling van Lombar-
dini, Bernard en andere moto
ren Kortingen voor VU-leden. 

SOCIALE CENTRA — FED. ASSE 
ASSE : Prieelstraat 2 -1700 Asse (02/452.93.57). 
(voor de gemeenten : Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mazen-
zele, Merchtem, Mollem, Opwijk, St. Martens-Bodegem, St. 
Ulriks-Kapelle, Ternat) 
Dinsdag 20 mei : Bob Maes, van 19 tot 20 u. 
In samenwerking met fed. schepen Juul Van Doeren. 

LIEDEKERKE : Opperstr. 168 - 1770 Liedekerke (053/66.57.83) 
(voor de gemeenten Borcht-Lombeek, Essene, Hekelgem, Lie
dekerke, Roosdaal, St. Kat.-Lombeek, Teralfene). 
Dinsdag 27 mei : Paul Peeters, van 19 tot 20 u. 
In samenwerking met prov. raadslid Staf Kiesekoms die er 
elke dinsdag en vrijdag is van 19 tot 20 uur. 

WEMMEL : Stwg naar Merchtem 28 - 1710 Wemmei 
(02/479.39.81) 
(voor de gemeenten : Brussegem, Groot-Bijgaarden, Hamme, 
Meise, Relegem, Wemmei, Zellik). 
Dinsdag 20 mei : Vik Anciaux, van 19 tot 20 u. 
In samenwerking met fed. schepen Walter Van Mieghem, die 
er elke dinsd. van 17u30 tot 20u is, en elke zat. van 15 tot 17u. 

Uitstap naar de •• Voer » op zon
dag 8 juni. Vertrek op het Ladeu
zeplein te 7 u. 30. Er is mogelijk
heid een middagmaal ter plaatse 
te gebruiken. Men mag eveneens 
zijn knapzak meebrengen. 

Wij hopen voor beide gelegen
heden op heel veel inschrijvingen 
bij : P. Clijsters, Naamsevest 134, 
tel. 22.34.84 ; L. Verhelen, Ham-
bos, Tildonk, tel. 60.12.09 ; N. Van 
Opstal, St-Maartensdal, 3143 Leu
ven, tel. 23.36.16 ; H. Maes, Oude-
baan 129, Korbeek-Lo, tel. 46.65.14. 

MOLENSTEDE 
AAN DE VOORAVOND VAN DE 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

Onze groep, de VU-afd. Molen
stede, moet wil ze een duurzaam 
karakter hebben zich een sterke 
organisatie aanschaffen en het ve
le werk verdelen. Zo krijgen een 
aantal van onze leden een speci
fieke taak toegewezen van o.m. 
voorz., sekr., or., prop., penningm. 
Samen vormen zij het bestuur 
waarbij dan nog enkele mensen 
worden gekoöpteerd. Een derge
lijk bestuur bevordert niet alleen 
de duurzaamheid van de groep 
maar tevens de eenheid ervan. 
Immers, dit bestuur ligt aan de 
basis van het inrichten van infor
matieve vergaderingen, uitgeven 
van een blad, ledenbijeenkomsten, 
bals, e.d.m. Misschien stelt u zich 
de vraag of de doorstroming van 
informatie van de hogere partij-
regionen (m.a.w. het arr. bestuur) 
naar de plaatselijke afdelingen 
wel gegarandeerd is. Hieraan 
werd gedacht. Elke afdeling heeft 
een of meerdere afgevaardigden 
in de arr .raad die er moet voor 
zorgen dat die doorstroming een 
feit is. Maar een groep is niet 
denkbaar of mogelijk zonder de 
leden. Daarom wens ik te beslui
ten met een oproep tot allen die 
ons simpatiek gezind zijn en iets 
voelen voor lidmaatschap van de 
VU. Richt u tot een der bestuurs
leden en wordt lid ! Indien u bo
vendien bereid bent eent taak in 
het bestuur te aanvaarden, stel u 
dan kandidaat voor de bestuurs-
verkiezingen, welke eerstdaags 
zullen plaatshebben. U bent 
steeds welkom ! 

OP REIS ! 
Zoals ieder jaar trekken wij 

met de vrienden van de Voer 
naar de Voerstreek. Dit keer gaat 
de reis verder naar Aken. De reis 
gaat door op 1 juni a.s. Neem even 
kontakt met ons, wij doen de 
rest ! 

DIKSMUIDE 
Zoals ieder jaar zal het gemeen

tebestuur van Molenstede weer 
een bloemenkrans laten neerleg
gen bij het IJzermonument ter ge
legenheid van de IJzerbedevaart 
op 29 juni. Dat schepen Van de 
Weyer en raadslid Van Compel 
hier voor iets tussen zitten is 
een vaststaand feit. 

SCHERPENHEUVEL 
NAAR DIKSMUIDE 

Zoals ieder jaar zullen ook weer 
heel wat mensen uit onze gemeen
te mee naar de IJzerbedevaart 
reizen. Inschr. bij Felix Migielsen, 
Testeltseweg 3. 
DIENSTBETOON 

Heeft men problemen inzake 
pensioen, militie, belastingen, enz. 
neem dan even kontakt met sche
pen Marcel Gemoets, Vesting 
Noord 38. Steeds welkom ! 

TESTELT 

VLUG ! 
Wegens verhuis zijn enkele 

mensen uit het bestuur wegge
vallen. Jef Kaanen en Frans 
Clerckx hebben beslist heel wat 
werk geleverd voor onze afde
ling, waarvoor wi j hen oprecht 
bedanken. Wij zijn ervan overtuigd 
dat een aantal mensen in onze 
gemeente hun plaats willen inne
men om samen met ons verder 
te bouwen aan de VU. Neem vlug 
kontakt met André Van Aelst, 
Tuinwijk 11. 

L̂  
MEI 
21. 
22. 

23. 
26. 
30. 

Herent : Werkgroep gewestplannen vergadert. 
Herent : « 50 jaar Vlaamse beweging in Herent » met 
lichtbeelden in zaal Aroma. 
Gespreide arr. raden. 
Leuven : Arr. bestuur. 
Haasrode : Ledenvergadering met spreekbeurt van Wil
ly Kuijpers, bestuursverkiezingen. 

BESTUURSVERKIEZINGEN 

IN HET ARR. BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 

MEI 
18. Dworp : Gildenhuis, Kerkst., 10 u. 
21. Wemmei : 't Hooghuis, Merchtemsestwg 98, 19 u. (M. 

Dominet en M. Smout). 
22. Meise : Lok. Kadodder, Brusselsestwg 59, 20 u. (R. De 

Craen). 
23. Brussel : Uilenspiegel, Pletinckxstr. 38, 18 u. (M. Smout) 
23. St-Agatha-Berchem : café De Kroon, einde van de Kerk 

str., 20 u. (W. Vander Eist). 
23. Halle : café De Fazant, Grote Markt, 20 u. (T. Van Ge 

nechten). 
23. Mollem : dhr. A. Raeymaekers, Stwg naar Asse 35 

Bollebeek-Brussegem, 20 u. (R. De Craen). 
23. St-Pieters-Leeuw : Bestuursverkiezingen van 19 tot 21 u 

in het zaaltje van het Parochiecentrum St-Stevens, Ne-
genmanneke. G. Deruyverstr. 21. Om 21 u. : uiteenzetting 
door sen. Bob Maes over de huidige politieke toestand 

23. Vilvoorde : De Gouden Voorn, Houtkaai 1, 20 u. (T 
Beenders). 

24. Itterbeek : Parochiezaal S-tAnna-Pede, achter 't Kape' 
leke, 19 u. 

26. Merchtem : Maalderij Op het Zolderke, Varkensmarkt 
18 u. 

26. Zaventem : Lokaal VU, Stationsstr. 1, 19 u. (M. Dominet) 
27. Hofstade : café Centrum, achter de kerk, 20 u. (E 

Clerckx). 
29. Lot : Zaal Alcazar, Dworpsestr. 208, 20 u. 
30. Berg : P. Van der Vorst, 0-L-Vrouwsrt. 33, Nederokker-

zeel, 20 u. (E. Clerckx). 
30. Jette : Café Breughel, Kard. Mercierpl., 20 u. 
JUNI 
5. Opwijk. 
6. Grimbergen (M. Dominet). 

13. Overijse : VI. Soc. Centrum, Heuvelstr. 40, 20 u. (R. De 
Craen). 

15. Steenokkerzeel : VI. Soc. Centrum, Van Frachenl, 40. 9u. 
24. Schepdaal : café 't Stropke, naast zaal Select, 20 u. 

IN HET ARR. LEUVEN 
22. Herent : Afdelingsbestuursverkiezingen. 
22. Lubbeek : Afdelingsbestuursverkiezingen. 
23. Bertem : Afdelingsbestuursverkiezingen. 
27. Hofstade : Bestuursverkiezingen in het café van het 

parochiecentrum om 20 u. Aansluitend «Een avond met 
Armand Preud'homme », dia-sonorama. Toegang gratis. 

30. Leuven : Afdelingsbestuursverkiezingen. 
30. Boutersem : Afdelingsbestuursverkiezingen. 

VERKOOPSPUNTEN ZANGFEEST GEWEST DIEST 

Prijs : 80 fr. volwassenen, 50 fr. jongeren. Toegangskaarten 100 fr. 
Bus en kaart te betalen bij inschrijving bij : Theo Hoedemaekers, Wil
genhof 4, Diest, 33.19.30 ; Maurits Sels, Parkl. 5, Diest, 33.23.66 ; Paul 
Maes (café Welkom), Turnhoutsebaan 7, Diest, 33.10.71 ; Willy So
mers, Klappijstr. 55, Molenstede, 33.26.69 ; André Peeters, Diestersestr. 
24, Molenstede, 33.1486 ; Willy Goris, Markt 38, Zichem, 77.19.18 ; 
August Cells, Kleinbaan 9, Schaffen, 33.33.16 ; Felix Migielen, Testelt
seweg 3, Scherpenheuvel. 
Stopplaatsen bussen : 12 u. 30, Scherpenheuvel station ; 12u.45, Diest, 
Grote Markt ; 13 u., Molenstede, kerk ; 13 u. 05, Molenstede, eiland. 

VERKOOPSPUNTEN 

ANZ-ZANCFEEST 

Aggl. Brussel : W i m Van der Eist, Beize-
gemstr. 20, 1120 Brussel ; fed. Asse : Mau
rits Van Liedekerke, Poortstr. 40, Liedeker
ke ; fed. Halle : Remain Bogaerts, Beukenl. 
68, Dworp ; fed. Tervuren : Marcel Domi
net, Esdoornl. 53, Overijse ; fed. Vilvoorde : 
Erik Clerckx, Heldenipein 22, Vilvoorde ; 
fed. Zaventem : W i l l y Buelens, Van Dijckl. 
5 1 , Zaventem ; gewest Noord : Guy De 
Smet, Oudstrijdersstr. 2, Merchtem ; gewest 
Zuid : Etiennne Van Vaerenbergh, Ninoof-
sestwg 236, St-Kwintens-Lennik. 
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NmOENEN 
VOOR 

IN DE KAMER 

Luk Vansteenkiste iaat de komputers 
en de bouw- en andere schandalen 
met los HIJ maakte dus van de be
spreking van de PTT-begroting 1975 
dankbaar gebruik, om nog eens met 
een scherpe aanklacht tegen blijvende 
misbruiken, misgroeiingen en onbegrij
pelijke laksheid vanwege de overheid 
uit te pakken (Woensdag j l nog bleek 
zelfs dat het ministerie van PTT met op 
de hoogte was van de voortgezette 
uitvoering ven een betwist kontrakt 
III met de RTT Brugge i) 

Het Baudnn-schandaal ging hoofdzake
lijk om gebouwen [Terloops laat de 
regering het bij een schorsing met hal
ve wedde ' ) Hier njst de vraag waar
om de PTT wel en de RTT niet onder 
toepassing van de wet werden ge
plaatst ' Men waagt het zelfs thans 
nog 750 miljoen afwerkingskredieten 
te vragen voor een bouwpromotor die 
bij een gerechterlijk onderzoek betrok
ken IS ' 

Het kamerlid stelde vast dat we nog 
honderden miljoenen betalen aan de 
lil promoties en vroeg minister Chabert 
of hij dat met kon verhinderen Of is 
de III groep zo sterk ' Chabert onder
brak en zei dat deze insinuaties onge
grond waren, waarop Vansteenkiste 
onverstoorbaar replikeerde, dat fraude 
normaal aanleiding tot verbreking van 
kontrakten moet geven, wat hier niet 
is gebeurd, hoewel de groep in kwestie 
ogenschijnlijk een stropop is, die ge-
rr-anipuleerd wordt. Welke banden be
staan er tussen de 111 en andere groe 
pen zoals de Prevoyance Sociale, de 
Boerenbond, enz ' De lil had met eens 
een eigen kantoor of telefoon i Bij de 
enkele korrupte RTT-personeelsleden 
moet men enkele machtige groepen 
voegen, die zich aan aktieve omkope

rij schuldig maken Hoe zit dat met de 
uitbetaalde «fees», kommissielonen en 
de bestelde bijwerken van de III ? 
Luk Vansteenkiste stelde dan vast dat 
Bell en Atae feitelijk een monopolium 
uitoefenen wat in strijd is met het 
verdrag van Rome. 
Het vinnige kamerlid vuurde nog ande
re vragen af op een kennelijk verveelde 
Chabert worden de nochtans steeds 

ontkende (maar blijkbaar bestaande) 
afluisterpraktijken geinstititionali-
seerd ' Wie wordt bedoeld in een om
zendbrief aan de ambtenaren over de 
geheimhouding ' Verder vestigde hij 
de aandacht op de felle verhoging van 
de posttarieven (met eventjes 250 tot 
320 th sinds twee jaar ') vooral ten 
nadele van de socio-kulturele vereni
gingen HIJ besteedde ook aandacht 
aan het bedrog bij aanwervingen in de 
posterijen en aan de dubbelzinnige rol 
hierbij van de kleursindikaten, die an
derdeels toelagen krijgen als beloning 
voor de medewerking met de sociale 
dienst Maar de onpartijdige Postbond, 
die eveneens meewerkt, krijgt geen 
rooie duit, waarom ' Verdere vragen 
hadden betrekking op gehuurde gebou
wen, het gebruik ervan, waartoe ze 
moeten dienen, en vanzelfsprekend 
vragen over het komputerbestand, het 
gebruik ervan, enz Luk Vansteenkiste 
had zelf al uitgekiend dat vier minis
teries 92% van alle komputerkosten 
voor hun rekening nemen, de overige 
8% vallen ten laste van tien andere 
ministeries, parastatale instellingen, 
prov en gemeentediensten. Zoals bij 
Posterijen zijn ook in de ministeries 
besparingen mogelijk 
Hier nam de tussenkomst van Luk Van
steenkiste de vorm aan van een fil l i-
pika In de wantoestanden mbt het 
komputerpark is nog geen sanering 
gebeurd De kontrakten bevoordeligen 
de leveranciers en verhuurders (die 
een monopolium-positie innemen) op 
« onvoorstelbare wijze » En nog zijn 
sommige dezer monopoliehouders met 
tevreden (Siemens) Bovendien worden 
onjuiste gegevens verstrekt op een 
parlementaire vraag wordt gezegd dat 
er in totaal 35 komputers zijn, terwijl 
Luk Vansteenkiste stelde tot slot vast 
er in werkelijkheid 47 gehuurd werden 
dat Chabert spraktisch de enige minis
ter IS die nog niet op zijn vragen van 
26 november jl had geantwoord Daar
om herhaalde het Kortrijkse kamerlid 
zijn vragen in welke omstandigheden 
werden de komputers aangekocht, voor 
welke doeleinden, hoeveel uren effek-
tieve dienst, wie bedient ze, werd op 
derden beroep gedaan, enz, Inderdaad, 
de VU laat de schandalen en de geld
verspilling met los ! 

VALKENIERS 
TEN AANVAL 
VU-kamerlid Jef Valkeniers interpel-
leerde eens te meer over de toepas
sing en vooral niet-toepassing van de 
taalwetten in Brusselse Vorige dins
dag hekelde hij de beruchte burge
meester van Wemmei Deze weigert 
immers zijn administratie te belasten 
met de vertaling van de berichten van 
de Randfederatie Asse over de afha
ling van het huisvuil Als gemeente 
met faciliteiten meent de h Geurts 
dat de randfederatie zelf voor vertaling 
moet instaan 
Minister Michel poogde zich voor de 
zoveelste keer achter allerlei juridische 
en administratieve drogredenen te 
verschuilen doch kreeg vanwege de 
mterpellant nul op het rekwest Dr Val
keniers zette ook zeer scherp de FDF-
ers Gillet en Clerfayt op hun nummer 
Besluitend vroeq hij •• Wie is bang voor 
wie ' De eerste-minister en de minis
ter van Binnenlandse Zaken zijn bang 
voor de komende gemeenteraadsver
kiezingen Ze vrezen de FDF-demago-
gie Het parlement moet beslissen, het 
moet gedaan zijn met te verwijzen 
naar de Raad van State Minister Mi
chel moet eindelijk beslissen ' » aldus 
de eis van dr Valkeniers 

rfANNEER 
RAnONMISERINOVANDEPOST? 

En vooral van de diensten te Antwer 
pen en te Brussel Dat was het hoofd-
tema van de tussenkomst van VU ka
merlid dr Goemans in het debat over 
de PTT-begroting 1975 Dr Goemans is 
een echte, gemoedelijke Antwerpenaar, 

goedlachs en breed van opvatting, 
maar hij kan zeer pertinente vragen 
stellen, die recht naar de kern van de 
zaak gaan Hij pleitte eens te meer 
voor gezonder werkvoorwaarden voor 
het postpersoneel van Antwerpen en 
ook van Brussel, modernisering van de 
gebouwen en ook voor het opheffen 
van de disknminatie inzake postkanto
ren en postbussen ten nadele van 
Vlaanderen « Ofwel zijn er te veel 
postkantoren en bussen in Wallonië of 
te weinig in Vlaanderen. Het is rede
lijk, hiervoor een onderzoek te vragen, 
want wij Vlamingen storten de grootste 
biidrane iz belastingen, dus is het maar 
logisch dat wij in verhouding bediend 
worden ». 

Ook over de minder vlotte werking 
van de giro-diensten had dr Goemans 
een en ander op te merken In plaats 
van te decentraliseren en te dekoncen-
treren heeft men de indruk dat er 
steeds meer gecentraliseerd wordt te 
Brussel, met enorme investeringen, die 
beter m de provincie zouden besteed 
worden Indien van de decentralisering 
geen ernstig werk wordt gemaakt 
neemt dr Goemans zich voor, een 
wetsvoorstel ter zake in te dienen 
Tot slot sprak dr Goemans over de re-
klame in de TV, die hij onvermijdelijk 
acht, vermits ze in alle buurlanden toe
gelaten IS en dus gezien wordt door 
de meeste Belgische TV-kijkers, zodat 
Belgische firma's verplicht worden, 
hun TV-reklame bij buitenlandse zen
ders te voeren In ieder geval het 
probleem is aan een grondig onder
zoek toe. 
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De Volksunie-fraktie van de Ne
derlandse Kultuurraad hield een 
bespreking over de begroting 
Nederlandse Kulttuur 1975. 
— stelt vast dat de begroting 
van de Nederlandse Kommissie 
voor de Kuituur van de Brussel
se Agglomeratie, reeds inge
diend in april 1974, blijkbaar 
zonder verzet aangenomen werd 
door de bevoegde minister ; 
— stelt nu echter vast dat deze 
begroting zonder enige dialoog, 
zonder enige motivering, door 
de regering met 26 miljoen 
wordt besnoeid ; 

regering 
bezuinigt 
op nederlandse 
kuituur 
te brussel 
— klaagt deze handelswijze van 
de regering aan, die de Neder
landse Kommissie voor de Kui
tuur voor grote moeilijkheden 
plaatst in haar reeds uiterst 
moeilijke opdracht ter bevorde
ring van de Nederlandse Kui
tuur in Brussel ; 
— eist dat de regering deze 
onvergeeflijke fout zou herstel
len wanneer de begroting zal 
besproken worden in de Kultuur
raad. 

RECHTEN 
VAN DE LEDEN 
IN HET 6EDRANG 

De begroting van Nationale Opvoeding 
voor 1974 werd op 6 mei in de Neder 
landse Kultuurraad besproken Van VU-
zijde werd vooral het woord gevoerd 
door senator Coppieters, die de be
knotting van zekere rechten van de Ie 
den hekelde om dan ten gronde o m 
vast te stellen dat het onderwijsbeleid 
elke stabiliteit en elke politiek op lan 
ge termijn ontbeert Daarna onderzocht 
de senator — samen met zijn kollega 
Vanhaegendoren, stellig dé specialist 
bij de VU-fraktie in onderwijsaangele-
genheden — het debattema ten gronde 
waarbij hij lang stilstond bij de verwik
kelingen rond het Vernieuwd Sekundair 
Onderwijs. 

Senator Coppieters diende tevens een 
resolutievoorstel in om de Raad voor 
Taaiadvies te raadplegen in verband 
met de terminologie die bij het VSO 
wordt gebruikt (Wie minister Decroo 
reeds hoorde spreken, moet trouwens 
vaststellen dat de man vaak met ons 
taaleigen overhoop ligt ) 

WIJ 12 
17 MEI 1975 



• • • 

/IKrU/ILiï€IT 

<?>"C •••?•• f-

GUDO VAN IN 

REDDE DE EER VAN DE SENAAT 
IN DE SENAAT 

Dat was de slotzin van Manu Ruys' 
wekelijkse rubriek m « De Standaard » 
« Van kamerleden en senatoren » van 
vorige zaterdag Eer men in de «Stan
daard» als VU-parlementshd een der
gelijke lof krijgt toegezwaaid moet er 
wat extra gebeurd zijn Blijkbaar was 
dat 20 met de interpellatie Van In over 
« de regeringsbijdrage tot de verzoe
ning tussen alle landgenoten » 

Senator Van In wenste geen polemiek 
op de vooravond van de vijfendertigste 
verjaring van het uitbreken van de 
tweede wereldoorlog en de dertigste 
van het einde van deze oorlog « Wat 
tijdens de bezetting gebeurde is een 
uitvloeisel van een algemene West-
europese geestesgesteldheid die in de 
dertiger jaren gegroeid was en geken
merkt werd door een verlangen naar 
orde Dit sproot ook voort uit het frus-
tratiegevoel in Vlaanderen wegens de 
negatie van het Vlaamse eisenpakket 
Het waren vooral eenvoudigen en min
vermogenden, die de dupe waren van 
een samenloop van omstandigheden » 
Senator Van In haakte feitelijk slechts 
in op wat ter zake in de regeringsver
klaring in uitzicht gesteld wordt en op 
welke verwezenlijking we nog steeds 
wachten Zonder de principiële eis tot 
amnestie te laten vallen stelde de VU-
senator enkele konkrete maatregelen 
voor, zoals bvb het bieden van een her-
zienmgsmogelijkheid aan de niet-straf-
rechterlijk veroordeelden die uit hun 
ambt of post werden ontzet terwijl de 
veroordelingen van oudstrijders van 
'14-'18 en van hen die minderjarig wa
den op 9 mei 1940 zouden moeten wor 
den uitgewist Dit laatste was vervat 
in het wetsvoorstel van mevr De Bac
ker, van 15 mei 1973 Ook de egalise-
ring van de pensioenloopbaan en de 

DE STANDAARD 

rechten op het overlevingspensioen 
van de perioden in gevangenschap 
doorgebracht moet eveneens doorge
voerd worden (zie daarvoor het wets
voorstel Daems-Gillet van 17 decem
ber 1968). De uitzonderingsvoorschrif
ten 1 z vergoeding voor oorlogsschade 

aan niet of gering bestraften zouden 
moeten worden ingetrokken (dit was 
vervat in het wetsontwerp Merlot van 
20 augustus 1962} 
Om over dit alles begripsverwarring 
te voorkomen zou een raadgevende 
kommissie moeten opgericht worden, 
samengesteld uit vertegenwoordigers 
van de vaderlandse verenigingen en 
van de voorstanders van amnestie De 
opeenvolgende generaties zijn het er
over eens, dat aan het aanslepende 
onrecht een einde moet gesteld wor
den Vooral de jongeren zijn verbaasd, 
dat zo lang na de oorlog bepaalde za
ken met geregeld zijn 
« Er moet een einde komen aan de 
noodlottige vermenging tussen misdrij
ven tegen de mensheid en het opne
men van verantwoordelijkheden tijdens 
de bezetting. Het tijdschrift « Broeder
band » schreef in dit verband het vol
gende : « Waar haalt men echter het 
morele recht om, terwille van het pro
cent kollaborateurs dat mogelijks mee
deed aan misdaden in koncentratie-
kampen, tegen alle repressieslachtof-
fers een scherpe sociale repressie in 
stand te houden ». 

Premier Tindemans antwoordde dat hij 
feitelijk weinig nieuws kon zeggen 
maar had wel de indruk, dat het pro
bleem de jongste tijd in een serener 
klimaat kan benaderd worden De re
gering blijft infusen trouw aan haar 
verklaring ter zake, de minister van 
Justitie verzamelt sedertdien alle ele
menten om een volledig dossier van 
de repressie en de epuratie mogelijk 
te maken, ten einde met meer kennis 
van zaken en in een groter sereniteit 
te oordelen en te beslissen Wij wach
ten benieuwd op dit dossier, doch stel. 
len intussen vast dat het eens te meer 
de VU IS, die het vraagstuk telkens op
nieuw aan de orde stelt Het feit dat 
senator Van In de afwezigheid betreur
de van talrijke senaatsleden gaf Manu 
Ruys de bitterzoete toon in die reeds 
geruime tijd in de meeste van zijn be
schouwingen over het parlement door
klinkt 

WIN lORISSEN: 

De voorzitter van de VU-senaatsfraktie 
senator Wim Jorissen viel premier Tin
demans tijdens de bespreking van 
diens begroting frontaal aan omdat de 
premier in feite weigert, op bepaalde 
vragen — o a met betrekking tot de 
samenstelling van de kabinetten van 
de ministers, waarbij de wettelijke 
normen zeer vaak met de voeten ge
treden worden — te antwoorden Sena
tor Jorissen maakte van de gelegen
heid gebruik om te riposteren op Tin
demans' halve waarheden en beledi
gende insinuaties Terecht zei Wim 
Jorissen dat een minister over heel 
wat meer middelen en personen be
schikt om informatie te verzamelen 

dan een gewoon parlementslid Spre
ker verweet de premier, een houding 
aan te nemen, alsof de kwestie van de 
kabinetssamenstellmgen hem niet aan
ging en slechts per departement en 
dus door de betrokken ministers moest 
behandeld worden 
Antwoorden bij de hand bewees sena
tor Jorissen dat de afwijkingen, toe 
gepast door de ministers, telkens de 
uitdrukkelijke goedkeuring van de 
serste-mmister wegdroegen ' De pre
mier werd dus hier openlijk met zijn 
neus op door hem gedebiteerde on
waarheden geduwd Het is duidelijk 
de eerste-mmister is verantwoordelijk 
in laatste instantie. 

SPREKENDE CIJFERS 

Volgend tabelletje geeft het to
taal en het teveel aan leden op 
in de huidige ministeriele kabi
netten • 

— 26 kabinetschefs (alleen Ver
keerswezen heeft eén en dezelf 
de voor zijn beide kabinetten) 

— 38 adjunkts-chefs of gelijk-
gestelden of 13 teveel 

— 100 adviseurs of gelijkgestel-
den of 19 teveel 

— 88 attaches of gelijkgestelden 
of 34 teveel. 

Kabinetten van staatssekretaris-
sen (Huisvesting inbegrepen) 

9 kabinetschefs 

— 2 adj kab chefs of 2 teveel 

— 25 adviseurs of gelijkgestel
den of 7 teveel. 

— 21 attaches of gelijkgestel
den of 12 teveel 

Totaal teveel 86 onderverdeeld 
als volgt 13 adj. kab chefs, 26 
adviseurs of opdrachthouders ; 
47 attaches of gelijkgestelde se-
kretanssen , 1 kabinetschef te 
weinig dat maakt 85 teveel De 
zes dubbele kabinetten zijn met 
als te veel aangerekend 

# Aan het debat over de begroting van 
de diensten van de eerste minister 
werd door de VU-senaatsfraktie aktief 
deelgenomen Senator Vandezande 
vroeg of de regering in de hulp aan de 
pers ook aan de weekbladen zou den 
ken, die immers met dezelfde moeilijk 
heden als de dagbladen te kampen 
hebben Hij had het ook over de te ho
ge posttarieven, die o a de werking van 
tal van kulturele verenigingen hinderen 
en de filosofische vrijheid en de ver
scheidenheid van opinie in het gedrang 
brengen De door staatssekretaris 
Daems beloofde oplossing vóór 1 april 
1974 kwam er met en van dezelfde be
lofte van minister Chabert kwam er 
ook niets in huis 

# Senator Vandezande sneed ook het 
probleem van de partijdige benoemin
gen aan, probleem dat intussen door 
een ophefmakend artikel in de <• Stan
daard » IS een stroomversnelling is te
recht gekomen Aldus zijn een paar 
duizend personen langs abnormale weg 
m de rijksadmmistratie terecht geko
men Met de regularisering van de 
tijdelijken is het ook met veel zaaks 
terwijl het met de tewerkstelling van 
gehandikapten in overheidsdienst nog 
treuriger gesteld is Ook deze spreker 
had het over diskriminatie o a m de 
rijkssteun aan de kleurvakbonden ter
wijl andere vakbonden het nakijken 
lebben 
Het rijksregister noemde senator Van
dezande een merkwaardige prestatie 
alleen is hij het niet eens met de ge
volgde werkwijze aanleg en uitbrei
ding van een rijksregister zonder wet 
telijke basis en pas daarna denken aan 
een wet ' De senator had het nog over 
een ombudsman, het politiek verlof, de 
onwaardige toestand van 7000 in rijks 
dienst tewerkgestelde werklozen waar
aan men er nog 20 000 wil toevoegen, 
en viel ten slotte scherp uit tegen de 
regering in de kwestie van de Nols
loketten waarbij hij stelde dat de Vas 
te Taaikommissie geen rechtbank is 
« Ik heb destijds, aldus tot slot onze 
senator, een wetsvoorstel ingediend 
tot instelling van de sub-nationaliteit 
Men wou er met van weten maar ik 
geloof dat het zonder een dergelijk sis-
teem nooit zal gaan » 

# Eens te meer bepleitte VU-senator 
Vanhaegendoren een verdeling van de 
rijkskredieten voor wetenschappelijk 
onderzoek volgens demografische ver 
houdingen ipv de huidige willekeur en 
diskriminatie « Alleen een waarachtig 
federalisme zal een einde maken aan 
het steeds weerkerend gezeur over de 
kredietenverdeling ». 

9 VU senator Van In betreurde het uit 
blijven van een echte uitbouw van het 
staatssekretariaat voor Leefmilieu de 
begroting bestaat uit met veel meer 
dan de wedden en uitgaven voor ver 
goedingen Niet te verwonderen dat ei 
tegen vervuiling bedroevend weinig 
wordt gedaan In feite, zo wordt be 
weerd, is het staatssekretariaat voor 
het leefmilieu slechts een postbus 
voor de grieven in dit verband (wat 
staatssekretaris Poma op weinig over 
tuigende wijze poogde te weerleggen) 

# VU-senator Vanhaegendoren diende 
een wetsvoorstel in tot regeling van 
de verhoudingen van de staat en van 
de ondergeschikte besturen tot erken
de erediensten en erkende levensbe 
schouwelijke lekengemeenschappen 

# VU-kamerlid Paul Peeters kwam her
haaldelijk tussen m het debat over het 
wetsontwerp betreffende de tijdelijke 
reglementering van vestigingen van 
kleinhandelsondernemingen met een 
bouwoppervlakte van meer dan 3000 
vierkante meter of een verkoopopper 
vlakte van meer dan 1500 vierkante 
meter 

# Namens de VU werd kamerlid Frans 
Baert benoemd tot lid van een bijzon
dere kommissie iz vervolgingen tegen 
een lid van de Kamer 
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LIMBURG 
BILZEN (kant.) 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

Op zondag 25 mei wordt een 
bus ingelegd naar het Zangfeest 
te Antwerpen. Prijs : 150 fr. (toe-
gangskaart + reis). Vertrek te 
Eigenbilzen kerk om 9 u., te Bil
zen station om 9 u. 15, te Hoeselt 
café ABC om 9 u. 20, te Beverst 
kerk om 9 u. 25. Aankomst te Ant
werpen te 10 u. 30. Terugkeer om 
18 u. 

Konlaktadressen : Edmond Ru
bens, Korenstr. 4, Bilzen ; Peter 
Gielen, Nederstr. 14, Hoeselt ; 
Lucien Smeets, Dorpsstr. 10, 
Eigenbilzen. 

BREE (Kant.) 
RALLY 

Op zondag 25 mei zal de 5de 
grote autozoektocht van het kant. 
Bree georganiseerd worden. Be
langstellenden kunnen zich in ver
binding stellen met L. Schepers, 

Neyenstr. 17 te Bree. Er zijn voor 
niet minder dan 40.000 fr. prijzen. 
Naast een echte rally voor speci
alisten, wordt er ook een gezins
rally met nadruk op toeristische 
vragen gehouden. De prijzentafel 
loont echt de moeite om mee te 
doen. Inschrijvingsgeld : 225 fr. 
Voor VAB-leden en vóórinschrij
ving 200 fr. Dit kan gebeuren op 
PR 000-0915744-64 van bovenver
meld adres. 

VUJO - LIMBURG 

Volgende bijeenkomst van de 
VU-jongeren op vrijdag 30 mei in 
zaal Arka te Herk de Stad om 
20 u. Wij doen nogmaals een be
roep op alle VU-mandatarissen en 
simpatisanten om het bestaan van 
onze beweging kenbaar te maken 
aan alle jongeren van hun streek 
met de bedoeling hen op onze vol
gende vergadering te mogen be

groeten. Meer informatie hier
over bij voorz. J. Sauwens, Park
laan 3, Bilzen, tel. 011/41.16.26. 

EIGENBILZEN 
WACHTWOORD 

Op vrijdag 23 mei neemt onze 
dorpsgenoot volksvert. E. Raskin 
deel aan het TV-programma Wacht-
genomen in de zaal van de Vlaam-
woord. Dit programma wordt op-
se Harmonie in 's Gravenvoeren. 

GENK 
GEMEENTERAAD 

Tijdens de laatste gemeente
raadszitting te Genk, werd de op
richting besproken van een mijn
museum. Dit punt werd tijdens de 
vorige zitting « bij hoogdringend
heid >. aan de agenda toegevoegd, 
doch op onwettige wijze. Na een 
klacht van de VU-fraktie gaf de 
gouverneur dan ook opdracht de
ze beslissing te schorsen. Thans 

OOST-VLAANDEREN 
AALST 
WIJKVERGADERING 
ST-MARTINUS 

In het kader van de buurtwer
king organiseert VU-afd. Aalst op 
20 mei een wijkvergadering voor 
de wijk St-Martinus, die zal door
gaan te 20 u. in de zaal St-Marti-
nuskring. De twee vorige volks
vergaderingen die voor de wijk 
Mijlbeek en St-Anna werden geor. 
ganiseerd kenden alleszins een 
verheugend sukses. Op de bijeen
komst van 20 mei zal het woord 
weer gevoerd worden door KOO-
lid Frans de Brul en schepen Jan 
de Neve die het resp. zullen heb
ben over werking en struktuur van 
de KOO en over de ruimtelijke 
ordening in de stad (meer bepaald 
gespecifieerd voor de wijk St-Mar
tinus). VU-leden worden van harte 
tot deze vergadering uitgenodigd 
met het dringend verzoek ook bu
ren en kennissen mee te bren
gen. Er is ruim gelegenheid tot 
vragen stellen en men kan er echt 
heel wat opsteken over de toe
komstige evolutie van de stad. 
VU IN ROUW 

De VU-Aalst rouwt om het over
lijden van haar trouw lid Piet Gou-
bert. De begrafenis heeft plaats 
heden zaterdag 17 mei na een 
mis om 11 u. in de St-Jozefskerk. 
De VU-Aalst betuigt hierbij de 
achtbare familie Goubert haar in
nig medeleven bij dit pijnlijk ver
scheiden. 

DIENSTBETOON 
Jan de Neve, schepen Openba

re Werken. Op het stadhuis : 
manadag, woensdag en vrijdag, 
telkens van 10 tot 12 u., tel. 
21.57.51, post 133. 

Frans De Brul : alle werkdagen 
van 17 u. 30 tot 18 u. 30, thuis, 
Albrechtlaan 38, tel. 21.44.56. 

Jan Caudron : elke zaterdag 
van 11 tot 12 u. in Het Gulden 
Vlies, Esplanade, Aalst en elke 
woensdag van 19 tot 20 u., thuis, 
Geraardsbergsestraat 44, tel. 
70.40.64. 

Arseen Carlier : alle dagen op 
afspraak thuis, Dirk Martensstr. 
76, tel. 70.11.70, 

AALTER-BELLEM-
LOTENHULLE-POEKE 
DOSFELKURSUS « VOORBEREI
DINGEN OP DE GEMEENTE
RAADSVERKIEZINGEN 

Onze afdeling richt deze kursus 
in op volgende data : 14, 21 en 
28 mei en op 4 juni. Plaats : zaal 
Casino, Markt, Aalter. De kursus 
vormt één geheel en is gratis. 
Alle belangstellenden van Aalter 
en omgeving worden zo talrijk mo
gelijk verwacht. 

AN2 - ANTWERPEN 25 MEI 
De Goossenaertskring Aalter 

stelt een bus ter beschikking om 
op deze Vlaams-nationale feest
dag te kunnen aanwezig zijn. 
Kaarten aan 100 fr. te bekomen 
bij de bestuursleden. Prijs bus 
110 fr. 

AALTER 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : elke donderdag van 11 
tot 12 u., Ter Walle 12, tel. 
74.25.00. Vrijw. verzek. zeifst .: 
650 fr. {gepension. 550 fr.) 

DENDERMONDE (Arr.) 
KURSUS . DIENSTBETOON » 

Laatste les ging door te Zele, 
onderwerp : pensioenen ; lesge
ver : W. Cobbaut. Op aanvraag 
van alle kursisten zal een 2de en 
eventueel 3de les aan dit zeer in
teressante maar komplekse on
derwerp gewijd worden. Opmer
king : te weinig belangstelling, 
ledere afd. en kant. dient een af
gevaardigd te worden omdat ook 
in de daaruit voortvloeiende prak
tijk van dienstbetoon « vele klein
tjes een groot » maken. 

DRONGEN 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

De afd. VOS-Drongen legt een 
autobus in op 25 mei. Vertrek om 
13 u. op het Dorpsplein (waarna 
de wijken Luchteren en Baarie). 
inschrijvingen kunnen gebeuren 
bij Fr. Wabbes (tel. 82.40.98) of 
bij W. Vlieghe (tel. 82.50.50). 
Prijs : 200 of 175 fr. per persoon 
(toegangskaarten van 150 of IDOfr. 
inbegrepen). 

AALST 

GESLAAGDE BROEDERBAND-DAG 

Op Hemelvaartdag 8 mei, hebben te Aalst ongeveer 800 mensen naar 
jaarlijkse traditie een plechtige herdenkingsmis bijgewoond, ingericht 
door Broederband ter herinnering aan de in het voorbije jaar overleden 
leden. Na de mis had in een grote zaal van de stad een bijzonder sfeer
volle middagbijeenkomst plaats waarop het woord werd gevoerd door 
Lieven Bockaert, kleinzoon van wijlen Frans Daels, door sen. Wim Joris-
sen en door Broederband-bestuurslid Frans-Jos Verdoodt. Het bekende 
koor 't Snoerke zorgde onder leiding van Edgard Van den Bruelle voor 
een sfeervolle en volkomen gave omlijsting. Onder de aanwezigen ver
melden wij ook schepen Jan De Neve en raadslid Jan Caudron van 
Aalst en volksvert. Georgette De Kegel van Ninove. Broederband heeft 
als voornaamste doelstellingen het helpen van getroffenen van de re
pressie die in sociale moeilijkheden verkeren en het in ere houden van 
de herinnering van alle overleden Vlaamsgezinden. 

ERTVELDE 
KULTURELE STICHTING 
« DE VELDBLOEM » 

Tot 26 mei doorlopende tentoon
stelling van werken van J.M. Bos-
saert. 

VK DE VELDBLOEM 
Proficiat aan de mannen van R. 

De Puydt en M. Van Hyfte die 
overwinning na overwinning op
stapelen. Welke VU-afdeling daagt 
ons uit voor een voetbalwedstrijd? 
Adres : R. De Puydt, Tervenenwe-
gel 14, 9068 Ertvelde (tel. 091/ 
44.76.93). 

VLAAMS NAT. ZANGFEEST 
Op 25 mei in Sportpaleis te 

Antwerpen. Wij rijden per bus 
naar deze manifestatie. Prijs en 
Inkom : 140 fr. Vertrekuren : 
Kluizen kerk, 12 u. 45 ; Ertvelde 
kerk, 12 u. 55 ; De Veldbloem, 13 
u. 05 ; Rieme kerk, 13 u. 10. In-
schr. bij de bestuursleden en in 
Vlaams Huis De Veldbloem. 

GENT 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : elke maandag van 17 
tot 18 u., Brugse Poort, Fonteyne-
plein 22, tel. 26.57.26. Vrijw. verz. 
zelfstr. : 650 fr. (gepens. 550 fr.). 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
UITSTAP GOOSSENAERTSKRING 

Op zondag 25 mei gaan we naar 
het Zangfeest te Antwerpen. We 
vertrekken reeds in de voormid
dag. Verdere inl. en inschr. in de 
Dorpslaan 7 te Heusden (tel. : 
30.93.86). Schrijf tijdig in a.u.b. ! 

Op zondag 15 juni doen we een 
uitstap naar Kasterlee en omge
ving. Ook hier tijdig inschrijven 
op hogervermeld adres. 

IJZERBEDEVAART 
Wie meereist met de Goosse

naertskring naar Diksmuide op 
zondaa 29 juni kan zich laten in
schrijven bij Erna Haentjens, 
Dorpsl 7 te Heusden (30.93.86). 
De bus vertrekt te Heusden aan 
de tramstatie om 8 u. Er is ook 
een halte voorzien te Destelber-
gen, wanneer inschrijvingen ge
noeg. Prijs 100 fr., jongeren beta
len halve prijs. 

TAKFILM 
De Goossenaertskring zal het 

nieuwe seizoen beginnen met een 
filmavond over « De Slag om 
Schaarbeek » en « Het toeristisch 
bezoek aan het kasteel te Laar-
ne ». (eind september, begin ok
tober). 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
Wegens het stijgen van ons 

aantal ziekenfondsleden heeft bin
nenkort te Heusden, Dorpslaan 7, 
een vaste maandelijkse zitdag 
plaats van onze ziekenfondsbode. 
Dag en uur wordt u binnenkort 
medegedeeld. 

werd het opnieuw besproken. Om. 
dat geen enkele raming van de 
uitgaven kon gegeven worden, 
onthield de VU-fraktle zich bij de 
stemming over dit punt. An Gy-
sen gaf de raad uitvoerige infor
matie omtrent bestaande mijn-
musea in Duitsland en Nederland. 
Er zijn dus vergelijkingen moge
lijk. Doch de hele zaak leek te 
veel op improvisatie om zonder 
enige raming, akkoord te gaan de 
helft van de uitbatingskosten te 
dragen. 

MAASEIK 
HUWELIJK 

Op vrijdag 9 mei 1975 trad mevr. 
Jaklien Deben, sekr. van de plaat
selijke VU-afdeling in het huwelijk 

met de heer Johan Ramaekers 
van Rotem-Dilsen. Onze hartelijk
ste gelukwensen aan het jonge 
paar. 

NEEROETEREN-OPOETEREN 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST. 

25 mei. Bussen worden inge
legd door VTB-VAB-Neeroeteren 
en Opoeteren, de Kultuurkring 
Neeroeteren en het Davidsfonds 
Opoeteren. Prijs : 200 fr., inkom-
kaart van 75 fr. inbegrepen. In
schrijven tot 15 mei bij : E. Gaet-
hofs, Langerenstr. 3, Neeroeteren 
(86.43.61) ; J. Cuppens, Zandberg-
str. 22, Neeroeteren (86.44.02) ; 
W. Rosiers, Wijkl. 21, Neeroeteren 
(86.35.38) en E. Cuppens, Weg 
naar As 22, Opoeteren (85.47.62). 

iflLCnDCR MEI 

17. Waarschoot : 5de driedaagse Pinksterreis naar Remich 
(Luxemburg). 

20. Zele : Arr. raad in Pallieter. 

22. Waarschoot : Informatie-avond over de huishuurwet met 
volksvert. F. Baert in Schuttershof, Stationsstr. 50. Om 
20 u. 

23. Ninove : Bestuursverkiezing in café De Waag, van 17 
tot 21 u. 

23. Ertvelde : Bestuursverkiezing in het Vlaams Huis « De 
Veldbloem ». Kandidaturen worden ingewacht bij voor
zitter Van Herreweghe, Schoolstr. Koude schotel : 100 fr. 
Inschr. vóór 20 mei. 

24. Ninove : Ledenonderonsje in herberg « De Waag ». 

24. Temse : Lentebal in klubhuis TWV, Wilfordkaal 43, om 
20 u. 30. Orkest : The Blue Boys. Inkom : 80 fr. 

31. Gent : Vergadering Wij-Vrouwen in café Reynaert, 15 u. 

31. Waarschoot : Bestuursverkiezing in Schuttershof, Stati
onsstr., met koude schotel. 

JUNI 

3. Aalter-Bellem-Lotenhulle-Poeke : Bestuursverklezingen in 
zaal Casino, Markt, tussen 19 u. 30 en 22 u. Kandidatu
ren binnen vóór 28 mei bij Walter Van der Beken. 

3. Meetjesland : Vergadering te Wachtebeke in café Rem
brand, Dorp, om 20 u. 

15. Maldegem : Kolportage. Verzamelen aan het Gemeente
huis om 9 u. 30. 

LOCHRISTIE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdaq : zaterdag, 11 tot 12 u., 
Reinaartlaan 15, tel. 55.73.35. 

Vrijw. verzek. zeifst. : 650 fr. 
(gepension. : 550 fr.). 

MERELBEKE 
WERKING 

Op de bestuursvergadering van 
5 mei zijn er belangrijke beslissin
gen genomen zoals onder meer 
het herkiezen van het afdelings
bestuur op 22 juni om 18 u. in 
zaal Rola, bij Tibo, Roskamstr. 
Voor deze stemming hebben wij 
een tijd voorzien van 4 uur om 
dan om 22 u. over te gaan tot de 
geplande TAK-avond met f i lm en 
dias over de aktiviteiten en in het 
bijzonder de betogingen te 
Scharbeek. Voor deze gelegenheid 
zullen wi j de eer hebben een be
roep te doen op san. O. Van Oote-
ghem. 

De kant. voorz. de h. dr Meys-
man achtte het niet uitgesloten 
dat ook op die datum en TAK-
avond en de herkiezing van het 
bestur van Gavere te laten door
gaan. Het bestuur van Melle heeft 
ons verzekerd met een groot aan
tal aanwezig te zijn. 

Van volgende maand af zal de 
« Weergalm », streekblad, om de 
maand verschijnen, zeker tot en 
met de gemeenteverkiezingen. 
Geldelijke zorgen hebben ons de 
laatste tijd af en toe parten ge
speeld. Spaarpotjes, Weergalmba! 
en papierslag hebben wat zaad in 
het bakje gebracht. 

MEETJESLAND 

FEESTAVOND 
Het bestuur nodigt alle afde

lingen uit, de muzikale feestavond 
van 7 juni a.s. te Waarschoot te 
willen bijwonen. Met dit hoog
staand programma kunnen de na
tionalisten uit het Meetjesland 
bewijzen, dat zij niet alleen bals 
kunnen organiseren. Alle hens aan 
dek dus voor de Kurt Fleming-
avond te Waarschoot. Kaarten bij 
afd. Waarschoot, te l . 091/77.33.78. 

NEDERHASSELT-ASPELARE 

ZANGFEEST 
Voor het Vlaams-nationaal Zang

feest vertrekt men te Herzele 
om 12 u. 30. Reisweg : Aaigem, 
Heldergem, Kerksken, Haaitert, 
Terjoden, Aalst en verder naar 
Antwerpen. Onderweg opstappen 
is mogelijk. Prijs : 100 fr. (bus) 
4- 90 fr. (kaart). Inl. : Staf Scheer-
linck. 

NINOVE 

ZANGFEEST 
Voor het Zangfeest organiseren 

wi j een busreis. Vertrek om 8 u. 
aan de Graanmarkt. Voormiddag : 
geleid bezoek aan Antwerpen. 
Middag : lunchpakket of middag
maal in eetgelegenheid. Namid
dag : Zangfeest om 14 u. 30. Te
rug om 20 u. aan de Graanmarkt. 
Prijs : 200 fr. (zitplaats inbegre
pen). 
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SCHELDE-DENDER-DURME 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdagen in het Dendermondse: 
Ie en 3e woensdag, 16 tot 17 u., 
Grote Markt 18, tel . 21.25.94 ; 
2e en 4e woensdag, 16 tot 17 u.. 
Kon. Albertlaan 133 (St-G.), tel. 
21.39.80 ; 4e woensdag, vanaf 17 
u. 30, Oude Vest 123, tel. 21.32.67. 

Vrijw. verzek. zelfst. : 650 fr. 
(gepension. : 550 fr.). 

WAARSCHOOT 

VERBROEDERING 
Langs deze weg danken wij on

ze vrienden van Aspelare-Neder-
hasselt voor de gulle ontvangst, 
ons ten deel gevallen op hun mei
avondbal. Wij kijken uit naar een 
daverend weerzien. 

FLEMING-AVOND 
Op 7 juni a.s. Het bestuur deelt 

mee, dat alle gepensioneerden en 

minder-valieden een korting van 
50% op de toegangsprijs kunnen 
genieten. 

WEHEREN 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
SCHELDE, DENDER, DURME 

Zitdag : elke woensdag van 13 
tot 14 u., De Klokke, Kon. Astrid-
laan 27, tel. 091/69.28.81. Vrijw. 
verz. zelfst. : 650 fr. (gepension. 
550 fr). 

WELLE 

LEDENFEEST 

Op mei-avond hield de afdeling 
het ledenfeest in zaal Botjeshof. 
Er was een zeer talrijke opkomst 
en de gezellige sfeer van het 
feest zal men niet gemakkelijk 
vergeten. Tijdens dezelfde avond 
werd het uittredend bestuur inte
graal in zijn funktie bevestigd en 
dat laat het beste verhopen voor 
de toekomst. Over het verleden 

kan de afdeling trouwens fier 
gaan, want in aanwezigheid van 
arr. voorz. Bert De Cremer werd 
een maandenlange werfaktie be
kroond in de persoon van P. Van 
Hover, ons 150ste lid ! 

ZOTTEGEM 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : woensdag, 17 tot 18 u., 
Hospitaalstr. 87, tel. 60.20.65. 

Vrijw. verzek. zelfst. : 650 fr. 
(gepension. : 550 fr.). 

WEST-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE 
STUDENTENJOB 

Studente vanaf 16 jaar gevraagd 
voor de maand juli of vanaf 15 
juli tot 16 augustus. Spijshuis Bé-
arnaise, de Smet de Naeyerlaan 
86, tel. 050/41.36.54. 

DIENSTBETOON 

Zich wenden tot gemeenteraads
lid Jef Fryns, de Smet de Naeyerl. 
8, tel. 050/41.22.39 of tot H. Van 
Rijssel, K. Boudewijnl. 25, tel. 
050/41.12.01. 

VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

Onze afdeling legt een autobus 
in (100 fr.}. Vertrek aan het sta
tion te 12 u. 15. Er zijn haltes 
voorzien te Zeebrugge-Muur, Zee-
brugge-Kerk, Heist-Tramstation, 
Knokke-Station, Westkapelle-Kerk, 
Hoeke en Moerkerke. Inschr. bij 
de voorz. Erik Scherpereel, Snep-
penl. 1, Blankenberge, tel. 050/ 
41.37.38, alwaar ook kaarten te 
verkrijgen zijn. 

IJZERBEDEVAART 

Ook voor deze gelegenheid legt 
men een autobus in. Wij vertrek
ken eveneens aan het station te 
9 u. 30. Insgelijks inschrijven bij 
de voorzitter. 

DIKSMUIDE 

GULDENSPORENFEEST 

Van nu af aan vestigen wij de 
aandacht erop dat het gulden-
sporenfeest van onze afdeling zal 
plaatsvinden op 9 juli om 20 u. 
m het Vlaams Huis. De feestrede 
wordt gehouden door Kamiel Van-
damme. Als omlijsting het optre
den van Alfred den Ouden en van 
Kristien. 

ZANGFEEST 

Onze afdeling richt een speciale 
autocar in die vertrekt aan het 
Vlaams Huis. Prijs per persoon 
voor de reis : 100 fr. Plaatsbewij
zen voorbehouden 3e rang : 
100 fr. ; voorbehouden 4e rang : 
75 fr. ; niet voorbehouden : 50 fr. 
Te bekomen bij Leo Devreese 
vóór 20 mei. 

BRUGGE-TORHOUT (Arr.) 

FAMILIALE ONTSPANNINGS
NAMIDDAG 

Op 24 mei a.s. van 14 tot 19 u. 
staat het rekreatiecentrum «Klein 
Strand» te Jabbeke open voor 
jong en oud uit de Volksunie. 
Deelname is gratis. Men dient 
wel vooraf in te schrijven en te
gelijk de jongeren onder de 6 jaar 
en tussen de 6 en 14 jaar afzon
derlijk op te geven. Alle inl. bij 
de bestuursleden en op het VU-
sekr., Witte Beerstr 31, St-An-
dries-Brugge. 

DEERLIJK-DESSELGEM. 
BEVEREN-LEIE 

BESTUURSVERKIEZING 
Heeft plaats op vrijdag 30 mei 

van 20 tot 22 u. in café Bloemen-
hof. Tulpenlaan te Deerlijk. Men
sen die willen werken en die be
schikken over een beetje vrije 
tijd en veel entoesiasme worden 
verzocht hun kandidatuur in te 
dienen uiterlijk tegen 20 mei bij : 
mevr. Ottevaere-Verbrugge, V. de 
Solarstr. 46, Deerlijk ; Egied Van-

dommele, P. Lebbestr. 4, Beveren-
Leie. Wij verwachten alle leden 
om deel te nemen aan deze ver
kiezingen. 

ETTELGEM 

BESTUUR 

Aan alle leden van onze afde
ling werd door het arr. bestuur 
een brief gericht om zich kandi
daat te stellen voor de nieuwe 
bestuursverkiezingen. Gelieve u 
tijdig op te geven. 

HARELBEKE 

ZANGFEEST 

Nog een paar plaatsen vrij voor 
de bus. Inschr. bij Herman Alle-
gaert, 11 julistr. 177. 

GELUKWENSEN 

Aan de h. en mevr. Jan Devis-
schere-Demuynck met de geboor
te van Krisma. 

Aan de h. en mevr J. Desmet-
Soenens met de geboorte van de 
kleine Sophie. 

Aan de h. en mevr. J. Honoré-
Braeckeveldt met de geboorte van 
Tuurke. 

BESTUURSVERKIEZING 

Dank aan alle aanwezigen. Het 
nieuwe bestur ziet er uit als 
volgt : voorz. : Verscheure Pol ; 
ondervoorz. : Christiaens André 
sekr. : Vanden Bosschelle Gilbert 
penningm : Naert Georges; prop. 
Vandenberghe Herman ; org. 
Allegaert Herman, Doornaert Jo
ris ; VUJO : Vandeghinste Johan; 
bestuursleden : Verspeelt Pol, 
Missiaen Peter, Stock Roger, Van. 
derplancken Gustaaf, Croebels 
Willy, Ingelbrecht Eric. We hopen 
met deze ploeg prachtige resul
taten te behalen. 

ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Zitdagen : iedere laatste zater
dag van 18 tot 19 u. in café De 
Zwaan te Stasegem en iedere 
donderdag van 18 tot 19 u. ten 
huize van Roger Stock, Vlaande-
renlaan 46. Alle nodige inlichtin
gen worden bij U ten huize ver
strekt op afspraak, tel. 71.01.61. 

WIJ VLAGGEN 

Op 25 mei, Vlaams Nat. Zang
feest ; 29 juni, IJzerbedevaart ; 
11 juli, Vlaams Nat. Feestdag. 

Vlaggen te koop bij Vandenber
ghe Herman, Acacialaan 51, tel. 
21.54.58 en worden ook thuis ge
leverd. 

KNOKKE-HEIST 

ONTMOETINGSPUNT 

Op zaterdag 17 mei tussen 10 
en 11 u. houdt sen. Van In zitdag 
ten huize van V. De Lille, Helm
weg 12, Knokke. Deze zitdag is 
tevens bedoeld als plaats van ont
moeting voor de leden uit de be
trokken afdeling. 

KOEKELARE 

GEBOORTE 

In het gezin Vanhoorne-Declerck 
kwam een derde kindje bij : Mie-
ke. Onze hartelijkste gelukwen
sen. 

ZANGFEEST 

De bus die wij inleggen is in
middels gans vol. Indien er ech

ter nog liefhebbers zijn, kan men 
zich steeds nog aangeven bij Re
ne Hemeryck : zij zullen dan 
plaats vinden in een andere bus 
van het Diksmuidse. 

BESTUUR 
Aan alle hoofd- en bijleden werd 

vorige week een speciaal schrij
ven gericht vanwege het A.B. om 
zich kandidaat te stellen voor het 
bestuur. Wij hopen en verwachten 
dat velen zich zullen melden. 

KORTRIJK 

UITSTAP 

Op zaterdag 24 mei uitstap met 
de kinderen naar Aviflora, Ingel-
munster. Ingericht door de VU-
vrouwenafdeling. 

NIEUW BESTUUR 

De verkiezing heeft plaats op 
vrijdag 6 juni in 1302 tussen 18 
en 22u. Alle kandidaturen moeten 
binnen zijn uiterlijk op de 6e dag 
vóór 6 juni bij de uittredende 
sekr. Wij hopen vele kandidaten 
te mogen begroeten. Ook in 1302 
mag men zijn formulier afgeven 
voor deze kandidatuur. 

MENEN 

BESTUURSVERKIEZING 

Vlamingen gezocht die zich kon-
kreet willen inzetten voor de par
t i j . Gelieve uw naam op te geven 
bij de voorz. St. Taccoen, Kortrijk-
sestr. 338, tel. 58.36.06. 

ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Sinds een tweetal jaren bestaat 
er in Menen een Vlaams onafhan
kelijk ziekenfonds dat goed geor
ganiseerd is en een uitstekende 
service verleent. Kontakteer de 
plaatselijke afgevaardigde Roland 
Tanghe, Grondwetstr. 55 of ten 
kantore bij mevr. J. Deleu-Vanhau-
te, Wahisstr. 117. Het kantoor is 
open elke donderdag van 9 tot 
12 u. en van 14 tot 20 u. 

MIDDELKERKE 

RECHTZETTING 

In de bekendmaking van het hu
welijk van Bernard Deman is een 
fout geslopen : Bernard huwde op 
i april met Marleen Claerhout. 
Niettemin onze hartelijke geluk
wensen 

OOSTENDE 

WIJZIGING DIENSTBETOON 
VOLKSVERT. E. VANSTEENKISTE 

3de zaterdag van de maand : 
9 u. : Nieuwpoort, bij gemeente
raadslid Willy De Vriendt, Reko-
lettenstr. 66 ; 9 u. 30 : Westende, 
Casino, Essex Scottishlaan. 

OOSTENDE-STENE 

BESTUUR 

In de loop van de voorbije week 
werd aan alle leden een persoon
lijk schrijven gericht waarbij ze 
uitgenodigd werden om zich kan
didaat te stellen voor het nieuwe 
bestuur, dat statutair om de drie 
jaar hernieuwd wordt. Wij ver
wachten vele kandidaten, derwijze 
dat we op 6 juni een volwaardige 

KflL€nD€R 
MEI 

20. 
23. 
24. 

25. 
30. 

Varsenare : Bestuursverkiezing in zaal café De Leeuw. 
Oostende : Gemeenteraad vanaf 19 u. 
Brugge-Torhout (Arr.) : Te Jabbeke, verzameling voor 
jong en oud, 's namiddags op de terreinen van het 
« Klein Strand ». Inschrijving vooraf. 
Koekelare : Afdelingsreis naar Zangfeest Antwerpen. 
Westende : Ledenvergadering met J. Vandemeulebrou-
cke. 

JUNI 

22. Harelbeke : Familie-uitstap naar het prov. domein 
Palinghoek ». 

De 

en demokratische verkiezing kun
nen houden. 

LEDENVERGADEIRNG 
Voor de eerste maal kwamen 

we samen in Westrozebeke en het 
is werkelijk een gezellige plaats 
voor vergaderingen. Met de be
kende grondigheid hield Miei Van-
steenkiste een toespraak waaruit 
blijkt dat afdelingswerk méér dan 
noodzakelijk is. Namens het arr. 
bestuur sprak J. Nagels nog een 
extra aanmoediging uit : van Ste-
ne wordt veel verwacht. We hopen 
dat de huidige bestuursleden weer 
paraat zullen staan. Jef Tomme-
lein leidde de vergadering zeer 
treffend en riep in zijn herinne
ring de stichting op van de afde
ling zeven jaar geleden met Rik 
Huylebroeck als voorz. Stene 
heeft een traditie die moet verder 
gezet worden. 

OOSTENDE-VUURTOREN 

EFFEKT 

Ons laatste nummer van « Ef-
fekt » werd deze keer huis aan 
huis gedragen in de Vuurtoren-
wijk. Van de gelegenheid maakten 
we gebruik om ons nieuw bestuur 
aan de bevolking voor te stellen 
en de aandacht te vestigen op het 
feit dat onze afdeling over een lid 
in de KOO beschikt : Annie Van-
houtte, die er trouwens dapper 
haar « vrouw » staat. 

OOSTENDE (Groot) 

ZANGFEEST 

Op 25 mei trekken wij naar het 
Zangfeest per autocar. Prijs : 120 
fr. (plaatsbewijs niet inbegrepen). 
Inschr. bij Dries Degryse, Perzi
kenlaan of ook bij het VTB-kantoor. 

OOSTENDE-MARIAKERKE 

TENTOONSTELLING 

Tot 31 mei houdt onze vriend, 
kunstschilder Piet Van den Buys, 
een tentoonstelling van zijn wer
ken in de galerij Isera (Zeedijk 
178). Warm aanbevolen. 

OUDENBURG 

BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op 17 juni en Jaak 
Vandemeulebroucke zal met zijn 
dia's over federalisme de avond 
opluisteren. 

VARSENARE 

DIENSTBETOON 

Wendt u tot één van onze be
stuursleden. Zij zorgen voor de 
verdere afhandeling van uw zaak. 

ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Via de bestuursleden kunt u uw 
lidmaatschap of deze van uw ken
nis doorgeven. 

PROPAGANDA 

Personen die bereid zijn mee te 
helpen aan de propaganda op 
plaatselijk vlak, worden verzocht 
zich kenbaar te maken aan onze 
propagandist Guido Patrouille. 

VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

Op 25 mei, wij trekken er naar
toe, schrijf nu reeds in bij de 
bestuursleden. Busreis mogelijk. 

IJZERBEDEVAART 

Affiches zijn te verkrijgen bij 
de voorz. Willy Rovers, Fontein-
beekdreef 20, tel. 050/31.71,61. 

WERVIK 

VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

Nu inschrijven : 250 fr., busreis 
naar Antwerpen en toegang inbe
grepen. Inschr. bij de bestuurs
leden. 

SOC. DIENSTBETOON 

Hervé Vandamme, St-Maartens-
plein 2 ; Noël Lecompte, Besela-
restr. 109 ; Jef Claeys, Ten Brie-
[enl. 108. 

VLAAMS SINDIKAAT 

Elke sociaal voelende Vlaming 
sluit aan bij het Vlaams Sindikaat. 
Voor Wervik en omliggende zich 
wenden tot Hervé Vandamme, St-
Maartensplein 2, of een der ande
re bestuursleden. 

SOLDATENDIENST .. IC DIEN » 

Laat ons bij het aanvatten van 
uw militaire dienst uw adres we
ten. U kunt van ons interessante 
dokumentatie krijgen die voor u 
praktisch onmisbaar is bij het 
aanvatten van de dienstplicht. 

VLAAMS ZIEKENFONDS 
WEST-FLANDRIA 

Zitdagen Wervik : elke 2de en 
4de vrijdag (in tegenstelling wat 
door « de Neutrale Mutualist » 
wordt vermeld), van 18 tot 19 u. 
30, bij Coudyzer Maurits, Magda-
lenastraat 75. 

Zitdagen Geluveld-Zandvoorde : 
elke 3de zaterdag van 9 tot 10 u., 
bij Verbeke Wilfried, Zandvoorde-
dorp 22. 

In één week tijds kwamen vijf 
nieuwe leden onze rangen vervoe
gen ! Doe zoals zij, en geef uw 
geld aan Vlaamse organisaties, 
die hun taak minstens even goed 
aankunnen. 

Afgevaardigde : Jef Claeys. 
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MEDEGEDEELD MEDEGEDEELD MEDEGEDEELD 

tel. 056/66 60 73 

De bestelde vlaggen worden onder rembours gezonden (dus dadelijk 
te betalen, bij de aanbieding). 

De verzendingskosten zijn niet begrepen in de opgegeven prijzen. 
Voor bestellingen van tien en meer vlaggen worden ze niet aan
gerekend. 

Geborduurde provincie- en verenigingsvlaggen (mét teksten) kunnen 
op alle formaten worden gemaakt. Vraag een offerte. 

Wie ten minste tien vlaggen koopt, geniet een speciale regeling. 
Vraag de voorwaarden op het secretariaat. 

Sticht een kern in uw woonplaats. 

N A T I O N A L E BE V L A G G I N G S A K T I E 

Tieltsesteenweg 12 8780 - OOSTROZEBEKE 

BERNADETTE 
DEVLIN 
SPREEKT TE 
WILLEBROEK 

Noord-lerse vrijheidsstrijders 
spreken in het Kultureel Centrum 
« De Zolder », Kasteelstr. 4 te 
Wiilebroek op zaterdag 24 mei 
om 20 u. 

Gastsprekers : 
Bernadette Oevlin-McAliskey 
voormalig parlementslid voor de 
katolieke Noord-lerse minderheid 
in het Brits Lagerhuls en lid van 
het Uitvoerend Komltee v/d lers-
Republikeins-SoclaJistische Partij 
(Irish Republican Socialist Party). 
Mike Farrel : leider van de Bewe-
glnq v/h Volk (People's Democra
cy) en gewezen hongerstaker tot 
het bekomen van het Statuut van 
Politieke Gevangene voor Ierse 
gedetineerden In Ierse en Britse 
Koncentratlekampen. 
Gary 0'Hary : plaatsvervangend 
Stadskommandant van de Belfast 
Brigade van het Provisionele Iers 
Republikeins Leger (het IRA) en 
ex-koncentratiekampgevangene. 

Toegang : 50 fr. Lokatle : vanaf 
maandag 12 mei elke avond van 
20 tot 21 u., Ierland Informatie 
Groep, Flor Cools, Stwg op Boom 
32, 2660 Wiilebroek, tel. : 031/ 
86.69.98. 

J. VAN SEVEREN-
HERDENKING 
Op zondag 25 mei 1975 gaat de 
25e nationale bedevaart door naar 
de graven van Joris van Severen 
en Jan Rijckoort te Abbeville in 
Frankrijk. Deze bedevaart wordt 
jaarlijks georganiseerd door het 
Studie- en iDokumentatiecentrum 

GEMEENTE BORGERHOUT 
2e oproep 
Vorming van een wervingsreserve voor : 

— Badmeester. 
— Redder. 
— Werkman/geoefend werkman. 

Geen woonstverplichting. 
Inlichtingen : Secretarie ten gemeentehuize, tel .36.99.00. 
Aanvragen aangetekend toezenden aan het College van Bur
gemeester en Schepenen, vóór 31 mei 1975. 

STADSBESTUUR AALST 
In het stedelijk bediendenkader werden volgende betrekkin
gen vacant verklaard : 
2 betrekkingen van bibliotheekbediende (niveau klerk). 
1 betrekking van assistent part-time bij de stedelijke biblio
theken. 
De kandidaturen voor deelname aan de bekwaamheidsproeven 
worden ingewacht tot uiterlijk 15 juni 1975. Zij moeten bij ter 
post aangetekende brief worden gestuurd aan het college 
van burgemester en schepenen — stadhuis — Grote Markt 
3 — 9300 Aalst. 
De volledige voorwaarden voor deelname aan de proeven 
kunnen op schriftelijke, mondelinge of telefonische vraag 
worden bekomen ten stadhuize. Grote Markt 3 te 9300 Aalst 
(Tel. 053/21.57.51 - binnenpost 113 of 114). 

Joris van Severen : Guido Gezel-
lestraat 18 te 2630 Aartselaar. 
Te 11,30 uur wordt in de kerk 
van het kerkhof een H. Mis op
gedragen. Het ligt in de bedoe
ling van de inrichters, dit jaar 
alle overleden getrouwen tijdens 
het memento der H. Mis te her
denken. Zij verzoeken daarom 
nogmaals om mededeling van na
men in dit verband. Nadien wordt 
door de voorzitter van het cen
trum een krans neergelegd in 
naam van allen die de gedachte 
aan Van Severen hooghouden. 
Bij gelegenheid van deze bede
vaart worden speciale bussen in
gelegd : 
— Van Antwerpen uit : inschrij

vingen bij J. Vanaeeken, Lange 
van Ruusbroeckstraat 108 - 2000 
Antwerpen, tel. 031/36.49.17 of 
bij M. Nyckees, Dilesstraat, 39 -
2710 Hoboken, tel. 031/27.28.91. 
Prijs : 200 fr., te storten op p.r. 
47.68.53 van A. Paesmans, Ant
werpen, de penningmeester van 
het Centrum, onder vermelding : 
Bedevaart Abbeville. 
— Van Brugge uit : inschrijvin
gen bij G. De Bruyne, Noord-
Gistelhof 10 te 8000 Brugge. 
Het Centrum doet tevens een 
dringende oproep om een bijdra
ge in de onkosten voor de krans 
en het onderhoud van het graf. 
Deze onkosten worden al jaren 
door slechts enkelen gedragen. 

DOSFELINSTITUUT 

Kursus 
« VOORBEREIDING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1976 » 

Het programma bevat vier delen : 

1. Wat is voor ons « de gemeente » ? Welke vernieuwing 
kunnen wij brengen ? 
Gemeentelijke politieke werking vanuit het volksnationaal 
en federalistisch standpunt. 

2. Hoe kunnen wij een goed verkiezlngs- en beleidsprogram
ma opstellen ? 
Inzichten tot de praktische voorbereiding van een program
ma. 

3. Hoe propaganda voeren ? Vuistregels voor de propaganda. 
Onze ideeën uitdragen en mensen aanspreken. 

4. De lljstvorming. Wie staat op de lijst ? Hoe nieuwe men
sen aanspreken ? Hoe een lijst opstellen ? 

Deze kursus is bestemd voor : de afdelingsbesturen, de hui
dige en toekomstige gemeentemandatarissen, mensen die 
vroeger op de verklezingslljsten stonden of zullen staan, 
voor alle belangstellende kaderleden. 

Waar gaan deze kursussen door : 

AALST : 20 mei, 3, 17 juni (20 - 22u30). 
Plaats : Lokaal Gulden Vlies, Esplanadeplein, 9300 Aalst. 
Met : Joos Somers (20 mei) ; Kris Van Esbroeck (3 juni) ; 
Walter Luyten (17 juni). 
Inschrijven : Provinciaal D.l. verantw. : H. Leyseele, Zwijn
aardesteenweg 698, 9000 Gent. Tel. (091)22.76.64. 

LIEDEKERKE : 20, 22 mei (20 - 22u30). 
Plaats : Vlaams Sociaal Centrum, Opperstraat 168, 1770 Lie
dekerke. 
Met : Kris Van Esbroeck (20 mei) ; Walter Luyten (22 mei). 

AALTER : 21, 28 mei en 4 juni. 
Plaats : zaal Casino, Markt, Aalter. 
Met : Herman De Weerdt (21 mei) ; Kris Van Esbroeck (28 
mei) ; Walter Luyten of Nelly Maes (4 juni). 

ROESELARE - TIELT : gepland voor mei-juni. 

VORMINGSWEEKEND VOOR BASISWERKERS 
hogeschool De Slrkel : 24-25 mei. 

Verder organiseert het Dosfeiinstituut op tal van plaatsen 
gespreks- en Informatieavonden over •< de gewestplannen » 
en de « samenvoeging van gemeenten ». 

Meer gegevens over en vragen over het organiseren van 
kursussen en vormlngsaktivltelten : Dosfeiinstituut, Tribune
straat 14 - 1000 Brussel. Tel. (02)219.12.02 (J. Beke - kursus-
leider). 

VTB-VAB-FOTOWEDSTRIJD 
« FRANS-VLAANDEREN » 
Om eens op een andere wijze na
der kennis te maken met Frans-
Vlaanderen wordt in de loop van 
1975 een fotoprijskamp georganl-
zeerd door de VTB-VAB. 

Reglement . 
Art. 1. De wedstrijd heeft als te-
ma Frans-Vlaanderen. 
Art. 2. Er zijn twee kategorleën 
deelnemers voorzien : a) Frans-
Vlaming en; b) Andere liefheb
bers-fotografen. 
Art. 3. Elke deelnemer mag maxi
mum vier zwart-wlt-foto's Inzen
den, waarvan de beste alleen een 
prijs kan halen. 
Art. 4. Het Inschrljvingsrecht be
draagt 50 fr. per deelneming. 
Frans-Vlamingen nemen gratis 
deel. 
Art. 5. Formaat van de foto's : 
een zijde moet minimum 40 cm 
bedragen met de gebruikelijke af
wijkingen. De foto's dienen ge
monteerd of gekleefd op licht kar
ton (of lichte plaat, max. 5 mm 
dik), zonder boord. 
Art. 6. Identiflkatle : a) Op de 
keerzijde van elke foto dient ver
meld : tot welke kategorle (A of 
B) de deelnemer behoort, waar 
en wanneer de foto werd geno
men, kenspreuk ; b) Bij elke In
zending dient een afzonderlijke 
gesloten omslag gevoegd, waarop 
langs bulten de gegevens van art. 
6a vermeld zijn en met binnenin 
een kaartje met naam en volledig 
adres. Deze omslag wordt geo
pend nadat de uitspraak van de 
jury bekend is. 

Art. 7. Alle proeven moeten bin
nen zijn ten laatste op 31 augus
tus 1975, op volgend adres : VTB-
VAB-fotoprijskamp « Frans-Vlaan
deren », p.a. Jaak van Eeckhoutte, 
Nachtegaallaan 17, 8790 Waregem. 
Art. 8. Talrijke prijzen, waaronder 
mlnitrlps, kunstboeken, bezoeken 
aan een Vlaamse stad naar keuze, 
eremetalen en diploma's worden 
toegekend door een bevoegde ju
ry, aan de beste werken in elke 
kategorle. 
Art. 9. De prijsuitreiking zal 
plaats hebben op vrijdag 19 sep
tember te 20 u. in de hall van het 
kultureel centrum « De Schakel », 
te Waregem, ter gelegenheid van 
de vooropening van de tentoon
stelling van de beste foto's Elke 
deelnemer ontvangt hiertoe een 
uitnodiging. 
Art. 10. De Inrichters behouden 
zich het recht voor de bekroonde 
werken te reproduceren. Het in
richtend komltee beslist in alle 
gevallen niet voorzien In dit re
glement. 
Art. 11. Na de tentoonstelling 
worden alle foto's teruggestuurd. 
De inrichters zullen alle inzendin
gen met de grootste zorg behan
delen, maar wijzen alle verant
woordelijkheid af voor beschadi
ging of verlies. 
Art. 12. De uitspraak van de jury 
is onwederroepelijk. De namen 
van de juryleden worden bekend 
gemaakt op de prijsuitreiking. 
Art. 13. Deelneming aan de prijs
kamp betekent instemmen met dit 
reglement. 
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0NTN0ETIN6 NET HUBERT LANPO 
Rene Turkry — zelf dichter, es
sayist, auteur van jeugdverhalen, 
kunst-kritische werken en hand
boeken voor het ondenwijs — 
schreef In de reeks « Grote Ont
moetingen • een zeer knappe 
biografie en essay over Hubert 
Lampo « veel gelezen, veel aan
gevallen en weinig vertaald • (dit 
laatste zeer ten onrechte). Hu-
bert Lampo is inderdaad een der 
weinige hedendaagse Vlaamse 
auteurs die druk gelezen wordt 
in Nederland (zelfs door de Am
sterdamse hippies I), meer zelfs 
dan in Vlaanderen (al is ook hier 
een kentering ten goede vast te 
stellen). Ten tweede : er werden 
minder talentvollen vertaald... 
We geloven overigens niet dat 
de geringere lezersdichtheid in 
Vlaanderen zou toe te schrijven 
zijn aan de hondse kritiek van 
jaloerse « ambtsbroeders » of aan 
een of ander kompleks laboreren
de jongedame die ook eens graag 
zou willen «épater Ie bourgeois», 
want Lampo werd eveneens bo
ven de Moerdijk — steeds ten 
onrechte — als literator hard 
aangepakt ; vooral nadat hem de 
staatsprijs was toegekend voor 
zijn « De komst van Joachim Stil
ler », zeer waarschijnlijk zijn be
langrijkste roman. 
Met Johan Daisne is Hubert Lam
po in onze literatuur de vaandel
drager van het magisch realisme, 
afgezien van Jean Ray, de Gentse 
fantastische schrijver van « Mal-
pertuis » en andere vierde-dimen
sionale werken. René Turkry gaat 

in zijn essay de oorzaken na van 
dit • lampurische levensgevoel » 
en vindt o.a. in Lampo's gebon
denheid aan het magische Ant
werpen een verklaring voor het 
latere magisch realisme in dit 
CEuvre. Gebondenheid aan de stad 
van vroeger, toen Antwerpen zo
veel sfeerrijker was (de afbraak
woede en het vandalisme heb
ben al evenzeer Antwerpen ge
schonden als de Manhattan-groot-

JCAMILLE HUYSMANS 

Deze korte recensie wil tevens een aanbeveling tot lektuur 
zijn. Het werk biedt een goede spiegel van de toestanden 
vóór Wereldoorlog I, toestanden waar ons politiek leven nog 
niet altijd van bevrijd is. 
Bijzonder motief van aanbeveling Is de bedenking dat er in 
de politiek niets dommer is dan zich af te sluiten voor de 
prestaties, het leven en de visie van markante politieke 
tegenstrevers. 
Het werk bestaat uit goed uitgekozen teksten uit het Huys-
mans-archief (helaas in te klein lettertype afgedrukt) telkens 
voorafgegaan door een overzichelijk stukje biografie uit de 
levensperiode van de « andere Huysmans » dan de man die 
wij ons rechtstreeks herinneren in zijn Antwerpse periode. 
Een sociaal-bewogen, scherp vrijzinnige, afzijdig intellektuele 
Huysmans. 
Wij leren hem tevens kennen in de nog weinig gekende pe
riode van de Belle Epoque van de bourgeoisie en van het 
vertrapte proletariaat van het begin onzer eeuw. 
De veelzijdige jonge Huysmans was tevens een man met 
vakkundige historische kijk — cfr. zijn bijdrage over 1830 in 
1905 : Soixante quinze années de domination bourgeoise. 
Wij vernemen hoe hij als aankomend politikus zich zelf en 
anderen schoolt in de doktrine van zijn partij, zonder daarbij 
een stijve doktrinair te blijven. Het is ook de Vlaming Huys
mans... te Brussel. 
Het wekt geen verbazing dat zulke man met zijn bijdrage 
van talenkennis als germanist, de sekretaris van de Tweede 
Internationale werd... en als pacifist, « man van Stockholm », 
na de oorlog door zijn Franstalige partijgenoten patriottisch 
zal uitgestoten worden... naar Antwerpen. 
Het werk is pittig geïllustreerd. Een opgave van bibliografie 
en een naamregister laten verdere lektuur en onderzoek toe. 
CAMILLE HUYSMANS — dokumenten — Deel I (Huysmans 
in Brussel door Denise De Weerdt en Wim Geldolf. 
Antwerpen 1975 — 145 biz. — Geïllustreerd. 

heidswaanzin Brussel teistert) 
gebondenheid aan zijn jeugd en 
niet het minst bezinning over de 
eigen persoon en het eigen werk 
verklaren deze evolutie. Het 
voorgeslacht beheerst het huidig 
bestaan, dat van Lampo wordt 
bepaald door eensdeels geeste
lijke belangstelling en artiestleke 
verfijning en anderdeels door een 
proletarische vleugel in de stam
boom, die meteen Lampo's socia
lisme verklaart evenals zijn vrij
zinnigheid. 
Het is hier niet de bedoeling het 
boek van Turkry over te doen. 
Wel om de auteur een kompli-
ment te maken voor zijn tocht 
doorheen het werk van Lampo en 
aan de hand van telkens een an
der, een nieuw boek de ontwik
keling te schetsen van onbewust 
naar bewust magisch-realisme bij 
Lampo. Hij of zij die Lampo graag 
leest, zal hier heel wat minder 
duidelijke facetten van dit schrij
verschap duidelijker belicht zien, 
evenals de lijn die heel Lampo's 
werk wordt doorgetrokken, nl. het 
besef van de onvolmaakte men
selijke konditie en het geloof in 
een « andere wereld », in een 
soort anti-werkelijkheid, waarnaar 
bvb. ook een Jean Ray verwees. 
De schrijver gaat echter ook de 
stilistische, de literaire kwalitei
ten (en tekortkomingen) van Lam
po's werk na. Hij stelt o.m. vast 
dat Lampo vooral uitmunt in het 
scheppen van een atmosfeer. 
Schrijven is ten andere voor Lam
po existentieel, hij kan er ge
woon niet onderuit. 
Turkry onderscheidt xlrie soorten 
werken van Lampo : de psy
chisch - realistische, de histo
rische of pseudohistorische ro
mans en ten slotte de volbloed-
magisch-realistische werken. In 
een volgend hoofdstuk rekent de 
auteur ongenadig af met de bela
gers en jaloerse beknibbelaars 
van Lampo ; waaronder we tot 
onze verbazing enkele bekende 
namen aantroffen, namen van 
personen die we een dergelijke 
naijver niet hadden toebedacht. 
Het essay besluit met een biblio
grafie van en een over Hubert 
Lampo. (r.c.) 

Grote Ontmoetingen — Literaire 
monografieën — Hubert Lampo 
door René Turkry — Tweede druk 
— Uitgeverij ORION, Brugge. 

GEDENKPENNING 
MAURICE GILLIAMS 

Ter gelegenheid van de a.s. 75ste 
verjaardag van Maurice Gilliams, 
letterkundige en vast sekretaris 
der Kon. Akademie voor Neder
landse Taal- en Letterkunde, wordt 
op initiatief van vrienden een 
bronzen gedenkpenning geslagen 
voorzien van een afbeelding van 
de auteur (ontwerp : Luc Verlee). 
Geïnteresseerden (w.o. ook nu-
mismaten en verzamelaars) kun
nen desbetreffend inlichtingen 
verkrijgen bi| Colibrant-Uitga-
ven, Rodebeukendreef 17, 9831 
Deurie (Tel. 091/82.46.97). 

• Ik heb altijd gedacht dat Ik oud was », 

Slmone de Beauvolr. 

De stukken die ik hier ongeveer wekelijks schrijf vat ik niet 
op als gewone boekbesprekingen. Dat hebben de lezers lang
zamerhand wel door. Ook in de lessen literatuur die ik geef 
op school, wil ik meer doen dan alleen maar teksten lezen. Ik 
wil helemaal niet zeggen dat ik me te goed voel voor dat 
soort werk, maar de literatuur is er te goed voor. Ze is voor 
mij een middel om me te bezinnen over de wereld waarin ik 
leef. Er zijn in onze maatschappij niet zo heel veel funkties 
meer of in het maatschappelijk sisteem ingebouwde gelegen
heden die de mens verplichten om even halt te maken langs 
de weg. Waar zijn de kilometerpalen, zoals Péguy ze noemde, 
waar je even kunt uitblazen om tot jezelf te komen ? Want 
de weg is lang I Niet zozeer het lezen vervult voor mij die 
rol, maar het nadenken over wat Ik lees. 
Onlangs ben ik nog een keer gaan lezen wat Slmone de Beau
volr schrijft over kunst en maatschappij en over haar eigen 
schrijverschap. In een vraaggesprek van 1965 vertelt ze hoe 
de mensen uit haar omgeving toen ze jong was, de werkelijke 
wereld steeds voor haar verborgen hielden. Ze verbeeldde 
zich dat de wereld iets mooi was. Toen ze groter werd ont
dekte ze dat de wereld helemaal niet zo fraai was als ze 
zich dat voorgesteld had : « Het is een wereld vol lijden en 
verdrukking, een wereld waarin meer dan de helft van de 
mensen ondervoed zijn ». Ze voelde zich bedrogen. Ze is dan 
de kuituur, waarin ze opgroeide, gaan vervloeken, ze keerde 
zich gaandeweg tegen de « burgerljike kuituur » van haar 
jeugd. We kennen dat tema ook uit de geschriften van Sartre, 
vooral uit Les Mots. Die ervaring ligt aan de oorsprong van 
Slmone de Beauvoirs schrijverschap. Ze heeft zich los ge
maakt van haar omgeving om te getuigen dat de wereld hele
maal niet lijkt op het beeld dat onze kuituur ervan geeft. Ze 
schrijft om te ontmaskeren, om de leugen weg te nemen. 
Haar geesteshouding en haar hele optreden getuigt van een 
anti-houding, ze schrijft tegen iets, ze leeft in konfllkt met de 
wereld. Ze vindt dat de kunst met een grote K meehelpt aan 
het kollektieve bedrog. 

De kunst heeft bijgevolg niet zo'n grote waarde. Waar liggen 
de waarden dan wel en welke zijn die waarden ? Elke men
selijke samenleving steunt op enkele hoofdwaarden waarover 
er een grote eensgezindheid bestaat. Wie daarmee breekt 
plaatst zich in de marginaliteit. Voor Slmone de Beauvoir is 
die grondwaarde veeleer het ware dan het schone, het etische 
dan het estetlsche, ze wantrouwt het schone omdat het haar 
bedrogen heeft. Maar er Is nog wat anders, iets veel belang
rijkers dat het levenspatroon van Slmone de Beauvolr tekent, 
namelijk haar filosofie van de tijd of de dood. Ze Is een 
vrouw, die het leven beschouwt als een projekt. Ze bouwt het 
op, ze weet dat de tijd beperkt is, ze houdt rekening met de 
dood, ze aanvaardt het leven als een tijdelijke opdracht. Daar
om Is het bestaan zo waardevol, je krijgt maar één keer de 
kans er Iets van te maken. Vandaar dat bestendig benadruk
ken van de waarheid. In Slmone de Beauvoirs levensprojekt 
Is er geen plaats voor het onechte, de leugen of de schijn, 
want dat zijn verloren momenten. Haar schrijverschap moet 
je In dat ruime wijsgerige kader zien. Het Is helemaal verbon
den met haar ervaring van het bestaan. 
Met Slmone de Beauvolr kan Ik ook zeggen dat Ik opgegroeid 
ben In een milieu dat aan de wereld evenzeer eigenschappen 
toeschreef die de wereld niet had. De indrukwekkendste er
varingen uit mijn jeugd hebben nochtans met de oorlog te 
maken. De vlucht in 1940, het brandende Arras, dode paarden 
en koeien met dik opgezwollen buiken In de wel, hier en daar 
langs de weg een gesneuvelde soldaat met stuk geschoten 
hoofd, radeloze en dood vermoeide ouders. In '44 opnieuw 
een brandende stad, Leuven, vele doden, het verdwaasde kij
ken naar een dood lichaam dat als een reusachtige vogel in 
de kruin hing van een wilde kastanjelaar in het Leuvense 
stadspark, schrikwekkende verhalen over doden. Dat alles 
kwam over mij als een kortstondige verschrikking, waarvan 

' enkele akelige beelden met mijn netvlies vergroeid zijn. Dat 
was geen fraaie wereld. Het geweld was te geweldig, om 
mijn jeugdig wereldbeeld blijvend te tekenen. Je hoorde ook 
het geluld niet van bommen die in je onmiddellijke omgeving 
vielen, in dat Infernale geweld kon je geluidloos sterven. Van
daar het vreemde van de vernieling om je heen als je uit de 
schuilkelders kroop, het monster had geen gezicht, je zag 
alleen maar de puinen die het achtergelaten had. Nagasaki 
moet ook zo'n kortstondige lichtend nihil geweest zijn, de 
volkomen stilte van het blind toeslaande niets. 
Niettegenstaande die verschrikkingen heeft de oorlog mijn 
droom van de wereld niet volkomen stuk geslagen. Later ben 
ik gaan beseffen hoe het onzichtbare monster eruit ziet, ik 
heb het ontelbare keren teruggezien. Ik zie het ongeveer elke 
dag op de televisie, Ik probeer het te grijpen, ik weet dat ik 
het heel voorzichtig, moet doen of Ik word erdoor meege
sleurd en anderen met mij. Retro-aktlef Is het monster In mijn 
leven en mijn schrijven aanwezig, het Is de donkere achter
grond waartegen ik schrijf en waarop ik enkele lichte tekens 
van hoop probeer aan te brengen. Ik blijf geloven in de 
schoonheid, ik blijf ermee leven maar het Is voortdurend ver
gezeld door de donkere beelden die ik probeer te Interprete
ren. Ik geloof niet blind in de wereld noch In de beelden, die 
ervan verspreid worden. Ik laat altijd de twee kanten van de 
medalje zien, ik ben geen verheerlijker van de kunst, ik sta 
veeleer aan de zijde van hen, die de kunst wantrouwen, maar 
Ik blijf erin geloven als een middel om de wereld van andere 
meestal sterk bewuste mensen, die schrijvers en kunste
naars zijn, te leren kennen. Hebben juist zij niet de verschroei
ende zucht en de kille schaduw van het monster in hun leven 
gevoeld ? 

Eugene VAN ITTERBEEK 

17 MEI 1975 WIJ 17 



mnmn m^ 

n 
PAS SI MECHANT QUE CA 

Claude Goretta bewijst met deze 
nieuwe film eens te meer dat de 
Zwitserse kinema een waardige 
plaats inneemt temidden van de 
groten in deze kunst. Met Alain 
Tanner (o.a La Salamandre en Le 
Milieu du Monde] en Michel 
Soutter (Les Arpenteurs) verte
genwoordigt hij de Romaans-
Zwitserse film Samen met hen 
en nog twee anderen, behoort hij 
tot de Groupe des Cinq, die aan
vankelijk televisierealisators wa
ren Langs de televisie om kwam 
Goretta terecht in de fiktiefilm, 
die hem de kans gaf om met fik-
tieve personages te werken, zo
dat hij zich niet langer onbehaag
lijk moest voelen door het be

gluren van en het binnendringen 
in het leven van werkelijk be
staande personen. 
Van het fiktieve aspekt merkt 
men echter niets meer in zijn 
films, omdat hij juist door zijn 
observatiekinema in zijn vroegere 
TV-reportages rechtstreeks m 
voeling was gekomen met het 
leven. 
Volgens Goretta tonen de men
sen ons meestal niet hun ware 
aard . zij gedragen zich tegen
over de ene dikwijls heel anders 
dan tegenover de andere. De 
film is voor hem een middel om 
één persoon te tonen in zijn rela
tie tot verschillende personen en 
aldus te gaan zoeken naar het 
ware personage en de reden 
waarom deze zich soms achter 

Zaterdag 17 mei — BRT (nam.) 
MAYTIME (1937) 
Dramatische muzikale romance van Robert Z. Leonard, met het beroem
de vooroorlogse danspaar Jeanette MacDonald en Nelson Eddy. 
Zaterdag 17 mei — RTB (av.) 
LA MER CRUELLE (The cruel sea) (1953) 
Oorlogsfilm van Charles Frend In een koele, observerende stijl en met 
talrijke eposhoogten, behandelt deze film de ellende van de zee-oorlog. 
Met o.a. Jack Hawkins. 
Maandag 19 mei —BRT 
RIVALEN OP LEVEN EN DOOD (Winning) (1969) 
Inside-look in het privé-leven van een topracepiloot. Film van James 
Goldstone, met het akteursechtpaar Paul Newman en Joanne Wood
ward. 
Maandag 19 mei — RTB (nam.) 
GENEVIEVE (1953) 
Vrolijke komedie van Henry Carnelius, over een rallye met oude vehi
kels. Behoort tot de beste eksemplaren van de Britse humoristische 
reeks. 
Donderdag 22 mei — BRT 
SANS MOBILE APPARENT (1971) 
Tweede film van de Fransman Philippe Labro, handelend over een man 
die doodt om zijn vrouw te wreken. Geslaagd in zijn politie-intrige en 
suspense, faalt de film in de psychologische tekening der personages. 
J.-L Trintignant weet echter door een schitterende vertolking een boei
ende dimensie te verlenen aan het hoofdpersonage. 

Gérard Depardieu en Dominique Labourier. 

een fapade verschuilt. In Le Fou 
(70) toonde hij aan dat een mens, 
die ons volledig normaal schijnt, 
in feite een waanzinnige kan zijn 
In L'lnvitation (72) ontmaskert hij 
de ware persoonlijkheid van een 
stel schijnbaar banale en konven-
tionele kantoorbedienden. Ook in 
« Pas si méchant que pa » leidt 
de hoofdfiguur Pierre (Gérard De
pardieu) een dubbel leven. Ener
zijds is hij een voorbeeldige echt
genoot en vader, anderzijds een 
dief. Zijn vader laat hem nl. zijn 
meubelfabriekje achter tesamen 
met een dreigend faillissement. 
Door zijn onkunde in de zaak en 
tegelijkertijd zijn menslievend
heid t.o.v. zijn werknemers, voelt 
hij zich gedwongen inbraken te 
plegen om aan geld te geraken, 
zodat hij zijn werklieden aan het 
werk kan laten en betalen. De 
meubels worden nooit afgeleverd 
bij gebrek aan klanten en hij ver
brandt ze dan maar. Hij vertelt 
hierover niets aan zijn vrouw 
Marthe (Dominique Labourier), 
maar organiseert zijn hold-ups, 
samen met Nelly (Mariene Jo-
bert), van wie hij gaat houden 
zonder daarbij zijn vrouw ook 
maar in enig opzicht tekort te 
doen. Hij leidt dus een dubbel 

leventje, zelfs een dubbel liefdes
leven. 
De puike montage zorgt ervoor 
dat deze twee zó goed in mekaar 
verweven zijn, dat het nergens 
hinderend werkt : het geeft ons 
een bredere kijk op de hoofdper
soon. De opbouw van de sekwen-
ties, met een klimax naar het 
einde toe, is zó goed dat het slot 
niet onverwacht komt, maar als 
een natuurlijke evolutie in een 
verhaal over het leven van dood
gewone mensen. 
In één van de laatste scenes laat 
Goretta Marthe tegen Pierre zeg
gen : « Had ik het geweten, dan 
had ik je kunnen helpen », woor
den, die verwijzen naar het leven, 
dat hij leidde met Nelly. Deze 
had immers ook gezegd : « Ik zou 
je kunnen helpen ». Het slot
beeld bevestigt nog eens het 
dubbele leven van Pierre : Mar
the en Nelly staan hem na te 
kijken, wanneer hij weggevoerd 
wordt. In dit bevroren beeld ver
enigt Goretta de dubbele per
soonlijkheid van Pierre. Dit is 
iets wat eigen is aan zijn film-
werk : de ekspressiviteit van het 
beeld staat bij hem duidelijk op 
de voorgrond. Daarom fi lmt hij 
ook bijna nooit met vlugge bewe

gingen, maar hij laat de persona
ges langzaam voor ons evolueren 
in hun gewone leventje. Hij be
spiedt de uitdrukkingen, de be
wegingen en de gedragingen. Het 
geheel komt dan als een realis
tisch gebeuren over door de ge
niale ordening van deze beelden, 
die variëren van close-ups tot 
totaalopnamen al naargelang de 
typische visualiteit van elk beeld 
afzonderlijk. 
« Pas si méchant que 5a » zou 
een epiteton kunnen zijn voor 
elk van de personages van Goret-
ta's fi lms. Zij zijn nooit écht 
slecht, maar ook meestal nooit 
écht voorbeeldig : het zijn gewo
ne mensen met al dun deugden 
en gebreken. Bij het zien van zijn 
films komt geen enkel personage 
werkelijk totaal negatief over. 
Steeds toont hij meerdere facet
ten van een karakter en zoekt hij 
naar verklarende omstandighe
den voor een afwijkend gedrag. 
Waarschijnlijk is het Goretta's 
overtuiging dat in ieder van ons 
een goed mens schuilgaat. Kwes
tie is alleen deze eigenschappen 
bij onszelf en bij de anderen te 
ontdekken en naar voren te bren
gen. 

M. Miciiielsen 

BEA BRANDTS BUYS : 

« CHANSONS » 

De Nederlandse platenmaatschap
pij Dureco (in België verdeeld 
door Fonior) heeft een hele serie 
luisterliedjes uitgebracht onder 
de vlag « Elf Provinciën ». 
Enkele van deze elpees werden 
door ons reeds besproken of ver
noemd, zo Jaap Goedel, J. De 
Corte. Vandaag willen we één 
der meest interessante uit die 
hele reeks opdiepen, nl. « Chan
sons « van Bea Brandts Buys. In 
de toekomst komen we wellicht 
nog terug op andere produkties 
uit deze serie. 
Allereerst echter nog dit. Dat een 
dergelijk, weinig kommercieel in
slaande serie gewoon kans krijgt, 
is o.i. te verklaren vanuit een 
algemene trend die zich momen
teel aftekent in het muziekwe-
reldje. Het jong publiek lijkt wat 
duf gebeukt door allerlei heavy 
rockgroepen en gezien het echte 
nieuwe popgeluid der zeventiger 
jaren voorlopig uitblijft, laait de 
belangstelling voor het « betere 
lied » weer op. Die trend tekent 
zich niet alleen af in het neder-
landstalig repertoire, maar even
goed in het engelstalig, want on
verwacht blijken namen als Dan 
Fogelberg en Loudon Wainwright 
die het van het zachtere folkpop-
genre moeten hebben, een kans 
te krijgen. Voorlopig valt het wel 
af te wachten of dit al dan niet 
een voorbijgaand verschijnsel is. 

Wat nu Bea Brandts Buy betreft. 
Zoals al het jonge volkje dat in 
deze Elf Provinciën-serie een 
kans krijgt is zij een nieuwe ver
schijning in de muziekwereld. 
Nochtans is het geen echt nieuwe 
naam, althans niet in Nederland, 
waar de Brandts Buysen al meer 
dan een eeuw bekend staan als 
een familie van komponisten, mu-
sikologen, koncertpianisten en di

rigenten. Bea's vader, Hans 
Brandts Buys, was niet alleen di
rigent, maar bovendien een grote 
kenner van barokmuziek. Juist 
om de erfenis van die naam heeft 
Bea zich in de afgelopen jaren 
bediend van pseudoniemen. Ze 
werkte o.a. al meer dan eens 
mee aan populaire radioprogram
ma's als « Tussen 12 en 2 » of 
« Muzikaal Onthaal ». Dat ze nu 

toch haar echte naam gebruikt, 
betekent wellicht dat ze nu pas 
denkt echt iets kwalitatiefs te 
bieden te hebben. 
Heel bewust nam ze als titel voor 
haar eerste elpee « Chansons ». 
Want de term « luisterlied » dekt 
volgens haar iets dat al gauw 
« te zweverig wordt, te weinig 
konkreet, eerder een monomane 
zelfbeschouwing dan een verhaal 

Deze ietwat verbaasde mensjes van May Claerhout kijken de metro-gebruikers te Antwerpen ongelovig aan. 
Zeg nou eens eerlijk : wie zou dat niet ? 

waarmee anderen zich kunnen 
identificeren ». Bea brengt dus 
geen luisterliedjes maar wel 
chansons, en op deze LP zijn dit 
hoofdzakelijk vertalingen uit het 
Franstalige repertoire. Daaraan 
zal haar artistieke samenwerking 
met Ernst van Altena (die fun
geerde als producer) wel niet 
vreemd zijn. En het moet gezegd 
dat de gedane keuze niet zo 
slecht lijkt. 
Toch staan er m.i. op deze LP nog 
te veel nummers, zeker bij de 
oorspronkelijk Nederlandse, die 
niet boven de middelmaat uitstij
gen. En de vertalingen hebben 
anderzijds het nadeel dat ze de 
oorspronkelijke vertolkingen niet 
kunnen doen vergeten. Wat niet 
wegneemt dat bvb Bea's versie 
van Brels ontroerende « Chanson 
des Vieux Amants » me veel lie
ver in de oren klinkt dan deze 
van Will Ferdy. 
Er werd — uitzonderlijk voor 
deze serie — vrij veel zorg be
steed aan arrangementen en op
name (mèt drums, perkussie, 
elektrische gitaar, tenorbanjo, 
kontrabas, piano, e.d.). De instru
menten blijven echter steeds be
scheiden op de achtergrond, in
spinnen en steunen de stem van 
Bea. Een stem die duidelijk ver
tolkerskwaliteiten bezit, maar 
toch soms nog te weinig door
voeld, te vlak klinkt. 
In zijn geheel een meer dan be
hoorlijke elpee met enkele uit
schieters als « Tante Sara en 
Lied van de oudere minnaars ». 
Wat meer overtuigingskracht en 
een persoonlijker repertoire zou
den Bea Brandts Buys niet mis
staan. 

H.D. 

(Elf Provinciën Elf 15.56, 275 fr.) 
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KRITISCH DCKCK^M 

conicL 
DE INTERNATIONALE NIEUWE 
SCENE WINT 25e ARKPRIJS VAN 
HET VRIJE WOORD 

In aanwezigheid van eni<ele minis
ters, van de Antwerpse stadsma-
gistratuur, van vertegenwoordi
gers van liet ministerie van Neder
landse Kuituur en van tientallen 
schrijvers, werd op 7 mei te Ant
werpen de 25ste Arkprijs van het 
Vrije Woord uitgereli<t aan de in
ternationale Nieuwe Scène voor 
haar Mistero Buffo. 

De Arl<prijs, 25 jaar geleden door 
de redal<tie van het « Nieuw 
Vlaams Tijdschrift » opgericht op 
initiatief van Herman teirl inck, is 
voor de eerste maal in zijn ge
schiedenis niet uitgereikt aan een 
schrijver. 

Tijdens de drukbijgewoonde toe
kenning van de Arkprijs voerden 
het woord : Ivo IVlichieis, IVlarc 
Galle, Henri-Floris Jespers, Geor
ges Adé en minister De Backer, 
wiens slotwoord in na-gesprekken 
beschouwd werd als meer politiek 
dan kultureel : vriendelijk, vlot en 
vaag en « boven alle steriele taai-
twisten verheven », om het dan 
eens met haar eigen woorden te 
zeggen. 

De eerste Arkprijs werd toege
kend aan (baron] Marnix Gijsens 
Joachim van Babyion, destijds een 
door sommigen betwist boek 
(intussen reeds 33 herdrukken) 
en in 11 talen werd vertaald. En 
dat, nota bene, tot het allerbeste 
in onze Nederlandse literatuur 
mag gerekend worden. (F.-J. V.) 

THE OSMONDS 

Zowel in onze kontreien als over
al waar mensen van muziek hou
den, is in familieverband gemusi
ceerd. Koor en kerkzang hebben 
ongetwijfeld hieraan een handje 
geholpen. Bij ons bleef alles wei-
beperkt tot amateurgroepjes die 
in de parochiezaal optraden, be
halve dan wel de Vlaamse aller

beste volksmuziekgroep « De 
Vlier », de familie Boon uit Ne-
derokkerzeel. Sedert het ontstaan 
van de rock & roll en de soul
muziek, gegroeid uit de country 
en de gospel, zijn steeds meer 
bekende sterren het firmament 
van de showindustrie komen sie
ren. Denken we maar even aan 
de Everly Brothers in de vijftiger
jaren met opeenvolgende hitkan-
sen ,even de Allisons, de drie 
broertjes Gibb ofte Bee Gees, de 
Wilsons die samen als de Beach 
Boys even de Beatles de loef af
staken, en de keiharde Allman 
Brothers die bijna allen hun leven 
gaven voor zware motoren en 
hun muziek. Recenter zijn echter 

opnieuw de teenyboppers op de 
suksestoer met ondermeer de 
kleurlingenploeg Jackson 5 en 
vooral de Osmond-familie. Wat 
deze laatsten op de planken bren
gen was enkele maanden terug 
te zien tijdens het Nederlandse 
televisieprogramma Top-pop, een 
rasechte Amerikaanse glitter-
show. 
Op de plaat slaagden ze zowel 
in groepsverband als solo, dit 
laatste vooral voor het zusje 
Marie en meisjeslieveling Donny 
Osmond, (foto). 
Voor hen die de Osmonds niet zo 
goed kennen, dient wel opge
merkt dat ondanks hun kommer-
cieel toegemeten zacht image ze 

als groep stevige rockmuziek 
produceren, wat ondermeer te 
horen is op hun nieuwe verza-
melelpee « Our best to you • 
met ondermeer « crazy horses ». 
De release van de plaat valt sa
men met het enige geplande kon-
cert in ons land tijdens hun uit
gebreide Europese toer die ze 
ondernemen. Naast rock krijgen 
we dan natuurlijk Donny's «Why», 
« Puppy love » en het mooie •• the 
twelfth of never », even little 
Jummy's « long haired lover of 
Liverpool », en Marie's sterke 
« Paper roses ». (MGM - super 
2315-300). 

IVIARIE OSMOND SOLO 

Met een eerste voornoemde sin
gel bewees Marie misschien wel 
de enige te zijn die over een paar 
jaar, nadat de trend is geluwd, 
die aan een solokarrière zal kun
nen denken. Haar sterk klinken
de country-stem is onverwacht 
overtuigend, en hopelijk wordt 
haar familienaam en achtergrond 
voor engdenkende coutryfans 
geen probleem om reeds met 
deze eerste soloelpee « Who's 
sorry now » haar op te nemen in 
de rangen van de meest belofte
volle klanken. Reeds van de titel-

' song en « Anytime » bewijst ze 
haar kunde, en doorheen gans de 
plaat blijft het op kwaliteitsvol 
peil, begeleid van ondermeer 
Elvis Presley's zangers de Jorda-
naires. De produktie in handen 
van Sonny James en oudste 
broer Merrill Osmond evenals de 
orchestratie zijn zeer degelijk. 
Vokaal ligt ze ergens tussen Bren-
da Lee en Tammy Waynette in 
« love letters... » om dan even 
later in » the things i teil my 
pillow » Karen Carpenter te be
naderen, een benijdenswaardige 
prestatie van dit 18-jarige debu
terende zangeresje met enorme 
toekomst. (Stereo 2315-323). 

Sergius 

DE HENDRIK CASPEELEPRIJS 
VAN DE VTB 

Sedert 1956 stelt de Vlaamse 
Toeristenbond het op prijs bij 
middel van de dr. Oskar de Gruy-
terprijs merkwaardige prestaties 
van Vlaamse akteurs en aktrices 
te huldigen. 

Ter gelegenheid van zijn 50-jarig 
bestaan wilde de Vlaamse Toe
ristenbond ook biezondere pres
taties van Vlaamse opera- of ope
rettezangers en -zangeressen 
naar voren brengen. In 1971 
werden zowel een dame als een 
heer bekroond, nl. mevrouw Hil
da de Groote en de heer Louis 
Hendrickx. In 1974 werd de heer 
Jef Vermeersch bekroond. Hij is 
verbonden aan de Deutscher 
Oper Berlin. 

De prijs zal weer in 1977 worden 
toegekend aan een Vlaamse ak-
teur of aktrice die zich biezon-
der verdienstelijk heeft gemaakt 
in een van onze officiële opera's, 
nl. de KVO-Antwerpen, de opera 
te Gent of de Muntschouwburg 
en onze faam doen uitstralen naar 
het buitenland. De kandidaat mag 
aan deze instelling verbonden 
zijn of er als gast optreden. 

De prijs mag niet beschouwd 
worden als de bekroning van een 
karrière. 

Ter ere van de meer dan 80-jarige 
Hendrik Gaspeele, die zich gedu
rende een leven lang verdienste
lijk heeft gemaakt tegenover 
opera en operette in Vlaanderen, 
werd de prijs naar hem ge
noemd. 

De jury zal vergaderen in juni 
1977 om de zanger of de zange
res aan te duiden. Meisjesportret door Albert Van Dyck. 

DE VROUW IN DE KUNST 

(r.c.) — In het (voorlopig) muse
um voor moderne kunst te Brus
sel, Koningsplein (op 5 min. van 
het centraal station) heeft mo
menteel een kleine maar interes
sante tentoonstelling plaats over 
de vrouw in de kunst. Het gaat 
niet alleen om de vrouw als mo
del voor de (meestal) mannelijke 
tekenaars en schilders maar ook 
als aktieve beoefenaar van de 
beeldende kunsten. We mogen 
stellig Emile Claus' enige vrouwe
lijke leerling niet als maatstaf ne
men, want ze identificeerde zich 
zodanig met haar meester, dat ze 
tot bedriegens toe Claus namaak
te. 
Op gevaar af, voor anti-feminist 
uitgekreten te worden, ik trof in 
deze intiem aandoende expositie 
geen vrouwelijk talent aan, dat de 
vergelijking kan doorstaan met 
het werk van mannelijke kollega's 
en dat hoeven dan nog niet eens 
een Reiioir, een Rik Wouters of 
een Jakob Smits te zijn om van 
een Navez maar te zwijgen. Men 
moet inderdaad een kunstwerk op 
zijn intrensieke waarde schatten 
en dan staan we bvb verbaasd 
over twee portretten van Jakob 
Smits, die akwarellen zijn (zuiver 
akwarellen dan) die echter aan
doen als twee prachtige olieverf-
schilderijen. Pas van dichtbij 
merkt men het verschil maar 
blijft men zich afvragen : hoe in 
godsnaam heeft hij dat verwezen
lijkt ? 
Wie te Brussel een tijdje toeft of 
er werkt kan best eens binnenwip
pen tijdens het middaguur, het is 
een zeer aangename verpozing, 
zonder veel pretentie en zeker 
niet belast met een zwaar tillende 
« filozofie ». Dagelijks tot 18 u., 
uitgenomen 's maandags. 
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Ulrike Meifarth (Keulen) tijdens haar (Fosbury-stijl)-proeven in de kamp 
RW-RC-Brussel-Köln. 

NIEIVIAND AANWEZIG 

In Sporttribune praatte Rik de 
Saedeleer nog even na met Ray
mond Ceulemans, over diens (de
finitieve) beslissing het kompeti-
tiebiljarten stop te zetten, na een 
volgens hem onrechtvaardige 
straf, opgelegd door de grote ba
zen van het bestuur De schor
sing — alleen voor wedstrijden 
die niet direkt van de bond af
hangen — werd opgelegd omdat 
Ceulemans afwezig bleef op een 
receptie. Kostelijk vonden wij zijn 
bemerking dat hij de grote bazen 
niet had kunnen verwittigen, om
dat er niet één aanwezig was op 
de Belgische kampioenschappen 
daags tevoren. En a propos, wan
neer gaat de biljartbond zijn 
woordeken placeren ? Nu horen 
wij altijd maar de Ceulemans-
klok luiden. Hebben de heren 
niks te zeggen ? 

i v = 1 ^ . 
TYRISCy oao-,0^ 

In Kanada begotf''WeVi " f tM f 'de 
verkoop van de entreekaarten 
voor de olimpische spelen in de 
zomer van 1976. Twee tipische 
feitjes : de verkoop werd toe
vertrouwd aan de grootwarenhui
zen (wat natuurlijk kan gezien 
worden als dienstbetoon en niét 
als lokmiddeltje voor het pu
bliek) en er werd al gestompt 
en getrokken om aan kaarten te 
raken. Er zijn er namelijk 
« slechts » 4,5 miljoen beschik
baar, zij het niet allemaal in 
Kanada zelf. 
Het is duidelijk dat er alvast een 
aantal mensen hun voorraad aan 
het opslaan zijn, om ze tegen 
zwarte-martkprijzen opnieuw op 
de markt te brengen zodra, wel
licht op kunstmatige wijze, de 
voorraad uitgeput Is. 

AFGELOPEN 

De voetbalkompetitie zit er — 
eindelijk — ook op. Erweedeejem 
is kampioen, Diest, Olympic en 
Winterslag spelen volgend jaar 
een trap lager. Anderlecht liet 
zich op de valreep nog van de 
tweede plaats verdringen door 
Antwerp. Tenzij er een soort voet
balwonder zou gebeuren — Diest 
winnen van Anderlecht in de hal
ve finales van de Belgische be
ker — spelen RWDM, Antwerp 
en Brugge volgend jaar Europees. 
In de veronderstelling dat Ander
lecht de beker wint — als de 
finale gespeeld wordt tegen 
RWDM is het zelfs niet nodig — 
speelt het de kompetitie van be
kerhouders en Antwerp de UEFA-
beker. Wint Antwerp de beker, is 
het net omgekeerd. En op het 
ogenblik dat u dit leest, is de 
situatie misschien al klaar 

GROOT GELIJK 

• In zowat alle sporttakken begin
nen mensen te reklameren omdat 
men te rap « snotneuzen » toe
laat tot de kompetitie op hoog 
niveau. De motorenner Agostini, 
verschillende keren wereldkam
pioen, heeft het ook nog eens 
duidelijk gezegd, naar aanleiding 
van een ongeval op de omloop 
van Immola, waarbij de 19-jarige 
Salmi helemaal en Agostini bijna 
betrokken waren. Het ongeval 
was volgens Agostini te wijten 
aan een gebrek aan ervaring van
wege de jonge piloot, en hij was 
niet bepaald vriendelijk voor de
genen die een knaap zonder er
varing op zo'n bolide zetten, zon
der te denken aan zijn veiligheid 
en die van de anderen Geen 
zinnig mens zal Agostini ongelijk 
geven Het gevaar is zo al groot 
genoeg. 

NOG EEN VERLIES 

Avery Brundage is niet meer. Hij overleed op 88-jarige leeftijd, kort 
nadat hij het voorzitterschap van het internationaal olimpisch komitee 
had overgelaten aan de Ierse lord Killanin. 
Brundage is alleszins een figuur geweest. Primo was hij een Ameri
kaanse ' vertelselkensfiguur », het arme knaapje dat steenrijk wordt. 
Secundo heeft hij, lOK-voorzitter, in feite jarenlang tegen windmolens 
gevochten, omdat hij niet wilde toegeven aan de nieuwe strekkingen 
in de sport. 
Hij klampte zich halsstarrig vast aan de olimpische ideeën, zoals die 
op het einde van de negentiende eeuw werden gepropageerd : een 
gezonde geest in een gezond lichaam, deelnemen is belangrijker dan 
winnen, sport is geen maatschappelijk doel, maar een maatschappelijk 
middel, aan sport mag door de beoefenaar geen cent verdiend worden. 
Die ideeën doen het niet meer, dat is duidelijk. Als Brundage toch min 
of meer de schijn heeft kunnen redden, dan is dit gebeurd ten koste 
van openheid en oprechtheid. Iedereen wist dat wat hij volhield, op 
ieder vlak een kolossale hipokrisie was geworden. 
Maar velen bewonderden de konsekwentie waarmee hij zich bleef 
inzetten voor idealen — haalbaar of niet — die hij tientallen jaren gele
den trouw had gezworen. 
Bij zijn afsterven werd in vele kranten ook herinnerd aan zijn standpunt 
tijdens de dramatische spelen te Munchen in 1972. Toen de vraag rees 
of het wel redelijk was de spelen verder te zetten na de terreurdaden, 
hakte Brundage de knoop door met de lakonische uitspraak : the games 
must go on. Velen, waaronder wij, hebben toen gezegd dat het een 
verkeerde beslissing was. Het doet nu niets meer ter zake. Maar het 
bewijst dat Brundage, zo ten goede als ten kwade, een sport-man was 
Wij denken dat de sport in onze dagen een groot tekort heeft aan 
mensen als Brundage. Daarom is zijn heengaan, ondanks zijn hoge 
leeftijd, nog een verlies. 

UND KEIN ENDE... 

De hetze tegen Zuid-Afrika in het 
sportwereldje duurt voort. Het 
land werd al geweerd uit de olim
pische spelen, uit diverse inter
nationale kompetities. En nu 
komt er wellicht de Davis-cup 
(tennis) bij. Het bestuur van de 
cup heeft namelijk het voorne
men op 3 juli aan de algemene 
vergadering voor te stellen Zuid-
Afrika uit te sluiten De reden : 
de politiek van gescheiden ont
wikkeling. Als men het ons 
vraagt . nogal hipokriet. Er zijn 
heel wat landen — die nu prote
steren tegen de deelname van 
Zuid-Afrika — waar ook een en 
ander te zeggen is op de <• ge
lijkberechtiging » van bepaalde 
bevolkingsgroepen. En overigens 
zal geen enkel land er arm van 
worden als het voor een of an
dere sportkompetitie geweerd 
wordt. 

NIEUW INITIATIEF 

Het Belgisch olimpisch komitee 
is bevallen van een plan Nog een 
dus. Jaarlijks gaat één miljoen 
frank verdeeld worden onder de 
elite-atleten. Dat geld gaat op een 
spaarboek, en wanneer de jon
gens en meisjes in kwestie hun 
spikes aan de haak hangen, kun
nen zij hun centen gaan afhalen, 
en ze gebruiken voor het verder 
veilig stellen van hun toekomst 
(voor herscholing of voor het be
ginnen van een zaak enz.). In 
principe is dit natuurlijk een goed 
initiatief, naar het zeggen van 
de BOK-jongens, niet eens in 

GOUDEN HANDDRUK VOOR GOUDEN SCHOEN... 

strijd met de geest van amateu
risme. Zo zal het dan ook wel 
zijn. Het grote probleem zal, zo 
denken wij , zijn, de wijze waarop 
het jaarlijkse miljoen verdeeld 
wordt. En dan laten wij de vraag 
in het midden of alleen topatle
ten — in de praktijk toch al ruim 
vergoed vaak — voor dergelijke 
hulp in aanmerking komen. 

KOMPUTER MIST 

Enige tijd geleden, liet mosjeu 
Moreau, Ie papa de son fi ls, dooi 
een komputer uitrekenen, hoe
veel beter Guy, Ie fils de son 
papa, wel beter was dan de an
dere hoogspringers hier in Bel-
gié. En het was formidabel, hoe
veel beter de Brusselaar wel was 
Het moet zijn dat de komputer 
ergens een klein foutje gemaakt 
heeft, want op dit ogenblik is 
Moreau helemaal niet beter dan 
zijn tegenstrevers. Het was zelfs 
één van hen, de Antwerpenaar 
Bruno Brokken, die zondag het 
nationaal rekord verbeterde met 
een sprong van 2.16 m. Als Mo
reau opnieuw de nummer één wil 
worden, zou hij er naar onze be
scheiden mening beter aan doen 
wat meer op zijn training te ver
trouwen dan op komputers. 

VAN DAG 

% MAANDAG : Onze arbiter num
mer één. Vital Loraux, neemt af
scheid. Bij die gelegenheid ont
ving hij de <• gouden fluit ». Pro
ficiat, Vital jongen, proficiat ! 
# DINSDAG : Ergens in Europa is 
een rallyrijder te pletter gereden 
tegen een landbouwtraktor. Wat 
deed die stomme traktor op de 
openbare weg als er moet ge
sport worden ? • WOENSDAG : 
Voetbal « oep den teevee », dus 
kijkplicht. Wij zullen niet beweren 
dat wij nooit slechter voetbal-
stamperij zagen, maar wij moeten 
toch teruggaan tot de dag dat de 
Frans die boom uitliep in Merch-
tem • DONDERDAG : Rerum No-
varum vandaag. Naar onze be
scheiden mening mocht men in 
het sportje ook eens naar wat 
vernieuwing gaan uitzien # VRIJ
DAG : Alleman is kwaad op 
Merckx omdat hij zelf niet wou 
winnen en het van de anderen 
ook niet wou. Alles welbeschouwd 
een moeilijke situatie # ZATER
DAG : In Meulebeik, in de rue 
Osseghemstroet, weuddege van-
doeg den Anderlecht de fagon of-
fisjel begroeve % ZONDAG : Wie 
kan ons met een tekeningetje dui
delijk maken wat Fred vanavond 
probeerde te eksplikeren over het 
bonifikatiesisteem in de vierdaag
se van Duinkerken ? 9 

Als het mag wordt de reeks hier 
weer even onderbroken om mel
ding te maken van een initiatief 
dat de groep, die voor deze bij
drage zorgt, neemt in de komen
de veertien dagen. 
infoKOSMOS organiseert name
lijk in het kulturee! centrum van 
Strombeek-Bever, van 21 mei tot 
1 juni, een nogal groots opge
vatte tentoonstelling gewijd aan 
de ruimtevaart. 

Om het ietwat plechtstatig te 
zeggen : het was de bedoeling 
de ruimtevaart te situeren In het 
verloop van de beschavingsge
schiedenis. 
De tentoonstelling omvat acht 
delen : 

1. Het vergaren van astronomi
sche kennis. 

2. De evolutie van de technische 
kennis. 

3. De zin van de ruimtevaart. 

4. Europese en Belgische bijdra
gen. 

5. Hoe verloopt een maanvlucht? 

6. Geschiedenis van de ruimte
vaart. 

7. Het SAM-proJekt. 

8. En een voordracht tot besluit. 

's Avonds worden enkele lezin
gen gehouden door vooraan
staande specialisten. Zo op 21 
mei door dr Denoyelle, op 23 mei 
door dr Aerts, op 25 mei door 
drs Dirks, op 28 mei door dr 
Bande, op 30 mei door prof. dr 
Rombouts (onder voorbehoud) 
en op 1 juni door prof. em. dr 
Cuypers. Al deze voordrachten 
om 20 uur. 

Bovendien op 31 mei, maar dan 
om 17 uur, door drs Bodifée. 
Al deze sprekers zullen een ver
schillend aspekt van de ruimte
vaart behandelen. 

Nog een paar praktische inlich
tingen : op 26 mei is de tentoon, 
stelling gesloten. 

Er zijn geleide bezoeken om 9, 
10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19 en 
20 uur. 

Inkomprijs (eventueel lezingen 
inbegrepen) : 40 fr. Voor op 
voorhand aangekondigde groeps
bezoeken : 20 fr. 

-^sas^ip.^ TOT DAG 
infoKOSMOS 
Kultureel Centrum 
1820 Strombeek-Bever 
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land. Voetbalwedstrijd. 
Paulus de boskabouter 
Nieuws. 
Avontuur van Twietie. 
Kunt u me de weg naar 
Hameien vertellen, me
neer ? 
't Zand 33. 
Nieuws. 
Berend Boudewijnkwis. 
Brandpunt. 
De wereld in oorlog. 
Nieuws. 

10 30 
15 00 
15 02 
15 55 

18.45 
18 55 
19 05 
19 20 

19 50 
20.00 
20 20 
22.00 
22 45 
23 30 

NED 2 

18.15 Teleac. 
18 45 
18.55 
19.05 
20 00 
20 20 

22 10 

23 10 
23 15 

Paulus de boskabouter. 
Nieuws. 
Nederpopzien. 
Nieuws. 
De pandjesbaas Ameri 
kaanse fi lm (1964) 
Tien jaar onderweg. Pro 
flel van Paul van Vliet. 
Nieuws. 
Het lied van de week. 

RTB 

1130 Videogazette des loisirs. 
12.00 Samedi-midi. 
12.55 Nieuws. 
13.00 TV 7 
14.15 TV-'Femmes. 
14.45 Pulsars. 
15.45 Wallodrome. Een nieuw 

programma waarin de 
streektaal centraal staat. 

17.45 Spectacles. 
18 15 A vos marques. 
19 10 Pierrot. 
19.15 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Le jardin extraordinaire. 
20 45 La mar cruelle Britse 

oorlogsfilm (1953). 
Aansluitend • Nieuws. 

ilMUi 
18 MEI 

BRT 

9 00 
9.30 

10.00 

11 00 
12 00 
15.00 
15 15 
1715 
17 40 
1820 
18.25 
18 50 

19.45 
20.00 
20.40 
21.30 

Doe mee. 
Radio « Mi Amigo » 
Eucharistieviering voor 
Pinksteren uit Regens
burg. 
Protestantse eredienst 
Zeven op zondag. 
De prachtige 6 1/2 
Binnen en buiten 
Tim. 
Festival van Vlaanderen. 
Paulus de boskabouter. 
Het meisje van de TV. 
Het huwelijk. Volkskun
dig programma over het 
huwelijk anno 1880. 
Nieuws. 
Sportweekend. 
David Copperfield. 
De Schelde. Dit keer li
terair bekeken. 

14.00 Beentje buiten m het 
Maasland. 

14.30 Lentelied. Amerikaanse 
soeelfilm (1937). 

18.00 Paulus de boskabouter. 
18.05 Star Trek. 
18.55 Boeket met boeken over 

de tweede wereldoorlog. 
19.45 Nieuws. 
20.20 Berend Boudewijnkwis. 
21.45 Tussen leven en dood. 

Amerikaanse thriller. 
22 55 Jazz met Sarah Vaughan. 
23 15 Nieuws. 

21.55 Lente in 
Strauss). 

23.10 Nieuws. 

Wenen (Johan 

NED 1 

Eucharistieviering. 
Teleac. 
Nieuws. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Muziek om naar te kij
ken. 
Ik zal mijn mond niet 
houden. 
Bericht wilde ganzen. 
Woord voor woord. 
Pippi Langkous. 
Openbaar kunstbezit. 
Markant sport. Over Fan
ny Blankers-Koen. 
Jennie Churchill. 
Nieuws. 
Panoramiek. 
Wie wint de wedloop. Do-
kumentaire over de we
reldvoedselvoorziening. 
Surinamers deze week. 
Gerti Bierenbroodspot : 
een schilder. 
Nieuws. 

11.00 
14.00 
16.00 
16.02 
16.27 

17.00 

17.30 
18 30 
18 40 
19 05 
19.30 

20.20 
21.10 
21 15 
21.40 

22.30 
22.35 

22 50 

NED 2 

18 15 Teleac. 
18 55 Paulus de boskabouter. 
19.00 Nieuws. 
19 05 Litanie van de samba 

Dokumentaire. 
19.40 Otello. Opera van Verdi, 

naar W. Shakespeare. 
22 10 Heel de mens. Een pro

gramma over menselijke 
mogelijkheden 

22 40 Humanistisch verbond. 
23 00 Nieuws. 

RTB 

10.00 Des machines, des 
tres, des élèves. 

11.00 Pinkstermis vanuit Ro
me. 

13.00 Nieuws. 
13.05 Concertissimo. 
13 40 Arts-Hebdo. 
17 90 Sportuitslagen. 
15.30 Entre ciel et terra. Cir-

kusprogramma. 
16 20 Dokumentaire. 
17.00 Sportuitslagen. 
18.00 Follies. 
18 40 Barbapapa. 
18 45 Sportweekeinde. 
19 30 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20 15 Suggestions. 
20 20 La vie fabuleuse de Paul 

Gaugm. 
21.10 Ginéscope. 
22.40 Nieuws. 

iuümui 
19 MEI 

BRT 

15 00 WK Standaarddansen 
voor beroepsdansers. 

16 30 Een familie met 100 kin
deren Deense jeugdfilm 
Paulus de boskabouter 
Klein, klem kleutertje 
De familie Partridge. 
De toekomst van de vis
serij. Dokumentaire 
Sporttribune 
Nieuws. 
Rivalen op leven en 
dood. Amerikaanse film 
(1969). 
Paul Klee. Dok 
Nieuws 

NED 1 

18 00 
18 05 
18 20 
1845 

1915 
19 45 
20 15 

22 10 
23 00 

15 30 
15.32 
15 37 
16.02 

18.45 
18.55 
19.05 
19 25 
20 00 

Nieuws. 
Mighty Mouse. 
IJsshow uit de Oekraïne. 
Niet om roem te oog
sten. Dok. over 150 jaar 
reddingswezen. 
Paulus de boskabouter. 
Nieuws. 
Arpad de zigeuner. 
NL-Tippers. 
Nieuws. 

20.20 Alles of niets. Kwis. 
21.20 Pepper. 
22.10 Aktua TV. 
22.55 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter 
18.55 Nieuws. 
19.05 Horen zien zwijgen. 
19 25 Julia en haar nachtpapa 
20.00 Nieuws. 
20.20 Daar komen de schut

ters. 
20 50 Koning klant. 
21 35 Spelen met muziek 
22 15 Studio sport 
23.00 Om met Ischa te spre

ken. 
23 35 Nieuws. 

RTB 

16 50 Genevieve Britse kome
die (1953). 

18 10 1, 2, 3 j'ai vu. 
18.30 TV-Femmes. 
19 00 La pensee et les 

mes 
19 30 Lundi-sports. 
19 45 Nieuws. 
20 15 Si vous saviez 
20 35 Un arbre chargé 

d'oiseaux. Toneel. 
22 05 Pulsars. 
23.00 Nieuws. 

hom-

20 MEI 

BRT 

18.00 Paulus de boskabouter. 
18 05 Laurel en Hardy. 
18 30 Evenepoel. Dokumentai

re. 
18.50 WK-Barkrukzitten. 
19.10 Gastprogramma. 
19 45 Nieuws. 
2015 Koning Albert. Histori

sche dokumentaire. 
21 05 Spel zonder grenzen. 
22 20 De vijfde windstreek. 
23.00 Nieuws. 

NED 1 

15 00 Van hart tot hart 
18 45 Paulus de boskabouter 
18 55 Nieuws. 
19 05 Boy Dominique 
19 30 Naar de eilanden van In

donesië. 
20 00 Nieuws. 
20 20 Sam. 
21 05 Spel zonder grenzen 
22 25 Hier en nu. 
22 55 Tot besluit spreekt Ds T 

Harder uit Rozenburg 
23 00 Den Haag vandaag 
23 15 Nieuws 

NED 2 

1815 
18.45 
18 55 
19 05 
19 15 
20.00 
20 20 

20 35 

21 00 

22 00 

22 30 

23 00 
23 15 

Teleac. 
Paulus de boskabouter 
Nieuws. 
Beertje Colargol. 
Rock-koncert. 
Nieuws. 
Berichten uit de samen
leving. 
All in the family. 
Hoe het koninkrijk der 
Nederlanden enz 
Tschad, een druppel op 
een gloeiende plaat Dok 
De bijbel in de gemeen
schap van de Heilige 
Geest. 
Nader bekeken. 
Nieuws. 

RTB 

18 10 1, 2, 3 j'ai vu. 
18 30 Seniorama. 
19 00 Pilote de course 
19.25 Antenne-soir. 
19.38 Tips voor de konsument. 
19.45 Nieuws. 
20.15 L'Homme sans visage. 
21.05 Spel zonder grenzen. 
22.20 Nieuws. 

^HNUI 
21 MEI 

BRT 

15 30 Jevanjong. 
16.35 Tim. 
16.45 Atelier. Vrije t i jd. 
17 50 Paulus de boskabouter. 
17 55 Voetbal : Twente-Borus-

sia Mönchengladbach 
20.00 Nieuws. 
20 30 Nationale loterij. 
20 40 Chico. 
21.05 De man van '59. TV-spel 

van Jos Vandeloo. 
21 45 Resonanties. Kulturele 

magazine. 
22 35 Nieuws. 

NED 1 

Chapi Chapo. 
De Hovercraft 
Van morgen tot middag 
Dokumentaire. 
De film van ome Willem 
Hans met de hoed 
Paulus de boskabouter 
Nieuws. 
Van gewest tot gewest. 
Socutera. 
Nieuws. 
Adjudant Josse Film. 
Kijken naar kinderen. 
Panoramiek. 
Studio sport. 
Den Haag vandaag 
Nieuws. 

15.30 
15 35 
16 35 

17 00 
17 30 
18.45 
18.55 
19 05 
19 50 
20.00 
20 35 
22 00 
22 25 
22.40 
23 05 
23 20 

NED 2 

18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Als het mijn beurt zou 

zijn. 
19 11 En zij baarde een zoon 

B^jbelse vrouwen bezon
gen. 

19 30 Kenmerk. 
20.00 Nieuws. 
20 20 Taro de karper. Japanse 

f i lm. 
20 55 Het wolvenjong. Franse 

speelfilm (1969). 
22.15 Achter het nieuws. 
Aansluitend : Nieuws. 

RTB 

FC Twente-
Mónchenglad-

16 45 Feu vert. 
17.55 Voetbal 

Borussia 
bach. 

18 45 Tips voor de konsument 
19 55 Nieuws. 
20 15 Variété. 
21 35 Media 75. 
22 35 Nieuws. 

22 MEI 

BRT 

14 00 Schooltelevisie 
18 00 Paulus de boskabouter 
18 05 De familie Robinson 
18 30 Flash 10 Show 
19 15 De latste schaapskud

den in onze streken 
19 45 Nieuws. 
20 15 Wachtwoord 
20 45 Pano '75. 
21 35 Merkwaardige bomen 
21 40 Standpunten 
22 00 Première. 
22 45 Nieuws. 

NED 1 

18 45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws 
19 05 FC Avondrood. 

20 00 Nieuws. 
20 20 Achter het nieuws 
20 35 Klaverweide. 
21 25 2 voor 12 Kwis 
22 05 Ronnie Corbett, klem 

maar dapper 
22 30 Achter het nieuws 
23 10 Den Haag vandaag 
23 25 Nieuws. 

NED 2 

18.15 
18 45 
1855 
19 05 
20 00 
20 20 
21 10 

21 35 
22 35 

22 45 

Teleac 
Paulus de boskabouter 
Nieuws 
Mijl op zeven 
Nieuws 
De wrekers 
De mijnen zijn dicht 
Wat gebeurde met de 
mijnwerkers '' Reportage 
Geld te geef. Blijspel. 
Uit de agenda van een 
bisschop 
Nieuws. 

RTB 

Schooltelevisie 
1, 2, 3 j'ai vu. 
Attention école i 
Pilote de course 
Antenne-soir. 
Tips voor de konsument. 
Nieuws. 
Contacts. 
Sans mobile apparent 
Franse film (1971) 
De filmmolen 
Nieuws 

14 00 
18 10 
18 30 
19 00 
19 25 
19 40 
19 45 
20 15 
20 20 

21 50 
22 30 

23 MEI 

BRT 

14 00 Schooltelevisie 
18 00 Paulus de boskabouter. 
18 05 Van landen, mensen en 

dieren Ceylon. 
18.30 Protestants-godsdienst! 

ge uitzending. 
19 00 Bokrijk Dokumentaire 
19 45 Nieuws. 
20 15 Bilateraal. 
20 55 De Pallisers 
21 40 Nieuws 
21 50 Karl May Duitse biogra

fische film (1974) 

NED 1 

10 45 Schooltelevisie. 
18 45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws 
19 05 Avro's Toppop. 
20 00 Nieuws. 
20 20 Kung Fu. 
21 10 De gebroeders Ham

mond 
22 00 Avro's sportpanorama 
22 25 Televizier magazine. 
23 10 Nieuws 

NED 2 

18 15 Teleac. 
18 45 Paulus de boskabou^ -r 
18 55 Nieuws. 
19 05 Zo vader, zo zoon. 
19 30 Dons Day 
20 00 Nieuws. 
20 20 Bartje 
21 20 Joop Doderer TV-p rtret 
22 00 Kojak 
22 50 Ander nieuws 
23 15 Praten met de mii ister-

president 
23 25 Nieuws. 

RTB 

14.00 

18 10 
18 30 
19 00 

19 30 
19.45 
20 10 
2140 
23 10 

Un soir un train Frans-
Belgische speelfi.Ti 
(1968). 
1, 2, 3 j'ai vu. 
Sept sur sept. 
La communauté frangai-
se de Wallonië et de Bru-
xelles. 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
Les sentiers du monde. 
Voulez-vous jouer ? 
Nieuws. 
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Jonge weduwe (34 j.) met 2 kin
deren vraagt werk als verkoop
ster, zo mogelijk in konfektiezaak 
als retoucheuse. Halve dagen (of 
uren) overeen te komen. Inl. 
prov. raadslid Roger Van Dijck 
(Bracht), tel. 031/13.89.50. R 72 

Meisje gevraagd voor oppas van 
2 kinderen te Oostende, juli en 
augustus. Kost 4- inwoon -|- ver
goeding. Deftige familie. Tel. 059/ 
70.31.28, Notelaarsstr. 21, 8400 
Oostende. R 71 

Ik wens tweedehandse zeilboot 
te kopen, liefst caravelle, mag 
ook 420 . 470 - 490 - Zef - Flying 
Junior zijn, alleszins in polyster. 
Tel. 02/512.51.60. R 63 

23-jarige jonge dame, 5 j . ervaring 
als bediende, zoekt passend werk. 
Schrijv. of tel. : sen. W. Jorissen, 
Louisastr. 31, 2800 l\/1echelen 
(015)41.35.96. R 65 

Zoekt werk: Autovoerder, ook an
der werk, 40 j . , Antw. agiom. Tel.-
Ferir, gemeenteraadslid, 031/ 
36.06.41. R 66 

Zoek dringend betrekking als ma
gazijnier of dgl. Voor VU-lid van 
44 jaar. Inlichtingen : O. Van Oo-
teghem, Rode Kruisstraat, 9219 
Gentbrugge, tel. 30.72.87. — R69 

Jongeman, gediplosaeerd A t kli
nische scheikunde, zoekt aange
past werk nu hij zijn militiedienst 
als KRO heeft beëindigd. Grondi
ge kennis Engels. R 68 

Zoekt plaats, zo mogelijk in de 
omgeving van Gent. Techn. Ing. 
Landbouw-Scheikunde, 40 jaar, 
goede referenties. Inl. bij volksv. 
Fr. Baert, K. Astridlaan 123, Gent, 
tel. 22.52.06 of 22.94.31. — R 70 

Op en top VLAAMS BEDRIJF vraagt over gans VLAANDEREN 

DAMES 
als medewerksters in part-time dienst

verband. Wagen vereist. 
Inlichtingen : N.V. DISTRILENE 

Stationsstraat 42 
3100 HEIST-OP-DEN-BERG 

ISTKIIINE 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN J O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

N A T I O N A L E L O T E R I J 

19 de TRANCHE 

Bloementranche 
Lantk 

H O G E L O T E N : 

1 X twaalf miljoen 
Sxéén miljoen 
3 X een half miljoen 

Trekking op 21 mei 
HET BIUET : 230 fr. 
HET TIENDE : 25 fr. 

DE LOTEN WORDEN UITBETAALD ZONDER DE 
MINSTE FISCALE OF ANDERE AFHOUDINGEN 

Bouwkundig tekenaar zoekt werk. 
Beëindigt legerdienst einde mei 
1975. Inl. doorgeven : volksvert. 
Georgette De Kegel, Ninove, tel. 
054/33.43.47. R 74 

Gezocht te Brussel, grote omge
ving Aarienstraat, kamer voor 
studentin bij Vlaamse familie. 
Kontakt opnemen bij kamerlid Wil. 
'• Kuijpers, Swertmolenstr. 23. ly . 
3020 Herent, tel. 016/22,96.42. 

R 73 

Café « Lamme Goedzak • te huur, 
Geraardsbergsestwg 95 te Erem-
bodegem-Terjoden. Lokaal van de 
plaatselijke fanfare, jeugdvereni
gingen, enz. Voor alle inl. z.w. tot 
dhr De Decker Rochus, Ninovestr. 
77, Erembodegem-Terjoden (053/ 
70.15.76). R 75 

flflnicyoLcn 
Tavee rne - Res tau ran t 

« CHECK POST » 
De baas (echte Tunesische 

Vlaamse vriend] aan het fornuis. 
Ijzerenkruisstraat 84, 1000 Brussel 

Tel. (02)218.29.88 
(weekeinde gesloten) 

BOEKHANDEL TUL 
Leuvensestraat 58, 
1800 VILVOORDE 
TEL. (02)51.03.86 

4//e grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 
(053)240.60 Tel. 

^ 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversie

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij . ruiteruitrustingen -
ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en 

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei. 

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen -
elektr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren 
- poppen . poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten me-

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
(031/37.45.72-19.30.29) 

Schoonheidsinstituut - Parfumerie 

ESTHETICA 
Dambruggestr. 55 

2000 Antwerpen - Tel. 33.72.99 
Turnhoutsebaan 107 

2100 Deurne - Tel. 24.80.80 

KARAVANS 
Verkoop - verhuur . «tailing 

KARAVANCENTRA ANTWERPEN 
tel. (031)21.98.15 

Frans Beirenslaan 278, BORSBEEK 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel. (054)33.37.56 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734.06 43 
Na 18 u 425.46 42 

ALLE VERLICHTING 
lustrerie mare de vriese 

baron ruzettelaan 56c 
assebroek brugge 
tel. (050)33.54.04 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van ou .ot ou mS 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

Tel. (02)268.14.02 

het f unktioneel kombinatiemeubel in eigentijdse, 
nuttig, esthetische vorm. 

Tumhoutsebaaif 102-104 - BORGERHOUT - Tel. 36.40.86 
Begijnestraat 39-41 • ANTWERPEN - Tel. 33.47:24 - Ter Heydelaan 55-57 • DEURNE - Tel. 24.25.23 

THAILAND en LAOS 
NEDERLANDSTALIGE GIDS TER PLAATSE! 

Zes nieuwe vertrekdata 

Aangezien onze vorige Thailandreizen een enorm sukses kenden 

hebbt n wij zes nieuwe vertrekdata vastgesteld. 

1) 31 mei tot 17/6 Thailand-rondreis 

2) 6/7 tot 25/7 Thailand & Laos-rondreis 

3) 30/7 tot 18/8 Thailand-rondreis 

4) 6/9 tot 23/9 Thailand & Laos-rondreis 

5) 1/11 tot 18/ 11 

6) 20/12 tot 5/1 

Thailand-rondreis 

Thailand & Laos-rondreis 

Reissom per persoon : + 42.000 fr. 

Vraag het uitvoerig programma ! 

Thailand een goede reis 

met de VTB... 

Laos niet duur 

Alle inlichtingen op het VTB-VAB-hoofdkantoor, St-Jacobtmarkt 45 - Antwerpen - tel. (031)31.76.80 (20 lijnen) of in onze kantoren 
te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, St-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde of 
bij onze plaatselijke vertegenwoordigers. Vergunning Nr. 1185 - Kat. A 

Brouwerij 
MOORTGAT 

B R E E N D O N K 
tcL ( 0 3 1 ) 8 6 . 7 1 . 2 1 

voor A L U w b ie ren 
en L i m o n a d e s 

Biihuizen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (031)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (091)22.45.62 

ADVERTEERT 
IN «WIJ» 

10 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
gl«»nhouwnv««l, 52 AnttMnMn TtL03.31.35.S3 
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KRIJGT OOK GENT EEN MOLTREIN ? 2. 

'fi^/ 
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De diskussie moltrein-wel-niet krijgt 
een konkrete, onmiddellijke uitdrukking 
in het « ondergronds-brengen van lijn 
vier » Momenteel loopt lijn vier van St. 
Pietersstation naar de Muidebrug, en 
doorkruist de stad van zuid naar noord 
« Men » veronderstelt dat op lijn vier 
de meeste reizigers zitten (Sommigen 
zeggen een frekwentie van 2 000 op 
de piekuren) Om precies te weten hoe-
velen - vier ' gebruiken, greep in de 
maand april een enquête bij de reizi
gers plaats (na het goedkeuren van 
vroeger vermeld verkeersplan door de 
gemeenteraad, of hoe je het paard ach. 
ter de wagen kan spannen) Inrichters 
van het onderzoek (en van nog volgen
de) is het ministerie van Verkeerswe
zen, in samenwerking met een kommis
sie 

Die kommissie heet « Stedebouwkun
dig » en zet zich in voor de « Vernieu
wing openbaar vervoer Gent » 

Minister Chabert installeerde ze, zoals 
dat verder heet Haar opdracht is drie
voudig « Ze moet de representatieve 
vertegenwoordigers van de inspraakge 
rechtigde groepen horen, een objektief 
onderzoek instellen naar een alterna
tieve gelijkgrondse oplossing voor lijn 
vier, bij onstentenis daarvan de beste 
voorwaarden formuleren om lijn vier. 
ondergronds te brengen, rekening hou
dend met alle stedebouwkundige en 
verkeerstechnische gevolgen daaraan 
verbonden ». 

Dit zou burgemeester Van den Daele, 
metro-fan en groen-vijand, uit zijn vel 
doen springen hebben, vooral omdat 
een Brugs studiebureau « Planning », 
moet onderzoeken of er geen andere 
en betere oplossingen voor het Gents 
mollenwerk kan gevonden worden 
(« Gent heeft wel een verkeerstechni
sche oplossing maar beschikt met over 
een globaal struktuurplan dat het hele 
stedelijke leefmilieu omvat Die twee 
zaken zijn met los te zien »), dixit pro
fessor Tanghe van « Planning » « Wij 
zijn al vijf jaar bezig met de studie 
over Gent en ge hebt ons niet eens 
geraadpleegd. Wij zijn zo geen kleine 
jongens dat ge ons nog eens extra be
lachelijk moet maken. Ge moet daar
voor uit Brugge komen ». dixit burge
meester Van Den Daele, volgens de 
kranten van 21 januari 1975) 

In een krantenkommentaar van « Voor 
uit » (23 jan ) springt Gesar Van Der 
Poel de kristelijke burgemeester bij 
De samenstelling van de kommissie, 
die Gent verkeerkundig moet bekijken, 
IS een staaltje van politiek machtsmis
bruik we besparen jullie alle leden 
maar willen toch het ABVV, het ACW, 
en de liberale vakbonden met vergeten, 
alsmede de stad Gent (in de persoon 
van bovengetekende burgemeester Van 
den Daele), je hebt uiteraard MIVG-
vertegenwoordigers, en mensen van 
GAL en de federatie voor milieube
scherming van het gewest Gent 

Lijn vier zou « ondergronds » worden 
vanaf Holdaal en aan 't Sluizeken weer 
boven de oppervlakte verschijnen De 
ondergrondse zou in de bedding van de 
Leie komen tussen de mooiste Gentse 
monumenten het Pand, de Sint-Mi 
chielskerk, de wereldvermaarde huizen 
van de Graslei, het Kinderen Aleyns-
hospitaal (huidig museum voor folklo
re) 

Vooral het prachtige Pand (oud kloos 
ter vlak aan de oever), dat voor het 
ogenblik wordt gerestaureerd (de kos
ten ervoor belopen 10 x 20 miljoen), 
zou door eventueel molwerk in gevaar 
worden gebracht. 

BIJ de voorstanders van het oude Gent 
heerst absoluut onbehagen In een 
brief aan het kollege van burgemeester 
en schepenen en aan de besturen var 
de vier politieke partijen, zetelend in 
de gemeenteraad, heeft de afdeling 
Oost-Vlaanderen van de Vereniging 

voor Natuur en Stedeschoon een tijd 
geleden gepleit het semi-metroprojekt 
met tot uitvoer te brengen 

Technici-voorstanders beweren dat mo
derne techniek « alles kan oplossen » 
Is dat wel zo ' 

Worden onze eerbiedwaardige Gentse 
monumenten inderdaad bedreigd ' De 
samenstelling van de Gentse onder
grond heeft er heel wat mee te maken 

c< De bodemgesteldheid in de stad 
Gent is slecht gekend : wel is de aard 
van de bodem gekend, maar niet de 
ruimtelijke verbreiding van de bodem
formaties. Immers, de gegevens van 
de bodemkaart houden op aan de ran
den van de stad. De okkasionele aan
vullende boringen zijn ontoereikend. De 
klinkgevoelige klei- en veenlagen (de 
zogenaamde « rotte » gronden) zijn 
belangrijk in de binnenstad, maar ze 
werden totnogtoe niet sistematisch ge
karteerd. Deze lagen vertonen, bouw
kundig en hydrologisch, gelijkenis met 
de rotte gronden die te Zeebrugge 
zware beschadiging aan de huizen en 
stopzetting van de werken tot gevolg 
had •> (pamflet van de « Federatie voor 
Milieubescherming van het gewest 
Gent, oktober 1974) 

Voorzitter van deze federatie is de bo-
demdeskundige, professor Snacken 
Uit een gesprek, dat we met hem voer
den, konden we opmaken dat hij kri
tiek had op de onvoldoende bodemon
derzoekingen die het MIVG m de mid
denstad liet uitvoeren (alleen langs de 
oevers ) Hij sloot waterbemaling uit, 
omdat de funderingen van oude gebou
wen langs de oevers kunnen worden 
aangetast Een nieuwe techniek kan 
een vertikale afsluitende slibwand in 
de bedding brengen, zodat je toch een 
droge Leiebodem krijgt Er zij echter 
nog te veel onzekerheidsfaktoren Wie 
zegt dat het grondwaterpeil aan de 
oevers toch met zal zakken ' En zullen 
de trillingen, veroorzaakt door de zwa
re machines de grondvesten van de 
oude monumenten niet aantasten en 
de muren doen scheuren ' 

« Er is een groot verschil met het 
graafwerk in Antwerpen : daar wist 
men door welke lagen men zou boren, 
in Gent is dat niel mogelijk I ». 

Herinneren we eraan dat een aantal 
jaren geleden een internationale wed
strijd werd georganiseerd, onder de 
slogan « Gent Morgen » (65 inzendin 
gen), die voorstellen voor stadsreno
vatie moest uitlokken Alle bekroonde 
inzendingen zouden het zogenaamde 
semi projekt van de hand hebben ge
wezen Is er wel rekening gehouden 
met de vele waardevolle gegevens en 
informatie die uit deze wedstrijd ble
ken ' 

Natuurlijk is zo'n graverij een dure 
aangelegenheid sommigen hebben het 
over anderhalf miljard frank per kilo
meter (Voor 1,5 km ondergrondse kan 
70 km spoor met volledige uitrusting 
worden gelegd ) Herinneren we er
aan dat de Antwerpse ondergrondse 
volgens « voorzichtige » ramingen 60 
miljard zal kosten (AGOS), terwijl de 
bouwmiserie in de metropool tot het 
laar 2100 kan blijven voortduren Herin
neren we er tevens aan dat, om één 
kilometer Antwerpse ondergrondse te 
graven, meer dan zestig maanden no
dig waren, in plaats van de geplande 
zesendertig 

Blijkbaar heeft Gent geen lessen ge
trokken uit het Antwerpse «voorbeeld» 
BIJ de Gentse machthebbers leeft de 
kinderachtige psychose het manna van 
de staat te missen als ze geen tunnel 
zullen graven, dus krijg je die vreemde 
mentaliteit het geld te willen nutte
loos besteden om het toch maar te 
hebben Sommige « leidende » ( ') po
litieke milieus kweken een kindertuin-
mentaliteit « Als Brussel en Antwer
pen een semi-metro krijgen, waarom 
Gent dan niet ? ». 

Het «geld van de gemeenschap» wordt 
zinnig besteed De MIVG werd in 1961 
opgericht, als opvolgster van de af
tandse privé-onderneming « Tramway 
Electrique de Gand » Het materiaal er
van was volledig afgeschreven Deson
danks kregen de aandeelhouders in de 
nieuwe MIVG 7000 maatschappelijke 
aandelen met gewaarborgde intresten 
Terwijl, naar het schijnt, de MIVG ver
lieslatend IS, krijgen de « oude » aan
deelhouders van de Tramway onveran
derlijk hun winsten uitgekeerd 

De drie maatschappijen, betrokken bij 
het openbaar vervoer te Gent (MIVG, 
NMBS, de maatschappij voor buurt
spoorwegen), treden op als konkurren-
ten met alle naijver vandien, wat ook 

geld van ons allen kost Noodzakelijk 
zou zijn per gebied één plaatselijke 
vervoermaatschappij te laten werken 
het zou efficiënter en goedkoper zijn 
(Anselin) 

Een mooi voorbeeld van het elkaar-de-
nek-afbijten, zou het « kelderen » van 
S-Bahn-plannen van een aantal jaren 
geleden zijn (het aanleggen van een 
Noord-Zuid-spoorwegverbinding door 
de stad, op initiatief van de spoorwe
gen) De MIVG slaagde erin dit plan 
in de doofpot te steken De verwezen
lijking ervan zou lijn vier kwasi over
bodig maken, en die « vier » is pre
cies de meest-renderende van de 
MIVG. 

Over het geheel van de metro-zaak 
hangt — van hogerhand althans — een 
waas van geheimzinnig stilzwijgen, in
dien we de beeldspraak zo door elkaar 
mogen halen Informatie blijft schaars 
Reeds tien jaar lang minstens wordt 
over het lot van Gent in allerlei bu
reaus van alles bedisseld De Gente
naars kregen nooit een duidelijke, juis
te informatie hieromtrent Is het niet 
zo dat Jan-met-de-pet slechts weet dat 
er iets broedt, als hij op zekere dag 
te horen krijgt dat zijn woning wordt 
onteigend, en hij in de verste verte 
met vermoedt waarom ' 

Je kan de mensen het best onmondig 
houden èn bijgevolg onderdanig, door 
ze sistematisch onwetend te laten 

We zijn ervan bewust in deze beide 
bijdragen het probleem slechts onvol
ledig te hebben belicht ; het was ook 
niet de bedoeling een wetenschappe
lijke verhandeling te produceren ; al
leen wilden we uiting geven aan onze 
grote bekommernis : moderne groot
heidswaanzin, politieke hoogmoed, 
winstbejag dreigen Gent te verknoeien, 
een stad waarin we, als nergens elders, 
het aangezicht van ons verleden zien 
weerspiegeld... de mogelijkheden tot 
een herwaardering als woongebied van 
de oude stadskern dreigen uitgescha
keld... desorganisatie, improvisatie, pro. 
fitariaat overwoekeren ook hier dit 
probleem... en voor welke belangen 
zullen we opnieuw de roem van ons 
verleden, de kwaliteit van ons leefmi
lieu en onze toekomstmogelijkheden 
opgeofferd zien ? 

Huguette De Bleecker 
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