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BROODROOF
IS BEGONNEN
Nadat de Vlamingen in de Algemene
Spaar- en Lijfrentekas enkele honderden betrekkingen werden ontnomen,
is de regering aan het konkelfoezen
om ook in het Algemeen Bestuur van
de
Ontwikkelingssamenwerking
f ABOS) een « regeling » te treffen die
de heer Gendebien en zijn FDF-RWvrienden bevalt. In die kringen is men
trouwens druk in de weer om een lijst
op te stellen van alle overheidsinstellingen en parastatalen waar de Franstaligen, steunend op het beruchte
«arbeidsvolume», nog hun eisen kunnen laten gelden. Als deze regering
Tindemans nog lang aan het bewind
blijft kan dit spelletje aan de Vlamingen uiteindelijk duizenden arbeidsplaatsen kosten...
En ondertussen verroeren de Vlamingen in die regering geen vin om, steunend op de wetgeving van 1963, voor
de Vlamingen de betrekkingen op te
eisen waar zij in het Brusselse recht
op hebben. Denk maar alleen aan de
hele ziekenhuizensektor I
Integendeel, met alle mogelijke middelen wordt er in het Brusselse getracht
op zoveel mogelijk plaatsen Fransta-

VLAAMSE
EENDRACHT
TE SCHAARBEEK
Tussen de CVP, de BSP, de
PVV en de VU werd in de
Nols-gemeente
Schaarbeek
ean akkoord bereikt met het
oog op het indienen van een
gemeenschappelijke lijst bij
de komende gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker van
deze Vlaamse eenheldslijst
wordt
volksvertegenwoordiger Paul De Kerpel (CVP).
Tweede op de lijst staat de h.
De Brabanter (VU), derde de
h. Vijverman (BSPj en vierde
h. Demeij (PVV). Het is de
Demeij, journalist bij Het
Laatste Nieuws, die het initiatief nam tot deze gemeenschappelijke Vlaamse lijstvorming. Deze lijst verdient
de steun van alle Vlamingen.

r

ligen te benoemen, ook al voldoen zij
niet aan de wettelijke voorschriften
en ook al komen deze betrekkingen in
feite aan Vlaamse mensen toe. In het
Brusselse krijgt de ~zgn. «taalstrijd»
hoe langer hoe meer het karakter van
een regelrechte broodstrijd (wat hij in
feite altijd geweest is).
Zo protesteerde het Verbond van het
Viaams Overheidspersoneel deze
week scherp tegen de plannen van
de Raad van Beheer van de beruchte
Brsselse Interkommunale Watermaatschappij (BIWM).

pij met de voeten worden getreden.
De betrokken ambtenaren hebben
niet alleen gedurende die 12 jaar de
tijd gekregen om Nederlands te leren,
ze mochten dit bovendien doen tijdens hun diensturen en op kosten
van de maatschappij! Het VVO protesteert eveneens tegen wat het «de
drijverijen » van de drie grote vakbonden noemt die, verenigd in een «entente syndicale » deze onwettelijke benoemingen en bevorderingen blijven
eisen.

Ten slotte eist het VVO dat nu de.
regering besloten heeft alle arresten
van de Raad van State toe te passen,
Op 6 mei jl. verhinderde minister De
de minister van Volksgezondheid onSaeger dat er in die maatschappij niet
middellijk het arrest-Bom in de BIWM
minder dan tachtig Franstaligen, die
niet de wettelijk vereiste kennis van zou toepassen en zou overgaan tot de
verv/ezenlijking van de gelijke verdehet Nederlands bewezen hadden, zouling van de hogere betrekkingen, vanden benoemd en bevorderd worden.
af afdelingschef en hogerop.
De Raad van beheer van de Brusselse Watermaatschappij zou nochtans
zinnens zijn deze bevorderingen en
Een strikte toepassing van de taalwet
benoemingen tóch door te drijven...
in de Brusselse agglomeratie beteHet VVO kan niet aanvaarden dat,
kent dat er tal van betrekkingen voor
ruim 12 jaar na het in voege treden
Vlamingen vrijkomen. Omzeiling en
van de taalwet de bepalingen op het
niet-toepassing van de wet betekent
in feite broodroof. Er is voor de regegebruik der talen in bestuurszaken
ring werk op de plank!
door de Brusselse Watermaatschap-

HET IS NIET
OMDAT lEAAAND MET
DE LEEUWEVLAG
ZWAAIT
DAT HIJ GELIJK HEEFT
Volgens dagbladen zijn er op de foor
te Antwerpen tot tweemaal toe incidenten geweest rond de kramen van
twee Fransen, die er een dierencuriosum op nahouden. Eerst zou er een
nachtelijke raid op hun instelling gehouden zijn door onbekenden die,
omwille van een aantal Franse teksten, heel wat vernielingen aanrichtten. Bij dit gebeuren zou ook een aapje omgebracht zijn, en een leeuwewelp gestolen. Later zou een stel
belhamels aan hetzelfde kraam nog
eens keet zijn komen schoppjen, waar-

bij opnieuw vernielingen werden aangericht Verscheidene kranten wijzen
in dit verband naar - taalekstremisten» en hier en daar wordt de naam
van de VMO vermeld.
Wij weten niet wie die «heldendaden » op zijn « blazoen » heeft geschreven. Indien deze baldadigheden echter omwille van «flamingantische motieven » zijn bedreven, dan keuren wij
ze nog meer af. Begrijpen sommigen
dan niet dat zij de Vlaamse zaak daardoor veel meer schade toebrengen
dan voordeel?

Tot zelfs lanis dca wcf der Nation»le Bank ea luurtspoorwegen en van andere maatschappijen door den
Staat ondersteund wordt de Vlaamsche Melkkoei afgemolken om de Staatskas te vullen.

TUSSEN 1918
EN VANDAAG
IS ER IN WEZEN
NIET ZOVEEL VERANDERD
In de lente van 1918 kwam er, van de hand van ene Claudius Severius, in
Vlaanderen een klein rood boekje op de markt onder de titel « Waarom de Vlamingen eigen regeering, eigen wetgevende macht en eigen bestuur eischen ».
Het stond vol cijfergegevens over de achteruitstelling van de Vlamingen In
België, op een volkse wijze verlucht met pentekeningen. Een « Dossier Vlaanderen » avant la lettre dus. Zie biz. 4 en 5.

BSP-PLAN
KONSERVATIEF
De Partijraad van de Volksunie heeft een eerste
bespreking gewijd aan het BSP-dokument inzake de
staatshervorming.
De Partijraad gaf opdracht aan een kommissie van deskundigen de inhoud van dit dokument zorgvuldig te ontleden.
Een eerste onderzoek wijst alleszins op een vrij konsérvatieve aanpak, uitgaande bovendien van een fundamenteel drieledige.staatsstruktuur die niet strookt met
de basisopvatting van het federalisme met twee.
Tevens rijst de vraag of de BSP bereid is een afzonderlijk Vlaams en Waals overleg mogelijk te maken dan
wel of zij vasthoudt aan de vrij unitaire houding van
besprekingen tussen de partijen in hun geheel.
Ten slotte meent de Partijraad van de Volksunie dat
het aankondigen van dialogen enzomeer de Vlamingen
niet mag afleiden van de noodzaak zich schrap te zetten tegen het franstalig offensief dat erop gericht is de
Vlaamse meerderheid nogmaals af te remmen in de
verdeling van de arbeidsplaatsen in ministeries enzomeer.

P€RSSPI€0€L
De lokettenoorlog met zijn kapitulatie-einde door Vlaamse generaals op regeringsniveau die hun eigen troepen in de rug schoten hield het overwicht in de
kommentaren. Uit de weekbladpers geven we Gal met zijn scherpe pen
Nuttig is ook om de kommentaar van een deftigeboven-Moerdijkse krant als
DE NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT af te drukken.
Het zijn dus niet alleen de < Vlaamse extremisten » die vinden dat
Tindemans ons laffelijk in de rug schoot Verder dan dit Nols-ASLK-gebeuren
ging de aandacht van Guido Fonteyn In DE STANDAARD naar het hele dossier Vlaanderen, waar de auteur in een volle bladzijde Ingaat op het VU-dossier waaruit blijkt dat de ASLK-interpretatie in de toekomst duizenden
arbeidsplaatsen aan Vlaanderen kan kosten, als de traditionelen blijven volharden In hun even traditionele Vlaamse lafheid.
En in HET BELANG VAN LIMBURG wordt duidelijk hoe in de ABOS (dienst
voor ontwikkelingssamenwerking) een nieu\Ve kapitulatle al is beslist
In GAZET VAN ANTWERPEN vinden we een Karel De Witte van de beste
dagen om met zijn scherpste pen door de BSP-ballon te prikken, waarmee de
• eensgezind en sterk >-heren ons een < definitieve oplossing > voor het volkerenprobleem in België willen opsolferen.
(Walter Luyten)

DE VLAAMSE PERS

NRC

« Dit is een overwinning voor de Walen en de Franstaligen.» Aldus gisteravond de voorzitter van de Waalse regeringspartij Rassemblement
Wallon, Gendebien, in een triomfantelijk commentaar op een woelige
dag vol taaiconflicten en verrassende ontknopingen.
Dit blijkt ook wel uit de reacties van
het personeel bij de Algemene
spaar-en lijfrentekas, waar de Franstaligen die eerder in staking waren
gegaan, na het regeringsbesluit meteen weer aan de slag gingen. Ditmaal waren het de Nederlandstaligen die het werk neerlegden om in
de binnenstad van Brussel tegen het
besluit van de regering-Tindemans
te gaan demonstreren.
Een andere vraag is nu wat de Belgische regering met deze hele zaak
heeft bereikt Al sinds weken is zij
gedwongen haar energie en tijd te
verspillen aan in wezen futiele aangelegenheden als de Schaarbeekse lokettenaffaire, om dan ten slotte met
een oplossing te komen waarbij de
Vlamingen opnieuw aan het kortste
eind trekken.
Het Belgische blad De Standaard
deze week in een commentaar: < Het
kabinet-Tindemans zal tot zijn laatste dag de kanker van 'een bepaald
Waals extremisme in zich dragen.
De toekomst zal uitwijzen of het
kabinet een normale dood zal sterven, dan wel aan die kanker zal
bezwijken.»

De Standaard
Dit VU-dossier verdient in de huidige omstandigheden een meer dan
gewone belangstelling. Het vertoont
zwakke punten, en het is ver van volledig. Maar sedert de scherpe uitval
van VKT-lid Bové over de taalkaders
bij de Spaarkas moet deze hele cijferdans, dit moeizaam en soms pietluttig lijkende telwerk aan de klaagmuur, op de juiste manier worden
bekeken. In al deze instellingen, in al
deze gemeentebesturen te Brussel,
in al deze openbare en andere zie-

L
Applaus
voor
de
Vlaamse
BSP'ers: met hun akkoord over
de gewestvorming met drie maken ze een zeer goede beurt bij
de Brusselse Franstaligen. Het
lijfblad van de Vlaamshatende
Belgen P O U R Q U O I P A S ? Is entoesiast over hun toegeeflijkheid.
In het satirische weekblad PAN
verschijnt het inside-verhaal van
de overval op hel Schaarbeekse
gemeentehuis.

PourquoiPas?
«In feite bestudeert de BSP in
haar drie geledingen, de Brusselse, de Vlaamse en de Waalse,
sinds maanden het kommunautair alternatief, en dat in nauwe
samenwerking met het A B V V .
Kern van de werkzaamheden is
het oude reeds net voor de laatste verkiezingen gesloten akkoord. De filosofie aan de basis
van dit akkoord is 107 quater, dat
wij aan wijlen Freddy Terwagne
hebben te danken en dat uitdrukkelijk voorziet in de vorming van
drie gewesten met volkomen gelijke rechten. Men moet toegeven
dat van zodra het beginsel van
de gewestvorming wordt aanvaard (omdat het moet) 107 quater de enige basis is om tot een
regeling te komen. Dat is trou-

wens de opvatting van het FDP,
tenminste van zijn nlet-separatistische meerderheid en van de
minst
anti-Brussel-gezinde
RW'ers.
Wij kunnen u nog verklappen dat
wat Vlaanderen en Wallonië betreft het akkoord zonder grote
moeilijkheden tot stand is gekomen. Zeker, mannen als Leburton, Claes of Jos Van Eynde, en
zelfs misschien André Cools, zouden liever niet te ver gaan op de
weg naar de nationale ontbinding
maar zij hebben proberen te redden wat er te redden valt. Ook
«radikalen» zoals Ramaekers en
Callewaert enerzijds en JeanMaurice Dehousse anderzijds zullen water in hun rode wijn doen.
In de grond zijn de zaken wat
ingewikkelder op het terrein-Brussel, waar Guy Cudell de werkzaamheden leidt. Niet bij de Brusselaars zelf, waar het A B V V van
René De Schutter volmaakt in
osmose is met de partij, maar in
verband met de Vlamingen. Nochtans hebben die (en zelfs de
Rode Leeuwen) veel meer aanvaard in verband met de grenzen
van Brussel dan de andere partijen uit het noorden.»

PAN
Het doorgaans goed geïnformeerd — en objektief — week-

kenhuizen, in al die parastatalen metit
nationaal of regionale aard gaat hetit
om arbeidsplaatsen. Dat heeft het)t
FDF goed begrepen: vandaar diee
aktie voor de taalkaders in de Spaarkas, en vandaar ook alle pogingenn
om het volume van het franstaligee
werk omhoog te drijven.
In de eerste plaats zou de regeringg
dus aan de verenigde kamers van dee
Raad van State om een nieuwe interpretatie over de rol van Brussel bijij
de vaststelling van taalkaders kun-Inen vragen. Het nieuwe Spaarkastaaikader kan immers worden beschouwd als een eerste toepassing}
van de uitspraak (het advies) van de9
Franse kamer van de Raad van State, waarin voor de eerste keer sedert
t
de goedkeuring van de taalwetten
naar het werkvolume van Brussel
wordt verwezen. Als deze interpretatie de mening is van de hele Raad
van State gaat het om- duizenden^
werkplaatsen. Het Spaarkas-taalka-n
der kan niet zomaar als een prece-Ident worden beschouwd, omdat de>regering deze zaak aan de lokettene
van Schaarbeek heeft gekoppeld. n
Maar er is meer. Niet de Vlaamse
bedienden van de Spaarkas moetene
dit via betogingen op straat beko-n
men, en na hen niet die van de'ABOS, of van Sabena, of van dee
e
Nationale Bank, of noem maar op.
Het parlement moet hierin zijn rol'•
spelen, en de regering op de vingers'I
tikken, wanneer die nalatig blijfts
Daar zijn de verkozenen voor.
t
Ten slotte kan nog worden gezegd
dat deze toepassing van de taalwet-i
geving thuishoort bij de akkoorden'•van de jaren zestig, en helemaaln
niets te maken heeft met een nieuweil
faze in het gesprek van gemeen-e
schap tot gemeenschap.

dienst De conceptie-cel waar de centrale planning gebeurt wordt paritair
samengesteld. De uitvoerende functies ressorteren onder verschillende
departementen en zullen op basis
van de • verrichtingen • met de ontwikkelingslanden worden bevolkt
Het overwicht is hier dus aan de
franstaligen.
Op dezelfde meerderheidstop werd
andermaal ook over een reeks topbenoemingen onderhandeld. Andermaal tevergeefs. De PSC en de Waalse liberalen blijven als kemphanen
vechten voor de bezetting van de
gouverneursposten in Brabant en
Luxemburg. En ook Gendebien is
met geen kruimel tevreden,

I GAZETYAiAiTWERPEi

TIET BELAHC VAK IIMBUBC**
Abos voor franstaligen
Het is vanuit deze achtergrond dat'
de partijleiders van de meerderheid
woensdagavond kwamen voorgereden om met de regering een akkoord\
te sluiten over de nieuwe taaiverhoudingen in het Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking. Dat akkoordi
kwamen er en wel zoals Gendebien1
en Nothomb dat gewenst hadden.I.
Het ABOS wordt uitgesplitst in een1
conceptie-cel en een uitvoerings-

Het lijkt op federalisme, maar is het
niet De bevoegdheid van de gewesten blijft erg beperkt Om de Walen
mee te krijgen werd aanvaard dat op
financieel vlak de nationale solidariteit speelt en de gewesten maar in
beperkte mate over eigen geld kunnen beschikken.
Om de Brusselaars mee te krijgen,
wil de BSP het Brusselse gewest
volwaardig maken aan de twee echte gewesten. Men beperkt het tot de
19 gemeenten, maar... met grenskorrekties ten nadele van de randgemeenten.
De Vlamingen wordt zand in de ogen
gestrooid met de belofte voldoende
waarborgen te bieden aan de minderheld in Brussel. Wat daarvan in huis
komt weten we door de ervaring
met Schaarbeek. In dat schepenkollege zetelt de BSP naast Nols...
Zogezegd schaft men de faciliteiten
in de randgemeenten af, maar niet
voor wie daar thans van geniet Wie
gelooft in de afschaffing ? Het kind
van een franstalige zou niet dezelfde
rechten bekomen als zijn ouders.
Dat is boerebedrog.
Verwarrend
Op die manier een < nationaal» vergelijk uitwerken is geen prestatie.
Vlamingen, Walen en Brusselaars
kregen een beetje hun zin, waarbij
de Vlamingen toch aan het kortste
eind trekken, en men een geheel
bekomt dat verwarrend en ongeloofwaardig is.

DE FRANSTALIGE PERS
blad « Pan » bracht in zijn nummer
van 9 juni jl. een lekker verhaal
over de Ganshof-raid op het
gemeentehuis van Schaarbeek,
raid waarover de frankofone anneksionisten eerst zo kwaad waren (hun booshiejd milderde pas
toen ze vernamen dat de CVP en
PVV andermaal v o o r « la francophonie > door de knieën waren
gegaan, nL in de A.S.LK. Het FDF
was door een indiskretie vanuit
de kabinetsraad op de hoogte
gebracht, dat de regeringskommissaris Ganshof een inval zou
doen op de Nols-vesting. Onder
leiding van FDF-kamerlid Lucien
Outers, tevens voorzitter van de
Franse Kultuurraad, werd een
heel «plan de campagne» in
mekaar gestoken.
Het kwam hierop neer dat van
zohaast Ganshof ten tonele zou
verschijnen een verwittigingssysleem zou in werking treden
via de telefoon, iedere ingewijde
kreeg opdracht bepaalde militanten op te bellen, die op hun
beurt een mede-militant zou opbellen enzovoort. Een soort telefonische kettingreaktie dus. In
een minimum van tijd zou burgemeester Nols en een legertje
FDF-ers aan Ganshof de toegang tot het gemeentehuis komen ontzeggen.
Het plannetje van de « Machiavelli van Oudergem - stak goed

in mekaar doch lekte op zijn beurt
uit.
Vermits door de frankofone
druk inzake de ASLK én door tijdelijke afwezigheid van Ganshof
(naar Straatsburg) de mogelijkheid reëel werd, dat de nieuwe
ASLK-taalkaders nog vóór de lokettenkwestie van Schaarbeek
hun beslag zouden krijgen, werd
besloten 's anderendaags om
zes uur 's morgens Ganshof te
doen optreden. Tot hun verbijstering werden echter verscheidene ministers na de kabinetsraad
door journalisten aangeklampt,
die meer wilden weten over «de
operatie van zes uur»... Er was
dus opnieuw uit de biecht geklapt. Daarom besloot men de
operatie — Ganshof was intussen op de hoogte gebracht —
met één uur en 15 minuten te vervroegen. Daardoor kwam het
dat, toen pers en tv om zes uur
op het Colllgnonplein verschenen, alles reeds achter de rug
was. Ze visten net als het FDF
achter het net...
Intussen kunnen we eens te
meer vaststellen dat men in België en dan vooral te Brussel niet
meer sterft van het belachelijke.
Hier een excerpt uit de story van
PAN: «Lucien Outers
likkebaarde letterlijk
bij voorbaat
Zijn
plan. zo zei hij tot zijn vrienden,

zou onvermijdelijk
uitlopen
op
een regeringskrisis.
De Vlamingen, aldus Outers, zullen nooit
aanvaarden dat het besluit betreffende de ASLK
gepubliceerd
wordt vóór de
lokettenkwestie
van Schaarbeek geregeld is. En
zelfs w/anneer ze er mee zouden
instemmen is het materieel onmogelijk het besluit te
publiceren
vóór het vertrek van
Ganshof
naar Straatsburg. Indien de regeringskommissarls
te Schaarbeek
verschijnt en wij ontzeggen hem
de toegang tot het gemeentehuis,
dan kunnen er twee dingen gebeuren : ofwel keert Ganshof op
zijn schreden terug en verliest de
regering haar gezicht vermits de
ASLK-kwestle niet vóór 8juni geregeld zal zijn en zijn de R W-ministers verplicht, ontslag te nemen.
Ofwel dwingt de regeringskommissaris de toegang met geweld af
(dat is waarschijnlijker] en dan zit
het spel pas voorgoed op de
wagen. Er zullen gekwetsten zijn,
de tv zal het incident wijd en zijd in
gans Wallonië uitzenden
waardoor Perin en de staatssekretarissen eveneens ontslag zullen moeten nemen.»

Fotokar, Vlaamse steenweg 43, 1000
Brussel (02/511.56.41) zoekt een
tweetalige winkeijuffrouw, 16-17 jr
Vanaf 1 juli 1976, wonend te Brussel
of onmiddellijke omgeving.
K I -rn
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DE ANTI-VLAAMSE BROODROOF IS BEGONNEN
De onvergeeflijke zwakheid van
de Vlaamse CVP-ers en PVV-ers
in de regenng, die kapituleerden
voor de eisen van het FDF-RW
inzake de Spaarkas, kan ons zeer
ver leiden en op termijn aan de
Vlamingen vele duizenden betrekkingen kosten
Reeds is de regenngsgezinde
pers begonnen met die hele kwalijke zaak zoveel mogelijk te minimalizeren Het zou bij de Spaarkas «maar» om 51 betrekkingen
gaan of, als je de zaken «breed
nterpreteert» om enkele honderden betrekkingen «slechts» En
Willy De Clercq voegde er vaderlijk aan toe dat niemand zou afgedankt worden
De schandelijke waarheid is echter dat de Vlamingen de toepassing van een stukje bestaande
wet te Schaarbeek (en hoe i)
moeten betalen met een aantal
arbeidsplaatsen Dat dit het werk
IS van een regering die geleid
wordt door een Vlaamse eersteminister, en waarvan de Vlaamse
( ) partijen C V P en PVV zogenaamd de ruggegraat vormen.
Door die kapitale toegeving, gedaan om het leven van deze
amechtige regenng nog enkele
maanden te kunnen rekken, is
voor de Franstaligen meteen de
deur geopend voor tal van andere revendikaties die telkens weer
voor gevolg kunnen hebben dat
er arbeidsplaatsen verloren gaan
voor de Vlamingen.
Reeds heeft de regering de intentie om in het Algemeen Bestuur
van de Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) het franstalig overwicht te bevestigen «Voorlopig»
en «tijdelijk» en slechts in een
overgangsfaze wordt er «geruststellend» aan toegevoegd W e
kennen dat i En er gaan geruchten dat in de Brusselse Interkommunale Watermaatschappij —
nog zo'n berucht geval — een
zeventigtal Franstaligen zouden
benoemd en bevorderd worden

WOENSDAG 9 JUNI
# Na een lange bijeenkomst (tot
woensdag om 01 uur] hecht het
BSP-bureau zijn goedkeuring aan
een kommunautair vergelijk tussen
de Vlaamse, Waalse en Brusselse
socialisten. Koel onthaal door de
CVP, de PVV en de VU, waarvan de
partijraad later vooral de drieledige
gewestvorming en voorafgaandelijke toegevingen inzake de Brusselse
begrenzing zal afwijzen.
• Nols en konsoorten pogen gezichtsverlies te vermijden in de lokettenzaak door behoud van het eentalig Nederlands loket, dat echter
niet meer verplichtend zou zijn doch
waarvoor
«voorkeur»
gevraagd
wordt Verscheidene Vlaamse verenigingen vragen de eenvoudige toepassing van de wet. Gendebiens' eis
(Ganshof weg) wordt genegeerd.
• VVB protesteert tegen het negeren van een advies inzake de aanleg
van de autosnelweg Brussel-Lokeren van het Vlaams ministerkomitee
door minister Defraigne.
# KOO-sekretaris Louis Pynnaert
van Schaarbeek, die op 1 december
1974 met zijn auto opzettelijk TAKbetogers aanreed en samen met een
politieman verwondde, verschijnt opnieuw voor de rechtbank te Brussel.
• Geruchten over toenadering tussen PSC en RW.
# Oud-minister Van Mechelen gehoord door de bijzondere Kamerkommissie in verband met onregelmatigheden tijdens zijn bewind,
poogt alle schuld op sommige leden
van zijn kabinet te leggen.
0 Na de afschaffing van de pasjes
en het afdanken van fabrleksbewa-

Alsof ze daar al met ruimschoots
aan hun trekken komen
Van diverse zijden bereiken ons
berichten dat de Franstaligen in
allerlei openbare diensten en parastatalen hun werkvolume kunstmatig nog meer aan het opdrijven
zijn dan voorheen Waar één
bnef volstaat schrijven zij er
vier Straks kunnen zij dit « argument», dat door de regenng-Tindemans aanvaard werd, opnieuw
gebruiken om overal een groter
aantal arbeidsplaatsen op te eisen dan hen normaal toekomt
Het Franstalig opbod is begonnen, de broodroof van Vlamingen
eveneens. Wij zijn vandaag zover
gekomen dat de meerderheid
van de bevolking in dit land zich
schrap moet zetten om nog een
even groot stuk van de koek te
kunnen bemachtigen als de Franstalige minderheid. In vele gevallen
lukt zelfs dat met eens en moet
de brave meerderheid maar vrede nemen met het part van de
minderheid

na de grondwetsherziening, toe
bracht te geloven dat het Belgische staatsschip nu een fundamenteel andere koers zou gaan
varen En dat de andere partijen
in Vlaanderen nu, evenals de
Volksunie, een duidelijk Vlaamsbewuste politiek zouden gaan
voeren. En dit In de regenng, terwijl de V U toch maar buiten aan
de poort bleef staan roepen.

Had men vijf jaar geleden in
Vlaanderen in het openbaar beweerd dat dit ons te wachten zou
staan in 1976, niemand zou het
geloofd hebben Vandaag staan
WIJ voor de barre feiten. En dit
met twee Vlaamse partijen in de
regering die om de haverklap den
volke kond doen dat ze «van de
Volksunie geen lessen in Vlaamsgezindheid hebben te ontvangen»

Vandaag maakt het VU-dossier
Vlaanderen ook de naiefsten
weer klaar wakken en zien zij, tot
hun verwondering, dat er inderdaad nog altijd een Vlaams probleem IS Dat de achterstelling
van onze gemeenschap in deze
Staat nog met voorbij is, dat de
Vlaamse melkkoe zoals vijftig en
honderd jaar geleden nog altijd
door dezelfden gemolken wordt.
Tot ver buiten de kringen van de
Volksunie is men in Vlaanderen
van lieverlede tot het besluit gekomen dat WIJ met de gewestvorming naar Eyskens- en Tindemansrecept in een slechte oneindigheid zijn terechtgekomen. Een
situatie die voor Vlaanderen eigenlijk nadeliger is dan het pure
unitarisme van weleer, omdat deze
pseudo-struktuurhervorming
de vele vormen van bedrog ten
nadele van Vlaanderen meer omzwachtelt en verhult En dat er
maar een oplossing meer is wil

Het IS lang geleden dat de eisenbundels ook van de met-partijpolitieke Vlaamse drukkingsgroepen
door een regering zo stelselmatig
naar de scheurmand werden verwezen En dit terwijl de Franstaligen tal van hun eisen ingewilligd
zien, zonder dat er sprake is van
enige noemenswaardige tegenprestatie
Het ziet ernaar uit dat de Vlamingen de bittere prijs betalen voor
hun politieke naieviteit die er hen.

kers hervatten de stakende arbeiders van de Boel-werven te Temse het werk.
• Rijkswachtsindikaat dreigt met
staking indien er geen betere voorwaarden en een vlottere regeling
inzake overuren komt.
D O N D E R D A G 10 J U N I
• TAK kondigt voor 27 juni a.s. een
betogmg te Schaarbeek aan voor de
sanering van de taaitoestanden in
de Brusselse ziekenhuizen.
• Volgens de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening neemt de jeugdwerkloosheid lichtjes af. De RVA
schrijft in elk geval de daling van de
werkloosheid toe aan de stijgende
werkverschaffing onder de jongeren.
• Tijdens een maratonstemming in
de Kamer worden de amendementen
van VU-fraktievoorzitter Anciaux
(splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en afzonderlijke kiezerslijsten te Brussel]
door de CVP/PVV/RW-meerderheid
verworpen.
• De uitgebreide raad van personeelsafgevaardigden van de NV Periodica vraagt inspraak in reddingsoperatie en verwerpt een sanering
op de rug van het personeel.
• Een wetsontwerp tot aanvulling
van de wet op het recht op antwoord
voorziet uitbreiding tot de audiovisuele media.
• ABVV begint protestakties tegen
de tariefverhoging in het openbaar
vervoer
VRIJDAG 11 J U N I
• In september a.s. zullen de eerste
mannelijke
leerkrachten
mogen
dienst doen in kinderkribben, tot op

Al te veel Vlamingen, ook overtuigde Flaminganten, hebben zich
destijds door Eyskens en door de
traditionele partijen in slaap laten
wiegen Zij lieten zich de valse
indruk opsolferen als zou de
Vlaamse kogel zo ongeveer door
de Belgische kerk zijn. Dat de
Volksunie waarschuwde, en met
nadruk bleef waarschuwen tegen
deze op mets gebaseerde euforie, werd soms wat achteloos
opzij geschoven met de bedenking dat deze partij het nu eenmaal moet hebben van kommunautaire tegenstellingen
De Vlamingen van de Spaarkas betoogden voor hun arbeidsplaatsen A propos waar bleef de steun van hun vakbonden "^
men vooralsnog een evolutie
naar het separatisme voorkomen een eerlijk federalisme met
twee, voor de Vlamingen een
eigen Vlaamse deelstaat
In dit opzicht is het BSP-dokument zeker geen stap vooruit op
de politieke weg daarheen Wij
vonden en vinden het «plan»
belangwekkend omdat de socialisten nu blijkbaar bereid zijn met
anderen over de staatshervorming te gaan praten, waar zij zich
voorheen altijd onttrokken aan
een fundamenteel gesprek daarover Maar wat zij voorstellen is
hoegenaamd geen federalisme,
maar enkel een minimale gewestvorming en dan nog met dne gelijke partners, wat in Vlaanderen bij
velen in slechte aarde valt
Het wordt de allerhoogste tijd dat
de brede Vlaamse massa zich

ernstig gaat bezinnen over haar
situatie in deze voorlopige en tijdelijke geregionalizeerde staat.
Over het doel dat moet worden
bereikt om de Vlaamse belangen
te kunnen veilig stellen, en de
weg waarlangs dit kan worden
verwezenlijkt Klagen alleen en
verontwaardigd doen volstaat
met Het is in het kieshoekje dat
de Vlamingen de verdere evolutie
i-echtstreeks kunnen beïnvloeden

• VVB wijst het BSP-regionaliseringsplan af. De VVB is ook van
mening dat het voortbestaan van de
regering Tindemans geen enkele kapitulatie tegenover de frankofonen
wettigt
• De Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal schenkt 86 miljoen
aan de Waalse nijverheid voor de
omscholing
van Waalse
mijnwerkers.
• Interprovinciale
Kultuurraad
voor Vlaanderen (samengesteld uit
gedeputeerden en provincieraadsleden uit de 5 Vlaamse provincies]
plechtig te Gent geïnstalleerd.

oordeelt dat de Vlamingen billijker
arbeidskansen te Brussel moeten
knjgen. PVV-voorzitter Grootjans
acht een nieuwe Vlaams-Waalse dialoog pas na 10 oktober (gemeenteraadsverkiezingen] mogelijk.
• De Bestendige Afgevaardigden
van de Vlaamse provincies in vergadering te Gent pleiten voor het
behoud van de provincies • die ook
in een geregionalizeerde staat een
nuttige rol kunnen vervullen ».

Daarom zijn de volgende verkiezingen ook zo belangnjk Willen
WIJ uit de dubbelzinnigheid weg,
dan moet de politieke macht worden versterkt van hen die zich
klaar uitspreken voor een eerlijk
federalisme-met-twee Dit is de
enige doelmatige weg.
Paul Martens

heden een exclusief vrouwelijke job.
# De Beroepsunie van de Belgische Pers verklaart zich bezorgd
over de toekomst van de Standaardgroep ; ze begnjpt de paradoks niet
die er in bestaat, de joernalisten met
een bestendige nieuwsgaring te belasten maar hun elke informatie te
onthouden over het eigen bedrijf; de
unie betreurt de vermenging van
commerciële ondernemingen met
het persbednjf en is van oordeel dat
de verdwijning van de Standaard-bladen een zware slag zou betekenen
aan het pluralisme en de informatie.
De Brusselse redaktie van de Gazet
van Antwerpen zegt haar steun toe
aan de pas opgerichte VZW Redaktie Standaardgroep.
# Het nationaal CVP-Jongeren Bureau dringt aan op een hervatting
van het gesprek van gemeenschap
tot gemeenschap.
# Plan Van Elsiande beoogt de met
steeds groter klem geëiste splitsing
van ABOS te voorkomen. Volgens
dit plan zou de pariteit binnen vijf
jaar bereikt zijn...
# Eentalig Franse opschriften van
twee inrichtingen op de Sinksenfoor
te Antwerpen met teer overschilderd. Naderhand sneuvelen tijdens
een nieuw taalincident een platendraaier en ettelijke ruiten.
# Volgens een Brusselse rechter
kan men een boete evengoed in het
Frans als m het Nederlands betalen.
Een Vlaams inwoner van Schaarbeek die weigerde een minnelijke
schikking in het Nederlands van 600
fr. te betalen, daar waar hij in een
franstalige mededeling (voor dezelfde zaak Q slechts 500 fr moest betalen. De rechter legde de man uiteindelijk een boete van 1000 fr. o p !

ZATERDAG 12 J U N I
• CVP-voorzitter Martens voorspelt « vrij spoedige hervatting - van
het gesprek van gemeenschap tot
gemeenschap. Ook de Waalse liberalen houden rekening met < een nieuw
Steenokkerzeel».
• Het Liberaal Vlaams Verbond

M A A N D A G 14 J U N I
• In regeringskringen wordt vernomen dat de eigen lokettenregeling te
Schaarbeek door de voogdijminister
(Binnenlandse Zaken) zal vernietigd
worden.
• Dr. Wijnen dreigt met stopzetting
van elke medewerking aan de hervorming van de ziekteverzekering indien
de regering het wetsontwerp tot hervorming van de dienst voor geneeskundige kontrole handhaaft
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REEDS IN 1918...

WALIX>N1S

ViUAANDEREN

Sedert 1830 betaalden de Vkniiagea in de Staatskas
18 miljard en de Walen 12. En daarom roepen de
Walen: Leve BelgiëI

WALLONIË

VLAANDERKN

Maar de Walen haalden 24 miljard uit .de Staatskas
en lieten er 6 aau de Vlainiugeu. En daarom roepen
de Walen nog luider : Leve, leve België I

Tot in 1890 was de Belgische kaas het uitsluitend
monopolium der Walen, en daarom roepen die heeren
zoo vurig: «Vive la Belgique!», maar zij denkeu in
hun binnenste : « Vive la France!», vxai hun eigenlijke
moeder is.

ANTWERPEN

VLAANDEREN

NAAIEN

WALLONIË

In den vorm van landbouwkredieten kreeg het Waalsche Genappe 10.926.000 frank; Gemblonx 3.257.000
frank.
Gent en Brugge, 183.000 en 40.700 frank. Van Antwerpen of Limburg is er geen spraak: die kunnen
•nchzelve maar helpen, als zij het land willen bewerken.

4.500.000 Vlamingen
kregen 16.800.000 frank.

3.000.000 Walen
kregen 113.000.000 frank.

Tot het bouwen van arbeiderswoningen werden voorschotten verleend: aan Gent 2..391.031 frank ; aan Charleroi 21.290.947 frank.

De provincie Namen heeft 1513 lagere scholen voor
70.064 kinderen; de provincie Antwerpen 1256 voor
198.762 kinderen.

NSEK^^

WAAL
Antwerpen

l-H" I
Oüst-Vlaanderen

Henegonw
En dat Wallonië zijne kinderen naar onze streken
zendt als meestergasten, bestuurders, ingenieurs, enz.,
terwijl wij, Vlammgen, naar Wallonië of naar Frankrijk mogen gaan om er het vuilste en zwaarste werb
te gaan verrichten.

• B I
• BI

!•

•

De provincie Henegouwen heeft 46 nijverheidsscholen. Oost-Vlaanderen 6 en de provincie Antwerpen 4.

...WAS ER EEN DOSSIER VLAANDEREN
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DE VLAAMSE MELKKOE VAN TOEN...
Het was Lodewijk de Raet die
vóór Wereldoorlog I aan de Vlaamse Beweging een nieuwe dimensie
gaf. Hij legde het verband tussen
de kulturele ont-oogding (vernederlandsing universitair onderwijs)
en de ekonomische welvaart en
ontvoogding.
Vóór Wereldoorlog I bleef de verspreiding van De Raet's gedachten beperkt tot de kring van
Vlaamsgezinden.
De Aktivisten wisten waar de
schoen het ergste neep en hun
eerste daad was de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Zij

hebben ook de sociaal-ekonomische bewustwording van Vlaanderen bij de brede massa trachten te
v3rspreiden. Spijtig genoeg geraakte de Vlaamse Beweging deze draad later grotendeels kwijt.
Na de tweede Wereldoorlog werd
hij opnieuw opgenomen.
De staat van zaken zoals de Aktivisten hem propageren vinden wij
terug in de bekende brochures
"VLAANDERENS
WEEZANG»
en het populaire
-WAAROM?»
van Claudius Severius ( L Severijns). Zie H.J. Elias: 25 jaar Vlaamse Beweging - I biz. 92).

Hoe men ook de staatsmanzin van
de Aktivistische idealisten moge
beoordelen, toont hun propaganda
aan dat het bij hen te doen was
om de konkrete nood van de kleine man.
Claudius Severius stelt de Vlaamse Beweging voor in haar sociale
problematiek. Niets anders deed
pater Stracke met zijn onovertroffen »ARM
VLAANDEREN».
Dit alles moge de oude CVP-fabel
het hoofd indrukken dat de Vlaamse Beweging alleen maar een kultuurstrijd zou zijn, waarvan het
doel bereikt wordt met «kulturele
autonomie ».

Het was veelal om hun «incivieke »
politieke en sociaal-ekonomische
aktie veilig te kunnen voeren (persoonlijke achterstelling en broodroof) dat Vlaamse verenigingen en
Vlamingen zich achter veiliger kulturele
manifestaties
verschansten. ..

DE VLAAMSE MELKKOE VAN NU,
Het DOSSIER VLAANDEREN van
de VOLKSUNIE toont ons aan dat
de achterstelling van Vlaanderen,
al doet zij zich in sommige opzichten anders voor dan in het verleden, in feite nog steeds reëel is.

STAATSUITGAVEN VOOR
ONDERWIJS
Uit het geciteerde dossier volgt als
besluit dat « ieder scholier van het
Franse stelsel méér kost aan de
Staat dan dezelfde scholier in
een gelijkaardige school in Vlaanderen ».

Dit dossier is een aanklacht, niet
tegen de Walen en zelfs niet
zozeer tegen het Frans-Brussels
bestel, als wel tegen de CVP-,
PVVen BSP-politici die hun volk in
de steek laten. Door geen enkele
CVP-, PVV- of BSP-instantie werden de gegevens van het VU-dossier in twijfel getrokken. Deze partijen beschikken nochtans over stevige studiediensten die de VU-aanklacht zouden kunnen weerleggen
mocht er een speld tussen te steken
zijn.

Wij citeren:
«Het pakket wedden uitbetaald
in Wallonië is lichtelijk groter dan
de Waalse bijdrage tot het staatsbudget».

Meer dan dat I Objektieve Waalse
onderzoekers doen dezelfde vaststellingen !

SOCIALE ZEKERHEID

In dit verband is het vertrouwelijk
«Rapport exploratoire pour un
dossier Wallon» opgesteld door
de Conseil Economique Wallon,
bijzonder interessant.
Ziehier enkele belangrijke grepen
daaruit als samenvatting van de
Waalse bevindingen.

STAATSUITGAVEN VOOR
OVERHEIDSDIENSTEN

Wij citeren opnieuw letterlijk uit
het Waalse dossier:
«Een overheveling ten gunste
van Wallonië van 8 miljard» ('s
jaars) (cijfers 1969).
In totaal uit de RMZ-bijdragen en
uit het staatsbudget te samen :
«zou de overheveling ten gunste
van Wallonië 20 miljard bedragen » - «in ieder geval moet een
bedrag van 10 tot 20 miljard waarschijnlijk geacht worden ».

produktie en de tewerkstelling
dan in Vlaanderen ».
« De Regering was gevoelig voor
de speciale problemen van Wallonië door er edelmoediger te zijn
voor investeringen ».

ALGEMEEN BESLUIT IN
DIT WAALSE DOSSIER
«Financieel gesproken kan een
federalisering van 's Rijks middelen alleen nadelig zijn voor Wallonië ».
In het rapport wordt daartegenover echter verondersteld dat de
federalisering het psychologisch
gevolg kan hebben dat de Walen
met méér verantwoordelijkheidszin hun eigen inkomsten zouden
beheren dan zij het nu doen met
unitaire en dus deels uit Vlaanderen overgehevelde gelden.
In het enigszins verouderde Dossier pour un Gouvernement Wallon van de federalistische Mouvement populaire Wallon wordt
vooi opgesteld dat, baas en verantwoordelijk in eigen huis, de Walen
hun zelfvertrouwen zouden terugwinnen en er uiteindelijk beter aan
toe zouden zijn dan met unitaire bijdragen.

POLITIEK BESLUIT
STAATSINKOMSTEN
De studie herinnert aan de algemeen gekende verhoudingen: uit
Vlaanderen komt 52 % van de personenbelasting, uit Wallonië 31 %,
uit Brussel 17 %.
Niemand betwijfelt dat de personenbelasting een Vaste aanduiding
is voor alle andere staatsontvangsten.
De Brusselse 17 % wijzen erop
dat Brussel overrijk is omdat de
belastingen, te Brussel geïnd, voor
een deel voortkomen uit wat feitelijk in Vlaanderen of in Wallonië of
door Vlaamse of Waalse arbeid of
koopkracht verdiend wordt.
Zeer grote inkomens zijn er het
meest in Brussel, minder in Wallonië en nog minder in Vlaanderen.
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OPENBARE
INVESTERINGEN EN HULP
AAN INDUSTRIËLE
INVESTERINGEN
Als besluit lezen wij in het rapport
van de Conseil Economique Wallon :
«Wallonië ontvangt méér dan het
bijdraagt. Het verschil blijkt hier
groter dan voor de gewone
staatsuitgaven. De overheveling
geschiedt méér ten nadele van
Vlaanderen dan van Brussel».
En elders:
« In Wallonië is een hogere investering nodig (dan in Vlaanderen)
per geschapen arbeidsplaats».
En elders:
« Eén geïnvesteerd miljoen heeft
in Wallonië minder effekt op de

De geciteerde (en overigens algemeen gekende gegevens) verklaren waarom de Waalse politici
normaliter aansturen op een regionalizering van de bevoegdheden, van de besluitvorming, zodanig dat zij zelfstandiger dan nu,
hun eigen ekonomische pot kunnen koken... deels echter met
Vlaams geld !

en vrijwillig aanvaarde tussenkomsten volgens nood en behoefte.
Werkelijk nationalitair voelende
Walen willen deze uitdaging aanvaarden omdat zij inzien dat ze
uiteindelijk de herleving van Wallonië ten goede zal komen. De uitdaging dat Wallonië als kerngezond volk de toekomst zou ingaan en niet moeten leven van
Europese of Belgische Openbare
Onderstand.
Voor de Vlamingen is het besluit
duidelijk:
Ten eerste een volledige federalizering-met-drie, waarbij Brussel
zijn inkomsten behoudt, is onaanvaardbaar én voor de Walen én
voor de Vlamingen. Brussel mag
en moet aanspraak maken op een
volwaardig eigen statuut maar is
geen derde gewest (in alles gelijk
aan Vlaanderen en Wallonië), wel
de hoofdstad van het Rijk en de
hoofdstad van Vlaanderen.
Ten tweede: voor Vlaanderen is
de federalizering van de ontvangsten (evenals van de spaargelden
enzomeer) minstens even belangrijk als de federalizering van de
bevoegdheden.
Vlaanderen wordt geen Vlaamse
Staat indien het niet over de
belastingen en het spaarvermogen van alle Vlaamse burgers
beschikt!
DR. M. V A N HAEGENDOREN

Het wordt dan ook duidelijker
waarom zij zich verzetten tegen
een federalisering van 's Rijks
ontvangsten en wat de uitgaven
betreft een regionalisering met
drie nastreven volgens maatstaven die hun het voordeligst zijn.
De enige rechtvaardige federalistische verdeling van het « staatsgeld» is een verdeling volgens
inkomsten met solidair gekende
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BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE

De Belgische Staat en het Belgisch patriottisme hebben zich
te lang en te obstinaat gesteund op de overheersing van de
Franstaligheid en definitief de kans verkeken dat er een Belgische vaderlandsliefde zou ontstaan op basis van de erkenning van twee volksgemeenschappen Het kon dan ook met
anders dan dat de Vlaamse Beweging zich moest ontwikkelen als een streven naar autonomie Aanvankelijk ontstaan uit
reaktie tegen «in Vlaanderen Vlaams »(on nous a vole la Flandre), werd ook Wallonië nationalltair bewust uit vrees voor
zijn ekonomische achteruitgang
De hoofdstad Brussel bleef echter tot voor kort de behoeder
van het unitaire staatspatnottisme gebaseerd op de overheersing van het Frans Het beschikte daartoe over de nodige
troeven, nl zijn centrale ligging, de centralizatie van overheidsorganen en van het zakenleven, knooppunt van het spoorwegnet De Vlaamse Beweging, die de «eenheid van het
vaderland»in gevaar bracht, werd vanuit Brussel met staatsnationale slogans bestreden

HET UNITAIRE BELGIË
IS DOOD MAAR HET LIJK
VERSPERT DE WEG
Brussel, de Belgische Jeanne d'Arc, in de driekleurige sluier i
Franstalig Brussel was de entretenue van twee minnaars
maar een ervan, de Vlaming, werd nooit au seneux genomen
Het FDF-verschijnsel bestaat enn dat de Franstalige Brusselse Jeanne d'Arc een merkwaardige strip-tease uitvoert en
zich zonder pudeur aan het land vertoont in de schaamteloze
naaktheid van een Brussels mini-patriottisme dat zich «federalisme» heet Bruxelles region a part entière
De Vlamingen vergissen zich als zij menen dat het FDF de
beweging is van de Brusselse Oberschicht. Deze klampt zich
nog vast aan la Belgique de papa. Zij heeft de uithangborden van haar Haute-Finance tweetalig gemaakt, zij zorgt voor
lokettisten, telefonisten en receptionisten die beide talen spreken Deze Oberschicht zal Frans blijven (op een of andere alibi-Vlaming na), in haar zaken-relaties zal zij echter haar huik
naar de wind hangen
Het FDF wordt weliswaar beïnvloed door enkele dikke nekken voor wie geldt « chaque homme a deux patnes la sienne et la France» De grote aanhang en de militanten ervan
zijn kleine burgers (employes et enseignants), b v zij die geen
lokettist kunnen worden in de Bank omdat zij geen Nederlands kennen (De big-bosses kunnen het best zonder Nederlands stellen)
Evenals vele kleine Vlamingen flamingant werden omdat als
Vlaming hun promotiekansen afgeremd werden, worden
Nederlands-onkundige Brusselaars FDF-er omdat de Vlaamse opgang voor een aantal betrekkingen de kennis van het
Nederlands vereist De Franstalige hoofdstedelijke kranten
vallen de Vlamingen aan in hun artikels en rekruteren voor
het FDF in hun advertenties voor plaatsaanbiedingen (On
demande dactylo, parfaitement bilingue, enz) hoe reageert
de ingeweken verfranste Vlaming daarop die zich alle moeite
getroost heeft om zijn lieve dochter grondig te verfransen in
een chikke school"?
Geen andere taal dan het Frans willen kennen noch moeten
kennen is een universele karaktertrek van de «francite» die
overal en altijd haar positie baseert met op de macht van de
kennis maar op de obstinate onkunde van andere talen (Het
Engels ja dat MOET nu spijtig genoeg wel)
Dat IS in hoofdzaak het FDF-verschijnsel dat het Brussels
cement van de Belgische vaderlandsliefde doet wegbrokkelen Het wordt Brusselse vaderlandsliefde
Unitair België is met alleen dood in België ook in het buitenland Velen zullen met mij vastgesteld hebben, als zij in het buitenland met gewone mensen omgaan die vernemen dat zij uit
België komen, hoe vaak men vraagt Vlaamse Belg of Waalse Belg"?
Het lijk uit de weg ruimen om federaal-met-twee aan ieder
volk zijn «staat» te geven dat is nu de pnontaire kwestie
Federalisme ja - Separatisme vooralsnog met
maar daar
praten wij later eens over.
M.VANHAEGENDOREN
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Tijdens de bespreking van het wetsontwerp
tot wijziging van de kieswet, welk voorstel op
technische wijzigingen neerkomt, hield V U fraktievoorzitter Vik Anciaux een vung pleidooi voor zijn amendement, waarbij aan de
door de regenng en meerderheidspartijen
voorziene hervormingen ook de splitsing van
het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde zou gekoppeld worden De regenng en de
meerderheid verwierpen dit amendement
o a onder voorwendsel dat aan deze en
andere politieke hervormingen eerst een
nieuw kommunautair overleg moet vooraf
gaan (wat de Vlamingen dan maar weer met
nieuwe toegevingen zouden moeten betalen)
Het betoog van Vik Anciaux werd slechts
een keer (en dan nog zeer bescheiden)
onderbroken, wat er wel op wijst dat zijn
argumentatie en eerlijke bewogenheid indruk
maakten
Vik Anciaux wees ovengens op enkele zonderlinge houdingen bij de indieners het stemrecht toestaan van 18 jaar af en de verkiesbaarheid voor het parlement van 21 jaar af,
vergt een grondwetsherziening Voor de provincieraadsverkiezingen IS dat met nodig en
toch weigert men hier een verjongingskuur!

CVP en PVV tegen splitsing BHV
Ondanks een gloedvol pleidooi van V U fraktievoorzitter Anciaux voor de goedkeuring van zijn amendementen bij het wetsontwerp voor wijziging van de kieswetgeving,
nl. de splitsing van het kiesarrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde stemden CVP en
PVV slaafs tegen terwijl de derde kleurpartij zich manhaftig onthield. Ook zijn amendement bij artikel 142, ni. dubbele kandidatenlijsten te Brussel (dus volgens de taal)
werd door de beroepsverloochenaars van
de Vlamingen verworpen. Vik Anciaux herinnerde de CVP en PVV aan hun dubbelzinnige h o u d i n g . in de kommissie beloofden ze
het amendement te steunen, in de plenaire
zitting verloochenden ze hun belofte. Dit
deed de h. Anciaux roepen . « Moet de haan
dan tienmaal kraaien eer men tot bezinning
k o m t ? » terwijl Wiily Kuijpers het CVP-gebrabbel met «wijwater» besprenkelde en
Nelly Maes met de uitroep < Verraders ! »nog minder doekjes wond rond het beschamend en zielig CVP-PVV-gekronkel. (re)

W a t het stelsel D'hondt betreft, zag Michel
van zijn oorspronkelijke bedoeling af, zodat
eens te meer in het kiesstelsel de kleine partijen worden benadeeld W a t de afschaffing
van de apparentering betreft, kon de V U
slechts akkoord gaan op twee voorwaarden wijziging van de kiesarrondissementen en invoering van de nationale apparentenng W a t de voordracht van kandidaten
betreft was het VU-kamerlid van oordeel, dat
ook frakties met slechts één gekozene lijsten
moeten kunnen voordragen
Vervolgens maakte Vik Anciaux de histonek
van de Brusselse agglomeratieverkiezingen
Van alle mooi voorgestelde hervormingen en
garanties voor de Vlamingen bleef er mets
meer over De federaties bedoeld als waarborg, werden zonder meer afgeschaft, het
Rassemblement Bruxellois kon Vlaamse
stemmen oogsten dank zij « Vlaamse » kandidaten op haar lijsten, de beruchte «liberté du
pere de familie» werd weer hersteld, maar
de kompensaties voor de Vlamingen bleken
een flop te zijn Z o is de zgn pariteit in het
agglomeratiekollege onbestaande, omdat de
RB-verkozenen elk evenwicht onmogelijk maken
Tot slot maakte Vik Anciaux het proces van
de « Vlaamse » partijen in de kwestie van het
kiesarrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde
waarover alle Vlaamse partijen het eens zijn
(dat bleek o a op de betoging te Halle), maar
eens te meer zwichten voor de frankofonen
HIJ wees het verwijt, dat de V U extremistisch
IS van de hand « Het gevaar ligt met bij jonge
betogers maar bij de machthebber, die fascistische metodes toepassen Men spreekt
nooit over de bommen in een brievenbus van
een VU-mandataris of van de afranseling
van een VU-schepen te Overijse i W e staan
voor een onaanvaardbare toestand, die w e
met kracht blijven bestnjden »
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# VU-kamerlid Paul Peeters stelde minister Defraigne (OW) verscheidene vragen in verband met onteigeningen door
de NV Zeekanaal van Brussel van huizen
te Tisselt en Kapelle-op-den-Bos en hekelde vooral het feit dat de betrokken bewoners noch de gemeentebesturen in kwestie vooraf verwittigd werden.
•
VU-kamerlid Willy Kuijpers
ondervroeg minister Defraigne (OW) over het
grasmaaien langsheen de E5, hoewel juist
deze plaatsen natuurlijke broedplaatsen
v o o r vogels waren.
# VU-kamerlid Luk Vansleenkiste
wou
van minister Chabert (Verkeer) meer vernemen over de moeilijkheden van de
Sabena in verband met vluchten naar
Indonesië, daar Sabena zich niet aan vroegere overeenkomsten zou gehouden hebben. Uit het antwoord van de minister
moest blijken dat na onderhandelingen de
moeilijkheden van de baan zijn.
9 In een interpellatie vatte VU-kamerlid
Paul Peeters de bezwaren samen tegen
de A l 1. O o k VU-kamerlid Valkeniers interpelleerde over de bestendige bedreiging
van de streek ten westen van Brussel met
nieuwe autosnelwegen. De aanleg van de
A l l noemde de interpellant zowel landbouwkundig als landschappelijk een zware aantasting. O o k VU-kamerladen mevrouw Maes en Willy Kuijpers
voegden
hun stem bij deze protesten tegen de miskenning van de ekologische belangen van
de betrokken streek en tegen het negeren
van de nochtans duidelijk afwijzende houding van de bevolking.

—^

# Tijdens het kamerdebat over de begroting der Dotaties bepleitte VU-kamerlid
Kuijpers een betere struktuur in de kamerdiensten, betere taakverdeling parlementrekenhof, herstrukturering van het personeel, oprichting van een uitgebreide studie- en dokumentatiedienst, herwaardering van het verouderde kamerreglement,
van de materiële uitrusting, meer werkruimte en diensten v o o r de parlementsleden, en ten slotte v o o r een sociaal statuut
van de parlementsleden (met v e r b o d van
kumulatie).
9 VU-kamerlid Vandemeulebroucke
verantwoordde de steun van zijn fraktie aan
de amendementen van
BSP-kamerlid
mevr. Petry (begroting Buitenlandse Zaken). Ook de h. Baert verantwoordde
bepaalde stemmingen. Hij zei o.m. dat de
V U de begroting Buitenlandse Zaken niet
kan goedkeuren omdat ze geen vertrouwen kan hebben in een regering die eens
te meer de Vlamingen een kaakslag toediende met de invoering van onrechtvaardige taalkaders in A B O S . De hele evolutie
levert trouwens het bewijs dat de VU in
1963 gelijk had, de taalwetten niet goed te
keuren!
# Een wetsvoorstel van VU-kamerlid
Mattheyssens,
betreffende een aanvulling
van de wet van 30 juli 1938 op het taalgebruik in het leger werd in overweging
genomen.
•
VU-kamerlid Baert deelde mede dat
de VU-fraktie zich wegens onvoldoende
waarborgen vanwege de partner, te sterke
oriëntering van de Belgische ontwikkelingshulp op Zaïre e.a. zou onthouden bij
de stemming over de verdragen van Kinshasa dd. 28 maart jl.
• Tijdens het debat over de Begroting
van Buitenlandse Zaken vroeg VU-kamerlid Baert of de geruchten juist zijn als zou
men de taalkaders in het A B O S verdelen
met 60 °/o der betrekkingen aan franstaligen en slechts 40 °/o aan nederlandstaligen. Het kamerlid waarschuwde de regering en stelde, dat de Vlaamse opinie na
het ASLK-schandaal geen tweede kaakslag zou dulden. Vooral de FDF-er Havelange verkocht over dit hete hangijzer een
hoop onzin, wat tot een vinnig debat aanleiding gaf.
• In het debat over de Begroting van Buitenlandse Zaken waren de eerste sprekers namens de V U de hh. Raskin en Vandemeulebroucke.
Eerstgenoemde handelde hoofdzakelijk over de wijze waarop
een klein land invloed kan uitoefenen op
de wereldpolitiek, o.m. d o o r het verwerven van morele macht, aan te wenden in
het streven naar wereldvrede.
In een lange uiteenzetting handelde de h.
Vandemeulebroucke over de ontwikkelingssamenwerking en de wapenhandel.
Hij noemde o.a. de bijdrage van België
veel te gering, thans nauwelijks 0,68<Vo
van het BNP. Het kamerlid pleitte v o o r
meer eenvormigheid bij de opleiding van
de ontwikkelingshelpers, v o o r meer dinamisme en minder «papieren h u l p » . Inzake
wapenhandel stelde hij het voortduren
van deze trafiek aan de kaak. Werkelijke
informatie over de Belgische wapenhandel ondanks de ministeriële belofte blijft
uit.
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9 VU-senator Vandezande
verdedigde
verscheidene amendementen tijdens de
artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp over de openbare centra v o o r
maatschappelijk welzijn. Ook VU-senator
Van In bepleitte verbeteringen o.m. v o o r
uitbreiding van de rechtshulp naar de centra v o o r maatschappelijk welzijn toe.

EEN SLORDIG EN
KRUIPEND
KORPORATISME
Aldus bestempelde VU-senator Claes
tijdens het debat over de begroting
van Ekonomische Zaken het ekonomisch beleid van de regering. De minister schijnt dit wel te beseffen, te oordelen naar zijn (vaak briljante) uiteenzettingen, maar in de praktijk komt er van
die bekommernis met veel terecht.
Gezien de begroting met op een nieuwe visie wijst, kon de VU ze dan ook
met goedkeuren.
Het korporatisme kwam trouwens herhaaldelijk ter sprake in het betoog van
senator Claes, die als ekonomist met
kennis van zaken spreekt en wiens
spitse replieken soms een onderbreker de mond snoeren (zo de CVP-senator, die de naam van Joris van Severen in het debat wierp, waarop senator Claes droogweg vaststelde, «dat
er uit het kleine gezelschap van dinaso's heel wat thans leidende funkties
in het land bezetten »).
Senator Claes maakte ook van de
gelegenheid gebruik om de verkapte
subsidiëring van de (Waalse) staainijverheid aan de kaak te stellen, via de
steun aan de steenkolennijverheid, op
voorwaarde dat de steenkool tot cokes wordt omgevormd. Langs zijn
neus weg haalde senator Claes het
onderscheid aan dat de heer Spitaels
maakte tussen de Latijnse staalnijverheid (waartoe ook de Waalse behoort) en die wegkwijnt en de Germaanse (w.o. de Vlaamse) die een stijgende welvaart kent.
Senator Claes somde dan even de
zeer uiteenlopende bevoegdheden
van de minister op, die zich zowel met
aardappelprijzen als met ijzer- en staalprijzen moet bezig houden. Vandaar
dat hij door niet minder dan vier staatssekretanssen wordt geflankeerd.
Tot slot betwijfelde senator Claes het
nut van het regeringsvoornemen, een
aantal van de 972 adviesraden af te
schaffen, vermits er toch weer nieuwe
zullen ontstaan, temidden van de gevechten tussen liberalisten en dirigisten, terwijl het regionalisme in een ekonomisch korporatisme is ontaard.

9 VU-senator Van In betreurde tijdens
het debat over het wetsontwerp betreffende wijziging van de politie inzake wegverkeer, de vaagheid en het gebrek aan koördinatie.
# In verband met de voorgenomen bouw
van een viadukt te Boom op de rijksweg
177 worden vanwege het plaatselijk aktiekomitee bezwaren geopperd nopens milie,uhinder en vermindering van de veiligheid en van de waarde van de woningen
en gebouwen. 90 % van de bevolking zou
tegen de bouw gekant zijn. VU-senator
Bergers vroeg minister Defraigne, of met
deze bezwaren rekening wordt gehouden
en of de bouw van een halfopen tunnel
werd bestudeerd. De minister bevestigde
lakonisch, dat het projekt van een halfopen tunnel zal worden aanbesteed. Over
de bezwaren geen woord ! Dat noemen de
heren Waalse ministers beleefdheid.
• In de Senaatszittingen van vorige
week woensdag en donderdag verdedigden VU-senatoren Jorissen en Van Ooteghem verscheidene amendementen op
het wetsontwerp voor herstel van schade
veroorzaakt door natuurrampen.
• VU-senator Van der Eist kondigde de
goedkeuring door zijn fraktie aan van het
wetsontwerp betreffende de uitbreiding
van de wet van 4 maart 1963. Deze wet
handelt over het toekennen van overheidsopdrachten v o o r de aanneming van werken, leveringen en diensten. Het ontwerp
wil vooral een einde maken aan ernstige
misbruiken bij aanbesteding of toewijzing
van openbare werken en leveringen.

Senator Lode Claes
Ook VU-senator Van Eisen stelde
vast, dat er geen klare kijk te verkrijgen IS op de energiepolitiek van de
regering. Zo werden weliswaar inzake
kernenergie
opties
geformuleerd,
maar dan met zoveel ingebouwde
rezerves, dat alle duidelijkheid achterwege blijft. De schrik van de energieknsis heeft intussen voor een nieuwe
zorgeloosheid de plaats geruimd. Het
IS nochtans nog steeds geboden, onze
toekomst
qua
energievoorziening
thans veilig te stellen. Er is het verslag
der wijzen, het beloofde openbaar
debat mag derhalve met lang uitblijven.
Tot slot stelde senator Van Eisen enkele zeer konkrete vragen nopens Eurochemie, het Instituut voor Radio-elementen ,te Charleroi, Eurodlf en het
atoomcentrum te Mol.

• VU-senator Persyn interpelleerde de
minister van Volksgezondheid over « het
nutteloos en onrechtvaardig belasten van
de gemeentelijke financiën in verband
met de tekorten van de K O O ' s en betreffende de vleeskeuring en vleeshandel.
• VU-senotor Van Eisen diende een
amendement in bij het wetsontwerp betreffende de wetten over arbeiders-afgevaardigden bij het toezicht in de steenkolenmijnen. Meer bepaald wou dit amendement de mogelijkheid tot voortijdig pensioen uitbreiden.
• In verband met het wetsontwerp nopens de schadeloosstelling van oud-kolonialen diende VU-senator Van Eisen een
amendement in om de referentiedatum
met twee jaar te verlengen daar de plunderingen in de meer verafgelegen streken
van Zaïre later plaatshadden dan in de
grote centra.
• VU-senator De Bruyne protesteerde
andermaal tegen de laattijdige indiening
van de eindregelingen van de begroting
van de diensten van het algemeen bestuur van de s t a a t Het betrof hier een vertraging van bijna zes jaar.

EEN ONVOLTOOIDE SIMFONIE
Met deze omschrijving beëindigde
VU-senator Vandezande zijn beschouwingen over het ontwerp van organieke wet over de centra voor maatschappelijk welzijn
Zijn kollega Rik Vandekerckhove was
hem namens de VU-fraktie vooraf
gegaan in de kritiek op dit wetsontwerp, dat de VU omwille van enkele
onoverkomelijke hindernissen goed
noch af zou keuren en zich derhalve
zou onthouden.
Bepaald grievend vond de h. Vandekerckhove het intrekken van het enig
artikel in verband met de toepassing
van de taalwetgeving, wat aantoont
hoe weinig Vlaamse ruggegraat deze
regering heeft. Spreker erkende anderdeels de verbetering van de samenstelling en de werking door een demokratischer vertegenwoordiging. Of
daarmee ook meer openheid wordt
bereikt is onzeker, terwijl ook onzekerheid nopens de werkelijke graad van
zelfstandigheid blijft bestaan.

Het kernstuk van de nieuwe wetgeving noemde senator Vandekerckhove de aksentverschuiving nl. van bijstand naar sociaal recht, wat niet belet
dat het streven naar een ruim opgevatte en doelmatige sociale wetgeving
geboden blijft, met eveneens een streven naar vereenvoudiging. Met de
kompleksiteit van de bestaande wetgeving is het steeds moeilijker voor een
individu, te weten welke zijn rechten
zijn.
Senator Vandekerckhove vroeg zich
vervolgens af, of de financiering wel
voldoende ruim werd opgevat, terwijl
ook de zgn. regionalizering een zwakke plek vormt Eens te meer krijgen de
Vlamingen niet waarop ze recht hebben. Inzake taaiverhoudingen zijn er
geen voldoende waarborgen aangaande gemengde instellingen in Vlaams
Brabant.
Dit laatste was ook de mening van
VU-senator Vandezande, die tevens
betreurde dat de tegemoetkoming in

ons stelsel helemaal niet komplementair is zoals bv in Nederland. Ook al is
spreker geen voorstander van de
openbaarheid van de vergaderingen
van de centra toch pleitte hij voor de
aanstelling van een afgevaardigde namens de in het bureau en de komitees
met vertegenwoordigde frakties, met
raadgevende stem.
Er zijn verder enkele vaagheden, die
tot verwarring aanleiding kunnen geven (bv. het bestaan van sociale diensten van de gemeenten die gelijkaardige initiatieven kunnen nemen als de
OCMW's). De voorziene taairegeling
voor Vlaams Brabant achtte spreker
veel te minimalistisch en het is ten
andere twijfelachtig of zelfs deze mimbepalingen wel zullen nageleefd worden.
Eens te meer dreigen de Vlamingen
op verschillende terreinen (financieel
en op het vlak van de taal) gefopt te
worden.
ROGER CORTY
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Dodelijke ambulances en niet eens 900
(jeeveedee) In de Nederiandse televisiestad Bussum — bepaald niet een
plaatsje «op d'n boerenbuiten» —
had vorige maand een nachtelijk verkeersongeluk 'plaats. Vier mensen
raakten ernstig gewond. Ze hebben
niet minder dan vijfentwintig minuten
op straat gelegen vooraleer er een
ambulance-auto ter plaatse aankwam
om de slachtoffers naar een ziekenhuis te vervoeren.
In de — ook al niet kleine — Gelderse
gemeente Lochem reden de afgelopen winter twee broers op een bromfiets tegen een auto. De bestuurder
van de bromfiets werd zwaar gewond. Een ambulance-auto, slechts
bemand met een chauffeur, is snel op
de plaats van het ongeluk. Samen
met toegelopen omstanders legt hij
de twee slachtoffers in de auto. De
moeder van de twee broers is ook op
de plek van het gebeurde. Zij eist een
plaats in de auto om bij haar zoons te
zijn tijdens een razendsnelle rit naar
het ziekenhuis. Machteloos moet zij
toezien hoe de zwaargewonde jongen onderweg sterft
Twee willekeurige voorbeelden uit
een lange reeks van trieste voorvallen
bij het vervoer én de behandeling van
verkeersslachtoffers in Nederland.
Het land dat miljarden besteedt aan
zijn gezondheidsdiensten, aan de
bouw van ziekenhuizen en verplegingscentra, maar waar steen en
been geklaagd wordt over de ronduit
achterlijke toestanden op het gebied
van de eerste hulp aan verkeersslachtoffers. Niet dat dit in het gehele

land zo is. Er zijn, gelukkig maar, steden en streken waar de ambulancediensten beschikken over perfekt geoutilleerde wagens, bemand met voortreffelijk geschoold verplegend personeel, en elk uur van de dag paraat In
een stad als Utrecht bijvoorbeeld rijdt
in elke ambulance-auto een dokter
mee, terwijl de wagens voorzien zijn
v a n ' alle moderne apparatuur om
slachtoffers onmiddellijk als patiënten te behandelen. Maar tegenover
de voorbeeldig werkende diensten
staan nog tal van gevallen waarin de
hulpverlening hopeloos tekort schiet

ce-auto's dienen te voldoen. En eerst
thans gaat dat eisenbesluit de handtekening van minister en staatssekretaris krijgen.
De oorzaak van de droeve situatie die
op dit terrein in Nederland heerst is
van verschillende aard. Zonder alle
partikuliere ambulance-ondernemingen over één kam te scheren, moet
toch gezegd worden dat er een aanmerkelijk verschil bestaat tussen het
werk dat door de officiële gezondheidsdiensten van gemeenten (en in

Hulpverlening die met de beste bedoeling verstrekt wordt maar schromelijk
faalt wanneer het om leven of dood
gaat
De zaak van het ambulance-vervoer
in Nederland is deze maand hoogst
aktueel nu de overheid met strenge
eisen op tafel gaat komen ten aanzien
van de kwaliteit van dat vervoer. Op
die eisen wordt al jaren aangedrongen, feitelijk al sinds 1966 toen vanwege het Ministerie van Volksgezondheid een geheim rapport werd uitgebracht over de bestaande wantoestanden. Twee jaar later lekte het rapport uit en een katoliek Kamerlid nep
In het parlement uit: «Maatregelen
voor een beter ambulancevervoer dulden geen langer uitstel I» Toch kwam
pas in 1971 een wet tot stand, maar
deze wet kan nog altijd niet uitgevoerd worden omdat er gewacht diende te worden op. een Algemene Maatregel van Bestuur waarin de eisen
worden opgesomd waaraan de bemanning en de inrichting van ambulan-

r

distrikten samenwerkende gemeenten) en dat van partikuliere stichtingen of privé-ondernemingen wordt
verricht De officiële diensten worden
voldoende gesubsidieerd om modern
mteriaal aan te schaffen. Het perso-

neel valt onder Kollektieve Ariaeidsovereenkomsten en heeft een semiambtelijk statuut Dat maakt de zaak
wel duur, maar op de geboden diensten valt dan ook in het algemeen weinig af te dingen.
Menige partikuliere ambulance-onderneming is niet bij machte wat dienstverlening betreft, met de officiële ambulances te konkurreren. Sommige
van hen stammen nog uit de tijd van
de behulpzame dorpstaxichauffeur en
de vroedvrouw. Ze zijn van uiterst
goede wil, maar missen vooral de verpleegkundige bekwaamheid die vereist zijn om bij noodgevallen een
slachtoffer op de meest verantwoorde wijze te behandelen. Zij kunnen
vaak wel goed funktioneren bij het
vervoer van bedlegerige zieken naar
een gasthuis of kliniek. Maar bij ernstige ongevallen is het nodig dat de
slachtoffers onmiddellijk als patiënt
worden behandeld en daarvoor
schiet de deskundigheid van de ambulance-bestuurder, soms geholpen
door mensen met een diploma voor
Eerste Hulp bij Ongevallen of door
politiemensen, tekort. Toch bestrijden
deze partikuliere ondernemingen een
groot deel van het land. Omdat zij
goedkoper zijn dan de officiële diensten sluiten de Ziekenfondsen dikwijls
kontrakten met partikuliere ambulance-ondernemingen. Wat dan weer betekent dat leden van die fondsen aangewezen zijn op ambulances die niet
altijd voor de volle honderd procent
zijn uitgerust Zouden zij gebruik maken van de officiële ambulances, dan
worden de kosten daarvan niet door
het Ziekenfonds betaald.

Daardoor is feitelijk de situatie ontstaan dat ambulance-vervoer als een
soort handelswaar geldt dat dan aan
de laagste inschrijver wordt gegund.
Met het eindbesluit dat dus eerstdaags gepubliceerd zal worden, hoopt
men op de duur een eind te maken
aan een toestand die in sommige streken van het land werkelijk onhoudbaar is. Hoeveel verkeersslachtoffers
mede als gevolg van onoordeelkundig
vervoer en ontoereikende behandeling tijdens dat vervoer al voortijdig
zijn overleden is niet te zeggen. Wel
schatte enkele jaren geleden een
vooraanstaande Hollandse chirug dat
elk jaar drie- tot zeshonderd verkeersdoden minder zouden zijn gevallen als
de alarmering en hulpverlening beter
op peil waren geweest En nog vorige
maand zei dr. Smulders, hoofd van de
Gemeentlijke Gezondheidsdienst in
Breda dat jaariijks 25 duizend Nederlanders als gevolg van de fouten in
het ambulancewezen ofwel stierven
ofwel onnodige komplikaties kregen
ofwel in een of andere vorm invalide
bleven. Een schrikbarend hoog getal
dat de ernst van de zaak wel heel duidelijk aangeeft. Het ongeduld in de
wereld van de gezondheidszorg is
dan ook goed te begrijpen. Waarbij
dan ook nog te denken valt aan een
centraal alarmnummer (zoals de 900
in België) waarover in Nederiand al
acht jaar gepraat wordt. Behalve in
enkele delen van het land (West- en
midden-Brabant) is er zo'n telefoonnummer nog steeds niet Terwijl ook
die maatregel wellicht een bijdrage
zou kunnen vormen tot de hulpverlening aan de slachtoffers van het wegverkeer.

onder de hongerige tand krijgen, maar het
lukt dan toch.
Als wij achteraf ons wedervaren vertellen
aan Constantin, weet hij te zeggen dat de
Georgiërs stevige drinkers zijn en dat zij
dan agressief worden. Vandaar de angst
dat Westerse vrouwen hiermede in zware
moeiliikheden zouden kunnen geraken.
Drinken deze mensen soms zo veel om
ergens een uitlaatklep te vinden voor hun
gefnuikte vrijheidsdrang ? ? ?

RUSSISCH
DAGBOEK
De bedoeling is een gezellig avondjeuit en kennis te maken met de typische
Georgische specialiteiten. Maar uitgaan in
eigen land of in de USSR zijn totaal andere
begrippen. Twee van onze groep zijn reeds
voorop gegaan. Het desbetreffende restaurantje zit eivol, uitsluitend mannen die
galant rechtspringen om plaats aan te bieden. Bij het zien van die Westerse vrouwen
geraakt de restauranthouder gewoonweg
in paniek. Daarenboven is een van de Georgiërs dronken en spuwt zijn gal uit tegen de
Russen. Benarde toestand ! De restauranthouder brengt Claudine en Magda aan het
verstand dat zij er niet op hun plaats zijn en
weet hen buiten te duwen, waarna de deur
op slot gaat Even later arriveren wij met
een tiental anderen en vinden een gesloten
deur. Dan maar verder gewandeld. Wij zijn
ten slotte in een hoofdstad, er moeten gelegenheden genoeg zijn. Zo denken wij toch !
Als WIJ na lang zoeken terecht komen in het
restaurant van een ander hotel, belanden
wij midden in een aan gang zijnde heme.
Alweer worden wij door zenuwachtige kelners aan de deur gezet.
Nergens een gezellig café om onze verontwaardiging weg te spoelen I
Ten einde raad zijn wij verplicht naar ons
hotel terug te keren. Inmiddels is het tien
uur geworden. Met veel moeite kunnen wij
in het kelderrestaurant — dat volgens de
aankondiging tot 10 u. open is — nog iets
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De donderdagmorgen van de vijfde dag
zijn wij vrij te staan en te lopen waar wij willen. Nieuwsgierig stappen wij een tekstielwinkel binnen. Wij staan verstomd over de
lelijke zaken die er ontzettend duur verkocht worden. Wij zijn dan ook niet al te
verwonderd als de verkoopsters ons vragen met hen in een achterruimte te gaan.
Als wij willen, kunnen wij al onze klederen
verkopen...
Een paar kousen of panty's kosten 300 fr.
Truitjes waar wij de Westerse neus voor
ophalen: 1.000 fr Een smakeloos nylon-onderkleed voor 600 fr. en meer. Diep bewogen met het lot van deze vrouwen die toch
ook graag net gekleed willen zijn, hebben
wij al onze kousen weggegeven. Ook zijn
wij verwittigd geweest dat de kinderen
bedelen om kauwgom. Onze handtas zit
dan ook vol pakjes, die we met groot genoegen uitdelen. Het valt ons op, dat de mensen een zekere fierheid ten toon spreiden
en dat zij niet zo maar iets willen aannemen. Ook de kinderen niet. Velen geven
ons een speldje met een of ander kenteken
in de plaats. Wij moeten het per sé aannemen.
Bij het rondkuieren in de stad stellen wij
vast, dat er nog veel huisvrouwen zijn. Wij
hebben sterk de indruk, dat zij nog steeds
de meerderheid uitmaken, vooral in de
arbeiderswereld.

den, is one «en raadsel. Zou het afremmen
van het privé-initiatief, samen met een verkeerde planning, met één van de grootste
oorzaken zijn ?
Voor het banket gebeurt er een ongelukje.
Onze Russisch sprekende Claudine, glijdt
uit op een losliggende traploper en komt zo
onzacht tegen de grond dat wij voor een
voetbreuk vrezen. Gelukkig zijn er Amerikaanse dokters in het hotel, zodat er op
een weerlicht niet alleen een dokter, maar
zelfs een ortopedist helpen komt Na een
radiografie in een kliniek, blijkt het alleen
een zware verstuiking te zijn. De Amerikanen knjgen een weergaloos staaltje van de
Georgische gastvrijheid, want zij worden
prompt op het banket uitgenodigd.

GEORGISCHE GASTRONOMIE
Op de middag heeft er een groots afscheidsdiner plaats in het restaurant van
ons hotel. Wij krijgen een aardige kijk op de
Georgische keuken, die samen met de gastvrijheid alweer aan het Midden-Oosten herinneren. Wij zijn ervan overtuigd dat hun
keuken zeer verscheiden en zeer lekker is,
maar dat zij niet alle levensmiddelen kunnen aanschaffen, gewoon omdat het er niet
is of althans niet in voldoende mate. Het is
ons trouwens opgevallen dat er overal lange rijen mensen staan aan te schuiven voor
de meest essentiële zaken zoals melk, eieren en vlees. Hoe zulke situatie nog bestaat
in een reuzenland met zovele mogelijkhe-

NACHTELIJK MOSKOU
In de late namiddag vliegen wij terug naar
Moskou. Het is een enorme teleurstelling,
want van de heerlijke lente komen wij, pardoes, terug midden in de winter terecht Dikke truien en jassen worden weer bovengehaald.
Na het avondmaal willen enkelen van de
groep nog even kennis maken met nachtelijk Moskou. De klok wijst 10 u. 30. Taxi's
zijn er genoeg. De eerste houdt stil en
neemt de eerste vier mee naar het centrum. Al de volgende taxi's stoppen wel,
maar weigeren de vier anderen mee te
nemen. Uitleg vragen kunnen wij niet want
niemand verstaat ons en Claudine-met-de-

verstuikte voet is er niet meer bij. Een jonge
Moskoviet, die het toneeltje heeft gade
geslagen, stelt voor ons mee te nemen. Wij
zien geen gevaar in vier vrouwen en één
man en komen dus veilig waar wij willen
zijn. Maar als Mariette de laatste uit de
wagen stapt, wil de kerel haar toch terug in
de wagen sleuren. Een poging die hij vanzelfsprekend dadelijk moet opgeven. Wat
haal je uit tegen vier vastberaden vrouwen?
Inmiddels is het zeer hard beginnen te regenen en de helft van het groepje trekt een
café binnen. Het ligt in onze bedoeling hen
een half uurtje later te vervoegen. Maar het
blijkt niet nodig te zijn, want zij worden
onmiddellijk terug buiten gezet In nachtelijk
Moskou sluiten alle (of liever de weinige)
cafés om 11 u.
Wij moeten dus wel terug naar het hotel,
maar alweer herhaalt zich de geschiedenis
van stoppende taxi's, die ons niet willen
meenemen. Verontwaardigd spreken wij
een agent aan, maar die kan ons niet helpen. Hij verstaat er geen barst van. Ten einde raad en omdat Moskou zeer groot is en
ons hotel zeer ver, springen wij in een taxi
en vertellen de chauffeur met dreigende
gebarentaal, dat wij niet meer uit zijn taxi
zouden stappen, zonder dat hij ons ter
plaatse gevoerd heeft. Het lukt, maar een
verklaring hebben wij nog altijd niet gevonden.
vervotgt
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EEN KWESTIE
VAN POLITIEK VERSTAND
In grote opmaak bracht de
socialistische Volksgazet (Antwerpen) vorige zaterdag op
haar voorpagina de volledige
tekst van een omzendbnef die
de hh Frans Van der Eist en
Wim Jorissen in november vorig jaar aan de leden van de
Partijraad van de Volksunie
hebben gestuurd
In die penode stond men in de
Volksunie voor een belangrijke interne verkiezing Statutair
dienden zowel een nieuwe algemene voorzitter als een
nieuwe algemene sekretaris
te worden verkozen, evenals
een nieuw partijbestuur Dit
was de taak van de Partijraad.
In hun bnef zetten ae hh. Jonssen en Van der Eist, die vele
jaren lang de funkties van
algemeen voorzitter en algemeen sekretaris vervulden, de
reaenen uiteen waarom zij de
h. Hugo Schiltz niet de meest
geschikte kandidaat vonden
voor de funktie van algemeen
voorzitter van de partij.
Dit was hun goed recht. In een
partij IS de verkiezing van een
nieuwe top een uitermate belangnjke aangelegenheid en
het IS goed dat men daarover
intern ruimschoots van gedachten wisselt Dat men aan
zijn
mede-stemgerecntigden
diets maakt waarom men
voor- of tegenstander is van
een of andere kandidatuur
De leden van de Partijraad
van de Volksunie hebben zich
door de argumentatie van de
hh Van der Eist en Jorissen

echter niet laten overtuigen,
en ZIJ verkozen de h. Hugo
Schiltz met een overtuigende
meerderheid tot
algemeen
voorzitter van de Volksunie.
Van dat ogenblik af schaarde
de ganse partij zich als één
man achter haar nieuwe voorzitter, zoals het behoort Dat
een intern partijdokument nu
op de voorpagina van Volksgazet prijkt, een dagblad van
een politiek tegenstrever, is
een zaak die in de VU-partijraad en in de partij iedereen
tot nadenken moet stemmen.
Het betekent dat er in die Partijrrad personen zetelen die
met voldoende verantwoordelijkheidszin opbrengen voor
hun taak, en die bovendien
met de loyauteit kunnen opbrengen die van hun normaal
mag verwacht worden En het
speelt daarbij geen enkele rol
of de persoon dit vertrouwelijke rondschrijven rechtstreeks
aan Volksgazet overmaakte
dan wel via de politieke beotiers van de V M O . Het was
een daad van politiek onverstand of van bewuste kwade
trouw, met de bedoeling de
partij te schaden. Meer wensen WIJ daar vandaag met
over te zeggen
Dat ae V M O deze bnef gebruikt in de felle campagne
die ZIJ momenteel voert tegen
de persoon van de VU-voorzitter IS, voor wie de metodes
van deze heren enigszins
kent, vrijwel « normaal» te noemen. ZIJ mogen rustig aamne-

WIJ VERHUIZEN
Vanaf 1 juli a.s. neemt de redaktie van WIJ haar intrek in het
kantoorgebouw van de VU op het Brusselse Barnkadenplein
Alle briefwisseling voor de redaktie dient vanaf die dag
gestuurd te worden naar
REDAKTIE WIJ, BARRIKADENPLEIN 12 - 1000 BRUSSEL
Het telefoonnummer wordt vanaf die dag 02/219.49.30.

men dat de h Schiltz er met
wakker van ligt, evenmin als
van het feit dat de V M O in
Antwerpen overal op de muren gaat schilderen dat de
VU-voorzitter een «verrader»
IS omdat hij zich in een interview onvnendelijk uitliet over

Steeds meer lezers van ons blad en VU-afdelingen voegen
de daad bij het woord en storten hun financiële bijdrage om
de Vlamingen, die te Brussel op 10 oktober a.s. de strijd zullen aanbinden tegen het fransdolle FDF, een werkelijke
kans te geven. Laat u niet pramen en stort, zonder verder
uitstel, ook uw bijdrage op prk 000-0171139-31. Vermelden :
aktie Brussel 10-10.

de VMO
De heren zullen wel niet verwachten dat het voor een politicus soms regelrechte propaganda IS aangevallen te worden door bepaalde mensen of
groepen
De Volksunie heeft van de
gelegenheid gebruik gemaakt
om nogmaals te bevestigen
dat ZIJ zich distantieert van ae
groep die zich, sinds 1971 na
de ontbinding van de Vlaamse
Militantenorde, onder dezelfde benaming in Vlaanderen
aandient De metodes en doelstellingen van aeze nieuwe
V M O zijn niet die van de
Volksunie, ook al zwaaien deze mensen te pas en te onpas
met de leeuwevlag die ons
dierbaar is.
En van algemeen Vlaams
standpunt uit kan men zich de
vraag stellen of het van politiek verstand getuigt precies
op dit ogenblik, nu de aandacht van de brede Vlaamse
opinie gevestigd is op de
schandelijke koehandel die de
regenng dnjft met de Vlaamse
belangen, de geesten af te leiden met piratenstreken en het
uitvechten van sommige vetes De vraag stellen is ze
beantwoorden Paul Martens

AKTIE
BRUSSEL 10-10
VIJFDE LIJST

vu-Reet
Marcel Leonard, Laken
VU-Koekelare
VU-Tervuren
VU-Aartselaar
AlexThunaux, Jette
J M., St-Pleters-Woluwe
Verhelst, Wilrijk
G Scheers, Vossem
Eddy Favoreel, Schaarbeek
Jullen Gutscoven, Hove
Hektor Goemans. Kamerlid, Berchem
Lode Rombouts, Wuustwezel
VU-Wuustwezel
VU-Bree-Opitter
Huguetfe De Bleecker-Ingelaere, Gent
Felix Wouters, Meise
Fr Beirens, Wilri|k
Eugeen Van Itterbeek. Kessel-Lo
Franz Nobels, Mechelen
Roger de Graeve, Antwerpen
Naamloos, Oostende
Jules Cruts, Maasmechelen
VU-Veurne
Verbeiren, Itterbeek
A l f o n s V a n M u l l e m , Knokke
Albert Lagast, Edegem
VU-Antwerpen-stad
Pierre Meersseman, St-Pleters-Woluwe
Eugeen Franco, Oostende
Achiel Hoedt, Oostende
Raf Geudens, Overpelt
VU-arr. Leuven

STEUN DE AKTIE BRUSSEL-10-10
Op 10 oktober a.s. worden er
overal In het land gemeenteraadsverkiezingen
gehouden.
Ook in de 19 gemeenten van de
(niet-gefusioneerde} Brusselse
agglomeratie. Daar hebben de
Vlamingen het biezonder moeilijk om op te tornen tegen de
frankofone en vaak rabiaat antiVlaamse meerderheid. ^ ^ ^ ^ ^^^
mogelijk is worden Vlaamse eenheldslijsten gevormd (hoewel
dit moeizaam verloopt omdat de
CVP zoveel mogelijk met de

Een van die middelen is het storten van een steunbijdrage op
prk 000-0171139-31 in het kader
van de aktie Brussel 10-10. Dit
geld zal integraal worden beAls het waar is dat wij allen, die steed aan de Vlaamse verkiein het < veilige » Vlaamse binnen- zingskampanje in het Brusselse.
land wonen, niet zinnens zijn Na een schitterende start is er
Brussel los te laten, dan moeten de voorbije week ene 'slaptituwij dit nu daadwerkelijk bewij- de» gekomen in het ritme van
zen. Men kan op vele manieren de stortingen. Zijn té velen onzijn steun en solidariteit beto- der ons misschien té intensief
nen aan de Vlamingen op de doende met de voorbereiding
Brusselse barrikaden. Het voor- van de eigen verkiezingskampnaamste is dat men het DOET. anje?

'.000
2.000
700
300
150
1000
1000
500
200
1000
2.000
4 000
200
1000
250
200
2000
100
1000
1000
1.000
1.000
1000
1000
1000
500
1000
250
500
500
1000
200
100
250
5000
500
500
500
1000
5.000
500
500
500
1.000
2.000
2500
1.000
1.500

VU-TessenderIo
VU-Wllri|k
Hugeo De Mey, Oostakker
H. H., Meise
Marcel Vander Heyden, Aalst
Van denBroeck-Claes, Teralfene
VU-Brasschaat

PSC wil samengaan...) De beste
waarborg voor de bewuste Vlaming, die weet wat er op het spel
staat, zijn de VU-kandidaten.

vu-Ranst
De Vue, Vilvoorde
Van Camp, Mechelen
VU-Zellik
VU-Borgerhout

vu-Mol
Rob Vandezande, senator, Leuven
Joannes Torfs, Vilvoorde
Totaal 5e lijSt:
Algemeen totaal

50.900
24a700
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JUNI
18 Vorst-Kempen vergadering over het Gevi/estplan In lokaal De
Vier Wegen, te Klem-Vorst
Borgerhout. Ledenvergadering, te 20 u 30 in « De oude worstenpan», Turnhoutsebaan 9 Gesonoriseerde dia-reeks over
«Een gemeente voor de mens»
19
24
26

Borgerhout. Kolportage Vertrek te 14 u op het Laar te Borgerhout
Merksem : Ledenvergadenng VUJO. Ontmoetingscentrum, Bredabaan 298, te 20 u 30
Antwerpen • Kolportage Bijeenkomst om 14 u aan het sekretanaat. Wetstraat 12

JULI
3 Wommelgem • Opening van ons eigen lokaal - Den Klauv»/aert»,
Dasstraat 23, om 11 u voormiddag

ANTWERPEN
ANTWERPEN (arr.)
KOLPORTAGE
Als laatste van de eerste reeks tochten kozen WIJ de stad Antwerpen als
werkterrein
Op zaterdag, 26 juni, verzamelen wij
om 14 u aan het sekretanaat van
afdeling Antwerpen, Wetstraat 12
Deze kolportage moet een absoluut
sukses worden daarom verwachten
WIJ een sterke afvaardiging uit alle
afdelingen van de agglomeratie
Naast onze kaderleden dragen parlementsleden en provincieraadsleden
zeker bij tot dit sukses
ANTWERPEN (stad)
WIJKVERGADERING
Op Luchtbal, voor leden en sympatisanten op maandag 28 juni in het
lokaal Parochiecentrum om 20 u 20
KOLPORTAGE
Op zaterdag 26 juni Bijeenkomst
sekretanaat Wetstraat 12 om 14 u

VLAAMSE
TOERISTENBOND

BERCHEM
Ons afdelingssekretariaat is elke dinsdag van 19 tot 21 u open Al onze
leden zijn daar welkom voor inlichtingen of dienstbetoon

TURKIJE

DEURNE
RECHTZETTING
In ons weekblad - WIJ » van 3 juni jl is
er per vergissing een reeks mededelingen van een ander afdelingsbestuur onder het afdelingsnieuws van
Deurne terechtgekomen Om alle misverstanden te vermijden enkel de
artikeltjes « Dienstbetoon »,«11 juli-vienng» en «Ons Volksuniebal» hadden
betrekking op de VU-afdelinq Deurne

D R A A I S C H I J F T U S S E N O O S T EN W E S T
Groepsreizen met Vlaamse reisleiding, een V T B -ekskluziviteit i
De V T B stelt vier mooie programma's voor
Programma 1 : KLEINE RONDREIS EN EEN WEEK VERBLIJF AAN ZEE (15 dagen).
Reissom : vanaf 20.485 fr.

EDEGEM
Programma 2 : ISTANBOEL EN DE KUSTEN V A N KLEINAZIE (15 dagen).

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Van al onze leden wordt een inzet
gevraagd voor het wellukken der
gemeenteraadsverkiezingen Meld U
op ons sekretanaat Dne Eikenstraat
128
11-JULI-VIERING
Onze 11 -juli-viering zal, zoals elk jaar,
plaatsvinden in ons lokaal. Drie Eiken,
Dne Eikenstraat 128 op onze nationale feestdag 11 juli zelf Nadere bijzonderheden worden U nog tiekend gemaakt

Reissom : vanaf 21.310 fr.
Programma 3 : DE KUSTEN V A N KLEIN-AZIE, ANATOLIE
EN ISTANBOEL (17 dagen).
Reissom: 23.200 fr.
Programma 4 : DE ONTDEKKING VAN OOST-TÜRKIJE (20
daqenV
Reissom: 26.100 fr.
Voor de programma's 1 en 2 zijn bepaalde afreisdata voorzien, die uitsluitend bestemd zijn voor de jeugd (ongehuwden van 18 tot 30 jaar)!

\

EKEREN

PROGRAMMA'S VOOR AL DEZE REIZEN ZIJN OP VERZOEK TE BEKOMEN.
Inschrijvingen en inlichtingen
V T B Sekretanaat, St Jakobsmarkt 45-47, 2000 Antwerpen - Tel
031/317680
Vergunning nr 1185 - Kat A
Kantoren te Aalst Brugge, Brussel, Genk, Gent Hasselt Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, St-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde

A

GEMEENTEBESTUUR EDEGEM
EEN BETREKKING VAN
BIJZONDER AGENT IS TE BEGEVEN
Aanvangswedde
26075 fr bruto (index inbegrepen)
-t- haardgeld (1 504 fr voor gehuwden of 752 fr voor ongehuwden)
Vergoeding voor zondagwerk, nacht- en buitengewone prestaties Kledijvergoeding
Voorwaarden 21 -30 jaar, Belg, goed gedrag en zeden, medische goedkeuring, diploma lager secundair onderwijs en brevet politieofficier
A A N V R A G E N Eigenhandig geschreven, uiterlijk op 28 juni
1976 aangetekend op een postkantoor afgegeven, gericht
aan het College van Burgemeester en Schepenen, vergezeld
van volgende bewijsstukken
— geboorteakte
— nationaliteitsbewijs
— bewijs goed gedrag en zeden
— eensluidend verklaard afschnft diploma's
— medische goedkeruring, afgeleverd door het Provinciaal
Instituut voor Hygiene, Nationalestraat 155, Antwerpen
— Militiegetuigschrift
VERDERE
INLICHTINGEN
gemeentesecretanaat,
tel
570118

W I J lO

VUJO
Onze kern heeft nog steeds medewerkers nodig die zich aktief willen
inzetten voor de Vujo-werking in onze
gemeente Voor inlichtingen kan men
zich steeds wenden tot ons sekretanaat J Van Haesendonck, Boterbloemlaan 66, tel 460593 of tot onze
voorzitter H Bellens, Gravenlaan 25,
tel 450580
Onze jongerenkern heeft zich aangesloten bij het initiatief dat genomen
werd door de Vlaamse Vnendenknng
om op de dag van de IJzerbedevaart
een bus in te leggen Pnjs 80 fr Voor
verdere inlichtingen kan men zich
wenden tot het sekretanaat
MERKSEM
IJZERBEDEVAART
Zoals reeds werd aangekondigd zal
ook dit jaar weer een autocar ingelegd worden op 4 juli met bestemming Diksmuide De deelnameprijs bedraagt 200 fr voor volwassenen en
100 fr voor kinderen tot 12 jaar Vertrek om 7 u 15 stipt aan VI Huis Tijl
Bredabaan 298 Op algemeen verzoek werden echter opnieuw opstapplaatsen voorzien, aan de kerk O-LVrouw van Smarten, om 6 u 45, aan
St-Jozefskerk (hoek Ringlaan-Bredabaan] om 6 u 50 aan Victor Roosensplein (Merksemse Boekhandel)
om 6 u 55 Inschnjven kan men zoals steeds in VI Huis Tijl op het VUsekretanaat Trammezandlei 11 en bij
J Vinken, Akkerbouwstraat 71, met
vermelding van de gekozen opstapplaats Gezien het beperkt aantal
plaatsen is tijdig inschrijven geraden
om alle ontgoochelingen te vermijden

WIJ HEBBEN JOBSTUDENTEN
HEBT U JOBS ?
Telefoneer
Socio-Culturele Dienst
UIA 031/282528 (toestelnummer
167) Universiteitsplein 1 2610 Wilnjk

den grootouders van een flinke kleindochter Ann Langs deze weg hartelijke gelukwensen, ook voor de ouders
van Ann, de heer en mevrouw Walter
Besbrugge
MORTSEL
VU-LIJST
Het afdelingsbestuur is aktief bezig
met de vervollediging van een sterke,
representatieve lijst voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen
In het raam van onze onverbreekbare
eendracht werden de eerste zes plaatsen als volgt vastgesteld Jan Vandewalle. Lieve de Ceuster, Bob van
Hoofstadt Wim Claessens, Jos Debackere, Fne de Oercq

11 JULI-VIERING
De jaarlijkse 11 julie-vienng zal plaats
vinden in Zaal Tijl, Bredabaan 298 op
zaterdag 10 juli om 20 u 20
Op zondag 11 juli, wordt de jaarlijkse
herdenkingsmis vanwege het Gemeentebestuur opgedragen in de StBartholomeuskerk om 10 u
We nodigen al onze leden en sympatisanten, die nog met met vakantie zijn,
vnendelijk uit deze vienng en H Mis SCHOTEN
bij te wonen
Tevens willen we nu reeds een dnn- VLANJA-NIEUWS
De Vlaamse-Nationale Jongerenaktie
gende oproep doen om op zondag 11
juli, de «Leeuwen» te laten dansen van Schoten herneemt har aktiviteiten Voor alle inlichtingen kan men
aan de Merksemse gevels
zich wenden tot Machteld Van Mol,
FIT-O-METER
Borkelstr 115 te Schoten, telefoon
De heer Dewachter, schepen van 585242
Jeugd en Sport, nodigt hierbij alle
Belangstellenden die wensen per bus
Merksemse sportverenigingen, jeugdnaar de IJzerbedevaart te rijden, geliebewegingen die jong van hart en ve zich te wenden tot bovenverleden zijn, uit tot het bijwonen van de
noemd adres
plechtige ingebruikneming van de
« Fit-O-Meter » op zaterdag 19 juni e k
Deze openlucht konditie-omloop werd
ingericht in het «Hof Bouckenborg»,
MEDEGEDEELD
dat met zijn bos- en lovernjker omgeving uitstekend gelegen is voor dit SPORENHERDENKING
doel De omloop staat ter beschikking Op vrijdag 2 juli te 20 u organizeert
van alle inwoners, al of niet aange- Were Di de traditionele Sporenherdenking, welke deze maal plaats heeft
sloten bij een vereniging
in de zaal «Trefpunt», Turnhoutse
VU-LIJST 1976
baan te Deurne-Antwerpen
1 Dewachter Antoon, uittredend scheAls sprekers treden op VU-volksverpen 2 Droogmans Luc, uittredend
tegenwoordiger E Vansteenkiste, Ria
gemeenteraadslid , 3 Poels Jan, uittreVan Rompay (KVHV) Dia- en klankdend gemeenteraadslid, 4 Stevens
montage Peter Benoit Kaarten tegen
Omer, lid KOO 5 Mevr Kalingart60 fr
en
100 fr
op
prk
Dreessen Manette, 6 Brat Alfons 7
000/0166488/36 van Were Di, AntHendrickx Mare 8 Mevr Van Dijckwerpen Inlichtingen Jordaenskaai 3
Govaert Clara , 9 Vinken Jan , 11 De
2000 Antwerpen Tel 031/3221 53
Scheerder Jan, 12 Mevr DewildeVerbeke Monique, 13 Du Bois Michel
Verder werden nog de voorlaatste en
Brouwerij
laatste plaatsen respektievelijk toegewezen aan Bleys j o s en Michielsen
Leo, voorzitter KOO

MOORTGAT

HOBOKEN
IJZERBEDEVAART
Vlaamse kulturele knng «Jan Peeters » legt een autobus in op zondag 4
juli Kostprijs 160 fr per persoon,
drinkgeld inbegrepen Vertrek te
07 u op Kioskplaats voor politiebureel Inschnjvingen bij Jos Van den
Nieuwenhof, St -Bernardsesteenweg
793, tel 272848 en V N C bij Clem
De Ranter, Steynstraat 85, tel
277278
GELUKWENSEN
De heer en mevrouw Besbrugge wer-

BREENDONK
Tel. 031/86.71.21
V o o r « A L » uw b i e r e n
en limonades

Bijhuizen Cogels Osylei 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel 031/361011
DeheegherJan
Ledeganckstraat 19, Gent
Tel 091/2245 62

GEMEENTE EKEREN
Het College van Burgemeester en Schepenen der gemeente
Ekeren maakt bekend dat de hoorzitting in de wijk Zilverenhoek zal gehouden worden op dinsdag 22 juni 1976, tussen
19 en 22 uur, in de parochiezaal Zilverenhoek, Kapelsesteenweg 871
ledere Ekerenaar, waar hij ook woont, kan op deze zitting
met zijn problemen en suggesties terecht
GEMEENTE EKEREN
VERPACHTING STANDPLAATS VOOR FRITUURWAGEN
Het gemeentebestuur van Ekeren gaat over tot de verpachting van een standplaats voor frituurwagen op het Knstus
Koningplein alhier
Inlichtingen en lastvoorwaarden zijn te verkrijgen op het
gemeentehuis, dienst Maatschappelijke Werken
De standplaats wordt toegewezen bij opbod in een openbare
zitting, die gehouden wordt op dinsdag 22 juni 1976 te 10 uur
voormiddag, op het gemeentehuis

OPTIEK
WALTER R O U N D
ANTWERPEN

58

KERKSTRAAT
Tel. (031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN
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BRABANT
ESSENE

MEEGEDEELD

TWEEDAAGSE VLAAMSE KERMIS
Zaterdag 26 juni 1976
14 uur aanvang feestelijkheden
16 uur officiële inhuldiging van de
wijk door burgemeester schepenkollege en gewestelijke prominenten opgeluisterd door muziekmaatschappij
«Pro Deo et Patna» met inwijding
door Z E H Pastoor
21 uur Tyroleravond in tent met de
Tyroler Holzhacker Blas-Capelle (15
man]
Zondag 27 juni 1976
11 uur plechtige huldigingsmis in de
tent

l

SUKSESRIJKE KOLPORTAGES
IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN

13 u sportnamiddag - prijs voor iedere deelnemer indeling^ volgens leeftijd van 6 t/m 8 jaar, 9 t/m 10 jaar, 11
t/m 12 jaar, 13 t/m 16 jaar Aktiviteiten 100 m 400 m en 800 m hardlopen hoogspnngen, verspnngen, rolschaatsen opgeluisterd door de
Jeugdmuziekkapel

ST.-JOOST-TEN-NODE
WIE?
Ook in Sint-Joost-ten-Node wordt op
het ogenblik met man en macht gewerkt aan de uitbouw van onze partij
Kent U vnenden of simpatisanten in
deze gemeente geef een telefoontje
naar P De Vliegher Middaglijnstraat
36 tel 217 4646 of Jan De Berlangeer tel 4283480

GRIMBERGEN
Wie op 4 juli met de bus naar de IJzerbedevaart wil kan inlichtingen verknjgen en inschrijven bij F Hauwaerts,
Berkenlaan 100 1850 Grimbergen
Tel 251 5677 (afwezig van 14 tot 27
juni) Tijdig inschrijven a u b

STEUN DE AKTIE
•BRUSSEL-TIEN-TIEN'

In Tienen hebben we op zondag 30 mei met een 10-tal van de arrondissementele kolportageploeg 140 nrs van het Speciale WlJ-nummer verkocht Het geheel stond onder leiding van Paul Buvens en
Willy Somers
In Diest werden onder leiding van Dirk Van de Weyer en Andre
Peeters 250 nrs in een minimum van tijd verkocht met een ploeg
van 17 waarvan Paul Verbeelen de oudste en Bert Pennings de
jongste
Een welgemeende proficiat aan alle kolporteerders, en niet op zijn
minst voor Paula Smets, die de eerste maal deelnam en ze goed
wist aan de man te brengen
OPROEP
Op 20 juni kolporteren wi| te Tervuren Afspraak om 9 u 30 bij
Jons Depre, Brusselsesteenweg 224 En op 27 juni te Landen
Afspraak om 9 u 30 te Landen-Station
Diegenen die graag wandelen, van de zon houden, en nog over een
beetje vrije tijd beschikken zijn van harte welkom voor een of beide kolportages

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE BEREIDT

TAALVAKANTIE

DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VOOR
(MvL) De kaderleden van het
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde kwamen te Liedekerke op
vrijdag 11 juni in grote getale bijeen als voorbereiding tot de komende gemeenteraadsverkiezingen
Het was provincieraadslid Staf
Kiesekoms die namens de gastafdeling Liedekerke de meer dan
250 aanwezigen verwelkomde
De vergadering werd voorgezeten door arr bestuurslid Albrecht
De Schrijver (Itterbeek) In zijn
verantwoording vroeg hij de kaderleden en de toekomstige gemeenteraadsleden met drie punten rekening te houden 1 de nodi-

STUDIO DANN
02/428.6984

ge energie op te brengen om
door te gaan tot de laatste dag 2
Het partijbelang te doen primeren
op persoonlijk belang en profijt 3
Met kennis van zaken aan de verkiezingen te beginnen
De voorzitter kondigde dan de
eerste spreker, kamerlid Vik Anciaux, aan die het uitgebreid over
de nieuwe kieswetgeving had Anciaux slaagde er in deze eerder
droge materie op een bevattelijke
wijze voor te stellen Na de uiteenzetting werden de vele vragen
door onze kamerfraktievoorzitter
met de nodige geestigheid beantwoord
Als tweede onderwerp kwam het
verkiezingsprogramma aan de

beurt, deze materie werd door
kamerlid Paul Peeters
behandeld HIJ stelde als voorwaarde
tot sukses op 10 oktober dat elk
toekomstig gemeenteraadslid zijn
gemeente en haar bewoners
goed moet kennen en begrijpen
Ten slotte pleitte hij voor een
federalistische kijk op de gemeente en voor een evenwichtige
samenstelling van de lijst waarbij
de 65-plussers, de vrouw en de
jeugd niet mogen vergeten worden
Ook na deze uiteenzetting werden weer heelwat vragen gesteld
Als derde en laatste spreker
kwam arr voorzitter Rom De
Craen aan het woord Hij had het
over de praktische schikkingen
bij de propagandavoering in Halle-Vilvoorde en in de agglomeratie Brussel

Industriële fotografie
Architektuur
Mode

Voorzitter De Craen hield een
pleidooi voor een milieu-vriendelijk kampagne en vroeg zoveel
mogelijk private borden te plaatsen waarna hij — tot groot genoegen van de aanwezige penningmeesters — een financiële tussenkomst vanwege de arr kas

Huwelijksreportages
D a n i ë l Cortler,

Leon T h e o d o r s t r a a t 36,

voor j o n g e r e n v a n 12 t o t 18

1090 B r u s s e l

VERKIEZINGSFONDS
Daar onze lijst voor de a s gemeenteraadsverkiezingen stilaan vaste vorm
begint aan te nemen en de deelname
stukken-van-mensen zal kosten doen
WIJ een dringende oproep tot steun

Deze kan overhandiqd worden aan
een der bestuursleden die U ais
bewijs een steunkaart zullen overhandigen of overgeschreven worden op
PCB 000-0995348-31 t n v Enk van
Mulders Steenweg 39, 3653 Leut met
vermelding, « verkiezingsf nds » VU Dilsen » waarna U eveneens een steunkaart ontvangt

RIEMST
GULDENSPORENFEEST
De traditionele Guldensporenviering
van Z-O-Limburg heeft dit jaar plaats
op vrijdag 9 juli Lokaal Hove Malpertus te Herderen De kaderleden en
mandatanssen zullen nog persoonlijk
worden uitgenodigd.

VERSLAG VAN HET PROVINCIAAL VU-KONGRES

ZO€K€RC]€S
Zoeken een passende betrekking
1 Man (49 jaar
aankoopdienst van bedrijf
2 Jonge regentes in de wetenschappen (24)
3 Bediende-boekhouder (50),
geving] (50),
4 Boekhouder ( + soc en fisk wetgevng) (50)
5 Jonge Dr in de Scheikunde (25),
6 Boekhouder (53),
7 Bediende (52), o m ervaring
dienstoverste in verzekenngswezen
8 Technisch Ingenieur Scheikunde
(25)
9 Magazijnier (55) licht werk volof deeltijds
10 Jonge man (21) diploma LatijnWetenschappelijke
11 Gediplomeerde tolk f30)
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12 Jonge Dr in de Rechten (25),
13 Jonge dame zoekt passend kantoorwerk
14 Jonge dame A6/A2 -|- Handelsregentaat
15 All round bediende -11 jaar bedrijvig in expeditie kennis Frans,
Duits, Engels en Spaans
Schrijven of telefoneren naar senator
Wim Jonssen, Louisastraat 31 - 2800
Mechelen - tel 015-41 35 96
N66
Men vraagt
Vertrouwenspersoon voor vertegenwoordiging in «fantasie--juwelen Vnj
van militaire dienst
Kandidaten voor vakantie-job juli, augustus september voor hulp in verpleegdienst bejaardentehuis - minimumleeftijd 18 jaar
Te bevragen via Kamerlid Willy Kuijpers, Swertmolenstraat 23, 3020 Herent tel 016/229642

door spel, lessen (5 per dag), sport en ontspanning met geoefende (voornamelijk Engelse) leraren en monitoren in het
C O L O M A I N S T I T U U T TE M E C H E L E N
van 16 tot 28 juli
van 30 juli tot 11 augustus
van 13 tot 25 augustus

7.200 BF
ALLES INBEGREPEN
(logies, eetmalen, cursus, verzekering, uitstappen, sportj
Inlichtingen v z w Vakantiekolonies Roeland, Lange Kruisstraat 1 - 9000 Gent - Tel 0 9 1 / 2 3 1 0 6 0

SCHRIJF NU IN
naar de afdelingen toe aankondigde
Onderwerpen als «verhaalbelasting, het ombouwen van de
KOO's en de werking in de agglomeratie Brussel» kwamen tijdens
de «vraag en antwoordtijd» ook
nog even in de aandacht
O p de vergadenng bemerkten wij

GO

LIMBURG
DtLSEN

ENGELS BEGRIJPEN
ENGELS SPREKEN

naast kamerlid Valkeniers en senator Bob Maes tal van provincie- en federatieleden Even voor
de Vlaamse Leeuw deze leerrijke
en entoesiaste kaderdag besloot
werd onder luid applaus een telegram met spoedig herstel aan
federatieschepen
Marcel
De
Broyer (Overijse) voorgelezen

banden
rrfiisEN Ku

Luikersteenweg 32
3800 Sint-Truiden
Tel. (011)67.27.07 - 67.41.92

Luikersteenweg 184
3700 Tongeren
Tel. (012)23.05.69

In 1975, betaalde de

NATIONALE LOTERIJ

zie biz 24

Jonge man met diploma bouwkundig
tekenaar A2 zoekt passende betrekking in de streek van Aalst
Jonge man vrij van legerdienst licentiaat germaanse, 25 jaar, zoekt werk
als vertaler in de streek van AalstBrussel-Gent Kontakt opnemen met
Jan Caudron Tel 053/70 40 64
N71

voor meer dan 2 en een half miljard uit aan
LOTEN.
De winnaars maken zich zelden bekend.
Er zijn er nochtans.
Er werden uitbetaald:
264 loten van 1 miljoen en meer

Bedrijfsorganisatie en informatica
voor Limburg, part-time gastdocenten
gevraagd gedurende het schooljaar
Aanbiedingen bij Jaak Indekeu Grotstraat 18 3570 Peer
N69
Jonge A2 Elektrieker-mekanieker vrij
van militaire dienst zoekt betrekking
Brussel Leuven, Mechelen
Kontakt via oud-senator M Van Haegendoren, G Gezellelaan 63, 3030
Heverlee

1.594 loten van 100.000 fr. tot 1 miljoen
45.554 loten van

5.000 fr. tot 100.000 fr.

— IN TOTAAL: 2.533.856.515 fr. —
Alles laat voorzien dat deze cijfers met 20 %
zullen overschreden worden in 1976.

N74
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WACHT OP DE WEG

In de eerste bijdrage van « Leer
ze mij kennen» hebben wij de
geschiedenIs-in-een notedop van
de VTB gebracht met daarbij aansluitend een overzicht van de
nevendiensten en de mogelijkheden van deze organisatie.
Vandaag belichten wij de zusterorganisatie de Vlaamse Automobilistenbond (VAB) en het tijdschrift « De (Auto)toerist» aangevuld met de nieuwe dienst « Reisplus-plus ».
Lezers die meer inlichtingen wensen over VTB-VAB nemen best
kontakt op met de plaatselijke
vertegenwoordiger in hun gemeente of stad of wenden zich
tot het algemeen sekretariaat
Sint-Jakobsmarkt 45-47,2000 Antwerpen tel. 031/31.76.80.
VAB GROEIT
De groot-industrieel Lieven Gevaert die
reeds in 1890 een eigen bedrijfje (een fotowinkel) begon was een overtuigd flamingant. In hem zat de drang het Vlaamse volk
niet alleen ekonomisch maar ook moreel
omhoog te halen. Voor zijn tijd was Lieven
Gevaert een vooruitstrevend man. De opvlucht van zijn bedrijf en de daarbij gepaard gaande internationale bekendheid
zouden hem niet verhinderen die bewuste
Vlaming te blijven. Gevaert werd de eerste
voorzitter van het Vlaams Ekonomisch Verbond (VEV) nadat hij eerst al het Vlaamsch
Handelsverbond had helpen oprichten.
Aan Gevaert danken wij de oprichting van
de Vlaamsche Automobielbond. Samen
met de Antwerpse ingenieur Aloies Van
Loy, bestuurder van de automobielschool
te Antwerpen, werd de -eerste» VAB op
30 september 1924 opgericht Van Loy
werd de eerste voorzitter Het liep niet zo
vlot met die VAB zodat aansluiting gezocht
werd bij de VTB waarvan het een afdeling
werd.
Op 15 en 16 juni 1929 hielden beide bonden hun eerste verkeerskongres te Leuven. In dat jaar begonnen ook de eerste
autotochten naar de jaarlijkse IJzerbedevaarten te Diksmuide. In dat jaar verscheen
het eerste nummer van het ledenblad
' Automobilisme-Motocyclisme > dat een
jaar later de eenvoudiger naam « Auto- en
Motorleven » kreeg.

WIJ 11

Ondertussen waren het vooral de georganiseerde autotochten in binnen- en buitenland die groot sukses hadden bij de ongeveer duizend leden die toen aangesloten
waren. In 1931 probeerde de VAB het
weer zelfstandig. Onder het voorzitterschap van Jozef Pauwels lukte dat Begin
1932 was het ledenaantal verdubbeld. In
datzelfde jaar werd samen met de VTB en
nog een aantal andere verenigingen een
Komitee ter verbetering van het Vlaamse
wegennet opgericht
Toen kwam tussen beide organisaties een
verwijdenng te wijten aan een organisatiekonflikt (dat valt dus, zoals we zien, in de
beste families voor!). De onenigheid duurde tot midden 1940 maar in september van
datzelfde jaar kwam de versmelting opnieuw tot stand en werd de benaming
Vlaamse Automobilistenbond defintief. De
nieuwe voorzitter werd Jozef Clotten, Jozef Van Overstraeten werd sekretaris. Op
1 januari 1948 verscheen het door deze
laatste gestichte tijdschnft «D« Autotoerist », een veertiendaags ledenblad.
Eind 1952 noteerde de VAB 5000 leden.
Van toen af werd het lidmaatschap gekoppeld aan dat van de VTB en genieten de
leden van de dienstverlening van beide
organisaties. De opgang van beide bonden,
eens de moeilijkheden definitief voorbij,
was niet meer tegen te houden.

WACHT OP DE WEG
In 1967 neemt de Raad van beheer van
VTB-VAB de beslissing een eigen pechverhelpingsdienst op te richten. Voorzitter van
Overstraeten bedenkt en werkt een formule uit Begin januari 1968 wordt een aanvang genomen met de marktstudie. De
naam van de dienst zal « VAB-Wacht op de
Weg » zijn. een dienst die dag en nacht verzekerd is maar bij de aanvang « slechts » in
het Vlaamse land en de Brusselse agglomeratie werkt De terugbetaling van garageonkosten in Wallonië fdoor de VTB steeds
Walenland genoemd), in Nederland en het
Groothertogdom Luksemburg zal tevens
door de Wacht op de Weg gebeuren. De
gehele Benelux dus!
De zenuwknobbel van de hele organisatie
trilt in het VTB-hoofdkantoor aan de St-Jakobsmarkt te Antwerpen. Op 1 juli 1968
worden 26 wagens aangekocht De gekende zwarte R4-tjes met gele zebrastrepen
en het VAB-embleem. Op 1 september
start de karavaan voor een proefperiode
van vier maanden om cp nieuwjaarsdag
1969 definitief van start te gaan.
De wagentjes zijn dan nog met semafoortoestellen uitgerust gebrekkig weliswaar
want de technikus moet dan nog steeds

telefoneren om de juiste plaats van de
pechvogel te wet«n te komen. Maar ook
dat werd aangepast dus werd naar een
rechtstreekse radioverbinding uitgekeken
tussen de telefonist in de oproepcentrale
en de technikus op de weg.
Om het de pechvogel gemakkelijk te maken wordt een vlot nummer uitgedacht:
03/31.31.31 (Later komt na de eerste drie
nog een vlot eentje bij). Maar dat nummer
volstaat niet er komen nog andere nummers. Tot een nummer voorgesteld wordt
met... tien lijnen !
Op 22 april 1970 blies de VAB-staf verzamelen op de Antwerpse grote markt. Al de
zebrawagentjes reden toen vlot het VABoproepnummer
Dit staaltje van rijkunst was maar een korte
adempauze want in november van hetzelfde jaar werd de eerste radiozender in Antwerpen in gebruik genomen. Op een hoogbouw aan de Kipdorpbruq werd een zender met een zendbereik van om en bij de
50 km geplaatst. Op de tweede verdieping
van het «moederhuis» in Antwerpen werd
de ontvangcentrale verder uitgebouwd
Eenvoudig in den beginne, vandaag de dag
een waar knooppunt dat geen ogenblik de
draad verliest!
Bij die ene zender bleef het echter niet In
Aalter werd de tweede opgericht zodat de
verbinding Antwerpen met De Panne tot
stand kwam. Ook Genk kwam aan de
beurt (april 1972) en omdat het zuiden van
Brussel en de streek rond Ninove enige
zwakte in de verbinding vertoonde werd in
1974 een vierde opgericht en nog wel in
Schaarbeek. Van de zee tot de Voerstreek
wordt Vlaanderen nu overspannen door
een net van VAB-service
Ondertussen groeide het wagenpark van
de Wacht op de Weg navenant aan. 48
zwart-gele wagens, 10 wit-zwart-gele wagens, 44 wit-zwart-gele wagens (van Renault), 6 zwart-gele Opeis met dolly om
onklare wagens mee naar huis te brengen.
Reken daar nog 35 wagens bij die in rezerve « rusten » Om al deze wagens een goede verzorging te geven beschikt de VAB
over een garage (660 m2) die reeds te klein
geworden is...

VERDRIEVOUDIGEN
Toen voorzitter van Overstraeten aan de
Wacht op de Weg-dienst dacht zocht hij
ook een geschikt persoon om deze dienst
mee uit te bouwen. Hij vond in de persoon
van Johan Palings de geschikte man. Palings, een Antwerpenaar in hart en nieren,
was geruime tijd politiekommissaris te Leopoldstad. Hij maakte er de « Vlaamse periode» mee met mensen als pater Verthé en
Jos Lamote. Hij kreeg bij zijn terugkeer in

Vlaanderen het nodige vertrouwen van
Jozef van Overstraeten en ziedaar wat van
de Wacht op de Weg terecht gekomen is.
Een organisatie die niet meer weg te denken is uit het Benelux-wegenbeeld en sinds
Europech een begrip van het Hoge Noorden tot de Middellandse Zee...
Een element van vertrouwen in de Wacht
op de Weg — en dat zullen de pechvogels
reeds onvervonden hebben — is de voorkomendheid van de WW-technici. De degelijkheid van de dienstverlening is grotendeels aan deze heren te danken. Elk afzonderlijk zijn ze ook verantwoordelijk voor
hun wagen en toebehoren. Zij krijgen hun
wagen mee naar huis. deze wordt op werkgeverskosten gestald, de technikus krijgt
een gratis telefoonaansluiting zodat hij dag
en nacht kan opgeroepen worden om vooral bij grote drukte paraat te zijn.
Sinds maart van dit jaar komt de Wacht op
de Weg nu ook rechtstreeks tussenbeide
met eigen technici in Wallonië. De oprichting van deze dienst brengt met zich een uitbreiding van het personeel mee en een vergroting van de oproepcentrale. En toch...
Voorzitter van Overstraeten tijdens een
recente perskonferentie • 'Alhoewel ons ledenaantal bestendig stijgt moet het nog
meer de hoogte in gaan. Met onze meer
dan 200,000 hoof dieden hebben wij op dit
ogenblik nog maar 20 % van het aantal
automobilisten in het Vlaamse land. Dit aantal zou zeker het twee- of drievoudige moeten worden in de toekomst!'

EUROPECH
Wie regelmatig «De Autotoerist» inkijkt
kan foto's zien van gerepatrieerde Vlaamse pechvogels die uit een of ander Europees land worden gerepatrieerd door de
VAB-Europechdienst
Reeds in 1960 stelde de VAB een Internationaal Reisdokument ter beschikking van
de leden die met een eigen wagen naar het
buitenland reisden. Een repatriëring uit alle
Europese landen was mogelijk maar toen
deze formule — die haar diensten beslist
bewezen had — wat verouderd leek en
onder druk van konkurrentiële dienstverieningen uit de tijd werd Europech uitgedacht
Op 1 mei 1974 werd gestart met het VABEuropechdokument
Dit dokument is geldig voor 12 maanden, in
gans Europa en waarborgt de volgende
diensten en voordelen;
— repatriëring van de wagen in geval van
ongeval of mekanisch defekt;
— indien speciaal onderschreven, de repatriëring van een caravan, kampeerwagen,
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„DE TOERIST" - „DE AUTOTOERIST"
Het veertiendaagsblad van de VTB heet «De Toerist', dat van de VAB «De autotoerist-. Zij
staan onder de hoofdredaktie van voorzitter Vari Overstraeten. Alhoewel beide bladen een
andere naam dragen bevatten zij vrijwel dezelfde inhoud, maar het tweede legt meer de
nadruk op de auto als toerismemiddel.
Tijdschriften zijn de spiegel van hun organisatie. Bij de VTB-VAB is dat eender, je leest er
hoe het reilt en zeilt van onderen tot boven. Groeit de beweging: de tijdschriften groeien
mee.
Stan Leurs, de vader van het Vlaams toerisme lag ook aan de bazis van het eerste nummer
van « De Toerist» even na de stichting in maart 1S22. Van 1926 tot 1947 heette het blad - Toerisme ». Vanaf 1926 was Jozef Van Overstraeten zeer nauw betrokken bij de uitgave van het
ledenblad alhoewel hij pas in 1929 hoofdredakteur werd. in 1932 bevatte het tijdschrift bijna
1000 bladzijden, toen al ging het door als een tijdschrift vol verscheidenheid wat de informatie en het illustratiemateriaal betrof.
Vanaf 19 september 1940 verscheen «toerisme» slechts maandelijks en dit tot 1946. Dan
wordt het opnieuw halfmaandelijks uitgegeven en wordt het door hoofdredakteur Van Overstraeten opnieuw « De Toerist» geheten. Op nieuwjaar 1957 rolt het eerste nummer van « De
4ufotoer/sf» van de persen. Tien jaar later noteerde men voor « De Autotoerist» 1668 bladzijden I
Wat bieden beide tijdschriften hun lezers aan ?
Ruggegraat ijn de mededelingen van de plaatselijke VTB-VAB-afdelingen. Onder hun aktiviteitenlijst kan men alle mogelijke kulturele manifestaties (ook deze buiten de toeristische sektor) terugvinden.
Regelmatig wordt een gemeente of stad voorgesteld doorgaans rijkelijk geïllustreerd met
fotomateriaal en tekeningen. Berichten van bestaande en nieuwe dienstverleningen, boekbesprekingen, nieuwe wandelpaden, VTB-kunsttentoonstellingen, reisverhalen uit alle 's Heren
landen die de lezer zo doen likkebaarden, enz., enz...
Sedert 1953 verzorgt de hoofdredakteur de rubriek - Wat betekent mijn familienaam ?» waarin hij alle hier voorkomende familienamen uiteenrafelt en uitlegt Deze rubriek is aan zijn veertiende jaargang toe en nog niet halverwege het alfatbet..
In zijn rubriek «Zon en schaduw over Vlaanderen" — een veelgelezen rubriek — gaat de
hoofdredakteur vaak tekeer tegen de belagers van Vlaanderen fde schaduw). Het zijn telkens weer speldeprikjes in de olifantenhuid van « de laffen en de lauwen » die hier nog her en
der rondlopen.
Maar als het goed is (de zon) zegt de rubriek het ook I
« Voor een beter en schoner Vlaanderen »is de titel van een rubriek waarin de (taal-)schoonheidsvlekjes op het blazoen Vlaanderen aangeklaagd worden wat wel eens een harde maar
steeds hoffelijke briefwisseling met ambassades en ministeriële kabinetten met zich brengt..
Tot daar in vogelvlucht een blik op deze twee bondsbladen waarvan velen zich afvragen of
zij in Vlaanderen niet de bladen zijn met de hoogste oplage...
Voegen wij er tenslotte nog aan toe dat de hoofdredakteur elke advertentie veeleer op zijn
inhoudelijke waarde oordeelt dan op zijn financiële, wat een moedig kriterium is en in onze
publicitair-zieke wereld prijzenswaardig...

reisgoedaanhangwagen of aan aanhangwagen biezonder ingericht voor het transport
van een plezierboot in geval van mechanisch defekt:
— repatriëring van de onderschrijver;
in geval van ziekte of verwondingen bij
ongeval en in geval het voertuig onbruikbaar of gestolen is.
— het gratis sturen van wisselstukken ;
— pechverhelping in het buitenland;
— het sturen van een vervangingschauffeur;
— terugbetaling van kosten voor geneeskundige zorgen en voor verplicht verlengd
verblijf (ongeval en/of ziekte); — terugbetaling kosten voor rechtskundige en technische bijstand;
— repatriëring van het stoffelijk overschot
van de onderschrijver (ook van de medereizigers, indien biezonder onderschreven);
— het verstrekken van de internationale tolwaarborg.
De nieuwe formule van het Europechdokument werd echter nog meer beklemtoond
door het in gebruik nemen van een eigen
repatriëringsdienst.
Hieraan is voorzeker het grote sukses van
dit Europechdokument te danken. Vanaf
dat ogenblik gebeurde immers de repatriëring van een wagen op een individuele
manier, tegelijkertijd met de inzittenden en
de bagage van deze persoon, onder het
motto : « samen uit samen thuis ».
Deze manier van repatriëren was en is
zeker niet de gemakkelijkste, zeker niet de
goedkoopste, maar wel de meest efficiënte
en de meest sympatieke.
In 1974 werden 10.000 Europechdokumenten verkocht en nog evenveel Internationale Reisdokumenten. In 1975 werden er dat
30.000 terwijl het Internationaal Reisdokument haast niet meer verkocht werd. In dat
jaar werden 217 voertuigen, inzittenden en
bagage inkluis, gerepatrieerd. Twaalfmaal
werd een vervangingschauffeur gestuurd,
om niet van het aantal wisselstukken te
spreken. Vier keer moest een stoffelijk
overschot naar huis worden gebracht Dat
zijn dan de minder prettige kanten van de
diensh/erlening. Het lijkt ons wel belangrijk
te wijzen op het humane van een dergelijke
onderneming want hoe troostend moet het
zijn in den vreemde in dergelijke troosteloze omstandigheden een helpende (Vlaamse) hand te ontmoeten!
Voor dit jaar verwacht de VAB een verkoop van 50- tot 60.000 dokumenten. Om
deze Euro-dienstverlening tot een goed einde te brengen kan de VAB rekenen op 120
technici, zeven zware voertuigen met aanhangwagens voor lange afstanden en zes
van het lichtere type voor korte afstanden.
Maar meer nog dan deze technische mogelijkheden is voor de VAB de vriendelijkheid
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en de dienstvaardigheid waarmee de verre
en vaak moeilijke taken vervuld worden.
(Het VAB-Europechdokument
wordt
verkocht in samenwerking met de Kredietbank en is dan ook te koop in alle 700 filialen van deze bankinstelling).

«STAP-IN O-DIENST
Wanneer een VAB-lid heeft af te rekenen
met pech op de weg, doet hij normaal een
beroep op de VAB-Wacht op de Weg.
Wanneer de WW-technicus, die ter plaatse
komt dan vaststelt dat het voertuig niet op
gang kan gebracht worden zet hij zich
radiofonisch terug in verbinding met de
VAB-Wacht op de Wegcentrale en brengt
verslag uit. Tot dusver werd dan getracht,
daarvoor is iedere WW-wagen uitgerust
met trekhaak en stang, om de wagen te slepen naar de dichtstbijgelegen garage. Kon
dit niet wegens tijdgebrek, omdat het voertuig te zwaar is, of is slepen onmogelijk, dan
werd een beroep gedaan op een garagehouder.
Toch was en is dit maar een halve oplosing.
Het VAB-lid verkiest immers dat de wagen
naar zijn gewone garagehouder wordt
gebracht en dat hij zelf met de andere inzittenden thuis geraakt
Om deze leemte op te vullen draait de VAB
op dit ogenblik proef met een nieuwe
dienst die « Stap In »-dienst genoemd wordt
en waarmee gewaarborgd wordt dat inzittenden én wagen naar huis kunnen wanneer de wagen niet ter plaatse kan hersteld
worden.
De technikus verwittigt de centrale die ?.en
wagen met dolly aanvoert. De defekte
wagen gaat op de dolly, de inzittenden stappen in bij de WW-technikus van dienst.
Het embleem van de dienst is een grote letter "S- waarin een landkaart België voorstellend.

Israël, Cyprus, Kanarische Eilanden, Madeira en Malta.
b. Reis + + : verzekering voor reizen met
wintersport, speleologie, alpinisme, diepzeeduiken, safari- of Saharareis en reizen naar
landen buiten Europa en Noord-Afrika.
Wat wordt allemaal verzekerd of vergoed ?
— bagage en eigen geld,
— repatriërings-, opsporings- en bijkomende verblijfskosten,
— annulatiekosten,
— verzekering burgerrechtelijke gezinsaansprakelijkheid (familiepolis)
— reisongevallen
— ziekte in het buitenland
— bijkomende waarborg bij wintersportbeoefening
— rechtsbijstand
Verder bestaat een bijkomend voordeel
voor leden die met hun gezin op reis gaan.
Voor 10 fr. per dag zijn de kinderen mee
verzekerd!

AUTORIJSCHOLEN
Om het de Vlaamse automobilist echt naar
hun zin te maken heeft de VAB ook rijscholen opgezet. Voor zover wij het hebben kunnen nagaan bezit de VAB het grootst aantal rijscholen in dit land. Voor de aardigheid
geven wij hier het lijstje per provincie. Het
aantal lesgevers-teorie loopt naar de 100,
dat van de praktijkleraars eveneens. 67 leswagens en 2 les-autobussen geven de
kans om het echt te proberen op de weg.

GOEDE REIS!
De cirkel is rond. Of niet soms ?
Want hoe dieper je in de mogelijkheden van beide bonden gaat graven, hoe meer je rondneust in de
ruime kantoren aan de St.-Jakobsmarkt te Antwerpen hoe meer
kansen je ontdekt voor een zinnig toerisme.
Bewuste Vlamingen twijfelen niet
langer, niet alleen omdat VTBV A B de waarborg van een degelijke en hoffelijke dienstverlening
bieden maar ongetwijfeld ook om
de door en door Vlaamse inhoud
van alle initiatieven, denken we
maar aan de jarenlange medewerking aan Vlaams-nationale manifestaties van Zangfeest tot IJzerbedevaart.
Het «goede reis» en «veilige
vaart» door VTB-VAB haar leden
zo vaak toegewenst nu eens
graag in omgekeerde richting !
Maurits Van Liedekerke

REIS-PLUS-PLUS
Een VTB-nieuwigheid die wij onze lezers
niet willen onthouden (en die bij gebrek aan
ruimte in onze bijdrage van vorige week
niet aan bod kwam) is de dienstverlening
die « Reis plus-plus » heet.
De VTH heeft voor de deelnemers aan zijn
groeps- en individuele reizen een speciaal
dienstenpakket uitgewerkt
Er werd in twee formules voorzien :
a. Reis + : verzekering voor reizen in Europa, Turkije en in de volgende landen van
Noord-Afrika : Algerije, Egypte, Libië, Marokko, Tunesië, Jordanië, Libanon, Syrië,

Winter in Oostenrijk. Dit VAB-lid heeft met pech af te rekenen. Bestuurder en
wagen worden opgehaald en naar Vlaanderen teruggebracht
Kan het makkelijker ?
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OOST-VLAANDEREN
AALST (arr)

ST-ANTELINKS

WIJNFEEST
Ten voordele van de arrondissemente
Ie verkiezingskas organizeren wij op
zaterdagavond 26 juni ek te Burst in
de zaal « Perfa » aan het station vanaf
21 u een wijnavond Voor de muziek
zorgt het vermaard zigeunerorkest La
Cl Lakatos Voor de stemming zal de
uitgelezen wiinkaart zorgen En voor
het sukses rekenen wij op uw aller
aanwezigheid Hartelijk welkom

KANTONALE 11-JULI-VIERING
Op zaterdag 10 juli om 20 uur in de
parochiale zaal St-Antelinks Ingericht
door de afdelingen St-Antelinks
Steenhuize Aspelare en Nederhasselt Feestredenaar Volksvertegen
woordiger Vik Anciaux Optreden van
Ninoofs Gemengd Koor

ASPELARE

KfILCnDCR
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Ninove De Fed van VI vrouwen (FVV) ncht een TAK-avond in
met Pret De Pauw als spreker Zaal Berg en Dal Brusselstraat
9400 Ninove Begin 20 u Inkom 40 fr

DIRK MARTENS

NINOVE

AALST

PVBA
Beverstraat 24-26
Tel 054/33105

Lange Zoufstr 30, 29-33 36-38
Tel 053/24060

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels
en waskussens - kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij - ruiteruitrustmgen - pingpongtafels badkleding en alle toebehoorten rol- en ijsschaatsen kampingartikelen turngerei
SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen
elektr tremen der beste merken - auto s go-carts - traktoren - poppen poppenwagens en wiegjes burelen lessenaars - borden fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekameken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tumschommels
-

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

-

NEENDEFRAIGNE!
Het Hoofdbestuur van de Vlaamse Volksbeweging protesteert met klem tegen het feit dat de Waalse minister Defraigne, tegen het uitdrukkelijk advies van het Vlaams Interministerieel komitee en van praktisch alle betrokken Vlaamse
gemeentebesturen in de aanleg van de autosnelv*/eg BrusselLokeren, onderdeel van de A 11 -autoweg Brussel-Knokke
wil doorvoeren
Het wijst op de onherstelbare schade die hierdoor wordt aangericht aan landbouw en leefmilieu op de onverantwoorde
besteding van gemeenschapsgelden aan overbodige autowegen onder meer in een gebied waar onlangs schuldig verwaarloosde dijken tot rampen voerden het vestigt tevens de
aandacht op het communautair aspekt van deze aangelegenheid de aanleg van de A 11 -autoweg of van belangrijke
gedeelten ervan kan in de gegeven contekst met anders uitgelegd worden dan als de machtsgreep van een Waals minister op het eigen Vlaams beslissingsrecht, in dienst van het
Brussels centralisme
De Vlaamse Volksbeweging verleent dan ook alle steun aan
de anti-A 11 -aktie en roept alle kaderleden, leden en sympathisanten op om deel te nemen aan de betoging die op 20 juni
georganizeerd w o r d t met als vertrekplaatsen Asse, Dendermonde en Zele om 13 30 uur en als eindpunt Lebbeke, waar
de deelnemers kort zullen toegesproken worden

Regering aarzelt om Nols
een termijn op te leggen
VAN NOLS, VERLOS ONS HEER
In de lente lopen de katers krols en de leeuwen nols zo dichtte Hertoq Jan
van Brabant
Vast staat dat de Schaarbeekse banketbakker Roger N vele Vlamingen ertoe
aanzet demonstratief te getuigen tegen de apartheidspolitiek van de frankofie
Ie salonjonkers
Te weinig Vlamingen laten blijken dat alleen een Vlaamse Staat rust kan bren
gen in de Zuidelijke Nederlanden Hoe ze dat kunnen laten blijken ?
De Leeuwevlag is nog altijd het symbool van de Beweging die blijft ageren
tegen het onrecht legen het unitarisme
Bezit u al een Leeuwevlag *?
De Nationale Bevlaggingsaktie startte met het 21e werkjaar Een folder met
op de voorpagina de bovenstaande collage wordt op duizenden exemplaren
verspreid
Sticht een kern m uw woonplaats Vraag folders ter verspreiding Adres
NATIONALE BEVLAGGINGSAKTIE
Tieltsesteenweg 12,
8780 OOSTROZEBEKE Tel 056/666073
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Op 5 juni werd onze vnend en bestuurslid Karel Segers ten grave gedragen De massale aanwezigheid bij
het afscheid getuigde van de waardering de genegenheid en de dienstbaarheid die ieder mocht ondervinden
die leefde en werkte met Karel Het
bestuur verliest aan hem een werk
kracht en een persoonlijkheid die
onvervangbaar is Wij kunnen hem
nooit vergeten Zijm leven was kort
maar getuigde van trouw en eerlijk
heid
En dit IS de sterkste troost voor zijn
vrouw Hilde zijn kinderen Qnet en
Dieter en zijn schone familie
ASPELARE-NEDERHASSELT
In samenwerking met het IJzerbedevaart komitee organiseren wij een
busreis naar de IJzerbedevaart op 4
juli as Tijdig inschrijven bij alle bestuursleden Prijs 135 F

LOCHRISTI
WERKING
— Op 25 juni om 20 u geven we een
Breugeliaans hespenfeest in restau
rant Begonia te Lochristi Warm aanbevolen aan alle omliggende en verder liggende afdelingen
OVERMERE
IJZERBEDEVAART
Net zoals verleden jaar legt de VLI
afd van Overmere een autobus in
naar Diksmuide Inschrijving Cafe «In
den Boerenknjg » of bij alle bestuursleden Pnjs 100 fr Vertrek 7 u Terug
komst langsheen de Vlaamse Arden
ren
NIEUWKERKEN-WAAS
VLAAMSE FEESTDAGEN
De Vlaamse feestdagen naderen
snel Wie nog geen leeuwenvlag
heeft kan er zich een aanschaffen
voor de matige pnjs vaa 410 fr
(prachtige nylonvlag van 1,5 x 1 5 m
raam of stokvlag zelfde pnjsj dit bij

Hilaire Govaert
Nieuwkerken-W

Heihoekstraat

72,

IJZERBEDEVAART 4 JULI
Traditiegetrouw legt onze afdeling
een busreis in naar de IJzervlakte
(reeds de 10de maal) met daarna een
bezoek aan de kust (Oostende) s
avonds houden wij halt te Gent
Pnjs 170 f r jeugdgroepen en gepensioneerden slechts 150 fr
Vertrek op het Dorpsplein te 7 u
thuiskomst verzekerd om 23 u
Inschnjven bij alle bestuursleden van
de A Verbruggenknng en Volksunieafdeling
WAARSCHOOT
Op donderdag 17 juni 1976 te
19 u 30 komt de gemeenteraad bijeen
Op de agenda verkiezing van een
schepen ter vervanging van wijlen
Michael Roegiers
Verder heeft onze fraktie punten op
de agenda gebracht in verband met
de bouwgronden en de sociale woningbouw zodat een boeiende konfrontatie eens te meer kan verwacht
worden Warm aanbevolen voor alle
nieuwe kandidaat mandatarissen
WONDELGEM
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdag Kweepeerstraat 7 donder
dag 9-11 u en 14-16 u tel 588756

F W SAMEN OVER GEMEENTEPOLITIEK
O p zondagnamiddag 30 mei ontmoetten meer dan vijftig kaderleden van het FVV elkaar in het
Vormingscentrum «De Sirkel» te
Drongen
W e bezonnen ons (in zeer levendige diskussies) over een aantal
prangende gemeenteproblemen
Veel aandacht genoten vraagstukken over huisvesting grondp)olitiek, gemeentelijk onderwijs
en het opvangen van vreemdelingen in onze gemeenschap, en
alle moeilijkheden die hierbij komen kijken
W e hadden het over speelstraten-ja-neen, en tenslotte zagen
w e liever speeltuinen, maar dan
met aangepaste materialen, die
de kreativiteit kunnen bevorderen W e zagen het tenslotte allemaal
« wijkgebonden »
verklaarden ons tegen de hoogbouw, discussieerden over het opkalefateren van oude huizen
De
kinderopvangmogelijkheden
konden even de taaie diskussies
over buitenshuis-binnenshuis-werken doen heroplaaien Ook braken hartstochtelijke vragen-enantwoorden los over tewerkstelling van werklozen voor kinderoppas na schooltijd De opvang van
zieke kinderen bleef een harde
dobber
W e trachtten dan een aantal eerste propagandapunten te zoeken
Die schenen wel erg te verschillen van streek tot streek Hoe
bejaarden op te vangen en gehandicapten te helpen scheen
een konstante zorg Landelijke gemeenten wilden tegen de grondverkaveling ingaan en wensten
goedkope huizen en woonsten
voor eigen bevolking Deurle-bijGent kreeg een pluim voor haar
grondbeleid
Daarna beraadden w e ons over
een gezamenlijke aktie voor propaganda W e wensten een algemeen pamflet met een aantal konkrete grote punten W e bespraken de mogelijkheid affiches te
verspreiden (de appel met beet
en daann de naam van de vrouwelijke kandidate te krijgen bij Hilda Uytterhoeven Battelse Steenweg 396, 2800 Mechelen) Huguette De Bleecker deed een
oproep tot solidaire vrouwenpro-

paganda vanwege de vrouwelijke
kandidaten van de Volksunie- of
aanverwante lijsten «Samen optreden kan ons geloofwaardiger
maken tegenover een vrouwelijk
kiezerspubliek dat onze formatie
nog altijd ziet als een mannengroep »
Ondertussen hadden w e ook kennis gemaakt met een gemeenteraadsverkiezingsprogramma van
het V O K (Vrouwenoverlegkomitee), wat voor- en tegenstand
opwekte Een nadeel aan deze
namiddag w e hadden tijd te k o r t
W e danken het Dosfelinstituut

(Johan Beke en Henk Leyseele)
voor hun vriendelijke en geduldige medewerking, en voor de
mooie dia-montage die de hele
ontmoeting een kleurrijk en gericht kader gaf
Voor de vrouwelijke kaderleden
(waaronder een parlementslid,
een aantal provincieraadsleden,
een groep gemeenteraads- en
KOO-leden, en verder kandidaten op lijsten en militanten) was
het weerom een geslaagde en leuke ontmoeting
Huguette De Bleecker

STADSBESTUUR AALST
Bij het stadsbestuur zijn de volgende betrekkingen te begeven
— in het bediendenkader 1 typograaf - 1 concierge
— in het werkliedenkader (kinderknb) 1 specialist A - kok(km)
De kandidaturen voor deelname aan het examen worden
ingewacht tot uiterlijk 15 juli 1976 Zij moeten bij ter post
aangetekende brief worden gericht aan het college van
burgemeester en schepenen, stadhuis - Grote Markt 3,
Aalst
De volledige voorwaarden kunnen op mondelinge, schriftelijke of telefonische vraag worden bekomen ten stadhuize Grote Markt 3 te 9300 Aalst (Telefoon 053/21 5751 toestel 114)

. C O M M I S S I E V A N OPENBARE ONDERSTAND
MERELBEKE»
Een betrekking van Gezins- of Bejaardenhelpster voor de dienst ten
huize IS te begeven in de C O O te Merelbeke met aanleg van een
wervingsreserve geldig tot 30 juni 1977
De aanwervingsvoorwaarden zijn te bekomen op het sekretanaat
van de COO Poelstraat 37 te 9220 Merelbeke tel 306253 De aan
vragen en de vereiste bewijsstukken dienen per aangetekend schniven gericht aan de heer Voorzitter en uiterlijk op 5 juli 1976 op voormeld adres toe te komen»

GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM
De betrekking van klerk is te begeven bij het Gemeentebestuur (een jaar proef), minimum ouderdom 21 jaar
De schriftelijke aanvragen dienen aangetekend verzonden
en in het bezit te zijn van het schepencollege voor 25 juni
1976
Voorwaarden en inlichtingen zijn te verkrijgen op het gemeentesekretanaat
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OOSTENDE

GROOT-BRUGGE
GULDENSPORENVIERING
GE

BRUG-

Donderdag 8 juli 1976 om 20 u 30,
Schouwburg dringende oproep aan
alle VU-leden van Groot-Brugge aktief te willen medewerken met vooral
tegenwoordig te zijn op de Guldensporenvienng
D e afdelingen worden verzocht kaarten af te halen tegen verminderde
pnjs per 20 stuks en aan de leden te
bezorgen
Kaarten en nummering Bureau voor
Toerisme, Markt, Brugge
Feestzaal • J A G E R S H O F »
Zaal voor huwelijken, vergaderingen
e d m met 1 200 zitplaatsen
Gemeenteplaats, S t - A n d r l e s
Tel. 050/31.32.10 en 31.34.06
OOSTENDE

(arr.)

BELANGRIJK BERICHT
De v o o r 19 juni voorziene deelneming aan de voorbereiding van de
gemeenteraadsverkiezingen te Brussel, werd op verzoek van onze Brusselse vrienden verdaagd naar een
datum in augustus.
O N Z E LEDENSLAG
W e naderen het einde, d w z nog een
dertigtal leden en ons zeer hoog
objektief is bereikt Kwamen in de erelijst de afdelingen LEFFINGE, GISTEL
en
OOSTDUINKERKE-NIEUWPOORT Koksijde werkte zich op
naar de tweede plaats waar Mariakerke weggedrongen w e r d Zullen zij dit
zo laten ' Volgende zondag is de definitieve afsluiting i
ADINKERKE
OVERLIJDEN
Onder grote deelneming w e r d op 5
juni M e v r o u w Victonne GODERIS-DEPOTTER op gezegende leeftijd ten
grave gedragen Zij was de moeder
van onze leden Modest en Rochus
Goderis, Achiel Godens (Oostduinkerke) en de schoonmoeder van Juul
Haezebaert Het arr bestuur was vertegenwoordigd door voorz Huyghebaert. Mevr Lootens, A Huyghe en
kamerlid Em Vansteenkiste Onze innige deelneming aan de families en
vnenden

D E K A N A L E PERIKELEN I
De vorstelijke begrafenis die Oostende aan Veerie Van Sijnghel zaliger
bezorgd heeft, w e r d helaas ontsierd
door het optreden van de deken
Slechts onder bedreiging van tegenmaatregelen duldde deze Heer de
Vlaamse leeuwevlag op de kist De
toespraak mocht met vanaf de mikro
gehouden worden, noch achteraan in
de kerk (waar men het verbod dan
trotseerde) en tijdens de lezing werden met veel lawaai de rouwsierselen
van het altaar weggenomen D e deken schijnt razend te zijn, doch getroffen zijn veeleer de vlaamsvoelende
Oostendenaars
Bewuste
deken
k w a m voor enige maanden nog in het
nieuws toen hij de afscheidsvienng
van Jef Vanlangenhove als C V P voorzitter ging bijwonen Hij w e r d ook
bekend als apostelvan de franse preken in Blankenberge, en deed nieuwe
pogingen te Oostende
POSTENDE-CENTRUM
OVERLIJDEN
O p 10 juni w e r d de uitvaart gehouden
van mevr Margr G E N O U W - M A E CKELBERGH, de schoonmoeder en
moeder van Reddy De M e y en zijn
echtgenote Onze innige deelneming
aan ons bestuurslid en vooral zijn
vrouw
OOSTENDE-VUURTOREN
HUWELIJK
O p 4 juni w e r d het huwelijk ingezegend van onze leden Eugene D A E M S
en Daniella FONTEYNE hartelijke gelukwensen aan het bruidspaar
WOUMEN
BEGRAFENIS
O p 2 juni werd, op de gezegende leeftijd van 86 jaar ons oudste lid Achiel
B E R G M A N onder grote deelneming
begraven hij w a s een overtuigd nationalist en gewezen repressieslachtoffer Dr Hoste, L Devreese, R Joseph
en vele anderen, die met te Oostende
weerhouden waren, vervoegden het
bestuur van Merkem-Woumen om de
VU-deelneming te betuigen Ook van
ons innige deelneming aan de nabestaanden

DIKSMUIDE
KORTRIJK
GULDENSPORENFEEST
Onze afdeling ncht op vrijdag 9 juli
haar jaarlijks Guldensporenfeest in
weer in het Vlaams Huis, Uzeriaan 83
Verlenen hun medewerking de zanger Kurt FLEMING en al» redenaar
Bart V A N D E R M O E R E Toeoang 100
fr Organizatie
Vlaannse Vnenden
van de Westhoek

Vrijdag 18 juni 1976 vanaf 20 uu,
w o r d t een spetterende avond ingericht ter gelegenheid van de heropening van het Vlaams Huis 1302, Burg
Reynaertstraat 9, Kortrijk
Kris en Werner nodigen iedereen hartelijk uit
IZEGEM

ICHTEGEM
HUWELIJK
Lutgart HINDRYCKX, dochter van onze afdelingssekretans Maunts trad
op 21 mei in het huwelijk met Mark
V A N HULLE uit Kleit Onze hartelijke
gelukwensen aan het bruidspaar en
de families

Abonnementendienst
Volders
straat 7 1 , 1000 Brussel
Tel 02/512 5160
Jaarabonnement
500 fr
Halfjaarlijks
300 fr
Dnemaandelijks
150 fr
Steunabonn
1000 fr
Losse nummers
16 fr
Alle stortingen voor het blad op
prk 000 0171139-31 van « W i j » ,
Voldersstraat 71 1000 Brussel
Hoofdredakteur Paul Martens
Redaktie en publiciteit. Drukpersstraat 20 1000 Brussel Tel
02/217 97 98 (liefst in de voormiddag)
Verantw uitg
Hugo Schiltz, Te
Couwelaerlei 135 2100 Deurne
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LIJSTVORMING
De samenstelling van de VU-lijst voor
de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen maakt goede vooruitgang Wij
doen nog een laatste oproep tot alle
leden wie meent in aanmerking te
komen als kandidaat neme zo vlug
mogelijk kontakt op bij een van de

BOEKHANDEL TUL
Leuvensestraat 58
1800 VILVOORDE
TEL 02/2510386
Alle grote uitgaven
en ook alle kleine
COSTAN BELGIUM - HEIDI FRIGO'S
Voor uw koel- en winkelinstallaties te
Hekelgem tel 053/667125 Te Sint-Niklaas tel 031/76 58 80
FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgerief
Schilderstraat 33 2000 Antwerpen
(03U'J745721
ELECTRA-BREEpvba
Electro — Groothandel
Boneputstraat 38 - 2690 BREE
011/461188 - 4 6 2 4 7 7
Staatsbaan 1 - 3460 HALEN
013/441742 - 441743
MIELE - AEG - LINDE

bestuursleden Zeker voor het einde
van juni Elk lid heeft het recht zijn kandidatuur voor te stellen bij het bestuur
Natuurlijk begint de nieuwsgierigheid
alsmaar groter te worden En er worden al eens gekke gissingen gedaan
Tiperend voor de sfeer en voor hun
mentaliteit is dat sommige CVP-leden
geruchten verspreiden die met de
werkelijkheid mets te maken hebben
Niemand late zich van de wijs brengen De V U komt op met een eigen
VU-lijst en VU-programma en zal met
niemand akkoordjes afsluiten I

25
26

Diksmuide : Te 20 u 30 Vergadenng van het arr bestuur met
de mandatanssen van Kamer en Provincie
Oostende : Gemeenteraad vanaf 19 u
Izegem : Wandeling naar de « Broeken » van Zarren-Werken,
o l v Enk Vandewalle Vertrek om 13 u 30 aan het Vlaams
Huis Organisatie Wandelklub Vlaams Huis

JULI
4
Izegem: 7e jaarlijkse voettocht Izegem-Diksmuide naar de
IJzerbedevaart Vertrek om 4 uur 's morgens aan het Vlaams
Huis Schrijf tijdig in Prijs 40 fr
D i k s m u i d e : Guldensporenvienng met Frans V a n der Eist

ZEVENDE

HULP

ZEEZANGFEEST

Hulp in de verkiezingsstnjd kunnen
WIJ natuurlijk altijd gebruiken Geef nu
al je naam op aan Joris Vert)eke, Krekelstraat 33 (tel 304808), ofwel aan
Enk Vandewalle, H Dunantstraat 11
(tel 302670), ofwel aan Geert Bourgeois, de
Pelichystraat
25
(tel
305287) W I J kunnen U w hulp gebruiken voor kolportages, voor het bussen van pamfletten, voor het plakken,
voor het schnjven van adressen,
e d m Z e g erbij w a t U kan of wenst te
doen

TE O O S T E N D E

VU-KIESFONDS
Verliest U ons kiesfonds met uit het
oog Nu al kan U onze kiesstnjd
financieel steunen Schrijf een t)edrag
over op rekening 465-0134301 -85 van
Volksunie Izegem, met de vermelding
« Kiesfonds » Bedenk dat wij een partij zijn zonder machtige financiële middelen, zonder grote financiële instellingen of organisaties die ons steunen
M e t U w hulp doen wij het alleen

Het Zeezangfeest (het zevende van de reeks) staat dit jaar — vnjdag 9 juli 1976 om 20 u 30 in het Kursaal te Oostende — in het teken
van de herdenking van • de groote stoonnghe » op tekst van Anton
van Wilderode en onder regie van Remi V a n Duyn
A a n deze zeezangfeesten gingen echter een reeks provinciale A N Z zangfeesten vooraf, van 1959 af (Rumbeke), doorgaans onder grote
belangstelling, ook dank zij de karaktenstieke familiale sfeer
Het feest zet in met een proloog « Blauwvoet die ons heimwee zijt»
Het eerste deel evokeert de Blauwvoetene intra muros, het tweede
deel roept het uitdragen van de studentenaktie buiten het klem seminane van Roeselare en het derde deel staat dan volop in het teken
van de Vlaamse Beweging. In een epiloog wordt naar de toekomst
geschouwd
Toegang 100 en 200 fr Innchbng A N Z West-Vlaanderen met medewerking van de VTB en V A B , het 11 julikomitee Oostende, Noordstarfonds en onder de auspiciën van het provinciaal bestuur en het
stadsbestuur van Oostende

LEDENWINST
Na eén jaar werking van het vernieuwde bestuur past een kleine terugblik
op het afgebroken werkjaar W e beperken ons op dit moment tot de
ledenwerving en de ledenwinst In de
voorbije jaren was dit al het sterke
punt van de Izegemse afdeling Nu is
het ledenaantal nog eens gestegen
met 32,2 % in een jaar Een schitterend resultaat waarvoor alle bestuursleden en mandatarissen gelukwensen
verdienen Hun samenwerking en entoeziasme is de beste waarborg voor
verder sukses
DOKUMENTATIE OVER DE V L A A M SE BEWEGING
A a n alle studerenden, zowel middelbare scholieren als studenten durven wij
sterk de brochure aanraden « D e
Vlaamse emancipatie» De tekst is
van de hand van Joris Dedeurwaerder V V L en uitgever Keesing zorgden samen voor de uitgave V o o r wie
de Vlaamse Beweging onvoldoende
k e n t of beter wil leren kennen, is dit
een biezonder boeiende en objektieve tekst Bovendien is de prijs maar
20 fr Het bestuur kocht een aantal
eksemplaren aan Z e zijn te verkrijgen bij Enk Vandewalle. H Dunantstraat 11
SOLDATENDIENST V U J O - V U
Zoals w e vroeger al schreven is onze
soldatendienst gestart voor miliciens
uit Izegem en Kachtem Een eerste
groep miliciens die met dagelijks naar
huis komen, kregen al een en ander

toegestuurd De eerste reakties zijn
onverdeeld gunstig Wij zijn voor decentralizatie Daarom moet met albjd
alles door dezelfden gebeuren W i j
zoeken nog iemand die de milicienadressen kan helpen inzamelen en
iemand die kan helpen met korrespondentiewerk

REIS
O p zondag 29 augustus gaan w e met
de V V I op reis door Frans-Vlaanderen Vertrek aan de Rembrandt om 8
u 30 Knapzak voor de middag en
voor het vieruurtje meenemen Reisgids Maunts Verhaest Inschnjven bij
de bestuursleden 175 fr voor de volwassenen, 100 fr voor de kinderen

P V B A RomDECRAEN
Vervi/arming
Stoom- en Sanitaire installaties
Molenstr 78 — 2921 Nieuwenrode
Tel 0'5'71 «240

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
(02)734 0643
Na 18 u 4254642

RESTAURANT DE XVI' EEUW
Lakenstraat 120 1000 BRUSSEL
Uitgebaat door eer echte Tunesische
Vlaamse vriend

VERVOER - VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47
1850 Grimbergen
Tel 02/268 1402

AL-AL keukeninrichtingen
Jan Claes
Bondgenotenlaan 163
LEUVEN tel 016/234794

KOSTUUMS

VESTONS BROEKEN-PARDESSUS
OOK NAAR M A A T

RICO-KLEDING VERMEESCH
^teenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83i

• Vakantie
Spanje
Appartement
voor zes personen vnj van partikulier.
Costa Dorado Zandstrand Maand
augustus Tel 053/21 2911 N75

lEPER

BOUWBEDRIJF
LUC ILEGEMS
Vaartstraat 9 - 2251 MASSENHOVEN
Uit sympathie

10%vr.V.U.Ieden

ZO€K€RC]€S

DE OUDE KRING
Cafe-VU-lokaal
Dorpsplein Heusden-Limburg

Dames en heren in uw belang
wendt U voor uw
SCHILDER. BEHANGWERKENen
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak
ADOLF CLAES
EM ZOON ANDRE
KerkwegS 1760 Roosdaal-Strijtem
Tel 054/33.37 56

— Juffrouw zoekt plaats als dactvlo,
(1041)
— Juffrouw steno NEF Dactylo
NEF met A 6 / A 3 diploma zoekt
plaats, (1055)
— Jongeman
A2
mechanika
(1033)
— Man met diploma A3 elektncitert,
(998)
— Juffrouw diploma diëtiste en Dkursus Zoekt werk in ziekenhuis of
dgl, (979)
De personen die een passende betrekking zouden kunnen bezorgen
aan de hier vermelde werklozen worden verzocht ten spoedigste kontakt
op te nemen met
Paul Peeters
Algemeen Sekretans V U
Mechelseweg 62
2920 KAPELLE O P DEN BOS,
tel 015/71 1422
ZEER ERNSTIG
Welke dame huishoudster wil of durft
het aan de eenzaamh v / e 67 j
gepens
staatst)ed
door wederk.
vriendschap draagl te maken '
Welke VI helpt mij zoeken '
Schrijven bureel blad J V A
N 77

iustrerie
marcdevriese
baron ruzettelaan
assebroek-brugge
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4

WIJ IS
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DERTIG JAAR VLAAMSE STRIJD: 1945-1975
Dat de fransdolheid die zich in die
Brusselse
gemeenteraadsverkiezingen uitte, aan Vlaamse zijde een verdere radikalisering opriep, bewezen de
verkiezingen voor de agglomeratieraden : in de vijf federaties rond Brussel
haalde de Volksunie bijna 20 % van
de stemmen, en in de agglomeratieraad haalde zij met 8 % vijf zetels.
De gemeenteraadsverkiezingen van
oktober 1970 waren nu niet precies
een hulp geweest voor de regering
om de grondwetsherziening er door te
krijgen, in Brussel was men vanzelfsprekend nog fanatieker geworden en
ook de Vlaamse toegeeflijkheid was
er met op vooruit gegaan, al was de
Vlaamse ruggegraat in de unitaire partijen ver te zoeken. Het verder verloop
van de gebeurtenissen zou dit trouwens bewijzen.
DE EINDFASE
Na allerlei voorafgaande palavers o m .
met de Brusselse socialisten, trachtte
men ae grondwetsherziening weer
vlot te kriigen door aan de zwaar toegetakelde PVV nieuwe beloften te
doen. Vooreerst was er de door de
PVV geëiste twee-derde meerderheid
voor het tot stand komen van fundamentele uitvoenngswetten van de
grondwetsartikels. Op 17 en 18 november kwamen de ministers bijeen en op
die bijeenkomst ontstonden een aantal nieuwe regeringsvoorstellen. Sommige ervan waren zogezegd voordelig
voor de Vlamingen: zij bevestigden
slechts een oestaand Vlaams recht,
waarvoor vroeger reeds «betaald»
werd. De beperking van de Brusselse
agglomeratie tot de 19 gemeenten
stond met meer in de grondwet: een
gekwalificeerde meerderheid kon de
agglomeratie nog uitbreiden. Als tegemoetkoming aan de Vlamingen werd
rond Brussei een gordel van federaties gelegd.
Daartegenover stond, dat de eigen
financiële inkomsten voor de gewesten werden geannuleerd.
Een negatie van de hele principiële
houding der Vlaamse beweging was
het erkennen van de vrijheid van het
gezinshoofd, de liberté du pére de

familie, door de Vlaamsgezinden als
de eis van de « peerdefamilie » steeds
honend afgewezen! Bij het verraad
van Hertoginnedal had de C V P zich
verscholen achter de taaiverklaring
van de huisvaders. Nu liet zij die in de
steek!
Hiermede werd het principe dat de
gemeenschap rechten heeft die voor
die van het individu gaan, een principe
waarop de Vlaamse Beweging steeds
gesteund had, genegeerd en ontkend !
O p 19 november deelde Eyskens, die
eens een akkoord had ondertekend
waarin de primauteit van het volk
boven de staat werd erkend, in een
« aanvullende
regeringsverklaring »
mee wat het gevolg was van de ministeriële besprekingen: een toegeving
aan de Brusselse histene, aan het
Brussels imperialisme en aan het minderwaardigheidskomplex van de tot
een partij van tweede rang herleide
PSC.
Nadat Cools, de Luikse socialist uit de
regering de overleden Merlot had vervangen, wist Eyskens op zeer sluwe
wijze en met aan- of afwezigheid van
leden der regeringspartijen of der
oppositie, naargelang het paste, zodanig te manipuleren dat hij er de grondwetsherziening toch doorkreeg. Ten
koste van Vlaanderen, in ieder geval.
Dat werd o.m. bewezen door een brief
van het Vlaams Komitee van Brussel
dat Eyskens verweet « dat Vlaanderen
Vlaams Brussel in de steek heeft gelaten ».
Dat de strijd van Vlaanderen voor
Brussel hét hoofdtema werd, bewees
het verweer der franskiljonse inwijkelingen in gemeenten als Strombeek-Bever en Vilvoorde.
Toen daar enkele Franstalige gemeenteraadsleden de eed in het Frans aflegden, wat wettelijk met in orde was, dekte minister Harmegnies die vreemdelingen op Vlaamse bodem en erkende
de geldigheid van de anderstalige verklanng in een eentalig Nederlands
gebied I
De Voerstreek, die naar Limburg werd
overgeheveld tengevolge van een tienvoudige Vlaamse kompensatie (Komen-Moeskroenl, wat door vele Vla-

Alhoewel de Voerstreek definitief bij Vlaanderen was gevoegd, ging de • retour a Liege —
kampagne door. Het graf van pastoor Veltmans te 's-Gravenvoeren werd meermaals met
teer beklad...
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mingen reeds als een schandalige koehandel werd aangevoeld, werd nu
door de Walen weer opgeëist. « Wat ik
heb IS van mij, wat gij hebt, daarover
diskuteren w i j ! » Het imperialisme van
de Walen liet zich opnieuw merken bij
die « retour a Liège-Kampagne«.

De grondwetsherziening, die in december 1970 goedgekeurd werd en die in
de Kamer een ovatie opbracht voor
de handige Eyskens, terwijl de Volksunie uit protest de zaal verliet, was
géén Vlaamse overwinning. Zij liet
mogelijkheden open voor het WaalsBrussels imperalisme dat in Brabant
zijn bestrevingen, ongeacht het Vlaamse territoriale recht, vaak met officiële
steun, zou doorzetten.
De Waalse eis tot pariteit in de centrale besturen was aanvaard geworden,
.mits de Vlaamse eis tot panteit in Brussel eveneens zou aangenomen worden. Het duurde geen week, of de
Vlaamse eis werd binnenskamers al
betwist. (Momenteel wordt zelfs door
«gematigden» als Joseph Demarets
deze pariteit in Brussel, als Vlaams
vuistpand tegenover de nationale pariteit in vraag gesteld.)
Aan de overzijde vön de Taalgrens
maar ook in Brussel werd enkel de
taal van het imperialisme, van de hebzucht en van de macht gesproken. Het
is een taai die de Vlamingen met spraken — en dat was nun noodlot. De
afschaffing van de taalkontrole In Brussel was niet slechts een verlaten van
een steeds door de Vlaamse beweging vooropgesteld principe: het was
voor de Franstaligen ook de hefboom
om op nog efficiënter wijze de verfransing van de Vlaamse inwijkelingen,
van de ranogemeenten en de agglomeratie door te zetten, dit "Onomkeerbaar proces» zoa\s Simonet het noemde. De opzet kwam tot uiting in een
bnef van de voorzitter van de liberale
partij: daarin werd o.m. erop gewezen
dat de Vlaamse inwijkelingen met die
«vrijheid van de huisvader» na één
generatie wel verfranst zouden zijn.
Automatisch zou deze verfransing zijn
invloed op de aanpalende agglomeraties doen gelden en mettertijd het« carcan » doen springen en de Brusselse
imperiale dromen, realizeerbaar maken.
Descamps, de PVV-voorzitter, ontkende wel, maar niemand in Vlaanderen
die enigszins de situatie kende — ook
niet diegenen die de koehandel van
Hertoginnedal en nu die van de grondwetsherziening hadden goedgekeurd
— kon loochenen d a t : 1. de aantrekkingskracht van een grootstedelijk
centrum op de omliggende gemeenten
op elk gebied, ook op dat van de taal,
onloochenbaar is; 2. de zg. «onomkeerbaarheid» van het verfransingsproces een gevolg was van een
machtssituatie:
een
ekonomische
druk, een kultureel impenalisnne en

een politiek machtsapparaat die alle in
één richting hadden g e w e r k t : tégen
Vlaanderen. Het opgeven van Vlaamse machtsposities op het kulturele en
politieke vlak inzake Brussel betekende de onomkeerbaarheid in de hand
werken. Het Brussels proces was
omkeerbaar: dat hadden vier jaar Duitse bezetting mét toepassing van de
Belgische wetgeving bewezen I Het
Vlaams Komitee voor Brussel had
gelijk toen het Eyskens — en de
Vlaamse politici in het algemeen —
verweet de Vlamingen in Brussel te
hebben verraden.
Ergerlijk — en getuigend van kwade
trouw en schandelijke woordbreuk —
was de « oplossing » die aan de Voerkwestie gegeven werd.» Nadat in Hertoginnedal voor de bevestiging van
Ket Vlaamse recht op de Voerstreek
ander Vlaams grondgebied was afgestaan, werd dit zo door een «offer»
gekocht gebied opnieuw aan Vlaanderen ontstolen I Wie deze perfide zaak
aanklaagde, werd dan nog als een
kleinzielig vitter bestempeld, die mets
begreep van de grote « staatsmansoplossingen »...
— Een zaak was zeker: de eentaligheid der gewesten zou nu de strijd
doen toespitsen op Brussel. De jaren
na de grondwetsherziening, en na de
verkiezingen van 1971 zouden dit telkens opnieuw bewijzen. Het offensief
tegen de «faciliteitengemeenten» zou
vanuit Franstalig Brussel nu naar de
hele agglomeratie verplaatst w o r d e n :
de «gordel van smaragd» zoals «De
Standaard» in een romantische bui
Multatuli napraatte was, om in de
beeldspraak te blijven «een doorn in
het oog » van het Franstalig imperialisme dat naar Vlaams Brabant grijpen
w o u en de ca. 900.000 inwoners van
Vlaams-Brabant de zegeningen van
de Beulemanse kuituur doen ondergaan. Het zou de eerste gelegenheid
de beste aangrijpen om die Vlaamse
federaties rond Brussel te doen spnngen... (In 1976 zou minister Michel de
Brusselse imperialisten ter wille zijn
met zijn dwaze en tegen alle rede en
gezond verstand indruisende samenvoegingen van gemeenten). Maar dat
zijn feiten van later...
Want de regering Eyskens sneuvelde
niet zo lang na de voltooiing van het
jarenlang voorbereide en door heel
wat kommissies gesleurde en gehavende, opgelapte, weer vernieuwde en
ten slotte toch nog onvoltooide monstrum van een grondwetsherziening,
die aan dié regering en aan de volgende een staat te regeren liet, die niét unitair en niet federaal was, maar een
hybridisch geval met even weinig innerlijke koherentie als voordien. De uiterlijke had echter heel wat van zijn
schijn en zijn fagade moeten inboeten.
De unitaire staat had tóch opgehouden te bestaan. En dat was wellicht het énige winstpunt...
(wordt voortgezet)
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socMw Lêi/en
Wanneer wij nadenken over ekonomische ontwikkeling en sociale vooruitgang, veronderstellen wij dat het verleden geweest is zoals vandaag en zoals wij ons inbeelden dat het ook
morgen zal zijn. Wij gaan uit van de overtuiging
dat elke generatie zich de hersenen pijnigde
over de vraag hoe men, met de beschikbare
middelen, kon komen tot een grotere sociaalekonomische welvaart. Het streven naar een
groter nationaal produkt naar meer inkomsten,
naar grotere technische prestaties, naar minder uren werk en meer uren vrije tijd, het zijn
dingen waarvan wij aannemen dat ze altijd hebben bestaan, onder een of andere vorm.

AFWEZIG ZIJN EN WERK ZOEKEN
In een vorige bijdrage hadden w e
het over de tewerkstelling van
de vrouw. Aan de hand van hetzelfde
rapport
f*fwillen
we
even meer aandacht wijden aan
een aantal vraagstukken over zijn
en niet-zijn op het werk.
Duidelijk blijkt dat sedert 1950
het part-time-werk
in alle landen
(*(steeg. De gehuwde
vrouwen, de ongehuwde moeders, studenten en pre-gepensioneerden
traden in steeds groter getal als
part-time-werkers aan. Opmerkelijk is het groot aantal mannen die
in de Verenigde Staten op deze
«halve» wijze aan de kost komen.
In de tewerkstelling krijg je een
aantal « bewegingen » : zo kan je
de eerste zien als het werk-aanvaarden-werk-verlaten, de tweede als - -werk-veranderen. Mannen en ongehuwde vrouwen gedragen zich even stabiel of onstandvastig in hun trouw tegenover het werk. De gehuwde vrouwen daarentegen vormen inderdaad in bovenstaand verband
een ontrouw publiek. Maar de
«werkvastheid» hangt ook van
andere factoren af: bedienden zitten honkvaster in hun zetel dan
arbeiders aan hun werkbank. Indien de vrouwen hun beroep verder uitoefenen (wat ze echter minder doen dan de mannen), dan
zullen ze ook hun zelfde werk langer bewaren dan de heren. Overal ter wereld laten de vrouwen
hun beroepsaktiviteiten vallen om
kinderen te baren en groot te
brengen, maar hoe interessanter
en aantrekkelijker de job, hoe
beter betaald ook, hoe minder
Eva's hun beroepsleven dan vaarwel zeggen.

bewijzen een aantal andere gegevens uit het rapport: in Canada
krijg je méér mannen dan vrouwen langer dan één week weg
van het w e r k ; in de Verenigde
Staten is de gemiddelde afweziqheidsscore hoger voor de mannen dan voor de vrouwen. Ook is
het zeer duidelijk dat, hoe minder
interessant het werk, hoe hoger
het absenteïsme is en dat geldt
én voor haar én voor hem. Vast
staat ook dat héél veel« vrouwelijke» beroepen vervelend zijn en
weinig afwisseling brengen, en
dus uiteraard zelf een groot deel
van het absenteïsme in de hand
werken.
Overal zijn, procentsgewijze bekeken, méér vrouwen werkloos
dan mannen. De werkloosheid
heeft echter weerom iets te maken met de aard van het w e r k :
hoe « gewoner » de arbeid en hoe
minder geschoold, des te hoger
en langer de werkloosheid. Bij het
jonge publiek dat een eerste
werk zoekt, moeten meisjes langer dan jongens rondlopen.De
jeugdwerkloosheid
is in grote mate het probleem van jonge meisjes.
Je hebt tenslotte nog een psychologische faktor; vele vrouwen

thuis verlangen er naar buitenshuis te werken, ze «dromen»
ervan. Éénmaal in de tredmolen
van het beroepsleven, ervaren ze
de werkelijkheid als zó ontgoochelend, dat zij het werkterrein
vlug zullen verlaten.
Duidelijk blijkt dat vooroordelen
tegen het werk van de vrouw
soms ijle zeepbellen zijn, als zove.
Ie vooroordelen. Soms echter
ook bewijzen cijfers dat beweringen een kern van waarheid
bevatten. Meer dan de man
draagt de vrouw de verantwoordelijkheid voor het gezin. In dit verband kunnen w e ons een paar
vragen stellen. In ieder geval zou
een grotere belangstelling van de
man voor de opvoeding van de
kinderen en een verdeling van
het huishoudelijke werk zeker
een aantal problemen verzachten.
Huguette De Bleecker

ARMOEDE EN
VOORUITGANG

*(Le róle des Femmes dans l'économie» (Martha Darling)
**1 De betrokken landen ziin:
Australië, België, Canada, Denemarken, de Verenigde Staten, Finland, Japan, Frankrijk, Italië en
Zweden.

De vrouwen zijn inderdaad meer
afwezig op het werk dan de mannen. De ongehuwde vrouwen echter zijn net als de mannen even
aanwezig, het zijn de gehuwde
dames die frekwenter wegblijven.
De hoofdreden
van hun absenteïsme zijn zieke kinderen thuis.
Ook mannen die alleen voor hun
gezin moeten zorgen, blijven dan
even dikwijls van het werk weg.
Dat het zieke kind hoofdreden is,
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«WERKNEMERS

De wet van 27 februari 1976 (B.S. van 9 maart
1976) heeft verschillende wijzigingen aangebracht
aan het stelsel van de werknemerspensioenen.
1. Vervroegd pensioen zonder vermindering op
64 jaar
Rubriek l-A/06 dient aangevuld met het volgende:
Een werknemer kan op de leeftijd van 64 jaar, zonder vermindering van 5 % van het bedrag ervan,
een vervroegd pensioen ontvangen op voorwaarde
dat hij op dat ogenblik 45 jaar beroepsaktiviteit als
werknemer kan bewijzen.
a) Wie sinds 1946 tot aan zijn 64e verjaardag volledig zijn beroepsloopbaan kan bewijzen met stortingen of gelijkgestelde perioden (ziekte, invaliditeit,
werkloosheid, enz.), dient slechts nog 5 pensioenstortingen te bewijzen in de periode 1926-1938.
b) Wie sinds 1946 het bewijs van gewoonlijke en
hoofdzakelijke tewerkstelling niet kan leveren voor
1 of 2 jaar, kan toch van deze maatregel genieten
op voorwaarde dat hij, behalve de 5 in a) bedoelde
stortingen, nog 1 of 2 pensioenstortingen kan bewijzen die betrekking hebben op een tewerkstelling
vóór zijn 19e verjaardag.
O p te merken valt dat, wat de grensarbeiders
betreft, de stortingen eveneens als geldig worden
beschouwd zelfs indien ze in het buitenland zouden
verricht zijn.
Hoe de loopbaan bewijzen ? Voor de periode 19461976 gebeurt dit door stortingen zoals hierboven
beschreven. Voor de periode voorafgaand aan
1946 door volgende stortingen, telkens één verzekeringsjaar dekkend:
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Arbeiders; 48 fr. per jaar voor de periode 1926/
1931 ; 90 fr. per jaar voor de periode 1932/1936;
125fr. per jaar voor de periode 1937/1938. Noteer
dat het bedrag van 48 fr. wordt teruggebracht op
16 f r. indien de werknemer in die periode jonger
was dan 18 jaar.
Bedienden : 444 fr. per jaar voor de periode 1926/
1931 ; 582 fr. per jaar voor de periode 1932/1938.
Belangrijk: Wie ten vroegste op 1 januari 1975 zijn
vervroegd pensioen op 64 jaar zou hebben aanvaard met een vermindering van 5 %, kan een nieuw e aanvraag indienen om van de nieuwe wet te
genieten. Indien deze aanvraag om herziening
wordt Ingediend vóór 1 juli 1976, kan betrokkene de
terugwerkende kracht genieten teruggaand tot op
de ingangsdatum van de wet.
2. Vrouwen - Vervroegd pensioen vóór 1968
Vrouwen die vóór 1968 een vervroegd pensioen
hebben laten ingaan, kunnen dit persoonlijk pensioen verzaken ten gunste van hun echtgenoot die
voortaan het gezinspensioen kan genieten, indien
zijn pensioen ingegaan is of ingaat na 31 december
1967.
3. Vrouwen - Vervroegd pensioen na 1967
Vrouwen die na 1967, op het ogenblik dat ze weduwe, ongehuwd of echtgescheiden waren, hun vervroegd pensioen hebben laten ingaan, kunnen eveneens dit persoonlijk pensioen verzaken ten gunste
van de man met wie zij intussen in het huwelijk zouden getreden zijn om hem het gezinspensioen te
laten genieten indien dit voordeliger is.
Cw.

Wij stellen ons de geschiedenis voor als een
lange, ononderbroken weg naar een ver verwijderde, misschien utopische gelukstoestand,
met veel welzijn voor veel mensen, met nog
meer welzijn voor alle mensen. Wij vragen ons
nooit af of deze hedendaagse geestesgesteldheid altijd aktueel Is geweest En of zij derhalve
de motor is geweest voor ontwikkeling, vernieuwing, vooruitgang, meer technologie, meer
Inkomsten en meer van soortgelijke dingen.
Over deze problematiek verscheen In 1973 te
Londen bij Methuen & Co Ltd. een boek:
"Poverty en Progress'. Het was geschreven
door Richard G. Wilkinson. De uitgeverij Het
Spectrum nam een vertaling ervan door J. Tlelens op als nr. 526 van haar Aula-reeks. Het Is
dit boek dat wij vandaag aan onze lezers willen
voorstellen.
Dat wil vanzelfsprekend niet noodzakelijk zeggen dat wij met elke konkluzie van de auteur
volmondig akkoord gaan. Het komt ons Inderdaad voor dat deze dezelfde fout maakt van
zovelen vóór hem ; Dat hij de feiten die zijn stelling ondersteunen meer belang geeft dan al het
andere dat zijn stelling veel minder of helemaal
niet ondersteunt. Waarmee niet gezegd wil zijn
dat de auteur ongelijk zou hebben Waarschijnlijk heeft hij weliswaar minder gelijk dan hijzelf
voorhoudt, maar toch voldoende gelijk om met
belangstelling gelezen te worden.
Wilkinson's voornaamste stelling Is dat ekonomische ontwikkeling voortkomt uit pogingen
van de verschillende volkeren en volksgroepen
om de gevolgen van grondstoffenschaarste en
overtjevolking te boven te komen. Zoals de
ondertitel van voorliggend Aula-boek doet zouden we het een ekologisch model van de ekonomische ontwikkeling kunnen noemen. Negatief gesteld : Wilkinson tracht aan te tonen dat
ontwikkeling en vooruitgang niet het gevolg
zijn van de hoger omschreven drang naar een
utopische gelukstoestand.
Als aanloop tot zijn stelling, geeft de auteur van
biz. 26 tot biz. 57 een aantal voorbeelden van
de manier waarop In het verleden sommige volkeren het ekologisch evenwicht in stand hielden door bevolkingskontrole en verstandig
beheer van de beschikbare hulpbronnen. Vervolgens, van biz 58 tot biz. 90, gaat de auteur
na hoe veranderingen intreden in samenlevingen waar de bevolkingsgroei niet langer afgeremd werd en waar ook de opduikende
bestaansproblemen geleid hebben tot een
begin van verandering. Zo belandt de auteur in
de elementaire verandenngsdinamlek, waarbij
zowel de techniek als de landbouw de nodige
aandacht krijgen. Als speciaal geval beschrijft
hij de industriële revolutie in Engeland en
plaatst haar ekonomische ontwikkeling en technische vernieuwingen in hun ekologisch perspektief. HIeropvolgend worden de technische
veranderingen geplaatst binnen het kader van
de totale techniek in heel zijn onderlinge samenhang. Langzamerhand komt de auteur naar de
hedendaagse problematiek, om dan in het laatste hoofdstuk kritiek te leveren op andere ontwikkellngsteorleén.
Een alleszins merkwaardig boek dat doet
nadenken. Aanbevolen.
Jvb.
Richard G. Wilkinson - « Armoede en vooruitgang • - Aula-boek nr. 526 - Uitg. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen. - 224 biz. - 156 fr.
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Andrej Sacharov
„Ik denk: wat ik nog liefheb,
nu,
bemin ik tot mijn kiatste uur"
CLEM SCHOUWENAARS

Schouwenaars begint het verhaal Rodolphe uit Bezoek aan de
dodengang (1975) met de volgende bekentenis: «Ik ben de laatste
jaren meer en meer autobiografisch gaan schrijven. Dat is waar, in
die zin dat ik het rechtstreekser ben beginnen te doen, minder versluierd. » De lezer is heel uitdrukkelijk verwittigd : de ik-figuur is de schrijver zelf, de personages zijn echte mensen, de verhaalde gebeurtenissen zijn geen verdichtsels. Dat geldt ook voor de autobiografische
roman Cresus (1976). Da datum of liever de periode waarin het boek
speelt, wordt nauwkeurig aangegeven ; 21 maart 1975. De residentie
is Lo in West-Vlaanderen. De nabestaanden van de schrijver zijn:
« Rotraut, vrouw en moeder, merkelijk jonger dan de verteller: Thomas, zoon, 3 jaar, Jessica, dochter, 15 maand ».
Het gedicht Het gezicht in de ruit (1975) is aan Rotraut opgedragen,
het is een avondlijk gesprek van de dichter met zichzelf, hij spreekt
tot zijn spiegelbeeld in de ruit. Het gesproken gedeelte is in de ikvorm geschreven, het verhalende gedeelte staat in de hij-vorm. Door
de ontdubbeling van zijn persoon, krijgt de ik-figuur een symbolisch
karakter: de lezer kan zich vereenzelvigen met de dichter, hij kan
diens levensfilosofie meebelijden, hij kan met hem tot inkeer komen
en zich een nieuw levensinzicht toeëigenen. Het gedicht op zichzelf is
sterk autobiografisch, het valt samen met het levensverhaal uit Cresus, maar tussen beide ligt het hemelsbrede verschil tussen poëzie
en proza. Het gedicht is een versluierde autobiografie, al gaat het om
een heel ander type van versluiering dan in zijn romans als De seizoenen of Een nacht op Elba. De dichtvorm is een versluiering, ja zeker,
maar ze is meer nog dan het autobiografisch verhaal, een verheldering. In het gedicht komt de dichter tot een ontsluiering van zijn innigste levensgevoelens, hij laat al de bijkomstigheden weg. In een uiterste versobering tracht hij in volle eerlijkheid tegenover zichzelf, in de
eenzaamheid van de avond, tot de kern van zijn leven te komen. Het
gedicht groeit naar het einde toe uit tot een mooi liefdesgedicht of
een profaan gebed.
Het gezicht in de ruit is geschreven in kwatrijnen en in de achtlettergrepige vers van Villon's belijdenispoëzie. Er is eenstemmigheid in
toon en levensinzicht met de passages uit Cresus waarin de schrijver zijn huidige gelukstoestand met Rotraut en de twee kinderen in
het landelijke Lo beschrijft:
Dit is voortaan mijn klein heelal:
een zee, een landschap en vooral
de kinderen, een uur muziek,
een roemer wijn, wat poëzie
herlezen of misschien wel schrijven.
Klinkt dit te asociaal en blijven
wij beschaamd voor zulk geluid ?
Zit ik daarom voor die ruit ?
De dichter kent de broosheid van dit geluk en vooral de gevaren die
het bedreigen: hij zal het beschermen «tegen de klauwen van het
zwermend/verval». Dit vrijwaren noemt hij: «opstaan tegen onze
doem,/ ons lot ons fatum, onze dood». De dichter weet dat hij op
zijn tweeënveertigste jaar het wezenlijke heeft kunnen vrijwaren,
waarbij alle andere stoffelijke waarden als geld, loopbaan, bezit vervallen. De wereld heeft hem de poëzie niet kunnen ontvreemden. Hij
vat die samen met de eenvoudige woorden; •• het beeld van zon en
boom». Dat besef bracht Schouwenaars ook tot een uiterste eenvoud in taal, op de rand zelfs van het naïeve.
Het autobiografische verhaal Cresus is niet dichterlijk, tenzij in de
reeds genoemde fragmenten waarin de schrijver aan zijn kinderlijkdichterlijke onbezorgdheid uitdrukking geeft, bijvoorbeeld als hij verhaalt hoe hij een brood is gaan kopen, «een echt rond brood,
gemaakt door een echte bakker » en hoe hij, blij gemutst in een Pallieteriaanse bui, genietend van de heeriijkheid der dingen, de tegengestelde richting inslaat om naar huis te gaan. Het hele boek is op dit
tegendraadse patroon gebouwd.
De ik is zo blij omdat hij eindelijk, op zijn tweeënveertigste jaar, zijn
levensdoel bereikte, namelijk niets te bezitten. Dat is zijn rijkdom, zich
elke avond te ruste te kunnen leggen «in het teken van de nul» ; «ik
ben de rijkste man van de wereld », roept de schrijver uit Op die paradoksale uitspraak steunt het hele verhaal. De auteur drijft de spot
met de armoede die hij kende, door telkens weer in herinnering te
brengen hoe het geld heel zijn leven naar hem toe bleef vloeien. Cresus is een parodiërend verhaal van de morele schade die de spaarpot aanricht in het leven. Vanuit dat oogpunt beschrijft Schouwenaars zijn jeugd, zijn eerste huwelijk en de roofvogelmentaliteit waarmee zijn « exega » hem vervolgde. In deze zin is de roman een afrekening. Het is een afscheid van het kleinzielige burgeriijke leven. De
toon blijft steeds positief, het boek is geschreven met een voortdurend gevoel van kwetsbaarheid. Schouwenaars is een totaal andere
autobiograaf dan bijvoorlseeld Jef Geeraerts, die hij op verschillende
plaatsen met lichte spot citeert en parodieert Schouwenaars schrijft
naar de volstrekte aanvoud toe, omdat dat ook zijn vertrekpunt is. Hij
schrijft het negatieve weg uit zijn leven.
Wat minder autobiografisch is, maar daarom niet minder echt
beleefd, bijvoorbeeld de ontmoeting met ongeletterde soldaat Rabbe,
of toestanden, zoals in een Rijkstechnische school waar hij zedeleer
gaf, vormt de verhaalstof voor enkele aangrijpende of onthutsende
teksten uit Sezoefc aan de dodengang. In 't algemeen beschouwd,
toont Schouwenaars aan hoe lastig het is om zich in een massamaatschappij als de onze, als individu te handhaven en zijn geluk te vinden in -wolken, zee, dieren, bomen, wijn en kinderen».
Eugene VAN ITTERBEEK
Clem SCHOUWENAARS. Bezoek aan de dodengang, Antwerpen,
Standaard-Uitgeverij, 1975, 180 biz.; Het gezicht in de ruit Een
gedicht Cent Colibrant 1975, 53 biz.; Cresus, Brugge, Orion 1976
121 biz.
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MIJN LAND EN DE WERELD
Bij Elsevier verscheen de Nederlandse vertaling van Andrej Sacharov's
boek «O strane i mire» of «Mijn land
en de wereld » waarin deze Nobelprijswinnaar zijn kontestatie tegen het
Sovjetregime nader verklaart en
poogt te rechtvaardigen. Sacharov
schreef dit boek in juni 1975 en stuurde het een maand later naar het Westen. De schrijver-geleerde beschouwt
dit werk als zijn politiek testament en
zegt ervan, dat het zijn laatste publikatie is.
Tot in 1966 berustte de grote faam
van Sacharov op zijn wetenschappelijk werk (men beschouwt hem als de
vader van de eerste Russische kernbom). Deze faam verkreeg in 1968
een andere dimensie toen zijn pamfletair werk verscheen «Vooruitgang,
ko-existentie en geestelijke vrijheid».
Sacharov viel het huidig sovjet-stelsel
aan en pleitte voor een vreedzame
samenwerking tussen Amerika en de
Sovjet-Unie. Ondanks de toenemende druk die op hem werd uitgeoefend
publiceerde hij in 1974 zijn tweede
«Sacharov spreekt».

kondigt die zijn pleidooi geen goed
doen. Sacharov begaat deze fout niet
en is dan ook een voor het regime
gevaariijker tegenstander dan de
schrijver want hij overtuigt meer.
Wie de kontestatie in de Sovjet-Unie
beter wil kennen dan door lezing van

de pers alleen, leze dit eerlijke getuigenis.

Vogelvrij. Gedichten van Jean-Louis
^'^nham, vertaald door Wilfried
Gepts . Te bestellen door overschrijving van 110 F op P.H. nr 000-

0471456-36 van Marthe-Angèle Janssens. Residentiesquare 3 (bus 10),
1040 Brussel,

Mijn Land en de Wereld — Andrej
Sacharov — 128 biz. — paperback
— 160 fr. — Elsevier Amsterdam/
Brussel.

In zijn derde pamflet geeft Sacharov
lucht aan zijn ontgoocheling over de
stand van zaken in de Sovjet-Unie en
richt hij zich niet zoals in het vorige
werk tot de Sovjet-leiders doch rechtstreeks tot de westerse wereld. Hij
verwijt het Westen vooral dat het
zich niet bewust blijkt te zijn van wat
er schuilt achter de facade van de
totalitaire staat Het is dus ook niet te
verwonderen, dat men zich ter zake
in het Westen illusies maakt
Sacharov aarzelt niet, te beklemtonen, dat zelfs een kapitalistisch maar
demokratisch gestruktureerde staat
met een sociaal programma dichter
bij de verwezenlijking van het socialisme staat dan enig totalitair regime. Hij
vertolkt hierbij het zelfde standpunt
als de beroemde, uitgewezen Russische schrijver Aleksander Solsjenitsin, die echter minder geschakeerd
dan Sacharov redeneert en soms
ronduit reaktionaire denkbeelden ver-

VOGELVRIJ
GEDICHTEN
Deze publikatie, die er eerder als een
brochuurtje dan als een boek uitziet
bevat een tiental opmerkelijke gedichten van iemand die het grootste deel
van zijn leven in een invalidenwagen
doorbrengt maar daarom niet beperkt is in zijn letterkundige kreativiteit Integendeel: precies zijn handicap blijkt hem te stimuleren tot het
neerpennen van zijn gevoelens, van
zijn konklusies over de menselijke
elaties — zowel van persoon tot persoon als van zichzelf tot God. In al de
gedichten van deze bundel is de lichaTielijke misdeeldheid van de auteur te
Vinden als inspiratiebron tot het verwoorden en tot stut van de inneriijke
<racht die hem waarderend over het
leven doet spreken.
Jean-Louis Vanham is een dichterjoernalist Hij werd geboren te Brussel
in 1937. Als gevolg van een accidentele geboorte is hij motorisch gehandicapt Hij bracht zijn jeugd door in verscheidene instellingen van bijzondere
opvoeding. Als joernalist en letterkundig kritikus is hij verbonden aan een
dertigtal kranten en tijdschriften, om.
«Le Soir» en «Le Phare-Dimanche».
In 1971 huwde hij de schilderes Marthe-Angèle Janssens, gehandicapt net
als hij.
V-tgelvrij is de vertaling van de verzajling Apotheose (1959), waarvoor
de dichter, die toen 20 jaar was, de
prijs «Eugene Schmits» ontving, toegekend door de Koninklijke Akademie van België. Deze vrije en meteen
de eerste Nederlandse vertaling uit
het werk van J.-L Vanham, werd verzorgd door Wilfried Gepts, die in een
mooi gedichtje op de flap zich de
vriend van de dichter noemt en tevens het woord vooraf schreef
(1976).
Het boekje (52 biz.) is geïllustreerd
met foto's uit het dagelijks leven van
het gehandicapt kunstenaarspaar.
J.V.B.

PRIESTER DAENSPRUS
Het Priester-Daensfonds, instelling
van openbaar nut heeft besloten penodisch een prijs toe te kennen voor
een publikatie over de sociale en
Vlaamse beweging uit de periode
1894-1914, bij voorkeur aan werken
gewijd aan het Daensisme in de
Vlaamse arrondissementen, in Wallonië en/of in Nederiand.
Voor de eerste maal zal de prijs worden toegekend in 1977. De plechtige
uitreiking zal gebeuren in het stadhuis
te Aalst op zondag, 19 juni 1977.
De jury werd samengesteld als volgt:
André Demedts, voorzitter en de professoren Lode Wils en Theo Luykx,
leden.
Mededingers naar de prijs (30.000 fr.)
worden verzocht gepubliceerde of
niet-gepubliceerde studies in te zenden vóór einde december 1976 aan

het adres van het sekretariaat: Koning Albertlaan 5, 2830 Rijmenam —
vanaf 1-9-1976: Oude Mechelsebaan
231, 3240 Langdorp.
Dit jaar wordt te Aalst de jaarlijkse
herdenking gehouden op zondag 20
juni e.k. Na de H. Mis te 10 u. in de StMartinuskerk, zullen bloemen worden
neergelegd bij het standbeeld van
Priester Daens.
Hierbij wordt een oproep gedaan om
een bijdrage als lid van de vereniging
te storten op postrekening nr 0000599617-60 van het Priester Daensfonds. Asserendries 2 te 9300 Aalst^
bedrag: 100 fr Reeds aangesloten
leden die dit jaar hun bijdrage nog niet
hebben gestort worden verzocht zich
hiervan te kwijten. Een lidkaart wordt
hun nadien toegezonden.

ALTERNATIEVE WETENSCHAP
Wij spreken gewoonlijk over dé wetenschap als een ondeelbaar, monolitisch te-nemen-of-te-laten geheel.
In zijn studie over «Alternatieve wetenschap» heeft Sef Kicken, wiskundig ingenieur die echter ook wijsbegeerte studeerde, gewezen op de krisis van de wetenschap, krisis die
dezelfde oorzaken heeft als die van
de hele samenleving : overspecialisatie, eenzijdigheden, overheersing van
het analitisch en kausaal-mechanis-.
tisch denken, beklemtoning van het
intellekt ten koste van andere menselijke vermogens, manipulatie van natuur en mens.
Er groeit echter langzaam een alternatieve wetenschap, die naar harmonisatie met mens en natuur streeft. De
Cartesiaanse onderscheiding van

«res cogitans» en «res extensa»,
heel dit dualisme van ik en wereld dat
zich tot in het religieuse toe manifesteerde, is niet meer geschikt als uitgangspunt voor een moderne wetenschap. De auteur gaat de alternatieven — die in feite meestal aanvullingen en korrekties zijn — na in
natuurwetenschappen, psychologie,
sociologie, geneeskunde, techniek (de
zg. «soft technology»).
Een boek, dat zowel studenten als ontwikkelde lezers een beter inzicht zal
geven in de plaats en de mogelijkheden van de wetenschap in de samenleving, en van haar dienende én humaniserende mogelijkheden en kansen.
Ir. Sef Kicken : «Alternatieve Wetenschap », 212 biz. De Nederlandsche
Boekhandel, Kapellen - 375 fr.
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RAMSES I I ,
koning en kind der goden

VAARWEL,

Na de enorme belangstelling die de grote Toutankhamon-expositie verleden jaar
nog oogstte, is deze zomer een andere Farao de vedette van het tentoonste!lingsseizoen : Ramses II de Grote, die — hoe surrealistisch dit bijna klinkt — tot
in oktober het Panjse Grand Palais deelt met de Europese simbolisten.
Ramses II is zonder twijfel de meest luisterrijke Farao geweest, die ons de grootste schatten aan kunst, architektuur en kunstambachtelijke objekten heeft nagelaten. Maar als geïnkarneerd kind der goden — vooral van de zon — werd hij
door die goden dan ook flink gezegend met een voor die tijd uitzonderlijk lange
levensloop van liefst 88 jaren, waarvan hij er bijna 69 (van 1290 tot 1224) als souverein vorst regeerde. Een vorst trouwens die zijn public relations meer dan
behoorlijk verzorgde en elk exploot van zijn — overigens wijs en glorierijk —
beleid uitvoerig liet vereeuwigen in grootse gebouwen, immense kolossen, explikatieve zuilen en onvergetelijke kunstwerken. Dat hij daarin gelukt is, bewijst de
immense stroom bezoekers die zich dagelijks met open monden van bewondering door het Grand Palais werkt

MIJN
GELIEFDE
Philip Marlowe, privéspeurder in de
beroemde detektlveromans van Raymond Chandler, heeft reeds gezorgd
voor een aantal klassiekers in het genre van de «private eye»-film en de
«film noir». De meest ge- en beroemde vertolking van dit Marlowe-personage tot nog toe was deze van Humphrey Bogart in «The big sleep» van
Howard Hawks. Voor de kijkers uit de
jaren zeventig echter wordt Robert
Mitchum beslist de inkarnatie van dit
personage. Mitchum verenigt in zich
het cynisme en de ironie van de veertiger jaren en de desillusies en het
pessimisme van de zeventiger jaren.
Onder het cynisme, de ruwe bolster
van een innerlijk vermoeide man,
schuilt nog een restje idealisme en
sentimentaliteit Voldoende om telkens weer — en bovendien ook uit bittere materiële noodzaak — op de
bres te springen om het recht van de
zwakken te verdedigen. Zo wordt het
personage van Philip Marlowe door
Robert Mitchum uitgebeeld in «Farewell my lovely», een verfilming van
Dick Richards. Het is meteen de derde langspeelfilm van deze kineast; de
tweede die wij hier te zien krijgen (de
eerste was «The Culpepper Cattle
Company »).

Robert Mitchum als Philip Marlowe en de femme fatale Charlotte Rampiing in «Farewell, my love».

diomuziek, historische radioberichten
en krantekoppen wordt het ganse
veertigerjaren-tijdsbeeld
benadrukt.
Hedendaags als de film echter toch is,
is «Farewell my lovely» tegelijk een
kleurenfilm en een werkelijk klassieke
«film noir», hoe kontradiktorisch dit
ook moge klinken. Fotograaf John
Alonzo (die ook achter de camera
stond bij de verfilming van Polanski's
«Chinatown») is er nl. uitstekend in
geslaagd door schaduw- en lichtschakeringen en door de overheersende
schakeringen van donkerbruin tot

bruingeel, de zwart-wit kontrasten
van de «film noir» op te roepen.
De spelprestaties van Robert Mitchum heb ik reeds in de bloemetjes
gezet. Naast hem zorgt Charlotte
Rampiing voor de nodige dubbelzinnigheid van de voor het genre ook zo
typische «femme fatale».
Wie van het genre houdt of wie uit is
op boeiend filmamusement vindt bij
deze moderne Chandler-hommage beslist zijn gading.
Milde Dekeyser

« Farewell my lovely » is bovendien de
derde verfilming van Chandlers roman «The falcon takes over», daterend van 1942. De vorige verfilmingen
waren : •< Murder my sweet» (1944)
met Dick Powell in de hoofdrol en
« Lady in the lake » van en met Robert
Montgommery die hierin het procédé
van de subjektieve camera toepaste.
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Zonder Ramses een fanatieke of oorlogszuchtige heersersnatuur te kunnen verwijten, was zijn beleid toch gericht op het vestigen van zijn niet te kontesteren
suprematie (wellicht vanuit een intuïtieve drang om zijn niet-koninklijke afkomst
te verantwoorden door een door de goden onfeilbaar geleide hand). Elke
beleidsdaad lichtte hij dan ook uitvoerig toe in toespraken en geschriften, die hij
illustreerde met filosofische en historische opties en duidelijk maakte met gedetailleerde voorbeelden uit het dagelijkse leven. Kortom, zowel in de letterlijke
als figuurlijke zin « maakte hij geschiedenis ». Hij deed dit alles als een werkelijk
kind der goden : weldoener voor zijn volk, rechtvaardig voor de onderworpenen,
pragmatisch in zijn verwezenlijkingen en natuurlijk met milde hand de bouwmeesters en kunstenaars rijkelijk gehonoreerde opdrachten gevend die zijn weldaden het aureool van zijn goddelijkheid moesten meegeven (en waaraan we
de huidige expositie danken).
Bij dit alles voegde hij een voor zijn tijd ongekende daadkracht die hem een
«mirakuleuze» faam bezorgde. Op de onherbergzaamste plekken boorde hij
voor onmogelijk geachte bronnen aan, zelf wees hij zijn mijn-ingenieurs de vindplaats van een immens blok ongemeen gaaf kwartsiet (waarin hij dan ook meteen een kolos van meer dan 20 m deed houwen om deze « voorzienigheid » te
vereeuwigen). En toen hij, om zijn hegemonie aan de noord-oost grens te handhaven, slag leverde tegen de Hitieten, was hij alleen het die de Slag bij Qadech
een definitieve wending gaf, door na verraad van zijn verkenners en een verrassingsaanval die zijn leger ontredderde, alleen op de vijandelijke infanterie (van
liefst 2.500 strijdwagens) in te rijden. Deze heldhaftige daad gaf zijn reserveleger de tijd om in te grijpen en de verloren slag tot een onbetwist gevecht om te
buigen (waarna evenwel een voor Ramses gunstige vredesregeling volgde).
ONTROEREND VAN GEESTKRACHT
Alles wat het beleid van Ramses II tekende, was gericht op sublimering. De tentoonstelling «Ramsés Ie Grand» is daar een grandiose levensechte illustratie
van (al moesten de overtuigendste getuigen — de kolossen, tempels, obelisken,
enz. — natuurlijk in de woestijn blijven). Het is Onmogelijk hier een volledig overzicht te geven van de honderden stukken die in het Grand Palais de bewondering afdwingen. We beperken ons daarom tot de meest opvallende.
Allereerst de kolos (2,31 m) waarop de jonge Ramses als beschermeling van de
Houroun afgebeeld wordt., een ongemeen edel beeld in graniet waarin de
sobere ornamentiek van de valk-figuur tot het gaafste plastisch werk behoort
dat wij ooit zagen. Van een heel ander allure is de albasten vaas-dop (17 cm) die
het hoofd van de koningin Touy voorstelt een absoluut hoogtepunt van ambachtelijke verfijning en virtuoze materiaalbeheersing. De vele zuilen met hun uitgehouwen schriftuur ontroeren door hun aristokratische geestkracht waarin de
« goddelijke » inspiratie van de Egyptische beschaving in een geïnspireerde estetiek gestalte krijgt De talrijke beelden van koninginnen, prinsen, schrijvers, ambtenaren, priesters en natuurlijk van Ramses zelf getuigen van zoveel adellijkheid
en schoonheidsdrift dat men er als 20ste-eeuwer bijna weemoedig van verlangen bij wordt.

Het verhaal of beter de « zaak » waarin Philip Marlowe verwikkeld raakt
wordt in de film van Dick Richards via
allerlei in elkaar verstrengelde en
soms schijnbaar niet onmiddellijk bij
de zaak betrokken intriges aangebracht. Via een lange flash-back,
waarbij de ik-stem van Marlowe zijn
lakonieke kommentaar bij het gebeurde debiteert, zien we hoe Marlowe
door de na zeven jaar uit de gevangenis ontslagen Moose Malloy — een
kleerkast van een vent — wordt aangezocht om zijn vroeger liefje Velma
terug te vinden. Zo kinderlijk naïef als
Moose is, zo wantrouwend is Marlowe. Toch zal hij Moose niet weten te
behoeden voor de dodelijke gevolgen
van het verraderlijk netwerk van gangsterisme, korruptie, valstrikken en
chantage dat rond hem wordt geweven. Er vallen ettelijke doden eer Marlowe zelf uiteindelijk op het nippertje
wordt gered door politieman Nulty,
een der weinigen die begrip opbrengt
voor zijn metodes.
«Farewell my lovely» is een hedendaagse, moderne film die echter bewust en duidelijk een rekonstruktie
brengt van Marlowe's Los Angeles
anno 1942 en meteen van de hele
veertigerjarensfeer en de daarin passende konventies en klisjees van de
«film noir». Niet alleen het dekor,
de lokaties en de uiterlijke verschijning van de personages 1 ordt hieraan
aangepast, ook de struktuur en de
stijl van de film worden hiertoe gebruikt. Zo bvb. de prachtige ik-monologen, de ouderwetse flash-backs, het
ten tonele voeren van de klassieke
misdaadtypes, de onverwachte schietpartijen. Ook door elementen als ra-

IK WIL DE GROOTSTE ZIJN
Hoewel in de huidige tentoonstelling het artistiek-artisanale natuurlijk overheerst, werd er toch veel plaats ingeruimd voor dokumentaire en historische
informatie (plahné'n, panoramische kaarten, geschiedkundige schema's, enz.). En
dat is logisch, want al valt Ramses II niet weg te denken uit het geheel der dertig
faraonische dinastieën, toch heeft zijn reaerina. meer dan welke andere uit de
Oud-Egyptische tijden ook, haar stempel gedrukt op de religieuze, militaire,
staatkundige en menselijke evolutie van het faraodom (dat nog 11 dinastieën
onder zijn invloed zou stand houden, alvorens het «Beminde Land» door de
Grieken en Romeinen definitief ten gronde gericht werd.)

Even aangrijpend is de evokatie van het immense Koninklijke Nekropolis in de
Thebaanse valleien langs de N|jl-oever... en vooral van de grafkelder van de
koningin Nofretan die aan de hand van kleurfoto's op ware grootte, ruimtelijk
herbouwd werd. De vele gebruiksvoorwerpen en juwelen dwingen door hun
rationele glorie en geestelijke geladenheid zoveel eerbied af dat het een bijna
ontluisterende zonde zou zijn er ons hedendaags « design » mee te durven vergelijken Het laatste meesterwerk van de tentoonstelling is het beschilderde houten sarkofaag die rond het jaar 1.000 v.C. gemaakt werd voor de herbegraving
van de mummie van Ramses, zeer sober verfraaid, feilloos van kompositie en
afwerking (met een plastisch volmaakte integratie van de handen, het hoofd en
de osirische emblemen van de koninklijke macht). Een uniek utilitair beeldhouwwerk waarin al de «goddelijke» en menselijke grootheid van Ramses II op een
tegelijk koninklijke en nederige wijze gestalte werd gegeven.
Eén nummer ontbreekt in de tentoonstelling: Ramses zelf. Zijn mummie die zich
in het museum van Cairo bevindt is niet meer te verplaatsen. Enkele decennia
toeristische kijkkast-konsumptie hebben hem meer aangetast dan 30 eeuwen
oud-Egyptische konserveringskunst voordien vermeden hadden. Een pijnlijke
konstatatie, die u er evenwel niet van mag weerhouden deze zomer een dagje
voor Parijs en Ramses uit te trekken. De konfrontatie is zo overtuigend en leerrijk dat u ze gewoon niet mag ontlopen.

« Ramses de Grote », Grand Palais, Parijs,
heel de zomer nog, tot 15 oktober.
Bovenste deel van de sarkofaag waarin Ramses tijdens de XXI-dInastie herbegraven werd. 2,06 m. hoog, van beschilderd hout

Toegang 10 FF, katalogus 50 FF.

^

WIJ 19

VIRIJ€ TIJD

GEEN RONDE

SLAP

Volgens de laatste berichten — die
ovengens nog wel enkele keren zullen veranderen eer het zover is —
zou Merckx de Ronde van Frankrijk
niet rijden dit jaar Hij zou dnngend
aan rust toe zijn Merckx heeft inderdaad geen te beste beurt gemaakt in
de Ronde van Italië, en zonder de status van super-vedette met de daaraan verbonden prerogatieven zou
men hem een koereur op de sukkel
hebben kunnen noemen Nu was het
weer een verwonding die hem parten
speelde Zoals het andere keren keelpijn, hoofdpijn, griep of andere kwalen
zijn, tenslotte al een heel poosje lang
W I J hebben Merckx geen raad te
geven, maar moesten wij zo njk zijn
als hij, en zoveel alternatieve beroepsmogelijkheden hebben, wij zouden
met lang aarzelen om de blijkbaar
ongezonde koereursstiel op te geven
en wat anders te doen

Onze handbal-zegsman woonde de algemene vergadering van de Belgische handbalfederatie bij, verleden zaterdag in Brussel In Sint-Pieters-Woluwe, om juist te wezen Hij zei ons dat
het maar een slap vertoon is geworden Uit zijn met al te duidelijke uitleg,
en uit de verslagen uit de kranten, die
ons ook al met veel wijzer maakten,
meenden wij te mogen begnjpen dat
er veel over en weer geroepen werd,
en nog al eens over dingen waar niemand blijkbaar veel inzicht in had
Behalve de herkiezing van de presid e n t Edward De Pauw, nochtans
door zijn eigen provincie slechts als
«invaller» geduld, schijnt er in feite
nog mets definitiefs beslecht M e n zei
ons ook dat de vergadering heel
slecht was voorbereid Z o u het alles
samen toch met beter zijn, jongens,
maar tot de verdomde «scission»
over te gaan

BRAVO

A STAR IS BORN

W I J zouden er niet aan denken te voet
van Parijs naar Straatsburg te wandelen, bijna 600 km ver, en wij vinden,
eerlijk gezegd, de afstand te lang voor
een sportwedstrijd Waar een inspanning moet geleverd worden van 70
uur en meer, moet naar onze ondeskundige mening ook gezorgd worden
voor voldoende nachtrust of het
wordt een prestatie die de gezondheid eerder kan schaden dan bevorderen Dus in tegenstrijd met w a t
dachten wij, sport zou moeten beogen Dit neemt natuurlijk met w e g
dat WIJ het nodige respekt opbrengen
voor de snelwandelaars die de afstand Parijs-Straatsburg aflegden, en
meer in het bijzonder voor onze landgenoot Robert Rinchard, die de wedstnjd won Overigens al voor de derde keer

SUPER-FINALE
Anderlecht en Bayem Munchen zijn
dus akkoord geraakt over de data
waarop de Europese super-finale (in
twee schuifkens) zal gespeeld worden Anderlecht won, zoals men w e e t
de Europese voetbalbeker voor bekerhouders Munchen hetzelfde, maar
dan voor landskampioenen En vermits het zo een tseetje in de traditie
ligt dat men dan ook nog eens gaat uitmaken wie van die twee Europese
super-groten eigenlijk de superst-grote IS, moest dat ook nu maar gebeuren Het zijn geen al te zware matchen Er staat mets op het spel Suf)porters komen er toch Het is allemaal
licht meegepakt W a t ons een beetje
verwondert is dat men er ook de overwinnaar van de UEFA-cup met bijn e e m t M e n had dan twee matchen
aan huis, in plaats van één

Een groot stuk gelezen over de manier waarop onze zwemster Colette
Crabbe in de States door de zoveelste wondertrainer op de status van
super-vedette w e r d voorbereid Alles
typisch Amerikaans Het schijnt zelfs
dat het arme schaap na enkele maanden al met een Amerikaans accent
p r a a t Wij hebben vol bewondenng het
verhaal gespeld van de vele uren die
in het water dienen doorgebracht van
de zwaar psychologische aanpak
waardoor een simpel meisken kan
opgejut worden tot een star, ontroerd
het diep geloof in een rozige toekomst geproefd Ons even afgevraagd — WIJ zijn weinig vatbaar voor
gevoelens als grandeur en gloriol —
of het allemaal wel de moeite loont En
simpelkens vastgesteld dat Herman
Verbauwen in ons eigen bescheiden
Meetjesland met zijn kinderen meer
schijnt te bereiken zónder al die komplimenten

OPLETTEN
W I J zijn zo vrij geweest eens rond te
kijken in enkele zwembaden in onze
omgeving, en het door vnenden te
laten doen in enkele andere Wij vonden onze bevindingen met erg bemoedigend Heel wat instellingen waren
beslist overbevolkt — begrijpelijk met
het warme weer van verleden week
Van enkele vonden wij het water vuil,
en van een paar andere bepaald stinkend naar chloor Wij hebben heel
w a t gebruikers «toeren » zien uithalen
die met bepaald hygiënisch te noemen zijn Tenslotte zagen wij verschillende kinderen duidelijk met mazelen,
rode hond of iets dergelijks Zonder
te willen beweren dat het bouwen van
zwembaden met nuttig zou zijn, vra-

gen WIJ ons toch af of wel het nodige
gedaan wordt opdat ze een bron van
gezondheid zouden worden, en geen
haarden van besmetting

KOEREUR JOHAN

« koer» van de firma die hem tewerkstelt De stokoude Gimondi die in een
korte tijdnt onze Johan zo ver achter
zich laat dat hij er in een klap de giro
mee wint Uiteindelijk dus een «nationale» overwinning voor de macaromjongens, en de Belskens eens mét
vooraan Wij kunnen hier alleen de
raad herhalen die onze baas al eens
ten beste g e e f t , het is natuurlijk k terij, maar ge moet enn gelóven V o o r
dat laatste blijft de sportjoernalistiek
haar best doen Arme jongens
GEVAARLIJK

Het minste dat men kan zeggen is dat
Johan De Muynck — de verdoemde,
zegt Les Sports — in de Ronde van
Italië honds w e r d behandeld Door
wie en waarom, en of het met of
tegen zijn goesting was, dat weten wij
ook niet Altijd maar voortgaande op
onze zotte O
veronderstelling dat
koersen als de Ronde van Italië proper geregisseerde spektakelstukken
zijn, denken wij voorlopig dat de regie
met voorzag dat Johan die Ronde zou
winnen, en dat zijn bazen hem het
stuk hebben laten spelen zoals zij het
hadden voorzien W a t ons bij dat alles
echter het meest treft is de gelatenheid waarmee de mens Johan D e
Muynck alles maar moet aanvaarden
Iedereen heeft zijn zeg en zijn uitleg
Behalve hij Voor hem «klappen»
anderen Of had iemand een andere
indruk bij het beluisteren van de interviews '

GELOVEN MAAR
Merckx die de Ronde uitnjdt met op
zijn boem een knots van een
Ja
w a t ' Die de ene dag geen poot meekan en de andere dag meespurt als
een eerste jonkheid
Johan
De
Muynck die door zijn ploegmaats
«verraden» w o r d t toch nog - b i j n a »
de giro wint en met de rest van zijn
manschappen eerste eindigt in de
ploegenrangschikking Muscle Wallon
Bruyere wint zowaar de tijdrit op de

De giro mag nu nog zo'n potsierlijke
karikatuur van een sportwedstrijd zijn
geweest dat alleen fanatiekelingen
nog in zo iets kunnen geloven, het
neemt met weg dat het een vreselijke
koers is geweest Door het aantal
ongevallen namelijk in de eerste rit
viel er al een dode Van dan af waren
er bijna dagelijks zwaar gekwetsten
De oorzaak ligt niet zozeer bij de renners, dan wel bij publiek en orgamzators Wellicht omdat de koers op haar
eigen toch maar een stukje komedie
IS, menen de offisjellen er met hun
klak te mogen naar gooien Het gevaar zit hem echter met zozeer in de
fietsenj zelf, als wel m het hystensch
gedoe van de gapers Ware het met
dat al dat gedoe de massa's maatschappelijk-passief helpt houden, en
dat de doden die vallen toch maar
koereurs zijn, wij zouden zeggen verbieden Maar ja .

VAN DAG...
• M A A N D A G : Wij lezen
voortaan kan Anderlecht zich alles veroorloven Maar w a t voor nieuws is daar
nu a a n ? • D I N S D A G : De Nederlandse kultuurraad, weet Jacques Lecoq, onderhoudt nauwe betrekkingen
met Nederland
Risquons-tout
•
W O E N S D A G : Wij hebben de poging
o m te tellen hoeveel renners er in de
giro ei zo na verongelukten moeten
opgeven Wij zijn met zo goed in de
grote getallen • D O N D E R D A G : D e
bovenmenselijke moed van Eddy
w o r d t alom geloofd Wij zullen het
dan ook maar geloven • VRIJDAG :
Verraad Johan D e Muynck w o r d t in
de steek gelaten In '45 ging men voor
minder tegen de muur •
ZATERD A G : Bruyère zegt met een tand
méér vooraan had ik beter gedaan
Misschien komt die tand nog wel Met
vedetten weet men nooit •
ZOND A G : Het deficit van de olympische
spelen zal goedgemaakt worden met
een taks op de sigaretten D e schuldigen zijn dus gevonden Bravo

..TOT DAG

EN DE ZWARTE GATEN ?
In de voorbije weken werd hier een
en ander verteld over de evolutie
die sterren meemaken tussen het
« ogenblik» waarop ze door gravitatie ontstaan en het ogenblik
waarop ze hun bestaan als gewone
ster beëindigen als witte dwerg, of
als reuzenster met een knal van een
eksplozie, waarbij het restant materie in elkaar stort tot een neutronenster met onvoorstelbare dichtheid.
Nu is men zich gaan afvragen of
de koncentratie niet nóg groter
kan zijn dan in een neutronenster
het geval is. Zó groot namelijk dat
zelfs de lichtsnelheid niet meer
zou volstaan als ontsnappingssnelheid. Men weet dat de kracht
nodig om zich van een hemellichaam los te maken, groter moet
zijn dan de aantrekkingskracht
d.w.z. volgens de formule van Newton dan het produkt van de massa's gedeeld door het kwadraat
van de afstand.
Als de ster nu zodanig samengeperst wordt dat de afstand middenpunt — oppervlak zéér klein wordt
(de noemer in de formule van Newton), en de massa door de fantastische dichtheid (soortelijk gewicht]
zéér groot (de teller in de formule),
dan wordt de aantrekkingskracht
reusachtig groot en is er dus een
reusachtige snelheid nodig om ze
te overwinnen.
Maar wat als daarvoor zelfs de
lichtsnelheid niet meer zou volstaan ? Het licht zou de ster niet
meer kunnen verlaten, en vanop
aarde zouden wij de ster — hoewel ze er is — op geen enkele wijze kunnen waarnemen. Zo'n objekt
zou dan een «zwart gat > zijn.
Uiteraard zijn dergelijke zwarte gaten nog niet waargenomen, en het
bestaan ervan is enkel teoretisch
— om niet te zeggen hypotetisch
— aan te tonen. De astronomen
zijn begrijpelijk nog voorzichtig
met hun uitlatingen over mogelijke
zwarte gaten.
Zo niet sommige aanhangers van
wat men tegenwoordig wel eensde
alternatieve wetenschap wil noemen.
Voor hen zijn zwarte gaten al vertrouwde dingen. Zij geloven erin.
Zij hebben er al gesitueerd en ze
ook al geteld. En eens zover kan
men alweer vele kanten uit
Men kan dan — de gravitatie is
immers groot genoeg — hele stukken kosmos zo maar laten opslokken door onverzadigbare zwarte
gaten. Men kan een heel onheilspellend toekomstbeeld konterfeiten voor de kosmos.
Men kan de bewoners van bedreigde planeten op de vlucht laten
slaan voor de dreigende slokop,
door de wijde kosmos laten ijlen
op zoek naar een nieuwe woning.
Z e zelfs in ruimtetuigen op aarde
— hun beloofde land — laten landen. En waarom zouden wij niet
bedreigd zijn door een onzichtbaar
maar des te gevaarlijker zwart gat
en zouden wij niet een beetje voortmaken om hier tijdig weg te komen ?

ONGELUKKEN ?
Behalve wie het per se wil geloven,
gelooft vanzelfsprekend geen mens
meer dat de zogenaamde mechanische sporten ook maar in enige mate
zouden bijdragen tot de veiligheid van

WIJ i e

de gewone weggebruiker op sloefen
Er IS nauwelijks nog enig verband tussen het stuk verlakt schroot dat men
ons verkoopt als auto en de bolides
waarmee Ickx en zijn maats hun halsbrekende toeren uithalen De testen

tijdens autokoersen ( ' ) dienen met
meer als basis voor verbetenngen
aan gewone wagentjes De mechanische sporten zijn doodgewoon een
aan hoge prijs te verkopen sensationeel stuk spektakel Zelfs de naam
«sport» IS nauwelijks nog van toepas-

sing Als men de zaak nu zo bekijkt
hoe moet men dan de «ongelukken »
noemen die bijna bij iedere wedstnjd
— verleden zaterdag weer twee —
voorkomen "^ Volgens ons
moord
met voorbedachten rade uit winstoogmerk

Het is — om het niet kortweg
onzin te noemen — alleszins te
vroeg om veronderstellingen van
die aard te maken. Laten de astronomen eerst een afdoend antwoord zoeken op de vraag: bestaan er inderdaad zwarte gaten ?

InfoKOSMOS
Kultureel Centrum
1820 Strombeek-Bever.
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23.10
23.25

Ti-ta-tovenaar
Nieuws
Terra Africa
Horen zien zwijgen
Nieuws
Voetbal
Hier is: Ed Van Der Elsken
Achter het nieuws
Den Haag vandaag
Nieuws

RTB
17.55 1,2, 3... J'ai vu
18.15 Netsilik
Dokumentaire over de Eskimo's
18.45 Le trois de cceur
19.00 Antenne-soir
19.15 Nieuws
19.30 A vous de choisir
19.50 Contacts
19.55 Tekenfilm
20.10 Voetbal
Joegoslavië—West-Duitsland
2200 Nieuws
22.15 Le Carrousel
23.00 Nieuws

BRT
18.55
19.10
19.35
19.45
2015

Vingerpoppen
Wickie de Viking
Tom & Jerry
Nieuws
Panorama
De Amerikaanse verkiezingen
21 05 De Grenadier van Zijne Majesteit
KNS-toneel
23.15 Nieuws

19 JUNI
BRT
11.55
18.45
18.50
19.45
20.10

Koninklijk huwelijk
Ti-ta-tovenaar
Eskapade
Nieuws
Europese landenbeker voetbal
22.00 Terloops
22.45 Kruis of munt
22.40 Nieuws

NED. 1
12.00 Huwelijk koning Carl Gustaaf van Zweden
15.30 Nieuws
15.32 Holiday Inn. VS-musical
(1942).
17.00 De rode autobus
17.45 De avonturen van Conny
en zijn vrienden
18.55 Nieuws
19.05 Rally cross 1976
20.10 Voetbal
22.20 De lokvogels. VS-film 1967
23.55 Nieuws

21.35
21.50
22.00
22.50
23.05
23.30

Schooltelevisie
Nieuws
Spel zonder grenzen
In het voetspoor der ontdekkers
Nieuws
Praten met de Minister President
Kojak
Het stedelijk Helmonds koncertkoor.
Hoe later op de avond
Nieuws

NED. 2
1845 Ti-ta-tovenaar
18.55 Nieuws
19.05 Avro's Toppop prezenteert
de Nationale Hitparade

17 JUNI 1976

NED. 1

21 JUNI

16.00
1627
17.00
17.30
18.55
19.00
19.05

Nieuws
Sport extra
Vesper
Wilde ganzen
Kortweg
Nieuws
De wondere wereld onder
water
19.30 Camelot. VS-musical (1967)
20.20 Een stuk van je leven, reportage
23.00 Nieuws

18.45
18.55
19.05
19.25
19.50
20.00
20.25
21.15
22.15
22.55
23.45

Ti-ta-tovenaar
Nieuws
De Flintstones
Er zit muziek in
't Zand 33
Nieuws
Ellery Queen
Internationaal Gala
Brandpunt
De olympische spelen
Nieuws

12.00
16.20
16.35
1715
1740
18.45
19.00
19.15
19.30

Koninklijk huwelijk
Landbouwmagazine
Tenuto
Follies
Jean-Roch Coignet
Colarqol prisonnier
Antenne-soir
Nieuws
Fantomas contra Scotland
Yard. Franse film (1967).
21.00 SI l'on chantait
22.00 Nieuws
2215 Voetbal

20 JUNI
BRT
10.00 Eucharistievienng
vanuit
Lauw.
11.00 Konfrontatie
12.00 Nieuwsmagazine voor gehoorgestoorden
13.00 Kampioenschap
wielrennen
14.30 Steamboat round the bend.
VS-film (1975)
16.00 Wielrennen
1730 Het jongetje met de twee
hoofden.
18.45 Ti-ta-tovenaar

21.30 Willy Caron zingt Joseph
Schmidt
22.10 Hier en nu
22.50 Tot besluit
2255 Den Haag vandaag
23.10 Nieuws

RTB

BRT
18.55
19.00
19.15
19.45
20.15
21.00

Ti-ta-tovenaar
Klem, klem kleutertje
Sporttribune
Nieuws
Het rad der fortuin
De kroniek van de familie
Adams
22.00 Nieuws
22.20 De man zonder grenzen.
VS-film (1971).

17.45 1,2, 3... J'ai vu
18.15 Seniorama
18.45 Le trois de coeur
19 OOAntenne-soir
19.15 Nieuws
19.30 McCloud
20.45 Situation '76
21.45 Nieuws
22.00 Reflets du liberalisme

23 JUNI
NED. 1

18.25 Woord voor woord
18.30 Ti-ta-tovenaar
19.45 De kinderen van nummer
47 A
19.00 De wolvenman
20.00 Studio sport
20.10 Finale Europees kampioenschap voetbal
22.10 Holland festival
23.00 Nieuws
23.05 Panoramiek extra

18.55
19.05
1955
2045
21 15
21.35
21,50
22.30
2245

Nieuws
KR O's wereldcircus
Mijl op zeven
Er zit muziek in. Aflevering
uit een serie komische tvfilms.
Uit de agenda van een bisschop
Nieuws
Gunsmoke
Uitzending van symbiose
Nieuws

RTB

BRT
17.30
18.30
18.35
19.25
19.35
19.45
20.15
20.40
21.05
22.30

Tip-top
Ti-ta-tovenaar
Bonanza
Zomeragenda
Fietspadenaktie
Nieuws
Het meisje van de TV
Uit de dierenwereld
Spel zonder grenzen
De vijfde windstreek en
Walter Van den Broeck.
23.20 Nieuws

NED. 2
11.00 Feest van de vrijzinnige
jeugd
13.00 Nieuws
13.05 Concertissimo
14.30 La petite maison dans la
prairie
15.30 Carrefour 17
16.00 Kampioenschap van België.
Wielrennen
17.45 Roquet belles oreilles
18.15 Le francophonissime
1845 Sportweekend
19.00 Antenne-soir
19.15 Nieuws
19.30 Les balladeers. Folk.
20.10 Voetbal

NED. 2

NED. 1
10.45
18.55
19.05
20.40

22.00 Nieuws
22.15 Grand Pnx de la jeune chanson Nallonne.

NED. 2

RTB

18 JUNI

18.50 Het Amerika van Alistair
Cooke
19.45 Nieuws
20.00 Sportweekend
2010 Europese landenbeker voetbal
2200 Premiere-magazine
22.50 Nieuws

18.45 Ti-ta-tovenaar
18.55 Nieuws
1905 Kleine wonderen van de
grote natuur
19.15 NL Disko-show
20.00 Nieuws
2025 De heelmeesters. VS-film
(1974)
21 55 Aktua TV
22.50 Socutera
23.00 Nieuws

RTB
17.45
18.15
18.45
19.00
1915
19.30
21.00
21.45
22 00
22.45

1,2, 3... J'ai vu
TV Femmes
Les trois de coeur
Lundi sports
Nieuws
La maison de rousselle. Enquête.
Entree libre
Nieuws
Donner a voir.
Nieuws

FILIYIS
Vrijdag 18 juni - RTB
UNE JOURNEE BIEN REMPLIE
(1973)
Geslaagd filmdebuut van JeanLouis Trintignant, met evenwel
enkele schoonheidsfoutjes. Makaber-humoristische thriller met
een minutieuze beschrijving van
negen moorden uit wraak. Met
Jacques Dufilho en André Falcon.
Zaterdag 19 juni - RTB
FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD (1967)
Een rijke Schotse eigenaar van
wie het leven en het fortuin door
Fantomas bedreigd worden, nodigt kommissaris Juve uit om samen te werken met Scotland
Yard Met evenveel virtuositeit gemaakt als de twee voorgaande
Fantomasfilms. Van André Hunebelle, met Louis De Funès.
Maandag 21 juni • BRT
THE HIRED HAND (De Man zonder grenzen) (1971)
Ballade in westerndecor, van en
met Peter Fonda die hier een nieuwe dimensie geeft aan het westerngenre De spanningen tussen
vnendschap en liefde, tussen
zwervend en sedentair leven, tussen avontuur en haardstede, tussen vrijheidsroes en binding aan
een gezin, zijn de temata die hier
onuitgesproken in elkaar verweven zitten. Fonda maakte in dit
debuutwerk bovendien inventief
gebruik van de filmtechnische middelen.

NED. 1
10.45
15.30
17.10
18.40
18.55
19.05
19.50
20.00
21.20
21.35
21.50
2205
22 45
23.10

Schooltelevisie
Onder Nul, dokumentaire.
Suske en Wiske
Kortweg
Nieuws
Van gewest tot gewest
Zendtijd politieke partijen.
Het elfde uur. Pools iv-spel.
Zoo, dokumentaire.
Nieuws
Den Haag vandaag
Panoramiek
Studio sport
Nieuws

NED. 2
18.45
19.05
19.30
20.00
2025
20.30
20.37
22.30
23.28
23.30

Ti-ta-tovenaar
Jouw wereld, mijn wereld
Kenmerk
Nieuws
Socutera
Veronica totaal
Doe
Starsky en Hutch
Veronica's agenda
Nieuws

RTB

22 JUNI
BRT
18.55
1900
1945
20.15

Ti-ta-tovenaar
Het levend museum
Nieuws
De hoeder van mijn broeder. Nieuwe Britse komediereeks
20.40 Een mens van goede wil
21.45 Rond de ronde
23.10 Nieuws

16.30
18.10
18.40
18.45
19.00
19.15
19.30
20.00
21.45
22.00

Feu vert
Tempo
Chapi-Chapo
Le trois de cceur
Antenne-soir
Nieuws
Le jardin extraordinaire
Histoires de Wallonië
Nieuws
Katoliek-godsdienstige uitzending

NED. 1
18.55 NIEUWS
19.05 MASH
1930 M'n ouwe baas. Engels komisch feuilleton.
19.55 McCoy. Engelse politiereeks.
21.35 Nieuws
21.50 Repnse-koncertpodium
23.05 Nieuws

NED. 2
18.45-Ti-ta-tovenaar
18.55 Nieuws
19.05 De geheime schatten van
de Rode Zee
19.30 Eddy-Go-Round-special
20.00 Nieuws
20.25 'n Kwestie van zelfbehoud.
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EEN NEDERLANDS PROTESTANT
De rol die Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard gespeeld heeft in de
Vlaamse Beweging heeft mij steeds
geboeid! Stel je voor: een Nederlander oi\6 niet alleen gewoon protestant maar zelfs dominee is, werpt
zich in Vlaanderen op als leider van
een weliswaar betrekkelijk kleine,
maar op sommige ogenblikken toch
zeer aktieve groep, die optreedt als
de radikale vleugel tijdens een gevaarlijke periode van de Vlaamse
Beweging, namelijk het aktivisme.
Het is algemeen bekend dat de Nederlanders in het algemeen zich niet
vlug aan koud water zullen verbranden. Zij zijn daarvoor te nuchter, wat
zeker in heel wat gevallen te waarderen is. En dat het grootste deel van
hen slechts een geringe belangstelling aan de dag legt voor de toestand
van hun taal- en kultuurbroeders aan
hun zuidelijke grenzen (de kleine minderheid die er zich wèl voor interesseert en wiens werk wij ten zeerste
waarderen, niet te na gesproken] is
wel voor niemand een geheim. Daarbij werden de protestanten in Vlaanderen sinds onheuglijke tijden afgeschilderd als baarlijke duivels en de
roomsen in het noorden als achterlijke onderdrukkers. Zonder nog te
spreken van een dominee die zich
wel zal herinneren hoeveel protestanten er in de loop van de 16de eeuw in
de Zuidelijke Nederlanden op de
brandstapel werden uitgerookt tijdens de inquisitie. En zo'n man speelt
hier in die omstandigheden een rol!
Hoe kon dat nou ? Wat bezielde die
eigenaardige persoonlijkheid ? Wat
heeft hij tot stand gebracht ?
De Nederlander dr. Lammert Sunning, docent te Groningen en Leeuwarden, geeft ons op deze vragen
een antwoord in zijn pas verschenen
boek - Het strijdbare leven van J.D.
Domela Nieuwenhuis Nyegaard. Vlaming door keuze.» [1]

JEUGD EN OPLEIDING
Jan Derk werd geboren op 25 juli 1870 te
Amsterdam als zoon van Jacob Domela
Nieuwenhuis, advokaat, en Elisabeth Rolandus Hagedoorn, dochter van een infantenekapjtein. Zijn vader werd in 1884 benoemd
tot hoogleraar in strafrecht, strafvordering
en wijsbegeerte aan de universiteit van
Groningen.
Gedurende heel zijn jeugd had de jeugdige
Jan Derk af te rekenen met een zeer wankele gezondheid, die hem persoonlijk veel
last en zijn ouders veel kopzorgen heeft
gekost. Daardoor heeft hij noch de lagere,
noch de middelbare school op regelmatige
wijze kunnen volgen. Zijn vader en enkele
privaat-leraren gaven hem thuisonderncht
en de begaafde Jan Derk kon aldus goed
bijgewerkt woroen. Hij had zelfs nog tijd
over. Deze vrije uren gebruikte hij gretig
om Doeken te lezen over zijn lievelingsvakken : geschiedenis en volkenkunde. Zijn
Deens-Noorse afkomst was er de oorzaak
van dat hij zch vooral interesseerde voor
de Germanen, de Noormannen, de Edda's.
Zijn bewondering voor Skandinavië en het
Noorden zal hem zijn hele leven bijblijven.
'Heel mijn leven staat in het teken van het
Noorden en van de Germaanse gedachte zou hi| in 1933 schrijven. Steeds door zijn
ziekelijke toestand kon hij de lessen aan
het Gronings gymnasion niet volgen en
was hij weerom aangewezen op thuisstudie. Hij hoopte aldus te kunnen slagen in
het staatseksamen dat hem zou toelaten
zijn ideaal van predikant te bereiken. De
grote inspanningen die hij zich daarvoor
moest getroosten waren echter te veel
voor hem en de dokter advizeerde: verandenng van klimaat. Dan maar naar Lausanne en Geneve om er teologie te gaan studeren. Hij behaalde er uitstekende resultaten
en keerde terug naar Groningen, waar hij
zich liet inschrijven voor het volgen van teologische kolleges aan de Groningse universiteit. Dit als laatste etappe voor het behalen van de tievoegdheid tot het predikantschap in Nederland. Maar weerom liet zijn
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J.D. DOMELA
NIEUWENHUIS:
gezondheid hem in de steek. Deze maal
zonden de dokters hem naar Schotland:
het daar heersende klimaat zou hem goed
doen. In Edinburg volgde hij de kolleges
aan de teologische school van de «Free
Church of England» en op 3 maart 1895
werd hij tot het predikantschap geordend.

ZENDELING IN VLAANDEREN
Dat hij ooit zijn zendingswerk als predikant
in Vlaanderen zou uitoefenen zal wel nooit
bij hem of zijn familieleden zijn opgekomen.
Weliswaar had hij op zijn terugreis van
Geneve naar Groningen tijdens het wachten op aansluiting in Brussel een wandeling
in de stad gemaakt en er zich geërgerd aan
de voor de Vlamingen beschamende toestanden aldaar, maar meer dan dat was er
niet geweest. Heel onverwacht (zo gebeurt
dat nogal dikwijls bij belangrijke zaken !]
deed zich echter een feit voor dat de direkte aanleiding was om naar Vlaanderen te
vertrekken. Zijn onortodokse opleiding
maakte het hem wel moeilijk om aangesteld
te worden als predikant in een Nederlandse gemeente. Hij wilde echter zo spoedig
mogelijk zelfstandig voorzien in de behoeften van zijn gezin (hij was inmiddels gehuwd) en zo kwam het dat hij in 1895, toen
de post van herder en leraar van de kleine
gemeente van de Belgische Kristelijke Zendingskerk te Oostende te begeven was, hij
gretig deze bediening aannam. Daar zou hij
drie jaar blijven. Bij het kerkeraadslid Jens
Ol^us Olsen (grootvader van Jan Olsen
van « Het Pennoen »] leerde hij de Vlaamsgezinde geneesheer-dichter dr. Eugeen van
Oye kennen. Hun gelijklopende belangstellingen zorgden er weldra voor dat zij goede
vrienden werden. Bij Van Oye leerde Domela de Vlaamse Beweging kennen.
Vlaanderen were hem lief, in 1898 werd hij
dominee in Odijk (Nederiand), een kleine
gemeente bij Zeist, waar hij bleef tot begin
1903.
Maar op 11 decemt)er 1902 werd hij echter
beroepen te Gent om er de zielezorg waar
te nemen van de Evangelisch-Hervormde
gemeente aan de Brabantdam. Ook hier
heeft het toeval een rol gespeeld. In juni
1902 op een terugreis van Savoye, waar hij
een heerlijke vakantie had doorgebracht,
stapte hij op een paar plaatsen in Vlaanderen af, o.a. te Gent, waar hij in de kerk aan
de Brabantdam voorging in de plaats van
de ernstig zieke pastoor ds van Arkel. Eén
der aanwezigen was de ouderiing dr Paul
Fredencq, professor aan de Rijksuniversiteit te Gent. Domela's preek die een gunstige indruk bij hem had nagelaten, de goede
inlichtingen die hij meer dan waarschijnlijk
tijdens de ANV-bijeenkomsten van dr. Eugeen van Oye over de dominee zal vernomen hebben en het feit dat deze goed de
Franse en de Engelse taal Iseheerste, zullen
de Vlaamsgezinde professor Fredencq
overtuigd hebtsen dat Domela de geschikte
man was voor Gent. Alhoewel er nog heel
wat moeilijkheden te overwinnen waren zette Fredencq door en kreeg uiteindelijk zijn
zin. Domela aarzelde even, maar kwam
naar Gent. Zijn geloofsgenoten waren niet
zo talrijk en vormden geen aaneengesloten
gemeente. Zij leefden verspreid in de
streek rond Gent. In deze stad leerde hij
niet alleen het rabiate franskiljonisme, maar
ook de schrijnende ellende van de kroegenwiiken kennen. Het dichtbij gelegen FransVlaanderen tsezocht hij verscheidene ma-

len en kreeg het hartstochtelijk lief. Hij vermeldde het in zijn krachtige leuze • «een
heerlijk Heel-Nederland, van uiterst Friesland tot zuidelijkst Vlaanderen». Einde 1910
werd Domela lid van het bestuur van het
Algemeen Nederlands Verbond (ANV), tak
Gent. Hij ontmoette er prof. Mac Leod,
Roza de Guchtenaere, Marcel Minnaert,
e.a. die weldra tot zijn vriendenkring gingen
behoren. De Vlaamse mikrobe had hem te
pakken. Zij zou hem met meer loslaten.
DE EERSTE
WERELDOORLOG BEGINT
Op 4 augustus 1914 vielen de Duitse legers
België binnen. Op dat ogenblik was Domela
in Nederland. Hij komt onmiddellijk naar
Gent terug. Als protestants zielezorger
begeleidde hij vele Duitse gewonden naar
de eeuwigheid en was aanwezig bij hun
begrafenis. Van generaal von Werder
kreeg hij een reispas waardoor het hem
mogelijk werd zijn pastoraal werk in Oosten West-Vlaanderen uit te oefenen. Die
reispas zou het hem later gemakkelijk
maken om zijn politieke ideeën uit te dragen. Alhoewel hij zich in voorgaande jaren
zeer bitsig over het Hoogduitsdom en de
Pruisen had uitgelaten, zette hij nu zijn vroegere bezwaren opzij. Was het zijn sympatie
voor de rebellie der Zuidafrikaanse boeren
die in de zomer van 1914 in opstand kwamen tegen de Britse onderdrukker, de
wrok om het bloedig neerslaan van deze
opstand en het executeren van de dappere

Jopie Fourie door een Engels vuurpeloton,
dat hem het laatste respekt voor het trotse
Albion deed verliezen en aldus de weg vrijmaakte voor zijn produitse houding ? Of
was het zijn germaans bewustzijn dat hem
van jongsaf bezielde? Of waren het de
Nederduitsers met wie hij hartelijke betrekkingen onderhield die hierin de doorslag
hadden gegeven ? Het is best mogelijk dat
al deze faktoren een rol hebben gespeeld.
Het staat echter vast dat Domela gedaan
heeft «wat eeuwen eerder Willem van
Oranje had gedaan: (hij heeft] gemene
zaak gemaakt met de vijand van de Staat
tegen de vijand van het volk » (Gerretson],
m.a.w. hij was met Duitsland dat België
bevocht en tegen België dat Vlaanderen
onderdrukte. Zijn aktie zou dat bewijzen.
«JONG VLAANDEREN.
WORDT GESTICHT
Op 24 oktober 1914 werd te Gent «Jong
Vlaanderen » gesticht door Domela, Kimpe,
Steenhaut, Thiry, Picard, Pintelon, Minnaert,
Rens, Boulengier en Van Roy. Domela
kreeg de algemene leiding. Het doel van
« Jong Vlaanderen » was; het gebruik van
de Franse taal te weren uit het bestuur,
gerecht en onderwijs; definitieve scheiding
van de twee ongelijksoortige delen der Zuidelijke Nederianden met afzonderiijke inrichting van een eigen staat Vlaanderen,
waarbij met alleen Brussel en de in Waalse
provinciën gelegen nederlandstalige streken dienden gevoegd te worden maar ook
Frans-Vlaanderen van Belle tot Broekburg

Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard (1870-1955)
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WERD AKTIVIST

EEN MERKWAARDIG
NATIONALIST
of Grevelingen; de naam België zou moeten verdwijnen. In het notulenboek schreef
Domela links van deze t e k s t :
<• Het jonge Vlaanderen steunt op de toekomstgedachte
van een
Algermanenbond
van Zweden, Denen, Noren, Duitsers en
Angelsaksers.
Daarin zouden de beide
delen der Nederlanden ook komen". Minnaert was tegen een te sterke gerichtheid
op het Duitse Rijk maar wel voor een duidelijke oriëntatie van Vlaanderen op Nederland. Domela was het daar principieel mee
eens, maar w o u eerst een leefbare staat
Vlaanderen stichten om Nederland in ons
te doen geloven. Het aktivisme was geboren.

Dr. Buning besluit zijn levensschets van
Domela Nieuwenhuis Nyegaard met de volgende w o o r d e n ; «Wij zagen licht
wij
zagen donker, wij zagen zijn roerige en
omstreden rol in het aktivisme, dat oorlogskind der Vlaamse Beweging, zijn grimmige
haat jegens België, zijn onverwoestbare liefde voor Vlaanderen. In deze •• Vlaming bij
optie» leefde het visioen van een nederlands vaderland, van uiterst Friesland tot
zuidelijkst
Vlaanderen. Het is de stellige
mening van degene die dit
levensbeeld
schreef dat het licht verre de overhana
had » fblz 195].

HET D A G B L A D
- D E VLAAMSE P O S T .
Ten einde hun ideeën te kunnen verspreiden dachten de Jong-vlamingen alras aan
het oprichten van een Vlaams dagblad.
Dank zij financiële tussenkomst van de
Duitsers konden zij op 22 februari 1915
starten met «De Vlaamse Post». Leo Picard was hoofdredakteur en de erantwoordelijke opstelraad bestond uit Domela,
Steenhaut en Minnaert. De artikels in de
nieuwe krant waren weldra het voorwerp
van kritiek. Dr. Speleers reageerde scherp.
Hipp. Meert maande eerder tot voorzichtigheid aan. W a a r o p Domela a n t w o o r d d e :
« Wij zijn de partij van Jopie Fourie en gaan
tot het uiterste voor Vlaanderens
vrijmaking : wij willen zelfs een Vlaamse opstand
tegen België, een Vlaams leger tegen de
Entente.» (biz. 79) Picard, inmiddels geëvolueerd tot een federalist, was het na korte
tijd niet meer eens met de anti-Belgische
houding van Domela en verliet dan ook na
enkele maanden « D e Vlaamse Post». Hij
ging zich in Nederland vestigen. Domela's
wazig idealisme en gebrek aan zelfbeheersing waren er de oorzaak van dat hij minder en minder vrienden telde onder de aktivisten en zelfs op de duur geïsoleerd
geraakte.
CAVALIER-SEUL
BIJ DE DUITSERS
Door een direkt optreden bij de duitse
instanties trachtte Domela meer resultaten
te bekomen. Hij was bevriend geworden
met dr. Friedrich Ecker, hoofd van het burgerlijk bestuur in Oost-Vlaanderen en met
ruiterij-generaal Wolfgang von Unger, beiden in Gent gestationeerd. Hij was er ook
in gelukt kontakten te leggen met Duitse
officieren van de marinebasis te Brugge.
O p 18 september 1915 had hij een onderhoud met de goeverneur-generaal von Bissing te Brussel en in oktober van hetzelfde
jaar reisde hij naar Berlijn, waar hij als hoogtepunt van zijn verblijf aldaar in audiëntie
ontvangen w e r d door groot-admiraal von
Tirpitz. In januari 1917 trok hij weerom naar
Berlijn om er te pleiten voor de Staat Vlaanderen. Andermaal ontmoette hij er groot-admiraal von Tirpitz. O p 17 maart 1917 had
Domela een vertrouwelijk onderhoud met
von Bissing en einde juli 1918 was hij terug
in Duitsland waar hij in Berlijn en verscheidene andere steden voordrachten hield
over Vlaanderen en het Vlaamse volk.
Overal werd hij vriendelijk ontvangen en
k o n hij er zijn Vlaams-germaanse beginselen uiteenzetten en pleiten voor de oprichting van de Staat Vlaanderen. In zijn
politieke naïeveteit dacht hij dat hij deze
hoge instanties voor zijn ideeën gewonnen
had. Van enig praktisch resultaat was er
echter geen spraak. De «Politische abtei-

sedert 1918 kwam hij in maart 1941 naar
Vlaanderen terug in verband met de mogelijkheid tot rechtsherstel voor zijn behandeling als aktivist. Het was voor hem een hartelijk weerzien van Borms, Wies Moens,
Speleers, Roza de Guchtenaere, Firmin
Parasie, e.a. In de zomer van 1944 trok hij
er per fiets op uit om al zijn oude vrienden
en bekenden nog eens te bezoeken. O p 24
september 1944 kwam hij vermoeid maar
gelukkig bij zijn zoon Onko in Groningen
aan. Daags daarna werd Onko, die fel antiDuits was en als dusdanig in verbinding
stond met de hoofden van de ondergrondse in zijn woning door een kommando van
de Sicherheitspolizei doodgeschoten. Bij
het vernemen van dat verschrikkelijke
nieuws -geraakte de oude vader in uitzinnige razernij smeet een raam open en hiela
voor een ontsteld publiek beneden
op
straat een felle scheldrede,
niet alleen
tegen de moordenaars,
die juist
bezig
waren zich terug te trekken, doch ook
tegen Hitler, Himmler en andere
schurken
van het nazidom.» (bIz. 174). Hij w e r d door
de Duitsers gevangen genomen en op het
Waddeneiland Schiermonnikoog geïnterneerd. O p 7 mei 1945 keerde hij naar het
vasteland terug. In september 1945 vernam
hij met zekerheid dat zijn andere zoon
Edzard in een Jappenkamp op Java bezweken was. Hij ging in Amsterdam wonen
waar hij nog vele Vlamingen ontving. Net
als in Beetsterzwaag hing hij dan de leeuwevlag uit telkens een «afgevaardigde uit
Vlaanderen» op bezoek kwam. Domela
overleed op 4 januari 1955. Hij was bijna 85
jaar oud.

NAAR EEN GESCHIEDENIS
VAN HET AKTIVISME

Domela NIeuwenhuis bij een Groot-Nederlands studentenkongres, Groningen 1931.
lung» te Brussel die rekening te houden
had met de oorlogsomstandigheden in België en tevens met internationale eventualiteiten in verband met een vrede door vergelijk, wuifde niet alleen de droombeelden van
deze profetische figuur weg, maar aanzag
hem alras als een lastig man die helemaal
niet bruikbaar was voor hun direkte doeleinden. Door deze Duitsers zou Domela stilaan uitgeschakeld worden en zij zorgden
er ook voor dat « De Vlaamse Post» op 31
maart 1916 ophield te verschijnen,
GEÏSOLEERD
Niettegenstaande Domela verder zwoegde
aan de verwezenlijking van zijn idealen (hij
verenigde de dertien Jongvlaamse groepen
in een «Nationale Jong-Vlaamse Beweging» waarvan hij tweede voorzitter w e r d
en trok in december 1915 naar Nederland
waar hij Vlamingen en Nederlanders poogde te winnen voor zijn programma), verminderde zijn invloed. Hij poogde nog een rol
te spelen bij de vernederlandsing van de
Gentse universiteit in 1916, maar met zijn
ongevraagde adviezen werd geen rekening
gehouden. Als troostprijs kreeg hij toch op
het laatste ogenblik nog een uitnodiging om
de plechtige opening van deze universiteit
bij te wonen. En toen in 1917 de Raad van
Vlaanderen tot stand kwam stond zijn
naam niet eens op de lijst van de kandidaten. Het zal hem zeker verheugd hebben
dat de Raad van Vlaanderen op 22 december 1917 de zelfstandigheid van Vlaanderen uitriep, maar zijn isolering, ook in de
Jong-Vlaamse Beweging, waarvan hij tegen zijn verwachting in niet tot voorzitter
w e r d aangesteld in de plaats van de ontslagnemende dr. Eugeen van Oye en zelfs
later met meer herkozen werd als lid van
het bestuur, zal hem zeker diep gegriefd
hebben. O p het laatste van de oorlog was
hij te Gent nog werkzaam in de Nationalisti-

sche Bond van Jan Wannijn, een zeer antiBelgische aktivistische groepering.
TERUG NAAR NEDERLAND
Duitsland verloor de oorlog en Domela trok
terug naar Nederland. In december 1918
kreeg hij een post als hulpprediker in Beetsterzwaag (Friesland). O p 20 mei 1919
w e r d hij bij verstek ter dood veroordeeld
door het Assisenhof van Gent. Toen hij
later een eksemplaar van het vonnis in zijn
bezit kreeg voorzag hij het van een kaft
waarop hij schreef: «Hoogste ridderorde
en Ere-onderscheiding vanwege de koning
van Bé » (in plaats van het woord België uit
te spreken, stootte hij altijd een bierend
geluid uit: Bé!). In april 1933 bij de viering
van de vierhonderdste verjaardag van Willem de Zwijger te Delft beleefde Domela
nog een onvergetelijke dag. Drieduizend
Vlamingen en veertigduizend Nederlanders
nam hij de door Verschaeve gedichte eed
af
Wij heffen hoofd en handen
Voor het heil der Nederlanden,
En zweren vast den eed
Tot doodsbeproefde
trouwe,
Wilhelmus van Nassauwe
Met U te staan gereed.
«Toen die van Gent optrokken, kwam de
ten diepste ontroerde Domela van zijn
gestoelte af, greep — alles volgens zijn dagboek — de vlag van de geliefde stad, kuste
die en sprak de woorden «Van Friesland
tot Vlaanderen, van Vlaanderen tot Friesland, één heel-Nederland I Dat is mijn leven I.» Daarop was hij arm in arm met twee
Vlamingen onder het vaandel van de Arteveldestad door de stad gemarcheerd. Het
was voor hem een onvergetelijke dag».
(bIz. 158)
Vlak voor de tweede wereldoorlog sloot hij
zich aan bij het Nationaal Front van Arnold
Meyer, dat in december 1941 door de Duitsers verboden werd. Voor de eerste maal

In de beperkte ruimte van een artikel was
het ons uiteraard slechts mogelijk de bijzonderste episoden weer te geven van het
getormenteerde leven van Domela. Het
boek biedt echter veel meer. De auteur
heeft zich geen moeite gespaard om niet
alleen de minste bijzonderheden van zijn
leven te achterhalen maar tevens zo objektief mogelijk te peilen naar de drijfveren
van deze edele man. Met respekt begroeten wij dan ook het verschijnen van dit
boek als de vrucht van jarenlang volgehouden wetenschappelijk onderzoek. Opvallend is niet alleen de stapsgewijze historisch-gefundeerde uiteenzetting van het leven en streven van Domela, maar ook de
nieuwe inzichten die verkregen worden als
de auteur in de loop van het verhaal de
schijnwerpers richt op de mede-akteurs in
dit dramatisch leven. Z o vernemen wij tal
van interessante bijzonderheden over Leo
Picard, Prof. Frederic, Kimpe, Minnaert en
vele anderen, alsmede over toestanden bij
de aktivisten en de Duitse bezettingsautoriteiten. Wij durven dan ook de vraag stellen
of dr. Lammert Buning niet de aangewezen
man is om de geschiedenis van het aktivisme te schrijven. Uit onderhavig werk blijkt
dat hij zo vertrouwd is met de toestanden
en gebeurtenissen uit deze periode van de
Vlaamse Beweging dat hij, naar onze
mening, die taak naar behoren zou weten
te vervullen Wie geeft hem daartoe de
o p d r a c h t ? Welke organizatie of uitgeverij
durft het aan ? Mogelijks zou het een aanvulling of een tegenhanger worden (dat
maakt dr. Buning eventueel wel uit!) van
het fel omstreden werk van prof. Dr. Wils
over «Flamenpolitik en Aktivisme»...
Feitelijk zou ik ook nog moeten spreken
over de foutieve spelling van sommige
plaatsnamen, de betere letter die dit werk
verdiend had, enz. Ik beperk mij liever tot
de w o o r d e n : koop en lees dit boek ! Het is
de moeite waard I
P.G.R.
(1) Uitgave Alternatyf. Postbus 33. Buitenpost
(Nederland). 216 p. Ph/s 393 fr. over te schrijven op girorekening 2206115 van Uitgeverij
Alternatyf.

WIJ IM D€ KXWUMie

r VU-LIMBURG HIELD PROVINCIAAL KONGRES

(r.c.) Vorige zaterdagnamiddag hadden een honderdvijftig kaderleden
de zomerhitte getrotseerd om in het Kultureel Centrum te Hasselt het
provinciaal kongres van de Volksunie Limburg bij te wonen. Ze vergaderden in de tentoonstellingszaal terwijl in de benedenzaal een volkse
ontspanningsnamiddag met muziek en zang uiting gaf aan een hartversterkende levensvreugde «in 's lands jongste provincie».
Het eerste gedeelte van het kongres werd voorgezeten door de h. 1
Plas, arr. voorzitter Tongeren-Maaseik. Het stond vooral in het teken
van de voorstelling van een brochure met alle technische gegevens
over de gemeenteraadsverkiezingen, de voorstelling van de lijsttrekkers en de kandidaten voor de a.s. krachtmeting op gemeentelijk vlak
en een uiteenzetting over de propaganda.
PROVINCIALE
PROBLEMATIEK EN
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Het tweede luik van dit kongres stond
onder leiding van de h. J. Truyen, arrondissementsvoorzitter Hasselt-St.-Truiden en werd ingezet met een zeer
degelijk referaat over de tewerkstelling in Limburg door de h. Rik Decoster. Het ging hier niet alleen om een
ontleding van oorzaken en gevolgen
van de werkloosheid, er werden ook
suggesties en voorstellen gedaan tot
leniging van de werkloosheid. Geen
holle retonek maar grondige analyse
en konkrete voorstellen (zo bvb. de
vraag of een gemeentelijke — of andere — belasting op tewerkgesteld personeel nog zin heeft). In zijn kjesluit herinnerde de referaathouder aan de gouden zestiger jaren in Limburg, dat ds
geboden kans waarnam en bijna slaagde, ware er niet de wereldkrisis geweest. « Het wordt echter tijd dat we
aan het werk schieten, doch dan
nuchter en realistisch, volhardend en
hardnekkig!»
DE GEMEENTEN
NA DE FUSIES
Kamerlid Raskin voorstellen zal wel
overbodig zijn. Deze regelmatige medewerker aan ons blad, had tot onderwerp van zijn kongrestussenkomst de
weerslag gekozen, die de samenvoegingen zullen hebben op de gemeen-

ten in kwestie. Ook al verklaarde de
VU zich reeds in illo tempore voorstander van grote gemeenten, toch heeft
ze de fusiewet niet goedgekeurd, omdat de wijze waarop men deze samenvoegingen heeft doorgeduwd, onaanvaard baar is. De meerderheid heefi
alleen gepoogd, de oppositie mede verantwoordelijk voor de fusiewetten te
maken, ze (vooral de CVP) is van het
begin al vertrokken, dat de fusies in de
eerste plaats moeten dienen om de
lokale CVP-meerderheid te versterken
resp. tot stand te brengen. De CVPstaat bestaat er inderdaad ook In de
hand te leggen op zoveel mogelijk
gemeentebesturen.
Evrard Raskin vreest intussen dat de
bewoner van de samengevoegde gemeenten een forse centralisering te
wachten staat. De CVP verkondigt
links en rechts het tegenovergestelde
maar bereidt deze centralisering duchtig voort, hierin overigens gesteund
door de Bond van Gemeenten en Steden.
De goedkeuring van de fusiewet had
moeten gepaard gaan meX een wijziging van de gemeentewet, nl. dat de
dorpen althans in bescheiden mate
politiek en administratief hadden moeten bewaard blijven. Amendementen
in die zin werden verworpen.
Volgens kamerlid Raskin moet de mensen vooral diets gemaakt worden dat
de VU een zo gedecentraliseerd
dienstbetoon zal nastreven evenals

een zo zuinig mogelijk beheer, want
een tweede nadeel van de gemeentelijke .'vumenvoeging is een belangrijke
stijging van de gemeentelijke uitgaven.
In ieder geval de fusieproblematiek is
niet voorbijgestreefd, ze is integendeel
nu en ook tot en na oktober 1976 brandend aktueel.

tor dr. Vandekerckhove de slotrede
van dit geslaagd en optimistisch getint
kongres uit.

DEGELIJKE
RUIMTELIJKE ORDENING
De VU-fraktievoorzitter in de Limburgse provincieraad, de h. Jaak Gabriels,
handelde vervolgens over «De VU,
alternatief voor een degelijke ruimtelijke ordening ».

Daartoe is een partij het middel, niet
het doel. Niet het heersen maar het dienen van het volk moet primordiaal
staan, deze dienende volkse taak is
onze sociale plicht als volksnationalist.
Dit zijn geen ijdele woorden, achter
het masker van de welvaart gaat nog
ontzettend veel ellende schuil.

Limburg ontsnapt niet aan het algemeen milieuverval. De Bestendige Deputatie van Limburg beseft dit ook en
gaf daarover een brochure uit. We
kunnen ons, aldus de h. Gabriels, achter deze tekst wel scharen op één grote uitzondering na echter: daar waar
steller het heeft over « de onvermijdelijke uitbreiding van het wegennet», een
onvermijdelijkheid die wij niet aanvaarden en die alleen in hoofde bestaat van de CVP, de betonmanagers,
het establishment.

Dit betekent ook in Limburg aandacht
voor de tewerkstelling in een provincie, waar de werkloosheid van strukturele aard is. Een volledig en zinledige
tewerkstelling moet aanleiding geven
tot uitbreiding van de zgn. non-profijtsektor, waar een zeer groot arbeidsveld op ons wacht Daarnaast is er dat
ander fundamenteel vraagstuk, de
staatshervorming, die nauw samenhangt met een juiste toepassing van
de politieke demokratie. Hier waarschuwde senator Vandekerckhove tegen machtsmisbruik (cfr. de kristen-demokraten in West-Duitsland) waartegenover wij de verdraagzaamheid
stellen, het pluralisme, de « vrijheid van
vrees » ook op gemeentelijk vlak, waar
onze inzet trouwens de gemeentelijke
grenzen overschrijdt, vermits men van
de gemeenten bouwstenen voor een
federaal Vlaanderen willen maken.

De h. Gabriels ging de algemene toestand van de ruimte in Vlaanderen na
en in Limburg om te eindigen bij de A24, onzalig projekt «een betonramp»
zoals spreker treffend zei, zoals hij
ook de logische konklusie trekt uit het
quasi-algemeen Limburgs verzet tegen deze ramp, nl. het ontslag van de
provinciale deputatie, wier wegenpolltiek immers unaniem door de bevolking wordt afgekeurd. Daarom eiste
de VU-fraktie in de provinciale raad
reeds het ontslag van de BD. Het sollen met de mensen door de CVP-BSPmeerderheid mag niet langer gedukd
worden, Limburg verdient beter!
NIEUW KLIMAAT VEREIST
Nadat de h. J. Sauwens de visie van
de jongeren op de gemeenteraadsverkiezingen had uiteengezet sprak sena-

Senator Vandekerckhove legde er
meteen de nadruk op, dat de VU een
volkspartij wil zijn, omdat ze de essentiële belangen van de volksgemeenschap in haar geheel wil behartigen.

Daarom ook moeten wij in eigen ran
gen eenheid en verdraagzaamheid nastreven.
De politieke sterkte van de VU zal de
ruimte van macht en zelfstandigheid
van de Vlaamse deelstaat zelf bepalen. We naderen het einddoel maar de
laatste loodjes wegen het zwaarst.
Echter: geen staatshervorming met afstand van gebied of prijsgeven van de
Brusselse Vlamingen!

