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DE « OBJEKTIVITEIT » 
VAN DE BRT 
Het Vlaams-nationaal zangfeest werd 
vorige zondag te Antwerpen weer een 
denderend sukses. ANZ-sekretaris Ey-
kens deelde mee dat er méér volk was 
opgekomen dan vorig jaar, en dat was 
ook de indruk van al wie in het Sport
paleis aanwezig was. Niettemin meldde 
de TV-nieuwsdienst van de BRT dat er 
dit keer opvallend minder volk was. 
IMen vraagt zich af met welke bedoe
ling de TV-nieuwsdienst een dergelijk 
opvallend onjuist bericht, naast andere 
tendentieuze « informatie », de eter in
zendt. Tijdens de zitting van de BRT-
beheerraad hebben enkele leden dan 
ook bij direkteur-generaal Vandenbus-
sche geprotesteerd tegen dergelijke 

1 « objektviteit ». 
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NET DHE NAN 

AUES FRANSffi 

Voor deze boutade kreeg lolbroek Jef 
Burm heel wat applaus op het jongste 
Vlaams-nationaal zangfeest. Ze is, alle 
verhoudingen in acht genomen, nog 
raak ook. 

Leo Tindemans is zeker geen franskil
jon, maar een flamingant Is hl] ook 
nooit geweest. In de grond van zijn 
hart verfoeit hij al het kommunautaire 
gehakketak waarmee we nu al zolang 
te maken hebben, en richt hij liever 
zijn blikken naar internationale hori
zonten. Maar dat neemt niet weg dat 
hij er als Belgisch politikus, eerst als 
minister voor Kommunautaire Betrek
kingen en nu als eerste-minister, in
tens mee te maken had en heeft. En 
zeg nou eens, wat heeft die man er 
al van terecht gebracht ? 

In de Eyskens-periode heeft hij mee 
de grondwettelijke touwen helpen 
vlechten waarmee de Vlaamse ge
meenschap — dat blijkt nu wel — 
stevig aan banden werd gelegd : de 
pariteit in de regering, de speciale 
meerderheden, de alarmprocedures, 
de mogelijkheid tot drie gelijkwaar
dige gewesten . Nu hij eerste-minis
ter is, blijkt pas goed hoe stevig de 
Vlaamse gemeenschap vastgebonden 
ligt op de moeizaam veroverde stel
lingen. Er kan geen stapje meer voor
uit worden gezet, de eerste-minister 

vindt het moment daarvoor nooit op
portuun, maar hij laat inmiddels door 
Franse ratten m het Brusselse kna
gen aan de Vlaamse verworvenhe
den. 
De jongste VU-interpellaties hebben 
duidelijk gemaakt dat in het Brusselse 
de taalwetgeving van 1962-63 niet 
wordt toegepast of geniepig gesabo
teerd wordt En de regering-Tindemans 
laat grotendeels betijen. Typerend 
daarvoor is haar slappe houding in het 
geval-Schaarbeek en aanverwante pro-
vokaties 
Van de kompensaties die de Vlamin
gen te Brussel moesten krijgen voor 
de zware toegevingen die hen door de 
traditionele partijen werden opgedron
gen op het nationale vlak, komt nage
noeg niets in huis. De regering vindt 
daar hoegenaamd geen graten in. Wat 
heeft zij reeds ondernomen tegen de 
FDF-sabotage van de agglomeratiever
kiezingen ? Dat de Vlaamse agglome
ratieschepenen geen enkele bevoegd
heid bezitten stoort haar kennelijk 
niet, dat de beloofde pariteit de Vla
mingen wordt onthouden evenmin. 
Nee, ze voegde er nog een « voor
lopige » gewestraad aan toe, waarin 
de Vlamingen helemaal niets te ver
tellen hebben. 
Nee, Leo Tindemans is geen franskil
jon, maar zijn regeringsbeleid speelt 

objektief in de kaart van de franstali-
gen m dit land. Men kan zich zelfs 
de vraag stellen of een autentieke 
franskiljon op dat punt wel zover zou 
durven gaan als Tindemans het nu 
laat uitlopen Hij laat experimenteren 
met een zgn. voorlopige maar toch 
drieledige gewestvorming waar alle 
Vlamingen vierkantig tegen zijn, en 
die enkel in de kaart speelt van de 
franstaiige Brusselaars. Hij treedt niet 
op tegen de intriges en regelrechte 
provokaties van de fanatieke fransge
zinden in de onafhankelijke stadsre
publiek Brussel, maar weigert stelsel
matig de meest redelijke Vlaamse ei
sen (zo de splitsing van het Brus
selse kiesarrondissement) ook maar 
ernstig onder ogen te nemen. Geen 
enkele Vlaamse eis krijgt bij Tinde
mans een kans, alles wordt op de lan
ge baan geschoven met de verwij
zing naar een latere globale onder
handeling van gemeenschap tot ge
meenschap. 
Ondertussen spinnen de fransgezinde 
Brusselaars er wol bij, en krijgen zij 
een unieke uitvalsbasis kado voor 
nieuwe veroveringen in het Vlaamse 
randgebied van Brussel. Wellicht zul
len ook de Tindemans-fans na de ge
meenteraadsverkiezingen van 1976 
moeten toegeven dat met deze man 
alles inderdaad Franser werd... 



OflIiK? 

BRicucn 
STEMPELENDE DOKTERS ? 

Als student in de geneeskunde 
(RUG) was het hiermede mijn 
bedoeling de problematiek en de 
konsekwenties aan te halen, die 
recente politieke beslissingen 
met zich mede (zouden) brengen. 
Hierbij verkondig ik niet enkel 
mijn opinie, maar put ik de basis
gegevens uit een recent VGK-
nummer (Vlaams-Geneeskundige-
Kring), dat als onze spreekbuis 
geldt. 
Het hoofdprobleem situeert zich 
op EEG-niveau (waaraan bijgevolg 
toch niet kan getornd worden), 
waar men willens-nillens 'n vrije 
vestiging voor artsen wenste. 
Maar om dit op redelijke basis te 
verwezenlijken, was het een ver
eiste, dat de voorwaarden waar
onder de geneeskunde uitgeoe
fend wordt, in de verschillende 
lidstaten ook dezelfde zou zijn ; 
iets waar men zich hoegenaamd 
niet aan gestoord heeft (overi
gens een echte gelijkschakeling 
der diploma's zelf is er niet ; 
wat wilt ge, als men er al in Bel
gië met zijn + 10 universiteiten, 
niet in slaagt). 
Terwijl in alle andere EEG-landen 
beperkende voorwaarden tot uit
oefening van de geneeskunde zijn 
(vb. Engeland : genationaliseerd), 
bestaan er in België geen voor
waarden. Het is juist deze war
boel alhier, die bij een vrije ves
tiging van geneesheren in de EEG 
voor gevolg heeft, dat zij vele 
buitenlandse artsen zal aantrek
ken. Omgekeerd is vrijwel onmo
gelijk, daar in de andere EEG-
landen voorwaarden in nationaal 
verband gesteld worden. Er zal 
dus een éénrichtingsverkeer ont
staan. 
Om hieraan te voorkomen stelt 
onze Illustere minister van Volks
gezondheid, nu een Belgische 
vestigingswet voor geneesheren 
voor, zodat ook hier de toegang 
tot het beroep verhinderd wordt ; 
en dit niet zozeer voor de bui
tenlanders, maar vooral voor de 
huidige studenten, die zich zon
der verwittiging, tijdens hun stu
dies (nb. : dus veel ernstiger 
dan een eventuele numerus clau-
sus op het aantal eerstejaarsstu
denten), verstoken zien van de 
mogelijkheid om zich als dokter 
te vestigen. 

De minister neemt daarenbo
ven nog een supplementaire ge-

^ makkelijkheidsoplossing, d o o r 
juist nu (blok- en examenperiode) 
de basis van zijn kaste-sisteem 
te leggen ; blijkbaar was hem de 
taak, om zijn EEG-partners op de 
zinloosheid van een vrije vesti
ging te wijzen, te zwaar. 
De vrije vestiging zal voor de 
EEG bijgevolg betekenen, dat elk 
land teoretisch zijn grenzen opent 
voor vreemde artsen, maar ze 
ook praktisch sluit voor diezelfde 
artsen. De gevolgen hiervan, voor 
de geneeskunde-studenten al
thans, vinden onze « politici » 
weinig belangrijk : het resultaat 
van hun ganse warboel en daar
op volgende «Deus ex Machina»-
oplossing, is, dat België zijn ei
gen studenten een « werkloos
heids «-diploma (echter zonder 
werkloosheidspremie, daar het 
om een vrij beroep gaat) zal toe
kennen, en dit na minstens 7 jaar 
studie. 

De minister zegt dan ook nog : 
« dat oneerlijke verkoops-politiek 
tot bekomen van een vestiging 
(indien ze er zou komen) zal ver
meden worden » ; waarbij hoger-
vermeld persoon vergeet : — dat 
de miijoentjes ter overname dan 
naar de politici zullen gaan ; — 
ofwel dat we een partijkaartje 
mogen aanschaffen ; — ofwel dat 
we konstateren dat de waarde 
van de niet-geneeskunde-stude-
rende doktersdochter fel zal stij
gen, kortom, indien er toch ie
mand een zinnige konsekwentie 
vindt, wens ik hem proficiat. 

vu-Student, 3e kand. GEN (RUG). 

KRITIEK 

Geen tekort aan kritiek op de 
VU-mandatarissen, ze werken niet 
genoeg en niet op de juiste 
plaats. Het zou in Bruxelles la 
capitale moeten zijn (H.B. in 
. Wij . , 17-5-75). 
Ja waarom gaan ze daar de «Bou
levard» niet op en af als tippel-
laarsters en brengen ze geen 
hulde aan 't manneken, dat zou 
onze zaak met reuzeschreden 
vooruit helpen... of niet ? Het 
zijn zeker niet de VU-kamerleden 
en senatoren die in hun taak te
kort schieten. 
Integendeel, het zijn stakanovis-
ten, dat Is ook de overtuiging van 
hun trikolore kollega's. Wonderen 
verwachten van de anderen en 
er zelf weinig of niets aan doen. 

20 JAAR BEVLAGGINGSAKTIE 

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

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

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

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

— Sticht een kern in uw woonplaats. 

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

Tieltsesteenweg 12 8780 - OOSTROZEBEKE 

Wat doen honderdduizenden Vla
mingen In Brussel, .als ze ter 
stembus trekken ? Vlamingenha
ters en zakkenvullers aan de 
macht brengen, en dan maar jan
ken dat Vlaanderen de Vlaamse 
Brusselaars in de steek laat. In 
Vlaanderen viert nog immer 
stompzinnigheid hoogtij, kerels 
als « de Veranderaar », Martens, 
de Saegher, enz., worden met 
duizende voorkeurstemmen ver
kozen om de Vlaamse belangen 
samen met de BSP-ers en PVV-
ers te verkwanselen. 
Het is nu ai jaren dat ik verzuim 
over te schakelen naar een 
Vlaamse Ziekenbond... mea cul
pa. Dat gaat nu gebeuren. Wie 
ben ik, wie zijn wi j , die een splin
ter trachten te ontdekken in het 
oog van onze voormannen en de 
balk niet zien in ons eigen oog ? 
Ik bewonder ze en ben hun dank
baar, zij hebben Vlaanderen met 
onze trouwe medewerking uit de 
put gehaald. In het boek « 20 
jaar Volksunie » van onze voor
zitter, dhr Frans Van der Eist, 
kan men alles te weten komen 
over de geboorte van onze partij, 
het was een titanenstrijd, maar 
lezen onze kritikasters dat boek 
wel ' Zorgen ze er voor dat f i 
nanciële zorgen en voor onze 
partij en voor ons weekblad «Wij» 
onbekenden zijn ? 

G.M., Tervuren. 

HOOFDSCHULDIGEN 
VOOR HOLLENDE INFLATIE 

Stilaan moet elke niet vooringe
nomen Vlaming inzien dat de VU 
een ernstige oppositiepartij is 
die het niet moet hebben van de
magogie en opposltiepraat. 
Het jongste voorbeeld van deze 
ernst ligt in het VU-programma, 
ter bestrijding van de inflatie, 
waarbij o.a. ook sprake is van 
beperkingen die we ons moeten 
durven opleggen. Dit niet voor 
hen die de grootste slachtoffers 
zijn van de inflatie, d.w.z. niet 
voor de personen met beschei
den inkomen, maar wel voor hen 
die feitelijk voordeel halen uit 
deze inflatie. 
Dit zijn alle personen die in de 
hogere inkomensklassen zitten. 
Reeds in 1963 op het Volksunie-
Kongres te Mechelen, was er een 
resolutie aangenomen, waarbij 
gevraagd werd dat de indeksaan-
passingen voor de werknemers 
eerlijker zouden gebeuren. 
Deze aanpassingen zijn, vooral 
nu, niet voldoende voor de lage
re inkomensgroepen, maar ze 
zijn zonder meer erg overdreven 
voor hen, die veel meer verdie
nen. Elke aanpassing betekent 
voor deze laatste personen feite
lijk een gedeeltelijke weddever-
hoging. De meesten weten het, 
maar dan wordt een beetje be
schaamd en schijnheiligweg ge
sproken van verhoging van be
lastingen die samengaat met 
deze feitelijke weddeverhogingen. 
Het lijkt me toch maar normaal 
dat hij die als gevolg van de in
flatie meer krijgt dan sociaal 
verantwoord is, een brokje moet 
afstaan aan de belastingen ! 
Jarenlang hebben de heren vak
bondsleiders een doekje gespreid 
over deze onrechtvaardigheid, 
want de meeste vakbondsbazen 
ontvangen hogere wedden en dus 
overdreven indeksaanpassingen. 
Maar, nu kunnen ze niet meer 
zeggen, omdat de kleine, eenvou
dige vakbondsleden ook hebben 
leren uitrekenen. Waarom zou de 
kleine man bv. moeten tevreden 
zijn met tweehonderd frank als 
de groteren er telkens verschei
dene honderden meer krijgen. Na 
een vijftal aanpassingen wordt 
dit een verschil van... twee tot 
vijfduizend frank per maand ! 
Bij een trage stijging van de in-
deks valt het onrechtvaardige 
van die regel zo niet op, maar 
nu is het wraakroepend dat de 
vakbonden hun schijnheiligheid 
blijven volhouden en dat de rege
ring nu eens niets durft doen. 
Maar ja, wat kan men verwach
ten van de traditionele politici, 
die almaardoor nieuwe regerin
gen samenstellen en die zelf en 

MEDEDELING VAN TAK 
Het Taal Aktiekomitee organiseert op zondag 8 juni een 
betoging. Samenkomst aan het Rogiercentrum te Brussel om 
11 uur. 
Omdat : « Ondanks maandenlang aandringen en akties, de 
taaiwantoestanden in de ziekenhuizen van de KOO te Brussel 
en in de Brusselse agglomeratie nog niets verbeterd zijn ; 
de bevoegde minister tot op heden nog zelfs geen belofte 
tot verbetering heeft geuit ! ». 
Omdat : « In het geval Schaarbeek alle wettelijke middelen 
door de regering niet uitgeput zijn. Er diende reeds lang 
een regeringskommissaris benoemd te worden, want ondanks 
alle juridische spitsvondigheden kan met dit politieke nfid-
del onmiddellijk een einde worden gesteld aan de apartheid 
te Schaarbeek ». 
Omdat : « Te Etterbeek en Vorst de apartheid blijft — on
danks alle formele belofte vanwege de regering « dat nieuwe 
feiten onmiddellijk zouden worden vernietigd • — bestaan ». 

ZONDAG 8 JUNI : 
BETOGING TE SCHAARBEEK 
OOSTENDE : Mc Leodplein 8.30 uur ; J. De Busschere, Zwa-
luwenstr. 35, Oostende ; te l . 059/70.61.16. 
BRUGGE : J.B. Van In, Predikherenrei 23, Brugge, telefoon : 
050/33.75.94 ; Station 9 uur. 
ROESELARE : station 8,30 uur ; G. Verraest, Ommegang
straat 4, Roeselare. 
KORTRIJK : Station 8.30 uur ; H. Roeland, Kloosterstraat 60, 
Marke, tel. 056/22.07.73. 
GENT : St Pietersstation 9.45 uur ; P. De Pauw, De Plnte-
laan 311, Gent, te l . 21.32.06. 
AALST : station 10.15 uur ; A. Colen, Bauwensplein 7, Aalst, 
tel. 053/70.01.41 ; R. De Grom, Broekstraat 49, Welle. 
OUDENAARDE (via G'bergen) : Markt 8.45 uur ; A. Den 
Haerynck, A. De Keyserstr. 4, Oudenaarde, tel . 055/31.23.12 ; 
A. De Borre, Guilleminlaan 98, G'Bergen, tel. 054/41.12.53. 
ST-NIKLAAS : Markt 9.15 uur : G. Pauwels, Sportstr. 11, 
Waasmunster, te l . 052/47.84.16, kan evt via Dendermonde 
rijden. 
MAASMECHELEN, Markt 8 uur ; Hoeselt, café ABC, 8.30 uur. 
HASSELT, Dusartplein 9 uur ; E. Rubens, Korenstraat 4, Bil
zen, tel. 011/41.10.02. 
ANTWERPEN : Steen 9.15 uur ; Berchem - Kerk 9.30 uur ; 
Mortsel, Oud Gemeentehuis, 9.45 uur ; KONTICH, Kerk, 10 u.; 
E. en G. Bogaerts, Mechelsestw 202, Kontich, tel. 031/57.46.93; 
J. Van Dessel, Zandvekenvelden 15, Nijlen, tel. 031/81.85.91. 
MECHELEN : kontakteer mevrouw Leen, Bonheiden, Melchel-
se steenweg 136, tel. 015/21.76.55. 
LIER : kontakteer Jan Kuypers, Kesselsestwg 52, Lier. 

allemaal medeverantwoordelijk 
zijn voor dat deel van de infla
tie dat hoger ligt dan in nabu
rige landen. 
Een paar jaren geleden gaf de 
regering het slechte voorbeeld 
voor het rijkspersoneel een mini
mumloon te aanvaarden dat mer
kelijk hoger lag dan In de meeste 
privébedrijven. Meteen begon on
ze inflatie al te hollen, want... 
als de staat een dergelijk mini
mum betaalt, dan moesten de an
dere werknemers ook minstens 
zoveel verdienen. De éne eis tot 
loonsverhoging volgde op de an
dere ! 
Als de inflatie bij ons zo op hol 
is geslagen dan is zulks de schuld 
van het slechte voorbeeld, gege
ven door onze opeenvolgende re
geringen. Ze hebben nooit de 
moed gehad om een sociale in
komenspolitiek te voeren. Als ze 
één frank gaven aan hen die hen 
nodig hadden (de lagere perso
neelsleden) dan gaven ze meest
al zeven frank aan hen die met 
één frank genoeg moesten heb
ben. Ze smeten dus één tot zes 
frank teveel op de geldmarkt. 
En nu... nu weten wij het alle
maal. De Volksunie voorspelde 
het al in... 1963. 

M.V.D., Vilvoorde. 
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Giscai 

Hoever de overschatting van Leo Tindemans in 
sommige CVP-l<ringen gaat, toont bovenstaande titel 
in « Het Volk » aan. Voor de man die niet eens opge
wassen blijkt tegen de pomperijen van een Nols 

jouden de presidenten van de Verenigde Staten en 
=rankrijk zich in het stof kronkelen om toch maar 
!ijn gunsten te verwerven. Moet er nog zand zijn ? 

't Ros Beiaard deed vorige zon
dag weer zijn ronde in de stad 
van Dendermonde. Een uniek 
folkloristisch schouwspel, dat 
door meer dan 100.000 mensen 
gesmaakt werd. De Ajuinen van 
Aalst waren deze week niet aan 
te spreken. 

In april 1975 inde de Staat een 
belastingsontvangst die meer dan 
60 % hoger ligt dan de ontvang
sten in de maand april van vorig 
jaar. Dit is wei grotendeels te 
wijten aan de invoering van het 
nieuwe systeem inzake vooraf
betalingen, maar het toont toch 
ook aan in welke mate de rege
ring profiteert van de inflatie. In
middels stijgt ook de staats
schuld voortdurend sneller... 

De Nederlandse regering heeft 
premier Tindemans op een han
dige manier te grazen genomen. 
Waar het d^ jongste weken 
steeds duidf ^er werd dat na 
VdB, ook T- omans en Van Els-

lande steeds meer naar de Mira
ge overhelden, hebben de Ne
derlanders nu laten weten dat zij 
het bij de F16 van Genera! Dyna
mics houden Op voorwaarde, zo 
zegden ze erbij, dat België, Noor
wegen en Denemarken dezelfde 
keuze maken. Dit deden de No
ren en de Denen inmiddels : ook 
zij houden het bij de F16. Het 
lijkt nu wel ondenkbaar gewor
den dat de Belgische regering 
tegen al de anderen in toch voor 
de Mirage zou opteren. Hoe
wel, met een stel fanatieke 
Fransgezinden in de regering en 
met een zwakke en aarzelende 
Tindemans weet men nooit. Kiest 
Belgié tegen alle logika en rede
lijkheid in toch de Mirage, dan 
maakt het zich hopeloos belache
lijk als willoze slippendrager van 
een Frankrijk dat Europa altijd 
heeft gesaboteerd. Dan kan al 
het gepalaver rond de « koop van 
de eeuw » opnieuw van voor af 
aan herbeginnen. 

Staatssekretaris Gol van het 
Rassemblement Wallon acht het 
ogenblik gekomen voor de rege
ring om besprekingen te begin
nen over de definitieve gewest
vorming. Hij acht een nieuwe 
grondwetsherziening daarbij niet 
uitgesloten. De achtbare heer 
Gol kan het goed bedoelen, maar 
hij zou moeten weten dat pre
cies zijn partij (promotor van die 
belachelijke, maar gevaarlijke 
voorlopige gewestvorming met 
drie) en haar bondgenoten van 
het FDF precies de grote hinder
palen zijn voor een zinnig ge
sprek over de definitieve gewest
vorming. 

Na de kritiek uit de RW-hoek, 
kreeg de regering-Tindemans ti j
dens het voorbije weekend nu 
ook de wind van voren op het 

Te St-Genesius-Rade hield de Volksunie dinsdagavond een druk bijge
woonde vergadering. Naast Wim Jorissen (hier aan het woord), spraken 
er ook nog kamerlid Nelly Maes en algemeen voorzitter Van der Eist. 
St-Genesius-Rode is de enige Vlaamse gemeente (met faciliteiten...) 
die nog tussen de Brusselse agglomeratie en het Walenland iigt. 

Eigenlijk een goed idee : als die 
30 miljard voor vliegtuigen nu 
eens besteed werden aan fiets
en wandelpaden en het weer leef
baar maken van onze steden 

PLP-kongres. Dit zou normaal zijn 
indien het om opi^sitiepartijen 
ging, maar het zijn beiden rege
ringspartijen. Veel gewicht wer
pen ze niet in de elektorale 
weegschaal — de PLP telt bij
voorbeeld 9 kamerleden — maar 
het belet hen niet een grote bek 
op te zetten. Zij weten dat ze 
zich dat kunren veroorloven, 
want Tindemans heeft ook hen 
broodnodig om zijn regering dood
gewoon in stand te houden. En 
dat is, zoals men weet, zijn hoog
ste betrachting. Niet te verwon
deren dat er in zo'n sfeer binnen 
deze regering niet eens kan ge
praat worden over om het even 
welke typisch-Vlaamse eis. 

In de Kamerkommissie van Fi
nancien werd, met 14 stemmen 
tegen 1 bij 1 onthouding, het 
voorstel van VU-kamerlid Raskin 
verworpen om voor dit jaar geen 
indeksverhogingen toe te passen 
op de wedde van de parlements
leden. Dit om het voorbeeld te 
geven inzake bezuinigingen en 
soberder leven, waartoe de rege
ring voortdurend oproept. . De 
achtbare kamerleden zijn blijk
baar van oordeel dat die oproe
pen voor meer soberheid niet 
voor hen, maar voor alle ande
ren bestemd zijn. Woorden wek
ken, voorbeelden trekken. 

Uu blijkt dat de hele aparte lo-
kettenregeling in E t t e r b e e k 
slechts een kwalijke grap is van 
Defosset. Alleen aan de opschrif
ten boven de vier loketten blijkt 
iets te zijn veranderd. Voor het 
overige worden aan elk loket ver
der Franstaiigen en Nederlands-
taligen bediend zoals voorheen. 
Het ging hem dus puur en alleen 
om de provokatie. De vraag is 
natuurlijlc of het bij deze kwalijke 
grap zal blijven. 

NIET MET VUUR SPELEN 
(p.m.) Op zaterdag 14 juni wordt in het Brusselse kongres-
gebouw dus het eerste « kongres van de Brusselse Vlamin
gen » gehouden. In tal van werkgroepen werd dit kongres 
deugdelijk voorbereid, zodat mag worden verwacht dat dit 
kongres organisatorisch een sukses zal worden. Of het ook 
politiek gezien, voor de Brusselse Vlamingen een stap vooruit 
zal betekenen, moeten wij nog afwachten. 
Maanden geleden hebben wij in dit blad reeds gewaarschuwd 
tegen sommige nogal lichtvaardige opvattingen die bepaalde 
promotors van het kongres er schenen op na te houden. Zij 
schenen nogal losjes om te springen met de band die de 
Brusselse Vlamingen altijd nauw heeft verbonden met de 
niet-Brusselse Vlamingen, en schenen geneigd Brussel als 
een aparte entiteit te zien waarmee de r^st van Vlaanderen 
zich niet teveel moest bemoeien. Die neiging tot een be
paald Vlaams-Brussels isolationisme schijnt ook vandaag 
nog niet helemaal verdwenen te zijn. 
Zo werd ons dezer dagen verteld dat men in de themawerk
groep « politieke strukturen » de dingen bijna louter Brussels 
schijnt te bekijken, en de bredere kontekst waarin zich de 
Brusselse problematiek situeert wat uit het oog verliest. Zo 
zouden sommigen geneigd zijn niet al te zwaar meer te 
tillen aan de pariteitsregelingen (die wel in de wet vervat 
liggen, maar daarom niet worden toegepast), op voorwaarde 
dat de Brusselse Vlamingen werkelijk de strukturen en finan
ciële middelen krijgen die ze nodig hebben voor de uitbouw 
van hun gemeenschap. Zij zouden met andere woorden, 
vrede nemen met een eigen appartement in de Brusselse 
building, op voorwaarde dat dit appartement dan ook volle
dig van hen zou zijn en behoorlijk kan ingericht worden naar 
eigen inzicht en smaak. 
Wij weten niet of dit juist is, hoewel de man die het ons 
vertelde, zeker goed geplaatst is om het te weten. Maar 
indien het zo is, dan willen sommigen in die werkgroep 
« politieke strukturen » blijkbaar met vuur spelen. Of zijn ze 
zich niet bewust dat dit met vuur spelen is ? Zij vergeten 
blijkbaar dat de pariteitsregelingen te Brussel en andere 
maatregelen, bedoeld om de Vlaamse gemeenschap aldaar 
enigszins te beschermen, een resultaat zijn van politieke 
« marchandises » op het nationale vlak. Dat zij een soort 
kompensatie zijn voor zware toegevingen die de Vlaamse 
gemeenschap aan de Franstaiigen heeft gedaan op het na
tionale vlak. 
Nu zijn ook wij van oordeel dat hetgeen in ruil voor deze 
zware toegevingen te Brussel als kompensatie voor de Vla
mingen werd voorzien volstrekt onvoldoende is en vooral 
ondoelmatig. Dat de Vlamingen uit de CVP, de BSP en de 
PVV daarbij al te toegeeflijk zijn geweest, enzovoort. Maar 
het blijven niettemin kompensaties, en ze lichtvaardig prijs
geven te Brussel betekent hoegenaamd niet dat men de 
nationale toegevingen die de Vlamingen vroeger deden, daar
mee ook op de helling kan plaatsen. 
Indien sommige Brusselse Vlamingen bereid zouden zijn, 
mits die en die voorwaarden welteverstaan, af te stappen 
van de pariteitsregel te Brussel, dan zuNen de franstaiigen 
dit met genoegen >akterén, öilmiddeHijk fn de'pral<ti^'6r&rf-'' 
gen en wettelijk laten bezegelen, maar van de gestelde 
« vQorwaarden » zal niets in huis komen. , 
Sommige Brusselse 'Vlaminge'n Uit dé 'therrtagróep' «* poli
tieke strukturen » kennen blijkbaar de bittere ervaringen 
met dergelijke « taktiek » uit het zelfs recentere verleden 
niet. . 

Spaarbons> 
hoge opbrengst! 
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VAN TOEN 

Ter gelegenheid van het traditionele feest van Broederband-
Gent, op tweede Pinksterdag, ontmoetten zich vele vrouwen 
uit de vooroorlogse Vlaamse Beweging. 
Ze waren uit verschillende delen van het Vlaamse land opge
komen, en zichtbaar ontroerd, herkenden ze elkaar en haal
den heel wat herinneringen op. Je had bekende aanwezigen : 
zo mevrouw Gravez, die jarenlang schepen van Financiën 
en Openbare Werken was te Aalst en op deze wijze bewees 
dat de vrouw ook in technische zaken bevoegd kan zijn ; 
ze vertegenwoordigde tevens de vrouwen van de georgani
seerde vrouwenbeweging van toen ; daartoe behoorde ook 
de aanwezige mevrouw Mermeylen (uit Haacht), die verant
woordelijk was voor de vrouwenbeweging in het Oudenaard
se, en er later ook de jongerenorganisaties zou stimuleren. 
Volgens haar had mevrouw Marechal haar tijdens de (tweede) 
oorlog gevraagd : « Hou de jeugd in uw handen, dat ze ten
minste niet verduitsen...). 
Een flink deel van de Vlaamse Beweging was in dit aantal 
vrouwen symbolisch vertegenwoordigd : zo had je er mevrou
wen Deumes en Vanbeuren, beiden weduwen van twee ge
wezen Limburgse VNV-volksvertegenwoordigers. 
Je ontmoette er Leentje Schotsaert, een nog jonge vrouw 
die in Ierland woont en voor de vrouwen-bannelingen optrad; 
ook Lieske Van Campenhout was er, die eens aktief in de 
Brabantse meisjesbeweging stond. Tenslotte was de weduwe 
van Wim Maes aanwezig, als getuige van een recentere 
Vlaamse geschiedenis. 
Voor ons, jongeren, wachtte ons een verrassing in het ont
moeten van twee senioren van de vrouwenbeweging : juf
frouw Van Rompaeye, was ééns lid van het « Vrouwenkomi-
tee voor Amnestie 1914-1918 », en dan. . dan had je mevrouw 
Poriau. 
Zij is vijfennegentig jaar oud, woont — zoals ze heel haar 
lange leven heeft gedaan — nog steeds te Gent, en ze was 
mede-stichtster en « betaalmeesteres » van de Rosa-De-
Guchtenaere-kring. 
De aktieve inzet in de politiek — « Sedert het einde van de 
eerste wereldoorlog onafgebroken • — heeft haar jong en 
levenslustig gehouden, en als ze over het verleden kan pra
ten en over de door haar vereerde vrouw, dan blaakt ze nog 
van geestdrift. 
In sappig Gents vertelt ze over de vele manifestaties die ze 
met naar strijdbare vriendinnen meemaakte — - We hadden 
zoveel gemarsjeerd dat we onze benen niet meer voelden » 
— en vooral over de legendarische « Gand-frangais —beto
ging : ' Er was een massa volk, en we (de tegenbetogers) 
waren goed uitgerust, met van alles. En op de « rond point » 
stond Anseele ook te kijken, en hij zei : 't zijn juist dezelf
den die ook tegen ons zijn ». 
Ze heeft zoveel ook en vooral over Rosa De Guchtenaere te 
vertellen : hoe goed die was en vol begrip voor haar mede
mensen en hoe de Gentse voorvrouw op zekere keer in het 
Brusselse Vlaams Huis een geïmproviseerde redevoering 
tegen het Belgisch Rode Kruis afstak, omdat het een frans-
talige « belgicistische » instelling was. 
Voor ons bracht die namiddag in mei een ontroerende ont
moeting met heel veel idealisme uit het verleden. We besef
ten nog meer dat onze vrouwen een aktieve rol speelden in 
de bewustwording van het Vlaamse volk en dat de geschiede
nis daaromtrent moet worden geschreven. 
We willen hier herhalen wat we op tweede Pinksterdag aan 
de vergrijsde, maar onverwoestbaar-geestdriftige vrouwen 
zegden : « Aan U vrouwen die ons zijt voorbijgegaan, onze 
dank, en de verzekering dat alle strijd, alle offer niet tever
geefs is geweest : we nemen uw taak over en laat onze vol
gehouden inzet hiervan een eerste teken zijn » 

Huguette De Bleecker. 
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Mevrouw Poriau, de aanwezige senior op de hierboven-ge-
schetste manifestatie. 
(Geven we tevens een pluimpje aan de organisatoren van dit 
puike feest I). 

PIRSSPKO€L 
Wij zijn benieuwd of tegen alle redelijkheid en 
iedereen in Van den Boeynants het dan toch zal 
halen met de vliegtuigmiljarden naar Frankrijk te 
loodsen. « Gazet van Antwerpen » zette de argu
menten nog eens naast elkaar. Kortelings zullen we 
weten welke gewichten de doorslag geven van de 
duistere ijkers achter de schermen of die welke 
Noorwegen, Denemarken en Nederland reeds voor 
de F-16 deden kiezen. Over vroegere bindingen met 
Frankrijk, waartegen de Vlamingen streden tussen 
de twee wereldoorlogen, wierp dr Guido Provoost 
nieuw en verhelderend licht In zijn Jarenlange stu
die over het Frans-Belgisch militair altkoord na 1918. 
« De Nieuwe Gids » geeft enkele pikante gegevens 
hierbij. Dat in het licht van hogerstaande onthul
lingen de politieke reaktie tot in de kollaboratie 
van een aantal Vlamingen heel wat begrijpelijker 

Op het jongste Vlaams-nationaal zangfeest was Nols een muzikaal mo
tief bij uitstel... 

GAZET VAN 
ANTWERPEN 
« Het Amerikaanse toestel is het 
beste. Inzake militair - technolo
gische ontwikkeling, staan de VS 
voorop, o.a. met hun ECM en ra
dar, die de Franse Mirage niet 
eens heeft. Indien onze industrie 
betrokken wordt bij de produktie 
van de F16, profiteren we op elk 
terrein van de Amerikaanse erva
ringen en heeft onze luchtmacht 
het beste toestel, dat momen
teel verkrijgbaar is. 
Europa heeft goede luchtvaartbe
drijven, maar de onmisbare sa
menwerking loopt mank, vooral 
door de schuld van... Frankrijk. 
De inschikkelijkheid van dit land 
verwerven, door een minder 
goed gevechtsvliegtuig te kopen, 
is onverdedigbaar. Dit zou bete
kenen dat de Europese eenma
king met geld gekocht moet wor
den, alsof het handelswaar zou 
zijn. 

Nu het laatste woord inzake de 
vliegtuigkeuze bij ons land ligt, 
moet de regering deze week de 
knoop doorhakken, rekening hou
dend met de superioriteit van de 
Amerikaanse F 16 en met het 
biezonder belangrijke element, 
dat alleen dit toestel door vier 
landen ineens kan worden be
steld. En dat was toch het uit
gangspunt voor de « koop van 
de eeuw » ? 

DE NIEUWE GIDS 
« De jonge historikus Guido Pro
voost promoveerde onlangs in 
Gent met de grootste onderschei
ding tot doctor in de diplomatie
ke wetenschappen op een disser
tatie over het geheim Frans-Bel 
gische militaire akkoord, dat tus
sen de twee wereldoorlogen aan
leiding heeft gegeven tot zoveel 
polemiek. Misschien herinneren 
sommigen zich nog hoe propa
gandisten van de Frontpartij 
's zondags per auto door Brabant 
toerden, bij voorkeur langs de 
kerken, en door de luidspreker 
stemming maakten tegen het 
« bloedakkoord » dat Vlaamse 
jongens dreigde op te offeren 
aan Frankrijk. 

Bij zijn archief-stud ie deed dr. 
Provoost merkwaardige ontdek
kingen, ontdekkingen die niet 
altijd direkt betrekking hadden 
op de materie, maar toch licht 
spreidden over Frankrijks expan
siepolitiek ten aanzien van Bel
gië. Daar het zomer was en de 
hoofdambtenaren met vakantie, 
kon hij van ondergeschikte, min
der bevoegde en in dit geval min
der weigerachtige funktionarissen 
op het archief-depot in Vincennes 
inzage nemen van bijvoorbeeld 
de lijst van instellingen en per
sonen die daags na 1918 van de 
Franse ambassade in Brussel sub
sidie ontvingen, onder andere het 
Institut de Gand, nogal wat Gent
se nonnenscholen (* prions pour 
la France I ') en, val niet om, de 
hoofdonderwijzeres van de ge
meenteschool van Sint-Martens-
Latem ! Blijkbaar moest een 
Frans cultureel tegengewicht wor
den gevormd tegen de in Latem 
gevestigde Vlaamse schilders-
groep. De Fransen zijn van hun 
eerste intriges in België met ge
barsten en ze kunnen daarbij al
tijd rekenen op de sentimentele 
minnaars van een frankofiele par
tij. De huidige tragikomedie in 
verband met de Mirage levert er 
een nieuw bewijs van. De be
stendige frankofiele partij gaat 
echter altijd vrijuit, alleen de 
efemere germanofiele krijgt de 
klappen ». 

TEGENSTROOM 
" in 1975 is het ook nog mogelijk 
dat iemand geen reisduif mag 
houden omdat zijn vader inciviek 
was tijdens de oorlog, een feitje 
dat ik reeds een paar maal hoor
de vertellen door m. Waegemans, 
doch dat tekenend is voor de 
draagwijdte van de nog steeds 
aanslepende repressie. Nog 
steeds zijn er heel wat bannelin
gen, nog steeds worden boetes 
afbetaald, ook door de kinderen 
van ' incivieken » alsof ze zeff 
iets zouden gedaan hebben. 
En dan zijn er nog de verlaagde 
pensioenen ten gevolge van min
der jaren aktieve loopbaan, we
gens gevangenisstraffen, alsof de 
jaren doorgebracht in de gevan
genis, niet hebben geteld in een 

wordt, hebben de studenten van KVHV-Antwerpen 
duidelijk begrepen. Zij nemen dan ook geen blad 
voor de mond in hun maandblad a Tegenstroom », 
waarbij zij de Belgische schande van de geweigerde 
amnestie in jeugdige dikke verf zetten. En met de 
staking van de leerkrachten stond de onderwijs-
problematek nog eens in vedette. Een andere Belgi
sche etterbuil, die van de verkiezing door de poli
tieke benoemingen werd door IMaurits Coppieters 
vakkundig opengesneden in de Senaat volgens ob
servator Manu Ruys van < De Standaard ». 
En terwijl mei naar zijn einde kruipt was men in 
het blad van de gezinnen « De Bond > droevig om
dat men deze maand bijna vruchteloos had gespeurd 
naar de zeldzame meikevers die hun bestaan nog 
kunnen vinden tussen onze warboel van stenen, 
chemicaliën en autowegen. (W. Luyten). 

mensenleven. Is de Belgische 
Staat nog wel een rechtsstaat, 
wanneer men 30 jaar na een oor
log nog steeds hardnekkig wei
gert amnestie te verlenen ? Vol
gens mij niet ! Het is bijgevolg 
voor mij absoluut niet hinderlijk 
dat men ie Halle een paar Bel
gische vodden door het stof 
sleurde. Voor een dergelijke staat 
kan men niet de minste eerbied 
opbrengen. 
Feit is echter ook dat een Vlaan 
deren met zelfbestuur althans 
voor de eigen mensen amnestie 
kan verlenen, omdat daar een 
meerderheid gevonden wordt ». 

DE STANDAARD 
« Ook in de senaat kwam het tot 
indringende interpellaties, die 
soms uitgroeiden tot boeiende 
konfrontaties. Steeds in een half
rond dat niet uitpuilde van de 
deelnemers. De meeste aandacht 
kreeg de interpellatie van Maurits 
Coppieters over wat het schan
daal van de benoemingen in het 
Scholenfonds mag heten. De Croq 
heeft gepoogd het onverdedig
bare zoalniet te verdedigen dan 
toch te verklaren. Er zijn nu een
maal benoemingen die men niet 
kan goedpraten. Het is slecht 
voor de politieke zeden, voor het 
moreel in de rijksadministratie, 
dat kandidaten onrechtmatig over 
het hoofd van bekwame ambtena
ren worden benoemd op leidende 
funkties, alleen maar omdat zij 
een politieke beschermheer kun
nen inroepen. De pers heeft het 
schandaal blootgelegd. De oppo
sitie heeft het dossier overgeno
men en de regering ter verant
woording geroepen. Dat samen
spel tussen pers en parlement 
heeft al vroeger groter onheil 
veihinderd. Het toont ook aan 
dof de parlementaire demokratie 
met haar vrijheid van menings
uiting — ondanks de frustraties 
die de manke werking van het 
systeem verwekt — nog het 
minst slechte van de politieke re
gimes blijft '. 

DE BOND 
« Intussen boui we even vro
lijk verder autObnelv.egen. Bij
voorbeeld dwars doorheen het 
Pajottenland. 
Manu Ruys heeft er onlangs een 
geïnspireerd stukje over geschre
ven, straks gaan een paar dui
zend mensen betogen, Emiel Van 
Cauwelaert steekt in » Het Volk » 
bezwerend de handen op, maar 
— verrekt — wie beslist dat nu 
eigenlijk allemaal ? Onder welke 
druk doet een minister (een re
gering), dingen waarvan het hele
maal mei vast staat dat mensen 
dat willen, waarvan het ekono-
misch nut twijfelachtig is (want 
niemand becijfert wat een land
schap " kost », wat groen voor 
mensen betekent). 
En in Limburg zitten een niet ge-
iing aantal mensen met die A24 
in de maag. De »ktiekomiteemen-
sen lopen zich het vuur uit d 
sloffen c/n maa te beletten dat 
die weg er komc zal. Komt ie er 
toch ? 

Volksvertegenwoordigers z ij n 
maar met één nnetje bang te 
maken • w.' stemmen nooit 
meer voor u al'- . ». Dus ». 
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SCHAARBEEK IS EEN TEST-CASE 

" VLAAMSE MINISTERS MOETEN 
ER EEN KABINETSKWESTIE VAN MAKEN 99 

sel — moet de regering de mid
delen aanwenden, die op admi
nistratief vlak ter harer beschik
king staan, om in te grijpen te
gen de moedwillige burgemees
ter Nols en een einde te stellen 
aan de onwettelijke toestanden 
te Schaarbeek. 
De Vlaamse ministers moeten de 
kabinetskwestie durven stellen 
inzake de spoedige en billijke af
handeling van het geval Schaar
beek en de andere dergelijke ge
vallen. De toepassing van de 
taalwet in de agglomeratie Brus
sel is een fundamenteel gege
ven. Er zijn regeringen gevallen 
voor minder belangrijke aangele
genheden 

^ 

In een persgesprek lichtte voor
zitter Paul Daels vorige vrijdag 
de houding van de Vlaamse 
Volksbeweging toe t.o.v. een aan
tal aktuele vraagstukken, die de 
hele Vlaamse gemeenschap aan
belangen. In essentie komen de 
VVB-stellingen op het volgende 

ff 

GEEN DERDE MACHT 

De uitslagen van de gemeente
raadsverkiezingen m Brussel en 
een aantal randgemeenten, zul
len voor de sanering van Brussel 
en de beveiliging van Vlaams-
Brabant zeer belangrijk zijn. Deze 
gemeenteraadsverkiezingen gaan 
dan ook de ganse Vlaamse ge
meenschap aan. 
De politieke partijen m het bij
zonder, dienen hun volle verant
woordelijkheid op te nemen en 
m het besef van de ernst van de 
toestand, het tot stand komen 
van de meest renderende opstel
ling van de Vlaamse krachten en 
de vorming van gemeenschappe
lijke lijsten te onderzoeken en te 
bevorderen. 

^ 

EEN GEVAARLIJKE TOESTAND 

De Vlaamse beweging is op een 
kruciaal punt in hare ontwikke
ling aangekomen. 
De huidige toestand wordt ge
kenmerkt, enerzijds door een ze
ker saturatieverschijnsel (heel 
wat werd bereikt, waarover wij 
terecht fier mogen zijn) en an
derzijds door een bepaald onbe
hagen nopens het vele dat nog 
niet bereikt werd. 
Wij hebben een betrekkelijke wel
vaart veroverd zonder evenwel te 
beschikken over volwaardige ei
gen politieke instellingen. 
Deze toestand is gevaarlijk, want 
de welvaart is niet van aard om 
tot opgedreven engagement aan 
te zetten. 

En dit is nochtans vereist, want 
wij staan in het harde gevecht 
om de macht en hoe dichter bij 
de top hoe steiler de helling. 
In een dergelijke toestand moet 
men zich scherp afzetten tegen 
elke vorm van euforie en zelf
voldaanheid, maar moet men zich 
ook hoeden voor de verruwing en 
de desperadomentaliteit die zou

den kunnen ontstaan uit de te
recht ongeduldige hunker naar de 
afdoende oplossingen waarvoor 
reeds zolang gestreden werd. 

Geboden zijn : 
— een duidelijke formulering van 
de doelstellingen ; 
— een realistische maar ook ra-
dikale aanpak van de stelselma
tige verwezenlijking, ook via 
schijnbaar beperkte objektieven ; 
— een ruime verstandhouding en 
een brede samenwerking tussen 
alle beschikbare krachten in een 
geest van positief pluralisme ; 

— een vernieuwde edelmoedig
heid in een vernieuwd engage
ment. 

DE VVB 
EN DE AKTUALITEIT 

lijkwaardige gewesten, zoals deze 
reeds gedeeltelijk gestalte nam 
in de huidige voorlopige en voor
bereidende gewestvorming. 

^ 

Als eerste maatregel in de zin 
van een ordentelijke inrichting 
van het hoofdstedelijk gebied en 
de werkelijke erkenning van de 
beide gemeenschappen, moeten 
bij de volgende verkiezingen te 
Brussel afzonderlijke kandidaten
lijsten per taalgroep worden in
gediend. 

lapt : Vlaanderen, Wallonië en 
het tweetalig hoofdstedelijk ge
bied. 
Vlaamse gekozenen uit alle par
tijen moeten de handen in me
kaar slaan om de sinds zovele 
jaren beloofde elementaire her
vorming zonder verder uitstel 
door te voeren." • 

^ 

Inzake de lokettenkwestie ie 
Schaarbeek — testcase voor de 
eerbied voor de taalwet te Brus-

Het gesprek van de gemeenschap 
tot gemeenschap is vereist wil 
men tot fundamentele hervor
mingen komen, doch moet kun
nen plaatsgrijpen in een kon-
struktieve geest. Dat wil zeggen 
dat de essentiële verwezenlijkin
gen op de elementaire Vlaamse 
eisen niet opnieuw in diskussie 
mogen gesteld worden of aan
gewend als politieke pasmunt. 
De toepassing van de taalwet 
overal en voornarniel1jk''te''Brus-^ 
sel, de begrenzing van de agglo-

,^meratiQ Brussel tot de 19 ge-
"6ie0nteA, dé' inrièhtfng'^vari-het. 

kiesarrondissement Halle - Vil
voorde en de splitsing van de 
provincie Brabant, dienen als 
voorafgaande verworvenheden be
schouwd en buiten de diskussie 
te worden gehouden. 

^ 

^ 

Er moet paal en perk gesteld 
worden aan het afglijden naar 
een gewestvorming met drie ge-

Een degelijke regeling van de 
agglomeratie Brussel vraagt een 
innige band tussen de Neder
landstalige en Franstalige inge
zetenen met hunne respektieve 
kultuurgemeenschappen. 
Elke toegeving aan een drang 
naar isolatie van het gebied Brus
sel zal noodlottig zijn voor de 
Vlamingen aldaar en zeer gevaar
lijk voor het hoofdstedelijk ge
bied zelf. 

^ 

Een verantwoord hoofdstedelijk 
statuut en een evenwichtig fede
raal stelsel voor België zijn on
verbreekbaar verbonden. Een 
nieuwe grondwetsherziening moet 
dan ook van nu af aan voorbereid 
worden. 

^ 

De hervorming van de kieswetge
ving biedt een unieke kans om 
de inrichting van het kiesarron
dissement Halle-Vilvoorde door 
te voeren, alleen reeds om rede
nen van elementaire politieke 
techniek. Het is toch ondenkbaar 
dat van een hervorming, gericht 
op het vereenvoudigen en funk-
tioneel maken van de kieswet
geving, geen gebruik zou ge
maakt worden om de grootste 
anomalie van ons kiesstelsel weg 
te werken : het bestaan van het 
overgrote arrondissement Brus
sel ,dat drie taalgebieden over-

essen 
kennismaking met een dui tse stad 

Geschiedenis — Kunst — Kuituur — Stadsbeeld 
Kostbaarheden uit de schatkamer van de Munster
kerk, van het Folkwangmuseum, de abdi jkerk van 
Werden, de evangelische kerkgemeenschappen, het 
Duitse Aff ichemuseum, de Vil la Hugel, het Ruhrland-
museum, het Staatsarchief van Dusseldorf en het 

Stadsarchief van Essen. 

100 grote kleurenfoto's van een moderne duitse stad 

KONINKLIJKE MUSEA 
VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS 

Jubelpark — Brussel 
van 6 tot 28 juni 1975 

Dagelijks geopend van 9.30h tot 12.30h en van 
13.30 tot 16 45, behalve 's maandags Vrije toegang. 

Essen zal U verrassen. Zij is zeker een reis waard. 
Dokumenteer U op de tentoonstelling of bij de 

Duitse Dienst vooi Toerisme, 
Luxemburgstraat 23, 1040 Brussel. 
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M SOMMIGE BRUSSELSE ZIEKENHUIZEN: 

SCHOONMAAKSTERS 
FRANSE DOKTERS EN 

Vorige week donderdag in-
terpelleerde VU - senator 
Rik Vandekerckhove minis
ter van Volksgezondheid 
De Saeger over de onduld
bare toestanden op taalge
bied in de Brusselse zieken
huizen. Het was een bie-
zonder indrukwekkende in
terpellatie, die steunde op 
een zorgvuldig bijgehouden 
dossier vol onaanvechtbare 
gegevens. 

De minister kwam kenne
lijk onder de indruk van de
ze degelijke interpellatie, 
waarvoor hij de h. Vande
kerckhove feliciteerde. Hij 
zei dat hij in grote trekken 
de opvatting van senator 
Vandekerckhove deelt en 
gaf terloops een veeg uit de 
pan aan de FDF-er Payfa, 
die de gegevens van de VU-
senator betwistte, en be
treurde het « dat de frans-
talige Brusselse parlements
leden in soortgelijke debat
ten onhoudbare toestanden 
verdedigden ». 

Voor het overige was de 
zelfverdediging van de mi
nister eerder aan de zwakke 
kant. Als belangrijke ver
ontschuldiging riep hij in 
dat er te weinig Vlaamse 
dokters bereid blijken zich 
te Brussel te integreren. 
Waarop VU-senator joris-
sen replikeerde dat het 
gunstig klimaat daartoe 
ontbreekt, en dat het niet 
de artsen maar de regering 
is die te Brussel een goed 
klimaat moet scheppen. 

Onze lezers vinden hieron
der de essentie weer van de 
argumentatie die senator 
Vandekerckhove ontwik
kelde tijdens zijn opmerke
lijke interpellatie v o r i g e 
donderdag. 

Het feit dat ik mij in deze interpellatie 
beperk tot de onduldbare toestanden 
op taalgebied in de artsenbezetting 
van de Brusselse openbare ziekenhui
zen betekent geenszins dat de toestand 
voor het administratief, technisch en 
paramedisch personeel in orde zou zijn 
met de taalwetten. Nochtans is de aan
wezigheid van voldoende nederlandsta-
iig verplegend en paramedisch perso
neel van primordiaal belang, zowel 
voor een adequate behandeling als 
voor de psichische rust van de patiënt. 
In sommige Brusselse ziekenhuizen 
is het echter nog zo dat de schoon
maakster als tolk moet optred?n tussen 
patiënt en verplegend personeel. 

EEN TYPISCH VOORBEELD 
VAN BRUSSELSE 
TAALWETSABOTAGE 

Het probleem van de artsenbezetting 
in de Brusselse openbare ziekenhuizen 
blijft een illustratief voorbeeld hoe de 
taalwetten in het Brusselse doelbe
wust en ongestraft met de voeten 
worden getreden. Ondanks alle wette
lijke bepalingen en ondanks de inspan
ningen van de minister is men hier nog 
niet verder gekomen dan een verhou
ding van 82 pet. franstaligen tegen 18 
pet. nederlandstaligen. Het gebundeld 
cijfermateriaal terzake heb ik reeds 
aan de minister overhandigd. 
De toestand is onduldbaar, omdat het 
hier gaat om een blijvende en flagran
te overtreding van de taalwetten. In 
antwoord op de interpellatie van de 
heer Elaut op 28 februari 1973 heeft 
de minister zelf verklaard dat een ver
deling van de mandaten van de zieken
huisgeneesheren der KOO's van de 
Brusselse agglomeratie moest verwe
zenlijkt worden. De 50-50-verhouding 
moest bereikt zijn op 1 september 1973. 
Vandaag zijn er 575 franstalige artsen 
tegenover slechts 125 nederlandstalige 
en IS de verhouding dus 82 pet tegen
over 18 pet. 

40 % VLAAMSE PATIËNTEN 
IN DE BRUSSELSE 
ZIEKENHUIZEN 

Wij staan hier duidelijk voor een ge
wilde en volgehouden overtreding van 
de taalwetten. Van franstalige zijde 
wordt er steeds op gewezen dat het 
aantal nederlandstalige patiënten in de 
Brusselse ziekenhuizen lang geen 50 
pet zou bedragen. Verschillende en
quêtes en ramingen komen echter tot 

een gelijklopend cijfer, namelijk 40 pot. 
Wanneer men zich baseert op de norm 
van het koninklijk besluit van 12 de
cember 1966, dwz 4,7 akute zieken
huisbedden per 1.000 inwoners, dan 
zouden er minimaal 2.576 akute zieken
huisbedden van de Brusselse agglome
ratie door nederlandstaligen worden in
genomen, nl. 1.058 bedden door 225.000 
Brusselse Vlamingen en 15.018 bedden 
voor Halle-VIvoorde. Bij de vaststel
ling van dit percentage van 42 pet 
werd nog geen rekening gehouden met 
de invloed van de dienst 900, zodat de 
40 pet van de bovengenoemde enquê
tes zeker niet te hoog ligt. 
De zin van de wettelijke pariteit in de 
Brusselse openbare diensten is juist 
de bescherming van de nederlandstali
ge minderheid. De franstaligen berei
ken in het land niet de 50 pet, maar 
dwongen toch de pariteit in de rege
ring af. De nederlandstalige minder
heid te Brussel moet eveneens in een 
fifty-fifty-verhouding de nodige be
scherming bekomen. 
De taalwetten worden te Brussel ech
ter op een provokerende en voor de 
Vlamingen beledigende wijze overtre
den en hun niet-toepassing blijft een 
onbetaalde schuld van de franstalige 
minderheid aan de nederlandstalige 
meerderheid van dit land. 

dr. J.R. Vandekerckhove, 
medfcus en senator 

DE GENEESHEER 
MOET DE PATIENT 
KUNNEN BEGRIJPEN I 

In de kiese verhouding arts-patiënt is 
het de plicht van de geneesheer om 
de patiënt tegemoet te komen en niet 
andersom. Zonder deze vertrouwens
relatie kan de geneeskunde technisch 
volkmaakt zijn, maar verliest zij haar 
menselijke en sociale dimensie. Uiter
aard kan deze relatie niet ontstaan 
waar nïen elkanders taal niet begrijpt 
of niet wil begrijpen. 
Ook op medisch-deontologisch terrein 
zijn de taaitoestanden onduldbaar. Voor 
de uitoefening van zijn taak is de me-
dikus aangewezen op een goede kom-
munikatie met de patiënt. 
Uit eigen ervaring in een streek met 
vele vreemde arbeiders weet ik hoe 
groot het probleem kan zijn als men 
elkaar niet begrijpt en hoe onzeker en 
beperkt men wordt in zijn diagnosti
sche mogelijkheden. In vele staten 
wordt de uitoefening van de genees
kunde dan ook afhankelijk gemaakt 
van de kennis van de landstaal. Als 
voorbeelden kunnen hier de Verenigde 
Staten, Duitsland en Groot-Brittanië 
worden aangehaald. Alleen in het twee
talige Brussel is het niet nodig dat de 
dokters hun anderstalige landgenoten 
begrijpen. Elke eis in die richting wordt 
als een diskriminatie aangeklaagd. Ik 
hoop dat in de nieuwe kodeks van de 
medische plichtenleer aandacht zal 
worden besteed aan dat probleem, 
want het gaat inderdaad om de medi
sche deontologie en om de uitoefening 
van een goede geneeskunde. 

DEZE ONDULDBARE 
TOESTANDEN WERDEN 
AL EERDER AANGEKLAAGD 

In zijn interpellatie van februari 1973 
is de heer Elaut uitvoerig ingegaan op 
die onduldbare toestanden. Maatrege-
Jen werden toen door de minister in 
uitzicht gesteld. Een eerste maatregel 
was het opmaken van een status quaes-
tionis. Daardoor werd op 1 september 
1973 volgend beeld der artsenbezet
ting in de Brusselse openbare zieken
huizen bekomen : 683 franstalige te
genover 44 nederlandstalige artsen, 
dwz een verhouding van 94 pet tegen
over 6 pet. 

Een tweede maatregel was de oprich
ting van een werkgroep die diende na 
te gaan welke maatregelen konden 
worden getroffen om de taaitoestan
den in de KOO-ziekenhuizen van de 
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SPELEN TBLK TUSSEN 
VLAAMSE PAHENTEN 
Brusselse agglomeratie te verbeteren. 
Deze werkgroep werd In maart 1973 
opgericht, maar kwam slechts twee
maal bijeen. Op 1 juni 1973 werd door 
de voorzitter van deze kommissie een 
voorlopig en betrekkelijk eenzijdig ver
slag neergeschreven, waarop overigens 
door verschillende leden van de kom
missie kritiek werd uitgeoefend. Een 
definitief verslag werd nooit opgesteld. 
In dit verslag werd voorgesteld vor 
mingskursussen via taallabo's en spe
ciale taaleksamens in te richten. Bo
vendien werd gesuggereerd een aan
tal betrekkingen vakant te verklaren 
en taalkaders in te richten ten einde 
de karrièremogelijkheden van de ne-
derlandstaligen te beschermen. Als de 
kommissies van openbare onderstand 
onwil betoonden, stelde het verslag 
voor over te gaan tot bijvoorbeeld de 
blokkering van de aanwerving van 
franstalig administratief personeel, het 
uitstellen van toelagen voor nieuw
bouw, of het prioritair toestaan van 
toelagen aan kommissies die de wet 
wel toepasten. Als laatste mogelijkheid 
suggereerde het verslag het niet goed
keuren van de meestal deficitaire be
grotingen van de kommissies. 

TWEE ZEER BEPERKTE 
VERBETERINGEN 

In werkelijkheid werden slechts twee 
maatregelen gerealiseerd. Een overhe
veling van taalrol werd via een speciale 
eksamenkommissie mogelijk gemaakt. 
Dit stond in verband met de laattijdige 
ontdubbeling van de ULB. Van de 81 
kandidaten die zich aanboden werden 
er 59 van de ene naar de andere taal
rol overgeheveld. Daardoor werd de si
tuatie op 6 december 1972 : 624 frans-
talige tegen 103 nederlandstalige art 
sen of 85 procent tegenover 15 procent. 
Een tweede maatregel bestond erin dat 
vanaf eind 1973 alle beschikbare man
daten aan nederlandstaligen moesten 
worden voorbehouden. Hierdoor kwa 
men er in de kommissieziekenhuizen 
45 nederlandstalige mandaten bij. Dit 
ging echter gepaard met de benoeming 
van 42 franstaligen buiten kader, om
wille van verworven rechten, vroegere 
beloften en om de kontinuïteit van de 
dienst te verzekeren. Daarnaast wer
den er 11 franstaligen door de kommis
sies van Brussel-Stad opgenomen die 
betaald worden door de oudleerlingen-
verenigingen van de ULB. Dit bracht de 
verhouding in Brussel-Stad op 385 
franstaligen tegenover 79 nederlands
taligen of 17 procent nederlandstali
gen. Als men daar de buiten kader be
noemde geneesheren bijtelt wordt dat 

438 franstaligen tegenover 124 neder
landstaligen. Dit is evenwel maar teo-
rie, want de kommissie heeft 38 man
daten niet toegewezen, waarvan er 24 
voor nederlandstaligen bestemd waren 
De werkelijke cijfers zijn 326 fransta
ligen tegen 100 nederlandstaligen, of 
70 tegen 30 procent. Begin 1975 was 
deze toestand praktisch ongewijzigd, 
nl. 324 franstaligen tegenover 101 ne
derlandstaligen. 

DIT VOLSTAAT ECHTER 
BIJLANGE NIET I 

De kommissie-ziekenhuizen van Ander-
lecht, Eisene, Etterbeek, Schaarbeek en 
St-Gillis, toonden na overheveling van 
de taalrol, in 1973, slechts 9,1 pet ne
derlandstaligen, in 1975 nog slechts 
8,7 pet. 

In de kommissieziekenhuizen van Brus
sel-Stad is men dus gekomen tot een 
70-30-verhouding als gevolg van een 
akkoord tussen ULB en VUB. Meteen 
stelt zich de vraag of een privé-af-
spraak tussen twee vrije universiteiten 
zwaarder mag wegen dan de taalwet. 
Kan de minister dit goedkeuren en wel
ke maatregelen denkt hij te nemen om 
hierin verandering te brengen ? 
Sinds anderhalf jaar zijn 24 mandaten 
voor nederlandstalige artsen nog 
steeds niet toegekend, zogezegd om
dat geen geschikte kandidaten voorhan
den waren. De benoemingen die reeds 
gedaan werden bewijzen echter dat 
vooral werd rekening gehouden met de 
filosofische ingesteldheid van de kan
didaten. Het blijkt immers dat van de 
46 reeds benoemde nederlandstalige 
artsen, er 44 een VUB-diploma hebben, 
1 een ULB-diploma en 1 is een Neder
lander. Dergelijke toestand zou te ver
dedigen zijn indien het ging om akade-
mische ziekenhuizen. Maar zowel de 
ULB als de VUB bouwen op dit ogen 
blik aan een eigen akademisch zieken
huis. Is dus het instandhouden van zo 
wel de taaimuur van 30-70 als de filo
sofische muur nog langer te verant
woorden ? 

Het voorstel Kornreich van 1972 bood 
een goede oplossing. Het stelde een 
scheiding van de kaders voor tussen 
enerzijds een wetenschapplijk kader 
benoemd door de universiteit, dat bij 
het in gebruiknemen van het akade
misch ziekenhuis, overgaat, anderzijds 
een eigen kader speciaal bestemd voor 
de kommissieziekenhuizen. Denkt de 
minister er aan de kommissiezieken
huizen aldus open te stellen voor an
dere filosofische richtingen en meteen 
ook het bezwaar van de 30-70-verhou-
ding weg te nemen ? 

OOK DE ONWILLIGE KOO'S 
MOETEN DE WET TOEPASSEN 

Buiten Brussel-Stad is, vooral in Ander-
lecht. Etterbeek, Schaarbeek, St-Gillis 
en Eisene, de toestand nog slechter. 
Hieruit komt duidelijk de onwil van de 
betrokken kommissies tot uiting. Zulks 
is niet te verwonderen wanneer men 
de bestuursamenstelling van deze kom
missies bekijkt die 92 pet franstaligen 
tegen 8 pet nederlandstaligen bevatten. 
Er zijn dus dringend maatregelen nodig 
opdat deze kommissies evengoed als 
gelijk wie in dit land de wetten zouden 
naleven. Is het niet beter deze zieken
huizen tot rijksinstellingen om te bou
wen ? Zij doen overigens, gezien hun 
deficitaire begroting, een ruim beroep 
op de gelden van de gemeenschap, ook 
van de nederlandstalige gemeenschap. 
Voorts zouden deze franstalige zieken
huizen niet langer mogen erkend wor
den door de dienst 900, temeer deze 
dienst heel wat gekwetsten en zieken 
uit Vlaams Brabant naar Brussel drai
neert. Van vrije keuze is hier geen 
sprake. Aangezien de zieke of gewonde 
niet in zijn taal kan worden opgevan
gen, wordt de risikofaktor verhoogd. 
Van alle Brusselse ziekenhuizen is er 
slechts één in staat om vierentwintig 
uur op vierentwintig, nederlandstali
gen in hun eigen taal op te vangen. 
Dit feit illustreert wellicht het beste 
het schrijnend karakter van dit pro
bleem. 

EEN REORGANISATIE VAN 
DE DIENST 900 
DRINGT ZICH OP 

Een reorganisatie van de diensten 900 
dringt zich op. De zone Vilvoorde kan 
onder Mechelen komen, Asse onder 
Aalst en Halle onder een nieuw op te 

richten zone Leuven. De overbrenging 
van de patiënten uit Vlaams-Brabant 
kan vermeden worden door ze in 
Vlaams-Brabant zelf te verzorgen, het
geen de uitbreiding impliceert van de 
ziekenhuizen van Halle, Asse en Vil
voorde en eventueel de oprichting van 
een nieuw traumatologisch centrum. 
Bepalingen in verband met de taalken
nis dienen opgenomen te worden in 
de kodeks van medische plichtenleer. 
In de eentalige gebieden dient de taal
kennis bewezen te worden en in de 
tweetalige gebieden moet de taal van 
de geneesheer officieel aangekondigd 
worden, bijvoorbeeld door in het tele
foonboek de letters F, N, of F + N te 
vermelden. In de grote KOO-ziekenhui-
zen dienen taalkaders ingesteld te 
worden en bepaalde kontrakten tussen 
KOO's uit Vlaams-Brabant en de Brus
selse KOO's in verband met de verzor
ging van behoeftigen, moeten-, opg% 
7egd worden. 

De voorgenomen utbreiding van de 
Brusselse ziekenhuizen zal tot 'n over-
koncentratie van bedden voor akute 
zieken leiden. Elke uitbreiding dient 
ondergeschikt gemaakt te worden aan 
het totstandkomen van gezonde taai
toestanden. 

DADEN, 
MIJNHEER DE MINISTER ! 

Dit lijken wellicht extreme maatregelen 
maar lapmiddelen volstaan niet langer 
om de toestand te saneren. 
In zijn interpellatie noemde professor 
Elaut destijds de minister een Vlaamse 
adelaar. De sanering van de Brusselse 
ziekenhuizen vergt niet zozeer het 
breed openslaan van de vleugels, maar 
taaiheid en hardnekkigheid. Dit hoeft 
niet de taaiheid van een Engelse bul
dog te zijn ; die van een Mechelse 
scheper volstaat. 
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Schimon Peres, Israels Defensieminister heeft eens gezegd, 
onder referte aan de Pruisische koning Frederik de Grote : 
« dat In de Arabische wereld niet de staten legers hebben 
maar de legers staten >. We hebben aan deze uitspraak ge
dacht bij de berichten over de gevechten in Libanon tussen 
gewapende leden van de zgn rechtse Falanks (In feite kristen 
Arabieren) en de feddajln van Al Fattah, met als derde het 
geregelde Libanese leger, dat terzelfder tijd moest Ingrijpen 
aan de zuidergrens tegen een stoottroep van het Israëlische 
leger. Een strijd op drie fronten, want het leger had van de 
pas geïnstalleerde en intussen alweer afgetreden « regering 
van militairen » (en niet een « militaire regering » zoals de 
minister van voorlichting beklemtoonde) opidracht gekregen, 
voor het eerst kordaat tegen de Israëlische Invaller op te 
treden. 

Het optreden van het Libanese leger kwam bij de Israëli's 
als een volkomen verrassing aan. Er moest een beroep ge
daan worden op de luchtmacht en op de zware artillerie om 
de op Libanees grondgebied doorgedrongen Israëlische straf
expeditie heelhuids uit de knel te halen. Kennelijk had Jeruza
lem uit het oog verloren, dat een regering van militairen te 
Beiroet anders op een Israëlische agressie zou reageren dan 
een burgerlijk kabinet. De tweede Israëlische misrekening 
was, dat het Libanese leger door de zich uitbreidende strijd 
tussen Feddajin en Falanks ahw verplicht was tegen de Isra-

OOSTERSE SURPRISE PARH 
elische indringer op te treden. Nu de Israëli's met bebloede 
koppen zijn teruggeslagen is het tot dan toe onbestaande 
militaire prestige van Libanons leger met een forse ruk uit 
zijn asse gerezen, wat niet heeft belet dat de « regering van 
militairen » moest afgetreden onder de groeiende afkeuring 
van de openbare mening en wegens het feit, dat de militai
ren er niet in slaagden, een einde te maken aan de broeder
strijd. 

Deze inwendige verdeeldheid heeft dus deze keer niet ge
speeld in het voordeel van de Israëli's, die nochtans het zelf
de doel nastreven als de Libanese Falanks, nl. de uitschake
ling van de Palestijnen als staat In de staat. Deze Libanese 
groep staat voor hetzelfde probleem als destijds Hoessein 
in Jordanië met dien verstande dat Al Fattah inmiddels inter
nationaal is erkend en veel sterker bewapend is dan toen ze de 
strijd moest aanbinden tegen Hoesseins leger. En absoluut 
niet van plan is te ontwapenen. 

Beiroet hoeft nochtans geen viktorie te kraaien, want de 
Libanese leiding zit met de eis van het kristen volksgedeelte 
in de maag, dat nl. het evenwicht tussen kristenen en mos
lems in Libanon niet fnag verstoord worden ten^ gunste van 
de moslem^.^nfet dreigt te-'g6beuren dodr de 'Mnwezigheid 
naast het leger van een tweede gewapende moslem-macht, 
Al.^ttah.<jBat'2krid4.ibanon « fattahland » wordt genoemd 
waè 1iet kristen bevolkingsdeel reeds een doorn in het oog. 
Met de stijgende Palestijnse invloed kwam het van kwaad tot 
erger. Niet te verwonderen dat thans de Libanese leiders 
met de handen in het haar zitten want inderdaad : nu is 
goede raad (peper) duur. 

7 
REIS VAN PRESIDENT FORD 

De eerste Europatrip van president Ford begint feitelijk van
daag donderdag 29 mei met een eerste oponthoud te Brussel, 
waar de NATO vandaag en morgen 30 mei bijeenkomt. Presi
dent Fords bekommernis zal wel zijn, de Westeuropese bond
genoten gerust te stellen na de Amerikaanse nederlaag in 
Zuid-Oost-Azië. In dit licht moet ook het besluit gezien wor
den, de Amerikaanse troepensterkte in Europa alleszins niet 
te verminderen. 
Het tweede luik van de Ford-reis is de ontmoeting met presi
dent Sadat te Salzburg, een ontmoeting die belangrijk kan 
zijn in de verdere ontwikkeling in het Midden-Oosten. 
Of het harde optreden van Ford in de Majaguezaffaire in 
West-Europa het zelfde effekt zal hebben als bij de rechter
vleugel van de Republikeinen en Demokraten, zullen we moe
ten afwachten. Niet ten onrechte werd in West-Europa het 
Amerikaanse optreden gerelativeerd met de opmerking dat 
de Khmer-marine geen partij Is voor de oppermachtige Ame
rikaanse vloot. 

DE PORTUGESE DROON 
(RSA) Men kan niet ontkennen 
dat de Portugese officieren (en 
aoldaten) van het MFA (Movi-
mento das Forcas Armadas) door 
hun staatsgreep van april 1974 
in Portugal, het armste en ach
terlijkste land van West-Europa, 
een heftige revolutionaire bewo
genheid hebben op gang ge
bracht. Tegelijk hebben ze ook 
een vijfhonderdjarig koloniaal 
Rijk uit elkaar gekegeld. 
Die officieren (en soldaten) van 
het MFA (zowat 2.000 leden) zijn 
nog niet zo lang politiek bewust. 
Hun politieke overtuiging hebben 
ze pas verworven toen ze In 
Afrika een van te voren verloren 
antlguerilla-oorlog moesten voe
ren. Ze leerden nl. het marxisme 
kennen uit pamfletten die de 
Afrikaanse bevrijdingslelders on
der hun guerllleros verspreidden. 
De rest van hun revolutionaire 
hartstocht is gedeeltelijk te wij
ten aan de omstandigheden dat 
Salazar en Gaetano te lage soldij 
betaalden. De revolte van 1974 
ware allicht niet gebeurd (althans 
veel later) indien de leiders van 
het opgedoekt regiem minder 
krenterig waren geweest. Toen 
de opstandige officieren bij de 
Spinola gingen aankloppen opdat 
hij de eerste president van hun 
revolutionaire regering zou wor
den, dachten ze beslist ook aan 
loonsverhoging. De Spinola bleek 
algauw een gelukkige keuze : 

OOK 

AFSCHRIIVEM1 
Reeds In de vijftiger jaren uitte 
wijlen president Eisenhower de 
vrees, dat wanneer het Westen 
Laos zou moeten afschrijven «wij 
de hele Zuid-Oost-Aziatische 
ruimte maar moesten afschrij
ven». Toen reeds was er sprake 
van de Domino-teorie, het spel 
dat men met diverse stukken op
bouwt en waarbij de laatste steen 
snel valt nadat men de eerste 
steen heeft omgestoten. Er zijn 
al enkele « steentjes » gevallen : 
Kambodja en Vietnam, thans is 
Laos aan de beurt, terwijl ook de 
dreiging over Thailand langzaam 
een konkrete gestalte aanneemt. 
De eertijds opgevrijde rijke oom 
uit Amerika wordt nu door de 
regeringen in Laos en Thailand 
geschuwd als de pest. Men heeft 
er liever niets mee te maken, uit 
vrees « zich te kompromitteren ». 
Deze trend houdt een bijkomende 
vernedering in voor de reeds 
door de tegenslagen in Vietnam 
en Kambodja getekende Ameri
kanen. Terwijl Laos eveneens het 
Amerikaanse juk afwerpt voelt 
Thailand zich Ingesloten althans 
vanuit het noorden (Laos) en het 
oosten (Kambodja en Vietnam). 
Maar ook binnenlands zijn er te
kenen aan de wand. Aan al zijn 
grenzen opereren guerilleros, 
waarvan de meesten onder kom-
munlstische invloed staan of in 
wapens door de kommunisten be
voorraad worden. 
Zo zijn er de Meo-stammen, een 
bergvolk dat Bangkok nooit hele
maal heeft kunnen beheersen en 
dat vooral tegen de regering ge
kant is omdat deze de papaver-
kweek en de opiumtrafiek ver
biedt. In NO strijden ca 4000 man 
ondersteund door een 1,3 mil
joen tellende bevolking (verwant 
met de Laoten) tegen de centrale 
regering. In het zuiden Is er een 
separatistische beweging die dit 
deel van Thailand als moslemge
bied van de boeddistische staat 
wil afscheuren In het westen 
ten slotte is er de Birmaanse be
vrijdingsbeweging, die dit grens
gebied bij Birma wil aansluiten. 
Zelfs wanneer men vaststelt dat 
deze middelpuntvliedende krach
ten op militair vlak nog geen 

het konservatlef imago van de 
generaal die in een boek (Portu
gal en de Toekomst) voor staps
gewijze dekolonisering had ge
pleit, moest de gematigde Portu
gezen aantrekken en vooral de 
indruk uitwissen dat de coup van 
radikale groepen was uitgegaan... 
Wat verder gebeurde is bekend : 
onmiddellijk na hun staatsgreep 
beloofden de militairen dat ze zo 
gauw mogelijk naar hun kazernes 
zouden terugkeren. De ervaring 
heeft echter geleerd dat ze zich 
op hun beurt aan de macht heb
ben beroesd. De Strijdkrachten 
gapten niet alleen alle militaire 
sleutelposities weg, maar gingen 
zich prompt ook nestelen in de 
direktiekantoren van fabrieken en 
in de redaktiekantoren van kran
ten, radio en televisie... waar ze 
op de koop toe kommunistische 
militanten parachuteerden. 
Toch is het MFA tot vandaag toe 
een erg verdeelde kern gebleven. 
Na de mislukte staatsgreep van 
maart j l . herbergt de Beweging 
nog altijd vogels van diverse 
pluimage. Maar het is zo dat 
links en rechts in weerwil van 
ideologische meningsverschillen 
samengehouden worden door een 
eensgezinde vastberaden wil om 
zich door niemand de leidsels te 
laten ontnemen. Voor het' MFA 
komt het er vandaag op aan dat 
ze de sterke en tuchtvolle partij 
van Cunhal de baas kan blijven. 

En dit lijkt niet eens zo zeker als 
men bedenkt wat met het socia
listisch dagblad Republica is ge
beurd. Bij een bezetting van de 
lokalen door kommunistische ar
beiders werden de socialistische 
redakteurs weliswaar door leden 
van het MFA ontzet, maar tege
lijk werd de krant toch maar ge
schorst ! Hier boven op blijven 
de kommunisten ook na de ver
kiezingen van 25 april j l . in de 
eenheidsvakbond, de gemeente
besturen en de pers een invloed 
behouden die omgekeerd evenre
dig Is aan hun elektorale macht 
(12,5 pet) terwijl de socialisten 
van Scares (38 pet) en andere 
sterke formaties moeten vechten 
om politiek overeind te blijven. 
Als het MFA nieuwe kontra-revo-
lutlonaire akties wil vermijden 
zal het nodig zijn bescherming 
moeten verdelen over alle scha
keringen van de politieke konstel-
latie. Dit zou alvast demokra-
tischer zijn dan zoals in een nog 
jong verleden Is gebeurd, politie
ke tegenstanders na ruggespraak 
met de kommunisten uit de elek
torale race te verwijderen. Per 
slot zou het voor het ekonomisch 
al zo zwaar gehavende en nu In 
zijn vrijheid bedreigde Portugal 
maar erger worden als zou blij
ken dat de zaak van de Republi
ca het startsein zou worden voor 
een radikalisering van de Bewe
ging der Strijdkrachten. 

VSA-defensiejrtinister Schlesinger staat er non-chalant bij, maar zijn 
dreigementen (de VS zullen van zich afbijten telkens als het nodig is) 
zijn des te pertinenter. Hij zegt trouwens slechts na wat Ford en Kis
singer hem reeds voorzegden. Is dat de nieuwe VSA-politiek ? Of 
slechts het afblazen van (Indo-Chinese) stoom ? 

noemenswaardige r e s u l t a t e n 
boekten dan beseft men wel het 
gevaar in Bangkok, des te meer, 
daar grondige hervormingen uit
blijven. In Indochina is het ook 
bescheiden begonnen. De bevol
king die armoede lijdt, met een 
op vreemde hulp aangewezen 
boeren- en stadproletarlaat, zal 
straks « het water zijn waarin de 
ondergrondse strijder als een vis 
rondzwemt » (een der grondbe
ginselen van de guerilla). Met de 
alomverbreide korruptie waarte
gen de regering Kukrit Pramot 
niets onderneemt, is er genoeg 
springstof voor een algemene op
stand. 
De Thai's hebben steeds de kunst 
verstaan, mogelijke overheersers 
tegen elkaar uit te spelen en ^elf 
onafhankelijk te blijven. De vrcag 
mag echter gesteld worden of 
deze traditionele politiek deze 
keer toepasselijk zal zijn. 

Wel strijden Russen en Chinezen 
thans om Bangkoks gunst (ter
wij l ze terzelfdertijd de guerilla 
steunen). Momenteel verheugt 
Bangkok zich in deze trend, die 
ook ekonomische en financiële 
steun inhoudt. De rijke oom werd 
dus vervangen door twee rijke 
neven, die ervan dromen de ge
liefde dood te drukken tegen de 
eigen boezem. Voorlopig kan niet 
voorspeld worden of die neef een 
Chinees of een Rus zal zijn, het 
is echter aan steeds minder twij
fel onderhevig dat ook Thailand 
van kamp zal veranderen. Een 
aanwijzing is wel dat Maleisië, 
Thailand, Singapoor en zelfs de 
Filippijnen zich thans beijveren, 
om hun betrekkingen met Peking 
te normaliseren, alleen reeds om
dat ze met zijn allen met min of 
meer sterke (en kapitaalkrachti
ge) Chinese minderheden opge
scheept zitten. 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN (Arr.) 

TEKSTEN « BEWEGINGSWIJZER » 

Gezien vanaf donderdag 29 mei, ons weekblad « Wij » op don
derdag zal verschijnen, dienen de afdellngsverantwoordellj-
ken er van heden af zorg voor te dragen dat de In te bren
gen 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 aanvaar
ding en worden niet gepubliceerd ! 

ANTWERPEN (Stad) 

VUJO 
Geregelde aktiviteiten Voor in

formatie : tel sekr. 36 84 65. 

DIENSTBETOON 
Elke maandag op het sekr., Wet-

str 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). 

KOO 

Om een afspraak te maken met 
onze vertegenwoordigers gelieve 
te telefoneren : De Laet 38 66.92 
of De Boel 33.97.90. 

ABONNEMENTENSLAG 

Die gaat steeds door. We kennen 
noq enkele leden die graag een 
abonnement zouden willen hebben 
doch waarvoor de financiële in
spanning te groot is U kan hen 
echter een plezier doen met een 
geschenkabonnement aan te bie
den. De prijs vanaf juni tot eind 
van dit jaar is 300 fr U kan stor
ten op KB Carnotstr., Antwerpen, 
404-3036801-74 van VU-Antw. Stad. 
Wij doen de rest en laten de be
trokkene weten aan wie hij het 
geschenkabonnement te danken 
heeft 

SCHAARBEEK : 8 JUNI 
TAK geeft iedereen nogmaals de 
gelegenheid om al dit « trouw 
zweren » in aktie om te zetten. 
Zondag 8 juni : betoging Schaar
beek. 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. 

11 JULI-VIERING 

Op vrijdag 27 juni wordt door 
het Gemeentelijk Feestkomitee 
de 11 juli-viering ingericht in zaal 
Relax, de Robianostr 54. Verle-
fien hun medewerking • Trommel
en Majorettenkorps Relax, Harmo
nie Vrede en Vermaak en de Zang
en Dansgroep Ortolaan De feest
rede zal worden gehouden door 
Valeer Portier. 

BRASSCHAAT 

DIENSTBETOON 
Adressen : Voor het centrum : 

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

EKEREN 

DIENSTBETOON 

Onze mandatarissen staan steeds 
bereid om u te helpen : Alfons 
Bollen, schepen, Koekoek!. 7, tel. 
64.49.43 ; Maurits Van Tongerloo, 
gemeenteraadslid, Leliënl. 62, tel. 
64.55.14 ; Lode Van Vlimmeren, 
KOO-lid, Hoogboomstwg 22, tel. 
B4.41.48 ; Veerie Thyssens, KOO-
lid, Geestenspoor 72, tel. 41.04.41. 

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

HOMBEEK 
BESTUURSVERKIEZING 

Kandidaturen dienen te worden 
binnengebracht bij Jan De Wit, 
Houtestr., vóór 30 mei. 

LIER 
VUVA 

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

LIER 

VAN ROY MARCEL 

FEESTZALEN 
HOF VAN ARACON 

ARAGONSTRAAT 6, LIER 
TEL. (031)80.15.68 

MECHELEN 

VLAAMS ZIEKENFONDS 
TAK MECHELEN 

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

MOL 
TOMBOLA : UITSLAG 
Uitslag tombola ten voordele 

van de muziekmaatschappij en 
drumband « Kempenland », Mol-
Geel. 
3213 - 11373 . 1646 - 11769 - 11831 
11367 - 1016 - 6711 - 08774 - 1469 
3787 - 07541 . 10720 - 1980 - 5055 
12220 . 3042 - 09211 - 11773 - 6195 
10715 - 10420 - 6135 - 09396 - 5001 
07314 . 09516 - 09359 - 09500 - 3072 
4986 - 4974 . 2965 - 08632 - 1961 
3977 - 4496 - 07677 - 10601 - 1481 
10195 - 08646 . 13486 - 09484 
11673 - 5914 . 1231 - 10597 - 07702 
08066 - 11514 - 5059 - 08730 - 5347 
12211 - 11789 - 08719 - 10282 
5626 - 07644 - 11815 - 1407 - 3688 
09431 - 4179 - 3507 - 08245 - 6944 
6706 - 2971 . 1046. 
Prijzen af te halen tot 30 juni 

bij mevr. Geerts, St-Odradastr. 45, 
Mol-Millegem. 

WAKKER WORDEN, 
JONGENS ! 

Vanaf vandaag verschijnt ons blad dus de 
donderdag in plaats van de zaterdag. Dit 
bracht een hele wi jz iging in het afwerkings
schema, en het verliep de eerste keer niet zo 
rimpelloos als w i j gehoopt hadden. 
Op deze plaats hebben wi j wekenlang aan 
alle afdelingsbesturen gevraagd dat zi j met 
deze omschakeling rekening zouden hou
den bij het insturen van hun berichten voor 
de rubriek « W i j In de Volksunie ». 
Tot onze spijt hebben w i j moeten vaststel
len dat al te veel kopij voor d i t eerste don
derdag-nummer te laat op onze redaktie 
Mogen wi j nogmaals met aandrang vragen 
dat alle berichten voor de rubriek « W i j in 
de Volksunie » (bewegingsleven) van nu af 
aan TEN LAATSTE DE VRIJDAGMIDDAG 
op onze redaktie zouden zi jn. Zoniet kun
nen wi j de publikatie ervan in het nummer 
van de donderdag daarop niet waarborgen. 
Door stipt met deze nieuwe regeling reke
ning te houden en hun afdelingsnieuws t i j 
dig langs de gebruikelijke weg op te sturen 
zullen de VU-afdelingen de redaktie een 
grote dienst bewijzen. 
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SPAARKAS - HYPOTHEKEN 
LENINGEN 

Drie Koningenstraat 12 
2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82 

MAANDAG GESLOTEN 
Huwelijk - Brand - Familiale 

1 j . GRATIS 

MERKSEM 

BESTUURSVERKIEZING 
Zoals reeds werd medegedeeld 

zal de bestuursverkiezing plaats 
vinden op vrijdag 30 mei tussen 
20 en 22 u. in ons ontmoetings
centrum, 1e verdieping, boven 
Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298. 

DIENSTBETOON 
Graag brengen we in herinne

ring van de belangstellenden, dat 
schepen Toon Dewachter, elke 
maandag tussen 14 en 17 u. te be
reiken is op het gemeentehuis en 
dat KOO-voorz. Leo Michielsen te 
spreken is op het bureel van de 
KOO, Van Aertselaerstr., elke 
dinsdag en vrijdag tussen 14 en 
17 u. Hebt u moeilijkheden ? Aar
zel 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 den
ken wij vooral aan de jongeren 
tussen onze leden en simpatisan-
ten, maar natuurlijk is er voor de 
ouderen ook wel wat te doen. 

MORTSEL 
LEEUWEVLAGGEN 
Met onze Vlaams-nationale feest
dagen in 't zicht, herinneren er 
wij onze lezers, leden en slmpa-
tisanten aan dat leeuwevaandels 
(nylon, 1,50 m x 1,50 m) voor 
raan^ of stok ter beschikking lig
gen aah de' dem'okratischê 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 Geuster-
De Decker, Edegemstr. 85 ; Wim 
Claessens, Pastoor Deensstr. 19 ; 
G. De Clercq, Molenlei 58 (KOO). 

NIEL 
5de RUPEU EN SCHELDERALLY 
Op zondag 8 juni 1975 richt de VU-afd. NIei een autozoektocht 
in. Om iedereen gelijke kansen te geven, voorzien we twee 
reeksen : 
A. — Rally volgens formule G (VAB) voor ervaren rallyrijders 

over een afstand van 40 km. 
B. — Toeristische autozoektocht, speciaal voor onze niet 

geroutineerde VU-leden en simpatisanten. Ook niet-
leden 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. 

MERKSEM 
COMMISSrE VAN OPENBARE ONDERSTAND 

Openverklaring voor aanstelling en aanleggen van een werf-
reserve voor volgende betrekikngen : 

— gegradueerde verpleegster (verpleger) 

— gebrevetteerde verpleegster (verpleger) 

— vroedvrouw 

— verpleegassistente 

Kandidaturen in te dienen uiterlijk op 1 juli 1975. 
Laatstejaars studenten welke eind Juni 1975 hun studies zullen 
beëindigen kunnen zich eveneens kandidaat stellen. 
Nadere inlichtingen zijn te bekomen op het personeelsbureau 
van de COC, J. De Boeckstraat 3-11, Merksem. 

NiJLEN 
DIENSTBETOON 

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

Bijkomend dienstbetoon voor de 
belastingsbrieven : iedere zater
dag van 10 tot 12 u. bij Achiel 
Van Tendeloo, SfatiSBlejn 2E, tel. 
031/81.81.32, n^fW^mW%-^ 

NIEL 

DIENSTBETOON 
Elke vrijdag vanaf 20 u. staan 

onze vrienden Frans De Meule-
meester en Guido Michiels ter 
beschikking van mensen met pro
blemen allerhande, in het sekr.. 

Antwerpsestr. 186. Ook sen. De 
Bruyne kan eens per maand daar 
geraadpleegd worden. 

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

TAK-BETOGING : SCHAARBEEK 
Op 8 juni. Neem dadelijk kon-

takt op met het VU-sekr., Valkenl. 
24, tel. 85.58.18. 

WILLEBROEK 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
TAK WILLEBROEK 

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

KflL€nD€R 
MEI 

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

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

30. Mol : Bestuursverkiezing In zaal De Koestal. 
31. Herenthout : Bestuursverkiezing in De Nieuwe Kroon. 

JUNI 

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

3. Ranst : Voorlichtingsvergadering van het Algemeen Ver
bond van Vlaamse Sindikaten om 20 u. 30 In lok. Wacht
zaal, Lievevrouwstr. 

4. Westerio : Bestuursverkiezing in Frituur Ingrid. 
6. Turnhout : Bestuursverkiezing in Lindenhof. 
8. TAK-betoging te Schaarbeek. 
8. 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. 

9. Geel : Bestuursverkiezing. 
13. Ramsel : Bestuursverkiezing in De Pereboom. 
15. Lier : Wandeling Koksijde-Zuld-Vlaanderen, vertrek 7 u. 

aan stadhuis. 
15. Hoboken : Werftocht wijk Zwaantjes. Verzamelen om 

10 u. In café Molenhof (Don Bosco), St-Bernardsestwg. 
20. Kasterlee : Bestuursverkiezing In Breugelhof. 
23. Rijkevorsel : Bestuursverkiezing in Parochiecentrum. 
24. Lier : Vuva-Dosfelinstituut, Baskische belevenissen van 

Willy Kuijpers en Walter Luyten in Gernika, feestzaal 
Belfort, Grote Markt, om 20 u. 

EKEREN 
Voor de maanden juli en augustus 1975 zijn plaatsen van 
tijdelijk toezichter en toezichtster vacant op de Ekerse speel-
parken. 
Aanvragen, vergezeld van de nodige bewijsstukken zoals ge
tuigschrift van gedane studies en bewijs van goed zedelijk 
gedrag, dienen gericht aan het College van Burgemeester en 
Schepenen vóór 4 juni 1975. 
Inlichtingen zijn te bekomen op het gemeentehuis, dienst 
Maatschappelijke Werken. 

Bij het gemeentebestuur van Ekeren is een betrekking van 
full-time assistent voor de gemeentelijke bibliotheek vacant. 
Een werfreserve zal worden aangelegd. 
Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op het gemeente
secretarie, Veltwycklaan 27, Ekeren, of gemeentelijke biblio
theek. Driehoekstraat 43, Ekeren. 
Aanvragen met de nodige bewijsstukken te richten aan de 
heer Burgemeester der gemeente Ekeren uiterlijk op 17 
juni 1975. 

BRABANT 
ATTENRODE-WEVER 
WERKING 

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

BEKKEVOORT 
ANZ 

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

BRUSSEL-WEST 
SOCIAAL CENTRUM 

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

DILBEEK 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op vrijdag 6 juni 
van 18 tot 22 u. in het lok. Wit 

Paard, Spanjebergstr 2. De kandi
daturen moeten schriftelijk uiter
lijk op 30 mei ingediend worden 
op het afd. sekr., KI. Kapell. 27. 

KESSEL-LO 
DE LOTGEVALLEN 
VAN EEN TAKTIVIST 
Zaterdag 14 juni in de gemeente
zaal van Molenstede wordt 'n af
wisselend programma aangeboden 
dat werkelijk iedereen zal kunnen 
bevredigen. Nadat TAK-voorz. Piet 
De Pauw de avond zal ingeleid 
hebben, wordt de film « De lotge
vallen van een Taktivist » ver
toond. Daarna volgt een diarepor
tage over de Voerstreek. Na een 
pauze, waarbij de gelegenheid 
word geboden tot het bekomen 
van een verfrissing volgt de dia
montage « Taktualiteiten ». Tot 
slot van de avond wordt de prach
tige kleurenfilm « De slag van 
Schaarbeek » vertoond. Deze film 
wordt vertoond tijdens een gala
voorstelling In Kessel-Lo (een arr. 
initiatief). 

LEUVEN (Arr.) 
TAK-FILM 

Het arr. Leuven heeft deze 
film vastgelegd voor zaterdag 21 
juni a.s. In de zaal Het Bad te 
Kessel-Lo. Deze avond gaat door 
in samenwerking met het Dosfel
instituut. De fi lm wordt ingeleid 
door André Monteyne, die de si

tuatie in Brussel zeer goed kent 
en die eerv zeer objektleve schets 
van deze situatie zal geven. 

PROPAGANDA 
Wij hebben In het arr. dringend 

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

LEUVEN 
VLAAMS VERBOND 
VOOR GEPENSIONEERDEN 

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

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

MOLENSTEDE 
OP REIS I 

Zoals leder jaar trekken wij 
met de vrienden van de Voer 

MEI 
30. Haasrode : Ledenvergadering met spreekbeurt van Wil-

[y Kuijpers, bestuursverkiezingen. 

BESTUURSVERKIEZINGEN 
IN HET ARR. BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 

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

zeel, 20 u. (E. Clerckx). 
30. Jette : Café Breughel, Kard. Merclerpl., 20 u. 

JUNI 

5. Opwijk. 
6. Dilbeek : Herberg Wit Paard, Spanjebergstr. 2, 18 u. 
6. Grimbergen : Ridderhoeve. (M. Dominet). 
7. Beersel : Café De Drie Bronnen, Hoogstr. 13, 20 u. 

11. Huizingen : Café TIjl, Torleylaan 26, 19 u. 30. 
13. Hekelgem : Lindenhove, Bellestr., 19 u. 30. 
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 
30. Leuven : Afdelingsbestuursverkiezingen. 
30. Boutersem : Afdelingsbestuursverkiezingen. 

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 I 

SCHERPENHEUVEL 
NAAR DIKSMUIDE 

Zoals ieder jaar zullen ook weer 
heel wat mensen uit onze gemeen

te mee naar de IJzerbedevaart 
reizen. Inschr. bij Felix Migielsen, 
Testeltseweg 3. 

DIENSTBETOON 
Heeft men problemen Inzake 

pensioen, militie, belastingen, enz. 
neem dan even kontakt met sche
pen Marcel Gemoets, Vesting 
Noord 38. Steeds welkom ! 
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LIMBURG 
VUJO - LIMBURG 

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

gende vergadering te mogen be
groeten. Meer informatie hier
over bij voorz. J. Sauwens, Park
laan 3, Bilzen, tel. 011/41.16.26. 

GENK 

VOORBEREIDING 
GEMEENTEVERKIEZINGEN 

Zoals overal zijn wij intussen 
bezig met een intense voorberei

ding van de gemeenteverkiezingen 
en zullen er in de eerstkomende 
14 dagen weer een tiental men
sen bezocht worden om onze kan
didatenlijst 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 ne
men met An Gysen (35.22.80) of 
Leo Wevers (35.60.11). 

ML€nD€R 
MEI 

30. Houthalen : Statutaire bestuursverkiezing. 

NEERPELT (Kant.) 
AFDELINGSWERKING 

Met het oog op de ledenher
nieuwing en de bestuursverkiezin-

gen hadden er in de afgelopen 
weken enkele vergaderingen 
plaats o.m. te Overpelt en te 
Lommei. 

OOST-VLAANDEREN 
AALST 

DIENSTBETOON 

Jan de Neve, schepen Openba
re 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 

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.) 

DENDERLEEUW 

JAARLIJKS LEDENFEEST 

Heeft, plaats o zaterdag 7 juni 
te 20 il. 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 be
stuursverkiezing plaats. Kandida
turen over te maken aan sekr. 
Herman Van De Velde, Zandplaat-
str. 105A. Alle leden en bijleden 
van de VU, abonnementen op 
« Wij » en simpatizanten zijn har
telijk welkom. 

JAARLIJKSE REIS 
Zondag 3 augustus : uitstap per 

autocar naar de Oostkantons. In
schrijven bij de bestuursleden. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 

IJZERBEDEVAART 
Wie meereist met de Goosse-

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

TAKFILM 

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

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
Wegens het stiiqen van ons 

aantal ziekenfondsleden heeft bin
nenkort te Heusden, Dorpslaan 7, 
een vaste maandelijkse zitdag 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 

STOCKAGEHAL (LUCHTHAL) 

Eindelijk komt er reaktie bij de bewoners uit de Klaver te Heusden. 
De ontploffing te Nazareth zit daar wel voor iets tussen. Nadat raadslid 
Koen Van Meenen in augustus van vorig jaar, een lid van het schepen-
kollege erop wees wat een onesthetisch gedrocht daar in de omgeving 
van de Damvallei geplaatst werd, kreeg hij als antwoord, dat dit een 
mooi zicht was, en paste in het kader, leder zijn smaak natuurlijk. 
Toen hij vroeg of die 100 m lange ballon ook gevaren inhield was het 
antwoord negatief. Nu weten we dat dit goedje bij eventuele brand 
zeer gevaarlijk is voor de mensen uit de omgeving van de Damvallei 
en Klaver. 
Een tijdje nadien vernam ons raadslid langs de verslagen van het 
schepenkollege om, dat toelating verleend werd voor de duurtijd van 
1 jaar, het opblaasmagazijn naast de verkaveling Doolaegepark op te 
richten in afwachting van het bouwen van een definitief magazijn. 
Door afgevaardigden van het bestuur van de stedebouw en de ruimte
lijke ordening werd op 22 november 1974 een onderzoek ter plaatse in
gesteld, waarbij vastgesteld werd dat deze opblaasbare tent is opge
richt zonder wettelijke bouwvergunning. Er werd door hogergenoemd 
bestuur proces verbaal van vaststelling opgesteld voor hogergenoemd 
bouwwerk en toegestuurd aan het parket van de prokureur des Konings 
te Gent. 
Ondertussen heeft Thovadec verlenging aangevraagd voor zijn stockage 
luchtbal. 
Raadslid Van Meenen heeft een dringende interpellatie op de dagorde 
laten plaatsen van de e.k. gemeenteraadszitting. Verder nieuws volgt. 

SLEIDINGE 

VU TEGEN FUSIEPOLITIEK 

I n een persmededeling stelt de VU-afd. van Sleidinge vast dat de ge
meenteraad zich reeds in 1973 uitsprak voor samenvoeging met Ever-
gem en Ertvelde, dat op geen enkel moment de bevolking hierover 
werd ingelicht of haar mening hieromtrent werd gevraagd. Er werden 
geen ernstige onderhandelingen met de voornoemde gemeenten ge
voerd en ook na de afkeuring van deze fusie door beide andere ge
meenten, bleef de Sleidingse raad bij zijn eerste besluit. Op geen enkele 
wijze werd de zelfstandigheid bepleit of bestudeerd. 
De VU-afd. Sleidinge besluit bijgevolg dat de bevolking bij deze belang
rijke beslissing i.v.m. de toekomst van de gemeente niet werd betrok
ken, keurt deze ondemokratische handelswijze streng af en laat de 
gevolgen ervan volledig voor rekening van de CVP-meerderheidsgroep. 

plaats van onze ziekenfondsbode. 
Dag en uur wordt u binnenkort 
medegedeeld. 

BESTUURSVERGADERING 
Had plaats op maandag 12 mei. 

Aanwezige bestuursleden : Hilda 
Janssens, Erna Haentjens, Gabriel 
de Vos, Michel Coppens, Oscar 
Van Rompu, Roland Kerckaert, 
Gerry De Witte en Koen van Mee
nen. Verontschuldigd : M.J. La-
taer-Delnoy. De agenda vermeld
de : verslag vorige zitdag, kas-
verslag, vandaag 6 jaar VU te 
Heusden (heildronk), vastlegging 
datum en werking e.k. bestuurs
verkiezing, bespreking briefwisse
ling en politieke toestand, aller
lei. Te onthouden valt, dat de 
kastoestand er maar povertjes uit
ziet, en men naar kaboutertjes 
zoekt. Wat de politieke toestand 
betreft, werd de schijnheiligheid 
op Vlaams gebied van de drie tra
ditionele partijen onder de loupe 
genomen. Vooral het gebrek aan 
moed en de huichelarij van de 
CVP, die hun Vlaamse kiezers 
weer eens voor de zoveelste maal 
bedriegen zette menig bestuurs
lid kwaad bloed. Er werd ge
vraagd zoveel mogelijk mogelijk 
deel te nemen aan de akties van 
het Taalaktiekomitee. 

BESTUURSVERKIEZING 
Vrijdag 6 juni van 19 tot 21 u. 

op het VU-sekr., Dorpsl. 7 te 
Heusden. Kandidaatstelling : de 
leden die hun kandidatuur stellen 
moeten dit schriftelijk doen op 
het VU-sekr, en dit ten laatste op 
zondag 1 juni. 

HOREN, ZIEN EN... SPREKEN 
Einde mei verschijnt in alle 

brievenbussen te Heusden en te 
Destelbergen het VU-tijdschrift 
« Horen, Zien en... Spreken ». 
Wie ons tijdschrift op 1 juni nog 
niet ontvangen heeft, gelieve te 
verwittigen op het VU-sekr. of bij 
Koen Van Meenen, Nederbroekstr. 
1, Heusden. Voor Destelbergen : 
Roland Kerckaert, Europalaan 16. 

LOCHRISTIE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

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

MEETJESLAND 
FEESTAVOND 

Het bestuur nodigt alle afde
lingen uit, de muzikale feestavond 
van 7 juni a.s. te Waarschoot te 
willen bijwonen. Met dit hoog
staand programma kunnen de na
tionalisten uit het Meetjesland 
bewijzen, dat zij niet alleen bals 
kunnen organiseren. Alle hens aan 

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

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

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

ML€nD€R 
MEI 

31. 

31. 
31. 

JUNI 

Buggenhbut-Baasrode : Reuzebal om 20 u. 30 in zaal 
Scaldis, Dorpstr., Baasrode. Orekst : Waltra. Prijs : 60 fr. 
Gent : Vergadering Wij-Vrouwen in café Reynaert, 15 u. 
Waarschoot : Bestuursverkiezing in Schuttershof, Stati-
onsstr., met koude schotel. 

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

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

6. Schoonarde : Bestuursverkiezingen om 20 u. in zaal 
MIkeno. 

10. Merelbeke : Koffietafel voor gepensioneerden in zaal 
Rola om 15 u. 

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

dek dus voor de Kurt Fleming-
avond te Waarschoot. Kaarten bij 
afd. Waarschoot, tel. 091/77.33.78. 

NIEUWKEREN-WAAS 
BESTUURSVERKIEZING 

In de loop van de voorbije week 
werd aan alle leden een persoon
lijk schrijven gericht waarbij ze 
uitgenodigd werden om zich kan
didaat te stellen voor het nieuwe 
bestuur, dat statutair nu om de 3 
jaar hernieuwd wordt. Wij ver
wachten vele goede kandidaten 
die zich konkreet willen inzetten. 
De verkiezingen zullen plaatsvin
den in zaal Raes, Stationsstr., op 
vrijdag 30 mei tussen 20 en 21 u. 

VLAAMSE FEESTDAGEN 
De Vlaamse feestdagen nade

ren snel, nog enkele nylon leeu
wenvlaggen van 1,5 X 1,5 m zijn 
te verkriinen aan de oude spot
prijs van 280 fr. bij Hilaire Go-
vaert, Heihoekstr. 72. 

NINOVE 
ZIEKENFONDS 

ledere sociaal voelende Vla
ming sluit aan bij het Zieken
fonds Priester Daens. Inl. : Geor
gette De Kegel, Leopoldlaan 86, 
Ninove. 

VLAAMS SINDIKAAT 
Een Vlaming steunt enkel eigen 

organisaties, daarom sluit aan bij 
het A W S . 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 middag
maal in eetgelegenheid. Namid
dag : Zangfeest om 14 u. 30. Te-
ruq om 20 u. aan de Graanmarkt. 
Prijs : 200 fr. (zitplaats inbegre
pen). 

SCHOONAARDE 
IJZERBEDEVAART 

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

SCHELDE-DENDER-DURME 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdagen in het Dendermondae: 
Ie en 3e woensdag, 16 tot 17 u., 
Grote Markt 18, tel. 21.25.94 ; 
2e en 4e woensdag, 16 tot 17 u., 
Kon. Albertlaan 133 (St-G.), tel. 

21.39.80 ; 4e woensdag, vanaf 17 
u. 30, Oude Vest 123, tel. 21.32.67. 

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

WAARSCHOOT 
FLEMING-AVOND 

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

WEITEREN 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 
SCHELDE, DENDER, DURME 

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

WAASMUNSTER 
SAMENSTELLING BESTUUR 

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

WETTEREN 
HUWELIJK 
Oprechte glukwensen aan de h. 
en mevr. Van Laeken-Tilley ter ge
legenheid van hun huwelijk. 
SCHAARBEEK 

Wij nemen massaal deel aan de 
TAK-betoging op 8 juni, houdt van 
nu af reeds deze datum vrij ! Sa
menkomst aan De Klokke. Verdere 
inlchtingen zullen nog verstrekt 
worden. 
IJZERBEDEVAART 

De Vlaamse Vriendenkring De 
Klokke, in samenwerking met VOS 
en VTB-VAB, richt een busreis 
in naar Diksmuide op 29 juni ej^ 
Wij vertrekken aan De Klokke om 
8 u. Op de terugreis wordt er ge
stopt in het Boudewijnpark te 
Brugge. Inschr. : Lok. De Klokke 
of bij Van Nuffel Marcel, F. Beer-
naertsplein 58/2. 

ZOTTEGEM 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

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

29 MEI 1975 
WIJ II 



WIJ IM D€ l>OLK9Uril€ 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
ANTWERPEN 

Volksvert. A. DE BEUL 
ANTWERPEN : VU-sekretariaat, Stad-Ant-
werpen, Wetstr . 12 , te l . 36 .84 .65 Elke 
maandag van 16 to t 19 u. 
KONTICH : € Alcazar », Mechelsestwg 2 2 , 
te l . 57 .13 .52 . 
1ste en 3de donderdag van 19 to t 20 u. 
BOOM : Onthaal-centrum « Nele », An t -
w/erpsestr. 3 7 8 , te l . 88 .05 .03 . 
1ste en 3de donderdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. R. MATTHEYSSENS 
BROECHEM : lok. , Frankenheem », Dorps
plein. 
1ste en 3de maandag van 19u.30 to t 20u .30 . 
BORSBEEK : Café « Parking >, hoek Wenl 
gerstraat en Karel Soetelaan. 
1ste maandag van 18u30 to t 19u30 . 
Café « Riviera » - Jos Reusenslei, 17 . 
3de maandag van 18u30 to t 19u30. 
BRECHT : ten huize van dhr Aloïs Van Hoof, 
Lessiusstr. 37 , te l . 13 .81 .95 . 
2de woensdag van 20 to t 21 u. 
WESTMALLE : ten huize van dhr Frans Dams, 
Hallebaan 40 , te l . 12 .04 .52 . 
2de uroensdag van 19 to t 20 u. 

Sen. H. DE BRUYNE 
WIJNEGEM : « Vleminckhof >, Mark tp le in 8 
( te l . 5 3 . 8 9 . 2 6 ) . 
1ste en 3de maandag van 19 to t 20 u. 
BURCHT : ten huize van dhr Edv/. Lemmens, 
K. Aiber ts t r . 62 , te l . 52 .77 .45 . 
Elke 3de dinsdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. H. GOEMANS 
BERCHEM : ten huize van dr. Goemans, 
Grote steenw^eg 86 , te l . 39 .02 .30 . 
Elke maandag van 14 to t 16 u. 
KAPELLEN : ten huize van dhr. M . Op de 
Beeck, Wilgenstr. 4 , te l . : 64 .55 .93 . 
2e en 4de donderdag van 20 tot 21 u. 
BRASSCHAAT : 1ste donderdag van de 
maand, van 20 to t 21u30 . 
Afwisselende lokalen (zie berichtgeving on
der afdel. Brasschaat). 
KALMTHOUT : ten huize van dhr Jef Bos-
mans, Korte Heuvelstr. 35 , ' te l . 66 .74 .59 . 
2de en 4de donderdag van 21 to t 22 u. 

Volksvert. Jo BELMANS 
Elke maandag 
GEEL van 17u to t 19u : Possonsdries 7. 
Eerste dinsdag van de maand 
VORST-KEMPEN van 19u30 to t 20u : De 4 
wegen, Klein Vorst . 

VEERLE van 20u15 to t 20u45 : De W i j n 
gaard, Dorp. 
RAMSEL van 21 u to t 2 1 u 3 0 : De Pereboom, 
Vosdonken. 
HULSHOUT van 2 1 u 4 5 to t 2 2 u 1 5 : Duiven-
lokaal , Grote steenweg 135 . 
Tweede dinsdag van de maand 
KASTERLEE van 19u30 t o t 20u : Breugelhof, 
Geelsebaan. 
WECHELDERZANDE van 2 0 u 1 5 to t 2 0 u 4 5 : 
De Keyzer, Dorp. 
HERENTALS van 21 u to t 21u30 : Kempen-
land, Stat ieplein. 
HERENTHOUT van 21u45 to t 2 2 u 1 5 : De 
nieuwe Kroon, Mark t . 
Derde dinsdag van de maand 
MEER van 19u30 to t 20u : Heidegalm, Hoog-
straatsebaan. 
RUKEVORSEL van 2 0 u 1 5 : Parochiecen
t rum, Dorp. 
BEERSE van 21 u to t 21u30 : ' t W i t t e Paard, 
Vredestraat. 
OUD TURNHOUT van 2 1 u 4 5 to t 2 2 u 1 5 : 
Brouwershuis, Dorp. 
Vierde dinsdag van de maand 
WESTERLO van 19i j30 t o t 20u : Volkslust , 
Tongerlo-Dorp. 
ARENDONK van 20u15 to t 2 0 u 4 5 : « V r i j 
heid >, Vr i jhe id 9 2 . 
MOL van 21 u to t 2 1 u 3 0 : De Valk , Hoek 
Corbiestraat Rondplein. 
MEERHOUT van 21u45 to t 22u15 : < We-
versberg », Weversberg 4 1 . 

Senator E. BOUWENS 
Eerste maandag van de maand 
GROBBENDONK van 21u to t 21u30 : Bi j 
Van Nauwe, Kerkplein. 
Vierde maandag van de maand 
VOSSELAAR'van 19u30 to t 20u : De Zwaan, 
Kerkple in . 
GEEL van 21 u to t 21u30 : Hote l Sportwa-
rande. Mark t . 
HEIST O / D BERG I e maandag van de maand: 
van 19u30 to t 20u30 , Jos Hermans, Biekorf-
straat. 
BOOISCHOT 2e maandag van de maand : 
van 19u30 to t 20u30 , René Heremans, 
Goosteenweg. 
ITEGEM 2e maandag van de maand : van 
21 u to t 21u30 , Lokaal Mimosa, Bevelstwg. 
NIJLEN 3e zaterdag van de maand van 
10u to t H u , Lokaal Ziekenfonds Tak Lier, 
Kerkplein. 
LIER I e en 4e zaterdag van de maand : 
Eeuwfeestlaan 1 6 3 . 
Steeds op afspraak : 0 3 1 / 8 0 . 1 1 . 5 2 . 

Senator W. JORISSEN 
I e dinsdag (3 j un i ) 
M A R I E K E R K E : van 18u30 to t 19u : Gast-
hof « De Hert », Omgangstraat 42 - Mevr. 
Kiekens. Tel . 0 5 2 / 3 3 . 4 1 . 9 2 . 
BORNEM : van 19u t o t 20u : Café < De 
Eenhoorn », - V inck - Stationstraat. Te l . 
0 3 1 / 8 9 . 1 2 . 1 8 . 
WILLEBROEK : van 20u to t 21u : Vlaams 
Ziekenfonds, Dendermondsesteenweg (Suy-
kens ) . Te l . 0 3 1 / 8 6 . 8 6 . 4 8 . 
TISSELT : van 21u t o t 21u30 : Café < De 
Vlaamse Leeuw >, Westd i j k 3 7 . Telefoon : 
0 ) 3 1 / 8 6 . 7 6 . 6 1 . 
2e maandag 
BOOISCHOT : van 18u to t 19u : Van de 
Broeck, Heistsesteenweg 25 . T. 0 1 5 / 2 2 . 2 2 . 8 6 . 
HERSELT : van 19u to t 20u : Bi j de M ike -
Bergom. Te l . 0 1 4 / 5 4 . 4 8 . 7 1 . 
HEIST O / D BERG : van 20u t o t 2 0 u 4 5 : 
Café Amel ieke - Heist Goor. Telefoon : 
0 1 5 / 2 4 . 9 1 . 6 1 . 
HOMBEEK : van 21 u to t 22u : VU-Lokaal, 
Bankstraat, via 0 1 5 / 4 1 . 4 0 . 7 4 , Jaspers. 
3e maandag 
VORSELAAR : van 18u to t 18u30 : Café 
« Bierhuis », Kerkstraat 4 . T. 0 1 4 / 5 1 . 1 9 . 9 7 . 
HERENTALS : van 18u30 to t 19u15 : Café 
« in de Zalm », Grote Mark t . Telefoon : 
0 1 4 / 2 1 . 1 1 . 1 7 . 
NOORDERWIJK : van 19u30 to t 2 0 u 1 5 : 
b i j Marcel MERTEN5, Dr. Ghell incklaan 14. 
Tel . 0 1 4 / 2 1 . 1 7 . 8 3 (z i jn broer ernaast ) . 
NIJLEN : van 2 0 u 3 0 to t 2 1 u l 5 : TAK-L IER, 
Kerkple in . Telefoon via COOLS Herman : 
0 3 1 / 8 1 . 8 0 . 2 3 . 
Andere dagen : thuis : Louisastraat 31 -
2800 MECHELEN. Telefonisch af te spre
ke n: 0 1 5 / 4 1 . 3 5 . 9 6 . 

Senator C. VAN ELSEN 
Elke vr i jdag 
MOL-CENTRUM van 18u to t 19u : de Bro-
quevil lestraat 5. 
Elke zaterdag 
MOL-CENTRUM van l O u tot 11u : de Bro-
quevil lestraat 5. 
Eerste vr i jdag van de maand 
BALEN van 19u t o t 19u30 : Bi j de Coiffeur, 
Kerkstraat 57 . 
Tweede maandag van de maand 
MOL-EZAART van 1 9 u l 5 t o t 19u45 : Onder 
de Linden, Ezaart 1 5 1 . 
HESSIE van 19u45 to t 2 0 u 1 5 : Vissershuis, 
Hoogeind 16. 
MOL-ACHTERBOS van 20u15 to t 2 0 u 4 5 : 
We lkom, Achterbos 8 0 . 
MOL-SLUIS van 2 0 u 4 5 to t 21 u i 5 : Sport, 
Sluis 178. 
Derde maandag van de maand 
M I N D E R H O U T van 20u to t 20u30 : Café 
Wi l laer ts , Dorp. 
MERKSPLAS van 2 0 u 4 5 to t 21 u i 5 : Breu
gelhof, Kerkstraat. 

Vierde maandag van de maand 
MOL-GINDERBUITEN van 19u15 to t 19u45 : 
De Wi t t e , Ginderbui ten 2 1 3 . 
MOL-RAUW van 19u45 to t 2 0 u 1 5 : Zi lver-
hoek, Kiezelweg 2 5 4 . 
MOL-WEZEL van 2 0 u 1 5 t o t 2 0 u 4 5 : Paro
chiehuis, St. Jozefslaan. 
Tweede dinsdag van de maand 
MOL-MILLEGEM van 19u30 to t 20u : Mast, 
Mi lostraat 66 . 
Derde dinsdag van de maand 
MEERHOUT van 19u15 tot 19u45 : Water
molen, Molenpad 8. 
E I N D H O U T van 20u to t 2 0 u 3 0 : Binne-
mans. Dorp. 
VEERLE van 2 0 u 4 5 t o t 21 u i 5 : De W i j n 
gaard, Dorp 74 . 
Derde donderdag van de maand 
DESSEL van 1 9 u l 5 t o t 19u45 : Bi j de Koe-
rel , Meistraat. 
TURNHOUT van 20u to t 20u30 : Amic i t ia , 
Grote Mark t 2 4 . 
VOSSELAAR van 2 0 u 4 5 t o t 21 u i 5 : De 
Ster,. Reiëinde. 
Vierde donderdag van de maand 
KASTERLEE van 19u15 to t 19u45 : De 
Druif , Mark t . 
OLEN van 20u to t 2 0 u 3 0 : In de oude Pot. 
WESTERLO van 2 0 u 4 5 t o t 21 u i 5 : Week
end, Oosterwi jk . 
VOORKAPELLE : van 21 u to t 2 1 u 3 0 , Fr i tuur 
Ingr id . 

Volksvert. Joos SOMERS 
Elke maandag 
ST.-KAT. W A V E R : van 18u30 t o t 2 0 u 3 0 
of op afspraak, Lierse Stwg 1 1 , te l . : 
0 1 5 / 2 1 . 7 9 . 0 0 . 

Eerste zaterdag van de maand 
ITEGEM van 10u30 to t 11u : Lokaal M imo
sa, Bevelsesteenweg. 
NIJLEN van 11 u i 5 to t 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkp le in . 
Tweede vrijdag van de maand : 
MECHELEN (centrum) van 18u15 to t 19u15 : 
Vlaams huis Brigand, Hoogstraat 57 . 
WILLEBROEK van 19u30 to t 20u : lokaal 
Ziekenfonds, tak Wi l lebroek, Dendermondse 
steenweg 72 . 
HINGENE van 2 0 u 1 5 l o t 2 0 u 4 5 : lokaal 
K In de oude poort >, 
Tweede zaterdag van de maand : 
LIER van 10u30 to t 11u : taveerne Rebels, 
BerI aarstraat 5 1 . 
NIJLEN van 11 u i 5 to t 12u : lokaal Z ieken
fonds, tak Lier, Kerkp le in . 
Eerste en derde maandag : 
O-L-VROUW W A V E R van 2 0 u 3 0 to t 21 u : 
Waverveldeken 10. 
Tweede en vierde maandag 
MECHELEN (Noord ) van 2 0 u l 5 to t 2 0 u 4 5 : 
Galgestraat 106 . 
W A L E M van 21 u to t 2 1 u 3 0 : Oude Baan 66 . 

BRABANT 
Volksvert. VIC ANCIAUX 

ALSEMBERG : iedere I e dinsdag van de 
maand, van 20 to t 21 u, in Café De Hoorn, 
Pastoor Bosstr. 16 (met prov. raadslid W . 
De Saeger). 
VLEZENBEEK : 3e woensdag van de maand, 
van 20u30 to t 21 u, in De Vrede. 
OVERUSE : 4e maandag van de maand, om 
20u , op het genwentehuis, Taymasstraat, 
met fed. schepene M. De Broyer. 
MACHELEN : 3e maandag van de maand, 
van 21 to t 22u , bi j De Coster, Van Obber-
ghenstraat 12. 
PEUTIE : 3e maandag van de maand, van 19 
tot 20u , b i j Couvreur, Hartenstraat 4 3 . 
VILVOORDE : 3e maandag van de maand, 
van 20 to t 21 u, in De Gouden Voorn . 
STEENOKKERZEEL-PERK : 2e en 4e dins
dag van de maand, van 21 to t 22u . Van 
Frachenlaan 40 (met prov. raadslid T. Pau
wels) . 

WEZEMBEEK : 2e dinsdag van de maand, 
van 20 to t 20u30 , b i j Math i lda, naast ge
meentehuis (met fed. raadslid B. Ceuppens). 
BEERSEL : I e dinsdag van de maand, van 
20 to t 21 u, in Tei r l inckpl . (met fed. sche
pene F. Adang) . 
ASSE : De 3e dinsdag (van de pare maan
den) in het V I . Soc. Centrum, van 20 to t 
21 u. Prieelstraat 2 . 
HEKELGEM : de 3e dinsdag (van de pare 
maanden) in Café Lindenhove, van 19 to t 
20u, met fed. raadslid De Schrijver. 
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
vierde dinsdag van 18u to t 19u. 

Volksvert. Paul PEETERS 

EPPEGEM : 1e maandag, van 20u30 to t 
21 u, ten huize van Jan Loos, Drieslaan 163 . 
M U I Z E N : I e maandag, van 21 to t 22u , b i j 
Alex Benoit. 
VILVOORDE : I e maandag, van 19u30 to t 
20u, bi j Erik Clerckx, Heidenplein 2 2 . 
KAPELLEN o / d BOS : elke dinsdag, van 
18u30 to t 20u , elke zaterdag van 11 to t 
12u, ten huize van P. Peeters, Mechelse-
steenweg 6 2 . 
LONDERZEEL : 2e maandag, van 18u30 to t 
20u, in St. Jozef. 
MERCHTEM : 3e maandag, van 20 to t 21 u 
bi] Guy Smet. 
WOLVERTEM : 2e maandag, van 19u30 tot 
20u, in St. Mart inus. 
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
tweede dinsdag van 18u to t 19u. 

Volksvert. Dr. J. VALKENIERS 
SCHEPDAAL : voor Schepdaal, Sint-Martens-
Lennik, I t terbeek, Wambeek en Sint-Martens-
Bodegem. Gemeentehuis te Schepdaal (Te l . : 
5 8 2 . 1 2 . 2 8 ) . Elke maandag van 19u to t 2 0 u . 
Elke donderdag van 11 u to t 12u. 
TOLLEMBEEK : voor Tol lembeek, Galmaar
den en Vollezele, Bever en Sint-Pieters-Ka-
pelle. Café « Commando », Plaats te To l 
lembeek. Elke 4e dinsdag van de openbare 
maanden van 19u30 to t 2 0 u . 
HERFELINGEN : voor Herfel ingen, Heikruis, 
Leerbeek, Kester en Herne. Bi j Weverbergh 
Roger ( lokaal van de Vlaamse Z iekenkas) , 
Honingeveld 7 te Leerbeek ( 5 3 2 . 4 5 . 0 5 ) . 
Elke 4e dinsdag van de onpare maanden van 
20u to t 2 0 u 3 0 . 

LIEDEKERKE : voor Liedekerke en Teralfene. 
In het a Sociaal Centrum «. Elke 2e dinsdag 
van de maand van 19u30 to t 2 0 u . 
ROOSDAAL : voor Roosdaai en Borcht lom-
beek. Café « Bi j Monsken », Kerkple in , 
Roosdaal-Pamel. Elke 2e dinsdag van de 
maand van 20u to t 20u30 . 
SINT-KATHERINA-LOMBEEK : voor Ternat 
en Sint-Katherina-Lombeek. (afwisselend met 
Senator Maes) . Café « Uilenspiegel », Kerk
straat te Sint-Katherina-Lombeek, 582 .13 .45 . 
Op donderdag 14-11-74 en donderdag 9-1-75, 
nadien op de 2e dinsdag van de onpare maan
den van 19u to t 19u30. 
SINT-KWINTENS-LENNIK : (afwisselend met 
Senator Maes) . Café i Verzekering tegen de 
dorst », Kerkplein te Eizeringen. Elke 4e 
dinsdag van de onpare maanden van 19u to t 
19u30. 
ASSE : In het « Sociaal Centrum >, Prieel
straat. Elke 3e dinsdag van de maand, om 
19u30, met federatieschepen Jules Van Doo-
ren ( 4 5 2 . 6 6 . 0 2 ) . 
W E M M E L : In Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
eerste dinsdag van 18u to t 19u. 

Volksvertegenwoordiger W. KUiJPERS 
Swertmolenstr. 23 , Herent. T. 0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 4 2 . 
Op afspraak. 

Kanton AARSCHOT 
AARSCHOT : b i j gemeenteraadslid A . Ma-
cken, Duivenstr. 1 9 1 , te l . 0 1 6 / 5 6 . 8 6 . 8 7 . 
BEGIJNENDIJK : bi j gemeenteraadslid R. 
Buelens, Raamstr. 26 , te l . 0 1 6 / 5 6 . 8 3 . 0 0 . 
LANGDORP : b i j A . De Samblanx, Franse 
Liniestr. 3, te l . 0 1 6 / 5 6 . 8 4 . 3 7 . 
Kanton DIEST 
BEKKEVOORT : b i j R. Costermans, Oude 
Tiensebaan 47 , te l . 0 1 6 / 6 3 . 4 7 . 1 8 . 
DIEST : bi j gemeenteraadslid R. Rijnders, 
Bloemenlaan 35 . 

KORTENAKEN : b i j K. Hermans, Dorp 26 , 
te l . 0 1 1 / 5 8 . 7 3 . 2 0 . 
MOLENSTEDE : b i j schepen D. Van de 
Weyer, Langenberg 30 , te l . 0 1 3 / 3 3 . 1 4 . 0 8 . 
SCHERPENHEUVEL : b i j schepen M . Gemoets 
Vesting Noord , 28 , te l . 0 1 3 / 7 7 . 1 7 . 9 8 . 
TESTELT : b i j A . Van Aalst , Tu inw i j k 1 1 , 
te l . 0 1 3 / 7 7 . 2 0 . 0 9 . 
Z I C H E M : b i j W . Joris, Mark t 3 8 , te lefoon : 
0 1 3 / 7 7 . 1 9 . 1 8 . 

Kanton GLABBEEK-ZUURBEMDE 
ATTENRODE-WEVER : b i j gemeenteraadslid 
D. Geyskens, Heirbaan 1 , te l . 0 1 6 / 7 7 . 7 3 . 5 3 . 
HOELEDEN b i j gemeenteraadslid R. Le-
naerts, Halensestr. 37 , te l . 0 1 6 / 7 7 . 7 6 . 6 1 . 
Kanton HAACHT 
BOORTMEERBEEK : b i j R. Verre th , Provin-
ciebaan 3 1 , te l . 0 1 6 / 6 0 . 1 3 . 7 4 . 
KEERBERGEN : b i j J . Olbrechts, Kor te W e l -
vaartstr. 7. 
ROTSELAAR : b i j M . Mispelter, Stwg op 
Aarschot 14 . 
T ILDONK : b i j A . Verschueren-Weckx, Kru in-
eikestraat, te l . 60 .06 .75 . 
TREMELO ; b i j provincieraadslid E. Van 
Besien, Kruisstr. 29 , te l . 0 1 6 / 6 0 . 1 8 . 0 4 . 
WESPELAAR : b i j J. De Meersman, Neyset-
terstr . 3 1 , te l . 0 1 6 / 6 0 . 1 5 . 5 6 . 
Kanton LANDEN 
LANDEN : Gi lber t Anteunis - Stri jderslaan 6. 
Tel . 0 1 1 / 8 8 . 2 0 . 4 0 . 

Kanton LEUVEN-NOORD 
ERPS-KWERPS : b i j J. Vinex, Mechelse stwg 
67 , te l . 0 2 / 7 5 9 . 6 0 . 2 4 . 
HERENT : b i j R. De Deken, O.L.Vrouwple in 
9 1 , t e l . 0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 7 7 . 
KORTENBERG : b i j gemeenteraadslid A . 
David - Beekstr. 4 8 . 
LINDEN : b i j J. Mortelmans-Remon, Jacht
huislaan 13, te l . 0 1 6 / 2 3 . 2 5 . 0 6 . 
VELTEM-BEISEM : b i j provincieraadslid R. 
Over loop, St.-Michielsstraat 12 , te lefoon 
0 1 6 / 4 8 . 8 2 . 7 5 . 
WILSELE : b i j H. Houdart , Aarschotse stwg 
2 4 0 , te l . 0 1 6 / 4 4 . 4 1 . 7 7 . 
WINKSELE : b i j A . Van Laer, Dieriksgroebe 
3, te l . 0 1 6 / 4 8 . 8 3 . 2 1 . 
W I J G M A A L : b i j J. Vanderelst, W i j ve ld 44 
en Joz. Loosen, Wi jve ld 17, te lefoon : 
0 1 6 / 4 4 . 3 0 . 1 3 . 

Kanton TIENEN : 
BOUTERSEM : b i j Th . De Vos, Oude baan 
110, te l . 0 1 6 / 7 3 . 3 1 . 0 1 . 
HOEGAARDEN : b i j L. Cresens, Tiensestr. 12 . 
K U M T I C H : b i j A . Verstraeten, Leuvensestr. 
1 1 , te l . 0 1 6 / 8 1 . 3 5 . 5 2 . 
T IENEN : b i j J. Weyne, Leuvenselaan 43 , 
te l . 0 1 6 / 8 7 . 3 4 . 3 5 . 

Kanton ZOUTLEEUW 

HALLE-BOOIENHOVEN : b i j R. Geukens, 
l id COC, Vinnestr . 14, te l . 0 1 1 / 7 8 . 9 8 . 1 2 . 
BUDINGEN : b i j P. Mat terne, Groenstr. 2, 
te l . 0 1 1 / 5 8 . 7 3 . 2 7 . 
LINTER : b i j R. Houtmeyers, Pelesstr. 1 1 . 
ZOUTLEEUW : b i j W . Laroy, Stationsstr. 
38 , te l . 0 1 1 / 7 8 . 9 6 . 5 3 . 

Ziidagen van : 
Senator M. VAN HAEGENDOREN 
Guido Gezellelaan 63 , Hevertee, te lefoon : 
0 1 6 / 2 2 . 4 5 . 4 5 , l iefst op afspraak en steeds 
iedere zondag in de late voormiddag. 

Senator R. VANDEZANDE 
Naamsestraat 167 , Leuven, te l . 0 1 6 / 2 2 . 8 4 . 2 0 

Leuvense Agglomeratie : 
HEVERLEE : b i j gemeenteraadsleden F. Aer ts , 
Kapelberg 19 , en H. Lorent, Egenhovenweg 
4 7 / 3 2 , te l . 0 1 6 / 2 3 . 2 1 . 3 4 , en KOO-l ld E. 
Van de Voorde, Pakenstraat 10, te lefoon : 
0 1 6 / 2 2 . 4 5 . 1 3 . 

LEUVEN : elke dinsdag, Naamsestraat 167 , 
van 19u30 to t 2 1 u 3 0 . Tel . 0 1 6 / 2 2 . 8 4 . 2 0 . 
KESSEL-LO ; elke tweede maandag van 20u 
to t 2 2 u , b i j Ar ie t te Lambrechts-Degeest, 
Diestsesteenweg 75 . 

Kanton LEUVEN-ZUID 
BERTEM : b i j F. Goedseels, Dorpstraat 2 A , 
te l . 0 1 6 / 2 3 . 2 3 . 5 8 . 
BIERBEEK : b i j A . Laurent, Ruisbroekstraat 
5, te l . 0 1 6 / 4 6 . 2 1 . 3 9 . 
DUISBURG : 3de donderdag in Café - Zaal 
« De Smedt >, Kerkplaats 8, Duisburg. 
HAASRODE-BLANDEN : b i j O. Steeno, Boet-
senberg 1 1 , te l . 0 1 6 / 4 6 . 2 1 . 8 9 . 
NEERIJSE : b i j Federatieraadslid J. De Baet-
selier, Kamstraat 8. 

OUD-HEVERLEE : elke vierde maandag, van 
20u t o t 22u , in Café , De Luchtbode «, 
Dorpsstraat. 
TERVUREN-MOORSEL : gemeenteraadslid G. 
Vandendriessche en federatieraadslid J. Depré, 
café « In de Oude Smidse >, Kerkstr . 5, 
elke I e donderdag. 

VOSSEM-LEEFDAAL : Federatieraadslid J. 
Depré, zaal Casino, Gemeenteplein, elke 4e 
donderdag. 

Senator Bob MAES 
DILBEEK : Elke dinsdag en donderdag van 
18 to t 20u , b i j M . Panis, Moeremanslaan 86 . 
GROOT-BIJGAARDEN : De 4e dinsdag van 
de maand, b i j R. De Ridder, Brusselstraat, 
van 19 to t 2 0 u . 

ZELLIK : 4e dinsdag, van 20u30 to t 2 1 u 3 0 , 
in De Zwaan. 

ST.-PIETERS-LEEUW : 4e zaterdag van 11 
to t 12u , b i j fed . schepene Frans Adang, Ruis-
broeksesteenweg 109. 

BERG : 3e dinsdag, van 20u to t 21u30 , in 
Fauna-Flora (samen met mev. Van Hecke-
Th iebaut ) . 
MELSBROEK : I e donderdag, van 19 to t 

•20u, in Café Alcazar, Gi l l i jnstraat 1 . 

Z A V E N T E M : 3e dinsdag van 19u30 to t 
20u , len huize van Bob Maes, Parklaan 14. 

W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
derde dinsdag van 17u30 to t 18u30. 
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LIMBURG 
Senator R. VANDEKERCKHOVE 

Eerste maandag van de maand 
ZELEM van 18u tot 19u : bij 1. Decap, 
Stationstraat 7 9 . 
ST. T R U I D E N van 19u tot 20u : bij U. Drll-
jeux, Verbiest 25a. 
Elke vrijdag van de maand 
GENK van 18u tot 19u : Schaapsdries 2 9 , 
tel. 0 1 1 / 3 5 . 4 6 . 4 0 . 
Tweede maandag van de maand 
BREE van 18 tot 19u : bij J. Gabriels, Sie-
mensstraat 28 . 
NEERPELT van 19u tot 20u : bij G. Van 
Duffel, Kolisbos 1 . 
Derde maandag van de maand 
K I N R O O I van 18u tot 19u : bij T. Schoofs, 
Breeërsteenweg 85 . 

Vierde maandag van de maand 
H O U T H A L E N van 18u tot 19u : bij T. Dirix, 
Zwaluwstraat 9 . 
TESSENDERLO van 19u tot 20u : bij R. De 
Coster, Industrieparlc. 

Voiksvert. J. OLAERTS 

GENK : iedere zaterdag en maandag, van 9u 
tot 12ü, Neerzijstraat 5. 
Z U T E N D A A L : iedere I e vrijdag, om 16u30 
in St. Hubertuskring. 
AS : iedere I e vrijdag, om 17u30, bij Hubert 
Verheygen, Dorpsstraat. 
Z O N H O V E N : iedere 2de vrijdag, om 18u, 
Zonnehof, Kerkplein. 

PAAL : iedere 2de vrijdag, om 19u, café 
Huysmans, tegenover de kerk. 
HEUSDEN : iedere 2de vrijdag, om 20u, in 
de Oude Kring. 
ST. T R U I D E N : iedere 3de vrijdag, café Het 
Kaarthuis, Stationstraat. 
HERK DE STAD : iedere 3de vrijdag Café 
Area. 

Volksvertegenwoordiger E. RASKIN 

ledere eerste zaterdag van de maand 

KAULILLE van 9u30 tot lOu : bij Gerard 
Vossen, Kleine Fonteinstraat 14 . 
SINT-HUIBRECHTS-LILLE van lOuSO tot 
11u : bij Hubert Lipkens, gemeenteraadslid, 
Venderstraat 5, tel . 0 1 1 / 6 4 . 3 0 . 7 4 . 
PEER van 11u30 tot 12u : bij Jan Plas, Col
legelaan 5, tel. 0 1 1 / 7 3 . 5 2 . 4 4 . 
BREE van 12u30 tot 13u : Café W i t Paard, 
Nieuwstad 28 , tel. 0 1 1 / 4 6 . 1 4 . 7 9 . 
ledere tweede zaterdag van de maand 
OVERPELT van 9u30 tot lOu : bij Raf Geu-
sens. Dorpsstraat 45 , tel . 0 1 1 / 6 4 . 1 1 . 9 7 . 

LOMMEL van 10u30 tot 11u : bij Mevr. De 
Roo-Neven, Beemdstraat 92 , t. 0 1 1 / 5 4 . 4 8 . 1 7 . 
HELCHTEREN van 11u30 tot 12u : Café 
Eden, Houthalensesteenweg 30 , telefoon 
0 1 1 / 5 3 . 4 6 . 5 5 . 
ledere derde zaterdag van de maand 
MAASMECHELEN van 9u tot 9u30 : Hotel 
Limburg, Rijksweg 194 - 196 , telefoon : 
0 1 1 / 7 6 . 4 0 . 8 6 . 
TONGEREN van lOu tot 10u30 : bij Pol 
Jorissen, Blaarmolenstraat 13, telefoon 
0 1 2 / 2 3 . 1 0 . 9 2 . 
BORGLOON van 11u tot 11u30 : bij Sylvio 
Wijnants, Graeth 1 , tel. 0 1 2 / 7 4 . 2 1 . 2 8 . 
HOESELT van 12u tot 12u30 : Café ABC, 
Tongerse Baan 3, tel. 0 1 1 / 4 1 . 2 2 . 3 3 . 
ledere vierde zaterdag van de maand 
SINT-MARTENS-VOEREN van 9u30 tot lOu : 
Kul. Centrum. Kwinten 36 , tel. 0 4 / 7 6 . 6 5 . 5 9 . 
M A A S E I K van 11u tot 11u30 : Café Post
hoorn, Bosstraat 3, tel. 0 1 1 / 5 6 . 4 4 . 0 8 . 
DILSEN van 12u tot 12u30 : Café Metro-
pole, Rijksweg 406 , tel. 0 1 1 / 7 5 . 5 6 . 3 2 . 
ledere maandag 

A A N HUIS van 19u30 tot 21 u : Ursulastraat 
1 , Eigenbilzen, tel. 0 1 1 / 4 1 . 2 4 . 5 4 . 

OOST-VLAANDEREN 

Senator E FACQ 

5 Juni 
DRONGEN : van 19 tot 20u : zaal Barloria, 
afrit autostrade. 
6 juni 
GENT : van 10 tot 12u : Maaltebruggestraat 
2 3 1 . 
8 Juni 
NEVELE : van 11 tot 12u : bIJ Omaar Mor
tier, Kerrebroekstraat 3 4 A . 
13 juni 
GENT : van 10 tot 12u : Maaltebruggestraat 
2 3 1 . 
14 juni 
ST. DENUS-WESTREM : van 11 tot 12u : 
Europalaan 1 1 . 
16 juni 
GENT - BRUGSE POORT : van 20 tot 21 u : 
Bloemekenswijk, bij Clem Sleurs, Dahlia
straat 95 . 
2 0 juni 
GENT : van 10 tot 12 u : Maaltebruggestraat 
2 3 1 . 
2 3 Juni 
OUDENAARDE : van 19u30 tot 20u : Hotal 
Ti j l , Stationsstraat 6 0 . 
KLUISBERGEN : van 20u15 tot 21u : bi) J. 
Vandenbossche, Kieverstraat 13, Ruien. 

Senator M. COPPIETERS 
Eerste zaterdag van de maand 
BUGGENHOUT om 14u : bij dhr. Keldar-
mans, Kasteelstraat 186 . 
LEBBEKE : op telefonische afspraak 
21 .38 .89 . 
W I E Z E - DENDEftBELLE om 16u : Café 
Centrum. 
DENDERMONDE om 17u : Café Scaldls, 
Brusselsestraat. 

Tweede zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14u : Vlaams Huis De 
Klokke. 
SCHOONAARDE om 15u : Café Mikene. 
OVERMERE om 16u : café Den Hoorn. 
ZELE om 17u : Vlaams Huis Pallieter. 
Derde zaterdag van de maand 
H A M M E om 15u : Spinnershof. 
DENDERMONDE om 16u : Café Scaldls. 
GREMBERGEN om 17u : Sekretariaat. 
WAARSCHOOT van 14u tot 15u : bi] F. Van 
Holderbeke, Nijverheidsstraat. 
Vierde zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14u : Vlaams Huis De 
Klokke. 
SCHELLEBELLE - W I C H E L E N : om 15u. 
SCHOONAARDE om 16u : Mikene. 
ZELE om 17u : Vlaams Huis Pallieter. 

Senator O. VAN OOTEGHEM 
Elke maandag 
GENTBRUGGE van 20 tot 22u : Rode Kruis
straat 7, tel. 30 . 72 . 87 . 
Eerste en derde donderdag 
GENT van 20u30 tot 21u30 : Vlaams Huis 
Roeland, Korte Kruisstraat 3. 

Tweede donderdag 

HEUSDEN van 20 tot 21 u : Dorpslaan 7. 
Laatste zaterdag van de maand 
ZAFFELARE van 11u tot 12u : De Beurs, 
Dam, 5. 
MELLE van 14u30 tot 15u30 : Allaert, G. 
Gezellestraat 5. 
MERELBEKE van 15u30 tot 16u30 : in de 
Vier Wegen, Steenweg 84 . 
BOTTELARE van 16u30 tot 17u : bij de 
Geyter, Koningin Astridlaan 19. 
OOSTERZELE van 17u tot 17u30 : bij Pare-
wijck, Dorp 8. 

D IKKELVENNE van 17u30 tot 18u30 : blJ 
V m Gysegem, Kerkstraat 8 3 . 

Voiksvert. G. DE KEGEL-MARTENS 
ledere laatste zaterdag van de maand 
GERAARDSBERGEN van 10 tot 12u : Post
koets, Markt. 

Eerste zaterdag van de maand 
OKEGEM van 10 tot 11u : Zaal Rio, Kou-
terbaan. 

MEERBEKE van 11u tot 12u : Frans Tiela-
mans, Kapellestraat 15. 
DENDERWINDEKE van 13u tot 14u : Jan 
Willems, Stwg op Ninove 54 . 
ERTVELDE van 18u tot 19u : bij F. Dele-
marre, Hoogstraat 14A. 
POLLARE van 14 tot 15u : Herman De Ke
gel, Dorpsstraat 3 3 . 
APPELTERRE van 15u tot 16u : Roger Van 
Oudenhove, Eichemstraat 24 . 
OUTER van 16u tot 17u : Alfons De Clercq, 
Aardeweg 7 0 . 
Derde dinsdag van de maand 
KERKSKEN van 19u tot 20u : Ward De 
Kegel, Berg 140. 
Tweede zaterdag van de maand 
AALST van 10u30 tot 11u30 : Café Den 
IJzer, Vlaanderenstraat. 
ledere zondagvoormiddag 
N I N O V E : Leopoldlaan 86 . 

Voiksvert. P. VAN GREMBERGEN 
Eerste zaterdag van de maand 
MIDDELBURG van 9u tot lOu : Café D« 
Prins, Dorp. 
ADEGEM van lOu tot 11u : Gemeentehuis. 
EEKLO van 11u tot 12u : Middenstandhuis, 
Markt. 
Tweede zaterdag van de maand 
WATERVLIET van 9u tot lOu : Zaal Scala, 
Dorp. 

KAPRIJKE van lOu tot 11u : bij D. Coppa-
jans. 
ERTVELDE van 11u tot 12u : Emiie Hulle-
broeckstraat 14. 
Derde zaterdag van de maand 
EVERGEM van 9u tot lOu : bij D. Notte-
boom. Stationstraat. 
SLEIDINGE van lOu tot 11u : bij R. Van 
Hoorebeke, Dorp. 
ASSENEDE van 11u tot 12u : café Dlederiks, 
Diederiksplein. 
Vierde zaterdag van de maand 
WACHTEBEKE van 11u tot 12u : bij Mark 
Herreman, Isegem. 
Eerste maandag van de maand 
OOSTEEKLO van 18u tot 19u : bij Jules 
Criel, Dorp. 

Tweede maandag van de maand 
ERTVELDE van 18u tot 19u : Café Ritz, 
Lindenlaan. 
Vierde maandag van de maand 
ERTVELDE van 17u tot 18u : Emile Hulle-
broekstraat 14. 

Volksvertegenwoordiger F. BAERT 
Elke eerste zaterdag 
DEINZE om 10 uur : Café Rossbraü, Markt. 
GENT om 11 uur : Kon. Astridlaan 123 . 
LOVENDEGEM om 14u45 : Café Volkshuis, 
Dorp. 
Elke eerste zondag 
OOSTAKKER om 11u : afwisselend bij dr. 
De Pillecijn (Holstraat, Dorp) en café 
c Smisken > (Lourdes). 
Elke eerste maandag 

GENT om 20u : bij Kerel Rigo, Peerstreat 
129, Gent. 
VURSTE om 21 u : bij Roger Van Gyseghem, 
Wannegatstraat 1 . 
Elke derde zaterdag 
AALTER om 11u : café « Casino i . Markt. 
Elke derde zondkg 
LANDEGEM om 11u : bij Guido Schaeck, 
Vosseiarestraat 16. 

AAN 

Voiksvert. E. VANSTEENKISTE 
ARR. VEURNE - D I K S M U I D E - OOSTENDEi 
Vlaamse soldatendienst « Ik dien », Van Ise-
ghemlaan 6, Oostende (alle inlichtingen m.b.t. 
problemen bij het leger, militie enz ) . 
Eerste zaterdag van de maand 
VEURNE om 9u : De Beurs, Markt. 
D I K S M U I D E om lOu : Vlaams Huis, IJzer-
laan. 

HOUTHULST 11u : bij raadslid M. van ele
ven, Terreststraat 8. 
KORTEMARK 12 u : Lusthof « De Speien >, 
Staatsbaan. 
KOEKELARE om 12u30 : Hertog van Aren-
berg, Moerestraat. 
ICHTEGEM om 13u30 : Engelstraat 10 , bij 
Mevr. L. Dekeyser. 

3e zaterdag van de maand 

WESTENDE : 9u, « Casino », Essex Scot-
tishlaan 7. 
M IDDELKERKE : lOu, . Were Di », de 
Smet de Nayerlaan 19. 
EERNEGEM : 11u, < Riva-Venus >, Aart-
rijkestraat 62 . 
DE H A A N : l l u S O , « De Torre », Gasthof -
bij Tramhalte. 
VLISSEGEM : 12u, herberg bij Irma Van-
haecke. Kerkstraat (dorp) . 
BREDENE : 12u30, bij Kamiel Haeck, Drift
weg 5 9 . 
OOSTENDE (VUURTOREN) : 13u, >Vlaams 
Huis », Voorhavenlaan 20 . 

Elke maandag - Op afspraak : Van Iseghem-
laan 6 - Oostende (tel. 0 5 9 / 7 0 . 9 5 . 4 8 ) . 

Senator VAN IN 

BRUGGE : elke 2de en 4de zaterdag van 
11u tot 12u, In Breydelhof, J. Suveestraiit. 
BRUGGE : elke maandagavond van 18 tot 
19u aan huis, Predikherenlei 2 3 . 
TORHOUT : 1ste zaterdag van de maand, 
tussen 9u30 en 10u30, ten huize van gemeen
teraadslid P. Vlieghe, apoteker, Hofstraat. 
JABBEKE : elke 1ste zaterdag van de maand, 
van 11 tot 12u, bij gemeenteraadslid G. 
Eeckeloo, Aartrijkesteenwcg 3 9 . 
3de zaterdag 
KNOKKE-HEIST : van lOu tot 11u : ten 
huize van V. De Lille, Helmweg 12, Knokke. 
3 me! 
TORHOUT : van 9u30 tot 10u30 : ten huize 
van apoteker Vlieghe, Hofstraat. 

Senator Frans BLANQUAERT 
lEPER : elke eerste zaterdag van de maand, 
van 11u30 tot 12u30, in café «Rembrandt», 
Menenstraat 4 6 ( 0 5 7 / 2 0 . 3 2 . 9 7 ) . 
POPERINGE : elke eerste zaterdag van de 
maand, tussen lOu en 11u. 

Voiksvert. LUK VANSTEENKISTE 

SOLDATENDIENST : voor alle problemen 
betreffende dienstplicht, kunt U zich wenden 
tot onderstaande zitdagen, of bellen naar 
0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 . 

2 juni 
LENDELEDE : van 11u30 tot 13u : De 
Handboog, Plaats. Tel. 0 5 1 / 3 0 . 1 3 . 1 4 . 
KORTRIJK : van 17u30 tot 19u : « 1302 », 
B. Reynaertstraat 9 . Tel. 21 .17 .56 . 
WEVELGEM : van 20u tot 21 u : Vrede-
straat 10. Tel. 41 .43 .32 . 

9 juni 
KORTRIJK : van 17u30 tot 19u : « 1302 », 
zie hierboven. 
WEVELGEM : van 20 tot 21 u : zie hier
boven. 

14 juni 
I N G O O I G E M : van 16u tot 17u : « Streu-
vels >, St. Antoniusstraat. Tel. 77 .74 .67 . 
W A R E G E M : van 17u15 tot 18u15 : «Week
end », Holstraat 2 3 . Tel. 60 .26 .56 . 
GULLEGEM : van 18u30 tot 19u30 : « Sta
dium », Wevelgemstraat. Tel. 41 .16 .78 . 

16 juni 
KORTRIJK : van 17u30 tot 19u30 : « 1 3 0 2 » , 
B. Reynaertstraat 9. Tel. 2 1 . 1 7 . 5 0 . 
WEVELGEM : van 20u tot 21 u : Vrede-
straat 10 . Tel. 4 1 . 4 3 . 3 2 . 

18 juni 
M E N E N : van 18u tot 19u : c De Beiaard >, 
Kortrijksestraat. 

23 juni 
KORTRIJK : van 17u30 tot 19u30 : . 1 3 0 2 » , 
B. Reynaertstraat 9 . 
W E V E L G E M : van 20u tot 21 u : Vrede-
straat 10 . 

28 juni 
DEERLIJK : van 16u tot 17u : « Bloemen-
hof », Tulpenlaan. Tel. 71 .15 .40 . 
V ICHTE : van 17u15 tot 17u45 : bij N. 
Waelkens, Harelbekestraat 35 . Tel. 77 .73 .76 . 
HARELBEKE-STACECEM : van 18u tot 19u : 
« De Zwaan », Dorpplaats. Tel. 22 .11 .50 . 

30 juni 
KORTRIJK : van 17u30 tot 19u : « 1 3 0 2 » , 
B. Reynaertstraat 9 . 
W E V E L G E M : van 20u tot 21 u : Vrede-
straat 10. 

Voiksvert. J. VANDEMEULEBROUCKE 
Aan huis : elke maandag op afspraak : Anje-
lierenlaan 25 , 8400 Oostende - Tel. 
( 0 5 9 ) 8 0 . 0 4 . 2 8 . 
Eerste maandag van de maand 
SPERMALIE 18u : « Sportvriend », Diks-
muidestraat 15, Slijpe. 
LEFFINGE 18u45 : « Bierhuis », Vaartdijk 
Zuid, 34 . 
ETTELGEM 19u30 : . De Bagge >, Dorps
straat 30 . 

Eerste zaterdag van de maand 
DE PANNE om 9u30 : Helvetia, Kerkstr. 32 . 
WESTENDE om 10u30 : Casino, Essex Scot-
tishlaan. 
MIDDELKERKE om 11 u i 5 : Were Di, D« 
Smet De Naeyerlaan. 
DE H A A N om 12u15 : « De Torre », Tram
halte. 

Derde zaterdag van de maand 
VEURNE om 9u i De Beurs, Markt. 
D I K S M U I D E om lOu : Vlaams Huis, IJzer-
laan 83 . 

MERKEM - W O U M E N om H u : Nieuw Wou-
men. Dorp 77 , Woumen. 
KORTEMARK om 12u : De Speie, Staatsbaan 
7 1 . 
KOEKELARE om 12u30 : Hertog van Aren-
berg. 
ICHTEGEM om 12u30 : De Engel. 
GISTEL om 15u : Kantoor Zwaenepoel, Sta
tionstraat 2A. 

Derde zondag van da maand 
N IEUWPOORT om 9u : Willy Devriendt, Ra-
collettenstraat 66 . 
A L V E R I N G E M om lOu : 't Vlierhof, Dorp-
plaats. 
LO om 11u : R. Ascrawat, Weststraat 7. 
G IJVERINKHOVE om 11u45 : Drie Ridders, 
Weegschede 1 , Leisele. 

Volksvertegenwoordiger M. BABYLON 
ROESELARE : iedere maandag van 16u tot 
19u of op afspraak, tel. 0 5 1 / 2 0 . 0 2 . 0 8 , 
Westlaan 145. 
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WEST-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE 

STUDENTENJOB 
Studente vanaf 16 jaar gevraagd 

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

DIENSTBETOON 

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

ZiTDAG 
Oud-volksvert. P. Leys zal zit-

dag houden op dinsdag 3 juni van 
20 tot 21 u. in het spijshuis Béar-
naise, de Smet de Naeyerlaan 86. 
Hij zal vergezeld zijn door een af
gevaardigde van het centrum voor 
arr. dienstbetoon waarbij men te
recht komt voor pensioenen en 
sociale zaken. 

IJZERBEDEVAART 

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

DIKSMUIDE 

GULDENSPORENFEEST 
Van nu af aan vestigen wij de 

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

HARELBEKE 

WENSEN -̂ "̂̂  """ 
Onze beste wensen aan Jan en 

Chris Baert-Dejaegere met de ge
boorte van hun eerste kindje Elke. 
Onze wensen gaan ook naar mevr. 
Lucien Dejaegere-Claerhout, de 
meter, en de h. Léon Baert-Van 
Kersblick, de peter. 

ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Zitdagen : ieder laatste zater
dag van 18 tot 19 u. in café De 
Zwaan te Stasegem en iedere 
donderdag van 18 tot 19 u. ten 
huize van Roger Stock, Vlaande-
renlaan 46. 

WIJ VLAGGEN 

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

JABBEKE-SNELLEGEM-
STALHrLLEZERKEGEM 
VERJONGDE AANPAK : IEDER 
ZIJN ZEG IN ONZE AFDELING ! 

De recente bijeenkomst van on
ze afd. op 15 mei II. kende een 
ruime belangstelling. Vooreerst 
dient de vakkundig samengestelde 
dia-montage over de Voerstreek 
te worden vermeld, waarvoor onze 
medewerker F. Collier spontaan 
applaus kreeg. Naden wisselde 
men van gedachte over de richting 
de de vernieuwde werking zou 
moeten inslaan. Unaniem kwam 
naar voren dat de afdeling zich 
geenszins in een keursijf mocht 
laten snoeren door bv. het vast
leggen van bestuursposten, die 
elke spontane werking van de af
deling doet verzanden. Alleen de 
maksimale en voor elke medewer
ker evengrote nspraak- en beslis
singsmogelijkheden garanderen 
een openbloeiende afdelingswer
king. 

BELANGRIJKE AFDELINGS
ADRESSEN 

Sekretariaatsadres bij onze me
dewerker T. Davd, Stationsstr. 102, 
8220 Jabbeke. 

Redaktieadres van de « Trom » : 
Hugo Maes, Stationsstr. 58, 8220 
Jabbeke. 

KflL€nD€R 
MEI 

30. Westende : Ledenvergadering met J. Vandemeulebrou-
cke. 

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

Palinghoek ». 

KOEKELARE 

BESTUUR 
Aan alle hoofd- en bijleden werd 

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

KORTRIJK 

NIEUW BESTUUR 

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

MENEN 
BESTUÜRSVERKIEZING 

Vlamingen gezocht die zich kon-
kreet willen inzetten voor de par
t i j . Gelieve uw naam op te geven 
bij de voorz. St. Taccoen, Kortrijk-
sestr. 338, tel. 56.36.06. 

ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 
Sinds een tweetal jaren bestaat 

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

OUDENBURG 

BESTUÜRSVERKIEZING 

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

VARSENARE 

DIENSTBETOON 
Wendt u tot één van onze be

stuursleden. Zij zorgen voor de 
verdere afhandeling van uw zaak. 

Spreekuur oud-volksvert. Piet 
Leys op zaterdag 7 juni van 10 tot 
11 u. ten huize van Guido Patrouil
le, Zandstr. 29. 

ZELFBESTUUR ! 

1 X1 m — 
15 X 1,S m. 578 tr. 
2 X 2 m. — 
gabonkiurd 

1/(5 X 1,45 m. 
1,5 1 2 m. 
2 X 2 m. 

nylon woltonyl 
1.421 h. 1J88 h. 
1.619 fr. 2ja2 tr. 
2.160 Ir. 3.130 fr. 

NATIONALE 
BEVLAGGINGSAKTIE 

1. Prijian 16 % BTW IncknM. Badrukt» vlaggtn 
mal rod* tong an Mauwan koatan méér. 

2. Da vtaggan wordan onder rembours gazon
dan. 

3. Bartaladraa voor vlaggan an Mien: 
T1ELTSESTEENWEG 12 
8760 - OOSTnOZEB»E tal 056/B6 60 73 

2. Varmald : a. raam- o) maatvtag ; b modama at 
Irlmlaira laauwaAguur. 

W E G MET DE V O O G D E N 

ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 
Via de bestuursleden kunt u uw 

lidmaatschap of deze van uw ken
nis doorgeven. 

PROPAGANDA 

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

IJZERBEDEVAART 
Affiches zijn te verkrijgen bij 

de voorz. Willy Rovers, Fontein-
beekdreef 20, tel. 050/31.71.61. 

SOC. DIENSTBETOON 
Hervé Vandamme, St-Maartens-

plein 2 ; Noël Lecompte, Besela-
restr. 109 ; Jef Claeys, Ten Brie-
lenl. 108. 

VICHTE 
BESTUÜRSVERKIEZING 

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 in

gelegd naar het Vlaams herden-
kingsfeest. Alle Vichtenaren kun
nen mee. 

WERVIK 
29 JUNI EN 11 JULI... 

...zijn twee uitstekende gele
genheden om uw woning met een 
leeuwevlag meer « kasjet » te ge
ven. Op eerstgenoemde datum is 
er de IJzerbedevaart en de twee
de wordt, mits nog meer Vlaams 
doorzettingsvermogen, een offi
ciële feestdag in de Zuidelijke Ne
derlanden. Informeer bij het VU-
afd. bestuur nopens de prijzen en 
de afleveringsvoorwaarden van de
ze vlaggen. Daar Wervik nog geen 
Schaarbeek is, wordt er hier niet 
veel moed gevergd om de «beest» 
uit te hangen. Doen dus I 

VLAAMS ZIEKENFONDS 
WEST-FLANDRIA 

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

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

Afgevaardigde : Jef Claeys, Ten 
Brielenlaan 108, Wervik. 

VOOR ONZE SOLDATEN 
Alle inlichtingen en belangrijke 

dokumentatie kunt u krijgen bij 
Hervé Vandamme, vertegenwoor
diger van de Vlaamse soldaten-, 
aktie « Ik (jien ». Ook op dit vlak 
kunt u rekenen op de diensten 
van de Vlaamsnationale mandata
rissen en bestuursleden I 

VLAAMS SINDIKAAT 
U kunt lid worden bij het Vlaams 
sindikaat. Vraag de nodige inlich
tingen aan Hervé Vandamme of 
geef uw naam door aan een der 
bestuursleden. Op alle sociale 
vlakken moet het Vlaamsnationa-
lisme zich kunnen doen gelden. 

IJZERBEDEVAART 
Er zijn nog altijd affiches — gro

te en kleine — verkrijgbaar bij 
Aimé Vandamme, Speiestr. 85. 

DOSFELINSTITUUT 

MIS ZE NIET I 

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 RUIMTE « 
een konkreet dossier over de bevolkingstoestand, de ruimte
bezetting en de problemen van de oude steden. Prijs : 100 fr. 
Verwacht : « Een dossier over de energietoestand ». 

DOSFELNOTA'S 

steeds aktueel 

nr. 6 : « Reklame in de TV » 

nr. 7 : « Analyse van onze verkeersproblematiek » 

nr. 8 : « De parlementaire vertegenwoordiging van de Brus
selse Vlamingen ». Prijs per nummer : 30 fr. 

Deze uitgaven zijn te bekomen door storting van het ver
schuldigde bedrag op bankrekening nummer 430-0835551-81 
(Kredietbank) van het Dosfel instituut te 1000 Brussel. 

MEDEGEDEELD 
VLAAMS NATIONAAL 
JEUGDVERBOND 
BLAUWVOETVENDELS 
MEISJESSCHAREN 

Waarde Vlaamse ouders. 

Velen zijn de mening toegedaan, 
dat het « jeugdbewegingsleven » 
afgedaan heeft, dat de jeugdro-
mantiek woorbij is, dat men zich 
moet aanpassen en een massa-
produkt worden. 
Niets is minder waar, wellicht ont
groeit men nu iets sneller de 
jeugdromantiek dan voorheen, of 
mag men zeggen, wellicht ont
steelt men te vroeg het jeugdzijn 
van de huidige jeugd. 
Door een vroegere rijpheid van 
onze kinderen, zijn zij wellicht kri
tischer ingesteld dan wi j , door al
lerhande zaken, gewild of niet 
aanvaarden zij niet meer klakke
loos al hetgene wat hun voorge
schoteld wordt. 
Doch, wat men ook moge zeggen 
of denken, wanneer een volksge
meenschap geen bewuste georga
niseerde jeugd heeft zal men 
vroeg of laat het gemis daarvan 
aan de lijve ondervinden en dit in 

alle geledingen van de maatschap
pij-
Een jeugdbeweging aangepast aan 
de huidige omstandigheden is 
feten (?) u komen zeggen, dat het 
noodzakelijk. Wanneer talrijke pro. 
bewuste volksnationalisme voor
bijgestreefd is, dan heeft u zich 
maar even de moeite te getroos
ten om op internationaal vlak rond 
te kijken, en dan stellen wij de 
vraag « Waarom niet in Vlaande
ren ? ». 
Het VNJ vormt volksnationalisten. 
Daarom zou ik de werfaktie van 
de huidige jeugdleiders willen 
steunen. Vertrouw uw kinderen 
toe aan het VNJ, geef de leiding 
krediet en help ze daar waar je 
kunt. 
Naast gewone ontspanning, sport 
en spel voor de jongsten (vanaf 
6 jaar) is er ook kulturele en al
gemene ontwikkeling voor de 
ouderen. Oud-jeugdleider 

Mare Vandemoortel. 
Gewestleider 

Yvan Schapdrijver 
Gewest « Brugse Vrije », Yvan 
Schapdrijver, Dubbelsingel 4, 8310 
St-Kruis-Brugge (kontaktadres). 

WANDELTOCHT VAN HET 
VLAAMSE KRUIS 

Na het sukses van verleden jaar 
werd er door de wandelaars op 
aangedrongen om op de ingesla
gen weg verder te gaan. 
Hieraan gehoor gevende, richt de 
afd. Kontich van Het Vlaamse 
Kruis vzw weer een wandeltocht 
in, genaamd : 2de Vlaamse Kruis
tochten op zondag 8 juni 1975. 
Vertrek en aankomst : Terrein 
Kontich Atletiek Club, Keizers-
hoek te Kontich. 
Afstanden : 30, 20 en 10 km. 
Starturen : 9, 11 en 14 u. 
Startgeld : 60, 40 en 25 fr. 
Medewerkenden : Antiloop Wan-
delkiub, Mechelen ; BLOSO Kon
tich en Het Vlaamse Kruis, afd. 
Kontich. 

EHBO : op de rust- en kontrole-
posten, bij de aankomst en, zoals 
altijd bij Het Vlaamse Kruis, op 
de omloop. 
Beloning : 1) Een prachtige herin
neringsmedaille, speciaal gesla
gen voor deze Vlaamse Kruistoch
ten ; 2) Groepen van minstens 15 
wandelaars krijgen er nog een 
wimpel van deze Vlaamse Kruis
tochten bij. 
Voorinschrijvingen kunnen ge
schieden op volgend adres : Het 

Vlaamse Kruis vzw, afd. Kontich, 
Helenaveldstr. 30, 2550 Kontich, 
tel. 031/57.15.02, rek. 645-1052015-
85. 

DE DR. OSKAR DE GRUYTER-
PRIJS VAN DE VLAAMSE 
TOERISTENBOND 
De Vlaamse Toeristenbond heeft 
een jaarlijkse dr. Oskar de Gruy-
terprijs gesticht, ter aanmoedi
ging van de Vlaamse beroepsto
neelkunst om een opmerkelijke 
prestatie tijdens het afgelopen 
toneelseizoen te onderstrepen. 
De eerste keer was in 1965. 
De prijs bestaat uit een passende 
gouden penning, met de Gruyter-
beeld en opdracht en een som 
van 20.000 fr. afwisselend ge
schonken aan een dame of een 
heer. 
De leden van alle beroepsgezel
schappen komen in aanmerking, 
alsook de Vlaamse aktrices of 
akteurs die in deze gezelschap
pen als gast optreden. Alle to
neelrecensenten van de Vlaamse 
dagbladpers vormen de jury, die 
éénmaal per jaar, in juni, samen
komt, om de aktrice of de akteur 
aan te duiden. In september 
wordt de prijs dan gedurende een 
korte plechtigheid aan de be
kroonde overhandigd. 
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HAVENPOLITIEK 
ZONDER 
VOORLICHTING 
VU-kamerlid Hugo Schiltz oefende ti j
dens de bespreking van de Verkeers-
begroting 1975 scherpe kritiek uit op-
de politiek van obskurantisme van de 
stad Antwerpen in verband met het 
havenbeleid. Er werd jaren geleden 
havenbeheer bestaat er nochtans een 
beslist een witboek uit te geven, maar 
er kwam niets van in huis. Over het 
brede konsensus : het moet eenvou
dig en demokratisch zijn. Antwerpen 
bewees ter zake zijn bekwaamheid, zo
dat de gemeentelijke formule aange
wezen is. 

Kamerlid Hugo Schiltz 

UNIVERSITEIT 
EN 
WETEN
SCHAPPELIJK 
ONDERZOEK 
VU-senator Vanhaegendoren mterpel-
leerde vorige week de minister van 
Nationale Opvoedmg over het beleid 
iz universitair onderwijs en weten
schappelijk onderzoek In feite inter-
pelleerde hij over hun hoofd heen hun 
talrijke voorgangers, wier politiek veel 
te onsamenhangend en te improvisa-
tnsch is geweest om vandaag een ge
zonde situatie te kunnen aantreffen. Te
recht herinnerde spreker aan het Ini
tiatief van 26 september 1969 toen de 
VU via sen Vanhaegendoren de eerste 
was om een voorstel van kaderwet in 
te dienen ten einde tot een sluitend 
beleid te komen. Dit voorstel genoot 
trouwens een gunstig onthaal in de 
Vlaamse ondewijsmiddens 
Senator M. Vanhaegendoren behan
delde achtereenvolgens de investerin
gen, de werkingskosten, de moeiljk-
heden met het patrmonium van de 
vrije universiteiten, het wetenschappe
lijk universitair onderzoek en de bui
tenlandse studehten. Het werden vele 
vragen om verduidelijking, kritische 
vaststellingen en positieve voorstellen. 
Uiteraard werd ook de achterstelling 
aangesmeden en de achterstand van 
de Nederlandstaligen iz univers onder
wijs, wetenschappelijk onderzoek, de 
ziekenhuizen, de spilzucht, de neiging 
om het aantal studenten aan de VUB 
te drukken, wat volgens spreker de 
leefbaarheid van de VUB in het ge
drang brengt, de wedden, enz 
Ingaande op de kwestie van de nume
rus clausus maakte de spreker enkele 
puntige opmerkingen, al dan niet in 
vragende vorm . moeten we nog 
vreemde studenten uit ontwikkelde 
landen aanvaarden die in eigen land 
geweerd worden ; de franstalige uni
versiteiten verhogen hun begroting 
kunstmatig met vreemde studenten ; 
hoeveel ontwikkelingslanden sturen 
hoeveel studenten hierheen ; gaat men 
de resultaten van deze studies na ; er 
mag geen beperking zijn op het aan
vaarden van studenten uit diktatoriale 
landen, enz. 
« Onze universiteiten gaan niet alleen 

Men moet echter in Vlaanderen be
paalde konklusies durven trekken. We 
hebben een sterke groeipool nodig, 
wat internationaal onontbeerlijk is wil
len we ons ekonomisch leven bevor
deren Men moet weten wat men wil 
en dus ook grenskorrekties aanvaar
den, korrekties die trouwens eerder 
slaan op zanderige gronden. Aanvaardt 
men deze gevolgen niet dan riskeert 
men daardoor dat Vlaanderen een ag
glomeratie van dorpen wordt I 
Vooraf had de heer Schiltz gepleit voor 
meer inspraak van de betrokkenen en 
voor een wel omschreven politiek ipv 
het huidige getreuzel, geschipper, de 
ergerlijke besluitloosheid e d.m. 

REKORDCIJFERS 
VOOR 
VERKEERS
WEZEN 
Tijdens de bespreking van de begroting 
Verkeerswezen stelde VU-kamerlid H. 
Goemans voorop dat deze begroting 
van groot belang is, vooral nu in deze 

tijd van Inflatie en werkloosheid. Het 
gaat hier om een begroting met re-
kordcijfers en met katastrofaie financi
ële gegevens voor de meeste sekto
ren (zowel luchtvaart als spoorwegen 
of buurtspoorwegen, overal stellen we 
een groot deficiet vast naast zware 
subsidiëring en hoge leningslast). Zo
wel Europees als nationaal moet het 
goederen- en reizigersverkeer herdacht 
worden. Konkurrentie op Europees vlak 
IS achterhaald, er moet een eerlijke 
samenwerking tot stand komen. 

BIJ de NMBS wordt de slechte financi
ële toestand niet alleen veroorzaakt 
door inflatie en regressie maar ook 
door beheersfouten (politieke benoe
mingen) en een te hoog aantal top
ambtenaren en te veel filialen. De 
overbelaste N-Z-verbinding zal slechts 
ontlast worden door deqentralisering 
van instellingen en diensten 

Voor de Sabena is slechts een samen
voeging met de KLM en Luxair de op
lossing om uit de reusachtige verlies-
cijfers te geraken De Sabena alleen 
is duidelijk een te zwakke broer in de 
moordende konkurrentie Ook dient 
het slecht en spilzuchtig beheer aan 
de kaak gesteld. 

Tot slot handelde het kamerlid over de 
verouderde binnenvaart waar o.m. de 
slooppremie samen met een hulp voor 
nieuwbouw noodzakelijk is Inzake ver
keersveiligheid brak dr Goemans een 
lans voor het verplicht gebruik van ge
laagd glas en vlakke bumpers. 

de universitaire gemeenschappen 
maar de welvaart en het welzijn van de 
hele gemeenschap aan » aldus sena
tor Vanhaegendoren tot besluit. 

9 De vergadering van woensdag 21 
mei j l . begon met een incident. VU-se
nator Coppieters stelde nl dat de be
spreking van de onderwijsbegrotingen 
met kon beginnen omdat er — volgens 
het reglement — geen verslag was De 
stemming over het verslag kon op 15 
mei j l . met plaatsvinden, omdat de 
meerderheid der leden niet aanwezig 
was Reglementair gezien is er geen 
verslag Er volgde een debat tussen 
voorzitter Leynen en de VU-senatoren 
Coppieters en Jorissen De voorzitter 
wou niet op verdaging ingaan en de 
meerderheid volgde hem, waarop de 
VU-fraktie de zaal verliet bij wijze van 
protest Vóór de stemming op donder
dag 22 mei onderstreepte senator Cop
pieters nog eens dat de stemming in 
gegeven omstandigheden een flagrante 
inbreuk op het senaatsreglement was 

# Na de interpellatie Vandekerckhove 
over de onduldbare toestanden op taal
gebied in de Brusselse ziekenhuizen 
(zie afzonderlijk verslag) had het ge
bruikelijk debat plaats waarin o.a. VU-
senator Vandezande voorop stelde dat 
hoe dan ook de taalwetten moeten ge
ëerbiedigd worden. Indien er dus bvb 
niet voldoende VUB-geneesheren be
schikbaar zijn (cfr het akkoord VUB-
ULB) dan moet een beroep gedaan 
worden op andere (nederlandstalige) 
geneesheren Senator Vandezande stel
de ook dat de Vlamngen o a moeten 

kunnen rekenen op een efficente uit
oefening van de voogdijmacht van de 
minister. VU-senaatsfraktievoorzitter 
WIm Jorissen noemde het antwoord 
van de minster ontgoochelend en 
schetste voor de zoveelste keer de 
diskriminatie van de Vlamingen in de 
Brusselse adminstraties en ziekenhui
zen 

# VU-senator Vandezande haakte even 
in op de interpellatie van zijn partij
genoot Coppieters over het schandaal 
van het scholenfonds (zie ons vorig 
nummer) en stelde o a vast dat er niet 
minder dan 37 koninklijke besluiten 
toepasselijk op het rijkspersoneel, ook 
op dat van het fonds der schoolgebou
wen zijn Er zijn echter afwijkingen, 
waarvoor geen normen schijnen te be
staan Spreker vroeg de minister in 
welke gevallen van de wet mag afge 
weken worden en of deze besluiten 
zullen bekend gemaakt worden Pas 
na herhaald aandringen van de senator 
gaf minister Decroo een antwoord 

# VU-senator Coppieters diende een 
dekreetsvoorstel in tot oprichting van 
'n fonds ter bevordering der publikatie 
van recente studies over de geschiede
nis van de arbeidersbeweging in Vlaan
deren en over de geschiedenis van de 
Vlaamse Beweging In de toelichting is 
de indiener van mening dat de Neder
landse Kultuurraad daardoor een van 
de hem opgedragen taken vervullen, 
nl de aanmoediging van de weten
schappelijke onderzoekers 

• VU-kamerlid Luk Vansteenkiste 
maakte van de bespreking van de Ver-
keersbegroting gebruik, om aandacht 
te vragen voor de spoorweguitrusting in 
West-Vlaanderen, die ronduit slecht 
mag genoemd worden. Hij bepleitte 
ook inspanningen voor een verhoging 
van de verkeersveiligheid, en vroeg be
zinning over de toekomst van de vrije 
t i jd, een sanering van het vervoer van 
schoolkinderen en een herziening van 
het goederenvervoer. 

• VU-kamerlid Baert had het tijdens 
het zelfde debat over de verkeers-
vraagstukken te Gent en over de al 
dan niet aanleg van een metro, waar
over hij zich niet wenste uit te spreken 
maar wel vroeg, een studie te maken 
met voorrangsbekommernis voor het 
algemeen belang. 

# Verscheidene wetsvoorstellen van 
VU-kamerlid Valkeniers werden in 
overweging genomen. Het betreft 
voorstellen ivm de voorwaarden waarin 
een algemene anestesie moet uitge
voerd worden, afschaffing van de taal-
faciliteiten in Bever, overheveling van 
een aantal taalgrensgemeenten uit He
negouwen naar Brabant en betreffen
de de taalkennis van artsen uit EEG-
landen die zich hier komen vestigen 

• VU-kamerlid Olaerts betreurde tij
dens het debat over de eindregeling 
van de begroting 1969 de ergerlijke 
vertraging waarmee dit gebeurt. Het 
gaat inderdaad niet op dat de eindreke-
ningen met jaren vertraging goedge
keurd worden 

• VU-kamerlid Joos Somers vroeg de 
minister van Landbouw maatregelen te 
willen treffen ter bescherming van on
ze fauna, in Afwachting dat meer fun
damentele maatregelen kunnen ge
troffen worden De minister weigerde 
de openingsdatum van de wilde-eend-
jacht van juli naar september te ver
schuiven 

# In het debat over de Verkeersbegro-
ting 1975 zei VU-kamerlid Nelly Maes 
o a dat ze geen bezwaren heeft tegen 
een gemeentelijke haven maar wel 
tegen anneksatie bij Antwerpen van 
Waas grondgebied. Spreekster maakte 
tot slot enkele opmerkingen van alge
mene aard Minister Chabert gaf haar 
gelijk toen ze het verkeerde aanwees 
van de aanleg van industrieparken in 
funktie van het autowegennet ipv an
dersom 

# VU-kamerlid Luk Vansteenkiste on
dervroeg minister Decroo over diens 
benoemingspolitiek bij de schoolge
bouwenfondsen waarover in de amb 
tenarenwereld en in de pers zoveel te 
doen was Het sterk ingekankerd poli
tiek favoritisme op Nat. Opvoeding is 
een steen des aanstoots geworden. 
Daarom stelde ons kamerlid enkele 
pertinente vragen De minister loo
chende het bestaan van afspraken iz 
benoemingen maar vond politieke ver
delingen bij benoemingen niet abnor
maal Voor het overige poogde hij het 
schandaal te minimaliseren, waarin 
hij mets steeds slaagde 
# VU-senator Coppieters hield op 22 
mei een tweede interpellatie, tot de 
minister van Nat Opvoeding over de 
onvoldoende kredieten voor de RUG 
waardoor ze haar opleidings- en weten
schappelijke taak niet naar behoren 
kan vervullen Het verzoek om deze 
interpellate te houden werd op 23 fe
bruari j l . ingediend ! 
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Senator M. Vanhaegendoren 

De zitting van 20 mei begon met een vraag van VU-kamerlid Nelly Maes aan minister 
De Backer over de al dan niet noodzakelijke verfiuizing van de diensten van Neder
landse Kuituur, welke wijzigingen de minister uitvoerig verantwoordde. 
Op vraag van VU-senator Van In beloofde dezelfde minister de nodige kontakten te 
zullen leggen om in 1977 met nodige luister de 675ste verjaring van de guldensporen-
slag te vieren. Dezelfde senator ging breedvoerig in op het dekreetontwerp voor de 
subsidiering van het Nederlandstalig toneelwezen. Hij drong er o m op aan dat de 
verdeling zodanig zou zijn dat iedereen aan zijn trekken zou komen. Tot besulit kon
digde hij aan dat zijn fraktie een voorzichtig-welwillende houding zou aannemen. 
Na de toelichting door minister Decroo over het Vernieuwd Sekundair Onderwijs 
hield VU-kamerlid Vandemeulebroucke een opmerkelijke uiteenzetting over diverse 
aspekten van de onderwijsvernieuwing. Hier was duidelijk een man van het vak 
aan het woord (hij werd trouwens tijdens zijn zeer degelijke uiteenzetting geen 
enkele keer onderbroken). In het daarop volgend debat lieten ook de VU-parlements. 
leden Nelly Maes, Vanhaegendoren en W. Kuijpers zich terdege gelden. 
De raad komt opnieuw bijeen op 3 juni a s 
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Bert Decorte zwierf doorheer} 
Vlaanderen, met als gids gedich
ten van eigen en vreemde dich
ters. Een eigenaardige maar echt 
boeiende ontdekkingsreis, ver
woord door begenadigden. 

WILLY CORSARI 
ALS 
THRILLER-AUTEUR 
Zeggen we maar dadelijk erbij : 
als thriller-auteur weet Willy Cor-
sarj sfeer en stemming op te roe
pen, die soms angelsaksisch aan
doet. Ze heeft ook geen bloede
righeid noch kettinggerammel of 
tandengeknars nodig, om de span
ning, onontbeerlijk element bij 
een thriller (afgezien van de ver
rassende ontknoping, die de rol 
van pointe vervult als bij een mop) 
op te wekken en stand te houden. 
«̂ Door een noodlottig ongeval » is 
zo een spannend verhaal met als 
hoofdpersonage een jongeman, die 
geïntrigeerd Is door zijn jeugd, 
zijn versluierde herinneringen, 
door de nogal raadselachtige dood 
van zijn moeder, kortom door zijn 
verleden en door lot of houding 
van hen, die hem het dichtst In 
het leven staan. Langzaam leidt 
schrijfster ons naar de onvermoe
de en onstellende ontknoping (r.c.) 

217 biz., Salamanderreeks van Em. 
Querido's Uitgeverij B.V. Amster
dam. Als tweede verhaal is in dit 
boekje opgenomen « De Schor
pioen » (van pagina 149 af). 
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TOESPIJS 
André De Ké is thans een veerti
ger (geboren te Aalter in 1935). 
Men kent fiem als gelegenheids-
joernalist en als radiomedewer
ker. 
Van hem verschenen vroeger al 
werken zoals : Rusthuis Berg
mans (1964), De fabriek (1966), 
De eerste toch in het heelhal 
(1968), Mijn jeugd onder de to
ren (1969), Er groeide geen on
kruid (1972). 
Thans verscheen bij de uitgeve
rij R. T'Hooft te Landegem een 
nieuw werk « Toespijs » (te be
stellen door overschrijving van 
100 fr. op gironr 000-0880238-60 
van de auteur André De Ké te 
Drongen). 
Het gaat om een reeks humoris
tische schetsen over allerlei he
dendaagse of alledaagse onder
werpen, zoals de belastingsbrief, 
de cup-finale, de koHekte. Het 
werkje is vlot geschreven en elk 
van de miniatuurhoofdstukjes ein
digt op een volkse pointe. 
De titel kon moeilijk beter geko
zen zijn. Het gaat inderdaad om 
smakelijke en goed verteerbare 
nagerechtjes. (J.). 

GEORGE ORWELL 
ALS LANDLOPER 
De schrijver van « 1984 » heeft 
niet geaarzeld af te dalen van wat 
men de ladder van de maatschap
pij pleegt te noemen tot in de 
goorheid van het landlopers- en 
daklozenbestaan in grootsteden 
als Londen en Parijs. Bij zijn be
schrijving van een Londens nacht
asiel) in zijn debuut en aanloop tot 
sociaal engagement en strijdbaar
heid) denkt men onwillekeurig aan 
Charles Dickens, die andere Brit
se kronikeur van het verpauperde 
vlooien- en lompenvolk (uit de 
vorige eeuw) of aan de grote et
ser Gustave Doré, uit wiens mi-
seriebladen men als het ware de 
opium of de muffe zweet- en vuil
geur opsnuift (bij wijze van spre
ken dan). En dan te bedenken dat 
een andere beruchte figuur in 
Weense nachtasielen en « man
nenhuizen » maanden lang een 
doelloos bestaan leidde, om van 
daaruit de macht te veroveren en 
de Europese wereld te vuur en te 
zwaard te zetten.. 

NEERLAND1A 
Nummer één van de 79e jaar
gang van dit tweemaandelijks 
tijdschrift, orgaan van het Alge
meen Nederlands Verbond, wordt 
ingeleid met een verslag van de 
uitreiking van de Visser-Neerlan-
dia-Prijzen, welke uitreiking voor 
de eerste keer in het stadhuis 
van Brussel plaats had. Het is 
geen onbelangrijke gebeurtenis, 

alleen reeds omwille van het be
drag : bijna twee miljoen fr. Ook 
de persoonlijkheid, het werk, de 
drijfveer en de doelstellingen van 
de laureaten bepalen niveau en 
belang van deze prijzen. 
Staatsgrenzen spelen uiteraard 
bij het toekennen van de VN-prij-
zen geen rol De uitreiking te 
Brussel gebeurde tachtig jaar na 
de oprichting, eveneens te Brus
sel, van het ANV in het koffie
huis « In den Vos ». Uit het ver-

M « ?J 

Allemaal overwegingen, die fslte-
lijk niets ter zake doen, maar die 
toch onrechtstreeks Orwells' sterk 
evokatievermogen illustreren, 
want men zou mindere goden ter 
vergelijking moeten oproepen, wa
re het Orwell-relaas over zijn 
landlopersbestaan tussen 1927 en 
1932 (het jaar daarop verscheen 
onderhavig « verslag ») van min
der goede kwaliteit. In ieder geval, 
Orwell heeft het leven aan de 
zelfkant in gore werkhuizen, kale 
Leger des Heilsverblijven, volkslo
gementen, gemeenschappelijke 
baden, goedkope lulzenkamers, 
gevangenissen, het doelloos rond
hangen en het slapen onder brug
gen, in parken of frortisken, het 
zich beschutten tegen de koude 
met kranten als dekens enz. aan 
den lijve ervaren. Uit van horen 
zeggen had hij zulk geen pakkend 
rapport kunnen schrijven. Uitste
kende vertaling van dit « docu
ment humain » door Joop Waas
dorp. Omslag : Joost Roelofsz. 

« Aan de grond in Londen en Pa
rijs », 206 bIz., Salamanderreeks 
van Em. Querido's Uitgeverij BV. 

Thomas Mann zou dit jaar hon
derd jaar oud geworden zijn. Dat 
zijn werk thans heruitgaven be
leeft, hoeft geen nader betoog. 

slag lichten we volgende slotpas-
sus : « Brussel mag dan, onder 
druk van onverdraagzaamheid en 
machtsmisbruik een Frans mas
ker hebben opgezet, haar glo-
rieuse monumenten én haar 
volksleven blijven getuigen van 
haar oorspronkelijk Brabants-Ne
derlands karakter Ook dat wilde 
het ANZ met deze plechtigheid 
onderstrepen. De Nederlanden la
ten Brussel niet los ». 
Uit de verdere inhoud • 25 jaar 
Nederlands te Rijsel (dr. W 
Thys) — Britten en Vlamingen 
(Patricia Carson) — Naar ver
nieuwing van de omroep ' (dr. 
Jan Heyse) — Een liberale visie 
op de Vlaamse Beweging van 
morgen (H. Van Impe) — Te wei
nig exposities van beeldhouw
kunst (Chris Verheugd). Volgen 
dan de vaste rubrieken en gele
genheidsartikels (w^o een In Me
moriam Henrik Dif is en Frans 
Daels). 

Jaarabonnement : 245 fr. Postre
kening nr. 40.18.70 Kredietbank — 
Lozana - Antwerpen voor reke
ning nr. 408-7012041-73 ANV -
Neerlandia. Inlichtingen : Jan Van 
Rijswijklaan 28 - 2000 Antwerpen, 
tel. 03/37.61.70. 

Teater moet je zien, je kunt een stuk moeilijk beoordelen 
door het alleen maar te lezen. De betekenis ligt in de opvoe
ring. Dat geldt zeker voor een toneelwerk als The Family 
van Lodewijk de Boer. De hoofdpersonen horen thuis in de 
rand van de maatschappij, er ligt een hele afgrond tussen 
deze mensen en de wereld van de kuituur. De kuituur is 
voor de rijke man. 
Hoe kun je nu een toneelstuk maken over het leven van deze 
paria's, als je niet breekt met de klassieke literaire regels ? 
Je moet beginnen met een taal te spreken die vrijwel niets 
meer te maken heeft met de gangbare literaire taal. Daar 
komt nog bij dat De Boer met The Family een soort sociale 
satire geschreven heeft van de lange Engelse familieseries 
die omstreeks 1970 op onze televisieschermen verschenen. 
Hij wil een wereld laten zien die volkomen afwijkt van de 
traditionele maatschappelijke leefregels. Het is anarchis
tisch teater, maar toch wel erg sociaal en aangrijpend. Welnu, 
zo'n toneel kan je niet lezen. Het lezen is immers een intel-
lektuele werkzaamheid die in de afgesloten kulturele ruimte 
van een individu plaatsgrijpt. Teater is een kollektief gebeu
ren. Dat is zeker waar voor sociaal of naturalistisch toneel 
dat naar de inhoud anti-maatschappelijk of anti-kultureel 
gericht is. 
Hoofdpersonen zijn de twee broers Doe en Kil en hun stom
me zus Gina. Ze hebben hun intrek genomen in een afbraak-
huis, waar, ze een bloemenzaak willen beginnen. Misschien 
hebben ze wellicht ook de bedoeling Gina in een boerenhuis 
onder te brengen en zo aan de kost te komen. Er bestaat 
een duidelijk verschil tussen Doe en Kil. Doe is zowat de 
organisator en hoofdverantwoordelijke van de drie. Hij is ook 
de menselijkste figuur, hij probeert uit het milieu los te 
komen, hij geraakt verliefd op Branka, een gehuwde vrouw, 
en hoopt met haar op avontuur te gaan, maar Kil verzet er 
zich tegen. Branka wordt afgestoten, toch slaagt ze erin zich 
te doen aanvaarden door de groep. Later zal ze toch weggaan. 
De drie personages zijn heel sterk op elkaar aangewezen, 
hoe scherp en brutaal ze zich ook tegenover elkaar opstel
len. Tussen Kil en Gina bestaat zelfs een zeer aandoenlijke, 
haast incestieuse genegenheid. De Boer wil laten zien hoe 
dit afbraakhuis een zeer menselijk milieu is. Kil verdedigt 
het met zijn knipmes tegen alle mogelijke indringers, de deur 
wordt alsmaar vergrendeld en opengebroken. De grendel 
heeft een symbolische betekenis, hij wijst erop hoezeer 
Gina, Kil en Doe bij elkaar willen blijven en hoe hen dat 
telkens weer onmogelijk gemaakt wordt. Iedereen die er 
binnenkomt, wordt als een vijand behandeld. 

ASOGIALEN OF MARGINALEN ? 
In de eerste aflevering is het Cabotin, een ambtenaar van 
een verzekeringsinstelling. De man wordt volkomen belache
lijk gemaakt. Kil slaagt erin hem te kompromitteren met 
Gina. Tenslotte wordt hij de deur uit gegooid. Hetzelfde lot 
is Guus, de man van Branka, beschoren ; die krijgt een beker 
bleekwater in zijn gezicht, toen hij kwam dreigen geen ali
mentatiegeld meer te betalen voor Branka. Hij blijft blind. 
Blammer, d ^ * InSj^eTkteiïrtvoor volksgezondheid, krotvernie
tiging, kinderbescherming' en binnenlandse veiligheid », 
wordt door Gina en Kil neergestoken. Dat is telkens het 
tragikomische einde van een geweldscène. De laatste slacht
offers zijn Gina, Doe en Kil zelf, zij worden neergekogeld 
door de politie. Hun huis was volledig omsingeld, er werden 
traangasbommen in de woning geschoten, maar de bewo
ners wilden het huis niet verlaten, tot ze een voor een door 
scherpschutters neergeschoten werden. 
Het stuk kan op vele wijzen gemterpreteerd worden. Het 
beeldt een brok sociale ellende uit. Volgens allerlei in de 
pers verschenen getuigenissen zou The Family ook veel 
autobiografische elementen bevatten. Het zou vol verwijzin
gen zitten naar het zogenaamde huis aan de Weesperzijde, 
waar Lodewijk de Boer zijn jeugd doorbracht. Ook de vorm 
is belangrijk. Het stuk bestaat uit vier afleveringen, het is 
een « theaterserie ». Het is zeer spontaan teater. waar de 
gevoelens bovenop liggen, met het gevolg dat het stuk voort
durend in beweging is. In deze zin is The Family opgebouwd 
als een breed muzikaal werk met vele wisselende toonaar
den. Grote gebeurtenissen komen er niet in voor, de gege
vens zijn eigenlijk zeer eenvoudig, het teatrale ligt in de 
felheid van de gevoelens. Alles is ekstreem, maar de kunst 
van Lodewijk de Boei bestaat erin in die ekstreme sfeer 
vele gevoelsschakeringen aan bod te laten komen, zodat het 
geheel overkomt als een uiterst menselijk gebeuren. 
Een ander aspekt is de tegenstelling tussen het afbraakhuis 
en de maatschappelijke omgeving. Het hoofdgegeven van 
het stuk is het voortdurende konflikt tussen de drie hoofd
personen en de buitenwereld. De maatschappij met haar 
georganiseerde geweld krijgt de bovenhand. Het geweld dat 
meestal door Kil bedreven wordt, is incidenteel, het wordt 
uitgelokt door de omgeving, het is bovendien een vorm van 
zelfverdediging. De wereld buiten het afbraakhuis is vijan
dig, Doe heeft « nogal wat slechte ervaringen met de mens
heid ». Hij heeft zelf « behoefte aan wat genegenheid », aan 
« een beetje warmte, een beetje verzorging. Een menselijke 
relatie van mens tot mens, om het maar eens wat ingewik
keld uit te leggen ». Doe en Kil zijn wereldvreemde, zacht
zinnige utopisten. 

Een ander motief uit het stuk is de vaderfiguur, uitgebeeld 
als een man die zich voorstelt als een ambtenaar van de 
fiskale opsporingsdienst. Kil herkent in hem zijn vader. Doe 
houdt zich afzijdig. De « man » past niet in de « familie » en 
wordt uit het huis gedreven Het is een zeer dubbelzinnige 
en gekompliceerde figuur die er blijkbaar behoefte aan heeft 
zijn bestaan te verrechtvaardigen. Eerst behoort hij tot het 
verzet en daarna moet hij bekennen dat hij met de Duitsers 
kollaboreerde. Vader- en moederrollen zijn er niet in het 
stuk. Ook in dat opzicht is The Family marginaal teater Het 
stuk wordt helemaal gedragen door de drie hoofdfiguren, 
die net als in En attendant Godot van Beckett, een vreemd 
spel opvoeren, dat tenslotte, hoe eenvoudig en burlesk het 
ook is, blijft boeien door zijn raadselachtigheid. 

Eugene VAN ITTERBEEK 
Lodewijk DE BOER, THE FAMILY, Amsterdam, De Bezige Bij, 
1974. 283 bIz. 
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ni€uux PRcncen 
QUE LA FETE COMMENCE 

De debuutfilm van Bertrand Ta-
vernier, « L'Horloger de Saint-
Paul » (1973), oogstte een groot 
sukses in Frankrijk en elders. 
Waarschijnlijk vergrootte dat de 
kans op slagen van deze nieuwe 
film. die aanvankelijk erg veel 
tegenkantig kreeg vanwege de 
producers. Zelfs Tavernier was 
niet volledig gerust in de zaak 
en het was met veel aarzeling 
van zijn kant dat de fi lm uiteinde
lijk in de zalen terechtkwam .Oor
zaak van deze onzekerheid was 
het feit dat het ging om een his
torische fi lm, een genre dat het 
publiek meestal niet aanspreekt, 
vooral dan wanneer het gaat over 
personen die weinig of niet ge
kend zijn bij de mensen. Een an
dere, en misschien belangrijkere 
oorzaak is, dat Tavernier overge
stapt is naar een volledig ander 
genre dan dat van zijn eerste f i lm, 
waarmee hij juist zo'n sukses ver
kreeg. Maar dat deed hij nu pre
cies met opzet : « Veranderen 
van genre, dat is zich uitbreiden, 
zich andere vragen stellen », zegt 
hij. 
« Que la fête commence » is niet 
de historische fi lm van het soort 
zoals er een tijd geleden verschil
lende minderwaardige produkten 
op de markt kwamen. Het is een 
fi lm, die de sfeer van een verle
den tijd weergeeft, veeleer dan de 
opsomming te maken van een 
reeks louter historische feiten. 
Het is een film over mensen, die 
wel gesitueerd zijn in hun histo
risch kader, maar die daar ver 
bovenuit stijgen, omdat zij zo 
menselijk zijn in hun gebreken 
(en dat zijn er vele 1), dat zij ook 
in onze tijd hadden kunnen be
staan (en in werkelijkheid ook be
staan !). 
De ti jd waarin de film zich af
speelt, is de periode tussen de 
dood van Louis XIV in Frankrijk 
en het koningschap van de op dat 
ogenblik minderjarige Louis XV, 

nl. het regentschap van Philippe II, 
hertog van Orleans. Een tijd van 
onzerkerheid, beroering en onlus
ten, armoede enerzijds, korruptie 
aan het hof en in de kerk ander
zijds. 
Een verhaal zit er eigenlijk niet 
in de fi lm. Het is een beschrij
ving van deze periode, met dan 
vooral een ontleding van de ka
rakters van Philippe (Philippe Nol. 
ret - zie de foto) en zijn minister 
l'abbé Dubois (Jean Rochefort). 
Deze karakters op hun beurt zijn 

tipisch voor die tijd in Frankrijk : 
enerzijds Philippe, waarin we de 
vertwijfeling van het hele Franse 
volk terugvinden, een volk dat ar
moede en rampen kende, hunker
de naar betere tijden en duidelijk 
voelde dat er iets roerde in de 
wereld en in de maatschappij, en 
anderzijds l'abbé Dubois, die de 
dekadentie van de Kerk in die tijd 
verpersoonlijkt. 
Philippe is de geschiedenis inge
gaan als een ruw, ongemanierd 
man, maar Tavernier vond veel 

meer in dit personage : « Hij was 
ook zeer gekultiveerd, met een 
verfijnde geest ». Hij komponeer-
de zelfs en Tavernier gebruikte de
ze muziek (door hemzelf trou
wens herontdekt) als achtergrond 
en dit op een zeer geslaagde wij
ze. Philippe vloekt dat het kraakt 
en hij leeft er maar op los met 
de vrouwen. Hj is zich echter vol
ledig bewust van zijn eigen zwak
heid en verdorvenheid en heeft 
in zich een blijvende drang naar 
het goede. 

Daarnaast is er dan nog de f i
guur van l'abbé Dubois. Hij is 
werkelijk door en door verdorven. 
Het enige wat hem interesseert is 
het bekomen van een aartsbis
schoppelijke mijter. Daarvoor is 
niets hem te laag. Hij maneu-
vreert iedereen en spaart nie
mand om zijn doel te bereiken. 
Philippe, die aanvankelijk ogen
schijnlijk (en ook van het Franse 
volk) zeer bevriend is met Du
bois, eindigt met hem te haten : 
<• L'Abbé, votre souffrance me fait 
du bien » zegt hij en in zijn han
delswijze merken we hoe hij de 
geestelijke meer en meer gaat 
minachten. 
De fi lm is een beschrijving van 
een historisch gebeuren, maar 
dan op een volledig subjektieve 
manier. Tavernier heeft tussen de 
lijnen gelezen, toen hij op zoek 
was naar informatie over zijn per
sonages. Hij heeft de geschiede
nis aangevuld met wat zijn fanta
sie hem suggereerde over deze 
mensen en zo heeft hij het ver
haal, of beter de karakters, aan
gepast aan en verstaanbaar ge
maakt voor een eigentijds publiek. 
Niemand zegt dat hij liegt of de 
geschiedenis vervormt. Hij werkt 
zó subtiel en zó raak dat je er 
volledig in opgenomen wordt en 
dat het ook van weinig meer is 
of het geheel op geschiedkundig 
gebied werkelijk autentiek is of 
niet. Jean Rochefort zou in reali
teit veel ouder moeten geweest 
zijn : dit kon Tavernier bekomen 
door maquillage, maar dat wilde 
hij juist niet omdat hij zijn ver
tolkers vrij wilde laten akteren, 
met zo min mogelijk enscenering. 
Wat vooral opvalt in de f i lm is de 
sublieme vertolking : Philippe Noi-
ret schijnt nieuw leven ingebla
zen te zijn door Tavernier, vermits 
ook in de vorige fi lm « L'Horloger 
de Saint-Paul » zijn prestatie bie-
zonder opviel. 

Verder zijn er Jean Rochefort en 
Marina Vlady, beide boven de 
middelmaat I Dat we Marina Vla
dy, de brave, serene figuur uit 
zoveel andere fi lms, nu zien als 
hof-hoertje, komt haar niet ten 
kwade : ook in deze rol (waaraan 
ze zich erg moest aanpassen) 
blijft zij een bijzonder goede ak-
trice. 

« DE VROUW » 
IN DE KUNST 

Tot 27 juli 1975 loopt in « Galerij Elias », Royenstraat 1 te WIeze (0-VL) 
de tentoonstelling « de vrouw ». Er is werk te zien van : J. Burssens, 
E. De Kramer, F. Dubois, B. Heerden, J. Henrion, A. Mandelbaum, P. 
Van Gysegem, N. Van Lierde, P. Van Rafelghem, J. Vermeersch en R. 
Wittevrongel. Onze illustraties : een beeldje van J. Vermeersch en de 
kunstenaressen Nadine Van Lierde en Boy Heerden. 

RICHARD 

DE WACHTER 

SCHREEF 

ZI|N MEMOIRES 

Van de nu 77-jarige letterkundige 
uit Puurs, Richard Dewachter, au
teur van diverse gedichtenbun
dels, heel wat romans en novellen 
en bovendien van een belangrijke 

reeks opstellen over diverse on
derwerpen, verscheen zopas een 
bundel mémoires, onder de titel 
« Zo is het gebeurd ». 
Uitvoerig handelt Richard Dewach
ter erin over zijn jeugd, het stu
dentenleven uit die t i jd, de solda-
tentijd (de grootste ontgoocheling 
in zijn leven), zijn eerste literaire 
vruchten, zijn huwelijk en de vele 
vrienden in binnen- en buitenland. 
Er zijn ook recente herinneringen. 
Zo de briefwisseling met het mi
nisterie van de Nederlandse Kui
tuur naar aanleiding van de weige

ring van de benoeming tot Ridder 
in de Kroonorde. De ministeriële 
brief getiteld « Eerwaarde Heer 
Dewachter » ontbreekt niet. 
Het is een boek dat elke Klein-
brabander en vriend van het land 
aan de Schelde moet lezen. 

Uitgave van de Streek-VVV-Klein-
Brabant-Scheldeland vzw. Kost
prijs 225 fr. Te bestellen door 
storting van voormeld bedrag op 
rek. nr 061-7806640-60 van de 
Streek - VVV- Ktein-W-anbant-Sohel-
deland vzw. 

^ILIYIS 
Zaterdag 31 mei — RTB (av.) 
633 SQUADRON (Mission 633) (1964) 
Dramatische oorlogsfilm van Walter E. Grauman, met Cliff Robertson. 
Stelt het moedig gedrag van luchtpiloten tijdens Wereldoorlog 11 in 
het licht. 

Zaterdag 31 mei — BRT (nam.) 
DE TREIN NAAR HET STATION HEMEL (Vlak Do Stanice Nebe) (1972) 
Mooie Tsjechische jeugdfilm waardoor ook ouderen kunnen geboeid 
worden. Het is een fascinerend kontakt met de sprookjeswereld in een 
wonderlijke half-magische sfeer. 

Dakmar en haar 
vriendje Franta uit 
de familiefilm «De 
trein naar het sta
tion hemel ». 

Woensdag 4 juni — RTB 
FRANCAIS, SI VOUS SAVIEZ (1972) 
Eerste in een serie van drie films (over vier televisie-avonden ge
spreid) over een kwarteeuw Franse geschiedenis, gemaakt door het 
duo joernalisten-tv-regisseurs André Harris en Alain de Sédouy. Deze 
houden hierin de Fransen een spiegel van de waarheid voor waarin 
alle valse schijn en leugens van de officiële versies uit de geschiede
nisboekjes en de herdenkingsredevoeringen ontzenuwd worden. 
Vandaag het eerste deel : De nederlaag van 1940. 
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VLAAMSE MEESTERS 
UIT SPANJE 

Momenteel zijn ettelijke werken 
van Vlaamse 17e-eeuwse schil
ders uit Spaans bezit voor korte 
tijd terug in hun vaderland, in ca-
su het Muzeum voor Oude Kunst 
te Brussel, Regenschapstraat, tot 
13 juli a.s. Deze expositie heeft 
plaats in het kader van de Bel-
gisch-Spaanse kulturele akkoor
den. 
Er zijn ca vijftig schilderijen te be. 
zichtigen uit diverse Spaanse kol-
lekties, o.a. ook uit het Prado. De 
meeste werken zijn alhier prak
tisch onbekend, ook omdat ze uit 
partikuliere verzamelingen stam
men Cca 20). Het leeuwenaandeel 
(21) wordt door het Prado gele
verd. 

Grote verzamelaars van kunstwer
ken waren in het verleden de 
meeste Europese vorsten en prin
sen. De voorliefde van Filips II 
ging naar de Vlaamse schilders 
(vooral Bosch), hij had het minder 
voorzien op de levende Vlamin
gen, van wie hij er ettelijke naar 
het schavot en de brandstapel 
verwees. Humanistischer waren 
de aartshertogen Albrecht en Isa
bella (van wie er een prachtig dub
belportret door Rubens is te zien) 
die eveneens grote verzamelaars 
waren, welke werken ze in hun 
drie residenties tentoonstelden 
(Brussel, Tervuren en Mariemont). 
Ook de kardinaal-infant Ferdinand 
van Oostenrijk en koning Filips IV 
waren kunstmecenassen evenals 
de landvoogd aartshertog Leopold 
Willem. • 

In deze tentoonstelling werd ge-
streftd naar selektiviteit maar ook 
naar representativiteit. Het — 
prachtlievend — portret is verte
genwoordigd door werk van Ru
bens, Van Dyck en Gaspar De 
Craeyer, de religieuse tematiek is 
er, meer statig dan vroom, ken
schetsend voor de kontra-reforma
tie ; er zijn de stillevens van 
meesters in het vak als Snyders, 

Fyt en Adriaenssens ; de bloem
stukken van de verbazend knappe 
en verfijnde Daniel Sogers, van 
Van Thielen en Van Kessel ; er 
zijn diverse landschappen, o.a. 
van de Fluwelen Bruegel ; allego
rieën van Janssens ; mitologische 
tema's van een overigens robuste 
Jordaens (een schilder die o.i. on
derschat is), genrestukken van de 
vriendelijke Teniers (Brouwer en 
Van Ostade zijn realistischer, rau
wer en technisch even knap) de 
veldslagen van Snayers (soms op 
zeer klein formaat) en interieurs 
van Ryckaert. Verder werken van 
L. de Gaulerie, H. de Clerck, Joos 
van Caesbeeck, Frans Francken 
J. van Kessel de Oude, P. van Lint 
Adam-Frans van der Meulen, P 
Meulener, J. Miei, Joos de Mom
per de Oude (een van die onder
gewaardeerde « kleinmeesters ») 
P. Snayers (die na een « scho 
ling » te Madrid een jachtscène 
met Filips IV mocht schilderen, 
inwijding die nodig was omdat de 
Spaanse jachtmetode van de 
Vlaamse verschilt...), J. Ph. en J. 
Van Thielen, J. Wilders en ten 
slotte Arthur Wolfordt. 
Een van de beste werken is wel 
de Alchemist van Ryckaert en het 
Laatste Avondmaal van Antoon 

Van Dyck, naar het fresco van da 
Vinci. 
De lof van de Vlaamse barok in de 
schilderkunst van die tijd hoeft 
niet meer gemaakt te worden. 
Maar eerlijk gezegd vraagt men 
zich af, waarom men deze ten
toonstelling uit Spanje heeft la
ten overkomen. Het gaat natuurlijk 
om een keuze maar als men in 
hetzelfde museum de zalen be
treedt waar het vaste museum
fonds wordt tentoongesteld en 
waar dus ook de 17e eeuw rijke
lijk vertegenwoordigd is dan stelt 
men de quasi-overbodigheid van 
deze extra-tentoonstelling vast. 
Jammer voor de inspanningen en 
alle respekt ervoor, maar het door
snee-peil is dan toch niet zo, dat 
men een bazuin zou moeten bo
venhalen. Niettemin bevelen we 
graag een bezoek aan. Er is een 
zeer mooie geïllustreerde katalo-
gus verkrijgbaar. (R.C.). 

« De Alchemist > door Rijckaert, 
een der talentrijkste genreschfl-
ders van de Vlaamse Scool (bo
ven). 

Keizer Karel en keizerin Isabella 
door Rubens naar Titlaan (onder). 

COn€€L 
« DE DWAZEN STERVEN UIT > 
IN ARCATEATER GENT 

Peter Handke schijnt voor het 
ogenblik één van de meest ge
speelde auteurs te zijn. In het 
Area kelderteater kwamen de 
werken van de Duitse schrijver 
reeds enkele malen aan bod. Ook 
« Die Unvernunftlgen sterben 
aus » met als Nederlandse titel 
« De dwazen sterven uit ». Luk 
Vandriessche verzorgde de ver
taling welke nu als kreatie voor 
het Nederlands taalgebied loopt. 
Bij de aanvang moet de toeschou
wer wel wat wennen vooral
eer de betekenis te begrijpen. 
Het is de strijd in handel en nij
verheid om de ekonomische macht 
te bekomen. Hiervoor zijn alle 
middelen goed om het doel te 
bereiken. 
Herman Quit (Anton Gogen) is de 
zelfvoldane eigenzinnige hoofd
vertolker. Voor hem is alles koop
waar. Die niet terug deinst zijn 
vennoten Kilb (Harry de Neve), 
von Dulbouw (Rik Braveboer), 
Koerber Kent (Roger van Kerpel) 
en Lutis (Raymond Bosschaert) 
door allerlei oneerlijke praktijken 
klein te krijgen. En toch blijft 
Quit voor hun dé figuur naar wie 
zij steeds opkijken. Veel aktie is 
er niet maar de gesproken tekst 
treft en doet het uitstekend. 
Guit die een suksesrijk leven 
heeft komt op zijn hoogtepunt en 
eens dat bereikt heeft het leven 
voor hem geen doel meer zodat 
hij zijn eigen ondergang bewerk
stelligt. 
De regie is in handen van Jo De-
caluwe die het geheel zeer ge
nietbaar maakt en ook het dekor 
ontwierp. 
Verdere voorstellingen gaan nog 
de dinsdagen, vrijdagen en zater
dagen. 

Lode B 

HERBOREN CIRKUS ? 

(m.v.l.) De grote ti jd van het cir-
kus is voorbij. Enkel super grote 
cirkussen houden zich in de tra-
pezen. En nochtans, het cirkus 
was een onderdeel van het dorps
leven, waar groot en klein intens 
bij betrokken waren. In vakantie
tijd scharrelden de kinderen rond 
de woonwagens en de dieren 
(van pony tot kameel) die uitge
laten werden op een stuk weide 
of op het gemeenteplein. In de 
schooltijd liep de meester of de 
juffrouw met de klas naar de 
kooien met de apen, de paarden, 
de honden en (met een beetje 
geluk)... de grote katten. 
Het was een stuk onvervalste na-
tuurkundeles zoals er zelden een 
werd gegeven. Maar dat is nu 
voltooid verleden t i jd. 
Het enige nog resterende echt 
Vlaamse cirkus, Johny, was de 
geest aan het geven toen het op 
de-val-reep gered werd door en
kele klevere jongens die er een 
cirkus-show van maakten. Wij 
hebben een voorstelling met veel 
interesse bijgewoond. Het is een 
poging tot overleven maar het 
blijft toch altijd maar een poging. 
Dieren ? Nog één paard en een 
pony. Akrobatieën, trapezewerk 
is nog even spektakuiair en zelfs 
het jongste dochtertje maakt 
reeds enkele sprongen, zodat je 
de indruk krijgt dat de stiel toch 
verder geleerd wordt. De klowns 
zijn er ook nog en hun simpatie-
ke voddenkledij en gehaspel met 
de koperinstrumenten zetten nog 
steeds de boel op stelten. De 
rest wordt opgevul(;i met show 
en... reklame én een vedette. In 
dit geval de vreemde talen zin
gende Ignace (Jeremy). 
Het alles gepresenteerd en op
gepept door een vlotte Erik Ma 
rijse. Als op die wijze het cir
kus gered kan worden, mij goed. 
Maar het is duidelijk dat een fa
cet van « het dorp • (zoals Wim 
Sonneveld het nog zo ontroerend 
bezong) tot het verleden behoort. 
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Dl SPORCU/IIK 
LE CHATEUIN 

Op de weg Brussel - Antwerpen, 
tussen Sint-Brixius-Rode en imp-
de, ligt een kasteeltje, met daar-
rond een hof van 25 hektaren. 
Het Ps te koop. Naar men in de 
streek vertelt voor 25 miljoen. 
Maar als u liefhebber mocht zijn, 
moet u er rekening mee houden 
dat u nog wat zal moeten bijpas
sen. Want naar het schijnt — 
de mensen weten blijkbaar veel 
— zou niemand minder dan Eddy 
Merckx een bod van 65 — vijf
enzestig — miljoen gedaan heb
ben. Ais het moest waar zijn — 
maar wij geloven er eerlijk ge
zegd geen sjiek van — dan zou 
Eddy binnenkort kasteelheer kun
nen worden. En dan nog de adel
stand en zo, en klaar is Kees. 

ACH... 

Ach, de boer die ploegde maar 
voort, en de ronde van Italië die 
ploetert maar verder. Wie inte
resseert zich voor heel die sante-
boetlk ? Zelfs Merckx niet, want 
die had toevallig weer een val

ling toen het cirkus begon. Wij 
weten het ook niet, maar de al
gemene onverschilligheid vloeit 
waarschijnlijk voort uit het feit 
dat het teeveetje niet bereid 
bleek ons aller Fred ter beschik
king te stellen voor het versie
ren van weliswaar onnozele maar 
toch doeltreffende reklame. Waar
uit dan de vraag resulteert wat 
het « volk » van een koers ver
wacht : reklame die het de das 
omdoet, of sport ? Of is dat het
zelfde ? 

PROFICIAT 

Een hartelijk proficiat aan het 
adres van Ingrid van Acoleyen, 
het meisje uit Malderen, dat in 
haar leeftijdsgroep en in haar 
discipline (hoogspringen) eerste 
geklasseerd staat in de Petrole 
Hahn (haargroeimiddel dat zij 
niet nodig heeft). Zij leverde na-
meiijk de beste prestatie dit jaar. 
Nu is het niet zozeer die presta
tie die indruk op ons maakt, als 
wel het feit dat zij ook de beste 
leerlinge van haar klas is, dat zij 
haar studies even ernstig op-

SPORT EN KOSMOS 

Wij bezochten de infoKOSMOS-tentoonstellIng waarover voor een paar 
weken op deze bladzijde sprake was. 
Ergens wil die tentoonstelling de indruk wekken dat de verkenning 
van de ruimte een triomfantelijke prestatie is van de mens, een bewijs 
van' het menselijke genie, een manifestatie van de grootheid van de 
mens. 
Het weekblad « Knack » merkte daarbij op dat het niet nodig is al te 
hoog op te lopen met dat menselijke genie en zo, omdat men zo wat 
op de maan kan gaan huppelen, of een paar machientjes op een of 
andere planeet droppen, want dat er op de aarde zelf voldoende rotzooi 
is en geschapen wordt om serieus te twijfelen aan dat menselijke 
genie. 
Het is een standpunt, met zijn pro's en contra's, dat hier in het mid
den kan worden gelaten. 
Maar als men dit begin — en laten wij maar zeggen : nog stuntelig 
begin — van de verkenning van de kosmos zo sterk gaat relativeren 
wat zijn waarde voor het mensdom betreft, wat moet men dan denken 
van het het spektakelsportje ? 
Tienduizenden zatte supporters die een bedreiging vormen voor een 
stad, omdat « hun » klub verloor ? Autorenners die zichzelf en anderen 
doden om c< de massa » wat sensatie te bezorgen ? Miljoenen mensen 
die gepassioneerd zitten te turen naar enkele kleurige reklameventen 
die op een velo van hier tot daar rotsen, volgens een onbegrijpelijk 
schema en met een in se zinloos doel, want al ze de « arrivee » bereikt 
hebben, zijn ze weer weg. 
Nu mogen wij het niet voorstellen als zou de « Knack «-reporter de 
spektakelsport boven de ruimtevaart stellen (voor zover vergelijking 
en hiërarchie mogelijk zouden zijn). Verre van. Maar wat wij ons afvra
gen is dit : als hij in het ene nog geen bewijs van humane grootheid 
wenst te zien — waarin hij misschien gelijk heeft —, wat ziet hij dan 
in het andere ? 

Tijd voor atletiek ! Luik haalde andermaal de Interklubtitel. Dit jaar 
vóór Gent en Daring Leuven (Schots, Luik, wint de 1500 m.). 

neemt ais haar atletiekprestaties, 
dat haar ambities op het profes
sionele vlak liggen, en niet op 
dat van de sport, en dat zij thuis, 
ondanks haar jeugdige leeftijd, 
fiink de handen uit de mouwen 
blijkt te steken. Wij begroeten in 
Ingrid iemand die de sport op de 
juiste trap van de waardeiadder 
kan plaatsen, en tóch grote pres
taties leveren. Dat is sport. En 
de jeugd schijnt het ons te leren. 

STRAFFE BERICHTEN 

Misschien kent u het kleine boek
je « Man bijt hond » (De Arbei
derspers, 1970). Het bevat een 
aantal groteske berichten uit al
lerlei Vlaamse en Nederlandse 
kranten. En natuurlijk zijn er ook 
een aantal sportberichten opge
nomen, en het zal wel niemand 
verwonderen dat men daartussen 
de « strafste » joernalistieke toe
ren terugvindt. Het wordt stil
aan ti jd, dachten wij bij het her
lezen van het boekje, dat men 
in de sportjoernalistiek ook eens 
wat gevoel voor humor aan de 
dag gaat leggen. Alles wordt 
daar nog zo bloedernstig geno
men, dat het niet anders kan of 
het moet uiteindelijk uitmonden 
in het groteske. 

LE TRES GRAND BRUXELLES 

Wij hebben het vroeger al eens 
opgemerkt in verband met roei-
sport, en nu lezen wij het weer 
in verband met het gewichthef
fen : klubs uit Vilvoorde worden 
door « Les Sports » doodgewoon 
Brusselse klubs genoemd. Nu zal 
dat misschien wel een aantal 
straffe Belgen in Vilvoorde ple
zier doen, maar of men de «Kas-
saa» en zo al direkt de eer mag 
aandoen te behoren tot de capi-
tale de l'Europe, dat lijkt ons 
toch wat twijfelachtig. En vergis
te « Les Sports » zich niet waar 
het schreef dat Merchtem « en 
pays flamand » ligt ? Als ze dan 
toch bezig zijn Bruxelles uit te 
breiden... 

het funktioneel kombinatiemeubel in eigentüdse, 
nuttig, esthetische vorm. 

Onze 
studiedienst 
lost 
uw 
woonproliieóni 
gratis op 

KOMISCH 

Men vertelt ons iets dat wij niet 
goed begrijpen. Graag, als het 
kan, een verduidelijking of recht
zetting dus. Men zegt ons name
lijk dat één van de scheidsrech
ters die de handbaiwedstrijd 
Sasja - Seraing leidden, en daar
bij niet bepaald uitblonken, de 
man is die in feite alles te ver
tellen heeft in de handbaiarbitra-
ge : opleiding, aanduidingen, be
vordering enz. En dat hij daar
voor behoorlijk betaald wordt, 
daar waar de arbiters praktisch 
niets opstrijken. Als dat allemaal 
waar is, lijkt het ons toch nogal 
komisch : de grote baas die zelf 
het slechte voorbeeld geeft. En 
over de anderen moet oordelen 

ALS 'T MAAR WAAR IS... 

« Den Union » gaat,^als wij de 
gazetten mogen geloven, straffe 
toeren uithalen. Er werd onge
veer 35 miljoen — altijd volgens 
de gazetten — besteed aan spe
lers. Het stadion wordt volledig 
vernieuwd. Het bestuur ook, maar 
dat zal misschien minder kos
ten. Men zal avondmatchen spe
len tegen grote ploegen. En dat 
allemaal voor een klub die de
gradeert. O.m. met de hulp van 
« de klub van honderd » — hon
derd mensen die ieder jaarlijks 
10.000 frank lidgeld afdekken, 
maar dat is nog maar één mil
joen — zal men niet alleen in 
de kortst mogelijke tijd opnieuw 
opstijgen van derde naar eerste, 
maar zal men ook in acht jaar 
alle schulden afgelost hebben. 
Kan zijn, natuurlijk. 

VAN DAG 
• MAANDAG : Als ze in . Meu-
lebeik » eens een baskettrainer 
aanwerven, doen ze het goed. Ze 
werven er een stuk of drie aan, 
en gooien er 's anderendaags een 
paar buiten. Origineel is het wel 
• DINSDAG : Het lijdt geen twij
fel : Eddy Merckx zal de ronde 
van Italië winnen % WOENSDAG : 
Voetbal op 't kleine scherm. Heb
ben dus geen tijd om iets te 
schrijven # DONDERDAG : Eddy 
Merckx heeft een « valling ». Zal 
De Doorluchtige Lijder de ronde 
van Italië kunnen winnen # VRIJ
DAG : Antwerp en Anderlecht 
spelen de finale voor de beker 
van België op 1 juni, en in ieder 
geval Europees volgend jaar 
• ZATERDAG : O rampzalige dag. 
Merckx heeft 37,5 graden koorts, 
en ziet af van deelname aan de 
ronde van Italië. Hij zal de ronde 
van Frankrijk winnen # ZONDAG: 
Generaal Mollet met algemeen
heid van stemmen gekozen tot lid 
van de kommissie belast met het 
toezicht op de nationale olimpi-
sche komitees. Schol # 

Tumhoutsebanf 102-104 - BORGERHOUT - Tel. 36>10.86 
Begijnestraat 39-41 - ANTWERPEN - Tei. 3347:24 - Ter Heydelaan 55-57 - DEURNE - Tel. 24.25.23 TOT DAG 

13 
DE UNIEKE AARDE 

In de vorige bijdragen werd een 
en ander verteld over de aarde. 
Er is vanzelfsprekend oneindig 
veel meer te zeggen, en één as-
pekt zal later, waar het gaat 
over de planeten, ook nog aan 
bod komen, namelijk het ont
staan van de aarde. 
Vooraleer de weg naar dé maan 
— en naar verdere hemellicha
men — in te slaan, mag mis
schien de eenvoudige, maar er
gens toch wel belangrijke vast
stelling worden gedaan dat de 
aarde uniek is binnen het zonne
stelsel. Dat er dus geen sprake 
kan van zijn naar een andere 
planeet te verhuizen wanneer 
de boel hier grondig bedorven 
wordt (bij voorbeeld dbor een 
nucleaire oorlog). 
Hoewel de ruimtevaart nog maar 
pas aan de verkenning van de 
planeten toe is, weten wij toch 
al dat Mercurius geen damp
kring heeft, en aan de ene zijde 
brandend heet, en aan de ande
re zijde ijskoud is. Venus heeft 
een giftige dampkring, met daar
binnen een temperatuur van om 
en nabij de 500 graden. Mars 
heeft een ijle dampkring, vooral 
van koolzuur, en is nauwelijks 
beschermd tegen de ultra-violet-
straling van de zon. Jupiter is 
niet eens in vaste toestand, en 
wie er zou vallen zou, door de 
grote aantrekkingskracht, niet 
meer kunnen opstaan. Op Sa-
turnus zouden wij in diepvries
toestand rondlopen ( — 150°), 
en op de nog verder van de zon 
gelegen planeten Uranus, Nep-
tunus en Piuto is het nog kouder. 
Misschien zijn er planeten zo
als de aarde bij andere sterren. 
Maar moest de dichtstbijzijnde 
ster er een hebben, en wij zou
den ze vinden, dan zouden wij 
met de ruimtetuigen die wij 
kunnen bouwen, 150.000 jaar no
dig hebben om ze te bereiken. 
Vanzelfsprekend gaan wij snel
lere tuigen bouwen. Zullen wij 
ze de snelheid van het licht ge
ven, dwz ze 20.000 maal sneller 
doen vliegen dan ze nu kunnen ? 
Dan zouden die raketten in 
100.000 jaar ons melkwegstelsel 
doorkruisen... 

Kortom, makkelijker dan erop 
te rekenen dat wij eens de aar
de zullen kunnen verlaten op 
zoek naar een fris en gezond 
ander planeeteje, zal het zijn te 
beseffen dat de aarde ons enig 
huis is, en er een beetje zorg 
voor te dragen. 
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29 MEI 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Paulus de boskabouter. 
18.05 De familie Robinson. 
18.30 Jonger dan je denkt. 
19.10 Verkeersveiligheid. 
19.17 Uit de dierenwereld. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Tijd voor Irish Coffee. 
20.45 Pano '75. 
21 35 Standpunten. 
22.00 Première. 
22.30 Nieuws. 
22.50 Koningin Elisabethwed-

strijd voor piano. 

NED 1 

14.25 Schooltelevisie. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Horen zien zwijgen. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Achter het nieuws. 
20.35 Kiaverweide. 
21.25 De ombudsman. 
21.50 Ronnie Carbett, klein 

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

NED 2 

18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van nature. 
20.00 Nieuws. 
20.20 The Eddy go round show. 
21.10 Bartje. 
22.05 Kojak. 
22.55 Kosterverbond. 
23.15 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3 .. j 'ai vu. 
18.30 Attention école ! 
19.00 Pilote de course. 
19.25 Antenne-soir. 
19.40 Tips voor de konsument. 

Nieuws. 
Contacts. 
Les belles manières. TV-
spel. 

21.50 De filmmolen. 
22 20 Koningin Elisabethwed-

strijd voor piano. 
Aansluitend : nieuws. 

19.45 
20.15 
20.20 

30 MEI 

BRT 

Schooltelevisie. 
Paulus de boskabouter. 
L'Ecole de la vie. Doku-
mentaire. 
Sportportret • Raymond 
Ceulemans. 
Doorgaand verkeer. 
Nieuws. 
Burt Bacharach. Brits 
showprogramma 
De Pallisers. 
KTRC. 
Nieuws. 
Koningin Elisabethwed-
strijd voor piano. 

14.00 
18.00 
18.05 

18.45 

19.10 
19.45 
20 15 

21.05 
''1.55 
22 25 
22 35 

NED 1 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Avro's Toppop. 
20.00 Nieuws. 

20.20 Kung Fu. 
21.10 De gebroeders Ham

mond. 
22.00 Televizier magazine. 
22.45 Avro's sportpanorama. 
23.10 Nieuws. 

NED 2 

18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Onzichtbare Johnny. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Daar komen de schutters 
20.50 Triologie. Tien jaar trio 

Louis Van Dijk. 
21.30 Zo maar een jochie. 
22.25 Interview met de minis

ter-president. 
22.35 Van Randwijk : stem van 

een Nederlander. 
23.15 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 Protestantse uitzending. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Sans mobile apparent. 

Franse politiefilm (1971) 
21.45 De prijs Louis-Philippe 

Kammans. 
22 00 Koningin Elisabethwed-

strijd voor piano. 
Aansluitend : Nieuws. 

31 MEI 

BRT 

14.00 Beentje buiten. 
14.30 De trein naar het station 

hemel. Tsjechische fa
miliefilm (1972). 

17.55 Paulus de boskabouter. 
18.00 Star trek. 
18.50 Wllly Caron zingt Richard 

Tauber. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Louis, zus en zoo, Show. 
21.15 Het kontrakt. Amerikaan

se thriller. 
22.25 Koningin Elisabethwed-

strijd voor piano. 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 1 

11.00 Teleac. 
15 00 Nieuws. 
15.02 De rode autobus. 
15.45 Twee jaar vakantie. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 The Flintstones. 
19.30 Kareltjes kolderieke ka

priolen. 
19.50 't Zand 33. 
20.00 Nieuws. 
20.20 De Wrekers. 
21.10 De kleine kwis. 
21 40 Brandpunt. 
22.25 De wereld in oorlog. 
23.15 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Kortweg. Het Holland
festival. 

18 55 Nieuws. 
19 05 Zorro. 
19.30 Wat een familie. 
20 00 Nieuws. 
20 20 Op losse groeven. 
21 30 Bedreigd. Amerikaanse 

TV-fllm 
22.40 Sterren kijken. 
23.20 Nieuws. 

RTB 

11.30 Videogazette des loisirs. 
12.00 Samedi-midi. 
12.55 Nieuws. 
13.00 TV 7. 
14.15 TVTemnss. 

17.45 Spectacles. 
18.15 A vos marques. 
19.10 Pierrot. 
19.15 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Wielrennen. De ronde 

van Italië. 
20.30 Le jardin extraordinaire. 
21.00 Mission 633. Engelse oor

logsfilm (1964) 
22.35 Koningin Elisabethwed-

strijd voor piano. 
Aansluitend : Nieuws. 

1 JUNI 

BRT 

Doe mee. 
Na de ontploffing. 
Het surrealisme. 
Konfrontatie. 
Zeven op zondag. 
De prachtige 6 1/2. 
Binnen en buiten. 
Met Bordeaux-Parijs. 
Tim 
Festival van Vlaanderen 
1974. 
Paulus de boskabouter. 
Het meisje van de TV. 
Bobek en Lolek. 
De stad waarin wij le
ven : Maaseik. 
Nieuws. 
Sportweekend. 
David Copperfield. 
Ook dit is leven. Sus en 
Lie, twee oudjes. 
Poëzie in 625 lijnen. Indi
aanse poëzie. 
Nieuws. 

9.00 
9.30 

10.20 
11.10 
12.00 
15.00 
15.15 

17.15 
17.40 

18.20 
18.25 
18.50 
19.00 

19.45 
20.00 
20.40 
21 30 

22.10 

22.30 

NED 1 

11.00 Eucharistieviering. 
14.30 Teleac. 
15.30 Nieuws. 
15.32 Ti-Ta-Tovenaar. 
16.00 Amsterdamse vloot re

vue. 
17 00 Vesper. 
17 30 Bericht wilde ganzen. 
18.30 Woord voor woord. 
18.35 MInimolen. 
18.40 De kinderen van nr 47A. 
19.05 Studio sport. 
20 00 Jennie. 
20.50 Panoramiek. 
?1.15 Nieuws. 
21.10 Markant-sport. 
22.15 Allee in wonderland. 
23.35 Surinamers deze week. 
23.20 Nieuws. 

NED 2 

18.55 Kortweg. 
19.00 Nieuws. 
19.05 Nederlandse blindenbond 

80 jaar. 
19.20 Ik zoek meneer Obolsky. 

Film. 
20.40 Alle hens Nieuwe serie. 
21.30 Sonja's avonds. 
22.20 De zomer In het hoofd. 
22.30 Humanistisch verbond. 
22.50 Nieuws. 

RTB 

10.00 Des machines, des mat-
tres, des élèves. 

1100 Eucharistieviering. 
12 00 Faire le point. 
13 00 Nieuws. 
13.05 Concertissimo. 
13.40 Arts-Hebdo. 
14 15 Le VIrgInien. 
15.30 Wielrennen : Bordeaux-

Parijs. 
17.20 Carrefour 17. 
18.00 Foili s. 
18.40 Barbapapa. 
18.45 Sportweekeinds. 
19.30 Antenne-soir, 
19.45 Nieuws. 
20.15 Suggestions. 
20.20 La vie fabuleuse de Paul 

Gauguin. 
21.10 Cinéscope. 
22.40 Nieuws. 

2 JUNI 

BRT 

18.00 Paulus de boskabouter. 
18.05 Klein, klein kleutertje. 
18.20 De familie Partridge. 
18.45 Twee werelden. Doku-

mentaire over Dominica. 
19.15 Sporttribune. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Het huwelijk. Franse psy

chologische komedie 
(1968). 

21.45 Ten huize van August 
Van Istendael. 

22.35 Nieuws. 

NED 1 

18.45 De minimolen. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Arpad de zigeuner. 
19.25 NL-Toppers. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Pepper. 
21.10 Maude. 
21.04 Zomer '75. 
22.10 Aktua TV. 
22.50 Nieuws. 

NED 2 

18.45 
18.55 
19.05 

19.30 

20.00 
20.20 
20.50 
21.15 
22.05 

22.50 
22.55 

Kortweg. 
Nieuws. 
The new Dick van Dyke 

show. 
Hier Parijs, hier Jan Brus-
se. 
Nieuws. 
George Baker Selection. 
Mash. 
Alle hens. 
Op zoek naar de wereld 
van morgen. De verste
delijking van de wereld. 
Symbose. 
Nieuws. 

RTB 

18.10 1, 2, 3 . j 'ai vu. 
18.30 TV-Femmes. 
19 00 La pensee et les hom

mes. 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Wielrennen. De ronde 

van Italië. 
20.25 SI VOUS saviez. 
20.45 Franz. Dramatische ko

medie (1972). 
22.15 Les idees claires. 
23.05 Nieuws. 

3 JUNI 

BRT 

18.00 Paulus de boskabouter. 
18.05 Laurel en Hardy. 
18.25 Ierse beelden. Toeristi

sche dokumentaire. 
18.50 Kom op je verhaal. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Rij maar aan. 
21 05 Spel zonder grenzen 
22.20 Gastprogramma. 
22.50 Nieuws. 

NED 1 

14.00 Schooltelevisie. 
15.00 Van hart tot hart. 
18.45 De minimolen. 
18.55 Nieuws. 
19 05 Boy Dominique. 
19.30 Naar de eilanden van In

donesië. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Denkend aan Limburg. 
20.45 Hier en nu. 
21.05 Spel zonder grenzen. 
22.30 Hier en nu. 

22.50 Geestelijke liederen. 
23.00 Den Haag vandaag. 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

18.15 Teleac. 
18.45 Kortweg. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De Waltons. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Verloren vrijheid. Doku

mentaire. 
21.15 Nader bekeken. 
21.45 Muziek-motief op herha

ling. 
22.45 Ten slotte. 
22.50 Nieuws. 

RTB 

18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Seniorama. 
19.00 Pilote de course. 
19.25 Antenne-soir. 
19.38 Tips voor de konsument. 
19.45 Nieuws. 
20.15 L'Homme sans visage. 
21.05 Spel zonder grenzen. 
22.20 Wielrennen. 
22.35 Nieuws. 

4 JUNI 

BRT 

16.30 Jevanjong. 
17.45 
17.50 
18.50 
19.45 

Paulus de boskabouter. 
Wie weet, wint. 
Coronation street. 
Nieuws. 

20.15 Chico. 
20.40 
22.20 

23.10 

Mooi weer vandaag. 
Fundamenten. Over ko
ning Albert. 
Nieuws. 

NED 1 

9.40 Schooltelevisie. 
15 30 Motormuis. 
15.35 De boefjes. 
15 55 De kleine prinses. 
17.00 Parasolka uit vissen. 
17.09 Zwijgen Is goud. 
17 44 Popeye. 
18.45 De minimolen. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19.50 Socutera. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Politieke partijen. 
20.30 De verloren dochter 
21.20 Panoramiek. 
21.35 Studio sport. 
22.00 Den Haag vandaag 
22.15 Zienswijze. 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

18.45 Kortweg. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Jouw wereld, mijn we

reld. 
19.30 Kenmerk. 
20.00 Nieuws. 
20.20 All in the family. 
21.10 Prelude to war. I ropa-

gandafilms uit WO I. 
22.00 Simplistisch verbo d. 
22.30 Starmaker. 
23 00 Nieuws. 

RTB 

18.55 Les Pills. 
18.25 Tempo. 
18.55 Les Pilis. 
19.00 Erreurs judiciaire . 
19.25 Antenne-soir. 
19.40 Tips voor de konsument. 
19 45 Nieuws. 
2015 Wielrennen : de ronde 

van Italië. 
20.25 Chansons a la carte. 
21.55 Koningn Elisabethwed. 

strijd voor piano. 
Aansluitend : Neuws. 
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Jonge weduwe (34 j.) met 2 kin
deren vraagt werk als verkoop
ster, zo mogelijk in konfektiezaak 
als retoucheuse. Halve dagen (of 
uren) overeen te komen. Inl. : 
prov. raadslid Roger Van Dijck 
(Brecht), tel. 031/13.89.50. R 72 

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

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

Zoekt plaats, zo mogelijk in de 
omgeving van Gent. Techn Ing 
Landbouw-Scheikunde, 40 jaar, 
goede referenties. Inl. bij volksv. 
Fr. Baert, K. Astridlaan 123, Gent, 
tel. 22.52.06 of 22.94.3Jr-— R 70 

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

Gezocht te Brussel, grote omge
ving Aarlenstraat, kamer voor 
studentin bij Vlaamse familie. 
Kontakt opnemen bij kamerlid Wil. 
ly Kuijpers, Swertmolenstr. 23, 
3020 Herent, te l . 016/22.96.42. 

R 73 

Café « Lamme Goedzak » te huur, 
Geraardsbergsestwg 95 te Erem-
bodegem-Terjoden. Lokaal van de 
plaatselijke fanfare, jeugdvereni
gingen, enz. Voor alle inl. z.w. tot 
dhr De Decker Rochus, Ninovestr. 
77, ErembbidÈgÈm-TêrJoden (0S3/ 
70.15.76) - " - ' R 75 

Bejaard echtpaar zoekt alleen
staande dame als hulp en gezel
schap. Alle komfort. Liefst inwo
nend (Aalst). Lastige karweien 
worden door werkvrouw verricht. 
Kontakt opnemen met Jan Cau-
dron, tel. 053/70.40.64. R 77 

45-jarige zoekt werk als bediende 
te IVIechelen of te Antwerpen. 

43-jarige zoekt werk als garage
bediende, bediende-verkoper of 
bediende-magazijnier. 

A2 scheikundige en assistent psy
choloog zoekt part-time betrek
king Brussel, Mechelen, Antwer
pen. 

23-jarige jonge dame, lager mid
delbaar onderwijs, 8 jaar ervaring 
in bank en in bedrijf, zoekt betrek
king als bediente te Mechelen of 
in het Antwerpse. 

Hostess onthaal A l , 23 j . , zoekt 
passende betrekking. 

Monitor, A3 elektriciteit, 82 elek-
tro-mechanika, D-kursus, zoekt be
trekking 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, gro
te terasen, mooie tuin, voor 3 a 4 
rustige mensen in juni, juli, augus
tus, september. Tel. 050/51.17.05. 

R 78 

Leraar, 24 jaar, zoekt werk gedu
rende de maanden juli en augus
tus. R 80 

Kulturele instelling Brussel zoekt 
zeer vlotte steno-daktylo, werk
uren onregelmatig, hoog loon. Zich 
niet aanmelden indien niet zeer 
bekwaam. Kontakt via sen. M. Van 
Haegendoren, Guido Gezellelaan 
63; aoiaJ-Heverteé, te». 0ll6/22.45.45 

R 79 

Op en top VLAAMS BEDRIJF vraagt over gans VLAANDEREN 

0) 
DAMES 

als medewerksters in part-time dienst
verband. Wagen vereist. 

Inlichtingen : N.V. DISTRILENE 
Stationsstraat 42 

3100 HEIST-OP-DEN-BERG 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Produkt-manager met jarenlange 
ervaring en uitstekende referen
ties zoekt nieuwe werkkring. 
32-jarige gehandkapte dame, van 
beroep naaister, wenst betrekking 
als werkster, indien mogelijk in 
'een Nederlandstalige school. 
Scheikundige-apotekerstak, 28 j . , 
kijkt uit naar een passende be
trekking. Spreekt naast Neder
lands ook Frans, Engels en Duits. 

Is bereid reizen naar het buiten
land te ondernemen of zelfs daar 
te verblijven. 
18-jarige kinderverzorgster zoekt 
een geschikte betrekking. 
Wie helpt een elektro-mekanieker 
met lange praktijkervaring aan een 
nieuwe werkgelegenheid ? 
Voor inl. : dr Jef Valkeniers, Ni-
noofsestwg 11, Schepdaal, tel. 
02/569..16.04. R 81 

N A T I O N A L E LOTERIJ 

21 ste TRANCHE 

H O G E L O T E N : 

1 X twaalf miljoen 
Sxéén miljoen 
3 X een half miljoen 

HET BILJET : 230 fr. 
HET TIENDE : 25 fr. 

DE LOTEN WORDEN UITBETAALD ZONDER DE 
MIMTE FISCALE OF ANDERE AFHOUDINGEN 

ADVERTEERT IN «WIJ 

Trekking op 4 juni 

» 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

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

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 

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

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei. 

SPEELGOED : uitgebreid© 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 me-

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

MINITRIPS NAAR LONDEN 
— LAGE PRIJZEN 

— UITGEZOCHTE HOTELS 

— DAGELIJKSE AFREIZEN 

3 DAGEN (2 overnachtingen) 

Ho'els 
Sealink 

Oostende 
BAF Dan-Air 

Zaventem 
Br. Caledonian 

toeslag per 
dag verl. éénpers. bad 

Roya! Norfolk 
Roy i l Bays water 1.990 
Royal Horseguards 2.670 
Roy-il Trafalgar 2.790 
Self -idge 3.650 

2.730 
3.440 
3.555 
4.410 

3.100 
3.750 
3.860 
4.720 

5.630 
6.335 
6.450 
7.300 

375 
725 
790 

1.215 

150 
300 
300 
300 

inb. 
inb. 
inb. 

— I sge prijzen — uitgezochte hotels — dagelijkse afreizen 
Hotpirezervatie alleen, eveneens aiogelijk. 
In d'̂ ze prijzen zijn begrepen : 
— Sealink : Oostende - Dover - Londen . (Victorlastation) heen 

e.-i terug ; 
— BAF : Oostende - Southend - Londen (Liverpoolstreetstatlon) 

heen en terug ; 
— British Caledonian : Zaventem - Gatwick - Londen (Victoria-

station) heen en terug ; 

— Dan-Air : Oostende - Gatwick -̂  Londen (Victorlastation) heen 
en terug ; 

— 2 overnachtingen op bazis van kamer en ontbijt, in het door U 
uitgekozen hotel ; 

— uitgebreide dokumentatiemap Londen ; 
— alle taksen en fooien. 

Spoedig inschrijven aanbevolen (vooral voor de verlengde week
ends). 

Alle Inlichtingen op het VTB-VAB-hoofdkantoor, St-Jacobimarkt 45 - Antwerpen - tel. (031)31.76.80 (20 lijnen) of in onie kantoren 
te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselire, St-Niklaat, Turnhout en Vilvoorde of 
bij onze plaatselijke vertegenwoordiger». Vergunning Nr. 1185 - Kat. A 

flfll1B€U0L€n 
Taveerne - 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-lokaal 

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 . «talilns 

KARAVANCENTRA ANTWERPIN 
teL (031)21.98.15 

Frans Beirenslaan 278, BORSBEEK 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 

TeL (054)33.37.56 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734.06 43 
Na 18 u. 425.46.42 

ALLE VERLICHTING 
lustrerie mare de vriese 

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

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel. (02)268.14.02 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (031)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Blihuizen : Cogels Osyle! 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (031)36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gent 
TeL (091)22.45.62 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
gtwwihouwwwit, 52 Antwwpii T«l. 0*3135.»^ 
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Bij ieder aangekocht kledingstuk 
geeft STANDING 3 maand 

GARANTIE 

E N I G I N B E L G I Ë 

ii 

Alles kan per stuk bekomen wor
den aan 1/2 van de prijs + 10% 

V O O R B E E L D : 2 KOSTUUMS KOPEN - 1 KOSTUUM BETALEN 
2.000 m2 OPPERVLAKTE - KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 

DE GROOTSTE EENMANSZAAK VAN BELGIË 
DAMESMANTELS. KLEEDJES, VESTEN DAIM OF LEDER, BROEKEN. Special TROUWKLEREN 

Voor ieder trouwpaar een prettige verrassing — REISKOSTEN VERGOED 
Onze referentie : duizenden tevreden klanten. Mevrouw. Mijnheer, ledere frank telt dubbel 

bij STANDING. 

ALLE ZATERDAGEN DOORLOPENDE MODESHOW - van 15 tot 17 uur 

I DENDERMONDSESTEENWEG, 2 / ( 

AALST TEL. 053 /21 .79 .73 

Will Tura g«kl«ed bii 
h«t huis STANDING 

Bijhuis STANDING 

GItschotellei 138 

Berchem - Antwerpen 

JOHN 
HOMON 

John Horton gekleed bi| 
het huit STANDING 
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38^ VLAAMS-NATIONAAL ZANGFEEST 

t m i l MET DE GRIMUCH! 
Dat er op het 38e Vlaams-nationaal 
zangfeest « duidelijk minder mensen 
dan gewoonlijk waren », zoals de TV-
man zondagavond meedeelde, vinden 
wij onjuist. Wat wel waar is : de 
staanplaatsen in de nok, waar gewoon-
Ijk de jonge lui huizen, waren niet zo 
druk bezet. De jonge mensen beschik
ken over meer centen dan vroeger en 
willen een stoel, ipv beton Het Sport
paleis zat vol, de TV-beelden bevestig
den dit... 

De pogingen om het eens over een 
andere boeg te gooien waren niet al
tijd even gelukkig, alhoewel wij ze 
tenvolle begrijpen en zelfs konden 
waarderen 

In het kort een paar kommentaren. De 
teksten van A. Van Wilderode (die een 
ovatie kreeg voor zijn doctor honoris 
causa-schap) waren weer stukjes van 
ontroerende verwoording, en werden 
voorgedragen door de volle stem van 
Marcel Hendrickx. Kurt Fleming en 
Wim De Craene, twee polen misschien, 
vervolledigden de waaier van al wat in 
Vlaanderen zingt. Twee stijlen die elk 
hun aanhangers hebben en de gezonde 
verscheidenheid beklemtonen. De mu
zikale klowns Rexis en zonen trokken 
het wat te lang maar brachten afwis
seling en eindelijk iets voor de aan
wezige kinderen die ongeduldig wor
den bij al het ernstig gepraat en ge
zang en vaak aktuele grappen niet be
grijpen. De dansgroepen De Flicks en 
Shaida lieten beweging en kleur zege
vieren en bekoorden jong en oud. De 
koren Con Amore, Fidelitas en Ver-
hoevenkoor waren indukwekkend en 
het is spijtig dat zij niet meer kansen 
krijgen, bv op de TV (de NOS-zenders 
werken vaak met koren). Een speciale 
pluim voor de Gallienoten die voortref
felijk een kabaretlied brachten. 

Het was te verwachten dat het optre
den van Louis Neefs enige deining zou 
veroorzaken vooral bij aanwezigen uit 
het Mechelse Wij vonden het optreden 
van Neefs niet biezonder geslaagd. 
Voor ons is « Magrietje » een smartlap 
als een ander ., 

Jef Burm en Johny Voners stalen de 
show, alhoewel hun woordspelingen 
soms wat te doorzichtig waren. Hope
lijk zullen hun liedjes nog niet verleerd 
zijn tegen 8 juni 

Willem De Meyer oogstte sukses met 
zijn soldaten. Iemand zei ons ; « Het 
is ver gekomen, Belgische soldaten op 
een Vlaams-nationaal zangfeest. Infil
treert « België » in het Vlaams-natio-
nalisme ? ». Het omgekeerde kan ook 
natuurlijk ! Spijtig dat de soldaten al
leen maar « brave » liedjes zongen. 

Het in memoriam Hendrik Diels (Van 
Wilderode) was mooi. Een fragmentje : 
« De grote himnen die zijn hart be-
((oorden weerklonken op de deining 
van zijn hand die tekens trok onder de 
oude woorden ». 

Uit de rede van voorzitter Portier ont
houden wij vooral het volgende : « De 
unitaire staat België kan In zijn huidige 
strukturen nooit het vaderland zijn van 
de Vlamingen. Wij willen onze kinderen 
en kleinkinderen een eigen Staat ge
ven — hun vaderland — een Vlaamse 
staat binnen de Belgische federale 
Staat ». 

In zijn slotwoorden vroeg Valeer Por
ter zich af : « Zal men de Vlamingen 
nu werkelijk blijven vernederen tot zij 
in plaats van federalistisch te denken 
opnieuw het separatisme als de enige 
oplossing zullen beschouwen ? Wie is 
hier verantwoordelijk en wat doet men 
om de autentieke hedendaagse inci-
vieken tot de orde te roepen ? ». 

Al bij al een goed Zangfeest. Omdat 
het anders was en de pogingen tot 
vernieuwing een echte kans kregen ! 

Maurits Van Liedekerice 

WIJ t 4 29 MEI 1975 


