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EEN TEST VOOR DE BRT
sinds maanden wordt in en om de BRT met meer dan gebruikelijke aandacht uitgekeken naar l>esllssingen van de
BRT-beheerraad. Het samenvallen van een aantal faktoren
heeft meegebracht, dat de Beheerraad zich te bulgen heeft
over wat « het grootste benoemingsdossier aller tijden »
wordt geheten. Enkele van deze faktoren zijn : de herstrukturerlng van de tv-diensten waaraan sinds jaren werd gedacht
en die nu eindelijk haar beslag krijgt, de samenvoeging van
de radio- en tv-informatie in één bestuursdirektie en zes
hoofdredakties, de vakatures aan de top van drie gewestelijke
zenders, in het geheel gaat het om benoemingen op een
20-tal hogere funkties.
Enkele van deze benoemingen gingen reeds gepaard met
wrijvingen. Zo zijn de inzichten van de Beheerraad inzake de
herstrukturering van de tv in december gestuit op een staking van de ACOD-BRT, die vond dat de socialistische opinie
onvoldoende aan bod kwam en die o.m. verwees naar het
Kultuurpakt. Het recent in voege treden van het Kultuurpakt
verleent inderdaad aan de BRT-benoemIngen enigszins het
aspekt van een test-case.
De ACOD-staking kreeg onlangs in de Nederlandse Kultuurraad een echo in de vorm van een socialistische interpellatie.
In antwoord op deze interpellatie zedge de minister van
Nederlandse Kuituur, mevr. De Backer, dat naar haar mening
slecht één stroming — met name de Vlaams-nationale — in
de BRT-hiërarchie niet aan haar trekken komt en dat uitgekeken moet worden naar middelen om daaraan te verhelpen.
De objektieve gegevens van het l>enoemingsdossier, nog eens
extra In de verf gezet door deze ministeriële verklaring, vormen inderdaad een test-case en verdienen dan ook de waakzame aandacht van de Vlaams-nationale publieke opinie.

Dinsdagavond kwam het kernkabinet bijeen om voor de zoveelste keer te beraadslagen over
de fameuze « aankoop van de
eeuw ». Tindemans, Vanden
Boeynants en Van Elslande maken zich — volgens hardnekkige
geruchten in de Wetstraat —
klaar om nog vóór 't einde van
mei de wereld kond te doen dat
België toch maar de Mirages zal
aankopen. Die beslissing zullen
ze dan aan de goegemeente
« verkopen » in een keurige Europese verpakking : het zou
gaan om de uitbouw van een
Europese luchtvaartindustrie en
Frankrijk zou daardoor toetreden tot een werkelijk geïntegreerd Europees verdedigingssisteem.
Indien deze Wetstraat-geruchten
eerlang bewaarheid zouden worden, staan wij voor een in vele
opzichten onthutsende beslissing. Het zou betekenen dat de
Belgische regering, met « Europeaan » Tindemans aan het
hoofd, er dertig miljard gemeen,
schapsgeld en het verbreken
van de solidariteit met onze
meest naturlijke bondgenoten in
Europa voor over heeft om bij
de Fransen in het gevlei te komen. Om de slippen te dragen
van een land dat zich inzake
Europese samenwerking altijd
biezonder eigenzinnig heeft aangesteld.
Van de politieke kommergant
Vanden Boeynants, waarvan wij
al eerder schreven dat hij zich
gedroeg als een handelsreiziger
van Dassault, kenden wij de

TINDEMANS
NU OOK
SLIPPENDRAGER
VAN
FRANKRIJK

voorkeur ai lang. Reeds vroeger
toonde hij zich biezonder ingenomen met de produkties van
Dassault. Men kan zich de vraag
stellen welke de basis is van de
blijkbaar
uitstekende
relaties
van deze bewindsman met deze
Franse firma, en in welke mate
deze goede relaties zich ook

uitstrekken tot andere invloedrijke leden van de Belgische regering.
Nu lijkt ook Tindemans Miragefan te zijn geworden. Verder
hebben sommige Waalse leden
van de regering ondubbelzinnig
voor de Mirage gepleit, met argumenten die Vlaamse regeringsleden nogal mistig voorkwamen. Het ging zover dat men er
in sommige kranten al een
soort nieuw « kommunautair »
probleem in zag : de Walen vóór
de Mirage, de Vlamingen vóór
het Amerikaanse toestel. Fransgezindheid werd verheven tot
een strategisch argument...
Hoe dan ook, de verkoperskwaliteiten van Vanden Boeynants en
de Waalse druk lijken het, alle
logika, alle redelijkheid en alle
doelmatigheid ten spijt, te hebben gehaald in de regering.
Kiest onze regering voor de Mirage dan zullen wij in Europa
en de VS een biezonderd belabberd figuur slaan. In eigen land
zal de zwakheid van Tindemans
nog eens extra onderstreept
worden.
De VU heeft zich steeds verzet
tegen de aankoop van deze gevechtsvliegtuigen in de huidige
omstandigheden. Als de meerderheid echter tot de koop besluit, moet het vele geld doelmatig worden besteed. De aankoop van Mirages zou zonder
meer een schandaal zijn. België
wordt erdoor in veler ogen door
gedegradeerd tot een gewillige
satelliet van Frankrijk.
Paul Martens
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING :
GEEN FLUWELEN HANDSCHOENEN
VOOR KNOEIERS >

NOLS, PAS DE WET TOE !
Een dreigende kreet van vele duizenden Vlamingen, over gans het
land te horen, behalve in het gemeentehuis van Schaarbeek !
Daar is iedereen doof, trouwens
ze verstaan geen Nederlands (of
willen niet).
Komt er ooit een einde aan die
diskriminatie, is er één minister
die de moed heeft de wet toe te
passen ? Neen 1
De Tindemans-regering zou alles
veranderen, en alles is veranderd:
het woord « anders » kreeg een
andere betekenis, de Vlaming
wordt niet meer op één vlak benadeeld, maar op élk vlak ; in
Brusselse KOO-ziekenhuizen heeft
men geen 15 % Nederlandstalige
artsen zoals vroeger, nu zijn het
er gemiddeld nog geen 5 % !
Het wordt tijd, dat we onze rechten krijgen. Zijn niet alle Belgen
gelijk voor de wet ? Op 8-6 laten
wij het gemeentehuis in Schaarbeek beven !
Nols is te laf en te bang om zich
op straat te vertonen. Wij niet !
We zien elkaar in Brussel, Rogierplein (Noordstation) om 11
uur. Maak 8-6 tot een historische
dag en wees er zelf ook bij I
M.V.B., St-Amandsberg.

HET PREDIKAAT « KONINKLIJK »
Het is bekend dat, niettegenstaande de doorbraak van de vernederlandsing van het openbaar
leven in Vlaanderen, vele sportieve, kulturele en andere verenigingen in het Vlaamse land gevestigd, Franse of Engelse benamingen blijven dragen (« Société
Royale Anversoise », e.a.).
In de meeste gevallen zijn deze
feiten het gevolg van de omstandigheid dat deze verenigingen
vroeger ontstonden op initiatief
en ten gerieve van de bezittende
klasse in het Vlaamse land, klasse die vervreemd was van het
volk en het Frans als kultuurtaal
hanteerde of het Engels als titulatuur gebruikt om zich in het
Nederlands niet te moeten affirmeren.
In de huidige situatie echter is
het voortduren van een dergelijke toestand een teken van een
zekere vijandigheid, soms van afzijdigheid, in zeldzame gevallen
van een neutraliteit tegenover de
Vlaamse gemeenschap. Men moet
eerlijkheidshalve de toestand als
een anomalie kenmerken.
De hogergenoemde houding, aangevuld door een zekere traagheid,
beletten deze verenigingen om
hun firmanaam te vernederlandsen, alhoewel dit in de meeste
gevallen eenvoudig gebeurt door
een publikatie in het Belgisch
Staatsblad van een beslissing
van de algemene ledenvergadering.
Meestal houden de verenigingen
eraan, van zodra zij een zekere
eerbiedwaardigheid
menen
te
vertonen, het predikaat •• koninklijk » in hun firmanaam te voeren, In de vele gevallen hier beschreven, is het predikaat echter
« royale ».
Men kan betwijfelen of het mogelijk is de genoemde verenigingen te verplichten hun verenigingsnaam aan te passen aan de
taal van de streek.
Wat zeker mogelijk en logisch
lijkt, is dat de koning verenigingen die een Franse of een Engelstalige benaming voeren, aanbeveelt, dit enkel te doen volgens het gebruik der taal van de
streek waar de vereniging gevestigd is. De koning heeft daartoe
goede argumenten, omdat aldus
handelend, de geest van de taalwetgeving zou worden geëerbiedigd, geest die de homogeniteit
van de beide taal- en kultuurgemeenschappen als basiskoncept
hanteert en die in de huidige
wet op de kultuurautonomie door
zijn handtekening realiteit werd.
De koning zou dus aan de vereni-
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Het Vlaams Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking heeft
op 13 mei 1975 in Algemene Vergadering volgende standpunten ingenomen :
1. Er bestaat een geschil tussen het Nationaal Centrum voor
Ontwikkelingssamenwerking (11.11.11-aktie) en de bij het
Centrum aangesloten socialistische samenwerkingsorganisaties aangaande grove nalatigheden in het naleven van de
regels door het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking opgelegd inzake rechtvaardiging van het gebruik
der 11.11.11-fondsen.
Het Vlaams Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking meent
dat het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking
terzake een veel strikter toepassing moet eisen van de
normen, in dit geval kan slechts een gerechtelijke procedure
waarborgen bieden voor een objektief oordeel over de be
twistingen tussen het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking en de socialistische organisaties.
2. Het Vlaams Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking is
van oordeel dat het geruisloos ontslag van personen uit de
in opspraak gebrachte organisatie aan de grond van de kwestie niets verandert.
3. Het Vlaams Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking
betreurt de j^ren aanslepende aarzeling bij andere leden van
het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking om
deze mistoestanden recht te zetten.
4. Inzake de mogelijke medefinanciering door het Rijk van
de informatie- en samenwerkingsinspanningen der niet-goevernementele organisaties, eist het Vlaams Centrum voor
Ontwikkelingssamenwerking dat de regering deze subsidieregeling zou treffen met volledig respekt voor de vrijheid
van aktie. Het Vlaams Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking is nochtans van oordeel dat strenge kontrole moet
uitgeoefend worden opdat deze gemeenschapsgelden niet
zouden afgewend worden van hun bestemming.
senator E. DE FACO,
voorzitter Vlaams Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking.

gingen in het Vlaamse land en
die reeds het voorrecht van het
predikaat « koninklijk » hebben
verworven en nog steeds een
franstalige
firmanaam
dragen
kunnen vragen om in het ver
volg het voorrecht van dit predikaat slechts a a n ' t e wenden onder de voorwaarde van de integratie der vereniging in de kultuurgemeenschap waar zij gevestigd is ; wat de vernederlandsing
van de naam van de vereniging
meebrengt.
Overigens, alvorens het predikaat « koninklijk » aan een vereniging toe te kennen, onderwerpt
het kabinet van de koning het
verzoek aan een grondig onderzoek, waarbij het advies van de
burgemeester langs de goeverneur wordt ingewonnen.
Dat overwegende kan men moeilijk aannemen dat thans nog de
koning aan verenigingen van kulturele en sportieve aard gevestigd, in het Vlaamse land het
predikaat « koninklijk » zou toekennen, indien deze zich niet
aanpassen aan de Belgische werkelijkheid.
dr. N.N.

DE PROVOKATIE
VAN ETTERBEEK
Op 13 mei schreef de h. Szondi,
voorzitter van het Centraal sekretariaat
der Vlaamse Verenigingen van Schaarbeek volgende
brief naar de h. Tindemans.
Mijnheer de eerste-minister.
Met verbazing vernamen wij langs
pers en radio en stelden we vervolgens zelf vast dat op maandag
12 mei de beslissing van het Etterbeekse Schepenkollege van 12
maart j l . om voortaan ook het lokettensysteem van Schaarbeek
toe te passen, een werkelijkheid
Is geworden.
Onmiddellijk na de beslissing
van 12 maart heeft het Centraal
Sekretariaat der Vlaamse Verenigingen van Etterbeek u een brief
geschreven. Reeds op 25 maart
mochten wij van u een antwoord
ontvangen, waarbij u ons hebt
laten weten dat u van dichtbij de
zaak zult volgen en Inderdaad,
diezelfde dag heeft u in de Senaat een verklaring afgelegd dat
er aanstonds van overheidswege
zou gereageerd worden indien er
zoiets mocht gebeuren.

Het is met aandrang dat wij u
vragen op te treden tegen deze
beslissing. De burgemeester zal
zeggen dat er geen besluit is
genomen door de gemeenteraad
en bijgevolg niet naar de voogdij
moest gestuurd worden. Dit is
juist. Maar de notulen van het
schepenkollege worden eveneens
als officiële stukken aangezien.
Heeft men de beslissing echter,
wetens en willens, ook In de notulen niet opgenomen, dan moet
de administratieve beslissing van
de burgemeester toch bij Koninklijk Besluit vernietigd
kunnen
worden, anders zet men de weg
open om heel wat onwettelijkheden met administratieve beslissingen te begaan.

FASCISTEN...
Het KVHV-Antwerpen wenst met
klem te protesteren tegen de talrijke vlugschriften en muurkranten van Amada en aanverwanten,
waarin het verbond telkens opnieuw beklad wordt met slogans
als « fascistisch » en « ondemokratisch ». De akties van deze
groeperingen hebben enkel tot
doel de Vlaams-nationale ontvoogdingsstrijd te kompromitteren en de volksnationalisten bij
het publiek verdacht te maken.
Het KVHV-Antwerpen is van oor-
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NATIONALE
BEVLAGGINGSAKTIE
1. PT<)zen 18 % BTW inclusief. Bedrukte vlaggen
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WEG MET DE VOOGDEN !

deel dat deze terreurgroepen elke vrije meningsuiting beknotten
en de fundamentele rechten van
de mens met de voeten treden.
Groeperingen die hun sterkte
zoeken in wapendracht en gehelmd optreden moeten uit elke
gezonde maatschappij verbannen
worden.

GEEN AANMOEDIGINGEN
VOOR ONTHAALGEZINNEN...
Tot in den treure is er al op gewezen hoeveel psychisch nadeel
kinderen ondervinden door de afwezigheid van hun buitenshuis
werkende moeder. De laatste jaren is anderzijds betoogd dat een
aantal vrouwen in hun levenswijze geremd worden doordat zij
niet buitenshuis kunnen gaan
werken ; omdat er veel te weinig
opvangmogelijkheden
bestaan
voor kinderen van zulke vrouwen.
Bovendien werd aangetoond dat
het gunstigste klimaat voor kleine kinderen in dergelijk geval
niet in een instelling tot stand
komt doch in onthaalgezinnen ;
daar komen de kinderen telkens
dezelfde vertrouwde
gezichten
tegen en moeten ze zich niet aan
een groot aantal personen aanpassen.
Men zou dus verwachten dat onze overheid thuisblijvende vrouwen aanzet om deze zorg op zich
te nemen.
Het geld dat de buitenshuis werkende vrouw hiervoor aan de
thuis werkende ter hand stelt is
goed besteed. Het betaalt geen
zgn. produktief werk maar het
komt de menselijkheid in onze
maatschappij ten goede.
De Westvlaamse
socialistische
senator De Rore maakte minister
van Financiën De Clercq in dit
verband attent op het feit dat
een aantaf huisvrouwen voor het
oppassen van peuters wel belangstelling hebben doch afgeschrikt worden door de kans, die
zij aldus lopen, in een hogere
belastingschijf te vallen. Op zijn
voorzichtige wijze opperde hij de
mogelijkheid, dergelijke
bijverdienste vrij te stellen van belasting.
Het antwoord van de minister
was wat men kan noemen administratief een koud stortbad :
« Wanneer partikulieren
geregeld, met winstbejag, kinderen
van werkende moeders opnemen,
beoefenen zij een beroepswerkzaamheid, waarvan de inkomsten
in de personenbelasting belastbaar zijn als bedrijfsinkomen ».
Natuurlijk heeft de minister gelijk. Indien men althans de zaak
louter fiskaal bekijkt. Maar één
der eerste beginselen uit elke
kursus « Openbare Financiën » is
dat belastingen niet alleen middelen zijn om de staatshuishouding te voorzien maar dat zij in
vele gevallen aangewend worden
met een politiek doel : om sommige handelingen in de hand te
werken of tegen te gaan. De
wenk van senator De Rore om
door belastingvrijstelling het opnemen van kinderen in onthaalgezinnen, tegen vergoeding, in de
hand te werken en zodoende een
menselijker toestand te bewerken voor een aantal buitenshuis
werkende moeders, een aantal
thuis werkende vrouwen en vooral een aantal kinderen, werd dus
koudweg genegeerd.
De minister heeft zich verborgen
achter een bestaande wet i.p.v.
een poging te doen om ze te verbeteren.
R.L., Eisene.

GENOEG
AUTOSNELWEGEN !
Namens de « Stichting
Omer
Wattez - werd op 14 mei volgende krachtdadige
brief naar
minister
van Openbare
Werken
Defraigne gestuurd.
Mijnheer de minister,
In een recent antwoord op een
parlementaire vraag poogt u de

mensen van het Pajottenland te
overtuigen dat de autosnelweg
A8, die door hun streek zou worden aangelegd, nu eenmaal noodzakelijk is om de ontsluiting van
Doornik en de streek van Oudenaarde-Ronse te waarborgen.
Wij moeten u tot onze spijt ronduit tegenspreken. Een autosnelweg is pas nodig vanaf een weggebruik van 22.000 voertuigen per
dag en de maximumkapaciteit ervan bedraagt 36.000 voertuigen.
Welnu, het verkeer uit Doornik
naar Brussel en uit de Vlaamse
Ardennen naar Brussel — de uftslagen van de tellingen van 1970
mogen nog verdubbeld worden
— verrechtvaardigen hoogstens
een gewone viervaksweg.
In een land waar men om de
twintig kilometer tegen een autostrade aanloopt, terwijl zeer
veel gewone wegen nog in een
erbarmelijke toestand verkeren,
zijn wij de slogan « ontsluiting »
stilaan beu. Uw voorganger, de
heer De Saegher, heeft op het
einde van zijn mandaat op Openbare Werken zelf gezegd dat er
nu genoeg autosnelwegen zijn in
België, en de eerste-minister
sprak op 30 september j . l . zijn
ernstige bezorgdheid uit over de
angstwekkende vermindering van
de niet bebouwde oppervlaicte in
België, vooral in Vlaanderen. Er
worden inderdaad sedert twintig
jaar jaarlijks minstens 15.000 ha
landbouwgrond vernield.
Wij wensen hier bovendien duidelijk te stellen, mijnheer de minister, dat onze parlementairen
die bij u om de aanleg van de A9
hebben verzocht, geen rekening
hebben gehouden met de wens
van de plaatselijke bevolking.
Deze bevolking wil namelijk van
geen autosnelweg weten. Bewijze hiervan de meer dan 6000
handtekeningen van volwassen
personen, die tot op heden reeds
zijn ingezameld.
Wij begrijpen, mijnheer de minister, dat uw taak, onder de
druk van enkele zeer grote wegenbouwers, niet steeds gemakkelijk is. Doch onze eis is de eis
van vele duizenden die niet langer aanvaarden dat onze vrije
ruimte en onze natuur nog verder worden stuk gemaakt, dat de
miljarden, die wij allemaal helpen
betalen, worden verspild aan totaal nutteloze projekten, alleen
maar tot financieel genoegen van
een paar wegenbouwmaatschappijen.
Wij kunnen u verzekeren dat u
met de publieke opinie ernstige
moeilijkheden zal krijgen wanneer u in deze zaak niet dadelijk
het roer omgooit. Wij rekenen op
die houding van u die getuigt
van gezond verstand en van de
wil om in de eerste plaats de
mens te dienen.
Met voorname hoogachting.
De voorzitter.
Prof. dr. U. Libbrecht
De sekretaris,
S. D'Haeyer
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VAN HET SCHOLENFONDS
perken van het fatsoen te buiten
gaan. Het gaat om een reeks
partijpolitieke en syndikale kreaturen die, zonder de vereiste bekwaamheid,
allerlei
lukratieve
funkties toegewezen kregen en
over de hoofden heen springen
van onbesproken ambtenaren, die
wèl over de nodige bekwaamheden beschikken. Een van de hoogste ambtenaren zei letterlijk aan
Deridder : « Het gaat om een
komplot tussen alle vakbonden
en partijen, daarom durft niemand krachtig protesteren en zo
wordt iedereen medeplichtig aan
de verwording van de staatsadministratie ».

fpm) Donderdagnamiddag heeft
VU-senator Maurits Coppieters
minister van Nationale Opvoeding
i)e Croo geïnterpelleerd over wat
in de pars l<ortweg « het schandaal van het Scholenfonds » werd
genoemd. Een biezonder schandalig geval van politlek-syndikale
koehandel, waarvan eerlijke ambtenaren het slachtoffer werden
terwijl onbekwame partij-kreaturen uit de CVP, de BSP en de
PVV de ambten bezetten waarop
zij normaal recht hebben.
Het is Hugo Deridder van « De
Standaard » die op 13 mei de kat
de bel aanbond in een artikel,
getiteld « Goede Vrijdag van ambtenarij ». Hij onthulde dat de
minister van Nationale Opvoeding
op 28 maart j l . (Goede Vrijdag)
« met de ogen dicht • zijn handtekening plaatste onder een reeks
benoemingen en bevorderingen
bij het Scholenfonds, die alle

De maat blijkt echter vol, en
reeds heeft een groep ambtenaren van het Scholenfonds, allen
met een akademische opleiding,
zich in een brief tot de koning
gericht. Andere ambtenaren maken hun klachtendossier gereed
voor de Raad van State. Zij zijn
de jongste jaren reeds veel gewoon geworden, maar deze koehandel tussen CVP-ers, BSP-ers
en PVV-ers en hun respektieve
vakbonden is al te gortig.
In zijn bijtende interpellatie somde Maurits Coppieters een aantal onthutsende voorbeelden op,
die ook Deridder reeds aanstipte. Wij citeren uit zijn geruchtmakend artikel van 13 mei : « Op
35 bevorderingsposten in eerste
kategorie hebben slechts enkelen
(van de politiek-syndikale « parachutisten », n.v.d.r.) hoger onderwijs gevolgd, ofschoon dit volgens het overheidsstatuut vereist is. Een tiental bevorderden
in hoogste kategorie kunnen ntet
eens een humanioradiploma voorleggen en begonnen enkele jaren
geleden hun administratieve loopbaan als klerk. Eén bracht het
van studiemeester In 1964 tot in-

spekteur-generaal, een
andere
van klerk tot adviseur.
Bij de nieuwbenoemden is het zo
mogelijk nog erger. Een lader van
de spoorwegen met een diploma
van lager middelbaar onderwijs
zal voortaan het scholenfonds
moeten adviseren, en de privésekretaressen van twee ministers
en evenveel gewezen ministers
zagen hun toewijding beloond
door een vijftal bevorderingsgraden te kunnen overslaan ».
Coppieters besloot zijn interpellatie met volgende bezwerende
woorden : « Het besluit van 28
maart 1975 is de vrucht van politieke korruptie. Niet in de gebruikelijke betekenis van schuldige bindingen met financiële belangen, maar in de zuiver politiekadministratieve betekenis : de
uitvoerende macht voert, met
schending van de vigerende wetten, statuten en regels, slaafs uit
wat partijcenakels en syndikaten
eisen. In het geval van bevorderingen en benoeming van ambtenaren wordt aldus aan onbekwame en gebonden kreaturen het
algemeen belang toevertrouwd.
Mijnheer de voorzitter, mijnheer
de minister, kollega's,
Wij beleven een gevaarlijke tijdspanne voor de demokratie. Het
gaat om veel méér dan om de
herwaardering van de parlementaire instelling, en om de herwaardering van het openbaar
ambt. Het gaat om een machtige
beleidslijn tegen de anarchie.
Het gaat om de moraal van ons
openbaar leven.
Uit het gebeurde moet de minister dan ook de onafwendbare
konklusies trekken : ófwel worden de « Goede Vrijdag «-bevorderingen en benoemingen ongedaan gemaakt, ófwel moet de
minister ontslag nemen ».

-k In de Schoolpaktkommissie trachten de Franstallgen, onder
het mom van « rationalisatie », de speciale voorzieningen voor
de Vlaamse scholen te Brussel in het gedrang te brengen.
De Volksunie verzet zich daartegen met hand en tand.
Die speciale regeling werd destijds ook door de Franstallgen
aanvaard omdat zij in ruil daarvoor de beruchte • llberté du
père de familie » in de wacht sleepten. Tot verbijstering van
sommige Vlaamse leden van de Schoolpaktkommissie zou nu
blijken dat de speciale voorzieningen voor de Vlaamse scholen slechts gelden tot... 1976.

-k Vlamingenvreter Nois (FDF) van Schaarbeek krijgt de laatste tijd nu meer en meer last met kontestanten die zijn huisvestingsbeleid aanvechten. Deze week kwam bovendien uit
Schaarbeek het bericht dat een nieuwe partij van gauchlstische signatuur, geleid door een afgescheurd FDF-er, het tegen
hem zou opnemen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.
Uit Etterbeek geen verder nieuws. De regering kijkt de kat
in de lokettenzaak verder uit de boom. Herinneren wij er nog
even aan dat TAK tegen de schuldige lamlendigheid van de
regering in deze aangelegenheid opnieuw te Brussel gaat
betogen op 8 juni a.s;

•k In de Senaat interpelleerde VU-senator Rik Vandekerckhove
minister van Volksgezondheid De Saeger over de voor de
Vlamingen onduldbare toestanden in de Brusselse ziekenhuizen. Senator Vandekerckhove verzamelde daaromtrent een
indrukwekkend dossier, dat reeds v ^ r zijn interpellatie aandacht kreeg in de pers. Zijn interpellatie, waarover wij in ons
volgend nummer verslag uitbrengen, komt kort na een nieuw
taalincident dat zich oillangs in het Brugmann-ziekenhuls voordeed en eveneens ruime aandacht kreeg in de ganse Vlaamse
pers.

•k Op vraag van VU-senator Guido Van In heeft minister van
Nederlandse Kuituur, Rika De Backer, toegezegd dat de 675e
herdenking van de Guldensporenslag in 1977 op een blezondere wijze zal worden herdacht, o.m. in radio en TV.
•k In een persmededeling betreurt het Partijbestuur van de
Volksunie dat de voorzitters van de CVP, BSP en P W afwijzend hebben gereageerd op het verzoek van de Volksunie
een gemeenschappelijke houding aan te nemen t.o.v. de vernedering van de Vlamingen in Schaarbeek.
Het verzenden van deze zaak naar de Raad van State dreigt
deze zaak op de lange baan te schuiven. Het Partijbestuur
waarschuwt tegen de stelling als zouden alle Vlaamse eisen
verwezen moeten worden naar een zogenaamd gesprek van
gemeenschap tot gemeenschap. Deze stelling leidt naar een
ongunstige onderhandelingspositie en betekent dat de
Vlaamse politieke macht in het Parlement geneutraliseerd
wordt.

EEN DWAAS ARTIKEL
VAN LODE HANCKE
in een hoofdartikel van « Volksgazet » (21 mei) gaat Lode Hancké
heftig tekeer tegen de « Gazet
van Antwerpen » omdat die krant
weigerde een advertentie op te
nemen van een koninklijk ateneum. De Gazet zou ervan afzien
> om nog advertenties voor het
officieel onde'
s op te nemen ».
Hancké Is rn.,: dat bericht onthutst. Hij zal wel niet de enige
zijn. Ook wij keken er, eerlijk gezegd, nogal verrast van op. Maar
wij waren al evenzeer verrast
toen wl] de tweede en < bitterder » bedenking lazen In het
« Volksgazet «-artikel van de heer
Hancké. HIJ schrijft letterlijk :
« Het is een publiek geheim dat
• Gazet van Antwerpen > een
door de VU genoyauteerde redaktie en beheerraad bezit. Op het
eerste gezicht zou men dus mogen verwachten dat de vertegenwoordigers van deze zich als levensbeschouwelijk
pluralistisch

aandienende partij gewonnen zouden zijn voor een sereen schoolklimaat. Uit de omstandigheid dat
dit kennelijk niet het geval is,
moet nogmaals afgeleid worden
dat de VU, in tegenstelling tot
haar uithangbord, zich niet kan losmaken van haar ultramontaans
verleden dat de band tussen taal
en godsdienst nog altijd haar (>olitieke grondslag uitmaakt >.
Kijk, dit is nu eens een staaltje
van perflede verdachtmaking. Lode Hancké heeft het volste recht
om tegen de Volksunie te zijn, hIJ
nrag ze zelfs haten als hem dat
lust, maar hij mag de waarheid
geen geweld aamioen. En die
warheld Is dat de VU helemaal
niets In de pap te brokken heeft,
noch op de redaktie, noch in de
beheerraad van de < Gazet van
Antwerpen ». Dat daar VU-sImpatisanten hun brood verdienen doet
niets terzake. Dat de VU kennelijk niet zou gewonnen zijn voor

een sereen schoolklimaat is een
gemene leugen : de h. Hancké
moet maar eens nagaan hoe positief de VU-bijdrage is in bv.
de
schoolpaktkommissie.
Met
zijn bewering over het * ultramontaans verleden » van de VU zal
hij bovendien vele Vlaams-nationalisten uit de eerste moeilijke
Jaren op het hart getrapt hebben.
Ik wil hem eraan herinneren dat
het niet tegen de BSP was, maar
tegen de Jonge VU dat de bisschop van Brugge In 1958 een
« zware zonde » uitvond... Vl\\
zjin het van Lode Hancké echt niet
gewoon dat hij er pret in vindt
met drek te gooien. WIJ vinden
het biezonder Jammer.
Paul Martens
PS : Lode Hancké mag met onze
groeten aan het betrokken ateneum laten weten dat « Vl/iJ » de
advertentie wel zouden opnemen.

Spaarbons^
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Op 12 mei 1975 ontving Elizabeth Van Campenhout, één van
ons, te Brussel de dr. Jules-Marie Heymansprijs voor de
verdienstelijkste verpleegster van het land.
Elizabeth Van Campenhout ontmoet je met de goedmoedige
hartelijkheid van de echte Brabantse die ze is, ze werd
immers in 1917 te Wolvertem geboren.
Van in haar jeugdjaren was ze lid van de « Vlaamse Landsbond voor Meisjes », waarvan mevrouw Dosfel de leiding
had, maar ze werd nadien lid van de meisjesbeweging van
het VNV.
— « M\N. Dosfel stelde zich kultureel en groot-Nederlands
op — dat was ik ook trouwens, maar we dachten dat we ons
federaal statuut en groot Nederland (utopisch
misschien)
slechts langs politieke weg konden bekomen, en daarom
moesten wij, meisjes ons ook voor politiek interesseren ».
Ze namen deel aan alle landdagen, deden mee aan de organisatie, maar...
— " Het waren altijd de mannen die op die vergaderingen
het woord voerden ».
Langzamerhand werd « Lieske » de leidende figuur in de
jeugdbeweging van Noord-West-Brabant (Wolvertem, Londerzeel, Meise, Kapellen-op-den-Bos).
Toen kwam de oorlog.
— « Wij waren anti-Belgisch, dat moest wel, omdat België
ons, Vlamingen onrechtvaardig behandelde. Onze jeugdbeweging mocht blijven bestaan. Wij ^jn ons ook nooit bewust
geweest van de feitelijke oorlogssituatie. Die jeugdbeweging
in onze streek groeide tot iets machtige uit ».
Toch was er een tijd van komen en gaan, Jw. Van Campenhout nam afscheid van de groep, trok naar Leuven om er
voor verpleegster te studeren.

f/
LEVEH VOOR
DE ANDEREN
— » Verpleegster zijn, aanzie ik als een roeping, ik was
gevoelig voor de nood der mensen ».
Ook de geëngageerde moeder van het gezin, die overal in
de streek de mensen bijstond, heeft haar wel in haar beroepskeuze bemvloed.
Toen de bevrijding kwam, werd de gehele familie vervolgd :
de vader belandde in de gevangenis en « Lieske » moest
onderduiken : van Leuven trok ze naar het voor haar onbekende Gent. Haar zuster-onderwijzeres verloor stante-pede
haar betrekking. Er was geen enkele andere beschuldiging
dan dat de gehele familie eerlijk Vlaamsgezind was en dat
Lieske een leidende jeugdleidster was geweest.
Te Gent werkte ze als verpleegster in een kliniek : zestien
uur per dag, zevenhonderd frank in de maand en één dag per
maand vrij. 'Ze hield dat niet vol.
— -Ik geraakte volledig overspannen... alle vrienden zaten
in de gevangenis... je zag alles, waarin je geloofd had en
waarvoor je gewerkt had, in elkaar storten. Je had het allemaal zo hoog gesteld : de Vlaamse Beweging, het Vlaamse
volk.. hoe meer je van iets houdt, hoe meer je eronder
lijden kan... ».
Ze haalde ondanks alles het diploma van sociale verpleegster, maar verloor zonder aanleiding haar burgerrechten in
1946 (waarschijnlijk ten gevolge van het ontdekken van brieven die ze o.a. naar Jetje Claessens had geschreven).
Ze vond — ondanks haar interessant diploma — een hele
tijd geen werk, precies omdat ze geen burgerrechten had.
Tenslotte belandde ze bij het Wit-gele Kruis, deed aan huisverpleging, deed het zo goed, dat, toen ze in 1954 vertrok,
het tot innige spijt van de instelling gebeurde.
Professor Van Vaerenbergh haalde haar naar de sociale
dienst in het Anti-Kanker-centrum te Gent (het was verbonden aan de RUG en gevestigd in de Bijloke).
Van 1962 tot 1968 bouwde ze daarnaast de Sociale Dienst
van het Akademisch Ziekenhuis te Gent uit. Voor het ogenblik is ze er diensthoofd van de Sociale Dienst (een unieke
instelling in het land), en heeft de leiding over 21 sociale
verpleegsters en vier bedienden. Ze heeft gestreden voor
het statuut van de sociale verpleegster.
(Er bestaat een kontroverse tussen sociale assistenten en
sociale verpleegsters : Liesbeth Van Campenhout stelt voor
de werkterreinen af te bakenen en de sociale verpleegsters
specifiek in de klinieken te laten werken).
Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd ze voor
de Volksunie lid van de Gentse KOO en ze vervult met veel
gezag haar mandaat Ze kwam in de politieke sfeer terecht,
ontmoette vrouwen in het VU-bestuur te Gent, en zij richtten de werkgroep « Wij Vrouwen - op.
Wat ze over de mannen in de politiek denkt ?
— 'Ik beklaag de mannen als ze er in de politiek alleen voor
staan : ze kunnen de vrouwen niet missen, ook daar niet.
Een volwaardige politieke beweging heeft mannen en vrouwen evenwaardig in haar werking •.
Elizabeth Van Campenhout is tevens verantwoordelijk voor
Oost-Vlaanderen, van de Belgische Nationale Bond tegen
Epilepsie, geeft seminaries in verschillende verpleegstersscholen, treedt op als lesgeefster in het vervolmakingscentrum van het NVKVV (Nationaal Verbond van katolieke
Vlaamse verpleegsters) .
Een leven in liefde voor je volk : is dat niet het mooiste wat
je beleven kan ?
Huguette De Bleecker
AANDACHT !
Werkgroep Nationaal « Vrouwen in de Volksunie », ontmoet
elkaar weer op zaterdagnamiddag 31 mei in café Relnaert,
Marla-Hendrikaplein te Gent. We starten om 15 u. precies.
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Het Brusselse Herrenvolk met zijn FDF-fuhrers blijft
de hoofdartikels stofferen. De kapitulatiepolltiek
van de CVP heeft de regeringsgetrouwen in de rij
doen stappen. In de grote pers zijn het slechts nog
enkelen die tegen het ordewoord van de stilte ingaan. Een Vlaamse Brusselaar als Piet Van Brabant
in « Het Laatste Nieuws » vraagt zich af of deze
Defossets, Nols en konsoorten werkelijk alles is
toegelaten. In « Gazet van Antwerpen » suggereert
Gaston Claes dat tegen dergelijke onwil van hogerop het wapen van de afstraffing in de verkiezingen
moet gebruikt worden door de Vlamingen. Maar ja,
die zijn nog ver. « Pallieterke » geeft een harde,
maar juiste samenvatting van de Vlaamse positie in
dit land. De verraders huizen onder ons. Ze heten

HET
LAATSTE NIEUWS
« Naar verluidt is Defosset voornemens om tegen om het even
welk vernietigingsbesluit
van de
minister van Binnenlandse Zaken
het weze inzake de aparte loketten het weze in verband met de
tweetaligheidspremie
een verhaal
in te dienen bij de Raad van
State.
Dit voortdurend
en toenemend
sarren van de Vlamingen is bedoeld als een uitdaging vanwege
de Brusselse politiekers, die zich
opwerpen als
machtswellustelingen. De gemeentelijke
autonomie
buigen zij om tot een gewestelijke soevereiniteit. Bewust negeren
zij elke inmenging van de voogdijoverheid en het beginsel van
de voorrang van de wet en van
het algemeen belang.
Zij achten zich in hun hoofdstedelijke burcht boven de nationale
wetten verheven en deze Brusselse gemeenten gedragen zich
als onafhankelijke
staatjes, die
hun eigen wetten stellen ».

't PALLIETERKE
« De frontberichten
uit Brussel
zijn mateloos treurig en vernederend. De zaak Schaarbeek werd
naar de lange baan geschoven.
De Taaikommissie, die lang had
tegengestribbeld om, buiten haar
rol, als schild voor de politieke
vertragingsmaneuvers
op te treden, heeft uiteindelijk
gekapituleerd : onder de dreiging dat de
kommissie anders zou ontbonden
worden. Dat betekent dat niet de
regering, niet de praatbarak als
opperste rechter over Nols zal
vonnissen, maar wel zeer geleerde schriftgeleerden waarvan men
weet dat zij meesters zijn in de

Wilfried Martens, Tindemans... Maar de terapie zal
van de Vlaamse gemeenschap zelf moeten komen
is de diagnose van het weekblad « De Nieuwe »,
dit dan in de vorm van een massale volksreaktle
om eindelijk het getij te doen keren. Maar scherp
schetst het blad de volksmislelding door de zgn.
Vlaamse leiders. Om dat soort leiders te sparen
op het vlak van de weinig rooskleurige financieelekonomische toestand zegt het « Belang van Limburg » dan nog maar eens dat wonderdoener Tindemans geen wonderen kan verrichten zolang dit volk
verstokt van hart blijft. Pee Vlaeminck met de pet
heeft het weeral zelf gedaan als het slecht gaat.

juridische nuance en dat zij bovendien zeer traag denken en
nog trager besluiten. Hoewel de
regering met veel tralala had aangekondigd dat zij nooit zou toelaten dat de apartheid buiten de
Schaarbeekse
oevers
treedt,
wordt in Etterbeek * zut ' geroepen naar Michel. Ook hier beschikken de Brusselse taalfanatici in de praktijk over een aantal
wolfijzers
en
schietgeweren,
waarop de spitsvondige
redeneringen van de minister van Binnenlandse Zaken geen vat hebben. In de praatbarak, waar de
Volksunie met één wettekst aan
al dat getruut en
krententellerij
een einde wilde maken, werd het
voorstel van Anciaux
voorlopig
niet in diskussie gebracht. Na de
prijzen worden nu ook de loketten geblokkeerd ».

(W. Luyten).
bleem zitten, maar verder reikt
haar bekommernis niet — de BSP
laat bijvoorbeeld na deze onwettelijkheid metterdaad aan te klagen (in haar recente « massale »
betoging klonken de Vlaamse geluiden van de Rode Leeuwen biezonder iel). Maar oppositie is nu
eenmaal niet de sterkste
zijde
van de Belgische
socfalisten,
daarvoor zitten ze zelf wat al te
gekompromitteerd
vernesteld
in
het beleid van dit land.
Wie zal dan een oplossing — een
krachtdadig,
vernietigend
optreden — brengen of doordrukken
voor de lokettendiskriminatie
?
Er blijft maar één weg open :
massaal protest van de Vlamingen — maar dat moet het dan
óók van de katolieke
Vlamingen
hebben, van hun Vlaamsgezindheid, niet van hun gehechtheid
aan « hun • partij ».

DE NIEUWE
« De CVP, dat is dan toch grotendeels : de regering, wenst geen
polarisatie en schuift de verantwoordelijkheid
in deze Schaarbeek - Etterbeek - affaire dus zoveel mogelijk van zich af. Erger
nog : zij vlucht, naar China, naar
Europa, naar internationale
opdrachten, naar wat al meer, wég
van haar allereerste taak : het
beleid van het eigen land.
Blijft de BSP, die in deze niet met
verantwoordelijkheid
is bekleed,
maar het tóch wel tot haar taak
moet rekenen kritiek te leveren
op het beleid van het eigen land.
De BSP is tegen de apartheid,
stelt vast dat de regering machteloos is ' een afdoende oplossing te vinden voor bet lokettenprobleem ' en vindt de hele affaire een test-case én voor de
regering én voor de regeringspartijen. Met andere woorden : de
BSP gniffelt
van plezier omdat
de regeringspartijen
met dit pro-

in

GAZET VAN
ANTWERPEN
« Wij leven bijna een half jaar na
de 24 november-betoging
van
Halle. Die betoging waarin tal
van mandatarissen uit de Vlaamse politieke partijen mee opstapten. Van het manifest van Halle,
door alle betogers mee onderschreven, is nog niets,
totaal
niets verwezenlijkt.
Want men
weet... mee opstappen in een
stoet van tienduizenden en in die
massa, mee de eisen goedkeuren, is erg gemakkelijk. Die eisen via wetsvoorstellen
door het
parlement te laten vervullen blijkt
onmogelijk te zijn.
In onze parlementaire
demokratie
die totaal krachteloos wordt gemaakt door de politici zelf, heeft
de taal van de cijfers een speciale klank. Vooral wanneer verkiezingen naderen. Volgend jaar
zijn er
gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn benieuwd wie onder
de Vlaamse politieke
mandatarissen ongevoelig kan blijven voor
het ledenaantal van het Davidsfonds : ruim
driehonderdduizend
Vlaamse mensen '.

VliSlllfiilli
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Onze leiders : « Hoe zwaarder gearriveerd in het Vlaams Belgicisme,
hoe verder verwijderd van de Vlaamse frontlijn in Schaarbeek ».
(GAL in « De Nieuwe », maart '72).

HET BELANG
VAN LIMF'IRG
» De grootste vt gissing die we
kunnen begaan is zondebokken
te zoeken voor onze benarde toestand. We dragen allemaal schuld,
omdat we gedurende
anderhalf
jaar voortgetamboerd hebben alsof er geen recessie was met
haar nasleep van
muntinflatie,
werkloosheid
en sociale
onrust.
Wanneer verantwoordelijke
personen op grond van harde feiten,
een waarschuwing lieten horen,
heeft de socialistische
sindikale
baas Debunne
dat
hooghartig
weggeveegd
met de
bewering
dat het kapitaal de arbeidende bevolking de last van de recessie
in de schoenen wil schuiven, wat
demagogische taal is. In socialistische
parlementaire
kringen
wordt gefluisterd,
dat de heer
Debunne zijn partij groot nadeel
berokkent, vooral in het Vlaamse
land.
We hopen dat onze landgenoten
bij hun steeds geprezen gezond
verstand zullen te rade gaan om
te besluiten,
dat we allemaal
moeten matigen, willen we onze
welvaart veilig stellen ».
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brussel en de
yreemdelingen

europese
argumenten...

VU-senator Vandezande heeft
aan de minister van Nationale
opvoeding M I Kuituur (Frans taalstelsel) gwtaagd welk het aantal leerlingen In het kleuter- en
het lager onderwijs is in de
scholen van de Brusselse agglomeratie, Frans taalstelsel.
Hi] vroeg tevens welk het aantal
vreemdelingen is dat In deze
scholen zit.
Uit het antwoord van de minister blijkt dat er op de 36.787
leerlingen In het kleuteronderwijs 12.271 vreemdelingen zitten
en In het lager onderwijs zijn er
op de 86JZ50 leerlingen 25.496
vreemdelingen.
Het spreekt vanzelf dat de Brusselaars deze vreemdelingen als
Franstaligen zullen voorstellen
wanneer het erom gaat aan te
tonen, welk het aantal Frankofonen is.

Men moet wel naïef zijn om te
beweren dat door de aankoop
van Mirages uit Europese solidariteit de Europese luchtvaartindustrie zal gered worden. Wie
de toestand kent weet dat alleen
een grondige struktuurhervorming (nl. een fusie) de Europese luchtvaartindustrie kan redden, maar zeker niet een bestelling aan het land, dat zowel
de Europese als de Atlantische
solidariteit ondermijnt.

waiter tuyten
vrijgesproken
Onze medewerker Walter Luyten
werd in de zaak van het verkeerd parkeren te Brussel en
zijn verbalisering in het Frans,
door de boetstraffelijke rechtbank van de hoofdstad, zetelend
in beroep (op eis van het OIM)
vrijgesproken.
Dit precedent kan door andere
Vlaamse autorijders ingeroepen
worden wanneer ze in het Frans
wegens parkeer- of verkeersovertredingen bekeurd worden.

anti-nols op fy
Tijdens de TV-uitzending van
Spel zonder Grenzen te KnokkeHeist maakten toechouwers van
de gelegenheid gebruik om een
spandoek in het kijkveld van de
kamera te ontrollen, waarop de
apartheidspolitiek van Schaarbeeks
burgemeester
gelaakt
werd. De betogers werden door
de politie opgeleid. Het is nu
eenmaal zo in dit Tindemansland dat betogers tegen wetsovertredingen opgeleid worden
terwijl de wetsovertreders met
fluwelen handschoenen « aangepakt » worden. Hoelang nog ?

geen brood,
geen vlees ?
De overhaastig afgekondigde
prijzenstop — zonder een globale inkomenspolitiek — veroorzaakt een inkomensvermindering bij de handeldrijvende middenstand, die dan ool< heftig protesteert en begin juni de aktie
inzet met één dag winkelsluiting. De slagers sluiten hun winkels van 9 juni af, indien de regering geen maatregelen treft
tegen de stijging van de aankoopprijs van het vlees. De slagers moeten inderdaad hun
vlees duurder betalen doch mogen deze stijging niet in hun
verkoopsprijs berekenen.
Ook de bakkers dreigen met bedrijfssluiting daar de prijzenstop het doorrekenen van de gestegen loonkosten in de verkoopprijs verhinderde (daarom
hadden de bakkers trouwens
vlak vóór de prijzenstop een
verhoging van de broodprijs
met 2,75 fr. gevraagd). Nu eisen
ze een subsidiëring van drie fr.
per brood I
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NATIONAAL
ZANGFEEST
Wegens haar onsamenhangende
« veranderingspolltiek » dreigt
de regering straks gekonfronteerd te worden met een ontwrichting van de distributie van
twee van de belangrijkste voedingsprodukten.

onthaal
aan de kust
Het pittige Oostendse weekblad
« De Zeewacht » gaf een staaltje van onthaal aan onze kust.
Een Amerikaans toerist, gehuwd
met een Nederlandse, wou enkele dagen in De Panne verblijven, vond en zocht in de telefoondgids een hotel met Engelse
naam en belde op. Mei zei, geen
Engels te verstaan. De Amerikaan schakelde zijn vrouw in,
die in het Nederlands poogde te
boeken. Aan het andere eind
van de lijn weerklonk « comprends pas ». De dame kon pas
boeken toen ze een kamer bestelde in het Frans...
En dan aan de kust maar klagen over minder goede zaken I

generale
maatschappij
De Société Générale — wier
bank enkele jaren geleden reeds
haar naam vernederlandste —
wordt nu ook Generale Maatschappij, een niet al te gelukkige vertaling, ook al beweert de
instelling
dat
geraadpleegde
taalkundigen « generale » even
goed achten als « algemene ».
In Nederland zouden er trouwens
vennootschappen bestaan die
« generale » in hun titel voeren.
Voor ons niet gelaten, het wachten is nu ook nog steeds op een
vernederlandsing in de top van
deze machtige holding met de
prille benamingstweetaligheid.

Brusselse
veeartsen
Een Vlaamse postbode deed dezer 'dagen tevergeefs een beroep op de diensten van het
Brusselse
Brugmanziekenhuis
voor zijn 7-iarig zoontje, dat al
spelend een hersenschudding
opgelopen had. Na twee uur
wachten geraakte hij bij de geneesheer, een Zairees die geen
Nederlands verstond en die beweerde de « doublure >• opgebeld te hebben, d.i. een Nederlandstalige dokter. Er zijn wel
verschillende versies van het incident, feit is dat de man niet
gediend geraakte en na uren
tijdverlies beleefd aan de deur
werd gezet. Een staaltje uit de
vele van de beschamende Brusselse werkelijkheid.

ook ylaamse
scholen
" rational!it

seren
De Brusselse PSC Is bij monde
van haar voorzitter Jonard van
oordeel dat de rationalisering
van het onderwijs in de hoofdstad zich niet mag beperken tot
het franstallg onderwijs alleen :
ook het nederlandstalig onderwijs moet een offer brengen...
De franstaligen houden uiteraard
geen rekening met vroeger
(door de Vlaamse kleurpartijen)
gesloten akkoorden, die een
speciale regeling voor het nederlandstalig onderwijs in de
hoofdstad voorzien. Ze passen
hun gekende taktlek toe : een
akkoord sluiten, de bepalingen
ervan niet toepassen, nieuwe
toegevingen eisen voor een
nieuw akkoord dat ze dan weer
op de helling zetten enz. in de
vaste (en gewettigde) overtuiging dat de onnozelaars van de
CVP, de P W en zelfs de BSP
het wel zullen slikken.

Zo zag Brasser de verminking van het Pajottenland
(uit . "t Paiileterke •)
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Buitenstaanders
vergelijken België met een
verrukkelijke
vrouw. Juist, antwoorden de Vlamingen hierop, verrukkelijk
en lelijk dom tegelijk. Zij kunnen het best weten want zij
moeten ermee leren leven, met die valse schoonheid en met
die domheid.
Vlaamse feministen zullen die uitspraak natuurlijk op haar
kop plaatsen : België is op het eerste gezicht een verrukkelijke man ; pas als je hem goed kent, weet je dat hij een
lelijke dommerd Is.
Tenzij je in overdadig eten en drinken en elke dag een half
uur sport op de beeldbuis paradijselijke verwachtingen zoekt,
is België inderdaad geen hemel op aarde. Zelfs de gastarbeider van De Strangers heeft dat reeds begrepen, ai geven
De Strangers dan toe dat het stukje paradijs van teeve» en
staminee en zomeer aan zee hen niet steeds gegund wordt
en dat zij niet het minst daarom terug willen naar hun eigen
land van zonovergoten armoede.
En misschien voelde Leo Tindemans dat reeds sinds lange
tijd aan en wilde hij eerste-minister worden om voortdurend
op reis te kunnen gaan ? In het land dat dank zij hem anders
zou worden is inderdaad niets meer te veranderen. Tenzij
het geschiedt met de uitdrukkelijke toelating van vakbondskoningen De Bunne en Houthuys. De laatste heeft dat vorige
week trouwens open en bloot en zonder spijt gezegd : ik
geloof niet dat in 'ons land nog belangrijke beslissingen kunnen genomen worden zonder onze medewerking. Hij bekent
dus eerlijk dat hij 'niets meer voelt voor een politieke demokratie met een regering die regeert en een parlement dat
kontroleert. In de.toekomst zullen dus niet meer de parlementsverkiezingen
belangrijk zijn, wel de vakbondsverkiezingen.
De Belgische demokratie is doorheen haar geschiedenis
steeds een twijfelachtige zaak gebleven. Honderd jaar geleden regeerde hier een politiek bewuste kaste van graven en
baronnen en jonkers. De man in de straat, het geroemde
« volk », vond dat Natuurlijk niet goed. Maar zijn overslaande
stem, heesgeschreeuwd tegen het onrecht, werd niet gehoord op de politieke tribune. En wat gebeurt vandaag, nu
het spook van de honger verdreven is en het volk de techniek van het spreken heeft geleerd ? Thans regeert een
andere kaste, die van bureaukraten en technokraten
die
oeverloos machtig zijn en door niemand worden gekontroieerd. Zij investeren in onze naam maar tegen onze zin miljarden overheidsgeld In torengebouwen en mollepijpen en
ontelbaar wordende autowegen die tegen de loop van de
wereldgeschiedenis In, alle naar Brussel lelden in plaats van
naar Rome.
Regeert in Rome de paus, in Brussel regeert de Belg. De
Belg is rijk en koppig in de boosheid. Hij weerstaat de druk
van de Amerikaanse fabrikanten van
gevechtsvliegtuigen,
maar is bang de vriendschap te verliezen van burgemeesters
die de wet overtreden en dokters die slechts franssprekenden kunnen genezen.
Voor wie niet met ze moet leven Is België inderdaad een
verrukkelijk mooi wezen. Maar gaat niet de roep dat de
mooiste mannen en de mooiste vrouwen de minst trouwe
zijn en de meest harteloze ?
FRANS-JOS VERDOODT
N.B. MarniK Gijsen en Gerard Walschap zijn baron geworden. Baron, uitgesploken met de I van de lof der zotheid.

ABONNEMENTENSUG 1975
De winst d^xe week kwam hoofdzakelijk
uit Mechelen^ Hasselt, Aalst, Antwerpen,
Brussel, Leuven en Oostende.
In de winststand leidt Aalst vóór Cent, Dendermonde, leper, Hasselt, Turnhout, Mechelen, Kortrijk, Oudenaarde, Oostende,
Antwerpen, Brugge en St-Niklaas.
In verhouding tot de bevolkingscijfers leidt
Aalst voor Mechelen.

SPAANSE TERREUR
TOT IN BRUSSEL
De vu-jongeren protesteren tegen de arrestatie van 6 van
hun leden door de Brusselse politie, omdat zijn op 15-5 vreedzaam pamfletten uitdeelden aan het Palels voor Schone Kunsten waar op initiatief van de Spaanse Ambassade een
Spaans koncert plaats had in aanwezigheid "van een Sp«an«
minister.
.
, . . .,
in dit pamflet klaagden de VU-jongeren de gewelddadige repressie van het Baskische volk door het ondemokratisch
Spaanse regime aaft en veroordeelden zij in het bijzonder de
folterpraktijken van de Guardia-Civil, die zopas Eustaquio
Erquicia, een Baskisch priester die opkwam voor de bescherming van de Baskische taal, zo gemarteld hebben 4|fc U i aan
de opgelopen verwondingen bezweken Is.
_,_.
De VU-jongeren protesteren bovendien tegen het bmtaM optreden van een Spaanse privé-mllltle onder leiding van een
direkteur van een Spaanse school te Brussel aan het Palels
voor Schone Kunsten, waarbij een 10-tal VU-jongeren vakkundig afgetuigd wercton.
Êlè'VlMongeren eisen van de minister van Buitenlandse Za»n dan ook maatregelen tegen dergelijke buitenlandse stoottroepen.
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WK KOMPLOTTSRT IN PORTUGAL ?

(jeeveedee) Aan de vieringen en herdenl<lngen waarmee de
voorjaarsicalender in Nederland rijk bedeeld is [verjaardag
van de l<oningin, begin van de Duitse bezetting, einde van de
oorlog) was dit jaar nog een ekstra « jubileum » toegevoegd:
het tweejarig bestaan oftewel de eerste helft van de regeringsperiode-Den Uyl. Het was inderdaad deze meimaand
twee jaar geleden dat na een rekord-formatie van omtrent
een half jaar een kurieus kabinet zich aan het parlement presenteerde. Het was, zoals dat in de wandeling heet, een
« rooms-rode » ploeg hoewel de socialisten jarenlang de
dure eed hadden verkondigd dat zij niet met de « onbetrouwbare » Katholieke Volkspartij (KVP) samen wilden regeren.
Anderzijds hadden de kristelijke partijen hun afkeer van een
samengaan met de Partij van de Arbeid niet onder stoelen
of banken verborgen, maar haddefi de twee kampen elkaar
uiteindelijk gevonden met behulp van de befaamde formule
van het « gedogen », het mekaar verdragen dus. Een vrij
wankele basis voor de regering. Toch heeft de ploeg het
twee jaar uit- en volgehouden en dus was het moment voor
een herdenking in de vorm van het opmaken van een balans
aangebroken.

REGERIN6SPL0EG-DEN UYL
HALVERWEGE DE RIT

De nauwelijk één jaar oude Portugese « demokratie » blijkt helemaal geen demokratie te zijn,
nu duidelijk blijkt dat de Beweging van de Strijdkrachten (of
een fraktie daarvan, daarop hebben we geen kijk) de kommunistische partij steunt in haar pogingen, om de sterkste partij, de socialisten van Soares, traag maar
zeker uit te schakelen.
Vandaag blijkt hoe nadelig het
vooral voor de socialisten was,
dat ze niet zo goed georganiseerd
zijn als de kommunisten en ten
tweede, hoe belangrijk in de strijd
om de ijiacht de sterke greep
van de kommunisten is op de
Portugese
vakbeweging.
Deze
vakbeweging heeft het bvb. deze
week mogelijk gemaakt dat het
grootste socialistische blad « Republica » niet kon verschijnen,
omdat het technisch personeel,
volgens ordewoord van de door
de kommunisten beheerste vakbond, de drukkerij bezetten, de
redaktieleden in hun kantoren opsloot en de verschijning van het
blad pas zou toelaten, wanneer
de strekking minder anti-kommunistisch zou zijn !
De anti-socialistische beweging
gaat gepaard met de ontdekking
van een zgn. anti-revolutionair
komplot. Later blijkt het niet zo
zeker om een echt komplot te
gaan, vooral wanneer uitlekt dat

de ontdekkers van het « komplot » behoren tot een der meest
linkse eenheden van de Beweging der Strijdkrachten.
Het is duidelijk dat deze Beweging der Strijdkrachten snel naar
een krisis evolueert, indien ze er
al niet volop inzit. Men kan alle
begrip hebben voor de toestand
in Portugal zoals deze is ontstaan
na een jarenlange konservatieve
diktatuur en de omverwerping ervan door het leger (en niet door
een ondergrondse partijpolitieke
oppositie). Maar men doet de
waarheid geweld aan wanneer
men in de huidige situatie van
een « Portugese demokratie »
spreekt.
Het is reeds ondemokratisch wanneer op bevel van het leger bepaalde, zelfs gematigde partijen
niet aan de parlementsverkiezingen mogen deelnemen. Wat heeft
vervolgens nog het besluit van
de Beweging der Strijdkrachten
te maken met demokratie, dat
ongeacht de uitslag van de verkiezingen, deze beweging het
laatste woord zal blijven voeren?
Ten derde, stellen we vast, dat
de Beweging ernstig blijkt genoyauteerd blijkt te zijn door de
kommunisten, die
nochtans
slechts 12 % van de stemmen
behaalden tegen 36 % voor de
partij van Soares, terwijl de andere, meestal gematigde partijen,

Le Pays Basque torture
Het toeval wilde dat het « verjaarsfeest » gehouden moest
worden nadat de regering een week lang aan de rand van de
afgrond had gebalanceerd, dit vanwege de kwestie van de
Vermogensaanwasdeling, zwaarwichtig woord voor een financiële regeling in het bedrijfsleven die de arbeiders recht
moet geven op een brokje van de door de ondernemers gemaakte winsten. De herrie daarover was zo geweldig geweest dat de nogal regeringsgezinde» Volkskrant» schreef :
« Met knikkende knieën en lamgeprate koppen komt het
kabinet-Den Uyl aan het einde van zijn tweede regeringsjaar ».
Een beetje overdreven gesteld intussen, want het kompromis dat tenslotte over die Vermogensaanwasdeling (VAD)
werd gesloten, hing al dagen in de lucht, al wilden de media
de mensen graag anders doen geloven. Het kompromis zit
immers ingebakken in een kabinet dat op twee nogal verschillende poten steunt, en de VAD-zaak was dan ook beslist
niet de eerste gelegenheid waarbij met de onafscheidelijk
verbonden begrippen « kompromis » en « breuk » werd
geschermd.
Niettemin kon het met anders of de balans van twee jaar
regering-Den Uyl weerspiegelt het voortdurende voorzichtige
gelaveer waaraan voor deze kombinatie van kristelijken en
socialisten niet te ontkomen viel. In hun program, het befaamde « Keerpunt », was de Partij van de Arbeid hard van
stapel gelopen. De financiële grootmachten zouden aangepakt worden, het bezit zou eerlijker onder de mensen verdeeld worden, iedere Nederlander zou gelijke kansen krijgen.
Beloften die socialistische partijen in menig land luid verkondigen, maar die zonder een duidelijke meerderheidspositie
(en dan nóg !) natuurlijk niet waar te maken zijn Den Uyl,
een nogal nuchter denkend man, had trouwens al geruime
tijd vóór hij het eersteministerschap aanvaardde, bij herhaling gezegd dat in het demokratische parlementaire stelsel
de marges uiterst smal zijn, met andere woorden : of de
liberalen of de socialisten mee-regeren, echt gróte verschillen zal dat niet te zien geven.
Regerend In die smalle marges en dan bovendien in een
periode waarin zich eerst de energiekrisis aandiende en vervolgens het spook van de werkloosheid door het hele land
ging rondwaren, heeft de ploeg-Den Uyl het alles bij elkaar
nog niet eens zo slecht gedaan in haar eerste twee jaar, al
zijn de werkelijk opzienbarende beslissingen op de vingers
van een halve hand te tellen. We denken daarbij dan niet aan
de hierboven genoemde beloften, maar eerder aan het milieubeheer en de verkeersveiligheid. Financleel-ekonomisch zijn
er zeker geen stappen van grote betekenis gezet, de pas
verschenen nota over het inkomensbeleid laat weer eens zien
hoe uiterst moeilijk het Is op dit terrein tot ingrijpende veranderingen te komen. Dat ligt uiteraard voor een deel aan
de altijd veel voorzichtiger opererende kristelijke regeringspartners die bovendien bij een zaak als de werkloosheidsbestrijding de neiging vertonen allereerst naar het ondernemersbelang te kijken. En dat botst nogal eens met de
socialistische opvattingen die ook in Nederland aanleunen
bij de Ideeën van de vakbeweging.
Of de regering ook de tweede etappe van haar « koers »
zal kunnen voltooien, blijft vooralsnog een open vraag. Want
ondanks de smalle marges wil Den Uyl toch proberen nog
wat rode winst uit het vuur te slepen. De grondpolitiek
(nationalisering I) en de werknemersinspraak moeten In het
najaar aan de orde komen. Dan eerst zal blijken tot hoever
het « gedogen » door de kristelijke partijen werkelijk gaat
en of dit kabinet op een basis steunt die vier jaren van
kleine en grote schokken kan doorstaan. Wij voor ons persoonlijk, zijn er niet gerust op dat die komende periode zonder kleerscheuren zal aflopen...
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het overschot deelden. Het valt
evenmin te loochenen dat sinds
de verkiezingen de Beweging de
socialisten op alle mogelijke manieren poogt te diskrimineren en
te vernederen (1 mei-incident).
Wie niet Inziet dat deze Beweging alsnog de kommunisten beoordeligt weigert de werkelijkheid te zien, net zomin men kan
loochenen dat in Angola het leger het meest de linkse bevrijdingsbeweging steunt (al is het
zo dat de rechtsgezinde onafhankelijkheidsbeweging van Angola
duidelijk onder invloed van Zaire's
op anneksatie van het aan grondstoffen rijke Kabinda
beluste
president staat (zie kaart).
Portugal is met Italië, het onzekere element in West-Europa's
zuiderflank geworden. Maar ook
Spanje's toekomst is onzeker
(naarmate Franco stokoud wordt,
verzwakt zijn regime, terwijl de
Baskische beweging een geweldeskalatle dreigt te veroorzaken
die ook buiten het Baskenland om
zich heen zou kunnen grijpen) om
het geschil om Cyprus niet te
vergeten, dat de
Nato-landen
Griekenland en Turkije tegen mekaar blijft opstellen. Het is begrijpelijk dat de Westeuropese
demokratie met bezorgdheid de
evolutie in Portugal gade slaat
en vreest, op de Portugese lente
een Praagse herfst te zien volgen. .

aanstaande in de aktie voor het
Baskisch onderwijs werd in de
folterkamers van de politieke politie ten dode gefolterd en met
stukgetrapte nieren stervend opgenomen in het hospitaal van Bilbao.
De ruchtbaarheid die deze
zaak kreeg, deed de Spaanse politie dit heldenstukje in de schoenen schuiven van de beruchte
« guerillos van Kristus Koning ».
Een blasfemische naam voor een
terreurbende die eigenlijk moet
beschouwd worden als een soort
paralele politie, die het meer vuile
werk opknapt. De gekende Baskischgezinde bisschop Anoveros
van Bilbao is de stervende priester ostentatief gaan bezoeken.
Wat hem reeds een reeks doodsbedreigingen kostte.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID
IS GROOT

ALVA TREKT DOOR BASKENLAND
Het bekende Engelse neutrale
dagblad « The Times » heeft het
maandag in grote opmaak op zijn
voorpagina getiteld : « Bloedige
Spaanse terreur In Baskenland ».
Nu beginnen ze het te geloven.
Een aantal van de feiten, langs
een geheim rapport van Spaanse
advokaten naar het buitenland gesmokkeld hadden wij vorige week
reeds vernomen langs zeer betrouwbare Baskische informatiebronnen. Slechts het dagblad «Het
Volk », dat steeds simpatie had
voor het Baskische verboden sindikaat ELA gaf ruim gehoor aan
deze alternatieve informatie van
uit het zwaarbeproefde Baskenland. De andere bladen hadden
blijkbaar te veel werk om de
pseudo-apertura (openings)-praat
van de Spaanse minister Suarez
over hun argeloze Vlaamse lezers
neer te storten. Voor het overige
komt het nieuws langs de officiële Spaanse agentschappen en
wordt hier bijna kritiekloos afgedrukt. Gezien deze bijna volledige
black-out in onze pers over de reële toestanden bij het Baskische
volk in vogelvlucht enkele van de
zwaarste feiten.

BLOEDIGSTE REPRESSIE
SINDS BURGEROORLOG
Waar de Spaanse bezetters spreken over enkele tientallen « Baskische terroristen » die werden

aangehouden gaf « The Times »
een cijfer van meer dan 2.000. Wij
weten via onze kontaktpersonen
dat in Bilbao de gevangenissen zo
overvol zaten dat men op bepaalde dagen de aangehoudenen bijeenbracht in de arena van de
Plaza de toros. Duizenden huiszoekingen grijpen plaats gepaard
gaande met brutaliteiten en grofheden. De Engelse krant sprak
ook over standrechterlijke exekuties terplaatse. Nadere gegevens
bereikten ons over de in onze
kranten vermelde schietpartij in
de stad Gernika. In het Spaanse
politiebericht heette het natuurlijk « na een vuurgevecht werden
de lichamen aangetroffen van de
twee bewoners, in een huis van
waaruit
ETA-ieden waren gevlucht ». De feiten deden zich
voor als volgt. Nadat een kommando van de ETA betrokken was
in een vuurgevecht met de guardia civil vluchten de betrokken
Basken in een huis in de stad.
Bij een uïtkamoperatie werd, toen
hij opnieuw wegvluchtte, het ETAlid Jesus Markegui neergeschoten en ter plaatse afgemaakt. In
het vuurgevecht sneuvelde ook
de politieoverste
Munoz.
Uit
weerwraak is de Spaanse politie
teruggekeerd naar het vermelde
huis en heeft de bewoners : ignacio Garrai (52 jaar) en zijn vrouw
Blanca Saralegui in hun eigen
huis standrechterlijk gefusilleerd.
De priester e.h. Erquicia, voor-

Nu Spanje in een laatste grote
stuiptrekking van het diktatoriale
regime met alle geweld de vrijheidszin van het hele Baskische
volk poogt te dempen in bloed en
verdrukking moeten wij de aesmoorde stem van dit volk op het
Europese forum horen.
Wij, hebben hier juist het stukje
zien opvoeren door minister Suarez, die het voorstelde alsof
Spanje nu « bijna » demokratisch
is. Ondertussen hitste zijn kollega de staatssekretaris van Binnenlande Zaken een aantal fascistische betogers zo op dat in Bilbao 's nachts zeven autos werden
in brand gestoken met een Franse
nummerplaat, omdat Frankrijk te
veel Baskische politieke vluchtelingen zou beschermen. Nu Spanje hier de vloer platloopt om van
de voordelen te genieten van de
Euromarkt en Europese Gemeenschap is het een historische opdracht van de vrije volkeren in
West-Europa om neen te zeggen
aan deze toetreding zolang de
fundamentele rechten van enkelingen en volksgroepen in Spanje
niet verzekerd zijn.
Eigenlijk moesten wij nu al wel
als Vlamingen geleerd hebben dat
men de rode vlektyfus niet overwint met de zwarte pest. De
Vlaams-nationalisten kunnen de internationale van het bevrijdingsnationalisme werkelijkheid maken
door rond deze toestanden onze
steun aan dat moedige Baskische
volk niet meer los te laten vooraleer waar is geworden wat zij nu
al jaren hun overheersers toeschreeuwen « Gora Euskadi askatuta ». (Leve Vrij Baskenland).
WALTER LUYTEN
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IS HET FRANS BEDREIGD ?
(e.v.) Het is een uitgeversvoltreffer als het eerste nummer van
een nieuw blad na twee weken
uitverkocht en een tweede druk
noodzakelijk is. Dat beleefde de
Franse krant « Le Monde » die in
december van vorig jaar zijn « Le
Monde de {'Education » de wereld instuurde als een nieuw
maandblad waarin onderwijs en
opvoeding In een ruimer kader
gezien worden als dat van alleen
maar leerkracht en school (en
waarmee meteen op een nog breder publiek gemikt wordt). De oplagecijfers zijn indrukwekkend :
160.000 eks. (in> twee drukken)
voor het eerste en 170.000 eks.
voor het januarinummer. Een sukses dat niet onverklaarbaar is. De
onderwijswereld is overal een
mammoet geworden. Verwachtingen in verband met en interesse
voor het onderwijs zijn in Frankrijk blijkbaar nog altijd bij een
groot publiek aanwezig. De uitgever, de Parijse krant «Le Monde»,
kan bogen op een wereldfaam inzake intellektuele
degelijkheid.
Maar het is voor een Vlaming
niet moeilijk dat laatste te relativeren : de informatie over België
is onbestaande of eenzijdig frankofoon bijgekleurd.
Een Parijs professor Engels, Bernnard Gassen, opende in het decembernummer een debat over
het
vreemdetalenonderwijs
in
Frankrijk : « L'anglais, langue de
l'impérialisme ».
Het stuk bevat enkele algemene
beschouwingen over het talenonderwijs in het algemeen en bezwaren tegen de voorkeurspositie
van het Engels. Beide vertonen
op sommige punten een opvallende gelijkenis met de pozitie van
het Frans in ons onderwijs in
Vlaanderen.

• Elke onderwijspolitiek inzake levende talen, aldus Gassen, is revelerend voor de uitgesproken of
verzwegen opvatting die men huldigt in verband met de betrekkingen tussen volkeren en kulturen.
De waardeschaal die tot uiting
komt in de keuze van leerlingen
sn ouders is geenszins toevallig.
Ze drukt een machtsverhouding
uit waarin de taaistudie dient als
voorhangsel voor politiek en ekonomie...
Het Engels is niet alleen de taal
van Groot-Brittannië en het Gommonweaith, het is allereerst de
taal van de grootste wereldmacht : de taal van Wall Street,
het Pentagon, Kissinger, de CIA
en de multinationals (die men
evengoed Amerikaanse bedrijven
kan noemen). Het Engels is dus
de taal van het moderne imperialisme ; een taal die geroepen
is om te heersen ; het onvermijdelijke kommunikatiemiddel
op
politiek, ekonomisch, kultureel,
wetenschappelijk
en technisch
gebied, zowel voor dat deel van
de wereld dat direkt in het
machtsveld van de Verenigde
Staten ligt als voor dat wat hoopt
met de dollarlanden samen te
werken...
De officiële politiek bestaat erin
t.o.v. deze toestand niets te ondernemen, net alsof het Engels in
de keuzewaaier van talen waarvoor scholieren en studenten geplaatst zijn, dezelfde pozitie bekleedt als het Italiaans en het
Russisch. De leerlingen en de
ouders zien het anders... Zesennegentig procent van de scholieren uit het vierde en het derde
jaar (van de lagere humanioraciklus) kiezen Engels als eerste of
tweede vreemde taal. Ondanks
de schijn is het Engels geen keuzevak ; het wordt terecht gezien

en ervaren als een verplicht vak».
Gassen betreurt het dat het Engels alsmaar vooruitgang boekt
ten koste van andere belangrijke
of minder belangrijke talen. Alleen het Duits houdt stand in het
Franse middelbaar onderwijs.
« Bij de hoogste verantwoordelijke van het land gaat het, of men
het nu wil of niet, om een politieke keuze. Zal de kommunikatie
met de hele niet-frankofone wereld in de toekomst in het Engels
moeten gebeuren ?... Lopen wij
niet het riziko dat het Engels, of
beter het Amerikaans, de enige
taal wordt die als vanzelfsprekend wordt beschouwd omdat ze
steunt op een reusachtige ekonomische macht en geholpen wordt
door de kulturele invasie van film,
platen, strips, publiciteit ? ».
Om daar wat aan te verhelpen wil
Gassen het Engels als tweede,
verplichte (vreemde) taal invoeren in het sekundair onderwijs.
De
vroegere
voorkeurspozitie
wordt dan gekoppeld door het
verplichte karakter.
De minderheidstalen in Frankrijk
(Baskisch, Bretoens, Occitaans)
krijgen de kans om het statuut
van eerste taal te verwerven, op
gelijke voet met het Duits, Russisch, Spaans, enz.
Het vroegtijdig en vaak gevaarlijk kontakt van de dominerende
taal met het Frans wordt vermeden. Het Frans vertoont immers
de neiging aan zichzelf te twijfelen. En, zoals de ervaring van de
onderwijsmensen het illustreert,
moet bij de jongste leerlingen de
kennis van het Frans aanzienlijk
verstevigd worden ».
De Vlaming kijkt nogal op van
zo'n taal. Wij hebben heel wat
langduriger ervaring in dit land
met het « kontakt van de dominerende taal » met de eigen taal !

PRIJZENSTOR
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We kunnen ons moeilijk van de
indruk ontdoen dat B. Gassen de
reaktie vertolkt van het soort lieden die zeer hard schreeuwen
vóór ze pijn gevoelen.
Zo'n stuk reveleert toch heel wat.
Het onbegrensde Franse suprematiegevoel op taal- en kultureel
gebied heeft een deuk gekregen.
Misschien niet bij de gewone
man, maar zeker bij een aantal
intellektuelen. Gassens artikel is
daar een tipische illustratie van.
Het zou evenwel naief zijn te geloven dat het beruchte kulturele meerderwaardigheidskompleks
van de Fransman nu tot het verleden behoort.
Naargelang de Europese integratie voortgang maakt zal de strijd
tussen Frankrijk en Groot-Brittannië om de taalsuprematie in Europa alsmaar hardnekkiger worden
en B. Gassen heeft daar een fijne
neus voor. Zijn vrees (en die van
anderen) doet hem de Franse
minderheidstalen en de andere
Europese talen mobiliseren om
met het bedreigde Frans (het
Woord bedreigd is evenwel voorbarig) de Engelse ambities te bestrijden. Een taktiek die in de toekomst meer zal opduiken, tenzij
de Engelse kansen dalen. Hoe
reageerden de lezers van « Le
Monde de l'Education » ? De ingezonden stukken van het januarien februarinummer waarin gereageerd werd op het artikel van
Gassen waren pozitief : instemming met Gassens gedachtengang en een oproep tot kruistocht
tegen de verloedering van het
Frans door de Engelse taal. De inzenders weten natuurlijk niet dat
de Vlamingen al bijna anderhalve
eeuw ervaring hebben en andere
katten te geselen hebben met...
het Frans.

E MEE

ONZE WELVAART HANGT ERVAN AR

Ministerie van Ekonomische Zaken.
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VAM
DE NAATSCHAPPU
Nooit is de verbale belangstelling voor de
rgn. probleemgroepen in de maatschappij
groter geweest dan vandaag. Nooit voorheen in de geschiedenis van West-Europa
is een sociale benadering van alles en
nog wat zozeer in de mode geweest als
dit vandaag het geval is.
Alleszins heeft het er uitermate de schijn
van. Lees er de partijprogramma's maar
eens op na, werk u maar eens doorheen
de regeerverklaringen van de jongste
twintig jaar, doorblader de stapels moties en eisen-bundels maar eens van de
meest diverse drukkingsgroepen in de
maatschappelijke sektor. Wie evenwel
nuchter genoeg is om zich door die woordenstromen niet te laten meesleuren en
wie ook eerlijk genoeg is om luidop te
zeggen wat hij in zijn binnenste denkt,
zal verplicht zijn tot deze eerder pessimistische vaststelling te komen : nog
nooit in de geschiedenis van West-Europa
heeft de gemeenschap méér mogelijkheden gehad dan vandaag om het ouder
wordend deel van de bevolking af te
schermen van armoede en langzame vereenzaming. Maar nog nooit in de geschiedenis van West-Europa werden ten bate
van die ouder wordende bevolking minder
daadwerkelijke inspanningen gedaan en
werkelijke offers gebracht dan vandaag,
door de gemeenschap als kollektiviteit
niet en door de enkelingen afzonderlijk
nog veel minder !

hoe hoog een werknemerspensioen moet
zijn. De vraag is niet hoe hoog een weduwenpensioen moet zijn. De fundamentele vraag is deze : zijn de aktieve leden
van de gemeenschap bereid een deel van
hun welvaart af te staan aan de niet meer
aktieve ouderen en hen daarenboven te
blijven opnemen in het gemeenschappelijk bestaan van elke dag ? Met andere
woorden : vecht iedereen voor zichzelf
en beperkt hij er zich toe de anderen juist
voldoende te laten om in leven te blijven, of voelen wij ons allemaal leden van
een samen-levende gemeenschap, voelen
wij ons allemaal solidair met de problemen en de noden van de anderen ? En
als wij kiezen voor de maatschappelijke
solidariteit van allen voor allen, zijn wij
dan bereid daarvoor ook een deel van
onze welvaart te laten vallen ten voordele van medemensen die niet dezelfde
toegang hebben als wij tot de voordelen
van de huidige welvaartsstaat ?
Voor een nationalist is het antwoord op
al deze vragen duidelijk : een nationalist
kiest bewust voor een daadwerkelijke
maatschappelijke solidariteit en is daarom graag bereid het met wat minder te
stellen ten voordele van de anderen. Want
hoe zouden wij vrede kunnen nemen met
een maatschappij waarin uitdagende luxe
ongehinderd zou kunnen bestaan naast
ten hemel schreiende ellende ? Hoe zouden wij stil kunnen zitten te midden van
een gemeenschap waarin het teveel van
de enen zijn weg niet zou vinden naar
het te weinig van de anderen ?
Wij zijn inderdaad niet enkel nationalisten op politiek terrein. Als wij een natie

willen, een samenlevende en samenvoelende volksgemeenschap, dan rusten wij
niet vooraleer wij de gemeenschappelijk
tot stand gebrachte welvaart ook daadwerkelijk voor iedereen toegankelijk gemaakt hebben.
Het is tegen de achtergrond van deze
optiek dat wij de problemen moeten zien
die verbonden zijn met de inschakeling
van de bejaarden in onze samenleving en
met hun deelname aan onze welvaart.
Want naast de fundamentele plicht tot
maatschappelijke solidariteit die ons allen bindt, is er daarenboven de plicht tot
dankbaarheid die de jongeren tegenover
de ouderen stelt. Ook wie niet vertrouwd
is met de ekonomische en sociale geschiedenis van West-Europa weet toch
voldoende in welke onmenselijke en vaak
mens-onterende omstandigheden honderd
jaar geleden in werkdagen van soms veertien en meer uren de basis werd gelegd
van onze huidige ekonomische welvaart.
De werkvoorwaarden zijn langzaam verbeterd, maar elke generatie heeft het
beter dan de voorgaande en iedereen
moet weten dat hij slechts voortbouwt
aan een welvaart waarvan de grondvesten door anderen werden gelegd.
Die anderen, dat zijn de ouderen van vandaag. Ook zij zijn een deel van de maatschappij. Ook zij hebben recht het leven
van die maatschappij mee te leven en
van de welvaart ervan hun deel te hebben. En hun recht is voor de anderen de
dwingende plicht : er voor te zorgen dat
die dubbele integratie zo snel mogelijk
een feit geworden is I
Wiily Cobbaut

Om evenwel rekening te houden met de
moeilijkheden om op juiste wijze het bedrag te berekenen dat verschuldigd is op
de wettelijke vervaldag, zullen de volgende maatregelen worden toegepast,
indien het op deze vervaldag betaalde
bedrag kleiner is dan het werkelijk verschuldigde bedrag.
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De maandaangiften voor de verrichtingen
van juni 1975 en de kwartaalaangiften
voor de verrichtingen van het 2de kwartaal 1975 worden aangemerkt als geldig
ingediend indien ze uiterlijk op 11 augustus 1975 toekomen bij het bevoegde BTWkontrolekantoor in plaats van op 22 juli
1975.

Om thesaurieredenen blijven de belastingplichtigen verplicht de verschuldigde
BTW of het verschuldigde voorschot te
betalen op de normale vervaldata, te weten uiterlijk op 22 juli 1975 en 20 augustus 1975.

TERUGBETALING GENEESMIDDELEN ZIEKTEVERZEKERING

o

1. Termijnen voor het Indienen der aangiften.

2. Termijnen voor de betaling.

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN

a) De voorgeschreven recepten
De voorgeschreven recepten — ook genoemd :
magistrale voorschriften — worden slechts in de
prestaties van de ziekteverzekering opgenomen
indien ze voldoen aan twee voorwaarden :
1. ze moeten voorgeschreven en uitgereikt worden door daartoe wettelijk bevoegde personen ;
2. ze moeten bestemd zijn voor niet gehospitaliseerde personen.
De persoonlijke tussenkomst van de verzekerde
bedraagt maksimum 25 fr. per voorschrift. De

Het ministerie van Financiën deelt mede
de de BTW-belastingplichtigen,
tijdens de
periode van de zomervakantie, zoals de
vorige jaren, kunnen genieten van bijzondere faciliteiten voor hun BTW-aangiften.
Ze kunnen tevens gedurende dezelfde
periode, de interesten en boeten voor
niet-tijdige betaling vermijden.

De maandaangiften voor de verrichtingen
van juli 1975 worden aangemerkt als geldig ingediend indien ze uiterlijk op 10
september 1975 toekomen bij het bevoegde kantoor, in plaats van op 20
augustus 1975.

Wij vervullen onze opdracht van medemenselijkheid nochtans slecht als wij de
positie van de bejaarden in onze samenleving slechts benaderen vanuit een statistisch en financieel oogpunt. De kern
van het probleem ligt inderdaad dieper
en op een totaal ander vlak dan het werkterrein van statistici en ekonomisten.
Het bewust laten deelnemen van de oudere bevolkingsgroep van de maatschappij aan de algemene welvaart en aan het
leven van de volksgemeenschap in al zijn
aspekten, is een fundamentele optie die
moet genomen worden vanuit een levensbeschouwelijk standpunt. De vraag is niet

De verzekering tegen ziekte en invaliditeit waarborgt twee soorten tegemoetkomingen : De gezondheidszorgen en de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid. De gezondheidszorgen kunnen eveneens gesplitst worden in twee kategorieën tegemoetkomingen : de geneeskundige verzorging en
de geneesmiddelen. Hierna volgen de voornaamste
bepalingen inzake de tussenkomst van de ziekteverzekering bij het aanschaffen van geneesmiddelen.
Vooraf een belangrijke opmerking : deze bepalingen zijn toepasselijk voor werknemers en voor
zelfstandigen die de aanvullende bijdrage betalen.
De zgn. WIGW's (weduwen, invalieden, gepensioneerden en wezen) vormen een afzonderlijke kategorie rechthebbenden in het kader van de ziekteverzekering voor werknemers.
De geneesmiddelen worden onderverdeeld in twee
kategorieèn : de « voorgeschreven recepten » en
de « farmaceutische produkten ».

SOEPOE

zgn. WIGW's ontvangen deze recepten gratis op
voorlegging van hun boekje voor farmaceutische
voorschriften.
b) De farmaceutische
produkten
In tegenstelling met de voorgeschreven recepten, die door de apoteker worden bereid, worden de farmaceutische produkten door de industrie ter beschikking gesteld. Om in aanmerking
te komen voor tussenkomst van de ziekteverzekering, moeten deze produkten opgenomen zijn
op de officiële lijst die onder het beheer staat
van het ministerie van Sociale Voorzorg. Ook
hier geldt de voorwaarde dat ze moeten voorgeschreven zijn door een hiertoe bevoegd persoon. De voorwaarde inzake niet-hospitalisatie is
hier echter niet gesteld.
De persoonlijke tussenkomst van de verzekerde
bedraagt hier in algemene regel maksimum 60 fr.
(of een veelvoud ervan). Voor de zgn. WIGW's
bedraagt de persoonlijke tussenkomst hier maksimum 35 fr. of een veelvoud ervan. Deze produkten zijn gemerkt met de letter A.
Produkten gemerkt met de letters « As » kosten
aan de verzekerde slechts 35 fr. of een veelvoud
ervan. Produkten gemerkt met de letters « Af »
moeten het gunstig advies hebben van de geneesheer van de mutualiteit.
NB : Ook sommige andere produkten (moedermelk,
bloed, verbanden, zuurstof, enz.) kunnen aanleiding geven tot tussenkomst van de mutualiteit.

Cw.

DOKUMENTATIE

a) Indien het verschil kleiner is dan
9.000 fr., zal de rekening-kourant van de
belastingplichtige door de komputer met
geen enkele interest, noch met boete
gedebiteerd worden.

b) Indien het verschil 9.000 fr. of meer
bedraagt, zal de komputer de rekeningkourant van de belastingplichtige debiteren met de gebruikelijke interesten en
boeten.
De belastingplichtigen die maandaangiften indienen, zullen evenwel kwijtschelding van deze interesten en boeten kunnen bekomen, op voorwaarde dat zij op
de vervaldag van 22 juli en van 20 augustus 1975 een bedrag hebben betaald dat
gelijk is aan hetgeen zij volgens hun aangifte van de vorige maand verschuldigd
waren en dat zij respektievelijk op 11
augustus en op 10 september 1975 het
saldo hebben betaald.
De belastingplichtigen die l<wartaalaangiften indienen, zuilen eveneens kwijtschelding kunnen bekomen van de interesten en boeten die wegens onvoldoende betaling op de vervaldag van 22 juli
1975 werden aangerekend, op voorwaarde dat zij, op deze vervaldag, een bedrag
hebben betaald dat gelijk is aan het maandelijks voorschot dat werd berekend volgens hun aangifte van het eerste kwartaal 1975 en dat zij uiterlijk 11 augustus
1975 het saldo hebben betaald.
De gemotiveerde aanvraag tot kwijtschelding van de interesten en boeten
dient te worden gestuurd naar het BTWkontrolekantoor waaronder de belastingplichtige ressorteert.
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ANTWERPEN
ANTWERPEN (Arr.)
TEKSTEN « BEWEGINGSWIJZER »
Gezien vanaf donderdag 29 mei, ons weekblad « Wij » op donderdag zal verschijnen, dienen de afdelingsverantwoordelijken er van heden af zorg voor te dragen dat de in te brengen teksten voor deze rubriek, UITERST elke DINSDAG
(avond) vóór het verschijnen van « Wij » van de volgende
week, in 't bezit zijn van arr. sekr. Wim Claessens, Pastoor
Deensstr. 19, 2510 Mortsel, tel. 55.39.09). Rechtstreeks aan
de « Wij »-redaktie ingezonden teksten kennen geen aanvaarding en worden niet gepubliceerd !

ANTWERPEN (Arr.)
KNS-VOORSTELLING
Traditiegetrouw
brengen
de
Antwerpse KNS-al<teurs een jaarlijkse opvoering voor VU-arr Antwerpen Voor de opvoering van
de muzii<ale l<iucht « 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-Stadssekretanaat, Wetstr. 12, Antwerpen (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-stadssekretariaat, Wetstr. 12, Antwerpen
(36.84.65) of rechtstreeks op het
ANZ-sekretariaat, Vrijheidstr. 3032, Antwerpen (37.93.92). (Belde
gesloten op zaterdag).
ANTWERPEN (Stad)
VUJO
Geregelde aktiviteiten. Voor informatie : tel. sekr 36 84.65.
BESTUURSVERKIEZING
Op donderdag 26 juni. Schriftelijk uw kandidatuur graag vóór 31
mei op het sekr., Wetstr. 12.
DIENSTBETOON
Elke maandag op het sekr., Wetstr. 12, 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 toegankelijk van
9 tot 16 u. 30, ook open op het
middaguur (zaterdag en zondag
gesloten).
KONTAKTBLAD
Het laatste nummer werd gebust op het Kiel, 6de en 7de wijk.
In ditzelfde nummer per adres gericht aan alle leden, verscheen de
mededeling over de statutaire bestuursverkiezing in de afd. In het
nummer van juni — enkel in de
nummers gericht aan de leden —
vindt men de binnengekomen kandidaturen weer.
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KOO
Om een afspraak te maken met
onze vertegenwoordigers gelieve
te telefoneren . De Laet 38 66 92
of De Boel 33 97 90
UITSTAP
Wie meeging op de heerlijke
tocht naar de Limburgse kempen,
weet hoe gezellig en interessant
deze uitstap was De anderen
moeten in het vervolg maar meegaan We verklappen niets
ABONNEMENTENSLAG
Die gaat steeds daar. We kennen
noq enkele leden die graag een
abonnement zouden willen hebben
doch waarvoor de financiële inspanning te groot is. U kan hen
echter een plezier doen met een
geschenkabonnement aan te bieden. De prijs vanaf juni tot eind
van dit jaar is 300 fr. U kan storten op KB Carnotstr., Antwerpen,
404-3036801-74 van VU-Antw Stad.
Wij doen de rest en laten de betrokkene weten aan wie hij het
geschenkabonnement te danken
heeft.
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 Antwerps Sportpaleis, onder het motto « Brussel Halt I ». Nog primakaarten — eerste rijen aan 150 fr.
— te verkrijgen bij afd. penningm.
André Filliers, Statiestr. 9, Berchem (tel. 39.24.28).

GEVRAAGD
JOBS VOOR JOBSTUDENTEN
Opgave van jobs en vacantiewerk
bij
SocioCulturele
Dienst UIA. Tel. : 031/28.18.58
tussen 14 en 16 uur.
Indien gewenst ook bijlessen
door studenten op licentieniveau.

1^
SCHAARBEEK : 8 JUNI
In het Sportpaleis zingen we
dat we Vlaanderen hartelijk liefhebben, een maand laten zweren
we •• Vlaanderen trouw totterdood ». TAK geeft u nogmaals de
gelegenheid om al dit « trouw
zweren » in aktie om te zetten.
Zondag 8 juni • betoging Schaarbeek We verzamelen om 11 u aan
het Rogierplein te Brussel. Wij
raden u echter aan met de bussen
mee te reizen. Aan Berchem-kerk
vertrekt er om 9 u. 15 een bus.
Inschr bij Erwin Brentjens, Van
Vaerenbergstr. 63, tel 39.10.74
BORSBEEK
BESTUURSVERKIEZING
Op dinsdag 3 juni e.k van 19
tot 21 u in café Excelsior (zaal
Rivièra), J Reusenslei 17
JAARMARKT
Naar jaarlijkse gewoonte vond
op de 2de Pinksterdag de 27ste
jaarmarkt plaats Naast de veelkleurige feestmarkt, de fotowedstrijd, de orgeldraaier, tentoonstel.
Iingen en allerlei andere festiviviteiten, maakten de paardenjaarmarkt en de wielerwedstrijd nogmaals de hoofdbrok er van uit.
Borsebekenaren en bewoners van
omliggende gemeenten beleefden
weer één van die onvergetelijke
dagen, dank zij deze inrichting
van het Gemeentelijk Feestkomitee.
GESPREKSAVOND BPA NR 3
Op maandag 26 mei te 20 u. 30
stipt wordt er een gespreksavond
ingericht, welke doorgaat in het
lok Sloep, aan de A. Van Putlei.
Volksvert. A. De Beul, prov. en gemeenteraadslid P. Doevenspeck
en ir J Van den Broeck zullen de
vragen van de aanwezigen i.v.m.
BPA nr 3 beantwoorden. We bevelen deze avond aan al onze leden
warm aan.
11 JULI-VIERING
Op vrijdag 27 juni wordt door
het Gemeentelijk
Feestkomitee
de 11 juli-viering ingericht in zaal
Relax, de Robianostr. 54. Verlenen hun medewerking : Trommelen Majorettenkorps Relax, Harmo.
nie Vrede en Vermaak en de Zangen Dansgroep Ortolaan. De feestrede zal worden gehouden door
Valeer Portier.
BRASSCHAAT
DIENSTBETOON
Adressen : Voor het centrum :
café Vogelzang, Miksebaan 25
(Rik Decleir) ; wijk Kaart : café
Boerke, Rustoordlei (Monika Verijke-Deschepper) ; Polygoon : café Hovenier, Bredabaan 810 (Stan
Van Looveren) ; Bethanië : café
Oud-Belgié, Pauwelslei 184 (Roger
Vanthillo) ; Mariaburg : café Cycle,
Kapelsestwg 364 (Jaak Decru) Telkens de 1ste donderdag
van de maand van 20 tot 21 u. 30.

BELAMGRIIKE NEDEDOING
VOOR AUE VU-AFDELINGEN

Zoals wij in ons vorig nummer aankondigden
zal de verschijningsdatum van « Wij » binnenkort 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 afwerkingsschema en meteen veranderen ook de dagen waarop de kopij voor de verschillende rubrieken op de redaktie moet toekomen.
Voor de rubriek « Wij in de Volksunie » (bewegingsleven) zullen alle berichten en mededelingen in de toekomst TEN LAATSTE DE VRIJDAGMIDDAG op de redaktie moeten zijn.
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 tijdig insturen.

N.B. Deze mededeling vervangt de richtlijnen
die de afdelingen reeds vroeger ontvingen bij
brief van 16 april jl., ondertekend door de hoofdredakteur.
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BROECHEM
38ste VLAAMS NATIONAAL
ZANGFEEST
Halt of Brussel valt ». Sekr. Wim
D'uys, Abelelaan 9, tel. 85.53.98.
BORNEM
OPENING . DE BRON •
Heden zaterdag 24 mei opening
van • De Bron », lokaal Vlaamse
klub Bornem, gelegen Kapelstr.
71. Programma : 15 u. : bijeenkomst aan zaal Alcazar, Puursestwg 25 en rondgang in de gemeente met de Vlaamse muziekmaatschappij
Kempenland
van
Mol ; 16 u. : plechtige opening
met toespraken van Wim Jorissen,
nat. sekr. en Hugo Schiltz, voorz.
van het Partijbestuur. Daarna ontvangst 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. Openingsuren : zaterdag 24 mei van
16 tot 20 u. en zondag 25 mei van
10 tot 13 u.
EKEREN
DIENSTBETOON
Onze mandatarissen staan steeds
bereid om u te helpen : Alfons
Bollen, schepen, Koekoekl. 7, tel.
64.49.43 ; Maurits Van Tongerloo,
gemeenteraadslid, Leliënl. 62, tel.
64.55.14 ; Lode Van Vlimmeren,
KOO-lid, Hoogboomstwg 22, tel.
64.41.48 ; Veerie Thyssens, KOOlid, Geestenspoor 72, tel. 41.04.41.
VLAAMS NAT. ZANGFEEST
Op zondag 25 mei in het Sportpaleis om 14 u. 30. Kaarten kan u
bekomen op het ANZ-sekr., Vrijheidstr. 30-32, Antwerpen, tel.
37.93.92.
KNS-VOORSTELLING
Op dinsdag 27 mei te Antwerpen, ingericht door het arr. bestuur van VU-Antwerpen, om 20u.
Kaarten te verkrijgen op het VUStadssekr., Wetstr. 12, Antwerpen, tel. 36.84.65. Nadere inlichtingen hieromtrent steeds te bekomen op het VU-sekr., Geestenspoor 72, Ekeren, tel. 41.04.41.
HEIST-OP-DEN-BERG
VLAAMS ZIEKENFONDS
Emiel Van Langendonck houdt
zijn zitdag op 26 mei van 20 tot
20 u. .30 bij Amelie, Lostr.
HOBOKEN
BESTUUR
Het nieuwe bestuur werd als
volgt samengesteld
voorz. :
Bracke ; ondervoorz. : mevr. Peeleman ; sekr. : Van Camp ; penningm. : De Ranter ; org. : Van
den Nieuwenhof ; prop. : Vandermeeren ; public-relation : Crick ;
raadslid : Besbrugge.
VLAAMSE KULTURELE KRING
. JAN PEETERS »
De zangnamiddag met Willem
De Meyer werd een groot sukses
met ong. 150 aanwezigen. Alle medewerkers voor hun Inzet bedankt.
HOMBEEK
BESTUURSVERKIEZING
Kandidaturen dienen te worden
binnengebracht bij Jan De Wit,
Houtestr., vóór 30 mei.
VUJO
Vandaag 24 mei om 20 u. 15,
kleinkunstavond met de plaatselijke groep Guido en Gezellen in
zaal Leeuw van Vlaanderen, Stationsstr. 1.
HOVE
BESTUURSVERKIEZING
Had plaats op donderdag 15 mei.
Wij danken alle kandidaten, belangstellenden en kiezers. Opvallend was het aantal jonge en vrouwelijke kandidaten. Werden verkozen : Jenne Hoogstoel, mevr.
Verhulst-Latomme, Juliaan Op de
Becq, mevr. Peeters-Jacobs, Hugo
Vandriessche, Willem Nollet. Gemiddelde leftijd : 40 j . Een ploeg
met kaderleden waarvan je iets
verwachten kunt ! De uittredende
voorz. Jenne Hoogstoel en de uittredende sekr. mevr. VerhulstLatomme werden opnieuw in hun
funktle bevestigd.

WIJIO

iTEGEM
VLAAMS ZIEKENFONDS
Emiel Van Langendonck houdt
zijn zitdag op 26 mei van 19 tot
19 u. 30 bij Pons Van Haut, Kleine
Hooiweg 4.
LIER
VUVA
Op 24 juni te 20 u. in de feestzaal van restaurant Belfort, Grote
Markt 42, neemt het Dosfelinstituut ons een avondje mee onder
begeleiding van Willy Kuijpers en
Walter Luyten naar Gernika, waar
beiden in de optiek van het Europa der Volkeren deelnamen aan
een verboden Baskische manifestatie. Iedereen van harte welkom.
LIER
MARCEL

VAN ROY

KOO, Van Aertselaerstr., elke
dinsdag en vrijdag tussen 14 en
17 u. Hebt u moeilijkheden ? Aarzel niet onze mandatarissen op te
zoeken.
PROPAGANDA
Mogen we nogmaals een oproep
doen tot de personen die zich
zouden interesseren in het voeren
van propaganda, op plaatselijk
vlak, zich in verbinding te stellen
met Omer Stevens, 45.25.17 of
met het sekr.46.02.79. Hierbij denken wij vooral aan de jongeren
tussen onze leden en simpatisanten, maar natuurlijk is er voor de
ouderen ook wel wat te doen.
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.
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24.

24.
24.
26.
25.

26.

25.
26.

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 streefnorm. Nog slechts een 30-tal abon.
nementen zijn we ervan verwijderd. Wie zorgt ervoor dat ook dit
bereikt wordt ?
MECHELEN
VLAAMS ZIEKENFONDS
TAK MECHELEN
Het bureel is open elke maandag, dinsdag en donderdag van 14
tot 16 u. Woensdag van 16 tot
19 u. Alle inlichtingen tot overschakeling kunt u krijgen op het
bureel, BÏeekstr. 6, Mechelen of
bij Emiel Vanlangendonck, Clemenceaustr.
59,
St-Kat-Waver.
Tel. 015/21.66.12.
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VERZEKERINGSKANTOOR
SPAARKAS

-

HYPOTHEKEN

LENINGEN
Drie Koningenstraat

12

2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82
MAANDAG

GESLOTEN

Huwelijl< - Brand - Familiale
1 i.

GRATIS

MERKSEM
BRUSSEL HALT !
Toegangskaarten voor het Zangfeest tegen 200, 150, 100, 75 en
50 fr. zijn nog te bekomen in
Vlaams Huis Tijl, of kunnen worden besteld bij Jan Vinken, Akkerbouwstr. 71, tel. 45.49.13.
BESTUURSVERKIEZING
Zoals reeds werd medegedeeld
zal de bestuursverkiezing plaats
vinden op vrijdag 30 mei tussen
20 en 22 u. in ons ontmoetingscentrum, Ie verdieping, boven
Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298.
DIENSTBETOON
Graag brengen we in herinnering van de belangstellenden, dat
schepen Toon Dewachter, elke
maandag tussen 14 en 17 u. te bereiken is op het gemeentehuis en
dat KOO-voorz. Leo Michielsen te
spreken is op het bureel van de

MORTSEL
LEEUWEVLAGGEN
Met onze Vlaams-nationale feestdagen in 't zicht, herinneren er
wij onze lezers, leden en simpatisanten aan dat leeuwevaandels
(nylon, 1,50 m x 1,50 m) voor
raam of stok ter beschikking liggen 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 CeusterDe Decker, Edegemstr. 85 ; Wim
Claessens, Pastoor Deensstr. 19 ;
G. De Clercq, Molenlel 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 zaterdag van 10 tot 12 u. bij Achiel
Van Tendeloo, Statieplein 2E, tel.
031/81.81.32.
BAL VAN DE BURGEMEESTER
Heden 24 mei om 20 u. in de
reuze feesttent op het Kerkplein.
Zoals elk jaar organiseert Nijlen
zijn bal van de burgemeester, dit
jaar ten voordele van de Nijlense
jeugdverenigingen. Zoals elk jaar
nodigen wij al onze vrienden langs
« Wij • uit ons door hun aanwezigheid te steunen.
NIEL
KNS
Voor de opvoering van « Trijntje 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.
DIENSTBETOON
Elke vrijdag vanaf 20 u. staan
onze vrienden Frans De Meulemeester en Guido Michiels ter
beschikking van mensen met problemen allerhande, in het sekr.,
Antwerpsestr. 186. Ook sen. De
Bruyne kan eens per maand daar
geraadpleegd worden.
Kan je niet wachten tot vrijdag, wend je tot Luc Deheusch,
Aug. Vermeylenstr. 5, die graag
zal helpen.

NIEL
5de RUPEL EN SCHELDERALLY
Op zondag 8 juni 1975 richt de VU-afd. Niel een autozoektocht
m. Om iedereen gelijke kansen te geven, voorzien we twee
reeksen :
A. — Rally volgens formule C (VAB) voor ervaren rallyrijders
over een afstand van 40 km.
B. — Toeristische autozoektocht, speciaal voor onze niet
geroutineerde VU-leden en simpatisanten. Ook nietleden zijn natuurlijk welkom. Afstand 70 km.
Voor A en B, vrij vertrek tussen 12 en 13 u. in de Rupelstreek
aan café Overdekte Wip, waar die dag het rallysekretariaat
gevestigd is. Meerdere deelnemers per wagen toegelaten.
We beschikken over een welgevulde prijzentafel.
Deelnemingsprijs : 225 fr. Wie vóór 4 juni inschrijft door
storting op rek. 000-0543526-35 van Jos De Graef ,K. Marxstr.
9, 2640 Niel, geniet een korting van 25 fr.
Maak met uw gezin een ontspannende namiddag mee en steun
tegelijkertijd de VU-mensen uit de moeilijke Rupelstreek.

26.
27.

28.
30.

30.
30.
31.

Bornem : Inhuldiging Vlaams lokaal. Om 15 u. samenkomst zaal Alcazar en in stoet naar lokaal waar Wim
Jorissen en Hugo Schiltz de gelegenheidstoespraken
zullen houden.
Hombeek : Kleinkunstavond met plaatselijke sterren.
Lier : TAK-filmavond, 19 u. 30, in VTI, Kruisbogenhofstr.
Lier : Bestuursverkiezingen in taveerne Rebels, BerlaarStr. 55, van 20 tot 22 u.
Antwerpen : Voormiddag van het Zangfeest in VTB-zaal,
St-Jakobsmarkt 45 te Antwerpen om 10 u. 30 TAK-flIm
« De slag van Schaarbeek ».
Borsbeek : VU-gespreksavond om 20 u. 30 in lok. Sloep,
A. Van Putlei. Volksvert. A. De Beul, prov. raadslid P.
Doevenspech en Ir J. Van den Broeck, spreken over BPA
nr 3.
Hoboken : Werftocht (wijk Berkenrode). Verzamelen om
10 u. in VI. Nat. Centrum, Steynstr. 85.
Hoogstraten (kant.) : Kant. vergadering in café Breugelhof te Merksplas om 20 u. 30. Ter bespreking : de organisatie van de afdelingsbestuursverkiezingen, de werving van leden en abonnementen, het kant. bal, de uitbouw van afzonderlijke afdelingen in Merksplas en Rljkevorsel.
Merksplas : Kant. vergadering Hoogstraten in café Breugelhof.
Antwerpen : Arr. KNS-voorstelIing « Trijntje van Saardam », om 20 u. In KNS. Bestel uw kaarten, tel. 36.84.65
VU-stadssekr., Wetstr. 12.
O-L-Vr-Waver : Bestuursverkiezingen in lokaal De Vlashoeve, van 20 tot 22u.
Deurne : Life Pop Show - The Garnets en Apple, samen
om 21 u. in zaal Trefpunt, Turnhoutsebaan 28. Onkosten : 90 fr.
Mol : Bestuursverkiezing van 19 tot 21 u. in zaal van
café De Koestal, Sluisstr. 178.
Mol : Bestuursverkiezing in zaal De Koestal.
Herenthout : Bestuursverkiezing in De Nieuwe Kroon.

JUNI
2.
3.

4.
6.
8.
8.
9.
13.
15.
15.
20.
23.
24.

Lier : Vuva-vergadering, 20 u. 30, in Taveerne Rebels
met voordracht « Beter wonen ».
Ranst : Voorlichtingsvergadering van het Algemeen Verbond van Vlaamse Sindikaten om 20 u. 30 in lok. Wachtzaal, Lievevrouwstr.
Westerio : Bestuursverkiezing in Frituur Ingrid.
Turnhout : Bestuursverkiezing in Lindenhof.
TAK-betoging te Schaarbeek.
Niel : 5de Rupel- en Schelderally. Vertrek tussen 12 en
13 u. in de Rupelstr., café Overdekte Wip. Voorwaarden
en inschrijving zie in dit blad onder berichten Niel.
Geel : Bestuursverkiezing.
Ramsel : Bestuursverkiezing in De Pereboom.
Lier : Wandeling Koksijde-Zuid-Vlaanderen, vertrek 7 u.
aan stadhuis.
Hoboken : Werftocht wijk Zwaantjes. Verzamelen om
10 u. in café Molenhof (Don Bosco), St-Bernardsestwg.
Kasterlee : Bestuursverkiezing in Breugelhof.
Rijkevorsel : Bestuursverkiezing in Parochiecentrum.
Lier : Vuva-Dosfelinstituut, Baskische belevenissen van
Willy Kuijpers en Walter Luyten in Gernika, feestzaal
Belfort, Grote Markt, om 20 u.

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.
TAK-BETOGING : SCHAARBEEK
Op 8 juni. Neem dadelijk kontakt op met het VU-sekr., Valkenl.
24, tel. 85.58.18.

avond beantwoordde
volkomen
aan de gestelde verwachtingen :
interessant onderwerp en zo behandeld dat iedereen er iets kan
van meepikken...
BLOEMENSCHIKKEN
De 2de avond « bloemenschikken » van de W K gaat door op
dinsdag 27 mei te 20 u. in het
KWB-lokaal, St-Bavostr. (rechtover
de kerk).
ZELFBESTUUR !

WILLEBROEK
VLAAMS ZIEKENFONDS
TAK WILLEBROEK
Het bureel is open elke vrijdag
van 18 tot 20 u. Alle inlichtingen
tot overschakeling kunnen er bekomen worden.
WILRIJK
GESLAAGDE DEBATAVOND
De debatavond over • Emancipatie », ingericht door W K en
Dosfel instituut is een groot sukses geworden. Mannen en vrouwen, oud en jong, iedereen was
vertegenwoordigd en kreeg zijn
zegje. Dat gaf soms wel kleine
kortsluitingen, maar uiteindelijk
was iedereen er toch van overtuigd dat we onbewust erg onvrije en aan de sleur gebonden
mensen zijn, iets waar zowel vrouwen als mannen zich krachtdadig
moeten verzetten. Onze 2de debat-

m.

2.180 fr.

3.130 Ir.

NATIONALE
BEVLAGGINGSAKTfE
1. Prii2«i 18 % BTW incKnief. Bedrukte vlagaen
met rode tong en klauwen kosten méér.
2. De vlaggen worden onder rembours gezonden.
3. Besteladres voor vlaggen en foWers:
TIELTSESTEENWEG 12
8780 - OOSmOZEBBCE teL 056/66 60 73
2. VenneM ; a. raam- of mastvlag ; b moderne of
klassieke leeuweflguur.

W E G M E T DE V O O G D E N !
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BRABANT
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ZAAL « DE KROON »
Steenweg naar Helle 131, Sint-Genesius-Rode
DINSDAG 27 MEI 1975 om 20 UUR

Arrondissementele

VU-MEETINC

SPREKERS :
— Frans VAN DER ELST, senator, algemeen voorzitter VU.
— Wim JORISSEN, senator, algemeen sekretarls 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.

ANDERLECHT
HOEVEFEEST
Heden zaterdag 24 mei vanaf 15
u. 30 in het St-Niklaasinstituut,
Bergensestwg 1421 te Anderlecht,
hoevefeest op het Brabantse boerenerf. Het gebouw, dat meer dan
200 jaar oud is, maakte deel uit
van het landgoed van de Heren
van Aa. Programma : zang en muziek, vrij podium, oude ambachten,
kunsttentoonstelling, volksdansen,
volkse spelen, Brabantse hap en
tap.
ATTENRODE-WEVER
WERKING
Zondag 8 juni, autozoektocht
door 't Hagelend. Inschr. : café
Bellen-Cartois
(gemeentehuis),
van 13 tot 15 u.
BEKKEVOORT
ANZ
Wij reizen mee met de bus, ingelegd door het gewestelijk IJzerbedevaartkomitee. Schrijf In bij
Raoul Claes, Tiensebaan, Molenbeek-Wersbeek of bij Rik Costermans, bloemist, Staatsbaan, Bekkevoort.
BRUSSEL-WEST
SOCIAAL CENTRUM
Mogen we er onze Vlaamse
vrienden uit Brussel-West aan
herinneren dat ze voor al hun sociale problemen terecht kunnen in
het sociaal centrum van ons agglomeratie- en gemeenteraadslid Jan
De Berlangeer, Jettestwg 548,
1090 Brussel (nabij de de Smet de
Naeyerlaan), elke zaterdag tussen
10 en 12 u. Bekwame sociale raadgevers staan tot uw dienst, zonder van uw kant enige verplichting. Als nadere kennismaking
grijpt er op 24 mei a.s. te 10 u. 30
een receptie plaats.
DILBEEK
BESTUURSVERKIEZING
Heeft plaats op vrijdag 6 juni
van 18 tot 22 u. in het lok. Wit
Paard, Spanjebergstr 2. De kandidaturen moeten schriftelijk uiterlijk op 30 mei ingediend worden
op het afd. sekr., KI. Kapell. 27.

KESSEL-LO
DE LOTGEVALLEN
VAN EEN TAKTIVIST
Na de geslaagde filmavond van
9 mei j l . te Molenstede, waarbij
de prachtige film . Bouwen aan
de toekomst » werd vertoond zal
het IJzerbedevaartkomitee van het
gewest weer een filmavond organiseren op zaterdag 14 juni in de
gemeentezaal van
Molenstede.
Bij deze gelegenheid wordt een afwisselend programma aangeboden
dat werkelijk iedereen zal kunnen
bevredigen. Nadat TAK-voorz. Piet
De Pauw de avond zal ingeleid
hebben, wordt de film « De lotgevallen van een Taktivist » vertoond. Daarna volgt een diareportage over de Voerstreek. Na een
pauze, waarbij de gelegenheid
word geboden tot het bekomen
van een verfrissing volgt de diamontage « Taktualiteiten ». Tot
slot van de avond wordt de prachtige kleurenfilm « De slag van
Schaarbeek » vertoond. Deze film
wordt vertoond tijdens een galavoorstelling in Kessel-Lo (een arr.
Initiatief). De mensen van 't kant.
Diest hebben dus de gelegenheid
ook nu reeds kennis te maken met
deze film, waarin een realistisch
beeld gegeven wordt van de strijd,
die geheel Vlaanderen voert tegen
de apartheid te Brussel.
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, waarin het tweede gedeelte volledig
gewijd is aan de situatie Schaarbeek. Het is een spektakulaire
film, waarin talrijke
taferelen
voorkomen, die nooit werden getoond op de TV (censuur) en die
om allerlei redenen ook nooit
voorkwamen in gelijk welke krant.
Het is beslist de moeite deze film
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 DosfelInstituut. De film wordt ingeleid
door André Monteyne, die de situatie in Brussel zeer goed kent
en die een zeer objektieve schets
van deze situatie zal geven. Zo zal
de film uiteraard beter overkomen
bij het publiek.
PROPAGANDA
Wij hebben in het arr. dringend
behoefte aan een mobiele propagandaploeg, bestaande uit een
vijftigtal mensen, die bereid zijn
zes maal per jaar ergens in het
arr. een pamflet te helpen bussen.
Vrijwilligers worden verzocht kontakt te nemen met de verantw.
voor prop. : Willy Somers, Klappijstr. 55, Molenstede, tel. 013/
33.26.69.
LEUVEN
VLAAMS VERBOND
VOOR GEPENSIONEERDEN
ZANGFEEST
Er is een bus die op het Ladeuzeplein vertrekt (in de voormiddag) 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 inbegrepen).
Uitstap naar de « Voer » op zon.
dag 8 juni. Vertrek op het Ladeuzeplein te 7 u. 30. Er is mogelijkheid een middagmaal ter plaatse
te gebruiken. Men mag eveneens
zijn knapzak meebrengen.
Wij hopen voor beide gelegenheden op heel veel inschrijvingen
bij : P. Clijsters, Naamsevest 134,
tel. 22.34.84 ; L Verhelen, Hambos, Tildonk, tel. 60.12.09 ; N. Van
Opstal, St-Maartensdal, 3143 Leuven, tel. 23.36.16 ; H. Maes, Oudebaan 129, Korbeek-Lo, tel. 46.65.14.
MOLENSTEDE
OP REIS I
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 gemeentebestuur van Molenstede weer
een bloemenkrans laten neerleggen bij het IJzermonument ter gelegenheid 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 gemeente mee naar de IJzerbedevaart
reizen. Inschr. bij Felix Migielsen,
Testeltseweg 3.
DIENSTBETOON
Heeft men problemen inzake
pensioen, militie, belastingen, enz.

26.
26.

30.

Leuven : Arr. bestuur.
Zaventem (Fed.) : Volks- en voorlichtingsvergadering
over Gewestplan-Fusie om 20 u. in zaal Park van Reist,
Kampenhout. Sprekers : ir Bob Ceuppens, fed. raadslid
mevr. N. De Leyn, planologe van onze federatie en volksvert. Paul Peeters.
Haasrode : Ledenvergadering met spreekbeurt van Willy Kuijpers, bestuursverkiezingen.

BESTUURSVERKIEZINGEN
IN HET ARR. BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE
MEI
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, Nederokkerzeel, 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
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.

RANDFEDERATIE HALLE
Werft aan :
11 BEROEPSBRANDWEERLIEDEN
BRANDWEERLEDEN-VRIJWILLIGERS (Onbeperkt)
De aanvragen van de kandidaten moeten uiterlijk op 30 juni
1975 bij aangetekend schrijven toekomen bij de heer Voorzitter van de Randfederatie Halle, J. Jacminstraat 123, 1500
Halle.
Alle inlichtingen omtrent voorwaarden op hetzelfde adres,
tel. : 02/356.22.20.
Namens het uitvoerend kollege :
De Sekretarls,
De Voorzitter,
H. van Gogh.
J. Dekempeneer.

neem dan even kontakt met schepen Marcel Gemoets, Vesting
Noord 38. Steeds welkom !
TIENEN
AMNESTIE
Op 4 mei II. vierden de oudstrijders uit Tienen en omgeving het
30-jarig bestaan van de afd. Bost
(samengevoegde
gemeente
bij
Tienen). Aan het monument van
de gesneuvelden werd aan de (patriotistische) genodigden en politieke mandatarissen, een défilé
van praalwagens en uitgebeelde
oorlogstaferelen aangeboden. Tot
grote verbazing van vele toeschouwers volgde daarna een tweetalige toespraak, en kregen de zich
zo noemende helden uit de laatste
WO hun zoveelste kenteken opgespeld. Tijdens de bloemenhulde

stapten een paar mensen met een
amnestie-spandoek naar de eretribune. Na een kleine schermutseling werd de spandoek afgenomen door onze brave helden, en
de dragers door de politie weggeleid.
UITZONDERLIJK
: LASPOST
130 Amp., met volledig toebehoren : 5.200 fr., excl. BTW.
ELECTRO - BOUW
M. Van der Borgt
Tel. 015/61.32.70, Eppegem
Boor- en slijpmachines, lasposten. Boren, snij- en slijpschijven, pluggen. Betonmengers en
stroomgroepen. Kango-boorhamers Herstelling van Lombardini, Bernard en andere motoren Kortingen voor VU-leden.

KfILCnDCR

LIMBURG

MEI
BILZEN (kant.)
VLAAMS NAT. ZANGFEEST
Op zondag 25 mei wordt een
bus ingelegd naar het Zangfeest
te Antwerpen. Prijs : 150 fr. (toegangskaart -t- reis). Vertrek te
Eigenbilzen kerk om 9 u., te Bilzen station om 9 u. 15, te Hoeselt
café ABC om 9 u. 20, te Beverst
kerk om 9 u. 25. Aankomst te Antwerpen te 10 ü. 30. Terugkeer om
18 u.
Konlaktadressen : Edmond Rubens, Korenstr. 4, Bilzen ; Peter
Glelen, Nederstr. 14, Hoeselt ;
Lucien Smeets, Dorpsstr. 10,
Eigenbilzen.
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BREE (Kant.)
RALLY
Op zondag 25 mei zal de 5de
grote autozoektocht van het kant.
Bree georganiseerd worden. Belangstellenden kunnen zich in verbinding stellen met L. Schepers,
Neyenstr. 17 te Bree. Er zijn voor
niet minder dan 40.000 fr. prijzen.
Naast een echte rally voor specialisten, wordt er ook een gezinsrally met nadruk op toeristische
vragen gehouden. De prijzentafel
loont echt de moeite om mee te
doen. Inschrijvingsgeld : 225 fr.

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 beroep 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 volgende vergadering te mogen begroeten. Meer informatie hierover bij voorz. J. Sauwens, Parklaan 3, Bilzen, t e l . 011/41.16.26.

30.

Houthalen : Statutaire bestuursverki ezing.

BREE
BESTUURSVERKIEZING
In aanwezigheid van volksvert.
E. Raskin werd op 9 mei j l . het
nieuwe bestuur verkozen. Dit bestuur ziet er uit ais volgt : voorz. :
J. Gabriels ; ondervoorz. : J. Dreesen ; sekr. : N. Essers ; bestuursleden : J. Geussens, C. Thaens,
M. Domen, P. Gabriels, G. Bergmans, E. Eyckmans en J. Custers.
De gemeenteraadsleden A. Cus-

ters, H. Gabriels en J. Hilkens maken van ambtswege deel uit van
het bestuur.
NEERPELT (Kant.)
AFDELINGSWERKING
Met het oog op de ledenhernieuwing en de bestuursverkiezingen hadden er in de afgelopen
weken
enkele
vergaderingen
plaats o.m. te Overpelt en te
Lommei.
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0 £en wetsvoorstel van Nelly Maes
over een wijziging In de wetgeving betref ende gewetensbezwaarden, werd
in overweging genomen.
9 In het debat over het wetsontwerp
betreffende opsporen en exploiteren
van ondergrondse bergruimten in situ,
bestemd voor het opslaan van gas betreurde VU-kamerlid Olaerts — na een
heftige uitval tegen de gesprekken en
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de onderbrekingen tijdens het debat —
dat het ontwerp vijf jaar te laat komt.
De verklaring van de vertraging overtuigt niet. Regeringen verstrekken veel
te laat inlichtingen aan het Rekenhof
en ook elders treden ergerlijke vertragingen op, mede oorzaak van het feit
dat het parlement zijn kontroletaak niet
naar behoren vervult, ook al gaat de
Instelling zelf niet vrijuit, o.a. door een
slaafse houding van de meerderheid.

# VU-kamerlld Baert verheugde er
zich over dat we eindelijk over een
autentieke tekst iz gemeente- en provinciewet beschikken, volwaardig naast
de Franse tekst. Dit is belangrijk want
op wetgevend gebied is lang niet alles
in orde in dit verband.
# VU-kamerlid Luk Van Steenkiste
lichte de neen-stemming van zijn fraktie tegenover de PTT-begrotIng 1975
nader toe, meer bepaald omdat de minister rustig doorgaat met het afsluiten van langlopende huurkontrakten
voor kantoorruimten te Brussel tegen
ontzaglijke prijzen en meteen de dekoncentratie hindert en ten tweede
omdat de minister verder een monopolium bezorgt aan bepaalde leveranciers in de sektor informatika en telefoonapparatuur.
9 Bij de regeling der werkzaamheden
vorige week donderdag in de Kamer
ontspon zich een levendige gedachtenwisseling over de vraag tot spoedbehandeling van een VU-wetsvoorstel iz
toepassing van de taalwetgeving, meer
bepaald om een einde te stellen aan
allerlei afleidingsmaneuvers, uitstel en
juridische haarkloverij. De spoedprocedure voor dit wetsvoorstel dat bedoeld
was om aan het lokettenschandaal in
het Brusselse een einde te maken,
werd door de « slaafse meerderheid »
(zie uitspraak Olaerts] verworpen, ondanks het feit dat de h. Van Eynde
en diverse socialistische kamerleden
het verzoek steunden. Andermaal een
revelante kamerstemming, die op een
ontmaskering van de CVP en de PVV
neerkomt.
# Vragen werden gesteld door VU-kamerlid Nelly Maes (Natuurschending
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in het Broek te Elversele) en VU-kamerlid Willy Kuijpers (afdankingen in
het Leuvense).
0
Aansluitend bij de interpellatie
Ylieff over de homologatie van de diploma's van het vernieuwd onderwijs
handelde
VU-kamerlid
Vandemeulebroucke over de maturiteitsproeven,
die in feite neerkomen op een karikatuur. De wetgeving iz VSO is onvolledig, er is willekeur (uitbreiding tot het
technisch onderwijs, niet tot het kunstonderwijs, waarom ?). Spreker stelde
wel dat de huidige toestand niet aan
de huidige ministers kan verweten worden doch vroeg dat ze, nu het VSO gediskriteerd is, een klare situatie zoudenscheppen.
O Tijdens de bespreking van de PTTbegrotinq 1975 kwam het tot een dialoog VU-kamerlid Luk Vansteenkisteminister Chabert, o.a. over het wetsontwerp over de privacy (in voorbereiding) waarvan ons kamerlid vreest dat
dit ontwerp precies het tegenovergestelde van wat bedoeld wordt tot gevolg zal hebben. In een korte repliek
stelde de h. Vansteenkiste vast dat uit
Chaberts reakties duidelijk blijkt dat
de regering het afluisteren van telefoongesprekken billijkt terwijl hij in
de zaak van de III betreurde dat niet
alle kontrakten werden opgeschort. Tot
slot kondigde hij een studie aan over
alle uitgaven in dit verband, niet na de
noodzakelijkheid van de nieuwe toren-

gebouwen in twijfel te hebben getrokken.
# Dat de Schaarbeekse politie partijdig is tegenover de Vlamingen is gekend. Blijkbaar is de minister van Justitie indien niet bevooroordeeld dan
toch slecht
ingelicht.
VU-kamerlid
Emiel Vansteenkiste had de minister
gevraagd welke maatregelen de minister dacht te nemen in verband met de
lakse houding van de Schaarbeekse polie in december j l . tijdens een TAKbetoging in de Nolsgemeente, tegenover met golfsticks gewapende frankofone tegenbetogers. Uit het ministerieel antwoord moet blijken dat de tegenbetogers enkel « knuppels achtergelaten door betogers aan de burgemeester gingen overhandigen (blijkbaar als oorlogstrofee ?) ». Ons kamerlid vond dit antwoord zo onbevredigend dat hij in een tweede vraag
om een bijkomend onderzoek vroeg,
daar hij als ooggetuige wel degelijk
de tegenmanifestant met golfstick het
Schaarbeeks politiekantoor zag betreden en verlaten. Ook loochent hij ten
stelligste dat de betogers met knuppels gewapend waren.
Wordt dat hetzelfde liedje als met de
FDF-autodoodrijders, tegen wie o.a.
door de opzettelijk aangereden mevr.
G. De Kegel, VU-kamerlid klacht werd
ingediend, welke klacht door het gerecht te Brussel zonder gevolg werd
geklasseerd ? Staan Brusselse frankofonen boven de wet ?

't

'i-k

GEVECHTSVIIEGIUIGEN
VAN f m m BELANG.

Senator Bob Maes hield tijdens het
debat over de begrotmg van Landsverdediging 1975 een opmerkelijk betoog
over de wereldtoestand en de huidige
machtsverhoudingen. Buitenlandse politiek en landsverdediging genieten
geen denderende belangstelling in ons
parlement en met de nieuwe werkregeling (die vorige week tot bijzonder
slechte zittingen leidde) is die belangstelling er niet op verbeterd.
Senator Maes stelde nog eens uitdrukkelijk, dat de VU tegen de aankoop
van gelijk welk vliegtuig is, zij het om
anmere motieven dan de overige tegenstanders. Het is zeker niet onze
schuld dat de Sovjets sinds de tweede
wereldorlog op nauwelijks enkele honderden kilometers van onze grenzen
verwijderd zijn en dat een aantal konfliktsituaties blijvend in de internationale betrekkingen werden ingebouwd,
bv. Berlijn. Na deze evokatie van de
historische verantwoordelijkheid van
een Roosevelt en een Truman stelde de
redenaar vast dat we hebben leren
leven met deze bedreiging, doch dat
vooral de jeugd zich geen rekenschap
geeft van het gevaar en dan ook niet
bereid is, een inspanning te doen inzake defensie Een nieuw konfliki elders
maakt de kans groot dat wij er omwille
van onze bondgenootschappen bij betrokken worden (in 1973 werden de
Amerikaanse strijdkrachten in alarmtoestand gebracht in West-Duitsland
toen de toestand in het Midden Oosten
ronduit slecht was) In 1939 vroeg men
zich af of het de moeite loonde voor
Dantzig te sterven, vandaag vervangt
men die naam door Phom Peng, Saigon
of de Sinai. Zelfs de modernste bewapening kan de nederlaag niet verhinderen wanneer de strijdwil ontbreekt, zo-
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als duidelijk gebleken is in Zuid-Vietnam. Het gemak waarmee Z-O-Azië afgeschreven werd door de openbare
mening in Amerika doet de vraag rijzen, of er eën nieuw Amerikaans isolatisme in de maak is.

MlirSENAAT
De machtsverhouding tussen de legers
van het Westen en die van het Oostblok is van die aard, dat wij in een konflikt met klassieke wapens geen schijn
van kans hebben. In deze optiek is de
vervanging door vier landen van gevechtsvliegtuigen uiteraard van een
zeer gering belang. Militaire deskundigen zijn overigens van mening dat in
geval van konflikt zeer snel naar taktische kernwapens zou gegrepen worden.
In 1939 deden wij ook een inspanning voor een hernieuwing van onze bewapening, maar in 1940 bleek de
hele dure operatie totaal nutteloos te
zijn geweest. Zijn onze vliegvelden nu
beter beschermd dan in 1940 ? Bovendien moet thans in tegenstelling tot
1940 wel rekening gehouden worden
met het optreden van sabotagegroepen
en een vijfde kolonne.
Uit dit alles mag men besluiten dat de
aankoop van gevechtsvliegtuigen hic
et nunc nutteloos is. De te bestederi
bedragen zouden nuttiger kunnen aangewend worden. Vermits ze echter
toch zullen aangekocht worden maakte
senator Maes enkele opmerkingen over
de gebrekkige voorlichting van de kommissieleden, de voortdurende veranderde technische gegevens, het herhaald
verdagen van een beslissing, de al dan
niet beschikking over afweerwapens,
enz Wat de uitval van de minister tegen het weekblad « Wij » betreft zei
senator Maes dat ons blad slechts —
in minder diplomatieke taal — schreef
wat elders reeds maanden geschreven
en verteld wordt.
Ook de prijs is het voorwerp van gissingen terwijl wat de eventuele kommunautaire aspekten betreft, de h.
Maes zei voorstander van een aankoop
bij Viggeh te zijn, vermits deze Zweedse firma kompensaties voor beide
landsgedeelten biedt wat bij de keus
van de Mirage of de F16 niet het geval
is. Senator Maes besloot zijn boeiende tussenkomst als volgt : « De inzet voor een zaak veronderstelt dat
die zaak dat waard is. Het huidige België schijnt vooral bij de jeugd die inzet niet te verdienen. Daarom kan de
minister voor zijn projekt noch op mijn
steun noch op die van mijn partij rekenen ».

DE KULTUS
VAN DE HAAT
Bij de bespreking van het wetsvoorstel tot regeling van het pensioen van
sommige mandatarissen en hun rechtverkrijgenden, hekelde VU-senator Jorissen het misbruik door senator Bertouille van de gelegenheid in plenaire
vergadering om zijn amendement zonder tegenspraak en met een valse
voorstelling van zaken te verdedigen,
alsof het bedoelde eerherstel slaat op
oorlogsgevallen. Onze woordvoerder
liet opmerken dat de periode van 10
mei 1940 tot september 1944 minder
is dan vijf jaar, op welke tijdsspanne
het wetsvoorstel steunt. Hij vroeg
zich af, of het soms de bedoeling van
Bertouille was, te beletten dat wie ooit
veroordeeld werd nog ooit burgemeester, schepen of raadslid kan worden.
« Op het ogenblik dat Frankrijk en België beslissen de bevrijdingsdag niet
meer te herdenken omdat de toekomst
belangrijker is dan het verleden, getuigt zijn (Bertouille) amendement van
een weinig humanistische mentaliteit.
We hebben de hatelijke onverdraagzaamheid van de nazi's bestreden. Moeten wij nu dezelfde vervolgingszucht
kultiveren ? En aldus bewijzen dat ook
wij het nazisme kunnen evenaren ?
« Hitler in uns selbst » ? ».
Senator Bertouille betrok in zijn antwoord op zijn kollega Jorissen de Duitse koncentratiekampen « waarin sommige landgenoten terecht kwamen en
er de dood vonden. Mijn vader was een
van die slachtoffers ». Dit is de klassieke metode van de frankofonen : als
ze geen redelijke argumenten meer
hebben, gaan ze de patriotieke toer op.
En helpt ook dat niet dan sleuren ze
er persoonlijke feiten bij. Dat de heer
Bertouille naar de dood van zijn vader
verwijst bewijst meteen de zwakheid
van zijn argumentatie ter zake. Dat senator
Risopoulos senator
Jorissen
vraagt, of deze de dood van vader Bertouille betreurt, staaft eveneens onze
zienswijze op de ziekelijke afwijkingen
van sommige onzer franstalige landgenoten in het algemeen en enkele
frankofone parlementsleden in het bijzonder.
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Onvermoeibaar blijft de Volksunie hameren op de gebreken van de taalwetgeving en klaagt ze telkens weer de
sabotage van deze wetgeving aan,
waarbij ze geenszins uit het oog verliest, dat er ook sociaal-ekonomische
gevolgen voortvloeien uit de niettoepassing van deze wetten.
Zo beklom donderdag 15 mei j l . andermaal VU-senaatsfraktlevoorzitter Wim
Jorissen de senaatstribune, deze keer
om ijiinister IVlichei te interpelleren
over de toepassing van de taalwet van
2 augustus 1963 op het gebruik der talen in bestuurszaken, en meer in het
bijzonder inzake het taalevenwicht in
de hogere taalkaders van de gemeenteadministratie in de 19 gemeenten
Brussei-Hoofdstad.
De wet schrijft o.a. voor dat minstens
25% van het lager gemeentelijk personeel Nederlandstalig hoort te zijn en
50% van het hoger personeel. Daar we
de sabotage van de taalwetten van
1932 door de Brusselse gemeentebesturen kennen, aldus de interpellant,
hebben we sistematisch sinds 1963 de
toepassing van de nieuwe wet nage-
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Het « eierfestlval » te Gent,
waar minister Michel met eieren
bestookt werd tijdens de opening van de Floralia op 25 april
jl. door Vlaamse betogers wegens zijn lakse houding tegenover Nols kreeg een staartje in
de Senaat. VU-sen. De Facq wou
nl. weten wat er waar was van
de geruchten als zou Michel uit
wraak tegenover de rijkswacht
die volgens hem de orde met in
voldoende
mate
verzekerde,
strafmaatregelen tegen leden
van de rijkswacht getroffen hebben. De minister ontkende en
betoogde, dat hij niet bevoegd
is tot het treffen van sankties.
HIJ verwees verder naar zijn
antwoord op de interpellatie Risopoulos, welk tipische Baas
Ganzendonck heeft gemeend te
moeten houden o a. omdat « Romaans Belgié de gebeurtenissen [sic !) te Gent als een belediging aanvoelt » ! Deze zin is
wel een tipisch staaltje van de

gaan. Dat heeft tientallen parlementaire vragen gekost, een tiental uiteenzettingen en vier interpellaties. Tot
tweemaal toe — het laatst bij wet van
20 juli 1973 — heeft men het de Franstaligen mogelijk gemaakt, van de Franse naar de Nederlandse taalrol over te
wippen.
Op het eerste gezicht schijnt er geen
vuiltje aan de lucht te zijn wat het taalevenwicht op hoog niveau betreft : 220
Nederlandstaligen tegenover 222 frankofonen. Als men echter de details
nagaat dan krijgt men een heel ander
beeld. Zo bvb voor St-Joost-ten-Node.
Daar zijn de gemeentesegretaris, de
ontvanger, de enige politiekommissaris, de enige direkteur, de enige twee
dienstchefs en de vier enige afdelingschefs allemaal fanstalig ! Waar 7 tegen
7 werd opgegeven is de werkelijkheid
tien tegen nul I
In totaal komt men tot een verhouding
van 135 F tegen 97 N met uitzondering
van de direkteurs. en afdellngschefs
voor Brussel. Voor de best betaalde
post — die van gemeentesekretaris —
waarvan de bezoldiging schommelt tus-

veelal groteske nelging van de
frankofonen, onbelangrijke zaken tot grote ballons op te blazen, met dramatische tremolo's.
In het debat dat op dit dwaze
« Grieks » Intermezzo volgde
stelde VU-senator Van Ooteghem orde op zaken door er op
te wijzen dat men de gevolgen
niet mag omtoveren in oorzaken : indien er te Schaarbeek
betoogd wordt dan is dat een
gevolg van Nol's uitdagende lokettenregeling.
In zijn repliek toonde de minister
welk klem, haatdragend en bekrompen mannetje hij is. Niettegenstaande senator Van Ooteghem reeds herhaaldelijk deed
opmerken dat de ruiten van Tindemans' privé-woning niet door
TAK-leden werden
ingegooid,
herhaalde hij deze leugen opnieuw. Nog gemener was zijn
insinuatie dat Piet De Pauw zijn
leden voortdurend aanzet, overtredingen te begaan, hoewel hij
toch prat gaat op zijn lidmaatschap van de balie (een tipische
karaktertrek, nl. de neiging tot
broodroof, komt hier tot uiting,
nvdr). Na een overtrokken repliek van Risopoulos voornoemd
kwam het nog tot een bitsige
dialoog tussen de twee frankofonen en de senatoren Jorissen
en Van Ooteghem, die nogmaals
enkele leugens en overdrijvingen rechtzetten. Risoupolos zag
af van de gebruikelijke indiening
van een motie, waarop VU-senatoren De Bruyne en Persyn
prompt zelf een motie indienden.

sen 1,2 miljoen en 600.000 fr. al naar
gelang de gemeente, zijn er 15 franstaligen en 4 nederlandstaligen. Voor de
ontvangers en politiekommissarissen
(gelijkgeschakeld kwa wedde die gaat
van 815.000 fr. naar 641.000 fr.) zijn er
31 F en 12 N bij de politiekomm. met
bovendien te Brussel 3 F buiten kader
Voor de gemeente-ontvangers tellen we
8 N tegen 10 F met 1 vakant (Schaarbeek en daar zal de de Gaulle-fan Nols
zeker
geen N benoemen, n.v.d.r.).
Voor deze tweede baremakategorie komen we dus in totaal tot 51 F en
slechts 20 N.
Voor de lagere kategorieën van deze
hoogst betaalde betrekkingen heerst
dezelfde wanverhouding : direkteurs
13 N en 27 F ; adjunkt-adviseurs :
15 N en 25 F. Voor de laagste trap —
afdelingschef — is de verhouding andersom : 46 N tegen 20 F (te Scbaarbeeks zelfs 12 N tegen 1 F). Maar het
gaat dan ook om de financieel minst
interessante ambten I Het is duidelijk
dat er een sterke F-meerderheid is
voor de best betaalde ambten.
De wet in kwestie was bedoeld als
kompensatie voor de pariteit op nationaal vlak van de graad van direkteur
af Op dit vlak wordt de wet strikt nageleefd. Het is echter duidelijk dat de
Vlamingen benadeeld zijn, vermits het
aantal hogere ministeriële ambtenaren
een veelvoud is van het aantal hogere
gemeentebeambten in de 19 Brusselse
gemeenten. En dat voor de sterkste
bevolkingsgroep
( 6 1 % , de 700.000
vreemdelingen niet meegerekend, vermits deze toch geen ambtenaar kunnen worden). Het gaat met deze kompensatiewet dezelfde weg op als mei
de schepenen in de aglomeratiekolleges • daar kregen de Vlamingen de
helft min één te Brussel-hoofdstad als
kompensatie voor de helft van het
aantal ministers, die F moeten zijn.
Intussen werd de macht der N-schepenen voornoemd tot niets herleid, werden de Brusselse verkiezingen op een
schandalige wijze getrukkeerd in het
nadeel van de Vlamingen, pogen de
frankofonen de gewestvorming in een
blijvende minorisering van de Vlaamse
meerderheid om te buigen (inklusief
de kolonisering van de Duitstaligen) en
schijnt zelfs het gevaar van een uiteenspatting van de Belgische staat deze
zogenaamde patriotten geen vrees in
te boezemen.
Senator Jorissen 'sneed dan de kwestie
van de Vaste Kommissie voor Taaitoezicht aan, door sommigen voorgesteld
als het geëigend orgaan om alle diskussies over de toepassing van de
taalwetten van 1963 te beslechten, terwijl in werkelijkheid de VKT zeer gebrekkig is uitgerust en zeer gebrekkig
werkt. Men mag bovendien sterk betwijfelen of de adviezen van VKT wel
opgevolgd worden.
Het — pessimistisch — besluit van deze opmerkelijke interpellatie luidde
dan ook zeer terecht, we citeren :
« Het blijkt zeer lastig juiste inlichtingen te verkrijgen van de gemeentebesturen van Brussei-Hoofdstad wat betreft de toepassing van de taalwetten
van 1963 en die inlichtingen spreken
elkaar vaak tegen.
Anderzijds valt het niet te loochenen
dat de Nederlandstalige ambtenaren
slechts in geringe mate de hoogste
en de best betaalde ambten bezetten
en dat ze, voor zover het globaal evenwicht wordt toegepast, zoveel mogelijk worden samengebracht in het
minst goed betaald en het laagste
ambt waarop de wet toegepast wordt,
nl. dat van afdelingschef.
Velen leven in de waan, dat het in de
gemeenteambten in Brussei-Hoofdstad
gaat zoals bij de ambten in de ministe.
riéle diensten en wel dat er een gelijke
verdeling zou zijn op elk niveau, zoals
de adviezen van de Vaste Kommissie
voor Taaltoezicht het vooropzetten.
Dit is duidelijk niet het geval.
Als de eerste-minister dus nog steeds
spreekt over de Vaste Kommissie voor
Taaltoezicht als van « de » instantie
die bevoegd is om uitspraak te doen,
maakt hij zichzelf wat wijs, ofwel de
Vlaamse gemeenschap.
Het is kennelijk niet zo. En vooralsnog
zijn de Vlamingen het kind van de rekening ».

# Het debat over de begroting Landsverdediging 1975 gaf VÜ-senator Defacq een amendement in, tot schrapping van een krediet van 229,2 miljoen
ten gunste van technische bijstand aan
Zaïre en de twee voormalige marWaatgebieden. Hij betoogde dat ontwikkelingslanden geen baat hebben bij miJitair-technische bijstand. Het departement Buitenlandse Zaken geeft reeds
32 miljoen uit voor de opleiding van
buitenlanders in onze militaire school.
Minister Van Elslande beloofde nochtans een snelle afbouw van deze vorm
van technische bijstand, doch men kan
een verlaging van 236 tot 229 miljoen
geen snelle afbouw meer noemen.
Daarom drong de h. De Facq op de
schrapping van deze post aan Minister
Vanden Boeynants betoogde dat de
tragere vermindering te wijten is aan
de verdere betaling van de uit de drie
betrokken landen teruggekeerde militairen en verwees voor een debat naar
zijn kollega van Buitenlandse Zaken.
# In de bespreking van het wetsontwerp iz het statuut van de banken en
de private spaarkassen vertolkte VUsenator De Bruyne het standpunt van
zijn fraktie. Hij pleitte hierbij voor een
blijvende krachtdadige kontrole van de
bevoegde Bankkommissie op de spaarkassen. Dit zal veel meer de veiligheid
van het spaarwezen bevorderen dan
het huidig ontwerp. Hij vroeg zich verder af, of de minister het een gelukkige
evolutie vond dat het wetsontwerp onvermijdelijk de verdwijning van de
kleine spaarkassen tot gevolg zou hebben Het Centraal Buro voor de kleine
spaarder verdwijnt : « voor ene keer
dat we een instelling afschaffen is het
er een die uitstekend werk leverde en
een oase was van deskundigheid en onpartijdigheid »
Senator De Bruyne was het verder niet
3ens met het ministeriële understatement betreffende de uitbreiding van de
Tiogelijkheid voor het bankwezen, de
/verkingsmiddelen te gebruiken voor
het verwerven van aandelen Spreker
achtte dit integendeel het belangrijkste
punt van het wetsontwerp en keurde
deze tendens goed, al waarschuwde
hij voor zekere gevaren. Hij kondigde
weliswaar de goedkeuring door de VU
i/an het ontwerp aan (omdat er een
striktere overheidskontrole wordt ingei/oerd) doch uitte enkele bezwaren :
Dverschatting van aandelen omwille
i/an de balansen, ongelijke behandeling van de Belgische en van de buitenlandse banken, verleiding tot overschatting van aandelen om deficiet in
de balans te vermijden, enz.
# VU-senator De Bruyne wees er tijdens het debat over het wetsontwerp
inz het statuut van de banken enz dat
de Bankkommissie en de minister van
Financiën met de grootst mogelijke
voorzichtigheid de risikospreiding in
acht moeten nemen. Hij zei de mening
met te delen van de socialisten, die
denken dat de bankkontrole in het huidig regime niet goed kan fungeren : laten we eerst de resultaten afwachten.
# Na de interpellatie van de heer
Spitaels (BSP) wees VU-senator Lode
Claes er op dat noch de interpellant
noch de volgende spreker een alternatief voor de inflatie opgeven. Hij verwees daarbij naar het alternatief van
de VU iz anti-inflatiebeleid.

LOCENSTRAFFINC
De VU-Senaatsfraktie wenst bij persmedeling van 15 mei jL uitdrukkelijk
de persberichten te ontkennen dat de
benoemingen en bevorderingen inzake
de Scholenfondsen zouden gebeurd
zijn in akkoord tussen de partijen en
met medeplichtigheid van de Volksnie. De VU-Senaatsfraktie is principieel
tegen zulke procédé's gekant.
De VU-Senaatsfraktie waarschuwt anderzijds voor het gevaar dat langs de
omweg van de Schoolpaktkommissie
zou geraakt worden aan het bestaan
en aan het principe van uitbreiding van
de Vlaamse scholen te Brussel, destijds gegeven in duil voor de invoering
van de « liberté du père de familie >.
De VÜ-Senaatsfraktie ontkent anderzijds dat er diskrete kontakten zouden
bestaan tussen de VU-lelding en de
regeringspartijen. De partij heeft reeds
vroeger beslist dat er geen enkele reden bestond tot zulke kontakten en
blijft deze stelling trouw.
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GENK
BESTUURSVERGADERING
Op de eerste voltallige bestuursvergadering In hotel Majestic (12
mei) was het duidelijk dat het
nieuwe bestuur van meet af hard
aan het werk was geslagen. De
hernieuwing van de lidkaarten Is
praktisch ten einde en tal van
nieuwe lidkaarten werden ingeleverd onder impuls van Jan Wuytens en Rudi Gysbrechts. Mathieu Schepers organiseerde de
bedeling van 2.000 VU-folders in
Genk en Zutendaal. An Gysen gaf
een overzicht der laatste gemeenteraadszittingen
waaruit
eens
te meer haar formidabele dossier-

kennis bleek. Johny Groseli bracht
verslag uit over de suksesrijke
protestwandeling tegen de aanleg
van de A24. Een 200-tal VU-jongeren stapten op door de Ten Haagdoornheide en overhandigden een
petitie met hun standpunt aan burgemeester Gerrits Van Houthalen.
PROGRAMMA
Er werden voorbereidingen getroffen om de afd. Ertvelde uit
Oost-Vlaanderen te ontvangen op
een even gastvrije wijze als ons
te beurt viel ter gelegenheid van
de viering 20 jaar VU te Gent. Vanaf september zal er iedere maand
ten minste een aktivlteit voor alle leden en simpatisanten georga-

niseerd worden. Wij starten alvast op 14 september met onze
traditionele ledensamenkomst bij
Jef Olaerts : een Breugheliaans
feest dat ieder jaar meer aanwezigen telt. Manifestaties voor oktober, november en december zijn
in Voorbereiding, maar wij houden
de nieuwsgierigheid er nog wat in.
VOORBEREIDING
GEMEENTEVERKIEZINGEN
Zoals overal zijn wij intussen
bezig met een intense voorbereiding van de gemeenteverkiezingen
en zullen er in de eerstkomende
14 dagen weer een tiental mensen bezocht worden om onze kandidatenlijst uit te breiden. Hoewel

dit werk uiteraard in alle diskretie
verloopt, verzoeken wij alle leden
of lezers die tips of informatie
willen geven, kontakt op te nemen met An Gysen (35.22.80) of
Leo Wevers (35.60.11).
ZANGFEEST - IJZERBEDEVAART
Gelieve u in verbinding te stellen met Door Vandueren, Bresserstr. 18 (35.27.08).
VUJO-WERKING
De eerstvolgende vergadering
van de VU-jongeren zal plaatsvinden op maandag 26 mei te 19 u.
30 in hotel Majestic. Alle jongeren die zich aktief willen inzetten
nemen kontakt met Rudi Gysbrechts, Zuiderring 8 of worden

OOST-VLAANDEREN

vriendelijk uitgenodigd voor deze
samenkomst.
NEEROETEREN-OPOETEREN
VLAAMS NAT. ZANGFEEST.
25 mei. Bussen worden ingelegd door VTB-VAB-Neeroeteren
en Opoeteren, de Kultuurkring
Neeroeteren en het Davidsfonds
Opoeteren. Prijs : 200 fr., inkomkaart van 75 fr. inbegrepen. Inschrijven tot 15 mei bij : E. Gaethofs, Langerenstr. 3, Neeroeteren
(86.43.61) ; J. Cuppens, Zandbergstr. 22, Neeroeteren (86.44.02) ;
W. Rosiers, Wijkl. 21, Neeroeteren
(86.35.38) en E. Cuppens, Weg
naar As 22, Opoeteren (85.47.62).

iflunDiR
MEI

AALST
DIENSTBETOON
Jan de Neve, schepen Openbare Werken. Op het stadhuis :
maandag, 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-BELLEMLOTENHULLE-POEKE
DOSFELKURSUS • VOORBEREIDINGEN OP DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
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 mogelijk verwacht.
ANZ - ANTWERPEN 25 MEI
De Goossenaertskring Aalter
stelt een bus ter beschikking om
op deze Vlaams-nationale feestdag 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. zelfst .:
650 fr. (gepension. 550 fr.)
DENDERMONDE (Arr.)
KURSUS « DIENSTBETOON »
Laatste les ging door te Zele,
onderwerp : pensioenen ; lesgever : W. Cobbaut. Op aanvraag
van alle kursisten zal een 2de en
eventueel 3de les aan dit zeer interessante maar komplekse onderwerp gewijd worden. Opmerking : te weinig belangstelling,
ledere afd. en kant. dient een afgevaardigd te worden omdat ook
in de daaruit voortvloeiende praktijk van dienstbetoon « vele kleintjes een groot » maken.
ZANGFEEST
Morgen zondag 25 mei te 15 u.
in het Antwerps Sportpaleis. Arr.
bestuur vraagt grootst mogelijke
deelname aan deze hoogstaand
kulturele en Vlaamsbewuste manifestatie.
DENDERLEEUW
JAARLIJKS LEDENFEEST
Heeft plaats o- zaterdag 7 juni
te 20 u. in de zaal EIckerlyck,
NIeuwstr. 31. Naast de traditionele
gratis koffietafel worden ook drie
diareeksen vertoond over
de
IJzerbedevaart, het Zwarte Woud
en een derde onderwerp. Nadien
gezellig samenzijn. Tijdens deze
avond heeft ook de statutaire bestuursverkiezing plaats. Kandidaturen over te maken aan sekr.
Herman Van De Velde, Zandplaatstr. 105A. Alle leden en bijleden
van de VU, abonnementen op
« Wij » en simpatizanten zijn hartelijk welkom.
JAARLIJKSE REIS
Zondag 3 augustus : uitstap per
autocar naar de Oostkantons. Inschrijven bij de bestuursleden.
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DRQNGEN
VLAATVIS 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 lOOfr.
inbegrepen).
ERTVELDE
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. Inschr. bij de bestuursleden en in
Vlaams Huis De Veldbloem.
GENT
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdag : elke maandag van 17
tot 18 u., Brugse Poort, Fonteyneplein 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 voormiddag. Verdere inl. en inschr. in de
Dorpslaan 7 te Heusden (tel. :
30.93.86). Schrijf tijdig in a.u.b. I
Op zondag 15 juni doen we een
uitstap naar Kasterlee en omgeving. Ook hier tijdig inschrijven
op hogervermeld adres.
IJZERBEDEVAART
Wie meereist met de Goossenaertskring naar Diksmuide op
zondaa 29 juni kan zich laten inschrijven
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 Destelbergen, wanneer inschrijvingen genoeg. Prijs 100 fr., jongeren betalen halve prijs.
TAKFILM
De Goossenaertskring zal het
nieuwe seizoen beginnen met een

ZELFBESTUUR !

gaborduurd
1/45 X 1,45 m.
1,5 X 2
m.
2
X2
m.

nylon
1.421 Ir.
1.619 Ir.
2.160 Ir.

woHanyl
1.966 Ir.
2.292 Ir.
3.130 Ir.

NATIONALE
BEVLAGGINGSAKTIE
1. Prfjan 18 % BTW InclutM. Bwtrukte vlaggm
mat rods tong «n klauwon kooten méér.
2. D« vtaggon wordan onder rembours gazondan.
3. Daalaladraa voor vlaggan an foldart:
TIELTSE8TEENWEG 12
8780 - OOSTnOZEBKE «al 056,«6 60 73
2. Vannald : a. raam- d maatvtag ; b. modama ol
tclaaaiaka laauwaAguur.

W E G M E T DE V O O G D E N !

filmavond over « De Slag om
Schaarbeek » en « Het toeristisch
bezoek aan het kasteel te Laarne ». (eind september, begin oktober).
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Wegens het stijgen van ons
aantal ziekenfondsleden heeft binnenkort te Heusden, Dorpslaan 7,
een vaste maandelijkse zitdag
plaats van onze ziekenfondsbode.
Dag en uur wordt u binnenkort
medegedeeld.
LOCHRISTIE
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdaq : zaterdag, 11 tot 12 u.,
Reinaartlaan 15, tel. 55.73.35.
Vrijw. verzek. zelfst. : 650 fr.
(gepension. : 550 fr.).
MERELBEKE
DEELNEMING
Op 9 mei overleed de heer
Achiel De Corte, vader van onze
sekr., Uit naam van al onze leden
betuigt het bestuur aan de familie De Corte-De Smet bnze enige
deelneming.
MEETJESLAND
FEESTAVOND
Het bestuur nodigt alle afdelingen uit, de muzikale feestavond
van 7 juni a.s. te Waarschoot te
willen bijwonen. Met dit hoogstaand programma kunnen de nationalisten uit het Meetjesland
bewijzen, dat zij niet alleen bals
kunnen organiseren. Alle hens aan
dek dus voor de Kurt Flemingavond te Waarschoot. Kaarten bij
afd. Waarschoot, tel. 091/77.33.78.
NEDERHASSELT-ASPELARE
ZANGFEEST
Voor het Vlaams-nationaal Zangfeest vertrekt men te Herzele
om 12 u. 30. Reisweg : Aaigem,
Heldergem, Kerksken, Haaltert,
Terjoden, Aalst en verder naar
Antwerpen. Onderweg opstappen
is mogelijk. Prijs : 100 fr. (bus)
+ 90 fr. (kaart). Inl. : Staf Scheerlinck.
NIEUWKEREN-WAAS
BESTUURSVERKIEZING
In de loop van de voorbije week
werd aan alle leden een persoonlijk schrijven gericht waarbij ze
uitgenodigd werden om zich kandidaat te stellen voor het nieuwe
bestuur, dat statutair nu om de 3
jaar hernieuwd wordt. Wij verwachten vele goede kandidaten
die zich konkreet willen inzetten.
De verkiezingen zullen plaatsvinden in zaal Raes, Stationsstr., op
vrijdag 30 mei tussen 20 en 21 u.
VLAAMSE FEESTDAGEN
De Vlaamse feestdagen naderen snel, nog enkele nylon leeuwenvlaggen van 1,5 X 1,5 m zijn
te verkrijaen aan de oude spotprijs van 280 fr. bij Hilaire Govaert, Heihoekstr. 72.
IJZERBEDEVAART 30 JUNI
Voor de negende maal gaan we
dit jaar naar de IJzervlakte. Vrienden houd deze datum nu reeds
vrij. Nadere gegevens volgen.
NINOVE
ZIEKENFONDS
ledere sociaal voelende Vlaming sluit aan bij het Ziekenfonds Priester Daens. Inl. : Georgette De Kegel, Leopoldlaan 86,
Ninove.

24.

Ninove : Ledenonderonsje in herberg « De Waag ».

24.

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

26.

St-Amandsberg : Dr J. Gossenaertskring organiseerd een
voordrachtavond in het Kultureel Centrum De Vlier, Be
gijnhof. Onderwerp : « Invloed van Frankrijk op de Belgische politiek door het Frans-Belgische Militaire akkoord van 1920 ». Spreker : G. Provoost, assistent
rechtsfak. RUG Gent. Om 20 u. Toegang gratis.
Buggenhout-Baasrode : Reuzebal om 20 u. 30 in zaal
Scaldis, Dorpstr., Baasrode. Orekst : Waltra. Prijs : 60 fr.

31.
31.

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

31.

Waarschoot : Bestuursverkiezinq in Schuttershof, Stationsstr., met koude schotel.

JUNI
3.

Aalter-Bellem-Lotenhuile-Poeke : Bestuursverkiezingen In
zaal Casino, Markt, tussen 19 u. 30 en 22 u. Kandidaturen binnen vóór 28 mei bij Walter Van der Beken.

3.

Meetjesland : Vergadering te Wachtebeke in café Rembrand, Dorp, om 20 u.

6.

Schoonarde : Bestuursverkiezingen om 20 u. in zaal
Mikeno.
Merelbeke : Koffietafel voor gepensioneerden in zaal
Rola om 15 u.
Maldegem : Kolportage. Verzamelen aan het Gemeentehuis om 9 u. 30.

10.
15.

VLAAMS SINDIKAAT
Een Vlaming steunt enkel eigen
organisaties, daarom sluit aan bij
het AVVS. Inl. : Leopoldlaan 86,
Ninove.
ZANGFEEST
Voor het Zangfeest organiseren
wij een busreis. Vertrek om 8 u.
aan de Graanmarkt. Voormiddag :
geleid bezoek aan Antwerpen.
Middag : lunchpakket of middagmaal in eetgelegenheid. Namiddag : Zangfeest om 14 u. 30. Terug om 20 u. aan de Graanmarkt.
Prijs : 200 fr. (zitplaats inbegrepen).

WAARSCHOOT
FLEMING-AVOND
Op 7 juni a.s. Het bestuur deelt
mee, dat alle gepensioneerden en
minder-valleden een korting van
50% op de toegangsprijs kunnen
genieten.

SCHOONAARDE
IJZERBEDEVAART
Cauchie Luc, Molenkouterstr.
44, tel. 052/42.36.50 organiseert
voetreis, vertrek op donderdag 26
juni om 20 u., terug per autocar.

WAASMUNSTER
SAMENSTELLING BESTUUR
Voorz. : Bruggeman Ed., Dommelstr. 25 ; ondervoorz.: De Graef
Leon, Groenselsrt. 66 ; sekr. :
De Baere Willy, Groenselstr. ;
penningm. : De Wit Wim, Ouden
Heirweg 40 ; prop. : mevr. Pierloot, Groenstr. 8 ; org. : Van den
Broeck Isidoor, Hamstr. 10 ;
maatschappelijk werk : mevr. De
Pillecyn Frieda, St-Annadries 42.

SGHELDE-DENDER-DÜRME
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdagen in het Dendermondse:
1e 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.).

WETTEREN
ZIEKENFONDS FLANDRIA
SCHELDE, DENDER, DURME
Zitdag : elke woensdag van 13
tot 14 u.. De Klokke, Kon. Astridlaan 27, tel. 091/69.28.81. Vrijw.
verz. zelfst. : 650 fr. (gepension.
550 fr).

ZOTTEGEM
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdag : woensdag, 17 tot 18 u.,
Hospitaalstr. 87, tel. 60.20.65.
Vrijw. verzek. zelfst. : 650 fr.
(gepension. : 550 fr.).

SINT-AMANDSBERG
COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND
Werfreserve wordt aangelegd voor de duur van maximum
twee jaar :
— GEGRADUEERDE OF GEBREVETTEERDE VERPLE(E)G(ST)ER
— VROEDVROUW.
Aanvragen dienen uiterlijk op 13 juni 1975 Ingediend bi] aangetekende brief.
Nadere inlichtingen te bekomen op het persoiwalbureau van
de COO, Antwerpsesteenweg 456, 9110 Sint-Ariandaberg (tel.
091/28.19.91 - toestel 20).
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BLANKENBERGE

WIJ VLAGGEN

OOSTENDE-MARIAKERKE

STUDENTENJOB

Op 25 mei, Vlaams Nat. Zangfeest ; 29 juni, IJzerbedevaart ;
11 juli, Vlaams Nat. Feestdag.
Vlaggen te koop bij Vandenberghe Herman, Acacialaan 51, tel.
21.54.58 en worden ook thuis geleverd.

TENTOONSTELLING
Tot 31 mei houdt onze vriend,
kunstschilder Piet Van den Buys,
een tentoonstel I i n " van zijn werken in de galerij Isera (Zeedijk
178). Warm aanbevolen.

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

VLAAMS NAT. ZANGFEEST
Onze afdeling legt een autobus
in (100 fr.). Vertrek aan het station te 12 u. 15. Er zijn haltes
voorzien te Zeebrugge-Muur, Zeebrugge-Kerk,
Heist-Tramstation,
Knokke-Station, Westkapelle-Kerk,
Hoeke en Moerkerke. Inschr. bij
de voorz. Erik Scherpereel, Sneppenl. 1, Blankenberge, tel. 050/
41.37.38, alwaar ook kaarten te
verkrijgen zijn.

KOEKELARE

BESTUURSVERKIEZING

ZANGFEEST

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

De bus die wij inleggen is inmiddels gans vol. Indien er echter nog liefhebbers zijn, kan men
zich steeds nog aangeven bij Rene Hemeryck : zij zullen dan
plaats vinden in een andere bus
van het Diksmuidse.
BESTUUR
Aan alle hoofd- en bijleden werd
vorige week een speciaal schrijven 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, Ingelmunster. Ingericht door de VUvrouwenafdeling.

DIKSMUIDE

NIEUW BESTUUR

GULDENSPORENFEEST

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.

Van nu af aan vestigen wij de
aandacht erop dat het guldensporenfeest van onze afdeling zal
plaatsvinden op 9 juli om 20 u.
in het Vlaams Huis. De feestrede
wordt gehouden door Kamiel Vandamme. Als omlijsting het optreden 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. Plaatsbewijzen : voorbehouden 3e rang
100 fr. ; voorbehouden 4e rang :
75 fr. ; niet voorbehouden : 50 fr.

VARSENARE
DIENSTBETOON
Wendt u tot één van onze bestuursleden. Zij zorgen voor de
.verdere afhandeling van uw zaak.
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Via de bestuursleden kunt u uw
lidmaatschap of deze van uw kennis doorgeven.

MENEN
BESTUURSVERKIEZING
Vlamingen gezocht die zich konkreet willen inzetten voor de partij. Gelieve uw naam op te geven
bij de voorz. St. Taccoen, Kortrijksestr. 338, tel. 56.36.06.

Personen die bereid zijn mee te
helpen aan de propaganda op
plaatselijk vlak, worden verzocht
zich kenbaar te maken aan onze
propagandist Guido Patrouille.
IJZERBEDEVAART
Affiches zijn te verkrijgen bij
de voorz. Willy Rovers, Fonteinbeekdreef 20, tel. 050/31.71.61.
SOC. DIENSTBETOON
Hervé Vandamme, St-Maartensplein 2 ; Noël Lecompte, Beselarestr. 109 ; Jef Claeys, Ten Brielenl. 108.

VICHTE
BESTUURSVERKIEZING
Op zondag 1 juni vanaf 10 u. te
Ingooigem in zaal Stijn Streuvels,
bij onze vriend Noë Pommelaere.
IJZERBEDEVAART
Er wordt OD 29 juni een bus ingelegd naar het Vlaams herdenkingsfeest. Alle Vichtenaren kunnen mee.

ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
DEERLIJK-DESSELGEM.
BEVEREN-LEIE
BESTUURSVERKIEZING
Heeft plaats op vrijdag 30 mei
van 20 tot 22 u. in café Bloemenhof. Tulpenlaan te Deerlijk. Mensen die willen werken en die beschikken 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 Vandommele, P. Lebbestr. 4, BeverenLeie. Wij verwachten alle leden
om deel te nemen aan deze verkiezingen.

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

OOSTENDE
WIJZIGING DIENSTBETOON
VOLKSVERT. E. VANSTEENKISTE
3de zaterdag van de maand :
9 u. : Nieuwpoort, bij gemeenteraadslid Willy De Vriendt, Rekolettenstr. 66 ; 9 u. 30 : Westende,
Casino, Essex Scottishlaan.

ETTELGEM
BESTUUR
Aan alle leden van onze afdeling werd door het arr. bestuur
een brief gericht om zich kandidaat te stellen voor de nieuwe
bestuursverkiezingen. Gelieve u
tijdig op te geven.

HARELBEKE

OOSTENDE-STENE
BESTUUR
In de loop van de voorbije week
werd aan alle leden een persoonlijk schrijven gericht waarbij ze
uitgenodigd werden om zich kandidaat te stellen voor het nieuwe
bestuur, dat statutair om de drie
jaar hernieuwd wordt. Wij verwachten vele kandidaten.

ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Zitdagen : iedere laatste zaterdag van 18 tot 19 u. in café De
Zwaan te Stasegem en iedere
donderdag van 18 tot 19 u. ten
huize van Roger Stock, Vlaanderenlaan 46. Alle nodige inlichtingen worden bij U ten huize verstrekt op afspraak, tel. 71.01.61.
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wordt vermeld), van 18 tot 19 u.
30, bij Coudyzer Maurlts, Magdalenastraat 75.
Zitdagen Geluveld-Zandvoorde :
elke 3de zaterdag van 9 tot 10 u.,
bij Verbeke Wilfried, Zandvoordedorp 22.
Afgevaardigde : Jef Claeys, Ten
Brielenlaan 108, Wervik.
VOOR ONZE SOLDATEN
Alle inlichtingen en belangrijke
dokumentatie kunt u krijgen bij
Hervé Vandamme, vertegenwoordiger van de Vlaamse soldatenaktie « Ik dien ». Ook op dit vlak

kunt u rekenen op de diensten
van de Vlaamsnationale mandatarissen en bestuursleden I
VLAAMS SINDIKAAT
U kunt lid worden bij het Vlaams
sindikaat. Vraag de nodige inlichtingen aan Hervé Vandamme of
geef uw naam door aan een der
bestuursleden. Op alle sociale
vlakken moet het Vlaamsnationalisme zich kunnen doen gelden.
IJZERBEDEVAART
Er zijn nog altijd affiches — grote en kleine — verkrijgbaar bij
Aimé Vandamme, Speiestr. 85.

PROPAGANDA

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

JUNI
22. Harelbeke : Familie-uitstap naar het prov. domein « De
Palinghoek

OUDENBURG

DIENSTBETOON
Zich wenden tot gemeenteraadslid Jef Fryns, de Smet de Naeyerl.
8, tel. 050/41.22.39 of tot H. Van
Rijssel, K. Boudewijni. 25, tel.
050/41.12.01.

25.
30.

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. Vandemeulebroucke.

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

DOSFELINSTITUUT
MIS ZE NIET !

DE LAATSTE PUBLIKATIES
VAN HET
DOSFELINSTITUUT
DOSFELDOKUMENTEN
nr. 12 : « ONTWIKKELINGSHULP IN TEORIE EN PRAKTIJK »
een zeer nuttige gids in deze materie. Bijna uitverkocht
(nog 50 exemplaren). Prijs : 100 fr.
nr. 13 : . BEVOLKING EN
een konkreet dossier over
bezetting en de problemen
Verwacht : « Een dossier

RUIMTE •
de bevolkingstoestand, de ruimtevan de oude steden. Prijs : 100 fr.
over de energietoestand ».

DOSFELNOTA'S
steeds aktueel
nr. 6 : « Reklame in de TV »

WERVIK
29 JUNI EN 11 JULI...
...zijn twee uitstekende gelegenheden om uw woning met een
leeuwevlag meer « kasjet » te geven. Op eerstgenoemde datum is
er de IJzerbedevaart en de tweede wordt, mits nog meer Vlaams
doorzettingsvermogen, een officiële feestdag in de Zuidelijke Nederlanden. Informeer bij het VUafd. bestuur nopens de prijzen en
de afleveringsvoorwaarden van deze vlaggen. Daar Wervik nog geen
Schaarbeek is, wordt er hier niet
veel moed gevergd om de «beest»
uit te hangen. Doen dus !
VLAAMS ZIEKENFONDS
WEST-FLANDRIA
Dank zij een niet verslappende
aktiviteit en regelmatige huisbezoeken mogen wij sinds januari
reeds een gestadige belangrijke
groei van het ledental vaststellen.
Het is echter niet omdat er in
korte tijd een goede vooruitgang
werd geboekt dat we mogen denken dat het gebeurd is en de rest
vanzelf zal gaan. Er moet nog een
grote inspanning geleverd worden
wil het arr. leper ook op dit vlak
zijn man staan. Te Werwik en omliggende ligt non veel braakliggen.
de terrein dat nodig moet bijgewerkt worden. Elke Vlaamsnationalist zal daarom niet aarzelen
zijn vertrouwen te schenken aan
de Vlaamse sociale organisaties.
Het is eenvoudig een kwestie van
als Vlaming konsekwent te zijn
met zichzelf.
Zitdagen Wervik : elke 2de en
4de vrijdag (in tegenstelling wat
door « de Neutrale Mutualist »

nr. 7 : « Analyse van onze verkeersproblematiek »
nr. 8 : « De parlementaire vertegenwoordiging van de Brusselse Vlamingen ». Prijs per nummer : 30 fr.
Deze uitgaven zijn te bekomen door storting van het verschuldigde bedrag op bankrekening nummer 430-0835551-81
(Kredietbank) van het Dosfelinstituut te 1000 Brussel.

MEDEGEDEELD
NEDERLAND - VLAANDEREN
SCHOOLUITWISSELINGEN
De kulturele integratie van Nederland en Vlaanderen bleef in het
verleden al te zeer beperkt tot
een kleine groep van personen.
De werkgroep « Kontakten basisonderwijs » van het Algemeen
Nederlands Verbond wil hieraan
verhelpen door deze kontakten
reeds in het lagere onderwijs te
stimuleren. Het ligt in de bedoeling van deze werkgroep in de
loop van het schooljaar 1975-1976
een reeks schooluitwisselingen
te organiseren tussen klassen
van Nederlandse en Vlaamse scholen. Deze uitwisselingen werden
als volgt aedacht.
In overleg tussen de direktie en
de leerkrachten van de betreffende scholen, bezoeken gedurende
twee tot drie dagen de leerlingen
van een Vlaamse school een Nederlandse stad en ontva.igende
school (en vice-versa). De leerlin-

gen wonen een les bij, brengen
geleide bezoeken aan de stad en
kunnen door middel van sport e n '
spel kennis maken met hun Nederlandse schoolvrienden.
Leraren die belangstelling hebben
om deze uitwisselingen te helpen
verwezenlijken, kunnen lid worden
van de werkgroep. Scholen die in
aanmerking wensen te komen
voor de uitwisselingen, worden
hiermede uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken. De
werkgroep zal trachten zo spoedig mogelijk een vergelijkbare
Nederlandse school aan te dulden en helpen om het kontakt te
bewerkstelligen.
Geïnteresseerde leraren en scholen die een uitwissiiingsprojekt
wensen te verwezenlijken, kunnen
zich wenden tot : Aioemeen Nederlands Verbond, J . ; ! van Rijs-'
wijcklaan 28 te 200C Antwerpen
(tel. 031/37.61.70).
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« Kortom, voor de Kerk van Europa,
vandaag, heet het ontbrandingspunt:
Europa », Hendrik Brugmans.

if H.J.M. Hoefnagels e.a. : « De
toekomst staat op het spel » —
De Nederlandsche
Boekhandel,
Kapellen, 200 biz. — 325 fr.
In dit boek komen een aantal
Vlaamse en Nederlandse sociologen aan het woord. Zij poneren
dat, indien w i j de maatschappelijke ontwikkeling op zijn beloop
laten, onze wereld binnen afzienbare tijd niet meer de mogelijkheid bieden zal voor echt leven.
Het boek richt zich niet alleen
tot gespecialiseerden, maar tot
een breder publiek. Achtereenvolgens worden behandeld : de
oliekrisis en haar betekenis voor
de toekomst, de r\pderende grenzen van de groei, de wankele welvaartmaatschappij, de radikalisering van de vakbeweging, demokratie en planning, het kapitalisme van onze maatschappij en het
naar elkaar toegroeien van
kapitalisme en sociale vooruitgang,
en tenslotte de wetenschap en
haar verantwoordelijkheid. Een
boek dat menig probleem, dat
ook ons in onze dagelijkse politieke strijd interesseert, van de
leuzen en slagwoorden ontdoet
en realistisch benadert I

if Verstreken Frans : » Antwerpse Trips ' — 244 bIz. — 295 fr.
Uitgeverij Lannoo, Tielt.
Verstreken brengt in dit handig
boek een zestal autoroutes en
een twintigtal natuurwandelingen
bijeen, van het • hoge Noorden »
van de Kalmthoutse duinen en de
Nieuwmoerse Maatjes tot het
Geeise IVIalesbroek en het Scheldeland rond Bornem en Mariekerke. Een mooi geïllustreerde en
goed gedokumenteerde uitgave,
met vele kaarten voorzien en Over
een streek waar het stedelijke
en landelijke vlak naast elkaar
liggen, in elkaar overvloeien en
in hun afwisseling een eigen karakter schenken.

if Heinrich
Heine
« Samllche
Schriften » Teil 5 — Manser Verlag-München — 1104 bIz.
Dit vijfde deel van het verzameld
werk van de Duits-Joodse dichter van de « Lorelei » uit de vorige eeuw, bevat naast reeds gepubliceerde teksten een groot
aantal teksten uit zijn publlclstisch oeuvre die nog niet gebundeld werden, waaronder
een
groot aantal niet in boekvorm
verschenen of door de censuur
onderdrukte teksten uit zijn Parijse korrespondentie - berichten
van 1832 tot 1852, naast artikels
en ontwerpen tussen zijn ontmoeting met Marx in 1844 en de
februari-revolutie van 1848. Voor
de kennis van de letterkundige
en polltikus en de Ideeën van
hem en van in zijn tijd is deze
filologisch zeer degelijke uitgave
van uitzonderlijk belang. De historikus, de student en de filoloog, evenals de literair-gemteresseerden vinden hier hun gading. Zeer mooie uitgave !

• Chris Bezzel
• Kafka-Chronik ' — 220 biz. — Hanser Verlag, München.
In de Hanser-Reihe verschijnen
geregeld « Chronike » waarin de
levensdata van bekende auteurs
worden bijeengebracht
Chris
Bezzel die promoveerde in 1962
met een boek over Kafka en als
linguist werkt aan de Technische
universiteit
Hannover,
brengt
hier de data van het leven en
het werk van het « fenomeen
Kafka * bijeen. Door de nuchtere
opeenvolging van de gekende fei-
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ten (er ligt Inzonderheid over het
laatste deel van zijn leven nog
heel wat in de verborgenheid) en
de historische achtergrond-feiten
krijgt dit leven door deze kroniek een tijdsdimensie. De lokale
dimensies — o.m. die van het
Praag van de eerste vijfentwintig
jaar dezer eeuw — ronden dan
het beeld dat deze kroniek ons
brengt, nog af.
Aanbevolen aan alle Kafka-liefhebbers.

•*• Ivo Opdebeek : « De school
is dood, leve de school • — Wederlandsche
Boekhandel,
Kapellen — 228 bIz. 295 fr.
De kritiek op het onderwijssysteem en op de school — van lager tot hoger — is « in » zoals
elke kritiek op bestaande situaties. Wat er voor in de plaats
gesteld werd of wordt, bleek
echter tot nog toe onvoldoende
om twee redenen : ofwel om het
wetenschappelijk én menselijk tekort van het alternatief, ofwel om
de onmogelijkheid tot inenten op
de bestaande toestand.
De auteur van dit boek is geen
outsider, maar kent de toestanden.
Zijn kritiek is gefundeerd
evenals zijn praktische wenken
voor een haalbare vernieuwing.

•k Struyker-Boudier, M. van Straaten, A.G. Weiier e.a. : » Politieke
Dissidenten • — Annalen van het
Thijmgenootschap
—
Uitgeverij
Ambo,
Bilthoven
/
Westland,
Merksem — 144 bIz. — 210 fr.
Politieke dissidentie van in het
Athene van de 4e eeuw v. Kr. tot

de behandeling van politieke dlesldenten In Chili, in China, in de
Sovjetunie, worden hier door een
aantal auteurs beschreven. Sommige stukken dragen wel de
stempel van de persoonlijke positie en ervaringen van de auteur, zoals o.m. het stuk van pater Thijssen over Chili. Wij lazen
trouwens wel penetranter en objektiever verslagen over de situatie aldaar. Het geheel is als
aanklacht tegen de terreur in het
algemeen wel interessant en in
ieder geval objektiever dan de
partijdige Russell-rechtbank met
haar oogkleppen-onderzoek.

•k M. Schmidt : « l^ng zullen ze
leven - Euthanasie misdaad of
noodzaak 7 • — De Nederlandsche Boekhandel, Kapellen — 232
bIz. — 395 fr.
De auteur studeerde romanistiek
en kunstgeschiedenis te Berlijn
en verzamelde vier jaar lang dokumentatie voor dit boek, nadat
ze als ziekenverzorgster werkte
in de neurochirurgische afdeling
van een kliniek.
Schrijfster wil er vooral de nadruk op leggen dat euthanasie om
sociale redenen of politieke motieven, zoals die toegepast werd
in het Derde Rijk, en het niet nodeloos voortzetten en kunstmatig
in standhouden van lichamelijke
funkties, wanneer er toch geen
leven meer is in de betekenis van
denken, handelen, horen, zien
enz., iets heel verschillend is.
Het probleem van het doden uit
humanitaire overwegingen raakt
echter niet alleen de etiek : er
zijn ook een aantal juridische en
praktische bezwaren en moeilijkheden zoals bv. het beslissingsrecht, die hier geen voldoende
antwoord krijgen.

JohanDa srte
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of h e t g a l g e m a a l

Titelblad
"!Je I p e u w

v<iri C o n s c i e n c e ' s
van V l a a n l e r e n "
(iSTS)

Tussen de heruitgaven bij Manteau valt vooral Gangreen 1 (J. Geeraerts) op dat aan zijn 16de druk toe is. Een andere « opvaller » is de
uitgave van « De Leeuw van Vlaanderen of De Slag der Gulden Sporen ». Op « enkele storende onhandigheden » na werd de oorspronkelijke uitgave (1838) volkomen geërbiedigd.

Toen Ik het Jongste geschrift van Hendrik Brugmans, Brandbrief aan de kristenen van Europa in mijn handen kreeg,
schrok ik, eerlijk gezegd, geen klein beetje. Ik zag ineens
het rad van de wereldgeschiedenis met een tiental eeuwen
teruggedraaid worden tot in de tijd van Karel de Grote en
het Heilig Roomse Rijk, de grote Alliantie tussen Keizer en
Paus, tussen skepter en kromstaf. Voorts loop ik al niet erg
warm voor het Europa dat we sinds onze studietijd, vanaf
1950 ongeveer, hebben zien groeien : een Europa dat slechts
een schaalvergroting is van het eigen vaderlandse onkontroleerbare, technokratische beleid, een Europa waarachter geen
enkele fundamentele politieke gedachte schuilgaat, een
Europa dat naargelang van de omstandigheden door de staten en de ekonomische belangengroepen meer gebruikt
wordt om de eigen belangen te dienen dan om een algemeen
verspreide lotsverbetering van de Europese volkeren. Waarom nu ineens dat beroep van Brugmans op de kristenen van
Europa of op de Kerk ?

DE KERK EN EUROPA
Brugmans heeft een dubbel uitgangspunt. Het eerste is dat
de « Europees-Federalistische Beweging is verwaterd en
niet in staat is geweest, een eigen, bevleugelende toekomstvisie te ontwikkelen ». In de vaststelling van dat falen ligt
het tweede uitgangspunt al vervat, maar daarover straks.
Europa leverde, volgens Brugmans, géén zelfstandige bijdrage tot de vrede, het ontwikkelde géén eigen beleid voor
de Derde Wereld, het heeft, op grond van een eigen identiteitsbesef, géén zelfstandige visie ontwikkeld over zijn plaats
tegenover het Amerikaanse blok, de Oost-Europese staten,
en het « ons wezenlijk vijandige Sovjet-imperium ». In WestEuropa zelf is er van de Europese organismen vrijwel geen
enkel beleid gekomen dat zorgde voor meer sociale gerechtigheid, voor de bescherming van kleine volkeren als de
Basken, de Tirolers, de Bretoenen, de Katalanen, voor de
vermenselijking van onze technologische samenleving.
In die opsomming valt het op dat Brugmans vooral die gebieden van het beleid aanhaalt, waar je niet klaarkomt met de
middelen van de ekonomische technokratie. Dat Europese
falen hoeft natuurlijk niet te verwonderen, als je ziet hoe de
West-Europese staten elk afzonderlijk er evenmin in geslaagd zijn een beleid te ontwerpen waarop een antwoord
gegeven wordt op de fundamentele vragen van onze gemdustriallseetde samenleving. Op Europees vlak wordt die
problematiek nog verzwaard door het vasthouden van de
regeringen aan het oude en voorbijgestreefde staatsnationaïisme. De kritiek van Brugmans groeit uit de historische
en sociaal-humanistische traditie, die zijn hele politieke denken voedt. Hij behoort tot een aantal Europese figuren die
door hun vorming veel meer belang hechten aan algemeenkulturele waarden als de persoonlijke vrijheid, de opvoeding,
het recht van ieder mens op een menswaardig bestaan en
een eigen ontwikkeling, de afkeer voor elke vorm van geweld. Dat zijn voor Brugmans tastbare waarden die de grondslag moeten vormen van elke ernstige politiek. Op die waardenschaal weegt hij de resultaten af van het beleid. En dat
is het tweede uitgangspunt van de Brief.
In het verdere verloop van zijn betoog doet Brugmans een
poging om zijn etisch uitgangspunt te formuleren.
Het is natuurlijk een verschrikkelijk gevaarlijke onderneming
een moraal te ontwerpen, in naam waarvan een konkrete
politiek gaat gevoerd worden. Nergens immers wordt de
moraal zozeer verkracht als in de politiek, waar schijnheiligheid en machtsaanwending nog steeds de zware wapens
zijn. Brugmans' Brandbrief is het zoveelste lofwaardige pleidooi voor de humanisering van de politiek. Hij gaat op stap
met alle belangrijke utopische denkers en hervormers. Van
zijn « ethos » zegt hij zelf dat het « altijd weer van religieuse afkomst > is. Religie is « datgene wat samenbindt >.
Politiek wordt helaas vooral beoefend als datgene wat
scheidt en verdeelt.
Brugman's normen zijn, op één rijtje : vrijheid, solidariteit,
soberheid, verantwoordelijkheid, liefde en vrede. Hij werkt
die hoofdbegrippen niet uit tot een volwaardige etiek van
het politieke handelen. Daarvoor is de Brandbrief ook te
kort. Bovendien gaat het bij de schrijver in de eerste plaats
om een levenshouding of een menselijk gedrag. Hij heeft
geen enkele ideologische of theoretische bedoeling.
Hij vergenoegt er zich mee uit de opgesomde normen enkele
konkrete gevolgen te trekken. Een Europees beleid dat die
morele visie wil toepassen, gaat bijvoorbeeld een onafwendbare politiek moeten uitdokteren voor de gastarbeiders, voor
de verdrukte etnische minderheden, voor de vele groepen
van hulpbehoevenden, voor een zedelijke herbronning en een
matiging van het gebruik der goederen van deze aarde, voor
een grotere rechtsbescherming, voor een ruimere onderlinge
samenspraak tussen de besturen en de burgers, voor de
opbouw van een waarachtige wereld-rechtsorde, enz.
Maar waarom een beroep op de Kerk ? Brugmans is van
oordeel dat de Kerk, nu ze in de wereld niet meer verschijnt
als een wereldlijke macht en nu het geloof geen onpersoonlijk massaverschijnsel meer is, haar stem moet verheffen :
« Voor de Kerk in Europa is « Europa » het centrale probleem.
En het probleem « Europa » is dat van onze dekadentie, die
haar politieke oorzaak en uitdrukking vindt in onze weerzinwekkende nationale verbrokkeling ». En Europa is zo verbrokkeld omdat er geen politieke visie is en die visie is er
niet omdat het beleid beheerst wordt door technokraten en
ontzielde ideologen. Er ligt bijgevolg voor de Kerk een enorm
terrein braak, als ze zich in Europa politiek wil opstellen aan
de zijde van de machtelozen. Dat is op zichzelf al een historische omwenteling !
Eugene VAN IHERBEEK
Endrik Brugmans, Brandbrief aan de kristenen van Europa.
Uitgeverij Emmaüs, Brugge, 1975 — 80 bIz.
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kRITI9CH D^K€K€n
Al deze kontrasten heeft Visconti
samengebracht in een film, die
zich volledig binnenshuis afspeelt
(vandaar de zeer rake Italiaanse
betiteling). Dit verveelt nooit en
doet ook niet aan toneel denken,
iets wat nochtans
niet
vreemd is voor Visconti, vermits
hij eertijds begon met het regisseren van toneelstukken. Wat
echter wel aan teater doet denken, is de vertolking van de personages van de Marchesa en van
Lietta. Persoonlijk vind ik Burt
Lancaster en Helmut Berger veel
overtuigender.
De film is buitengewoon gestruktureerd. Een geweldig grote zorg
is besteed aan détails, die betekenis geven aan weer andere détails en die daardoor duidelijker
op de voorgrond treden en tegenstelling of overeenkomst sterker
doen uitkomen. Kortom, een fijne
film !
M. Michielsen.

niiuuji pi^nccn

PRATEN MET
EN LUISTEREN NAAR
RANDY BACHMAN

CONVERSATION PIECE

Deze jongste film van Luchino
Visconti ligt volledig in de lijn
van de vorige films van deze Italiaanse meester, in elk geval wat
betreft de tematiek van de film.
De Engelse versie, zoals we die
in ons land te zien krijgen, kreeg
ik voorgeschoteld in het Frans
gedubd, in een uitsluitend Franstalige Brusselse filmzaal en tot
ovei;maat van ramp zonder Nederlandse ondertiteling.
Wat de titel betreft, de Nederlandse (Geweld en Hartstocht)
en de Franse (Amour et Passion)
hebben m.i. niets met de film te
maken. Zeer raak is echter de
Engelse (Conversation Piece) en
de Italiaanse (Ritratto di Famiglia in un Interno). Met deze eerste wordt een Engels schilderij
bedoeld uit de 18e eeuw, dat een
adellijke familie voorstelt. Dit
schilderij is juist de direkte aanloop van het hele verhaal, dat
draait rond een « familie », waarnaar ook een verwijzing ligt in de
Italiaanse titel.
Dit doek, « Conversation Piece »,
wordt te koop aangeboden aan
een liefhebber van de schilderkunst, een gewezen professor in
de wetenschappen (Burt Lancaster). De koop interesseert hem
niet, omdat de prijs hem te hoog
ligt, alhoewel hij erg veel van het
doek houdt. Marchesa Bianca
(Silvana Mangano) is toevallig
mee binnengeglipt in het palazzo
van de professor en vraagt hem
of hij de bovenverdieping van
zijn enorm huis niet wil verhuren
voor een jaar. Na een weigering
van deze laatste, krijgt ze toch
haar zin door het bewuste schilderij, te kopen en te schenken
aan de professor, die zich dan
wel gedwongen voelt toe te geven. De arrogante Bianca doet
haar intrede met haar gevolg :
haar dochter Lietta, een ontwapenend jong, maar verdorven meisje en haar verloofde Stefano,
type van de rijke fils-a-papa en
tenslotte Konrad (Helmut Berger), de geliefde van de Marchesa, maar voor wiens genegenheid zij dik betaalt. Hun aanwezigheid betekent een totale
ommekeer in het leven van de
professor.
Na een mislukt huwelijk en zijn
ontslag als hoogleraar in de wetenschappen, had hij zich volledig afgezonderd van de mensen
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en zich teruggetrokken in zijn paleis, hermetisch afgesloten van
het rumoer, het geweld en de
onrechtvaardigheid,
luisterend
naar eeuwig-mooie muziek van
Mozart en zich overgevend aan
zijn passie voor de schilderkunst.
Het stelletje huurders verstoort
zowel de uitwendige als de inwendige rust van de stille man.
Het hele huis beeft letterlijk op
zijn grondvesten, wanneer de boburen aan het breken gaan om
hun « appartement » aan te passen aan hun ultra-moderne smaak.
Ook de innerlijke gemoedsrust
van de professor gaat aanzienlijk
aan het wankelen, want hij wordt
onwillens
gekonfronteerd
met
een generatie, een mentaliteit,
een hele levensopvatting, die hij
zelf ontvlucht was, omdat hij ze
zo dekadent vondt.
Visconti brengt in zijn film verschillende tegenstellingen tegenover mekaar, laat hen in konflikt
komen, maar spreekt zich nooit
duidelijk uit voor één van de partijen. De rechtse bourgeoisie —
verpersoonlijkt in diverse personages, o.a. de man van Bianca,
die we wel nooit te zien krijgen
— staat tegenover de eerder
links gerichte professor en Konrad. Visconti laat hen er echter
niet duidelijk voor uitkomen,

maar langs détails komen wij
zeer juist te weten hoe deze personages denken en voelen.
Verder stelt Visconti de ouderdom tegenover de jeugd : de professor herkend in Konrad veel
van zichzelf en voelt zich tot hem
aangetrokken, iets wat wederzijds
is, vermits Konrad zichzelf eens
zijn « zoon » noemt. De professor
probeert in kontakt te treden met
deze jeugd, die hij wel niet volledig begrijpt en evenmin goedkeurt. De vriendschap, die ontstaat tussen de professor en
Konrad, wordt eveneens niet duidelijk aangetoond, maar gesuggereerd door détails. Deze relatie
doet sterk terugdenken aan Visconti's « Morte a Venezia » (71),
waar de oude professor Aschenbach zich ook sterk aangetrokken
voelt tot de jeugdige Tadzio.
Tenslotte stelt Visconti de gewilde eenzaamheid van de professor
tegenover het drukke leven van
de jongeren, zijn voorkeur voor
antieke schilderijen en klassieke
muziek tegenover het modern interieur en pop-muziek, zijn drang
naar rust, stilte en eenvoud, tegenover hun gekomplikeerde relaties en maneuvers.
Vergelijk het personage van de
professor met dat van de Principe in « II Gattopardo >.

^ILIYIS
Zaterdag 24 mei — BRT (nam.)
SINGIN' IN THE RAIN (1952)
Verrassend scherpe persiflage op het USA-studiobedrijf in de Roaring
Twenties, glimlachend en weemoedig door Stanley Donen en Gene Kelly in beeld gezet. Blijft één der beste musicals ooit gemaakt.
Zaterdag 24 mei — RIB
SEVEN SEAS TO CALAIS (Le corsaire de la Reine) (1962)
Pseudo-historische avonturenfilm van Rudolph Maté, met Rod Taylor op
zoek naar een Inca-schat.
Maandag 26 mei —BRT
POCKET MONEY (De ongewensten) (1971)
Western van Stuart Rosenberg, in het kader van de « Paul Newman
eFstival »-reeks. De film is niet bepaald een hoogvlieger. Het is een
niet zo geslaagde poging om de retoriek van de klassieke western wat
te relativeren, door de humor en door de karaktertekening van de personages.

Het lijkt wel of Kanada uit de
muzikale afzondering losgeraakt
is en zelfs een bedreiging vormt,
zowel zuiver artistiek als potentieel voor de grote zuiderbuur.
Zowel Jazz als boogie kenden hun
oorsprong in de States en bleven voor lang het grote voorbeeld voor de levende en kommerciële tendensen. Met de zestigerjaren en de Beatles werd het
uitgangspunt plots eerst naar
Liverpool en dan naar Londen
verlegd, en sindsdien kende men
een uitwisseling van stijl en
vorm aan beide zijden van de
oceaan, even beïnvloed
door
Afrika en de Indische sitar.
Vooral de folkrockgeneratie en
de protest deden sluimerende artiesten ontwaken, en namen als
Neil Young, later samen met
Crosby, Stills en Nash, maar ook
de Guess Who en nog steeds
Gordon Lightfoot zijn gewaardeerde en nagevolgde grootheden geworden.
« Tien jaar samen met de Guess
Who betekent voor mij heelwat »,
bekende Randy Bachman, leider
van de momenteel zeer belangrijke viermansformatie
BackanTurner Overdrive, die met « Ain't
seen nothing yet » onverwacht
de
wereldtoplijsten
veroverde
• Oorspronkelijk waren w i j een
pure countrygroep, met banjo,
fiddle, mandoline en gitaar, en
het klonk erg leuk. Met de folkrockinvloeden en Dylan kwam er
elektrisch werk bij te pas, en we
ontdekten dat de mensen niet
enkel meer rustig kwamen luisteren naar kwaliteit, maar graag
meeklapten en zongen.

om persoonlijke redenen en werd
vervangen door Blair. Met de
elpee « Not fragile » en de singel • You ain't see nothin' yet »
werd het dan een eerste plaats.
Fred Turner en ikzelf denken al
vast aan een soloplaat voor de
toekomst •. Tussen het omwisselen van de opnamekassette zit
de groep het uit te proesten om
de zoveelste mop, en vraagt Randy liefst niet te roken, daar ze
's avonds nog in Vorst-nationaal
koncerteren. « De omgeving van
Toronto was voor ons erg belangrijk, en ook voor de zovele anderen die zowel ons als Young
en Lichtfoot bijvoorbeeld naapen,
verduidelijkt
Bachman bij
de
vraag over mogelijke invloeden,
en het opent nu de deur voor de
nieuwe generatie. Wij geven de
mensen wat ze van ons verlangen, zwaar en ritmisch, en zij
die ons aanvoelen, geven dan ook
het juiste respons. Ons gemiddeld publiek is om de twintig,
wat niet zo jong is op koncerten.
Muziek moet ritmisch zijn, niet
te bestuderen of schools, geen
gekompliceerd
of
intellektueel
gedoe ».
Op de planken was het koncert
dan ook zoals verwacht, keihard
en denderende rock, en het talrijke Engelstalig opgekomen publiek uit de Brusselse omgeving
deed ritmisch mee. Spijtig genoeg was de klankbalans soms
niet goed afgesteld en kwam de
zang soms slordig over. Met
nummers uit zowel hun « not fragile », als de nieuwe en derde
plaat « Four wheel drive • als
toemaatje, rondden ze een sterk
optreden af.

VAN BIJ ONS
Micha Mara is geen onbekende
meer in de lichte muziek, en
haar deelname aan Eurosong was
op zijn minst overtuigend. Samen met Rita Deneve was ze na
Ann Christy de grote favoriete
voor Stockholm. Dat ze er uiteindelijk niet naartoe ging, deed
haar toch geen kwaad, en de promotie van de vele televisieoptredens werd in klinkende kontrakten in het Vlaamse land dankbaar omgezet. Haar Nederlandse
platenfirma, bij wie ook ondermeer de Antwerpse Luk Bral en
Jack Jersey huizen, besloot de
release van haar sterkte samen
met de Pebbles en de vroegere
« Hearts of Soul -plaat « T'is
over » een maand uit te stellen,
en een gunstig moment af te
wachten. Samen met Deneve,
Ann Christy's « gelukkig zijn »,
prijkt ze nu in de Vlaamse toptien, stijlvol en verdiend. Op het
flipkantje het bijna even sterk
Eurosongliedje • kom bij mij •
van de hand van Boudewijn de
Groot's
orkestarrangeur
Bert
Paige. (C006-23497 EMI).

Gountry-rock is maar een stap,
en met de Stones en Yardbirds
in het achterhoofd werd Guess
Who geboren. Elk album was echter telkens iets anders, soms
goed, dan weer wat tegen onze
stem de Guess Who, en toen hij
zin. Uiteindelijk was Cumming's
jazzy en squad wou en rookte,
hield ik het liever bij mijn godsdienst en eenvoudige rock &
roll ..
— . Waarom
Overdrive ? ».

Bachman-Turner

— « Robbie, Timmy Bachman en
ikzelf startten als drie broers,
vier jaar terug, samen met bassist Turner, en we brachten de
eerste elpee onder groepsnaam
uit. Timmy verliet ons vorig Jaar

Rita Deneve : van het geliefde
tienerzangeresje Rita Dee naar
een ernstige Eurokandidate...
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PHILIP GOODHAND-TAIT :
EEN REVELATIE !
Ondanks het voor solo-artiesten
maar steeds moeilijker wordt om
van de grond te komen dan voor
groepen, die In hun verscheidenheid de krachten kunnen bundelen, wagen er steeds meer hun
naam en faam erop te zetten en
een zelfgekozen loopbaan uit te
stippelen. Een goed voorbeeld
van bij ons is Raymond van het
Groenewoud die na een wat
moeilijke tijd met de groep
Louisette kennis en kunde en ervaring in een egptrip aan bod
liet komen. Op wereldvlak komen steeds maar meer bekende
namen uit groepen uit de zestigerjaren nu met eigen albums
en projekten naar voren. Recente
voorbeelden zijn Jack Bruce en
ook Eric Clapton, beiden uit de
supergroep Cream, en vooral de
vier ex-« Beatles » die eind vorig
jaar bijna gelijktijdig een eigen
elpee op de markt gooiden.
Voor Philip Goodhand-Tait is de
toestand enigszins anders, daar
hij steeds vanop de achtergrond
voor anderen werkte, en zijn
naam is bekend geworden achter
zijn schrijftafel en piano als komponist van de vele hits van ondermeer de Love Affair. Men
stelde hem toen zelfs als voorbeeld voor een andere jonge
songschrijver Reg Dwight, die op
zijn beurt vijf jaar later onder de
pseudoniem van Elton John zijn
leermeester als entertainer en
schrijver boven het hoofd groeide. Kwalitatief een Harry Nilson
waardig en opkijkend naar Randy
Newman wordt Philip een der
nieuwe beloften van het Engelse
chanson. Zijn minitoer door ons
land deze week, met een optreden in ondermeer • Binnen en
Buiten » zondagnamiddag, en in
de Beursschouwburg te Brussel,
waren meer dan overtuigend. Een
algemene indruk was wel dat
met enkel pianobegeleiding, die
zeer degelijk was, niet voldoende bleek voor het publiek om een
uurlang
optreden
te
blijven
boeien.
Achteraf gaf hij tijdens een praatje, waarbij Mud-zanger Les Gray
aanliep, toe dat er wat schortte
maar merkte op dat hij in eigen
land met vokale en gitaarbegeleiding van een folkartieste plus
een bassist rondtrekt. Beroepshalve was het voor deze mensen
niet mogelijk in het buitenland te
vertoeven. Voor volgende toer,
wellicht in juli e.k., overweegt hij
gebruik te maken van vooropgenomen orkestratie, daar groepsbegeleiding van gehuurde mensen momenteel erg duur uitvalt.

Phiiip Goodhand-tait aan de piano.

gelijkingen gaan op de flipzijde
gelukkig niet meer op, behalve
dat zijn stemgeluid het zacht
wat hese gezang van Steelers
Wheel Gerry Rafferty.
Hij evolueert verder door « you
are », rustig en sfeervol in orchestratie van Richard Heuseon.
Sterker gaat het even over de
vriend en emigrant Emile, op
zoek naar samenhoren en vrede,
met pittige reggaeritmen. De versatiele versie van Philip Goodhand-Tait laat hem toe een nummer als « reach out for each
other » in pure Phil SpectoerstijI
te bewerken, die erg meevalt. Om
dan met de sugartrein even de
dromen naar de werkelijkheid te
rijden. Wat hem wellicht heel nabij ligt, daar met het laatste en
wellicht mooiste nummer van de
plaat « warm summer rain » fijne
reakties kreeg en men besloot
dit nummer eerlang op singel uit
te brengen.

uit het beste nummer is. Even
herdenkt hij nog de grote filmkomiek uit de twintiger jaren Buster Keaton, de man die zelf nooit
lachte, en dan met « Rapsatis
vulgaris » zijn persoon als showman die op de planken tegenover
het publiek staat als gekooide te
verklaren. Wat uiteindelijk bij een
vaststelling blijft. (WEA 50.134).
Frank Sinatra, die na één dag Amsterdam ook een koncert verzorgt in ons land heeft doodeen-

(Foto Daniel Cortier)

voudig de pers geweerd, daar hij
persluizen best kan missen. Ongenoegen van velen heeft hem
natuurlijk enorme publiciteit opgeleverd, wat duidelijk de bedoeling was. Voor hen die nog een
plaatsje wensen in Vorst-nationaal, is het hoogtijd te reserveren. Plaatsen gaat vanaf vierhonderd frank tot 2.500, en reeds
5000 tickets zijn versjacherd.
Sergius

Deze groep met naast E.L.P. de
kortste naam in de Britse showwereld, ontstond twee jaar terug
toen ze onverwacht met het singeltje « Donna » naar nummer
één opklommen, en ook muzikaal
op het podium bewezen hun
mannetje te kunnen staan. Alles
draalt rond songwriter Graham
Gouldman die nummers schreef
als « for your love » en « heart
full of soul » voor de Yardblrds,
hits als « bus stop », « no milk
today » en vele andere miljoenenhits voor Hollies, Herman Hermits, Jeff Beck en anderen. Samen met Eric Stewart, eerder
leadzanger van de « groovy kind
of love » Mindbenders besloten
ze na lang experimenteren in de
opnamestudio's brachten ze onder de naam Hotlegs de « Neandertal man » uit, om even later
met de overige groepsleden «rubber bullets» en «Donna» onder
de naam 10-CC uit te brengen.
De respons was enorm, en ze
waren vorig jaar US-Cahbox magazine's beste nieuwe groep.
Met de spontane elpee « Sheet
music » werden ze vaste waarden, en pas verscheen hun nieuwste « The original soundtrack ».
Een plaat die echter op zeer gemengde gevoelens wordt onthaald. Muzikaal enorm sterk met
vondsten
van
arrangementen,
maar een rockopera die het levenslustige van hun vorige plaat
duidelijk mist. Het is een konceptplaat geworden, wat reeds
bij het eerste nummer « une nuit
a Paris » naar voren komt, en
even aan Zappa's « hot rats »
doet denken. Slechts enkele nummers als « life Is a minestrone »
en ook « I'm not In love » zullen het grote publiek echt boelen,
terwijl « blackmail » tot dansen
uitnodigt. Hun mooie « I'm not in
love » komt iets te stroef over,
terwijl « brand new day » uiteindelijk wat vervelend aandoet, en
de groep onder een andere hoek
laat zien. Gelukkig Is er nog « the
last supper » die even doet denken aan hun «wall street shuffle»
en de plaat op de achterzijde
stampend en dreunend aanmeld.
[Mercury - 9102-500).
Sergius

Zanger Roger Daltrey van de Who
besloot voor zijn volgende plaat
van de diensten van Philip gebruik te maken als pianist en
neemt als waardering het nummer « Oceans away » op. (Goodhand-Tait — CBSDJM 432).

Op de planken werd het dan ook
als verwacht een uur rustige
maar fijne chansons, vakkundig
getokkeld en gevoelig gezongen.
Het was voor hem wel moeilijk
op zijn eentje een nummer als
het gekende « teenage cantine »
te brengen, en hield het bij rustige deuntjes als <• Leon » en
een fijne versie van Buddy Holly's •• Oh boy », waarmee hij suksesvol afrondde. De plaat zelf
steekt in een fijnverzorgde kleurenfoitocover, zelfportret aan de
piano. Hij zet in met « five
flight » waar hij misschien oogluikend het werk van de beste
Beatlekomponist Paul McCartney
heeft nagevolgd. De bemerking
dat er teveel James Dean's rondlopen en te weinig Maritn Luther Kings, geeft een voorsmaakje van wat zijn teksten inhouden.
Hij gelooft vast in vrijheid van
gevoelens, indien de tijd het
maar toelaat. Met
swingende
rockbegeleiding gilt het even verder door de « teenage canteen »
vol herinneringen aan voorbije
jeugdjaren. Evenals in vorige
nummers is het pianogetokkel ergens in de stijl van Elton John,
stevig en ongekompliceerd. Ver-
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PETER RAPSAT SOLO
Vroeger in Brusselse middens
goed gekend, daar hij eerst met
Laurelie en daarna met de groep
Gengis Khan optrad, maakt Peter
nu met eigen begeleidingsgroep
een gooi naar het sukses. Na esn
tijdje in Parijs rond te hangen,
kreeg hij er de kans de eerste
elpee « New York » op te nemen,
die tamelijk gunstig werd onthaald. Na maanden werken is hij
dan terug op de planken verschenen en gooit hij een tweede album op de markt, die muzikaal
duidelijk de eerste overtreft. De
stevige soms wat gekompliceerde arrangementen zijn goed verteerbaar en passen met de melodieuse ritmische muziek. De teksten schreef hij meestal samen
met Frank en Julie Lipsius en
vooral Piero en Van Hulse, biografisch zinvol en degelijk van'
opbouw. Het ritmische « Speedway » zal het voor velen doen,
terwijl « musicolor holiday » ver-

Geraard Cornells (van het) Reve na zijn nummertje tijdens de Nacht van de Poëzie. De meester gooit zijn
teksten naar de hongerende massa. Het ministerie van Nederlandse Kuituur kan zijn centen in de toekomst misschien wat kieskeuriger bedelen...
(foto « De Standaard >)
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DE PAJOTTEN
ZEGGEN NEEN AAN
DE BETONDIKTATUUR!

Hoe meer er in Brussel gepland wordt
om van het Pajottenland een woestijn
van beton te maken hoe hardei' éê Pajot In het verweer komt.
Dit land tussen de heuvels van éeraardsbergen en de grijpgrage Brusselse agglomeratie, de slechtruikende
Dender en de taalgrens Is zowat het
jachtterein geworden van « planologen B en andere lui die maar al te
graag met winkelhaak en betonmolen
op pad gaan.
Eind 1973 richtte het aktiekomitee Pajottenland voor het eerst een protestdag in.
• Het plan om een snelspoorlijn door
het Pajottenland te trekken was toen
aan de orde. Maar alsof dit nog niet
erg genoeg was werd vanuit Brussel
een ononderbroken aanval op touw gezet om dit stuk goede aarde te verkwanselen, te vermorsen. Lelijker
woorden bestaan er niet...
• In het mooie Vlezenbeek begon men
reeds met het onteigenen van gronden voor het zgn Europeanum, waar
alle EEG-landen voor hun personeel
een soort Euro-buitenverblijf-speeltuin
zouden oprichten...
• Op de Thaborberg te Dilbeek, dat
laatste stukje groen tussen de Brusselse agglomeratie en het Vlaams-Brabantse Dilbeek bedacht de Kristelijke
(Mutualiteit Concordia een kliniek. Zo
uitgebreid dat er van het bestaande
groen enkel nog wat schaamgroen
zou overblijven...
• Tegen alle adviezen en ^ k e logika
in bouwt het ministerie van <(^nbare
Werken langs de ES te Groot-Bijgaarden-Zellik een overbodig dienstdnkolnpleks dat op zijn beurt tientallen lieKtaren goede en waardevolle landboutiigrond is asfalt en beton omtovert...
• En alsof dit alles nog niet genoeg
was hangt boven deze weinig fraaie
vooruitzichten de dreiging van de A8,
de kroon op het werk van de grote
wegenbouwers die, om Van Cauwelaert in «Het Volk» te citeren «de alles vernietigende betondiktatuur willen vestigen »...
• Deze waslijst van protest wordt
nog aangevuld met het verzet tegen
de zgn • sanering > van het riviertje
de Mark die op een verkeerde manier
wordt aangepakt zodat voor een fatale
verknoeiing van de Markvallei te Galmaarden moet gevreesd worden...
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HOE NUTTELOOS
IS DE A8
IN HET PAJOTTENLAND ?
De A8 zou vertrekken te Anderlecht
(waar aansluiting op de ring rond
Brussel) om vervolgens ter hoogte
van de Lennikse baan Vlezenbeek aan
te doen, verder doorkruist hij het landelijk gebied van Sint Martens-Lennik
om in Sint Kwintens-Lennik, ter hoogte van de steenweg Edingen Asse, een
afrit te hebben Door nog ongerepte
en waardevolle natuurgebieden gaat
het langs Gooik tot de 2de afrit te
Lieferinge (Halle-Ninove), naar Vollezele (3de afrit voor baan Edingen
Ninove) naar de Markvaiiei (prachtig
natuurgebied dat geschonden zal worden) te Galmaarden Vervolgens gaat
het door Henegouwen naar Doornik,
met een aftakkmg A9 door de Vlaamse
Ardennen naar Veurne, om Brussel
met Rijsel te verbinden Tot Doornik
IS het trajekt ongeveer een 80 tal km
lang wat neerkomt op een 8000 mil
joen frank verspilling, milieuonkosten
en onderhoudskosten voor deze overbodige snelweg nog niet bijgerekend
Dat men hiermee miljarden zal verkwisten naast goede landbouwgrond
en gebieden met hoge botanische e n /
of ornitologische waarde, kan de ini-

tiatiefnemers blijkbaar geen barst
schelen
Het A8-projekt is daarenboven volstrekt overbodig als men weet dat
men ermee voor de verbinding van
het westelijk landsgedeelte met Brussel slechts enkele km uitspaart En
dan te bedenken dat precies op het
zelfde ogenblik de enorme werken
hun voltooiing naderen die de E10snelweg vanaf Halle dwars door het
open veld aansluit met de rijksweg
naar Doornik voorbij Edingen ' Daar
enboven heeft men vele miljoenen en
talrijke, verkeersslachtoffers over gehad voor de uitbouw van de rijksweg
Brussel Ninove (een ekstrasnelle vier
strooksweg) Men plant verder een
vierstrookse verbinding Halle-Geraardsbergen en de ruim opgevatte (noodzakelijke) verbinding Brussel-Lennik-Neigem
Een kleine optelsom geeft als resulgaat dat « de romeinse weg », de provinciebaan Asse Edingen-Bergen, over
een lengte van 45 km zou doorsneden worden door met minder dan 7
grote oost-westverbindingen
De E5
Brussel Gent, de rijksweg Brussel
Ninove de geplande A8 Brussel Door
nik, de geplande baan Brussel-LennikNeigem, de geplande baan Halle-Geraardsbergen, de kompleet nieuwe
baan Halle (EIO)-Edingen en de Waalse autoweg

Op zondag 1 Juni zal het ganse Pajottenland rouwen. Zwarte vlaggen en
protestborden zullen de straten sieren.
Deze dag zal dit bedreigd stuk VlaamsBrabant krachtig de stem (of de fietsbel, of de autotoeter) verheffen om de
bedreiging aan te klagen. Dat zal ook
reeds gebeurd zijn op maandag 26 mei
i^anneer het 1 junl-komltee het pas uitgegeven zwartboek < Pajottenland »
aan de minister van Openbare Werken
Defraigne zal hebben overhandigd.
Naast de bevlagging en de slogans zal
op zondag 1 Juni om 14 u. op het
Marktplein van St-Kwintens-Lennik een
protestautokaravaan vertrekken terwijl
op datzelfde ogenblik op het Gemeenteplein van Dilbeek een fietstocht van
start zal gaan Beide karavanen zullen
rond 17 u. op het Marktplein van StKwintens-Lennik
samenkomen waar
een protestmeeting zal gehouden wor
den.
Al onze afdelingen uit Vlaams-Brabant
en ook die van daarbuiten worden verzocht aan een van deze optochten deel
te nemen. Het gaat ons allen aan I
Het is vooral na de interpellatie van
volksvertegenwoordiger Valkeniers en
zijn jarenlange werk als burgemeester
van het Pajottenlandse Schepdaal én de
gunstige perskommentaren in « De
Standaard » en « Het Volk » dat de
brede massa het onzinnige van deze
autosnelweg en de andere geplande
projekten is gaan inzien. Want, zeg nou
eens eerlijk, de drie In het Pajottenland geplande uitritten van deze A8
zullen voor Brusselaars met fermettebedoelingen al te gemakkelijke toegangen zijn tot dit nog ongeschonden
gebied.
Maurlts van Liedekerke

1 JUNI :
PROTESTDAC in het PAJOTTENLAND
SINT-KWINTENS-LENNIK :
DILBEEK :
SINT-KWINTENS-LENNIK :

14 uur : AUTOKARAVAAN
14 uur : FIETSTOCHT
17 uur- PROTESTMEETING

24 MEI 1975

TI/-PROGMMMK9
18.20 Paulus de boskabouter.
18.25 Het meisje van de TV.
18.50 Volkskunde : het huwelik in Turkije.
19.45 Nieuws.
20 00 Sportweekend.
20.40 De brave soldaat
Schweik (muzikale versie).
22 40 Nieuws.

24 MEI
BRT
14.00 Leef nu.
14.30 Singing in the rain. IVluzil<ale film (1952).
18.00 Paulus de boskabouter.
18.05 De Bremer straatmuzikanten. Animatiefilm.
18.17 De koning van de jungle
van Brandenburg. Oostduitse jeugdfilm.
19.45 Nieuws.
20.15 Uitzicht op zee.
20.40 Met de muziek mee.
21.30 Terloops.
22.15 De magiër.
23.05 Nieuws. *
NED 1
11.00
12.00
15.00
15.02
15.25
15.50
16.15
17.05
18 45
18 55
19.05
19.30
19 50
20.00
20.20
21.10
21.40
22 25
23.10

Teleac.
Schooltelevisie.
Nieuws.
Kijkdoos.
Poppenkast.
Black beauty.
Swiebertje.
Het geheimzinnige landhuis.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
The Flintstones.
Kareltje's kolderieke kapriolen.
't Zand 33.
Nieuws.
De wrekers.
De kleine kwis.
Brandpunt.
De wereld in oorlog.
Nieuws.

NED 1
11.00
14.00
16.00
16.02
16.08
16.35
17.00
17.30
18.30
18.35
18.40
19 05
20.20
21.10
21.15
21.40

Eucharistieviering.
Teleac.
Nieuws.
Mighty mouse.
Ti-Ta-Tovenaar.
Suriname-Antillen. Dokumentaire.
Vesper.
Grote prijs van Zolder.
Woord voor woord.
Paulus de boskabouter.
Pippi Langkous.
Studio sport.
Jennie.
Nieuws.
Panoramiek.
400 jaar Leidse universiteit.
Surinamers deze week.
Boek en stad. Amster-

22.40
22.45
dam.
23.05 Nieuws.

NED 2

22.15 Achter het nieuws.
22.55 Den Haag vandaag.
23.10 Nieuws.

18.15
18.45
18.55
19 05

NED 2

Teleac.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Voor een briefkaart op
de eerste rang.
20.00 Nieuws.
20.20 Socutera.
20.30 Mijn beste vijand. Amerikaanse tragikomedie
(1957).
21.10 Een mooie toekomst.
21.20 Mijn beste vijand.
22.25 Rooilijn.
22.50 Symbiose.
Aansluitend : Nieuws.
RTB
14 00 Schooltelevisie.
17.10 Des machines, des maTtres, des élèves.
18.10 1, 2, 3 . j'ai vu.
18 30 TV-Femmes.
19.00 Katoliek - godsdienstige
uitzending.
19.30 Lundi-sports.
19 45 Nieuws.
20.15 Voyage en Province. Film
21.30 Koningin
Elisabethwedstrijd voor piano.
Aansluitend : Nieuws.

NED 2
18.15
18.55
19.00
19 05
19.55
20 45
21 40
22.30

Teleac.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Elsa, de leeuwin. Avonturenfilm.
De vader Abraham cirkus show.
Pepper.
Aktua special. Over Vietnam.
Nieuws.

18.15
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20

27 MEI

RTB

22 05
22.25
22.50
23.00
23.05

Teleac.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Rallycross 1975.
Nieuws.
Blootvoets in het park.
Amerikaanse komedie
(1967).
Avro's sportpanorama.
The new Dick van Dyke
show.
Gouden televizier-ring.
Nieuws.
Lied van de week.

RTB
10.30 Des machines, des maltres, des élèves.
11.30 Videogazette des loisirs.
12.00 Samedi-midi.
12 55 Nieuws.
13.00 TV 7.
14.15 TV-Femmes.
15.35 Interwallonie.
16.30 Ciao amici.
16.45 Appuntamento Italiano.
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 Le corsaire de la reine
Amerikaanse avonturenfilm (1962).
22.20 La mémoire d'homme.
Aansluitend : Nieuws.

10.30 Israëlitische uitzending.
11.00 Feest van de vrijzinnige
jeugd.
12.00 Faire le point.
13.00 Nieuws.
13.05 Concertissimo.
13.40 Arts-Hebdo.
14.15 Le Virginien.
15 20 Autorennen te Zolder.
16.15 L'As du feu. Komische
film.
16.45 Autorennen.
17.20 Carrefour 17.
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
Gauguin.
21.10 Cinéscope.
22.30 Nieuws.

BRT
14.00
18.00
18.05
18 20
18 45
19 15
19 45
20 15

» - i v . . •:
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25 MEI

9.00
9.30
10.00
12.00
14.30
15.00
15.15
17.15

21.55
23.10

Schooltelevisie.
Paulus de boskabouter.
Klein, klein kleutertje
De familie Partridge.
De toekomst van de visserij Dokumentaire.
Sporttribune.
Nieuws.
De ongewensten. Amerikaanse western (1972).
Koningin Elisabethwedstrijd voor piano.
Nieuws.

NED 1

BRT
Doe mee.
Angola.
Eucharistieviering.
Zeven op zondag.
Voor boer en tuinder.
De prachtige 6 1/2.
Binnen en buiten.
Tenuto.

24 MEI 1975

14.00
18.00
18 05
18.30
18.55
19.45
20.15
21.05
21.55
22.25
22.45

Schooltelevisie.
Paulus de boskabouter.
Laurel en Hardy.
Jan Van Eyck. Dokumentaire.
Luister naar de film.
Nieuws.
Rij maar aan.
Water. Dokumentaire.
Gastprogramma.
Nieuws.
Koningin
Elisabethwedstrijd voor piano.

NED 1
11.35
18 45
18.55
19.05
19 30
20.00
20.20
21 15
22.05
22.45
22.55
23.10

Schooltelevisie.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Boy Dominique.
Naar de eilanden van Indonesië.
Nieuws.
Bartje.
Mini-voetbal-show.
Hier en nu.
Nationaal jeugdorkest.
Den Haag vandaag.
Nieuws.

NED 2

26 MEI

11.10
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
22.00
22 50

Schooltelevisie.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
De man van zes miljoen.
Nieuws.
Tatort.
Aktua-TV.
Nieuws.

BRT
16.30
17.45
17.50
18 50
19 45
20.00

Jevanjong.
Paulus de boskabouter.
Wie weet, wint.
Coronation Street.
Nieuws.
Voetbal : Leeds UnitedBayern München.
22.00 Nieuws.
22.20 Koningin Elisabethwedstrijd voor piano.
NED 1
9.40
15.30
16.25
17.17
18.45
18.55
19.05
19.50
20.00
20.10
21.05
21.13
22.10
22 35
22 50
23 05

Schooltelevisie.
Laurel en Hardy.
Bibelebons.
De brug over de Alpen :
de Brennerautoweg.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Van gewest tot gewest.
Socutera.
Politieke partijen,
Finale Europa-cup
Nieuws.
Finale Europa-cup.
Kijken naar kinderen.
Panoramiek.
Den Haag vandaag.
Nieuws.

18.15
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.10
22.05
22.55
23.15

Teleac.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Van nature.
Nieuws.
The Eddy go round show.
Bartje.
Kojak.
Kosterverbond. DokNieuws.

RTB
14.00
18.10
18.30
19.00
19.25
19.40
19.45
20.15
20 20

Schooltelevisie.
1, 2, 3. . j'ai vu.
Attention école I
Pilote de course.
Antenne-soir.
Tips voor de konsument.
Nieuws.
Contacts.
Les belles manières. TVspel.
21.50 De filmmolen.
22.20 Koningin Elisabethwedstrijd voor piano.
Aansluitend : nieuws.

NED 2

BRT
NED 2

28 MEI

18.15
18.45
18 55
19 05
19 30
20 00
20 20
21 05
21 35
22.00

22 20
23 05

Teleac.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
EO-kinderkrant.
Bijenstad. Dokumentaire
Nieuws.
Abortus, wet en geweten Debat.
Looft den heere.
Nader bekeken.
Filu. Film met Buster
Keaton op een scenario
van S. Becket.
Grote Klaas en kleine
Klaas Film.
Nieuws

18.15
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.20
20 40

Teleac.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Voor wie dit ziet. Show.
Kenmerk.
Nieuws.
Televizier magazine.
De mantel. Bijbelse evokatie (1953).
22.50 Nieuws.
RTB
16.45
18.25
18.55
19.00
19.25
19.40
19.45
20.10
22.10

Feu vert.
Histoire de lire.
Les Pilis.
Pilote de course.
Antenne-soir.
Tips voor de konsument.
Nieuws.
Europa-cup.
Koningin Elisabethwedstrijd voor piano.
Aansluitend : Nieuws.

29 MEI
BRT
14.00
18 00
18 05
18.30
19.10
19.17
19.45
20 15
20.45
21 35
22.00
22.30
22.50

Schooltelevisie.
Paulus de boskabouter.
De familie Robinson.
Jonger dan je denkt.
Verkeersveiligheid.
Uit de dierenwereld.
Nieuws.
Tijd voor Irish Coffee.
Pano '75.
Standpunten.
Première.
Nieuws.
Koningin Elisabethwedstrijd voor piano.

30 MEI
BRT
14.00 Schooltelevisie.
18.00 Paulus de boskabouter.
18.05 L'Ecole de la vie. Dokumentaire.
18.45 Sportportret : Raymond
Ceulemans.
19.10 Doorgaand verkeer.
19.45 Nieuws.
20.15 Burt Bacharach. Brits
showprogramma.
21.05 De Pallisers.
21.55 KTRC.
22.25 Nieuws.
22.35 Koningin Elisabethwedstrijd voor piano.

NED 1
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21 10

Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Avro's Toppop.
Nieuws.
Kung Fu.
De gebroeders Hammond.
22.00 Televizier magazine.
22.45 Avro's sportpanorama.
23.10 Nieuws.

NED 2
18.15
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
20 50
21.30
22.25
22.35
23 15

Teleac.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Onzichtbare Johnny.
Nieuws.
Daar komen de schutters
Triologie. Tien jaar trio
Louis Van Dijk.
Zo maar een jochie).
Interview met de i linister-president.
Van Randwijk : ste i van
een Nederlander.
Nieuws.

RTB

RTB
14 00
18 10
18.30
19.00
19.25
19.38
19.45
20.15
21.10
22.10

Schooltelevisje.
1, 2, 3 j'ai vu.
Seniorama.
Pilote de course.
Antenne-soir.
Tips voor de konsument.
Nieuws.
L'Homme sans visage.
Sport et vie.
Koningin Elisabethwedstrijd voor piano.
Aansluitend : Nieuws.

NED 1
14.25
18.45
18.55
19 05
20.00
20.20
20.35
21 25
21.50
'

Schooltelevisie.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Horen zien zwijgen.
Nieuws.
Achter het nieuws.
Klaverweide.
De ombudsman.
Ronnie Carbett, klein
maar dapper.

14.00
18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15

Schooltelevisie.
1, 2, 3. . j'ai vu.
Sept sur sept.
Protestantse uitze iding.
Antenne-soir.
Nieuws.
Sans mobile appt rent.
Franse politiefilm (1971)
21.45 De prijs Louis-Philippe
Kammans.
22.00 Koningin Elisabethwedstrijd voor piano.
Aansluitend : Nieuws.

WIJ t l

ZCXK€RC]€S
Jonge weduwe (34 j.) met 2 kinderen vraagt werk als verkoopster, zo mogelijk in konfektiezaak
als retoucheuse. Halve dagen (of
uren) overeen te komen. Inl. :
prov. raadslid Roger Van Dijck
(Brecht), tel. 031/13.89.50.
R 72

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

Jongeman, gediplomeerd A l klinische scheikunde, zoekt aangepast werk nu hij zijn militiedienst
als KRO heeft beëindigd. Grondige 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

Bouwkundig tekenaar
Beëindigt legerdienst
1975. Inl. doorgeven
Georgette De Kegel,
354/33.43.47.

zoekt werk.
einde mei
: volksvert.
Ninove, tel.
R 74

Gezocht te Brussel, grote omgeving Aarlenstraat, kamer voor
studentin bij Vlaamse familie,
Kontakt opnemen bij kamerlid Wil.
ly Kuijpers, Swertmolenstr. 23,
3020 Herent, tel. 016/22.96.42.
R 73

Bejaard echtpaar zoekt alleenstaande dame als hulp en gezelschap. Alle komfort. Liefst inwonend (Aalst). Lastige karweien
worden door werkvrouw verricht.
Kontakt opnemen met Jan Caudron, tel. 053/70.40.64.
R 77

45-jarige zoekt werk als bediende
te Mechelen of te Antwerpen.
43-jarige zoekt werk als garagebediende, bediende-verkoper of
bediende-magazijnier.
A2 scheikundige en assistent psy.choloog zoekt part-time betrekking Brussel, Mechelen, Antwerpen.
23-jarige jonge dame, lager middelbaar onderwijs, 8 jaar ervaring
in bank en in bedrijf, zoekt betrekking als bediente te l\1echelen of
in h^t Antwerpse.
Hostess onthaal A l , 23 j . , zoekt
passende betrekking.
Monitor, A3 elektriciteit, B2 elektro-mechanika, D-kursus, zoekt betrekking in onderwijs of sociaal
gericht werk (30 j.).
Schrijv. of tel. sen. W. Jorissen,
Louisastr. 31, 2800 Mechelen, tel.
015/41.35.96.
R 76

Te huur te Duinbergen Zee :
schoon appartement in villa, grote terassen, moorie tuin, voor 3 è 4
rustige mensen in juni, juli, augustus september. Tel. 050/51.17.05.
R 78

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

ADVERTEERT
IN « W l | »

MEDEGEDEELD
VTB-VAB-FOTOWEDSTRIJD
« FRANS-VLAANDEREN »

Reglement .
Art. 1. De wedstrijd heeft als tema Frans-Vlaanderen.
Art. 2. Er zijn twee kategorieën
deelnemers voorzien : a) FransVlaming en; b) Andere liefhebbers-fotografen.
Art. 3. Elke deelnemer mag maximum vier zwart-wit-foto's inzenden, waarvan de beste alleen een
prijs kan halen.
Art. 4. Het inschrijvingsrecht bedraagt 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 afwijkingen. De foto's dienen gemonteerd of gekleefd op licht karton (of lichte plaat, max. 5 mm
dik), zonder boord.
Art. 6. Identifikatie : a) Op de
keerzijde van elke foto dient vermeld : tot welke kategorie (A of
B) de deelnemer behoort, waar
en wanneer de foto werd genomen, kenspreuk ; b) Bij elke inzending dient een afzonderlijke
gesloten omslag gevoegd, waarop
langs buiten de gegevens van art.
6a vermeld zijn en met binnenin
een kaartje met naam en volledig
adres. Deze omslag wordt geopend nadat de uitspraak van de
jury bekend is.

DIRK MARTENS
AALST

NINOVE

Op en top VLAAMS BEDRIJF vraagt over gans VLAANDEREN

als medewerksters in part-time dienstverband. Wagen vereist.
Inlichtingen : N.V. DISTRILENE
Stationsstraat 42
3100 HEIST-OPDEN-BERG

ISTïölENE

OPTIEK
WALTER ROLAND
ANTWERPEN

58
- ^ "

KERKSTRAAT
Tel. (031)35.98.26
(031)35
WEHELIJK ERKEND OPTICIEN

'U

P.V.B.A.
Lange Zoutsh-. 30, 29-33, 36-38
Tei. (053)240.60

^
KINDERARTiKELEN : plooi- on wandelwagent . bedjes en
wiegen - stoelen en looprelcken - schommels - kamerversieringen - wastafels en wasicussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkiedij . ruiteruitrustingen ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen - kampingartikeien - turngerei.
SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen elektr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren
- poppen - poppenwagens en -wiegjes • burelen - lessenaars borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten meicanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen tuinschommeis.
—

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

—

-

Restaurant

« C H E C K 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
Alle grote uitgaven
en ook... alle kleine.

DE OUDE KRING
Café - VU-lokaai
Dorpsplein, Heusden-Llmburg

FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten.
Ook verhuring van tafelgerief.
Schllderstraat 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 . ttalline
KARAVANCENTRA ANTWERPEN
tol. (031)21.98.15
Frans Beirensiaan 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 Roosdaai-Strijtem
Tel. (054)33.37.56
*

•

-

-

.

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Lalioratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
(02)734 06.43
Na 18 u. 425.46.42

ALLE VERLICHTING
iustrerie mare de vriese
baron ruzettelaan 56c
assebroek brugge
tei. (050)33.54.04
VERVOER - VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 mS

VECOVEN Jozef

20 JAAR BEVLAGGING^AKTIEt

NATIONALE

— 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 aangerekend.
— Geborduurde provincie- en verenigingsvlaggen (mét teksten) l<unnen
op eile formaten worden gemaakt. Vraag een offerte.

Tieltsesteenweg 12

— Wie ten minste tien vlaggen Itoopt, geniet een speciale regeling.
Vraat; de voorwaarden op het secretariaat.

Taveerne

Art. 7. Alle proeven moeten binnen zijn ten laatste op 31 augustus 1975, op volgend adres : VTBVAB-fotoprijskamp « Frans-Vlaanderen », p.a. Jaak van Eeckhoutte,
Nachtegaallaan 17, 8790 Waregem.
Art. 8. Talrijke prijzen, waaronder
minitrips, kunstboeken, bezoeken
aan een Vlaamse stad naar keuze,
eremetalen en diploma's worden
toegekend door een bevoegde jury, aan de beste werken in elke
kategorie.
Art. 9. De prijsuitreiking zal
plaats hebben op vrijdag 19 september te 20 u. in de hall van het
kultureel centrum « De Schakel »,
te Waregem, ter gelegenheid van
de vooropening van de tentoonstelling 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 inrichtend komitee beslist in alle
gevallen niet voorzien in dit reglement.
Art. 11. Na de tentoonstelling
worden alle foto's teruggestuurd.
De inrichters zullen alle inzendingen met de grootste zorg behandelen, maar wijzen alle verantwoordelijkheid af voor beschadiging 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 prijskamo betekent instemmen met dit
reglement.

Om eens op een andere wijze nader kennis te maken met FransVlaanderen wordt in de loop van
1975 een fotoprijskamp georganizeerd door de VTB-VAB.

Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05
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8780 - OOSTROZEBEKE

Haneveldlaan 47
1850 Grimbergen
Tei. (02)268.14.02

Brouwerij

MOORTGAT
BREENDONK
tel. (031)86.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades

— Stich' een itern in uw woonplaats.
Bijhuizen : Cogeis Osyiel 73
2600 Berchem-Antwerpen
TeL (031)36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tei. (091)22.45.62
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Dank zij een grondige voorstudie krijgt U ZEKERHEID !
Bovendien EEN VERZEKERING TEGEN OPSLAG, een voordelige prijs en
financiering !
En voor O N Z E K L A N T E N maken wij de VOORSTUDIE GRATIS ! !
Kleine Greep Uit Grote Keuze
BOUWGRONDEN
Percelen voor eensgezinswoningen van 2 4 0 0 0 0 F af
prachtige villagronden 4 0 m br.
2 0 0 0 mv van 525.000 F af
Domein van 2,5 ha (met vijvers)
8 0 0 0 0 0 F enz .. e n z . . .
BESTAANDE

WONINGEN

—

prachtige luxe villa 4 0 0 0 mv park
6 000.000 F

—

onberispelijk
burgershuis,
goed gelegen, 825.000 F

zeer

—

studio's en appartementen
1.090.000 F af

van

In elk van onze zetels vindt U een
aanbod dat zich uitstrekt van de Maas
tot aan de Noordzee !
De laatste villagronden te Deinze, in
St Martens-Latem, in Opoeteren, in
Z o n i e n w o u d , het bos van Meerdaal,
Hove, Brasschaat, Schilde, Heverlee
en Hasselt ' Mooie hoevekens in de
Kempen, herenhuizen in Cent, Brussel, A n t w e r p e n , e n z . , e n z . . .
In elk van die zetels vindt U letterlijk
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Pariteit te Brussel : een grote fopperij

DE VLAAMSE KINDERHAND
BLIJKT AL TE GAUW GEVULD
Volgens de taalwet moet in de 19 Brusselse gemeenten ten minste 25% van
het lager personeel en 50% van het
hoger personeel (afdelingschef en hoger) tot de Nederlandse taalrol behoren. Deze verhoudingen moesten ten
laatste op 1 september 1973 gerealiseerd zijn.
De VU-fraktieleider in de Senaat, Wim
Jorissen, heeft nu eens grondig nagegaan wat daarvan in feite is in huis
gekomen. Hij verzamelde daarvoor zijn
gegevens via een dertigtal parlementaire vragen sedert 1965, een tiental
uiteenzettingen bij de begrotingen van
Binnenlandse Zaken en een viertal interpellaties. Hij komt tot het besluit
dat de Vlamingen eens te meer het
kind van de rekening zijn geworden.

WIJ : U was er kennelijk niet gerust
in dat de wet loyaal zou worden toegepast, mijnheer Jorissen ?
JORISSEN : Zeker niet. We kennen
immers de Brusselse frankofonen op
dat punt. Wij herinnerden ons hoe de
taalwetten van 1932 door de Brusselse
gemeentebesturen lustig werden gesaboteerd onder het zwijgzame en
medeplichtige toezien van de opeenvolgende regeringen van toen. Daarom gingen we regelmatig de toepassing na van de taalwet van 1963.
WiJ : En welke
gen ?

waren uw

bevindin-

JORISSEN : Spoedig bleek dat de sabolagedrang en de sabotagewil nog
altijd bestond bij enkele Brusselse
gemeentebesturen. Het werd stilaan
duidelijk dat de pariteit vanaf de
graad van afdelingschef niet tijdig zou
worden bereikt, ni. op 1 september
1973 ten laatste. Ik diende dan twee
wetsvoorstellen in om de minister
van Binnenlandse Zaken te machtigen
zelf de nodige benoemingen te doen
waar de gemeenten in gebreke zouden blijven. Een dergelijk stukje wet
kwam er ten slotte op 20 juli 1973,
op de vooravond dus van de ultieme
vervaldatum.

JORISSEN : Wel, kijk, als men de
detailgegevens eens nader gaat bekijken, dan kom je toch weer tot eigenaardige bevindingen. De ambtenaren die onder de pariteitsregel vallen
ontvangen natuurlijk niet allemaal dezelfde wedde. In deze groep hebben
de afdelingschefs de laagste weddekategorie, dan volgen, in opstijgende
lijn
dienstchef, adjunkt-politiekommissaris, adviseur-direkteur, hoofdpolitiekommissaris,
gemeenteontvanger,
gemeentesekretaris. Om een Idee te
geven van de weddeverschillen : de
wedde van een afdelingschef gaat van
332.000 tot 509.000 fr., die van een
gemeentesekretaris van 738.000 tot
1.080.000 fr. Welnu, waar wij in het
globale aantal van een gelijke verdeling (ongeveer) kunnen spreken, zien
wij toch dat dit niet het geval is op
elke trap van de hiërarchie. Op de
laagste trap, die van de afdelingschefs, is de verhouding zeer gunstig
voor de Nederlandstaligen : 60 tegenover slechts 22 Franstaligen. Maar
gaat men de hiërarchische trap op,
dan vermindert het aantal Nederlandstaligen spoedig en krijg je een steeds
groter Franstalig overwicht, naarmate
je hogerop komt. Bij de direkteurs
zijn er al 27 Franstaligen tegenover 13
Nederlandstaligen, bij de gemeenteontvangers en politiekommissarissen
39 Franstaligen tegenover 20 Nederlandstaligen, en aan de top vind je 15
Franstalige gemeentesekretarissen tegenover slechts 4 Nederlandstaligen.
Indien je de geldsommen die als wedde aan de Nederlandstalige en Franstalige ambtenaren worden betaald in
de 19 Brusselse gemeenten (afdelingschef en hoger) in de weegschaal zou

leggen, zal vlug blijken dat er van
pariteit hoegenaamd geen sprake is.
WIJ : Maar wat bepaalt de wet, dat er
pariteit moet zijn « per trap » of globaal ?
JORISSEN : De minister meent globaal en verwijst naar arrest nr 14.350
van de Raad van State dd. 12 november 1970. Maar de Vaste Kommissie
voor Taaltoezicht is wel degelijk van
oordeel dat er pariteit « per trap »
moet zijn. In de geest van de wet
dient er alleszins pariteit te zijn per
trap, daaraan kan niet getwijfeld worden.
WiJ : Wat bedoelt U daarmee ?
JORISSEN : De Franstaligen vechten
die pariteit natuurlijk aan, en wijzen
daarbij op het grotere aantal Franstaligen te Brussel dan Nederlandstaligen. Maar men mag niet vergeten
dat deze pariteit voor de hogere ambten in de Brusselse gemeenten is
opgevat en door de regering steeds
is voorgesteld als een tegenprestatie
voor de toegevingen die de Vlamingen
aan de frankofone gemeenschap deden op het nationale vlak. Nationaal
en voor een veelvoud van betrekkingen speelt namelijk een strikte gelijke
verdeling, per trap, vanaf de graad
van direkteur, tussen Nederlandstaligen en Franstaligen in de centrale
rijksadministratie. En iedereen weet
toch dat er in het land veel meer Vlamingen dan Franstaligen zijn.
WIJ : U spreekt van « een veelvoud
van betrekkingen » op het nationale
vlak. Hoe liggen de verhoudingen ?

WIJ : Bevatte die wet ook niet een
' truukje » om de pariteit te verwezenlijken zonder veel te veranderen
aan de bestaande werkelijke
toestand ?
JORISSEN : Inderdaad, deze wet liet
nog eens toe van taalrol te veranderen. Met andere woorden : hogere
ambtenaren in de Brusselse gemeente-administraties die? voorheen op de
Franse taalrol stonden, konden nog
eens overstappen naar de Nederlandse taalrol. Dit werd hen vroeger al
eens toegelaten, omstreeks 1965, door
de toenmalige minister. Tweemaal
kregen de Franstaligen dus de kans
om zich aan te passen...
WIJ : Goed, de vervaldatum is nu
meer dan een jaar verstreken, is de
pariteit voor de hogere ambten in de
19 Brusselse gemeenten nu een feit ?
JORISSEN : Ogenschijnlijk is dit ongeveer in orde. Op mijn parlementaire
vraag van 5 december 1974 kreeg ik
als antwoord dat er momenteel 222
hogere ambtenaren tot de Franse taalrol behoren en 220 tot de Nederlandse. Op twee na blijkt er dus evenwicht te zijn, althans in het aantal.
WIJ : U zegt • althans voor het aantal ». Volstaat dit dan niet ?

GELIJKHEID" OP ZIJN BELGISCH

JORISSEN : In de ministeries gaat het
om 1.278 ambten (direkteur en hoger),
in de gemeenten van Brussel-hoofdstad slechts om 42 ambten (afdelingschef en hoger). Dus de zgn. tegenprestatie aan de Vlamingen voor het
toestaan van de pariteit op het nationale vlak is al aan de magere kant.
Als men dan nog eens de weddebarema's gaat bekijken dan ziet men dat
in de Brusselse gemeenten slechts
in totaal 118 ambten vergelijkbaar zijn
met de ambten op het nationale vlak.
En van die 118 vergelijkbare ambten
inzake weddeniveau zijn er 81 in handen van Franstaligen en slechts 37 in
handen van Nederlandstaligen !
WIJ : Die zo geroemde « pariteit '
blijkt dus een groteske fopperij. De
Vlamingen
werden
weer met een
kluitje in het riet gestuurd.
JORISSEN : En of. In feite komt het
erop neer dat de Vlamingen in ruil
voor 639 goedbetaalde
topambten
voor Franstaligen in de centrale rijksadministratie, 37 even goed betaalde
jobs kregen in de Brusselse gemeenteadministraties. De Vlaamse kinderhand is al te gauw gevuld...
WIJ : En de Franstaligen
kregen
grondwettelijk ook in de regering pariteit ?
JORISSEN : Jawel, ze zijn grondwettelijk verzekerd dat zij steeds de helft
van de ministers zullen hebben In elke
regering. Ministers met effektieve
macht. In ruil voor die biezonder
zware toegeving kregen de Vlamingen
ook hier een dooie mus : evenveel
Nederlandstalige als Franstalige schepenen in het agglomeratiekollege van
Brussel. Maar deze Nederlandstalige
schepenen trekken er enkel een wedde en beschikken over geen enkele
bevoegdheid ! En als wij daarbij mogen herinneren aan de wederinvoering
van de beruchte . Ilberté du père de
familie • en aan de vereiste « biezondere meerderheden » (2/3 meerderheid en dubbele meerderheid) om
voortaan nog tal van wetten te kunnen goedkeuren, dan wordt het duidelijk hoezeer de Vlaamse gemeenschap in 1963 (en later) in de zak werd
gezet door de Franstaligen.
En wij kunnen er niet genoeg aan herinneren dat dit slechts mogelijk was
door de schuldige medeplichtigheid
van de traditionele partijen in Vlaanderen : de CVP, de BSP en de PVV.
Het Is er trouwens de jongste maanden met TIndemans hoegenaamd niet
op verbeterd : twee van de drie foetfoet-gewestraden zijn in handen van
de Franstaligen en in het ministerkomitee voor het Brusselse gewest
zijn de Vlamingen in de minderheid.
Door het . beleid • van de traditionele partijen werd en wordt de Vlaamse meerderheid in dit land steeds
weer in de hoek gemaneuvreerd en
tot een minderheid omgeturnd inzake
macht en invloed. Er is in dat opzicht
nog niets fundamenteel veranderd,
ook al strijdt de Vlaamse beweging
al generaties lang om die vernederende toestand ongedaan te maken.
Voor de Vlamingen blijft deze staat
een vijandige machine, bestuurd door
Franstaligen met de hulp van hun
Vlaamse lakeien uit de kleurpartijen.

Bruno Trapegeers

