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GAAN WIJ REGELRECHT NAAR EEN 

KRISIS VAN HET REGIME? 
Tijdens een perslunch vorige woensdag te Brussel hebben de woord
voerders van het VU-Partijbestuur (Van der Eist, Jorissen, Schiltz, 
Raskin) de houding van de partij toegelicht tegenover de huidige poli
tieke krisis. Tijdens deze persbijeenkomst belichtte Hugo Schiltz ook het 
— reeds vóór de val van de regering uitgestippelde — aktieplan 1974 
van de Volksunie (zie p. 4). Over de krisis zelf zei algemeen voorzitter 
Frans Van der Eist o.m. het volgende : 

Indien de regering Leburton van bij 
de aanvang zeer wankel geweest 
is en eigenlijk nooit van de grond 
gekomen is, komt deze regerings-
krisis toch noch onverwacht, ge
zien de onzekere toestand waarin 
het land zich op dit ogenblik be
vindt ingevolge de dreigende ge
varen van nog grotere inflatie, ge
paard met een ekonomische stag
natie en toenemende werkloos
heid. Het ogenblik om het land 
in een regeringskrisis te storten 
is wel slecht gekozen. Ze is ech
ter het gevolg van het feit dat de 
regering-Leburton niet opgewas
sen was tegen de problemen 
waarmee zij gekonfronteerd werd 
en het dus best is dat ze ver
dwijnt. 

De onmacht van de drie traditi
onele partijen, die theoretisch 
zeer sterk moesten zijn gezien 
hun ruime meerderheid, is thans 
duidelijk aangetoond. De regering-
Leburton heeft vrijwel niets ver
wezenlijkt. 
Het komt ons voor dat deze kri
sis een teken aan de wand is : de 
levensduur der regeringen wordt 

steeds korter, de parlements
verkiezingen volgen op mekaar in 
een versneld tempo. De samen
werking tussen de traditionele 
partijen wordt steeds moeilijker. 
Het blijkt meer en meer dat er 
aanleiding is om te spreken van 
een krisis van het regime, van 
het staatsbestel, die sterk in de 
hand gewerkt wordt door het uit
blijven van de staatshervorming 
die ingevolge de grondwetsherzie. 
ning zou moeten doorgevoerd wor. 
den, maar die sedert de vorige 
verkiezingen geen stap opgescho
ten is. Deze toestand kan niet 
blijven aanslepen, de hervorming 
van de staat moet zo spoedig mo
gelijk volledig gerealiseerd wor
den. Het is evenwel gebleken dat 
een nieuwe, aanvullende grond
wetsherziening noodzakelijk is om 
te kunnen komen tot een eenvou
dige, efficiënte staatshervorming. 
Deze vaststelling bevestigt post 
factum de waarschuwingen van 
de Volksunie ten tijde van de vo
rige grondwetsherziening. Wij 
menen dat in het parlement een 
meerderheid aanwezig is om de 

noodzaak of de wenselijkheid van 
een nieuwe grondwetsherziening 
te erkennen. 
Het zou dan oek onvergeeflijk zijn 
indien de uittredende regering of 
sommige regeringspartijen zouden 
pogen te verhinderen dat het nieu. 
we parlement, na de verkiezingen, 
een konstituante zou zijn. 
Voor de Volksunie is het van es
sentieel belang dat ten minste de 
mogelijkheid geschapen wordt om 
desgevallend, in het licht van de 
resultaten van de verkiezingen, 
in de beste voorwaarden en onge
hinderd door sommige grondwets
artikelen de hervorming van de 
staat te kunnen doorvoeren. 
Ik wens dan ook te beklemtonen 
dat wij er op staan dat het parle
ment, dat ter zake bevoegd is, de 
gelegenheid zou krijgen om zich 
uit te spreken over een voorstel 
van verklaring tot herziening van 
de grondwet. 

Indien de BSP bij voorbaat de ge
westvorming, de regionalisatie, de 
federalisering wil saboteren en 
verhinderen moeten desgevallend 
de andere partijen die overtuigd 
zijn van de wenselijkheid een her. 
ziening van de grondwet mogelijk 
te maken hun verantwoordelijk
heid opnemen. In ieder geval die
nen de verantwoordelijkheden van 
eenieder duidelijk te worden vast
gelegd. Wij aanvaarden geen dub
belzinnigheid of geschipper ten 
overstaan van een zo belangrijke 

aangelegenheid met het oog op 
de toekomst. 
Om de aandacht af te leiden van 
andere problemen, zoals de ge
meenschapsproblemen, en van het 
RTT-schandaal, poogt de BSP het 
[bramco-geval voor te stellen als 
een test-case inzake staatsinitia-
tief op ekonomisch vlak. Er dient 
nochtans opgemerkt dat het ver
zet tegen Ibramco grotendeels ge
motiveerd was door andere dan 
principiële bezwaren, nl. de vesti
gingsplaats, de toerekening 'van 
de staatssubsidies (nationale of 
regionale kredieten), de uiteinde
lijke leefbaarheid van het bedrijf. 
Het is trouwens onjuist dat dit 
het eerste experiment zou zijn 
met een staatsbedrijf. De regie-
en zijn ook staatsbedrijven, naast 
andere verlieslatende ondernemin. 
gen zoals de NMBS en de Sabena. 
Aan deze voorbeelden van over-
heidsondernemingen zal de BSP 
evenwel niet graag herinnerd wor
den. Het is dan ook tevergeefs 
dat de BSP poogt de verkiezingen 
in het teken te stellen van een 
pro of contra Ibramco. Veel funda
menteler is nog steeds de optie 
voor een unitaire of een federale 
staat, en wij hopen dat de kiezers 
zich duidelijk zullen uitspreken op 
dit punt. 

F. VAN DER ELST, 
Algemeen voorzitter 

van de Volksunie 

EEN TEST 
VOOR 
DE CVP 

Wij hebben de indruk dat de 
bevolking het hoegenaamd niet 
waardeert dat de regering op 
de vlucht is gegaan voor de 
aanzwellende moeilijkheden. 
Dat zij laat vallen dat valt op 
een ogenblik dat iedereen zich 
zorgen maakt over de vertra
ging in het ekonomisch leven, 
over de aangroeiende werk
loosheid en de galopperende 
inflatie. De regeringspartijen 
schermen nogal eens vaak met 
de zgn. hogere belangen van 
de natie. Nu hebben ze echter 
de kwalijke indruk verwekt dat 
partijbelangen bij hen ten slot
te zwaarder doorwegen dan de 
belangen van de bevolking. 
Wij zullen het heengaan van 
Leburton en zijn veelpartijen-
kabinet niet betreuren. Een 
langer aanblijven van deze on
samenhangende ploeg bood 
geen oplossing voor de talrijke 
problemen die zich stellen. 
Daarvoor waren de intei'ne te
genstellingen te groot. Eén jaar 
klungelen volstond ruim
schoots. Nu Leburton er ligt 
(en hij ligt er goed) moet ie
dereen echter beseffen dat 
men met het beleid resoluut 

andere wegen opmoet wil men 
de bestuurlijke chaos en de 
krisis van het regime nog ver
mijden. 
Het zou een katastrofale blun
der zijn deze bestuursperiode 
af te sluiten zonder mogelijk
heid tot nieuwe grondwetsher
ziening na de verkiezingen. Dit 
betekent de deur openzetten 
voor een krisis die de zwaar
ste gevolgen kan hebben voor 
de hele Belgische samenleving. 
De konservatieven (in de BSP 
en in de PSC) die aldus een 
gezondmakende staatshervor
ming willen verhinderen, waar 
het volk al zolang om vraagt, 
gedragen zich in feite als in-
civieken. Wie hCin spel mee
speelt, of voor hun chantage 
zwicht, maakt zich medeplich
tig aan een politieke fout van 
allereerste orde. 
Men weet dat de Volksunie on
der bepaalde voorwaarden zich 
bereid heeft verklaard mee te 
werken aan elke aanvaardbare 
procedure die toelaat na de 
verkiezingen de grondwet zo te 
wijzigen dat een doelmatige 
en fundamentele gewestvor
ming mogelijk wordt. Dat is in 

het belang van Vlaanderen, en 
dat gaat boven partijbelangen. 
Aan de CVP echter, en meer 
speciaal aan voorzitter Wilfried 
Martens, kan de vraag worden 
gesteld of dit ook voor zijn 
partij geldt. Op het CVP-kon-
gres van Antwerpen werd een 
te waarderen stap gezet in de 
richting van een federalisti
sche staatshervorming. Van 
voorzitter Martens zelf is ge
weten dat f i i j federalist is. Zal 
de CVP echter op dit belang
rijke moment haar alliantie 
met de (minuskule) PSC zwaar
der laten doorwegen dan het 
eigen programma, dan de ei
gen beloften ? Zal zij met an
dere woorden enge partijbe
langen en -berekeningen laten 
voorgaan, ten koste van de 
Vlaamse gemeenschap waar
van zij zichzelf eerder « het 
schild en het zwaard » noem
de ? Wij zullen weldra weten 
wat, in deze zeer belangrijke 
aangelegenheid, CVP-woorden 
waard zijn. Het wordt een be
slissende test. 

PAUL MARTENS. 

De hoofdredakteur van « Volksga
zet » heeft aandacht besteed aan 
de Volksunie-afiches die thans 
overal worden aangeplakt. Hierop 
staat het kongres-motto « Een 
moderne partij, een echte demo-
kratie, een Vlaamse staat ». 
De heer Van Eynde interesseert 
zich alléén voor het laatste deel. 
Het overige verzwijgt hij, trouw 
aan het gemis aan objektiviteit 
dat de « Volksgazet » kenmerkt. 
Met wellust koppelt de hoofdre
dakteur van « Volksgazet » de 
idee van de Vlaamse staat aan 
een motto dat voorkomt op een 
affiche van Were-Di, luidend : 
« België barst ». Daaruit wordt 
dan het besluit getrokken dat de 
Vlaamse staat van de Volksunie 
en het België barst van Were-Di 
precies hetzelfde betekent. Voor 
de gelegenheid wordt Were-Di dan 
omgetoverd tot een « nevenorga-
nisatie » van de Volksunie. In 
parlementaire termen moet men 
van deze laatste bewering zeggen 
dat zij niet met de werkelijkheid 
overeenstemt. 

JOS 
VAN EYNDE 
EN DE 
VLAAMSE 
STAAT 

Hetzelfde geldt trouwens voor de 
interpretatie die de h. Van Eynde 
geeft aan de idee van « De 
Vlaamse staat » zoals de Volks-
nie deze opvat door een staat 
die deel uitmaakt van een federa
le bondstaat. 
Het artikel leert ons, voor zover 
dit nodig zou zijn, dat de BSP zich 
hardnekkig blijft verzetten tegen 
het federalisme en dat alle midde
len goed zijn, inbegrepen gewil
de verdraaiing van de feiten, om 
tegen het federalisme stemming 
te maken. 
Bovendien werpt dit artikel een 
eigenaardig licht op de BSP-eis 
dat staatshulp zou verleend wor
den aan de pers. Wie de memorie 
van toeliching bij het desbetref
fend wetsontwerp leest stuit om 
de haverklap op ontroerende be
lijdenissen van bekommernissen 
om het vrijwaren van objektieve 
informatie. In feite was de bedoe
ling o.m. aan de krant van de h. 
Van Eynde een aantal miljoenen 
toe te spelen. Dit moest hem in 
staat stellen verder te gaan met 
het verspreiden van niet-objektie-
ve informatie zoals deze die hij 
koppelt aan de kampanje van de 
Volksunie. Een van de gelukkige 
gevolgen van de regeringskrisis 
is het opdoeken van het ontwerp 
op de staatshulp aan de pers. De 
belastingsbetalers laten opdraai
en voor het verspreiden van leu
genachtige beweringen is inder
daad wat al te kras. 

HUGO SCHILTZ, 
Voorzitter Partijbestuur VU. 
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WAAROP WIJ WACHTEN 

Terwijl de radiokritiek in « Wij » 
van 5 jan. II. anoniem is, terwijl 
omroep Oost-Viaanderen geen 
opera maar een zgn. populaire 
klassieke muziekkwis uitzendt, 
terwijl Jan van Rompaey niet in 
Limburg maar in Omroep Brabant 
zijn programma heeft, terwijl we 
nu ook al in « Wij » kunst- en 
vliegwerk-kritieken moeten onder
gaan zoals in de vele andere 
« blaadjes », terwijl dit allemaal 
anoniem geschiedt, zij het de 
aspirant-kritikaster aangeprezen 
ook de naam van het terecht ge
wraakte onding op Omroep O.VI. 
te vermelden nl. « Muzikale 
Encyklopedie » dat een zaterdags 
produkt is van Reimond Van 
Dijck. Zij het hem (of haar] even
eens aangeraden te noteren dat 
er ook nog bij andere omroepen 
« mensen « bestaan zoals Rita 
Jeanen, Lutgart Simons, Fred 
Braeckman, Rudy Sinia enz. die 
« normaal » spreken en ook nog 
een goed programma voorstellen, 
zonder om de week zichzelf te 
bewieroken, dit in tegenstelling 
met Jan van Rompaey. 
Terwijl dit allemaal gebeurt wach
ten wij in « Wij » op een dege
lijke, goed geïnformeerde en ob-
jektieve, radio-kritiek. 

F.F., St Amandsberg. 

DE TIJDEN VERANDEREN 

In uw rubriek « Buitenbeen » las 
ik met belangstelling « De Tijden 
Veranderen ». Ik ga er niet mede 
akkoord. 
Een reden waarom ik in de VU 
vecht is bv. het feit dat de VU 
een pluralistische partij is, zoals 
ook het patroon van onze Vlaam
se samenleving pluralistisch is. 
Het is een feit dat de tijd van 
het « katolieke Vlaanderen » tot 
het verleden behoort. Of dit goed 
of slecht is, daarover kan men 
van mening verschillen. Doch het 
blijft waar dat elke Vlaming uit 
vrije wil katoliek kan zijn of niet 
katoliek. En niemand die welbe
wust katoliek is of blijft, die aan
vaardt al even vrij het leergezag 
van de kerk, of deze kerk nu in 
een krisis verkeert of niet. 
« Wie niet voor mij is, is tegen 
mij » citeert L. Bas, als ware het 
een uitvinding van Rome. In fei
te heeft Kristus dit zelf gezegd(o{ 
men hem nu als Superstar be
schouwt of als Zoon van God) : 
« Wie ü aanhoort, aanhoort mij ; 

wie U versmaadt, versmaadt mij». 
Ook de « katolieke veertigers » 
van de heer Bas weten dat in het 
verleden machtsmisbruik aller
hande bestaan heeft in de kerk ; 
zij betreurden dit reeds in 'n t i jd 
dat het niet zo makkelijk was de
ze dingen openlijk te betreuren. 
En de zogenaamde « voorgekauw
de teorieën » stammen voor 90% 
uit het Evangelie zelf. 
En tenslotte : wat heeft de Volks
unie, en derhalve « Wij » te ma
ken met de interne aangelegen
heden van de katolieke kerk ? In
dien men de katechese in « Wij » 
als koekoeksklok bestempelt, is 
dit kwetsend voor katolieke veer
tigers én ook voor katolieke jon
geren, al zijn deze laatsten dan 
véél minder talrijk dan vroeger. 
Patron Vandervelde gaf destijds 
zijn socialisten de raad niet over 
de kerk te diskussiëren, en wel 
omdat zij er niets van kenden. 
Diezelfde raad wl ik de VU ook 
geven : bemoei U daar niet mee, 
dit is niet de opdracht van de 
VU. En ik wil me blijven thuis 
voelen in de VU, samen met hu
manisten, vrijgevochtenen, vage 
kristenen en ook katolieken. En 
ik ben er zeker van dat de zoge
naamde « harde konfrontatie » 
van Lou Bas, kinderspel is in ver
gelijking met de échte harde kon
frontatie waarmee de « katolieke 
veertigers » af te rekenen heb
ben I 

J.N., Oostende. 

HET «VERWAARLOOSDE» 
GEZIN 
IN DE WETSTRAAT 

Hij die de gezinspolitiek van de 
regering van nabij volgt zal het 
met mij eens zijn dat er op het 
vlak van de gezinswetgeving een 
malaise in ons parlement heerst. 
Enkele positieve punten : 
De stookolie werd dan eindelijk 
in de index opgenomen, maar het 
blijft toch een lapmiddel. De lo
nen blijven hopeloos nahinken en 
de Inflatie holt maar verder. De 
syndikaten weigeren om onver
klaarbare redenen, in de index
kommissie het nochtans zeer ge
zonde princiepe van de Bond van 
Grote en Jonge Gezinnen toe te 
passen om alzo tot 'n nieuwe en 
uitgebreidere lijst van produkten 
en diensten te komen, een veel 
preciesere weergave van de re
ële toestand. 
De huidige wetgeving van ons 
erfrecht was vaak diskriminerend 
ten aanzien van de overlevende 
echtgenoot of echtgenote. Zij 
bood aan schraapzuchtige kinde
ren — vaak aangetrouwde — de 
mogelijkheid de alleenstaande 
weduwen financieel zwaar te tref

fen. Zopas werd in de senaat een 
nieuwe regeling eenparig goed
gekeurd. Het zal dus in de toe
komst niet meer mogelijk zijn dat 
de kinderen om ongegronde re
denen tot de verkoop van de goe
deren van een oude vader of 
moeder kunnen doen besluiten. 
Twee relatief positieve punten 
dus maar intussen doet men als
of de parlementaire neus bloedt, 
wanneer ernstiger voorstellen zo
als het optrekken van de kinder
bijslagen voor de zelfstandigen, 
de sociaal pedagogische toelage 
voor de moeder met jonge kin
deren, de noodzakelijkheid van de 
oprichting van een Nationaal In
stituut van de Verbruiker, de 
jeugdbescherming enz aan de 
orde van de dag zijn. En de eis 
van één soldatendienst per gezin 
die onze partij reeds zolang stel
de, wordt ook in de vergeetboek 
gedrukt. Intussen vinden socialis
ten van het gehalte van Pierson 
wel de itjd om een zeer vérgaand 
wetsvoorstel over abortus in te 
dienen. 

Gelukkig hebben wij in onze par
tij mensen zoals : senatoren Van 
In (Jeugdbescherming), Siegers 
(strengere kontrole op vestiging 
van nieuwe bedrijven voor wat 
garanties op het vlak van milieu
hygiëne betreft), Elaut en Cop-
pieters (beide voor Volksgezond
heid), kamerleden : Anciaux (ver
bruik). Babyion (RMZ), N. Maes 
(kumulatie werkende echtgeno
ten), Baert, enz... En dan 
vergeet ik er heel zeker nog een 
paar. 
Het is verheugend vast te stel
len dat juist op dat vlak onze par
lementairen zo aktief zijn. Zij zijn 
bij de weinigen die pleiten voor 
een globale gezinspolitiek... maar 
dat is erg moeilijk zonder minis
ter of staatssekretaris van het 
gezm. 

J.L., Bocholt. 

PRIESTERS-GODSDIENST
LERAARS 
BLIJVEN IN DE KOU 

De priesters-godsdienstleraars 
waarvan de meesten nu reeds 15 
a 30 jaar, als onderbetaald loon
slaaf je (tussen 1945 en 1958 aan 
500 fr. per maand) de meest on
dankbare lessen mogen geven, 
wachten nu ook al 15 a 30 jaar 
op een behoorlijke (gelijkberech
tigde) bezoldiging. 
Voorlopig dienen ze als politieke 
wisselmunt bij onderhandelingen 
over schoolpakten. Dat was zo 
sinds 1950 ! 
Ze ontvingen nu al wel een brief 
van Wilfried Martens, waarin de
ze de lof van zijn eigen partij 
bezingt in verband met het 
schoolakkoord van juli l.l. Ze ont

vingen vanwege de hiërarchie 
ook al een uitnodiging om hun 
« surplus » (?) aan een zgn. So
lidariteitsfonds voor behoeftige 
priesters af te staan. Maar ze 
ontvingen tot nog toe geen frank 
meer wedde. M.a.w. 'priesters
godsdienstleraars zullen ook in 
de toekomst werken aan zowat 
de helft van de wedde van regen
ten, als ze 20 jaar dienst hebben. 
Nu lezen we in « Standpunt », 
het maandblad van het kristen 
syndikaat der leerkrachten : dat 
ze in de toekomst zullen ijveren 
om deze afwijking (?) in de geest 
van het schoolpakt goed te ma
ken... 

Waar heeft het toe gediend zes' 
jaar hogere studies te volgen als 
je met twee jaar godsdienstwe
tenschappen te Leuven voor het 
geven van dezelfde lessen, na 
verloop van tijd tweemaal zoveel 
trekt ? Bovendien betalen pries
ters-godsdienstleraars tweemaal 
kindervergoeding : een als zelf
standige, en dan nog eens als 
loontrekkende ! 
Dat minister Callewaert, die met 
genoegen zijn drie miljard op zak 
steekt, om zijn minderheid aan 
Rijksonderwijs-luxepaardjes te 
huisvesten, met veel binnenpret-
jes de « letter van het schoolak
koord » toepast op de pries
ters-leraars, kunnen we hem niet 
kwalijk nemen. Daar is hij, samen 
met zijn spitsbroeders van Eynde 
en Colenbunders, een gestampte 
papenvreter voor. Maar dat de 
partij van Wilfried Martens zich 
enerzijds in het publiek opwerpt 
als « de enige verdediger » van 
het vrij onderwijs, maar in het 
geniep het geduldige heir van 
priesters-leraars nog maar eens 
als politieke wisselmunt uit
speelt voor de toekomst, dat 
wordt me beslist te gortig. 

J.D.B., Berchem. 

ZWARTBOEK 
OVER AMNESTIE 

Een paar dagen geleden ver
scheen volgend artikel in « Le 
Soir » : 
« Verscheidene patriotistische 
verenigingen, die een Belgisch 
Nationaal Blok vormen en een 
groepering voor de eenheid der 
Belgen, hebben een « zwartboek 
over amnestie » uitgegeven in 
het Nederlands. In 125 bladzijden 
verzamelen de auteurs een aan
tal feiten om de argumenten te
gen te spreken van diegenen die 
ijveren voor amnestie, voor kol-
laboratie met de vijand tijdens 
de laatste wereldoorlog. 
Degenen die amnestie willen ba
seren zich op twee argumenten : 

de repressie is fel overdreven 
geweest en het betaamt dat er 
na dertig jaar, eindelijk vergeven 
en vergeten wordt. 

De auteurs verduidelijken ver
der dat het eerder een « straf >> 
geweest is voor verraad, dan een 
cc repressie ». Zij beklemtonen 
dat 500 militaire auditeurs en 
substituten 346.000 dossiers op
maakten, waaruit nauwelijks 58 
duizend veroordelingen vloeiden. 
Op deze 58.000 gevallen, waren 
er 31.831 militaire aangelegenhe
den. Meer dan 60 % der veroor
deelden hebben in 1952, dus ze
ven jaar na het vonnis, hun bur
gerlijke rechten en het stemrecht 
terug verworven. Op de 2.940 ter
doodveroordelingen, werden er 
242 uitgevoerd. Aan alle andere 
levenslang veroordeelden, werd 
genade verleend en allen hebben 
de gevangenis reeds verlaten, 
zelfs de grootste beulen. 

Op 8.000 veroordeelden, die ge
noten van klementiemaatregelen, 
door eenvoudig een brief te 
schrijven naar de Prokureur des 
Konings, waarin ze hun spijt be
tuigen voor hun houding tijdens 
de oorlog, hebben er 7.000 ge
weigerd dit te doen. 
De auteurs van dit zwartboek 
zeggen nochtans niet « neen > 
aan een amnestie. Zij aanvaarden 
wel amnestie, maar onder vol
gende voorwaarden : 1) geen am
nestie voor oorlogsmisdadigers, 
beulen, verraders en allen die de 
wapens tegen het land gedragen 
hebben. 2) voor de anderen, 
slechts amnestie, op voorwaarde 
dat ze schriftelijk bekendmaken, 
dat ze België als hun vaderland 
erkennen. 3) amnestie mag de 
staat geen rooie duit kosten. » 
Tot zover <c Le Soir ». Dit zwart
boek vergt uiteraard heel wat 
kommentaar. Het Is een bewijs 
dat het Belgisch establishment 
onverzoenlijk is ! Amnestie on
der die voorwaarden, betekent 
helemaal géén amnestie ! Het is 
afschuwelijk dat de patriotten 
zulke voorwaarden durven stel
len. In een schijndemokratie zo
als België kan dit. Er mag geen 
schadevergoeding uitgekeerd wor
den aan degenen, waaronder ve
le onschuldigen, die van hun 
goederen en hun eer beroofd 
werden. Amnestie zal ook niet 
gelden voor de Oostfrontstrij-
ders. Het Belgisch Staatsgezag 
erkennen is een grove vernede
ring. Geen enkel Vlaams-natiolist 
duldt dat men zulke voorwaarden 
stelt voor een zaak van essen
tiële rechtvaardigheid. Men ver
wacht dat de Vlaams-nationalis
ten zullen kruipen voor de bloed
honden van het Belgisch terreur-
regime. Dat nooit ! 

M.B., Ruisbroek. 
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Vergunning nr 1185 - Kat. A 

OP WERELDSAFARI... 
met... 

...BERNARD HENRY ! 
VIJF DROOMREIZEN IN... EEN 

(Bangkok) - BALI - PAPOEA - NIEUW GUINEA - FIDJI -
TAHITI - (Lima-Caracas) - FRANS-CUYANA 

mef AMAZONE - jungle - MARTINIQUE 
Technische reisorganisatie 

VLAAMSE TOERISTENBOND en AIR FRANCE 
Van 4 mei tot 2 juni (Pinksterzondag) 

Inlichtingen : 2000 ANTWERPEN 45-47 — Tel. (03)31.76.80 en In al onze andere kantoren : 

9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wolle straat 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 -
Tel. (02)18.55.55-17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. (0 11)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (099)23.60.21 — 
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 — 8500 Kortri jk, St.-Jorlsstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenoten-
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783.61 — 8800 Roeselare, St. MIchielsstraat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-NIklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turn
hout, Herentalsestraat 3 - Tel. (041)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15. Alle inlichtingen eveneens bij onze 
plaatselijke vertegenwoordigers. 
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GEEF HET 
FEDERALISME NU DE KANS! 

^KTU^LIT€IT 

De kans is nu wel heel groot ge
worden dat wij weldra opnieuw 
met een algemene verkiezing zul
len gekonfronteerd worden. Alle 
schakels van de partij moeten zich 
dan ook van nu af als « gemobi
liseerd » beschouwen, en alle no
dige voorbereidingen treffen om 
in topkonditie paraat te staan 
voor deze nieuwe, en wellicht be

slissende elektorale veldslag. 
Het chaotische « beleid » van de 
traditionele regeringspartijen — 
de CVP, de BSP en de PVV — 
heeft het land letterlijk op de 
rand van de afgrond gebracht. En 
dat precies op een ogenblik dat 
WIJ — gezien de vele en zware 
problemen die zich stellen — 
meer dan ooit nood hebben aan 

een stevige bewindsploeg van 
mensen die het algemeen belang 
boven hun eigen partijbelang we
ten te stellen. 
Het is met groeiende ergernis en 
woede zelfs dat de >< man in de 
straat » het eng-partijdige gekon
kel in en om de Wetstraat heeft 
gevolgd in het voorbije jaar. Het 
eeuwige gekrakeel tussen de re
geringspartijen, hun immobilisme 
op elk gebied, de sfeer van kor-
ruptie en schandalen, heeft zijn 
vertrouwen in de politici (dat al 
niet bijster groot was) bijna ver
nietigd. Je hoort het tegenwoor
dig zo vaak zeggen : « Het zijn 
allemaal dezelfde profiteurs 
Het gevaar is dan ook niet denk
beeldig dat bij de eerstvolgende 
verkiezing een groter aantal kie
zers dan voorheen uit defaitisme 
blanco of ongeldig zullen stem
men. 

Het zal de grote opdracht zijn 
van ons allemaal, mensen van de 
Volksunie, om dit onmiskenbare 
defaitisme in Vlaanderen om te 
buigen in een hernieuwd geloof in 
de mogelijkheden die er toch nog 
zijn. Wij zijn inderdaad de enige 
partij in Vlaanderen die haar han
den nog nooit heeft « vuil » ge
maakt aan het bewind en zijn zo 
vaak belabberde kompromissen 
Wij zijn de partij die een pro
gramma heeft voor strukturele 
vernieuwing op vele vlakken, en 
vooral dan op het gebied van de 
staatsinrichting. Op basis van dit 
vernieuwende programma heeft 
in de loop van de voorbije jaren 
een snel aangroeiende groep Vla
mingen ons vertrouwen geschon
ken. Met zeshonderdduizend zijn 
wij nu reeds, maar de politieke 
praktijk heeft uitgewezen dat dit 
net nog iets te weinig is om het 
beleid in dit land beslissend te 
veranderen Soms wordt in 

Vlaamse kringen uit het oog ver
loren dat de hardwerkende VU-
parlementsgroep nog steeds een 
minderheidsgroep is in het par
lement (waar naast de Vlamingen 
ook nog de Walen en Fransspre-
kende Brusselaars meepraten) : 
in de Kamer bijvoorbeeld 21 ze
tels van de 212. 
Gezien echter de evolutie in fede
ralistische zin die zich, onder 
onze impuls, in de andere par
tijen heeft voorgedaan — en het 
federalistische « virus » werkt 
steeds verder — is de kans ech
ter groot dat deze verkiezing de 
beslissende doorslag kan geven 
Als wij er in slagen nogmaals een 
duidelijke vooruitgang te realise
ren, dan zal iedereen zonder uit
zondering beseffen dat het fede
ralisme niet te stuiten is En dan 
kunnen de zaken op het wetge
vende vlak heel vlug gaan. 
Vooral daarom is het zo enorm 
belangrijk dat het parlement, nog 
vóór de verkiezingen, instemt met 
een nieuwe grondwetswijziging 
tijdens de volgende legislatuur 
Gebeurt dit niet dan zullen weer 
een aantal jaren reddeloos verlo
ren gaan. Het is de allerhoogste 
tijd geworden om eens degelijk 
werk te maken van een grondige 
gewestvorming, om komaf te ma
ken daarmee. Er zijn daarnaast 
immers nog zovele andere pro
blemen die om een oplossing 
schreeuwen. De gewestvorming 
behoort echter tot de fundamen
tele problemen De oplossing er
van zal een ingrijpende weerslag 
hebben, ten goede als men ze 
tenminste grondig aanpakt. 
Omdat deze verkiezing zo beslis
send kan zijn, is het dan ook de 
plicht van elk, VU-militant en sym
pathisant om van nu af aan alles 
op alles te zetten om ook deze 
verkiezing tot een nieuw sukses 

voor de Vlaams-nationale partij 
te doen uitgroeien. Het is nu niet 
langer meer het moment van de 
« ja, maars' », het is het moment 
om de gelederen hechter dan 
ooit aaneen te sluiten Dit is de 
beste waarborg voor een dyna
mische verkiezingskampanje en 
een beslissende overwinning bin
nenkort Samen kunnen wij ber
gen verzetten, dat hebben wij in 
het verleden bewezen. 

PRK 1476.97 
Onze lezers hebben kunnen mer
ken dat zowat overal in het 
Vlaamse land fris-oranje affiches
groot-formaat zijn verschenen 
waarop de VU het motto van haar 
jongste kongres in herinnering 
brengt. Dit is wat wij noemen een 
normale « ondersteuningskampan
je ». Ze was gepland al lang voor 
er sprake was van deze politieke 
krisis. Het is echter al een eer
ste goede aanloop naar de verkie. 
zingskampanje die zich aftekent. 
Dergelijke affiche-kampanjes kos
ten veel geld, een verkiezingskam
panje uiteraard nog veel meer. 
Elk van ons wil graag dat de VU 
zich op dat terrein terdege laat 
gelden. Dit is ook de bedoeling. 
Daarom richten wij ons vanaf van
daag reeds tot al onze medestan
ders in heel Vlaanderen met de 
dringende oproep zo spoedig mo
gelijk een flinke bijdrage te stor
ten in het verkiezingsfonds van 
de partij, dat wij vanaf volgende 
week openen. Alle bijdragen zijn 
welkom, kleine en grote, op post
rekening 1476.97 van de Volks
unie vzw, Voldersstraat 71, 1000' 
Brussel. 

SCHAAMTELOZE KNOEIERS 
Is er een partij meer verdeeld dan de 
BSP ? 
Is er een partij die zich minder stoort 
aan een algemene krisis als de BSP ? 
Is er een partij die schandelijker met 
het geld van iedereen morst dan de 
BSP ? 
Is er een partij met meer profiteurs 
dan de BSP ? 
Is er een partij waar de Vlamingen 
meer toegeven dan de Franstaligen dan 
de BSP ? 
Is er een partij die zich minder bekom
mert om het land dan de BSP ? 
Deze vragen stellen is ze meteen be
antwoorden. 
Hoelang heeft Jos Van Eynde nu ge
bluft over de grote eendracht in de 
BSP ? 
Wat blijkt nu ? 
Dat geen enkele partij zo verdeeld is 
als de BSP. 
Leburton heeft Cools gepest tot en 
met toen die vice-eerste-minister was. 
Thans vreet Cools Leburton op. Geen 
van beiden heeft zich ooit een zier 
bekommerd om de schoolmeesters
slagzinnen van de Antwerpse kikker 
die zich opblaast van schijnbare veront
waardiging doch die niet meetelt voor 
de Waalse bonzen, die elkaar niet kun
nen luchten. 
Maandenlang heeft Jos Van Eynde met 
de Belgische vlag gezwaaid. In plaats 
van de rode vlag en van het gebroken 
geweer. Maandenlang heeft hij ge
schermd met de ernst van de interna

tionale toestand die het noodzakelijk 
maakte dat de BSP regeerde. Thans 
pleegt de BSP vaandelvlucht en maakt 
haar nieuw simbool, de Belgische vlag, 
te schande alleen maar door de onver, 
zoenlijke haat tussen twee Waalse 
kemphanen. Waar blijven nu de zoge
noemde belangen van het land ? Van 
Eynde en de Vlaamse socialisten staan 
voor schut I 

Nauwelijks heeft medevoorzitter Cools 
de wet op de leeftijdsgrens er door ge
sleept of hij stuurt de heer Van Eynde 
met pensioen. Het einde van de heer 
Van Eynde. Volgens Jos Van Eynde is 
de BSP de partij van de kameraden ! 
De Vlaamse socialisten moeten op
draaien. Met lef verdedigen ze Ibramco 
dat het land tien miljard zou gekost 
hebben, waarvoor de Vlaamse werken
de bevolking voor meer dan de helft 
diende op te draaien. 

De Vlamingen zouden er zelfs twee 
maal hebben moeten voor betalen. 
Want op termijn zou Nederland zich 
gewroken hebben door Antwerpen te 
laten boeten. 
Lazen we zelfs niet dat de Luikse so
cialisten verontwaardigd de vestiging 
van Ibramco dichter bij Luik afwezen 
omdat zij dan de stank kregen I Men 
moet maar durven. De voordelen voor 
hen, de stank voor de Limburaers en 
de Nederlanders, terwijl de Vlamingen 
voor het grootste gedeelte de zaak 
moesten financieren. Onbeschaamd is 

Voor de « Vlaamse » medevoorzitter 
Jos Van Eynde betekent deze krisis 
zeer waarschijnlijk het einde van zijn 
politieke loopbaan. Na de eerstvolgen
de verkiezingen zal de BSP een heel 
ander beeld te zien geven. In Vlaande
ren was Van Eynde jarenlang het grim
mige boegbeeld van een BSP die voor
al staatsbehoudend was en konserva-
tief in vele opzichten. 

een zacht woord wanneer men aan de 
Luikse socialisten denkt. Voor de 
Vlaamse socialisten is het woord dat 
we zouden moeten gebruiken grof. De 
heer Van Eynde viel zelfs uit tegen de 
Nederlanders die voor de oorlog al 
moeilijkheden verkochten voor de 
Schelde-Rijn-verbinding, waarbij hij 
vergeet dat zijn voorgangers, de Bel
gische patriotten van toen, hele stuk
ken van Nederland wilden afhaken om 
ze bij België te voegen. Staatsnationa-
lisme is een afschuwelijk iets. De neo-
staatsnationalist Van Eynde weet dit 
klaarblijkelijk niet eens. 
Staatsbedrijven zijn geen erge zaak. 
Integendeel. In Nederland zijn er heel 
wat en ze werken goed. Doch wie wil 
hier staatsbedrijven beheerd zoals de 
RTT ? Waar men met het geld van de 
gemeenschap gooit om nadien te ver
klaren dat er geen geld is om het le-
vensminimum van hen te verhogen die 
aan de rand van de maatschappij le
ven. 
Heeft de BSP ergerlijke staaltjes van 
wanbeheer naar voren gebracht, dan 
mogen we niet vergeten dat CVP en 
PVV maar hebben laten gebeuren. Zelfs 
Ibramco werd principieel goedgekeurd. 
Gelukkig was er nog de Sjah, waarvan 
de BSP al dacht dat hij een vriend van 
hen was. De Shah mit uns. Ze zullen 
nu wel inzien dat het slecht is met 
grote kapitalisten kersen te eten. 

WIM JORISSEN 
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HET AKTIEPLAN 
VOOR 1974 
VAN DE VOLKSUNIE 
Het Partijbestuur van de VU heeft de jongste jaren de gewoonte aan
genomen in de nieuwjaarsmaand de pers bijeen te roepen voor een 
informaal gesprek waarop dan tefkens ook het aktieplan voor het ko
mende jaar werd uiteengezet. Dit jaar is het — onverwacht — wel een 
zeer aktueel perskontakt geworden : tussen het versturen van de uit
nodigingen en de perskonferentie zelf was immers de regering gevallen. 
De persmensen zijn dan ook talrijk opgekomen, maar vanzelfsprekend 
ging hun belangstelling voornamelijk uit naar de VU-reaktles op het 
politieke gebeuren. Dit feit alleen — het is het noteren waard — wijst 
er al op dat de Volksunie een faktor van belang is geworden in het 
politieke leven van dit land. Een faktor waarmee terdege rekening 
wordt gehouden. Meer dan het vroeger ooit het geval is geweest kij
ken de politieke kringen uit naar de VU-reakties op het gebeuren. De 
standpunten van de VU zijn medebeslissend geworden op bewinds
niveau. 

Onze lezers vinden op biz 1 van dit nummer de essentie weer van wat 
algemeen VU-voorzitter Van der Eist op deze perskonferentie verklaar
de over de politieke aktualiteit. Het was de h. Schiltz, voorzitter van 
het Partijbestuur, die het « aktieplan 1974 » ontvouwde waarvan onze 
lezers hierbij het grondschema vinden. Uiteraard zal een eventuele 
verkiezingskampanje de propagandistische uitwerking ervan beïnvloe
den, maar de grondtema's ervan zullen ook in ons verkiezingsprogram
ma beklemtoond worden. 

Naast de voortdurende dagelijkse 
werking van de Volksunie in en 
buiten het parlement en haar 
voortdurende zorg voor de Vlaam 
se problemen wenst zij voor het 
jaar 1974 ook enkele niet kommu 
nautaire programmapunten cen
traal te stellen en als opdracht te 
geven aan haar mandatarissen en 
kaderleden 

I De verwikkelingen inzake de 
oliebevoonading moeten in een 
breder kader gesteld worden dan 
tot dusver geschiedde Een der 
essentiële vragen in dit verband 
IS deze van het sociaal beleid in 
een ekonomie die met duurdere 
kostprijzen en met een vermin
derde groei af te rekenen heelt 
Deze problematiek is een funda
mentele test voor de geloofwaar
digheid van onze sociale bewo 
genheid 

De Volksunie wil de strijd tegen 
de armoede als sociaal program
mapunt centraal stellen Als eer 
ste politieke partij heeft zij in 
ons land op haar Kongres van 
1971 het gewaarborgd minimum 
inkomen voor allen vooropge
steld In de nieuwe sociaal-eko-
nomische omstandigheden zal een 
snelle verwezenlijking hiervan 
slechts mogelijk zijn mits een 
ernstige herverdelingspolitiek 

Als volksnationalisten kunnen wij 
in onze gemeenschap evenwel 
geen armoede meer aanvaarden 
Hei gewaarborgd lejensminimum 
moet berekend worden volgens 
hei huidige kultuurpatroon en 
welvaartsvast zijn 
2 In eenzelfde kontekst moeten 
wij de eis stellen dat eindelijk 
een werkelijke politiek voor het 
leefmilieu zou gevoerd worden 
Sedert het VU-kongres van 1969 
overspoelde de bezorgdheid voor 
het leefmilieu de openbare rre 
ning Konkrete realisaties van in-
giijpende aard bleven evenwel 
dchteiwege Gelet op hogerver 
melde sociaal ekonomische om
standigheden zal het voeren van 
een daadwerkelijke politiek voor 
het leefmilieu een grote dos,s 
politieke moed vragen De finanr 
ciering van zulke politiek, die met 
onmiddellijk ekonomisch rende
rend IS vraagt immers een her 
waardering van een aantal priori
teiten inzake besteding van de 
middelen van de gemeenschap 
Dit kan in de gegeven omstandig 
heden slechts gebeuren mits het 
inkrimpen van uitgave voor tra
ditionele bestedingen Daar te
genover staat dat een krachtda 
dige politiek voor het leefmilieu 
een aantal werkgelegenheden zal 
tot stand brengen 

3" De olie krisis heeft tevens een 
nieuw licht geworpen op de pro 
blematiek van de derde wereld 
en de ontwikkelingssamenwer
king Het beginnend bewustzijn 
dat grondstoffen kunnen gebruikt 
worden als wapen om een meer 
rechtvaardige verdeling van in 
komsten op wereldvlak af te dwin
gen moet als positief gewaar
deerd worden De VU zal dan ook 
trachten het bewustzijn te bevor
deren dat de westerse wereld 
zich moet voorbereiden op een 
dergelijke herverdeling en de 
ontwikkelingssamenwerking moet 
losgemaakt worden uit de karita 
tieve en sentimentele sfeer Een 
nieuwe taak en inkomstenverde 
ling op internationaal vlak moet 
de ontwikkelingssamenwerking 
politiek inspireren 

4 Dit alles wenst de Volks
unie na te streven in een ge 
meenschap waarin de demokratie 
opnieuw geherwaardeerd wordt 
Het politiek gezag moet opnieuw 
zijn prioriteit verwerven op het 
okkulte gezag van de drukkings 
groepen Parlement en regering 
moeten opnieuw optreden als 
rechtstreeks door het volk afge
vaardigde gezagsinstellingen De 
inspraak van de burger moet op
nieuw gevaloriseerd worden 
De verschillende voorstellen door 
de VU reeds geformuleerd zullen 
verder benadrukt worden (o m 
voorstel Baert inzake kumuls van 
mandatarissen, voorstel Van Hae-
gendoren inzake politieke inkom 
sten van mandatarissen enz) Te
vens zal de VU zich hardnekkig 
verzetten tegen de tendens van 
de traditionele partijen om de 
uitslagen van de verkiezingen te 
neutraliseren door hun machts
posities in verschillende sektoren 
(vakbondswezen pers enz] kunst
matig te bestendigen via wettelij 
ke bepalingen, via strukturen of 
het misbruiken van gemeen 
schapsgelden De VU wenst een 
echt demokratische maatschappij 
en geen vervanging van feodale 
of kapitalistische privilegies door 
partijpolitieke of andere groeps-
privilegies 

Aldus zal de VU trachten in het 
jaar 1974 door haar politieke aktie 
gestalte geven aan haar wil haar 
sociaal en federaal image waar 
te maken en de opdracht uit te 
voeren, haar gegeven door het 
kongres van 1973 onder het moto 

Deze week in 

WEEKBLAD " QE POST" 
Kamerlid Luk Vansteenkiste : 
« Regering-Leburton : morsen 
met miljarden ». 
Tranen over Neusden : 
Relaas van een ramp. 

Een moderne partij 
Een echte demokratie 
Een Vlaamse staat 

HET Op donderdag 17 januari verdedigde Wim Jonssen m de 
Senaatskommissie voor Sociale Voorzorg zijn wetsvoorstel 
om het gewaarborgd mkomen gelijk te stellen met het 

i j F X A / A A p R Q D ^ I ^ pensioen van de zelfstandigen 
^ ^ • ^ ^ " ' Het gewaarborgd inkomen bedraagt thans 3 700 frank voor 

een alleenstaande, 5 200 fr voor een echtpaar Het pensioen 
I NKO^IEM ^^'^ '^^ zelfstandigen ongeveer 5 300 fr voor een alieenstaan 

^ de en 6 800 fr voor een echtpaar, kortom het voorstel wou 
gemiddeld een 1500 fr meer per maand 
Vruchteloos betoogde Wim Jonssen dat reeds in 1972 het 
uiterste levensmimmum voor een alleenstaande op 5 000 fr 
werd berekend wat thans zeker 6 000 fr moet overtreffen 
Minister Van Acker zei dat dit het land anderhalf miljard 
zou kosten (vergelijk Ibramco 10 miljard) en dat dit met kon 
Op een begroting van 530 miljard, volgend jaar 600 miljard 
Alleen de Volksunie het RW en het FDF stemden voor De 
drie meerderheidspartijen tegen 
Zelfs dit lage bedrag vond de meerderheid te veel i 

HUIDIGE PENSIOENBEDRAGEN EN GEWAARBORGD INKOMEN JAN. 1974 
ZELFSTANDIGEN 

ARBEIDERS 

BEDIENDEN 

Alleenstaanden 
Echtparen 

Alleenstaanden 

Echtparen 

Alleenstaanden 

Echtparen 

GEWAARBORGD INKOMEN : 

Alleenstaanden 
Echtparen : 

man 
vrouw 

man 
vrouw 

62.052 F 
78.832 F 

87.984 F 
85 956 F 

109 968 F 

119.964 F 
111.120 F 
142.176 F 

45 157 F 
61 966 F 

(advertentie) 
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KIJKJE IN DE FRANSTALIGE PERS 
De val van de regering-Leburton lokte met enkel in de Belgische kran
ten Nederlandstalige en Franstalige een vloed van kommentaren uit, 
maar kreeg ook echo m de buitenlandse pers echo Wij grasduinden 
voor u wat Waalse kranten en in een paar Franse Een rake typering 
van de twee medevoorzitters van de BSP vonden wij in het Parijse 
blad « Le Figaro » en met dit koddige stukje beginnen wij dan ook deze 
beknopte persspiegel 

LE FIGARO 
•• Onder het tweekoppige voorzitterschap van zijn beide medevoorzit
ters, de ene Belg, de andere Waal, is de BSP momenteel nog de enige 
nationale partij » (vetjes van ons, n v d r ) 

LE M O N D E 
" Gedeeltelijk is het door het verzet van de Vlamingen dat de zaak 
mislukt is Precies een jaar geleden waren de Nederlandstalige minis
ters al zeer ontevreden omdat er iemand aan de macht kwam die « de 
taal der meerderheid van 's lands burgers » onvoldoende beheerste 
Voor een plan dat m het Walenland moest doorgaan en in de financie
ring waarvan zij met gerust waren, toonden zij zich weinig inschikkelijk 
BIJ deze zinloze taairuzie (o « objektie » « Monde » i n v d r ) kwam 
dan de terughoudende reaktie van de niet-socialistische ministers, die 
vijandig staan tegenover een tussenkomst van de Staat in de petroleum-
nijverheid » 

•• De regering van de h Leburton is de regering van de bestendige 
onenigheid geweest, en 1973 was voor België het jaar van de verda 
gingen Een heropflakkering van de schoolstrijd werd op het nippertje 
^/ermeden, het vraagstuk van de vruchtafdrijving is onopgelost geble
ven, de gewestvorming is maar weinig opgeschoten De socialisten, die 
in de Ibramco zaak de drijvende kracht vormden, hebben ongetwijfeld 
de bedoeling deze krisis ten gronde uit te buiten Zij willen vervroegde 
verkiezingen » 

LE JOURNAL (CHARLEROI) 
« De tekst waarover de CVP-frakties het eens geworden zijn zegt ge
noeg Men treft er paragrafen in aan met betrekking tot de fluwelen 
handschoenen waarmee men de Hollanders moet aanpakken en tot de 
noodzaak voor de Waalse Streekekonomie om zelf de kosten van de 
onderneming (Ibramco, n v d r ) te dragen Akkoord, heren, maar dan 
zal de Vlaamse Streekekonomie betalen voor Zeebrugge en Antwer
pen > " 

« Het IS eigenaardig — of al te duidelijk — te moeten vaststellen dat, 
dan wanneer de PSC « ja » zegde en de PLP « ja », maar », de PVV en 
CVP — eens temeer meegesleept door de Volksunie — alle kansen 
aangrepen om tegen te spartelen En dan zou men ons willen wijsmaken 
dat hun zetten vrij zijn van elke Vlaams-nationalistische bekommernis 
en onheusheid i (Jacques Guyaux) 

VERS L 'AVENIR ( N A M E N ) 
Ook in deze krisis speelt de gewestvorming opnieuw haar rol mee 
Daarover schreef Andre Hella in deze Naamse krant het volgende 
« De zwaarste steen des aanstoots voor de ministers is wel Brussel 
Iedereen weet waarom de Brusselse Franstalige mandatarissen kun 
nen met aanvaarden dat het Brusselse gewest tot de 19 gemeenten 
beperkt zou blijven Ze willen er met in toestemmen de huidige agglo-
meratieraad te laten optreden als gewestelijk parlement en ze nemen 
het zijn uitvoerend orgaan kwalijk dat voor bijna de helft Vlamingen 
bestaat Wij bekennen dat wij de gegrondheid van hun redeneringen 
met altijd kunnen beamen De agglomeratieraad heeft op dit ogenblik 
bevoegdheden die vrij goed gelijken op die van de toekomstige ge
westraden Wat de bijna-pariteit van het uitvoerend orgaan betreft 
zien WIJ met in waarom dit in een ander orgaan zou ontbreken Het 
probleem wordt er hier een van politieke aard met Belgische afme
tingen Het IS inderdaad onmogelijk het probleem Brussel uit zijn kader 
los te haken verplaatst men deze kubus, dan stort het hele bouw
werk in De Vlamingen zullen opwerpen dat zij — de meerderheid in 
België — wel de pariteit van het aantal ministers aanvaard hebben, en 
dat IS nogal wat belangrijker Waarom stemmen dan de Franstaligen 
waar zij zelf de meerderheid uitmaken met in met een bijna-pariteit en 
dit voor de uitoefening van een veel beperkter macht ' 

Als Franstaligen zouden wij zeker wensen dat de Brusselse agglome
ratie zich ver buiten de 19 gemeenten zou uitstrekken als gevolg van 
een volksraadpleging, die zeker gunstig zou uitvallen voor zulke uitbrei
ding (ha, ha, nvdr) Wij moeten evenwel vaststellen dat er voor deze 
raadpleging nooit een parlementaire meerderheid zal gevonden worden 
en dat anderzijds de Waalse randgemeenten weigeren zich in de Brus
selse invloedssfeer te begeven » 

De Brusselaars herhalen gemakkelijk .. Wij zijn een gewest zoals een 
ander » Wij denken dat het toch van belang is de dubbelzinnigheid van 
zulke formules weg te nemen Is Brussel een gewest ' Het is er toch 
geen zoals Vlaanderen en Wallonië, met steden, dorpen, gehuchten, 
velden, weiden en koeien Brussel is met een echt gewest maar een 
agglomeratie en geen agglomeratie als een andere, want het is een 
hoofdstad wat voorrechten en verplichtingen meebrengt, rijkdom en 
plicht De voorspoed van Brussel is met een geschenk dat de hemelen 
eraan verplicht zijn hij is te danken aan het feit dat Brussel de hoofd
stad van België is, van de Vlamingen en van de Walen » 
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HOE ZIT DAT NU 
MET DIE GRONDWETSHERZIENING? 

In verband met een mogelijke Kamer
ontbinding en nieuwe verkiezingen 
wordt weer veel over de grondwets
herziening gepraat. Waarom eigenlijk ? 
Wel, iedereen geraakt er nu van over
tuigd dat de grondwetsherziening van 
1970 een slechte was, en dat de Volks
unie tóén reeds gelijk had wanneer zij 
dat van de daken schreeuwde. Met de 
kultuurautonomie gaat het niet goed : 
het aanzien van de kultuurraden (zon
der eigen financiële middelen, en wier 
voornaamste bevoegdheid, nl. onder
wijs, praktisch onbestaande is) is ge
ring, hun aktiviteit ofwel puur akade-
misch of pietluttig. De gewestvorming 
is nergens, hoewel men er een dure 
driepartijenregering heeft voor over 
gehad. En de hele staatsstruktuur is 
zodanig ingewikkeld geworden, dat 
zelfs de meest ervaren politieke kat 
er haar jongen niet in terugvindt. 
Ook in CVP en PVV hebben mensen 
ontdekt — lang na ons — dat bijvoor
beeld afzonderlijke Kultuurraden en 
Gewestraden geen zin hebben en dat 
die moeten samenvallen, dat de ge
meenschappen over financiële midde
len dienen te beschikken enz. Dat alles 
vergt een wijziging van de grondwet. 
En daarom zijn ook daar stemmen voor 
een nieuwe herziening opgegaan. 
Doch eenvoudig is dat niet. De man
nen van 1831 hebben dat moeilijk ge
maakt, zo goed vonden zij hun werk. 
Het parlement kan niet zo maar be
slissen even de grondwet te wijzigen. 
Dat wordt geregeld door art. 131 van 
de grondwet. Dat artikel bepaalt dat, 
om tot herziening te kunnen overgaan, 
er eerst een verklaring moet zijn van 
de wetgevende macht, dat er redenen 
zijn tot herziening van zekere grond
wetsbepalingen, bepalingen die in de 
verklaring moeten aangewezen worden. 
Deze verklaring brengt dat meteen 
automatisch de ontbinding van het par
lement mee, en nieuwe verkiezingen. 
Pas de nieuwe kamers hebben dan het 
recht, de grondwet te wijzigen, zij heb
ben grondwetgevende bevoegdheid, of 
anders gezegd, zij zijn een « konstitu-
ante ». 

De grondwet kan dan door dat nieuwe 
parlement gewijzigd worden mits in 
Kamer en Senaat de 2/3 van de leden 
aanwezig zijn, en de voorgestelde wij
zigingen de 2/3 van de stemmen be
halen. 

Alleen de bepalingen die in de « ver
klaring » zijn aangewezen kunnen her
zien worden, geen andere. Voor die 
verklaring zelf is echter slechts een ge
wone meerderheid vereist. 
De Volksunie en de Waalse federalis
ten eisen sinds lang een nieuwe grond
wetsherziening met het oog op fede
rale herinrichting van de staat. Ook 
in CVP en PVV en gedeeltelijk ook In 
PLP en bij de Waalse socialisten (die 
mogen dat echter — nog — niet zeg
gen) erkent men de wenselijkheid van 
een nieuwe wijziging van de grondwet. 
Het ligt dus voor de hand dat aan het 
volgende parlement grondwetgevende 
bevoegdheid gegeven wordt en dus dat 

WOENSDAG 23 JANUARI 

De Volksunie-fraktie van Kamer en Senaat bespraken de regeringskrisis en 
haar gevolgen. 
De frakties menen dat de regeringskrisis voortspruit uit de totale onmacht 
van de regeringspartijen om een samenhangend beleid te voeren. De ontslag
nemende regering heeft vrijwel niets verwezenlijkt. 
De frakties menen dat het huidige parlement zich in ieder geval moet kunnen 
uitspreken over het toekennen van grondwetgevende bevoegdheid aan het 
volgende teneinde te komen tot een efficiënte staatshervorming. 
De Volksunie-frakties zijn bereid hiertoe, samen met de CVP en de PVV het 
nodige te doen vermits deze beide partijen nog kort geleden zelf de noodzake
lijkheid van een nieuwe grondwetsherziening hebben onderstreept. De frakties 
achten het echter onverdedigbaar dat de uitvoerende macht of de partijbestu
ren de wetgevende macht zouden beletten zich hierover vrij uit te spreken. 
De frakties hebben zich dan ook schriftelijk gewend tot de voorzitters van 
Kamer en Senaat om de samenroeping van de vergaderingen te eisen. 
In de Senaat zijn reeds een aantal voorstellen tot herziening aanhangig. In de 
Kamer heeft volksvertegenwoordiger Frans Baert zopas een voorstel tot ver
klaring van herziening van artikel 131 van de grondwet ingediend. 

Volksvertegenwoordiger Frans Baert (Gent) ontpopte zich tijdens de vorige grond
wetsherziening als een uiterst bekwaam en kreatief jurist. De regeringspartijen 
hadden toen wat meer naar hem moeten luisteren... 

het huidige een verklaring van herzie
ning zou stemmen vooraleer tot ont
binding wordt overgegaan. In het licht 
van de regeringskrisis en de waar
schijnlijkheid van vervroegde verkie

zingen is dat zeer akuut. 
Welke artikelen moeten nu gewijzigd 
worden om tot een goede staatsher
vorming te kunnen komen ? Welke 
zouden dus in de verklaring moeten 

aangewezen worden ? In elk geval be
paalde artikelen van de vorige grond
wetsherziening : art. 59bis (kultuur
autonomie), 107quater (gewestvor
ming), lOSbis en 108ter (agglomeraties 
en federaties), 110 en 113 (fiskale be
voegdheid), — en nog andere, vooral 
wanneer men tegelijk het staatsappa
raat wil moderniseren en vereenvoudi
gen. Doch zo precies is dat van te 
voren moeilijk te zeggen. En wanneer 
men dan in de verklaring een artikel 
niet voorzien heeft, en achteraf blijkt 
dat het toch zou moeten gewijzigd 
worden, is Leiden natuurlijk in last ; 
men zal dan moeten wringen, kunstgre
pen aanwenden om binnen de verkla
ring te blijven en toch te doen wat men 
wil . 

U hebt al begrepen dat het vereiste 
van de bedoelde verklaring de zaken 
wel erg moeilijk maakt. Daarom waren 
wij reeds vroeger op het idee geko
men, de herzieningsprocedure zelf, nl 
art. 131, te wijzigen, en nl. de vooraf
gaande verklaring met daaropvolgende 
ontbinding van het parlement af te 
schaffen, en aan de wetgevende Ka
mers toe te laten, op gelijk welk ogen
blik tot wijziging van de grondwet over 
te gaan, met als enige vereisten die 
van de aanwezigheid van de 2/3 der 
leden en het behalen van de 2/3 der 
stemmen. 
Aldus hebben wij reeds vroeger, en 
thans opnieuw, een voorstel van ver
klaring ingediend, dat alleen art. 131 
voor herziening vatbaar stelt. 
Wordt dat artikel door het volgende 
parlement dan gewijzigd in de door ons 
voorgestelde zin, dan kan men onmid
dellijk, zonder nieuwe verkiezingen en 
zonder enige beperking van de te wij
zigen artikelen, de grondwetsherzie
ning aanpakken, — en kan het werk, 
wanneer men er niet mee klaar geko
men is in de ene legislatuur, in de 
volgende gewoon worden voortgezet. 
Tindemans, IVlartens, Grootjans en an
deren belijden sinds enkele maanden 
de overtuiging dat een nieuwe grond
wetsherziening nodig is. De oplossin
gen die zij voor de gewestvorming 
voorstellen, hoe weinig vérstrekkend 
ook, vereisen trouwens zulke herzie
ning. Afgezien van de vaststelling dat 
zij hiermee de Volksunie moeten ge
lijk geven, hebben zij thans de kans 
te bewijzen dat het hun ernst is. De 
Volksunie heeft immers de bijeenroe
ping van de Kamers gevraagd om over 
de voorstellen van verklaring tot her
ziening te beslissen. Dat CVP en PVV 
die eis én de voorstellen van verkla
ring steunen. Dan kunnen wij vooruit. 
Aan ons én aan de kiezer dan er voor 
te zorgen, dat de aanwezigheid van de 
federalisten in het nieuwe parlement 
zo groot wordt dat de grondwetsher
ziening het federalisme wel moét in
voeren : met de Volksunie daartoe 
aan de macht ! 

FRANS BAERT 

volksvertegenwoordiger. 
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KOMMCMW^R 

AU Burton en zijn rovers, de helden uit Duizend-en-één-
Schandalen, slaagden er niet in olie te winnen uit de Ibramco-
grot. 
De rooie ral<l<ers lopen er spinnijdig bij. Hun ergernis klinkt 
niet zeer geloofwaardig. Jaren reeds verloochenen zij hun 
Credo van Quaregnon. De wetten van aanpassing en van na
volging dreven ze naar het sociologisch fenomeen van de 
verburgerlijking. De BSP predikte maar al te vaak morele 
stelregels die ze zelf niet opvolgde. 
Wat hebben Edouard Anseele, Henri Simonet, Machtens, 
Louis Major, A. Baeyens, Rijkaard Declerck, Jos van Eynde, 
de Van Ackers, Pieter Vermeylen & C° (nog) uit te staan met 
socialisme, laat staan met marxisme ?! 
Waar en wanneer zijn zij de fakkeldragers of de leiders ge
weest die de arbeidersklasse klaarstoomden om de ekono-
mische beslissingsmacht uit de handen te halen van de 200 
families die het in België nog altijd voor het zeggen hebben ? 
Paljassen zijn het, geïntegreerd in het kapitalistische sys
teem. Doodgravers van het socialisme. 

Achter iedere naam van de bovenaangehaalde arrivisten 
passen ' gouden » initialen : RTT, Bell, Ibramco, Interkom-
munales, staatssteun aan kwijnende partijpers. Ook een 

ONZE SJEIKERDS 
OP DE VLUCHT... 

Grote Mond is Goud waard : hij weet de arbeidersklasse 
van de ware problemen af te leiden. 
Het wangedrag van 't Belgisch socialisme heeft al vele 
kinderen gebaard : kommunisten. Links'en, de Revolutionaire 
Arbeiders Liga en aanverwante malkontenten die zich niet 
meer thuis voelen in vaders volkshuis. 
De socialisten van Vlaanderen denken en voelen, zo beweren 
ze, in de eerste plaats internationalistisch. Ze distantiëren 
zich duidelijk van ieder nationalisme. Maar ze zijn nooit vies 
noch afkerig geweest van het Waals-nationalisme. Tot op 
vandaag niet. Ibramco bewijst het. En nooit werd die unilate
rale liefde beloond. Wie zijn de Waalse socialisten die in de 
jaren vijftig met evenveel vuur en overtuiging opkwamen 
voor maatregelen ten gunste van de werklozen in Vlaan
deren ? Ze gunden ons niet eens Sidmar. Wat zeiden Jos van 
Eynde en zijn maats toen André Benard het land had aan 
Vlaamse poten op de Luikse Place Saint Lambert ? Dit soort 
van solidariteit of (inter)nationalisme kon de Kop nooit rood
gloeiend maken. 

Onze « Vlaamse » « socialisten ' zullen maar bekaaid uit de 
Vlaamse Geschiedenis komen. Is BSP-kamerlid A. Laridon niet 
beschaamd wanneer hij in « Vooruit » (12/1/74) schrijft : 
' Figuren als A. Vermeylen, Camille Huysmans, Alois Gerio 
en Walter Debrock liggen aan de basis van de Vlaamse ont-
voogdingsstrijd •. 

Zijn dat alle de Geuzen en Klauwaards die de eer moeten 
redden ? Met alle respekt voor de nog twee levenden onder 
hen, is het niet een wat magere inventaris ? 
Al te vaak zijn de socialisten in Vlaanderen op de vlocht 
geslagen toen de kleine Vlaamse man ze nodig had. Zeker 
in de periode toen ze al biefstukken op tafel hadden. De 
Van Eyndes hebben de Vlaamse Beweging aan de « anderen • 
als het ware opgedrongen. Zo bleven de plaatsen, gereser
veerd voor Vlaamse socialisten, in de VVB, jarenlang leeg. 
Idem in de Stichting-de Raet. Wie heeft er koppig de kultu-
rele autonomie tegengewerkt ? Wie wringt er (nog) tegen 
in de Kultuurraad ? Wie verbood de jonge Turken Vlaamse 
Kongressen te organiseren ? De hoofdredakteur van « Volks
gazet ' zou er meer kunnen over vertellen. Julien Kuypers 
kan het helaas niet meer... 

En nu zouden de idolen van de Belgische Schandalen Partij de 
goegemeente willen wijsmaken dat ze goedkope petrol 
hadden kunnen leveren, ware er niet de oppositie die olie 
op de golven... 
De Volksunie is niet bang voor een konfrontatie met de 
kiezers. Integendeel, monsieur Leburton. 
Duizenden geërgerde socialisten wachten met spanning de 
dag af waarop ze de rekening kunnen vereffenen met ex-
kameraad Anseele, met al de . socialisten » die mede ver
antwoordelijk zijn voor het feit via de grondwetsherziening, 
dat ruim vijf miljoen Vlamingen gelijkgesteld werden met 
drie miljoen Walen. 

LOU BAS. 

VLAAMSE SOLIDARITEIT 

MET VERDRUKTE BASKEN 
Zo weten we het dan weeral proefondervindelijk. Dat met dat Frankrijk 
van liberté etc, de vrijheidszon die opgestaan is sinds de Franse roem
ruchte revolutie van 1789 is maar een grapje. Dat wisten allang al de 
volksgroepen in Frankrijk die vernederd en onder voogdij sinds eeuwen, 
van al de minderheden in Europa wel het slechtste kulturele statuut 
hebben. Dat weten ook sinds enkele jaren de Spaanse Basken die als 
politiek vluchteling leven bij hun broeders in Frans Baskenland. Sinds 
de commerje-avant-tout banden met Franco nauwer werden toegehaald 
zijn deze Zuid-Basken zo wat vogelvrij geworden in de Baskische pro
vincies in Frankrijk. 

FRANSE WOORDBREKERS 

Men herinnert zich het bezoek 
van Willy Kuijpers en Walter Luy-
ten aan de Baskische hongersta
kers in de kathedraal van Bayon-
ne een goed jaar geleden, nadat 
hun vriend Julen Madariaga-tar 
met traangasbommenbeschieting 
uit de kathedraal was gehaald 
door de Franse oproerpolitie. De 
felle aktie van de Basken, de in
ternationale weerklank en vooral 
het feit dat de Franse verkiezin
gen toen voor de deur stonden, 
hebben de Franse heersers toen 
doen terugkrabbelen In hun uit-
drijvingsmaatregelen tegen de 
Spaanse Basken. De regering gaf 
toen de verzekering dat het ge
vormde komitee uit politiekers 
van verschillende groepen zou ge
raadpleegd worden telkens men 
nog ooit zou menen te moeten 
overgaan tot maatregelen tegen 
de Baskische vluchtlingen. De ver
kiezingen zijn voorbij. De beloften 
vergeten. De terechtstelling door 
het Baskisch verzet van de dik-
tator Carrero Blanco, heeft na
tuurlijk de zaken scherp gesteld. 
Een hetze In de Spaanse pers 
begon. Spanje heeft weer talrijke 
Mirages besteld in Frankrijk, en 
Frankrijk verlaagt zich om zijn 
slaafsheid ten opzichte van Span
je te demonstreren met een nieu
we reeks vervolgingsmaatregelen 
tegen de Basken in het door de 
Franse staat overheerste Bas
kische gebied. 

VLAAMSE REAKTIE 

Sinds de massale deelname van 
de Basken aan onze IJzerbede
vaart ; waar hun volk, met de 
foto's van recent neergeschoten 
jonge Baskische strijders, in ve
dette werd gesteld, is de hoop 
van de Basken op de Vlamingen 
gesteld om hun Baskische nood
toestand te internationaliseren 
zeer groot geworden. Er waren 
recente betogingen aan het 

Spaanse konsulaat hier in Vlaan
deren. 
Er was een bezoek van verschil
lende Vlaamse delegaties aan 
mgr. Daem op het bisdom te Ant
werpen. Een protestnota aan de 
Franse konsul o.m. vanwege de 
nationale Chiroleiding. 
Vorige week kondigden we dan 
het vertrek aan van vier Vlaam
se studenten (van KVHV-Gent en 
Leuven en van de Plus X Normaal-
school te Antwerpen). Zij zouden 
zich vijf dagen in hongerstaking 
zetten te Bayonne, samen met de 
Franse Basken als Europese jon-
gerenaanklacht tegen de schen
ding van de rechten van de mens 
van de Spaans-Baskische politie
ke vluchtelingen. Ze waren rap
per terug. Men kent de beleve
nissen van Jo, Koen, Freddy en 
Thierry. De eerste dag reeds 
werden zij gekonfronteerd met de 
Franse brutaliteit, toen de gen
darmerie met tientallen begon los 
te kloppen op de vrouwen en 
kinderen van de met uitdrijving 
bedreigde Basken. De Vlamingen 
waren woedend. Zij openden de 
katedraalpoorten en boden toe
vlucht aan de uit elkaar geransel
de vrouwen en de huilende kin
deren. Toen werden zij wel erg 
hinderlijke getuigen. De volgende 
dag werden zij dan uit de kate-
draal gehaald. Willy Kuijpers en 
Walter Luyten, kamerlid en plaats
vervangend volksvertegenwoordi
ger vertrokken na het radionieuws 
over het gebeuren met de Vlaam
se studenten onmiddellijk naar 
Bayonne. Voor de Fransen waren 
zij als Vlaamse honden in het 
vuil Pompidou-Franco kegelspel. 
De ronde werd gedaan bij de Bel
gische konsulaire vertegenwoor
diger, de Franse hoofdkommissa-
ris, de sous-préfecture. Spoedig 
kon vastgesteld worden dat de 
Vlaamse studenten op basis van 
tegenstrijdige en leugenachtige 
verklaringen waren behandeld. 
« Van agitatie gevoerd in de bars 
van Biarritz » tot « steun aan de 
ETA ». En dit alles omwille van 
een hongerstaking in een kate-

draal met toelating van de gees
telijkheid van die kerk. 
De officiële reden werd uiteinde
lijk ' susceptible de compromet-
tre l'ordre public ». (Ze zouden 
kunnen de openbare orde storen). 

MET GELIJKE MUNT 

Als ditzelfde foefje twee dagen 
later dan ook gebruikt werd tegen 
een Vlaamse volksvertegenwoor
diger en plaatsvervanger die als 
enige « misdaad » een diskreet 
onderzoek hadden gevoerd over 
de behandeling van hun landge
noten, was het wel duidelijk dat 
Frankrijk in heel deze zaak meer 
naar de ogen kijkt van diktator 
Franco dan van de demokratische 
Europese landen waarmee het zo
genaamd in de Europese gemeen
schap zit. Hoe het met die Franse 
Europese geest gesteld is, be
wees diezelfde dagen ook de 
Franse eenzijdigheid tegenover 
Europa met hun bedrieglijke 
muntgoocheltoertjes. 
Laat die Franse muntschroderij 
aan de ekonomisten en aan de al 
of niet gevallen heren ministers 
van de «grote Europese politiek». 
Maar als Vlaamse Europese fede
ralisten die neen zeggen aan een 
Europa van de dwang op volkeren 
en enkelingen, moeten wij de 
zaak klaar stellen. Als Frankrijk 
zich zo brutaal aanstelt bij paci
fistische verspreiding van Ideeën 
door andere Europeanen op Frans, 
of liever door Frankrijk bezet 
Baskisch gebied, dan moet het 
voortaan met gelijke munt be
taald. Mijnheer Mitterand, de ar
beiders van Lip, ai de heren van 
de amitié franpaise in Luikse 
- francophone » plechtigheden, 
komen hier hun degelijke of an
dere teorieeën verkondigen. 
Volstaat het voortaan ook dat en
kele Vlamingen gaan zeggen dat 
b.v. met Franse « Exploration du 
monde » — eentalige heren, de 
orde hier ook zou kunnen ge
stoord worden ? Dan zien we nog 
vele Fransen onder gendarmerie
bewaking de grens overgebracht, 
zoals het de vier Vlaamse studen
ten, Walter Luyten en Willy Kuij
pers verging. Een les ondertus
sen : Vlamingen op reis naar 
Frankrijk neem enkel een kaart
je « heen », de terugreis wordt 
voortaan normaliter door de 
Franse staat betaald. Tenminste 
als uw reisdoel het Baskenland 
geldt. 

Vorig jaar sloeg de Franse politie op de <• mannelijke Basken ». De nakende verkiezingen betekenden nog 
een rem. Nu werden te Bayonne vrouwen en kinderen van politieke vluchtelingen uiteengeranseld. 
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MALAISE 
AAN 
DE 
RIJN 
(Argos) 't kan verkeren. Ook In 
de hoge regionen waar politiek 
wordt « gemaakt ». Illustratie bij 
die vooropstelling is niemand 
minder dan bondskanseliei 
Brandt die vroeger wel eens als 
toekomstig president van Heel-
Europa werd bezongen. Vandaag 
wil der Willy blijkbaar terug naar 
Mutti en de huiselijke geborgen
heid. Zoals Gulliver zit hij ver
strikt in lilliputiaanse problemen. 
Volgens beproefde gewoonte be
kijkt de kanselier de hele situatie 
met een tikje afwezigheid d.w.z. 
rustig, zwijgzaam en... onbeslist. 
Omdat hij zo graag populair is 
schuwt hij het harde debat maar 
moet tenslotte vaststellen dat 
zijn attentisme verderfelijke ge

volgen heeft, dat hij de binnen
landse knelproblemen niet in 
lengte van dagen uit de weg kan 
gaan. Na de suksessen van zijn 
buitenlandse politiek komt de bin
nenlandse narigheid ietwat onver
biddelijk aan. Men ontdekt zelfs 
al scheuren in zijn Ostpolitiek. 
Als gevolg van Oostduitse ob-
stuktie is het « vrije verkeer van 
personen en ideeën » vandaag 
meer gaan afnemen dan groeien 
wat zeker nooit een streefdoel 
van zijn toenaderingspolitiek is 
geweest. In zijn eigen SPD wil 
het evenmin gesmeerd lopen : 
daar vechten marxistische jusos 
tegen gematigde of gearriveerde 
partijbonzen. Te Frankfurt en 
Miinchen kontroleren die onstui
mige jongeren de hele partijbe-
drijvigheid. Brandt's trouwe 
vriend Herbert Wehner, eminence 
grise van de SPD nam ontslag 
als SPD-vice-voorzitter. Sinds 
Herbert te Moskou kritiek uitoe
fende op Brandt werden hun per
soonlijke betrekkingen alsmaai 
slechter. En dan dat bekvechten 
met een liberale partner die mor
dicus wil weten hoever en hoe
lang de socialisten en vakbonden 

zullen doorhollen naar « drasti
sche » sociale hervormingen. On
afwendbaar gevolg van al die 
spanningen is de onmacht van de 
regering zelve. In een vorige 
week georganiseerde opiniepei
ling haalde de SPD nog amper 33 
t.h. tegen 49 t.h. in 1973. Tegelijk 
duizelt Westduitslands ekonomie 
onder forse inflatoire mokersla
gen, met een nasleep van om en 
bij 485.000 werklozen. Het Wirt-
schaftswunder van weleer is ter 
ziele. Nog tot 1976 (met zijn par
lementsverkiezingen] kan « af
wachtende » Brandt op het kan-
selierskussen blijven zitten : mis
troostig, ontgoocheld en ontmoe
digd. En dan te bedenken dat li
berale Walter Scheel van Buiten
landse Zaken met zijn operaach
tige schlager « Hoch auf dem 
gelben Wagen ! » zijn eerste 
honderdduizend exemplaren en 
meteen de top van Europa's hit
parade heeft bereikt. Blijkbaar 
kan het leven van een kanselier 
en nobelprijswinnaar van de vre
de ook eens minder lekker zijn. 
Dit besef maakt het leven van de 
habenichts een beetje draaglij
ker ! 

EERSTE GROEN LICHT 
(Argos) Met het tussen Egypte 
en Israël ondertekend akkoord 
over de schelding van troepen 
aan het Suezfront staat het licht 
voorlopig op groen voor een 
hoopvolle ontwikkeling naar vre
de en verstandhouding In het fel 
bewogen Midden-Oosten. Egypte 
verwerft kontrole over het Suez-
kanaal dat waarschijnlijk over 
een paar weken voor de scheep
vaart zal opengaan. Israël zal nu 
het leeuwedeel van zijn rezervis-
ten kunnen demobiliseren en In
schakelen In zijn door de oorlog 
geschokt ekonomisch bestel. Met
een krijgt Israël ook nieuwe be-
standiinies toegewezen die zoals 
Mosje Dayan al voorbijgaand aan
stipte, niet bepaald ongunstig lig
gen . ofschoon Israël tegen zijn 
gewoonte in moet instemmen 
met het prijsgeven van veroverd 
grondgebied. Hiervoor moeten de 
Egyptenaren dan hun aan het 
Suezkanaal gestationeerde troe
pen uitdunnen. Tot zover en zeer 
summier de waarschijnlijke in
houd van een akkoord dat om 
begrijpelijke redenen niet vrijge
geven werd. Later zullen we kun-' 
nen oordelen wie het meest toe
gevingen heeft gedaan I 
Voorzeker moet Kissinger voor 
die gunstige ontiwkkeling worden 
gekrediteerd. Hij heeft de gevaar
lijke evolutie in het M-O tijdig 
ondertekend. Daarom ook is hij 
persoonlijk de laatste loodjes 
gaan leggen, in het besef dat 

verder uitstellen van het « disen
gagement » tot nieuwe botsingen 
zou leiden met al de ernstige 

ISLAMITISCHE VERRASSING 
(Argos) Gewapend met een normaal politiek brein kan men er gewoon 
niet bij dat J.ibië en Tunesië willen fusioneren. Kadhafi van Libië en 
Bourgiba van Tunesië proberen hun voorgenomen unie met opge
schroefde epiteten op te hemelen : zij gewagen van een historische 
gebeurtenis, van radikale ommekeer in de Noordafrikaanse verhou
dingen, van een grote, door Allah zelf gewilde Islamistische republiek. 
Heel het arsenaal van Arabische clichees komt in beweging, inklusief 
' de gemeenschappelijke politieke en sociaal-ekonomische bestem
ming van beide landen ». Vanwege de realistische Bourgiba die, zover 
wij ons herinneren nooit wakker heeft gelegen van Arabische solidari
teit (zelfs niet in notedopformaat !j had wel niemand zoveel goedkope 
euforie verwacht. Amper een jaar geleden wees hij een unie met 
Libië nog koel en hooghartig af. Verklaarde de president toen niet dat 
Libië nog in het steentijdperk leeft en dat met die buitenissige Kadhafi 
geen politiek land te bezeilen is ? 

Zo sprak Bourgiba een jaar geleden. Zouden zijn argumenten vandaag 
niet langer gelden ? Blijkbaar is de Tunesische president erg vergeet
achtig. Dit geldt ook voor zijn inmiddels gewijzigde houding ten opzich
te van Israël. Recentelijk verklaarde hij nog dat Israël recht heeft op 
een soeverein bestaan — een recht dat Kadhafi liefst met geweld uit 
de wereld wil helpen. Geschokte toeristen vragen zich al af of Bourgiba 
nu ook het « wufte, westers geïnspireerde - Tunesisch toerisme aan 
de Koranketting gaat leggen. 
Kennelijk hebben de oliemiljarden van Kadhafi doorslaggevend mee
gespeeld bij de jongste besluitvorming van Bourgiba. Tegelijk kwam 
die oeroude Mahreb-opvatting weer opduiken, een leerstellig geval 
volgens hetwelk alle Noordafrikaanse staten in onverbreekbare een
heid moeten samensmelten — vooruitzicht dat Boumedienne van 
Algerië al veel slapeloze nachten heeft bezorgd. Per slot zal de hele 
aangelegenheid wel eindigen met een zoveelste panarabisch fata 
morgana waardoor de luidruchtig georkestreerde fusie als vanzelf 
verschrompelt tot een groteske « konfusie ». 
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internationale en interne verwik
kelingen die men hierbij kan be
denken. Door zijn koortsachtig 
over en weer vliegen tussen As-
soean en Tel-Aviv heeft hij Sadat 
genezen van zijn vrees voor be-
leidsgezinde russofielen in eigen 
land terwijl hij in Israël de on
verzoenlijke Menachem Begin en 
zijn Likoed althans tijdelijk uitge
schakeld heeft. Voortaan ligt de 
weg open voor het « normalise
ren » van het hele Egyptisch-ls-
raëlisch problemenpakket en... 
voor het uitbreiden van onder
handelingen en gesprekken tot 
Syrië, Jordanië en de Paiestijnen. 

Aan Syrië heeft Kissinger nog 
een zware dobber. Wat dit betreft 
zal hij de door Sadat van Egypte 
beloofde hulp best kunnen ge
bruiken. Hiervoor zal hij moeite 
noch talent sparen want hij weet 
dat zijn akkoord slechts dan kom
pleet afgerond is als ook Syrië 
met een « disengagement » op 
de Golanhoogten instemt. Het 
Suezfront is immers langer dan 
de Syrisch-lsraëiische frontlinie I 

Buiten het bestek van het huidig 
akkoord zal hij dan ook nog de 
Paiestijnen voor zijn inzichten 
moeten winnen. Voorlopig lijkt 
die mogelijkheid erg problema
tisch. Maar in zijn kombinatie van 
denker en dadenmens is Kissin
ger een uniek fenomeen in de 
diplomatieke annalen. Hij heeft 
dan ook de steun van de mach
tigste militaire en ekonomische 
mastodont ter wereld. 

OVERHEIDSMILJOENEN 
NAAR TWEE KRANTEN 
IN NOOD 
(jeeveedee) Moet de regering dagbladen die in grote moei
lijkheden verkeren, hulp verlenen zodat ze er weer bovenop 
kunnen raken ? Moeilijke vraag die al enkele jaren in Neder
land speelt en waarop de minister van Kuituur, Rekreatie en 
Maatschappelijk Werk, de vroegere KRO-voorzitter Van 
Doorn, thans een bevestigend antwoord heeft gegeven. Méér 
dan dat zelfs : de bijna 130 jaar oude katholieke « Tijd » 
krijgt inderdaad 2 miljoen gulden (een kleine 30 miljoen 
franken) om te kunnen ontsnappen aan de dreigende val in 
de afgrond, en het protestantse dagblad « Trouw » staat op 
het punt 5 miljoen gulden te inkasseren om de onafwendbare 
overgang naar de groep « Perskombinatie •• (« Het Parool » 
en « De Volkskrant ») mogelijk te maken. Van Doorn is dus 
wel een man die spijkers met koppen slaat. 
De overheidssteun aan dagbladen in Nederland is niet hele
maal te vergelijken met bepaalde plannen die ook in België 
op stapel staan. Enkele jaren geleden werd inderdaad nog 
een deel van de opbrengst der radio- en televisie-reklame 
naar alle dagbladen overgeheveld, waarbij ieder naar-rato 
van het aantal abonnees met een som gelds werd bedacht. 
Gevolg was dat een massablad als « De Telegraaf » de vetste 
buit binnenhaalde en de « kleintjes » het met heel minder 
moesten stellen. Deze onbevredigende methode wordt nu 
losgelaten. 

EIS AAN « DE TIJD » : 
MINSTENS 55.000 ABONNEES 

Minister Van Doorn is een nota aan het voorbereiden over 
het hele regeringsbeleid ten aanzien van de massamedia 
(dus ook weekbladen, radio en televisie) die waarschijnlijk 
eerst komende zomer voltooid zal zijn. Maar om te voorko
men dat « De Tijd » en « Trouw •> tegen die tijd gesneuveld 
zouden zijn, krijgen deze twee kranten bij wijze van uitzon
dering een financiële steun in de rug. Dat gebeurt dan in de 
vorm van renteloze leningen, en uiteraard tegen zekere voor
waarden. Zo zal « De Tijd » moeten zorgen dat haar abon
nementental minstens 55 duizend bedraagt en wordt van 
« Trouw » geëist dat dit blad komaf maakt met de toetreding 
tot de » Perskombinatie ». 
De voortvarende maatregelen van de minister hebben slechts 
een gereserveerd onthaal gekregen van de vereniging « De 
Nederlandse Dagbladpers » (NDP) waarin de beheerders van 
alle Nederlandse kranten samenwerken. De NDP meent dat 
het overheidsbeleid in de eerste plaats gericht moet zijn op 
de hele bedrijfstak. Dat zou kunnen geschieden door voor 
dagbladen het nul-tarief van de BTW toe te passen en door 
de posttarieven aanzienlijk te verlagen. Overigens wil de 
NDP niet zo ver gaan om een incidenteel hulpaanbod aan in 
nood verkerende bladen af te wijzen. De dagbladbeheerders 
zien echter meer heil in een doelmatig opgezet bedrijfsfonds 
voor de pers dat dan de normen voor hulpverlening zou die
nen te bepalen. 

EEN GEESTELIJK PRODUKT 
EN EEN EKONOMISCH GOED 

De gulle minister van Kuituur, enz. bekijkt de zaak voora' 
van de principiële kant. Volgens hem moet de overheid ervoor 
zorgen dat een optimale pluriformiteit in de massamedia 
tot uitdrukking komt, een pluriformiteit die zo goed mogelijk 
beantwoordt aan de uiteenlopende informatiebehoeften onder 

de verschillende volks
groeperingen. Van 
Doorn moet daarbij 
wel toegeven dat een 
dagblad niet uitslui
tend een geestelijk 
produkt is, maar ook 
een ekonomisch goed 
vertegenwoordigt. Met 
andere woorden: door 
oplage en spreidings
dichtheid moet een 
krant ook voor de ad
verteerder een aan
trekkelijk medium zijn. 
In dit laatste opzicht 
heeft . De Tijd » het 
ongetwijfeld het moei
lijkst : de enige ad
vertenties die het in 
sommige nummers 
kan afdrukken, zijn hu
welijks- en overlijdens-

aankondigingen, afkomstig van kloosters en van de gegoede 
katholieke burgerij. 
Dat, tenslotte, het toch wel moedige besluit van Van Doorn 
een ongerijmdheid bevat, wordt gedemonstreerd door het 
feit dat •< De Tijd » eigendom is van het schatrijke koncern 
VNU (Verenigde Nederlandse Uitgeverijen) dat bladen als 
« Avenue », « Libelle », « Margriet », enz. op de markt 
brengt. Indirekt gaan de regeringsmiljoenen voor « De Tijd » 
dus naar de VNU. Maar alia, deze groep heeft per saldo al 
jarenlang vele miljoenen in haar zieltogend katholieke dag
blad moeten pompen I 
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SOCIALE INFORMATIE (4) 

DE WERKNEMER IS NIET 

LEEFTIJDSLOOS 

De laatste jaren wordt in velerlei kringen 
meer en meer aandacht besteed aan de 
problemen rond de pensionering De over
gang van het aktieve leven als werkne 
mer naar het eerder passieve leven als 
gepensioneerde gebeurt meestal veel te 
bruusk In verschillende ondernemingen 
bestaat reeds een pensionenngsplan 
waarbij aandacht besteed wordt aan de 
fysische konditie van de kandidaat gepen 
sioneerden en waarin men tracht belang 
stelling op te wekken voor allerlei aktivi 
teiten en hobby s 

ANGST VOOR OUDER WORDEN 

Het aanvaarden van het eigen ouder wor 
den is voor vrijwel niemand een probleem 
loze zaak De ouderdom komt met gebre 
ken en steeds is de mens op zoek ge 
weest naar de eeuwige jeugd waarvoor 
hij desnoods bereid was zijn ziel te ver 
kopen 

De wetenschap heeft tot hiertoe weinig 
hulp geboden om de problemen rond het 
ouder worden op te vangen Afgezien van 
enkele fysiologische gegevens is er nau
welijks iets bekend wat de mens op een 
bepaalde leeftijd aan belasting in zijn 
werk kan verdragen 

WETENSCHAPPELIJKE BELANGSTELLING 

BIJ de studie van de ouderdomsverschijn 
selen gaat men er meer en meer vanuit 
dat de middelbare leeftijd een belangrijk 

moment is in de fase van het ouder wor
den De mens die er niet in slaagt op 
middelbare leeftijd zijn situatie te aan
vaarden, zal er later evenmin in gelukken 
de pensioenleeftijd als waardevol en zin 
vol te aanvaarden 

Het beroepsleven speelt in het leven van 
de mens een belangrijke rol, ook in het 
leven van de echtgenote van iemand met 
een beroep De grote vraag is daarom 
wat het werk voor de mens betekent 

DE ADIWINISTRATIEVE WERKNEMER 

Meer dan de arbeider heeft de bediende 
een aantal verwachtingen t a v zijn be
roepsleven De bediendengroep vertoont 
daarenboven een grote verscheidenheid 
van beroepen die in feite eerder neer 
komen op funkties De omschrijving van 
de funktie van een bediende heeft meest
al maar betekenis binnen de organisatie 
waarin hij werkzaam is De oudere be 
diende die een bepaalde funktie en be
roepsbekwaamheid verworven heeft, zal 
vaststellen dat deze buiten zijn werkmid 
den weinig of geen betekenis heeft Dit 
maakt hem daarom zo kwetsbaar 

De bediende heeft meer dan de arbeider 
een promotie bewustzijn De doorsnee m 
dustriele arbeider heeft weinig promotie 
te verwachten Zijn loon zal, afgezien van 
algemene loonsverhogingen nog zelden 
stijgen De bediende heeft deze verwach 
tingen wel Hij geniet ook veel langer van 
ancienniteits of leeftijdstoeslagen Daar

naast rekent hij erop geleidelijk op te 
klimmen in de organisatie van zijn onder
neming Het aantal leidinggevende posi 
ties is echter beperkt en velen zullen 
rond hun 40ste jaar bemerken dat zij hun 
top bereikt hebben Deze vaststelling zon 
der te veel teleurstelling kunnen aanvaar
den IS belangrijk, met het oog op hun la 
ter leven 

OPLOSSINGEN MOGELIJK ? 

Uit sociologische onderzoekingen is ge 
bleken dat de meeste spanningen rond het 
ouder worden voor een belangrijk deel 
voorkomen hadden kunnen worden door 
een betere begeleiding en opvang 
De inspanningen die thans in verschillen 
de ondernemingen geleverd worden om 
de overgang van het aktieve leven naar 
de pensionering soepel te overbruggen 
zijn belangrijke elementen voor deze bege
leiding 

Deze initiatieven hebben zeer uiteenio 
pende uitzichten De bijzonderste zijn • 
— minder werkuren per dag of minder 
arbeidsdagen per week , 
•— vermijden van overwerk , 
— langere rustpauzes op het middaguur ; 
— voorlichtingsvergaderingen , 
— aanleren van of belangstelling opwek
ken voor hobby's , 
— kontakten met gepensioneerden 
(klubs) , 
— regelmatig geneeskundig onderzoek , 

Belangrijk is ook dat men de pensioen
leeftijd kan tegemoet zien zonder vrees 
voor financiële problemen Een goede 
pensioenvoorziening is een essentiële 
voorwaarde om van zijn pensioen te kun 
nen « genieten » Praktische inlichtingen 
over de pensioenwetgeving en extra-wet-
telijke pensioenstelsels bieden voldoende 
stof om hierop later terug te komen 

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN IV/03 
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MILITIEWETGEVING 

ONTHEFFING 

a) Aanvraag Er moet geen aanvraag tot ontheffing 
worden ingediend In het RSC (« Klem Kasteel 
tje ») wordt een vragenlijst ingevuld en indien 
betrokkene aan de voorwaarden voldoet wordt 
het dossier automatisch aan de Kommissie voor 
Ontheffing voorgelegd De betrokkene krijgt 
voor 1 december bericht van de ontheffing 
Bezwaarschrift tegen de beslissing van de Kom 
missie kan ingediend worden bij de minister 
van Landsverdediging Kommissie voor Onthef 
fingen Kazerne Klein Kasteeltje 9e Lmielaan 
1000 Brussel 
Verzaking Verzaking aan ontheffing is moge 
lijk zowel bij voorbaat als binnen de 15 dagen 
na melding van de ontheffing 
Verzaking is onherroepelijk 

b) Aan wie van klasse 74 heeft de minister het 
inzicht ontheffing toe te staan ' {Voorwaarden 
te vervullen op 1 januari 1974) 
1 Aan wie behoort tot een gezin met mm 6 

kinderen in leven op voorwaarde dat geen 
enkele broer als lid van een gezin met 6 
kinderen in leven het genot van onbepaald 
uitstel ontheffing vrijlating van werkelijke 
dienst of aanwijzing voor het speciaal kontin 
gent heeft gekregen tenzij hiervan genoten 
werd ten laatste in 1969 

2 Aan wie een of meer kinderen ten laste heeft 
voor 1 januari van het jaar tijdens hetwelk 
hij de leeftijd van 24 jaar bereikt heeft of zal 
bereiken 

3 Aan wie twee broederdiensten kan inroepen 
4 Aan wie een broederdienst kan inroepen en 

de zoon is van een in aktieve dienst over 
leden militair 

5 Aan wie de broer is van een militair over 
leden m aktieve dienst 

6 Aan wie ten minste een lid van het gezin 
(vader moeder broer zuster) heeft dat vooi 
het vaderland gestorven is als militair ver 
zetslid krijgsgevangene politiek gevangene 
gedeporteerde of gestorven naar aanleiding 
van zijn vaderlandse houding 

BROSJURE « I^ILITIEWETGEVING . 
Tegen storting of overschrijving van 25 Fr op prk 
nr 000 0914764 54 van Willy Cobbaut Bosstraat 2 
9391 Baardegem ontvangt U de « Beknopte gids 
doorheen de Militiewetgevmg » uitgegeven door 
het Oost Vlaams Centrum voor Dienstbetoon en 
Naschoolse Vorming (OCDNV) 

PS De voornaamste gegevens i v m gewetens 
bezwaarden en vrijstelling voor missiewerk en 
ontwikkelingshulp verschijnen in ons nummer 
van 2 februari 1974 
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DOKUMENTATIE 

De petroleumkrisis mag de laatste maan
den dan nog hot-news geweest zijn, van
daag schijnt alles stilaan m de vergeet-
hoek te geraken Alhoewel, met onze 
leveranciers van ruwe olie weet je nooit. 
We zullen het in dit stukje niet hebben 
over de schuldigen en de oorzaken van 
de krisis, we komen daar later nog wel 
op terug. We blijven nochtans wel in de 
oliesektor. De auto-fabrikanten zagen de 
laatste weken hun verkoopscijfers zo on
rustwekkend dalen tot ze er uiteindelijk 
mets beiers op vonden dan de autoge-
bruikers voor te houden hoe je benzine-
of dieselverbruik persoonlijk kon drukken. 
Het werden argumenten in de zin van : 
« autorijden is niet zo duur aan brand
stof als je als bestuurder zelf maar op
let ». Uit de massa's persberichten van 
de autofabrikanten in verband met een 
zo laag mogelijk verbruik die de redaktie 
overstroomden halen we de voornaamste 
en meest praktische tips. De petroleum-
schaarste mag van voorbijgaande aard 
zijn, de prijzen verhogen straks toch wel 
weer en wie met hoge prijzen zuinig rijdt 
kan daar alleen maar (financieel) voor
deel uit halen. Daarom volgende vuist
regels : 

BENZINE SPAREN 
KAN JE ZELF 
• Kleinere wagens met weinig pk's ver
bruiken uiteraard minder dan auto's met 
een grote cilinderinhoud. Wie dus een 
nieuwe wagen wil kopen gaat toch maar 
best eens na of hij (of zij) niet beter 
de weg kan opgaan met een kleiner type 
van wagen. Auto's zijn verbruiksvoorwer-
pen en liefst geen statussymbolen om 
de buren of kollega's de loef mee af 
te steken. Wie het hier niet mee eens 
is zal een bom geld moeten neertellen 
voor onnodige (dure) liters brandstof. 

• Iedereen weet onderhand dat rijden 
in de stad veel duurder uitvalt dan rijden 
op een autosnelweg. Uiteraard komt het 
er dus voor de overheid op aan dat ze 
alles doet om het stadsverkeer zo vlot 
mogelijk te laten verlopen. Veel meer 
dan een wens zal dat wel niet zijn maar 
waarom zou men bv. het privé vervoer 
in de drukke centra niet zoveel mogelijk 
beperken of zelfs verbieden. Met een 
goed georganiseerd openbaar vervoer zou 
dat niet eens onoverkomelijke moeilijk
heden scheppen. Vraag is natuurlijk of 
de overheid inderdaad voor vlot en kon-
fortabel openbaar vervoer wil zorgen. 

• Stoplichten kunnen vervelend zijn doch 
als een racewagen vertrekken wanneer de 
lichten op groen springen is zondermeer 
dwaas. Tracht het wat kalmer aan te 
doen, haal langzaam op of beter nog, 
vermijd zoveel mogelijk de stoplichten. 
Wie een stad goed kent vind wel een 
route die het stoppen tot een minimum 
beperkt. 

• Ook wanneer straks de maximum 
snelheden allicht niet meer van toepas
sing zullen zijn blijft snel rijden overdre
ven duur. Rij trager dat kost minder (aan 
80 km/uur rijden in plaats van aan 110 
km/uur levert een brandstofbesparing op 
van pakweg 20 %) en het is zoveel vei
liger. 

• Het regelmatig onderhoud van de wa
gen kost wat geld maar dat kan je terug 
winnen in het verbruik. Zorg ervoor dat 
de onsteking in orde is, dat de luchtfil-
ter niet vol vuil zit en dat de karburator 
goed is afgesteld 

• Tenslotte nog deze korte tips : 
— Rij zoveel mogelijk op een konstante 
snelheid en trager op autowegen en 
hoofdwegen 
— Speel niet met het gaspedaal, spring 
er zo voorzichtig mogelijk mee om 
— Hou de bandenspanning op de gepaste 
druk (die wordt door de konstrukteur in 
het instruktieboekje opgegeven) 
— Gebruik het koppelpedaai — of de 
voetrem bij een automatische versnel
lingsbak — met als steun voor de lin
kervoet 
— Zet de motor of als er ergens voor 
enkele minuten moet stilgehouden wor
den. 
Brandstof besparen kan dus, het zal U 
minder kosten en tenslotte, wat helemaal 
niet onbelangrijk is, zal ook ons leefmilieu 
er een stukje minder vuil mee worden 
Waarop wachten we nog om zelf voor te 
doen ? 

A.M. 
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19/1/74 

Het partijbestuur van de Volks
unie besprak de regeringskrisis. 
Het partijbestuur in<%ent dat liet 
konflikt tussen de traditionele 
partijen inzake Ibranico eerder de 
aanleiding dan de oorzaak is ge
weest van het ontslag van de re
gering. De werkelijke oorzaak 
moet inderdaad gezocht worden 
in de fundamentele onmacht van 
de koalitie van deze traditionele 
partijen om een doelbewust en sa
menhangend beleid te voeren. Dit 
blijkt o.m. uit het feit dat nog geen 
enkel belangrijk onderdeel van het 
regeerakkoord werd verwezen
lijkt. 
Het partijbestuur meent dan ook 
dat een alternatief beleid dringend 
noodzakelijk wordt, gelet o.m. op 
de internationale evolutie op eko-
nomisch gebied. Om zulk alterna
tief beleid mogelijk te maken lij
ken verkiezingen het beste mid
del teneinde de bevolking de gele. 

genheid te geven zich over de ori. 
entering hiervan uit te spreken. 
Het partijbestuur waarschuwt ver
der voor het gevaar dat tijdens 
de regeringskrisis de financiële 
kontrole op de bestuursdaden van 
de aftredende ministers erg zou 
verslappen. Het partijbestuur 
herinnert in dit verband aan het 
feit dat o.m. minister Anseele des
tijds de meest betwistbare RTT-
kontrakten heeft afgesloten als 
ontslagnemend minister van de 
tweede regering-Eyskens. Ook het 
Ibramco-kontrakt werd door de 
ministers Simonet en Cools afge
sloten tijdens deze zelfde periode. 
Het partijbestuur van de Volks
unie eist dan ook dat de aftreden
de ministers zich strikt zouden 
houden aan de afhandeling van 
onbelangrijke lopende zaken. 
Ten slotte meent het partijbestuur 
dat het ondenkbaar zou zijn dat 
de aftredende regering een ont-

bindingsbesluit van het parlement 
zou uitlokken zonder dat dit de 
gelegenheid zou gehad hebben 
zich uit te spreken over de nood
zaak de volgende wetgevende ka
mers grondwetgevende bevoegd
heid te verlenen. Dit zou een bru
taal misbruik van de uitvoerende 
macht zijn tegenover de wetge
vende macht en een herhaling 
Van een soortgelijk machtsmis
bruik door de eerste regering-
Eyskens in '71. Het partijbestuur 
doet in dat verband een oproep 
tot het staatshoofd opdat dit bin
nen het kader van zijn konstitutio-
nele bevoegdheid de rechten van 
de verkozen wetgevende licha
men zou vrijwaren. Tevens vraagt 
het partijbestuur aan de voorzit
ters van Kamer en Senaat dat zij 
eveneens de rechten van het par
lement tegenover de uitvoerende 
macht en tegenover de partijbe
sturen zouden verdedigen. 

23/1/74 

De Volksunie-frakties van Ka
mer en Senaat drukken er hun be
zorgdheid over uit dat de aftre
dende ministers onder het mom 
van de afhandeling van « lopende 
zaken » financieel onverantwoorde 
uitgaven zouden doen of verbin
tenissen aangaan. De frakties her
inneren er in dit verband aan dat 
de meest betwistbare RTT-kontrak-
ten door minister Anseele onder

tekend werden tijdens een rege
ringskrisis en dat hetzelfde zich 
afspeelde met de ministers Simo
net en Cools voor het ibramco-
kontrakt. 
De frakties protesteren tenslotte 
met klem tegen het stopzetten 
van de besprekingen in de School-
paktkommissie door de regerings
partijen. Deze kommissie is niet 
aan de regering gebonden en de 
vertraging van de besprekingen 
kan o.m. het gesubsidieerde on
derwijs op onaanvaardbare wijze 
schade berokken. De Volksunie-
frakties eisen dan ook dat de 
werkzaamheden van de nationale 
schoolpaktkommissie onverwijld 
zouden hervat worden. 

17/1/74 

STORT NU REEDS 
UW BIJDRAGE IN HET 
VERKIEZINGSFONDS 
van de VOLKSUNIE 
(zo zijn wij op alles voorbereid) 

PRK 1476.97 
VOLKSUNIE v.z.w. • 1000 BRUSSEL 

Het Bestuur van de Volksuniese-
naatsfraktie protesteert met klem 
tegen het feit dat de bespreking 
van het Volksuniewetsvoorstel 
tot splitsing van het kiesarrondis
sement Brussel in een arrondis
sement Brussel-Hoofdstad in een 
arrondissement Halle-Vilvoorde 
op verzoek van de minister in de 
senaatskommissie van Binnen
landse Zaken geweigerd werd, 
ondanks het feit dat het regle
mentair op de agenda stond. 
Het Bestuur van de Volksuniese-
naatsfraktie herinnert eraan dat 
op 8 juni 1971 het reglement van 
de Senaat (artikel 45) met een
parigheid van stemmen werd ge
wijzigd in die zin dat alle inge
diende en in overweging geno
men wetsvoorstellen binnen het 
jaar dienden te worden bespro
ken en dit als een van de maat
regelen om het parlement te her
waarderen. 

Het Bestuur van de VU-senaats-
fraktie laakt de leden van de 
meerderheid die het eigen regle
ment met de voeten treden en de 
bevoegdheid van de Senaat verder 
uithollen ten voordele van de 
Uitvoerende l\^acht. 

W. JORISSEN. 
fraktievoorzitter 

COP-20 
ABONNEMENTENSLAG 
VOORBODE VAN 
VERKIEZINGSSLAG? 

De strijd aan de top zal zich blijkbaar voor de drie eerste 
plaatsen afspelen tussen mevrouw Ingelaere en de heren Na
gels en Vinex, die zich van de rest afscheiden door het berei
ken en overschrijden van het duizendtal punten. Ook in de 
middengroep had er een verschuiving plaats, terwijl de achter
ban afgesloten wordt door Domien Van Haverbeke uit Oost
kamp die er opnieuw bij is. 

Het tweede gedeelte van de « WIJ »-abonnementenslag viel 
samen met een vernieuwing van het blad die naar de reakties 
te oordelen goed meevalt en dus een prikkelend element 
in de abonnementen^verving is. Daar komt nu de pre-elekto-
rale sfeer bij, gevolg van de val van de regering Leburton en 
de (groeiende) mogelijkheid van vervroegde verkiezingen, 
nog een element dat een belangrijke rol in de werving kan 
en moet spelen. Als er straks een kiesstrijd losbreekt dan zijn 
onze abonnementenwervers als het ware de voorhoede van 
de VU-strijdmachine geweest. 

Het blijkt een wervingskampagne te worden om niet meer te 
vergeten ! 

1 . Richard Vinex (S t -Kwin tens-Lenn ik ) 1338 

2 . Huguet te Ingelaere (Cent) 1061 

3 . Jef Nagels (Oostende) 1 0 4 4 

4 . Joris Depré (Tervuren) 8 5 3 

5. Jef V inex (Erps-Kwerps) 6 3 2 

6. André De Volder (Leuven) 4 5 1 

7 . Juul Moens (An twerpen) 3 8 4 

8 . Herman de Kegel (Pollare) 3 6 4 

9 . Noël Leeompte ( W e r v i k ) 341 

10 . Frans Van Dessel (N i j l en ) 2 5 8 

\]. Renaat Vanheusden (Hasselt) 2 4 9 

12 . Maur i ts Coethals (Brugge) 2 1 1 

13 . Ferre De Beuckelaer (Kont ich) 2 0 6 

14. Jaak Cuppens (Neeroeteren) 186 

15. Jan Caudron (Aalst) 171 

16. René De Ranter (Aartselaar) 168 
Maree l Scheys (Lubbeek) 168 
Cis Nauwelaer ts (Duf fe l ) 168 

19 . Jo Belmans (Ceel ) 165 

2 0 . André V a n den Berghs (Oostakker) 1 5 4 
Jozef Labaere (Kort r i jk ) 1 5 4 
Damien V a n Haverbeke (Oostkamp) 1 5 4 
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iëimmu 
JANUARI 1974 
26 Schilde : Mosselfeest VU-afd Schilde-Halle (Kempen) in 
het lokaal Puttenhof Vanaf 21 u 30 gezellige avond voor 
allen 
26 Heist-op-den-Berg : Vlaamse nacht der Zuiderkempen in 
zaal Eden, Bergstr om 20 u 30 Bal van de afd Heist-op-den-
Berg en Booischoot 
26 Hemiksem : Dia-avond, te 20u in het Pariochiaal Centrum, 
Saunierlei Toeristische reeks over Frankrijk en Zwitserland. 
Gratis toegang 
26 Merksem : HUTSESPOTFUIF om 20 30 u in Vlaams Huis, 
Bredabaan 298 
31 Deurne : VVM-avond voor mandatarissen en afdelingsbe-
stuursleden Lokaal « Trefpunt », Turnhoutsebaan 28, om 20 
u 30 
31 Deurne : Arr. afdelingssekretarissen-vergadering te 20 u 
(stipt) in lokaal « Trefpunt », Turnhoutsebaan 28 Start van 
arr werfaktie Blauwe Kaart '74. 

FEBRUARI 1974 
2 Aartselaar : VU-afdelingsbal te 20 u 30 in de Gemeente
lijke Feestzaal, G Gezellestr Orkest « The Scarps » Inkom-
kaarten 50 fr door storting op bankrek nr 418-5006401-86 
van VU-afdeling Aartselaar 
2 Deurne : Kolportage sektor Morckhoven : met speciale 
«Wij»-uitgave Verzamelen te 10 u bij Dedrie-Ergo, De Wael-
laan 28, Deurne-Zuid 
2 Hingene : Volksuniebal in zaal De Zwaan 
2 Schoten : VU-leeuwenbal te 20 u 30 in de « Riddershoe-
ve » Orkest «Steve and the Atkins » 
3 Antwerpen : Rik Baekelmans-herdenking. Plechtige mis en 
grafinzegening, Witte Paterskerk Keizerstr 25 
5 Westerio : IVIeeting met Gerard Siegers over de Volksunie 
en de arbeider Te 20 u in Parochiehuis Tongerio 
9 Westerio . 2e VU-bal, zaal Rustiek, Polderstr (Centrum) 
9 Broechem • VU-bal m de zaal Luyckx Orgeliste Beatrys 
en animator Lode zorgen voor muziek en gezelligheid Dit 
bal wordt georganiseerd in samenwerking met VU-Ranst 
9 Ranst : VU-bal te Broechem in zaal Luyckx Alle Ransterse 
VU ers en vrienden worden hier op deze gemeenschappelijke 
feestavond Broechem Ranst verwacht 
9 Wilrijk : VU-Jaar-Bal m zaal Valaarhof, Letterkundestr 135 
15 Borsbeek : Jaarlijks gezellig samenzijn. Te 19 u 30 in 
zaal Riviera J Reusenslei 17 (Centrum) 
14 Deurne : arr. raad : « Ontmoeting met de Top » te 20 u 
in lokaal « Trefpunt », Turnhoutsebaan 28 te Deurne (Gezien 
deze speciale « Topontmoeting >> werd afgeweken van de 
normale arr raadsdatum 8-2-74) 
16 Antwerpen : Galabal « Vroeger en Nu ». Zaal Harmonie, 
(VI Aktie en Kultuurgemeenschap) Inkomkaarten aan 250 fr 
te bekomen op het VU sekretariaat-Stad-Antwerpen Wetstr 
12 of door storting op bankrek 404-3036801-74, Kredietbank, 
Carnotstr, Antwerpen 
17 Hoboken : Werftocht wijk Meerlenhof. Verzamelen te lOu 
in het Vlaams Nationaal Centrum Steynstr 85 
22 Hoboken : Jaarlijkse vergadering met gezellig samenzijn, 
te 20 u 30 Zaal « Don Bosco », St-Bernardsestwg Spreker 
sen Bergers 
23 Herentals : « Karnaval-Stuif es in ». Cafetaria van Schep 
persinstituut Orkest •< De Goemer » Inkom 40 fr 
23 's Gravenwezel : 3e VU-afdelingsbal te 20 u 30 in de Rid-
dershoeve te Schoten Kaarten 50 fr Reuze tombola 

MAART 

2 Deurne : Groot verkleed bal. Lokaal « Trefpunt » Alleen 
verklede of ten minste gemaskerde personen hebben toegang 
tot de zaal Voorinschrijving aan 75 fr bij G Hereygers, Aman-
dus Geenenlaan 14 (tel 24 88 06) of in lokaal « Trefpunt » 
Turnhoutsebaan 28 (tel 24 08 40) Orkest « The Kosmos » 
15 Schilde : VU-lentebal (vrijdag) in de zaal van cafe « Pal 
lieter » Turnhoutsebaan Eerste dans 20 u Inkom 50 fr 
23 Hemiksem : Eerste VU-afdelingsledenbal. Wij organiseren 
dit lentebal als viering van ons eenjarig bestaan Aanvang te 
20 u in de feestzaal van het Parochiecentrum, Saunierlei In 
komkaarten aan 50 fr bij de bestuursleden 

mn coon 

ANTWERPEN 

Arr. ANTWERPEN 

JANUARI 1974 : 
ANTWERPEN (1) : 
Maandag • 28 januari : volksvert A. DE BEUL en sen. H. DE BRUYNE 
Lokaal : VU-Sekretariaat (Stad) Antwerpen — Wetstraat, 12 (tel. 
36.84.65) van 16 u tot 20 u. 
WIJNEGEM : 
Maandag 28 januari : senator H De BRUYNE. 
Lokaal • « Vleminckhof » Marktplein, 8 Wijnegem (tel. 53.89.26) van 
19 u tot 20 u 
Arr TURNHOUT 

Volksvertegenwoordiger Jo Belmans 
ARENDONK : 4e dinsdag om 20 15 u in café Vrijheid, Vrijheid 92. 
BEERSE : 3e dinsdag om 21 u. in VU-lokaal, Gemeenteplein 5. 
GEEL : elke maandag van 18 u. tct 19.30 u. Possondries 7. 
HERENTALS : 2e dinsdag om 21 u. in Kempenland, Statieplein. 
HERENTHOUT . 2e dinsdag om 21.45 u. in De Nieuwe Kroon, Markt. 
HOOGSTRATEN • 3e dinsdag om 19.30 u in De Tram, Vrijheid. 
HULSHOUT • 1e dinsdag om 21.45 u. in Duivenlokaal, Grote Steenweg. 
KASTERLEE • 2e dinsdag om 19.30 u. in Breugelhof, Geelsebaan. 
MEERHOUT : 4e dinsdag om 21.45 u in cafe Weversberg. 
MOL : 4e dinsdag om 21 u m cafe De Valk, hoek Corbiestr.-Rond plein. 
OUD-TURNHOUT : 3e dinsdag om 21 45 u in Brouwershuis, Dorp. 
RAMSEL : Ie dinsdag om 21 u in De Pereboom, Vosdonken. 
RIJKEVORSEL : 3e dinsdag om 20.15 u. in Parochiecentrum, Dorp. 
VEERLE . Ie dinsdag om 20.15 u. in De Wijngaard, Dorp. 
VORST . Ie dinsdag om 19.30 u. bij Kempenaers, Geelsebaan 72. 
WECHELDERZANDE : 2e dinsdag om 20.15 u. in De Keyzer, Dorp. 
WESTERLO . 4e dinsdag om 19.30 u. in De Volkslust, Tongeren-Dorp. 

ANTWERPEN (Arr.) 
WENSEN 

Het huwelijksbootje werpt he
den zaterdag 26 januari het anker 
uit in Burcht Erwin Meyntjes en 
Annemie Vanden Broeck zullen er 
na hun « ja-woord » bezit van ne
men Een welgemeend proficiat 
vanwege het arr bestuur en raad 
Antwerpen aan deze twee jonge 
harten, waarbij wij zeer graag de 
voorzitter van het VU Arr Antwer. 
pen, als fiere vader, en mevr 
Meyntjes betrekken, evenals dhr 
en mevr Th Van den Broeck-
Renckens ' 

ANTWERPEN (Stad) 
ABONNEMENTENSLAG 

Er kan er altijd nog eentje bij ' 
Een geschenkabonnement is 
steeds welkom voor een onzer 
leden die het met zo breed heeft 
350 fr op ons rek nr bij KB, Car
notstr Antw , 404-3036801-74 van 
VU-Antw Stad (vermelding ge
schenkabonnement) Onze afde
ling maakte nu reeds meer dan 
80 abonnementen 
LEDENVERGADERING 

Binenkort een zeer interessante 
gespreksavond waarop alle leden 
zullen worden uitgenodigd. Datum 
wordt nog medegedeeld 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekretariaat 
van 9 tot 16 u 30 doch OD maan
dag zelfs tot 20 u Tijdens de 
middaguren doorlopend open Tel
kens op maandag treft u er van 
16 tot 20 u een volksvert of sen 
aan die uw problemen behandelt 
KOO 

Voor dienstbetoon betreffende 
de kommissie van Antw Stad, tel 
voor afspraak met dr De Boel L 
33 97 90 of Fr De Laet 38 66 92 

BONHEIDEN 
GESLAAGD 
DRIEKONINGENFEEST 

Talrijk waren de kinderen van 
onze leden op zaterdag 5 januari 
te gast n het gezellige huisje op 
de Kapelweg Na leuke spelletjes 
onder de begeesterende leiding 
van Klara Sleets volgden heerlij
ke koeken en chocolademelk Ook 
van de verscheidene filmpjes 
werd genoten Veel te vlug voor
bij wachtte hen nog een verras
singsgeschenk alvorens naar huis 
te keren 

BORGERHOUT 
KINDERFEEST 

Op zaterdag 16 maart houdt on
ze afdeling opnieuw een groots 
kinderfeest We verwachten al de 
kinderen tot 12 jaar van onze le
den en simpatisant te 15 u in de 
Reuenpoort, Turnhoutsebaan Op 
het programma Nonkel Carlo en 
een goochelaar U moogt nu reeds 
uw naam opgeven samen met 'n 
kleine inschrijvingsbijdrage van 
20 fr aan onze sekretaresse mevr 
Van Geert, Lt Lippenslaan 22, tel 
36 68 29 
VUJO-WANDELKLUB 
BURGERBOS 

Zondag 10 februari as gaat on
ze Vujo op stap Verzameling aan 
het Centraal Station te 10 u Er 
wordt gewandeld in de streek van 
St-Nikllaas-Temse-Bornem Einde 
voorzien rond 18 u Alle Vujo-ers 
en VU-leden hartelijk welkom 

BORSBEEK 
DIENSTBETOON 

Peer Van Nuffelen, gemeente
raadslid, Corluylei 24, tel 21 60 33 

Staf Kiebooms voorz KOO, L 
Hendrickxlei 20, tel 21 61 98 

Jef Demi, lid KOO, Jan Bosstr 
4, tel 21 01 91 

Frans Van Looveren, lid KOO, 
Akkerdonkstr 11 tel 2148 21 

DEURNE 
DIENSTBETOON 

Elke donderdag houden onze 
mandatarissen zitting in café 
« Trefpunt », Turnhoutsebaan 28 
van 20 tot 22 u 

EDEGEM 
AFDELINGSRAAD UITGESTELD 

De vergadering van de afde-
lingsraad van 29 januari is uitge
steld tot februari Dan gaan wij 
in elk geval werk maken van de 
ledenslag 
WENSEN 

Wij wensen ons bestuurslid en 
verantw voor propaganda Fons 
Fraters een volledig herstel toe 
Ondertussen geniet van de rust 
Fons I 

EKEREN 
LEDENSLAG 
ABONNEMENTENSLAG 

In geval u personen kent, die 
lid wensen te worden van de 
Volksunie of een abonnement wil
len nemen op « Wij », gelieve 
hun naam en adres mede te de
len aan de penningmeester, Wie-
lewaallaan 6, tel 64 19 38 Harte
lijk dank 

HOBOKEN 
OVERLIJDEN 

Op 15 januari overleed op 82-
jarige leeftijd mevr Peeters, echt
genote van Jan Peeters en groot
moeder van onze voorzitter Fons 
Bracke Wij betuigen onze deel
neming in het onherstelbare ver
lies 

KESSEL 
MEDELEVEN 

De VU-Kessel betuigt zijn inni
ge deelneming bij het afsterven 
van mevr wed Wittevrongel-Go-
vaerts 

KONTiCH 
VIERING JUUL TOLLENEER 

Juul Tolleneer, zoon van de Ru-
pelstreek, was burgemeester te 
Kontich tijdens de oorlogsjaren 
43-44 Ondanks de zeer moeilijke 
tijden was hij een graag gezien 
man, die steeds het beste van 
zichzelf heeft gegeven Ook voor 
hem, na de oorlog, een onbegrij
pende en harde repressietijd Juul 
heeft het politieke leven na deze 
ontmoedigende periode met vaar
wel gezegd Integendeel i In 1961 
— nog steeds zonder eerherstel 
— legde hij mee de grondslagen 
van een eigen VU-afdelmg te Kon
tich Steeds verder bleef Juul het 
voorbeeld ' Hij werd kant gevol
machtigde van de VU, organiseer
de de ene kolportage na de ande
re WIJ mogen werkelijk zeggen 
de « drijfkracht » van gans het 
kanton Kontich In 1970 een ver
diende rehabilitatie Juul Tolle
neer terug in de gemeenteraad 
met liefst 458 voorkeurstemmen 
Het Is met weemoed in het hart 
dat Juul in zijn vijfenzeventigste 
levensjaar — en dit op dokters 
advies — vaarwel zegt aan zijn 
mandaat als gemeenteraadslid 

De viering van vorige zaterdag 
was in een woord groots De 
plechtige dankmis in koncelebra-
tie van heel de Kontichse geeste
lijkheid was gewoonweg indruk
wekkend Het gemengd koor van 
Kontich Kazerne zong voortreffe
lijk de mis in Fa van Bach en voor 
de muzikale omlijsting zorgde een 
trio van de KVO, waarbij Gaston 
Wauters met brio het orgel be 
speelde De gelegenheidshomilie 
werd gehouden door e p Nuyens, 
dominikaan Na de mis zorgde de 
Groene Kapel o I v Ward Torfs, 
voor sfeer op het Gemeenteplein, 
terwijl de VMO zeer bereidwillig 
het verkeer regelde Nadien volg
de de receptie in het St Jozefs-
instituut in haam van allen werd 
de gevierde toegesproken door 
dr Ludo Verbaet 'In deze kronolo 
gische gelegenheidsrede onder
lijnde onze frakievoorzitter vooral 
de onkreukbare verantwoordelijk
heidszin van Juul als oor'ogsbrge-
meester en zijn blijvende trouw 
ondanks alles, aan zijn volk Ver

der op deze receptie nog korte 
toespraken vanwege de VOS en 
<Jan de firma Dissatex Deze heug
lijke dag werd besloten met een 
Danket dat de gevierde werd aan 
geboden door de Vlaams Nationa 
Ie gemeenschap van Kontich. On 
der de genodigden vernoemen wij 
o m de volksvert Goemans en 
Sels, de arr voorz Oktaaf Meynt-
jens, de VU-burgemeester Juul 
De Cuyper van Broechem 

In een gemoedsvolle toespraak 
van afd voorz Frank Van Oor
schot werd vooral het militante 
voorbeeld van Juul in het licht 
gezet Ook mevr Margriet Tolle-
neer-Sempels, die eveneens 75 
jaar werd, werd terecht mee in 
de hulde betrokken En later in de 
avond nog een reeks van korte, 
gevatte tafelspeeches Ludo Sels 
namens het Boerenfront, dr Hek
tor Goemans namens VU-arr Ant
werpen, dhr Gooris namens de 
familie, en Paul Embrechts, de op
volger van Juul in de gemeente
raad, namens de Vlaamse Kring 
Kontich 

Juul Tolleneer stal uiteindelijk 
de show in een dankwoord, 
waar ernst en luim mekaar opvol
gen Tot slot werd de gevierde 
een geschenk aangeboden, een 
hyper-moderne stereo-installatie, 
waarvoor wij Juul en Margriet nog 
\/e\e, genoeglijke luisteravonden 
toewensen 

Ad multos annos I 

LIER 
JEUGDFORUM 

Dinsdag 29 januari richt de 
Vlaamse Kring m zaal « Hof Van 
Aragon », Aragonstr, om 20 u , 
een kolloquium in voor de Lierse 
jeugd Het is bedoeling samen tot 
een geordend beeld te komen van 
de werking van een federale staat 
in het Europa van morgen Er zal 
vooral de nadruk gelegd worden 
op het sociaal leven m het alge
meen en op het jeugdbeleid in het 
bijzonder De avond zal geleid 
worden door mevr De Bleecker-
Ingelaere ledereen welkom In
kom gratis. 

MORTSEL 

ABONNEMENTENSLAG 
LEDENSLAG 

Bent u wel lid, doch (nog) geen 
abonnent van ons weekblad 
« WIJ » ' Bent u abonnee doch 
(nog) geen lid van de VU ' Bent 
u slechts toevallige lezer van ons 
weekblad « Wij » ' Neem dan nu 
het besluit een volwaardig VU-
aanhanger te worden ' Neem kon-
takt met het afdelingssekretariaat 
Emiel Croes, Steenakker 90, tel 
49 12 20, of met het arr sekretari
aat, Wim Claessens, Pastoor 
Deensstraat 19, tel 55 39 09 

DIENSTBETOON 

Hebt u problemen ' Uw VU-man-
datanssen kunnen misschien wel 
helpen Richt u in vertrouwen tot 
hen • 

Volksvert Reim Mattheijssens 
(zie dienstbetoonkalender van het 
arr) 

Gemeenteraadsleden Jan Van-
Jewalle (49 5110), Wim Claes
sens (55 39 09), mw De Ceuster 
(57 2177), J Debackere (49 86 19) 
en KOO-lid G De Clercq, Molen
straat 58 

NIEL 

DIENSTBETOON 
Mensen met problemen kunnen 

terecht op het sekretariaat, Ant-
werpsestr 186, waar Guido Mi-
chiels, Frans De Meulemees-
ter en Jos De Koek ter beschik
king zijn elke vrijdag vanaf 20 u 

Van heden af, zal ook sen G 
Bergers zitdag hebben in het VU 
Onthaalcentrum te Boom, Ant 
werpsestr 556 (Autobaan), elke 
Ie en 3e donderdag van de maand 
van 20 tot 21 u 
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WILRIJK 
BAL 

De laatste loodjes wegen het 
zwaarst. Laten we deze week nog 
eens een ekstra-inspanning doen 
onn nog een aantal kaarten te ver
kopen of om enkele prijzen bijeen 
te brengen. Kaarten worden afge
rekend ten laatste op het bal, 
prijzen binnenbrengen bij J. Cau-
treels, Vredelaan 65. 

Voor al de vrienden uit het om
liggende : ons bal gaat door in 
het Parochiecentrum, Letterkunde-
str. 135 op het Valaar. Eerste dans 
om 20 u. 30. Inkom : 50 fr. Or
kest : The Raindrops. 
VUJO 

Gezien verscheidene aktieve 
medewerkers rond hetzelfde tijd
stip hun militaire dienst vervul
den, is het een tijd lang stil ge
weest rond Vüjo-Wilrijk. Met het 
afzwaaien van voorzitter Eddy 
Gaublomme zal deze periode defi
nitief voorbij zijn. 

Vujo-Wilrijk doet nu reeds een 
oproep tot alle belangstellenden 
— minstens alle plaatselijke VU-
leden tot en met 35 jaar — om 
zich op de een of andere manier 
aktief in te zetten in een werking, 
door en voor de jongeren. Een 
hernieuwde werking, met o.m. 
deelname- aan de gemeentelijke 
jeugdraad, ligt in het vooruitzicht. 

Koritakt, vanaf 10 februari, bij 
Eddy Gaublomme, Bist 35, tel. 
27.52.41. Ook het VU-bal van 9 
februari is een uitstekende gele
genheid voor nadere kontaktna-
me. 

SCHOTEN 
WERKING 

Me t de aanvang van d i t n ieuwe 
jaar is ook het sein op groen ge
zet te Schoten. De jaarplanning 
1974 l igt zo pas op tafe l en reeds 
hebben het (grotendeels her
n ieuwd) bestuur, en vele leden, 
welges laagde ontmoet ingsavon
den achter de rug. 

Voor zaterdag 2 februar i ver
wachten w i j al onze « Wi j «-lezers 
en leden op ons a lgemeen en ge
zel l ig t re f fen bij ge legenheid van 
ons «VU-leeuwenbal » te 20 u. 30 
in de Riddershoeve te Schoten, 
waar het orkest « Steve and the 
Atk ins » voor de sfeer instaan. 

De l idkaar ten-hernieuwing zal 
eerstdaags haar vo l too i ing ken
nen. N ieuwe leden en n ieuwe 
, .Wij»-abonnementen kunnen zich 
melden bi j de afde l ingssekretares-
se mevr. Stochbroeckx-Mara in , 
Me ib loemle i 3, t e l . 58.81.25. Ook 
zij die bereid zi jn mee de handen 
ui t de mouwen te s teken (...en 
die t i jd staat denkel i jk wel voor 
de deur) , melden zich eveneens 
op genoemd sekretar iaatsadres. 

VLAAMS HUIS « TUL » 

Schoten beschik t e indel i jk over 
een Vlaams Huis, di t in het lo
kaal <• Tij l », Verber ts t r . 18 in de 
nabi jheid van het gemeentehu is , 
dus centraal gelegen. De u i tbaters 
ervan : Jos en Reini lde Opde-
beeck, mochten reeds hun lokaal 
noteren als zetel van de VU-Scho-
ten en van VLANJA, de gekende 
Vlaamse jeugdorganisat ie , die on

langs nog de lokale medewerk ing 
aan de ant i -Duwvaart-Fietsel ing 
op gang bracht te Schoten. Dank 
zij de mogel i jkhe id door het 
Vlaams Huis « Tij l » geboden kan 
men dus e indel i jk een in tensere 
Vlaams-ger ichte akt ie verwach ten . 

WIJZIGING VU-BESTUUR 

De onts lagnemende K. Van Mar-
cke wo rd t voor lop ig als voorz i t ter 
van de VU-afdel ing Schoten ver
vangen door dr Kris Stockbroeckx, 
broer van gemeenteraadsl id Ma
nu Stockbroeckx. Tevens werd ge
meente l i j k mandatar is Jos De Bor
ger veran twoorde l i j ke voor de 
propaganda van de afde l ing, ter
w i j l mevr. Hi lde Boey als penning
meester zal fungeren. Me t de be
schikbaarheid van een lokaal en 
vermelde n ieuwe star t hoopt de 
VU-kern in een gemeente van 
meer dan der t igduizend inwoners 
de kans te kr i jgen, waarop velen 
te Schoten wach ten . 

NIEUW 
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noteren 
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14) 
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, 1.000 
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Senator Wim Jorissen 

MECHELEN : Telefonisch af te spreken (015-435.96. 
Elke 1ste maandag van de maand : 
MARIEKERKE : Gasthof De Hert, 18 tot 19 u. 
BORNEM : De Eekhoorn, Stationstr., 19 tot 20 u. 
WILLEBROEK : Leeuw van Vlaanderen, Westdijk 37, 20 tot 21 u. 
TISSELT : bij Suykens, Vinkstr. 23, 21 tot 22 u. 
Elke 2de maandag van de maand : 
HERSELT : Bij de Mike, Bergom, 18 tot 19 u. 
BOOISCHOT : Bij Van den Broeck, Westmeerbeekstwg, 19 tot 20 u. 
HOMBEEK : VUIokaal , Bankstr., 20 tot 21 u. 
Elke 3de maandag van de maand : 
VORSELAAR : Bierhuis, Kerkstr. 4, 18 tot 19 u. 
HERENTALS : Grote Zalm, Markt, 19 tot 20 u. 
NIJLEN -. Tak Lier, Dorpsplein, 20 tot 21 u. 
BERLAAR : W. Luyten, Liersestwg 140, 21 tot 21 u. 30. 
DUFFEL : G. Wagemans, Rietlei 3, 21 u. 30 tot 22 u. 30. 

Senator Carlo Van Eisen 

BALEN : I e vrijdag om 19.30 u. Bij de Coiffeur. 
KASTERLEE : 4e donderdag om 19.15 u. In lokaal De Druif, Markt. 
MOL : elke vrijdag van 18 tot 19 u. in huis Helsen, De Broquevillestr. 5. 

elke zaterdag van 10 tot 11 u. » » » 
OLEN : 4e donderdag om 20 u. in lokaal « In de oude Pot ». 
VEERLE : 3e dinsdag om 19.30 u. in café De Wijngaard, Dorp. 
TURNHOUT : 4e donderdag om 20 u. in café Amicitia, Markt. 
VORST : 3e dinsdag om 20 u. bij Kempenaers, Geelsebaan 72. 
VOSSELAAR : 3e donderdag om 19.30 u. in café De Ster, Heieinde. 
WESTERLO : 4e donderdag, 20.45 u. in « Onder de Toren », Voortkapel 

Senator Edgard Bouwens 
GEEL : 4e maandag om 21 u. in hotel Sportwarande, Markt. 
GROBBENDONK : I e maandag om 21 u. in lokaal Van Hauwe, Kerkplein. 
VOSSELAAR : 4e maandag om 19.30 u. in café De Zwaan, Kerkplein. 

ANTWERPEN (2) : 

Zfterdag 26 januari : senator G. BERGERS. 
Lok. : ten huize van sen. G. Bergers, St-Jansvliet 19, Antwerpen (tel . 
33.91.65) van 10 tot 12 u. 

BRABANT 
ASSE 
JAARVERSLAG 1973 
Wanneer wij de balans maakten 
van het jaar 1973 kwamen wij tot 
volgende aktiviteiten ; 10 algeme
ne ledenvergaderingen, 6 be-
stuursbijeenkomsten, 8 redaktie-
raden, 7 nummers van « Jong-As-
se » op meer dan 5.000 exempla-' 
ren, 1 nummer van •< Jong-Asse » 
op 6.800 exemplaren, waarin te
vens een uitgebreide wandelkaart 
gepubliceerd werd. De zitpennin-
gen van ons raadslid Juul Van 
Dooren gingen daar integraal 
naartoe. 
Twee opiniepeilingen werden ge
organiseerd : één over de be
leidsopties te Asse (de rangorde 
van belangrijkheid werd gevraagd 
aan de inwoners omtrent miljoe-
nenprojekten) ; én over de sa
menvoeging van gemeenten in 7 
gemeenten (deze enquête is nog 
bezig en staat onder toezicht van 
deurwaarder mr. Van Backlé). 
Verder hebben wij pamfletten uit
gedeeld op de wijk Koutertaveer
ne (Keierberg) n.a.v. een interpel
latie in de gemeenteraad en ook 
op Asse-ter-heide omdat wij er 
een postbus bekomen hebben aan 
de Groenstraat. Driemaal zijn wij 
gaan affiches plakken in verband 
met de nationale politiek. Eén 
VUJO-stunt aan de brug van 
Waarbeek (moordburg). 
Verder werd er elke dinsdag van 
19 u 30 tot 21 u 30 zitdag voor 
sociaal dienstbetoon gehouden in 
het VU-sekretariaat, Prieelstraat 
2 en elke zaterdag van 10 u tot 
12u zitdag van de Vlaamse Zie
kenkas in hetzelfde lokaal, dat 
tevens als dokumentatielokaal 
diesnt doet. 
Wij noteren verder deelname aan 
een kolportage met « Wij » te 
Ternat (215 nrs. verkocht). Een 
organisatie van een debatavond 
met voor- en tegenstanders over 
abortus. Verder werd onze afde
ling afgevaardigd op federatiera
den en arrondissementsraden. Op 
de dagorde van de gemeenteraad 
stonden praktisch zonder uitzon
dering agendapunten van onze 
afdeling. 
Minder goed was dit jaar de 
vorming van de leden en be
stuursleden, de deelname aan 
Dosfelinstituut-aktiviteiten, deel
name aan het kongres en natio
nale meetings. De vereniging 

« centrum voor opiniepeiling en 
opinievorming » werd gesticht 
om een breder publiek te berei
ken voor sprekersavonden. 
Wij hopen in 1974 op dezelfde 
weg voort te gaan en de vorming, 
alsmede de leden en abonnemen
ten wat'top te drijven. 
Wie belangstelling heeft voor de 
manier van werken van onze af
deling, wordt vriendelijk uitgeno
digd aanwezig te zijn op ons tuin-
feest met pinksteren (1 en 2 juni 
1974) op het Hof Ten Eenhoorn. 
Leute, spijs en drank, alsmede 
dat Asse op weg is een Viaams-
nationale burcht te worden, zult 
U ervaren. 

DIEST (KANTON) 

VOLKSVERGADERING 
Vr i jdag 8 februar i gaat te Diest 

een vo lksvergader ing door onder 
het mot to « Wat me t de fus ies ». 
Vast staat dat al le par lementai 
ren en gemeentemandatar issen 
persoonl i jk zul len u i tgenodigd 
worden ! Zaal van het Kul tureel 
Cen t rum, Begi jnhof, D iest , om 
20 u. Meer in l ich t ingen over 
sprekers enz. vo lgen nog. 

STREEKPERS 
Op het e inde van januar i ver

sch i jn t ons s t reekb lad. Teksten 
daaromtrent zi jn vanaf nu w e l k o m 
bi j W. Somers , Klappi js t raat 55, 
Mo lens tede . 

VERGADERING 
De kader leden van het kanton 

Diest worden nu reeds u i tgeno
digd op een u i tgebre ide kanton
nale vergader ing op dinsdag 29 
januar i . Lokaal w o r d t nog b i j t i jds 
meegedee ld . 
OVERLIJDEN 

Op 2 januar i over leed de heer 
Egide Clerckx u i t Teste l t , vader 
van ons akt ief kader l id Frans. 
Bij deze b iedt de VU-gemeen-
schap ui t het kanton Diest haar 
oprechte dee lneming aan bi j de 
fami l ie C lerckx. 

KORTENAKEN-RUMMEN 

ROUW 
Voor i t te r en gemeenteraads l id 

Frans Everaerts over leed zondag 
schie l i jk . Het ganse Kader van 
het arr. Leuven betu ig t aan mevr . 
Paula Everaerts-Dr iesmans en fa
mi l ie haar oprechte dee lneming . 

LEUVEN (ARR) 
KAMPANJE 

In het raam van de kampanje, 
welke ons arr. op dit ogenblik 
voert zullen over enkele dagen 
de eerste guerillaafichen van de 
pers komen. Aanvragen daarom
trent dienen niet gedaan te wor
den. Alles wordt bijtijds eerlijk 
verdeeld. Heb je reeds de reu-
zeaffichen van VU-nationaal ge
zien ? Een extra publiciteit I 
SLOGANS 

Graag komen wij tegemoet aan 
de wens van vele kaderleden, 
om regelmatig inslaande slogans 
te verspreiden. Het ware goed, 
dat de afdelingen eens enkele 
slogans onder de loep namen en 
deze dan zouden doorzenden aan 
de afd. propaganda p/a W. So
mers, Klappijstr. 55 te Molen
stede. 
PROPAGANDADOKUMENTATIE 

Mogen wij nogmaals herinne
ren aan de oproep tot de afde
lingen, waarin gevraagd werd zo
veel mogelijk dokumentatie in te 
zenden van hun propaganda I Het 
is zeer nuttig voor ons allemaal. 
Met oprechte dank bij voorbaat ! 
WIJ DANKEN 

Frans Everaerts, gemeente
raadslid uit Rummen, stevige 
vriend uit onze beweging en onze 
partij ontviel ons plots. 

In het moeilijke Hageland was 
hij een der eersten, onvoorwaar
delijk trouw ! 

Wij zijn dankbaar voor zijn in
zet. 
SUKSESVOL JUBILEUMDANS
FEEST 

Onze partij in het arr. Leuven 
zette np 12 januari II. de viering 
omtre,,L het 20-jarig VU-bestaan 
n 1 ,n groot Jubileumdans-

feef. Ondanks de Arabische 
olie' '""iks was de grote zaal van 

Georges te klein om 
d dan 600 aanwezigen een 
pi e bezorgen. Toen de voor-
zi! n de feestkommissie, W. 
Sc ., rond 21.30 u. het publ iek 
vei ' <omde was het reeds een 
•.•ai'^ over rompe l ing die zo ver-
c uuurde tot het fatale einde 
on. 2 dur. Vanaf de eerste dans, 
van arr. voorzitter Joris Depré 
met mevr. Vanden Eynde, echt
genote van de arr. sekretaris, 
was de dansvloer permanent be
zet door vroljik dansende paren, 

(lees door biz 12) 

JANUARI 
26. Heverlea : Kinderfeest om 15 u. in St-Renildis-school, 
Egenhoven. 
29. Diest : Kantonnale vergadering. 

FEBRUARI 
2. Attenrode : 3e VLAAMS BAL in zaal 't Hageland, Meen-

sels t r 1. Me t v laginhuld ig ing door par t i jvoorz i t ter mr. Van
der Eist om 20.30 u. 
2. Hofstade : VU-bal, om 20 u. in zaal « Vrede ». Orkest 
Jazz-CIüb 62. 
4. Leuven : Arr. bestuur. 
8. Diest : Volksvergadering « Wat met de fusies ? ». Kul tureel 
Cen t rum. 
8. St-Agatha-Berchem : VU-dansfeest om 20 u. 30. Bierkelder 
De Kroon, Groot-Bi jgaarden. 
9. Kortenberg : Jaarlijks afdelingsbal 20 u. zaal « Salaman

ders », Leuvensebaan 191. Orkest Veronica boys — DJ Guido 
— inkom 40 f r . 
18. Leuven : Arr. bestuur. 
22. Herent : Arr. raad. 

MAART 
8. Londerzeel ; Grote gewestelijke VU-meeting, om 20 u. 30, 
zaal Cen t rum, met Hugo Schi l tz en Paul Peeters. 
23. Brussel : Arr. bal. Brussel-Halle-Vilvoorde in Mel i Heyzel. 
16. Vollebeek-Brussegem : Dansavond VU-Mollem om 20 u. 30 
in zaal « Al ida ». 
30-31 Liedekerke : Breugelmaal ten voordele van het plaatse
l i jk vu -b lad « Ak t ie ». 

DicnscBicoon 
FRANS ADANG, federatieschepen 
Elke zaterdag van 11 u tot 12 u, tenhuize, Rulsbroeksesteenweg 109 
Sint PietersLeeuw, tel . 77.31.83. 

JAN DE BERLANGEER, agglomeratieraadslid 
Molenbeek : Alle zaterdagen van 10 u tot 11 u ten huize van Emiel 
De Smedt, J. De Brucqlaan 101. 
Jette : Alle zaterdagen van 11u30 tot 12u30 ten huize, De Smet de 
Nayerlaan, 158, tel . 28.34.80. 

DE BRABANDER, agglomeratieraadslid 

Haren : Dinsdag 22 januari in Ons Huis, Verdunstraat. 

JEF VALKENIERS, federatieschepen 
Schepdaal : Elke maandag van 18 u tot 19 u, elke donderdag van 10 u 
tot 12 u op het gemeentehuis. 

GUSTAAF DE DONCKER, Provincieraadslid 
Gooik : Elke maandag van 19 u tot 20 u in de Gemeenteschool te 
Gooik-Strijland, elke vrijdag van 19 u tot 20 u op het Gemeentehuis, 
en verder op afspraak ten huize Strijland, 34, Gooik, tel . 054-565.62. 

Volksvertegenwoordiger VIC ANCIAUX 

Op afspraak : De Kleine Klepperlaan, 5, Brussegem, tel . 59.54.55. 
(lees verder op bIz 12) 
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(vervolg van biz. 11) 

Arr. LEUVEN 

Volksvertegenwoordiger Wil ly KUiJPERS 
Swertmolenstraat 23, Herent, tel. (016)296.42 

Kanton AARSCHOT : 
AARSCHOT : bij gemeenteraadslid A. Macken, Duivenstr. 191, 
tel (016)586 87. 
LANGDORP : bij A. De Samblanx, Franse Liniestr. 3, tel. (016)584.37 
Kanton DIEST : 
BEKKEVOORT : bij R. Costermans, Oude Tiensebaan 47, tel, (016)647.18 
DIEST : bij N. Nuyts, Robeynslaan 70, tel. (013)311.17 
KORTENAKEN • bij K. Hermans, Dorp 26, tel. (011)873.20 
MOLENSTEDE : bij schepen D. Van de Weyer, Langenberk 30, tel. 
(013)314.08 
TESTELT : bij Fr. Clerckx, Voort 41 
ZICHEM : bij W. Joris, Markt 38, tel. (013)719.18 
Kanton GLABBEEK-ZUURBEMDE : 
ATTENRODE-WEVER : bij gemeenteraadslid D. Geyskens, Heirbaan 1, 
tel. (016)773 53 
HOELEDEN : bij gemeenteraadslid R. Lenaerts, Halensestr. 38, tel. 
(016)776.61 
Kanton HAACHT : 
BOORTMEERBEEK : bij R. Verreth, Provinciebaan 31, tel. (016)613.84 
ROTSELAAR : bij M. Mispeiter, Stwg op Aarschot 14 
TREMELO : bij provincieraadslid E. Van Besien, Kruisstr. 29, tel. (016) 
618 04 
WESPELAAR : bij J. De Meersman, Neysetterstr. 31, tel. (016)615.56 
Kanton LEUVEN-NOORD 
ERPSKWERPS : bij J. Vinex, Mechelse stwg 67, tel. (02)596.024 
HERENT : bij R. De Deken, O.L.Vrouwplein 91, tel. (016)296.77 
KORTENBERG . bij S. Claessaerts, Groenstr. 12, tel. (02)596.464 
LINDEN : bij J. Mortelmans-Remon, Jachthuislaan 13, tel. (016)325.06 
VELTEM-BEISEM : bij provincieraadslid R. Overloop, St.-Michielsstr. 12, 
tel. (016)482.75 
WILSELE : bij H. Houdart, Aarschotse stwg 240, tel. (016)441.77 
WINKSELE : bij A. Van Laer. Dieriksgroebe 3, tel. (016)483.21 
WIJGMAAL : bij J. Vanderelst, Wijveld 44 
Kanton TIENEN : 
BOUTERSEM : bij Th De Vos, Oude baan 110, tel. (016)731.01 
HOEGAARDEN : bij L. Cresens, Tiensestraat 12 
KUMTICH : bij A. Verstraeten, Leuvensestr. 11, tel. (016)835.52 
TIENEN . bij J. Weyne, Leuvenselaan 43, tel. (016)834.35 
Kanton ZOUTLEEUW : 
HALLE-BOOIENHOVEN : bij R. Geukens, lid C.O.O., Vinnestraat 14, 
tel. (011)898.12 
LINTER : bij R. Houtmeyers, Pelsstraat 11 
RUMMEN : bij gemeenteraadslid F. Everaerts, Ketelstr. 85, tel. (011) 
871 37 
ZOUTLEEUW : W. Laroy, Stationsstr. 38, tel. (011)896.53 

Senator M. V A N HAECENDOREN 

Senator R. VANDEZANDE 
Senator M. VAN HAEGENDOREN, Guido Gezellestraat 63, Heverlee, 
tel. (016)245 45 en Senator R. VANDEZANDE, Naamsestr. 167, Leuven, 
tel (016)284 20 
Leuvense AGGLOMERATIE : 
HEVERLEE : bij gemeenteraadsleden F. Aerts, Kapelleberg 19, en H. Lo-
rent, Egenhovenwerg 47-32, tel. (016)321.34, en C.O.O.-lid E. Van de 
Voorde, Pakenstraat 10, tel. (016)245.13 
KESSEL-LO : bij A. Degeest-Lambrechts, De Becker-Remyplein 15-2, 
tel. (016)333 08 
LEUVEN • iedere dinsdag bij senator R. Vandezande, Naamsstraat 167, 
tel. (016)284 20 
Kanton LEUVEN-ZUID : 
BERTEM : bij F. Goedseels, Dorpsstr. 2A, tel. (016)323.58 
BIERBEEK : bij A. Laurent, Ruisbroekstr. 5, tel. (016)421.39 
DUISBURG ' Federatieraadslid J. Depré, in zaal Derom, Kerkplein 8, 
elke 3e donderdag. 
HAASRODE-BLANDEN : bij O. Steeno, Boetsenberg 11, tel. (016)421.89 
NEERIJSE : bij Federatieraadslid J De Baetselier, Kamstraat 4 
OUD-HEVERLEE : in cafe « De Luchtbede », Statiestraat 1, ledere 4e 
maandag 
TERVUREN-MOORSEL : gemeenteraadslid G. Vandendriessche en fe
deratieraadslid J. Depre, cafe « In de Oude Smidse », Kerkstr. 5, elke 
Ie donderdag 
VOSSEM LEEFDAAL : Federatieraadslid J. Depre, zaal Casino, Gemeen
teplein, elke 4e donderdag. 

BRABANT 
Brussel - Halle - Vilvoorde 

ARRONDISSMENTEEL 
BAL 

ZATERDAG 23-3-74 
MELI - Heyzel, Brussel. 

die allen opgetogen waren over 
de puike en vakkundige prestatie 
van het orkest The Lords Rond 
22 u werd een huldigingsblok 
voorzien Eerst kwamen de ou
derdomsdekens aan de beurt De 
heren Van Avondt uit Kessel-Lo 
en Moureau uit Zoutleeuw waren 
spisjtig genoeg ziek, zodat hun 
resp voorzitters in hun naam 
het herrmermgsschild in ont
vangst namen uit de handen van 
senator Van Haegendoren De 
derde was er wel en stond er 
stralend bij, toen aan hem het 
schild werd overhandigd Bij de 
83-jarige Sebastiaan Wellens zal 
dit schild .<1954 Volksunie 1974» 
ongetwijfeld op een ereplaats 
prijken In een tweede gedeelte 
werd senator Vandezande gehul
digd om zijn dekreet Uit de han
den van de arr voorzitter en de 
arr sekretaris ontving hij een 
schild met als tekst •• Dank U 
voor het dekreet - vernederland
sing van het bedrijfsleven » Van
dezande dankte zichtbaar ont
roerd Tot slot werden alle mi
litanten van vroeger en nu ge
huldigd in de persoon van het 
eerste uur, nl Frans en Joske 
Rens, die een prachtige lang
speelplaat ontvingen Onmiddel
lijk na al dat eerbetoon dreunde 
sen Vlaamse Leeuw door de 
massa 

Graag willen wij hier onze op
rechte dank betuigen aan de 
nieuwe jonge Vlaamse trouba
dour Giedon, die op een knappe 
wijze enkele originele liedjes 
vertolkte Gok onze dames van 
VIP verdienen een woord van lof 
voor hun belegde broodjes die 
zeer vlot van de hand gingen 

DE DRUIVENSTREEK 
IN DE KIJKER 1 

De VU-mandatarissen van de 
Druivenstreek hielden een sterk 
opgemerkte perskonferentie over 
de problematiek van hun mooie 
streek. Zij stelden duidelijk dat 
de Druivenstreek door de Frans-
taligen op velerlei manieren be
dreigd wordt. Zij deden tevens 
een aantal middelen aan de hand 
voor de beveiliging van het 
Vlaams karakter en de druiven-
teelt door een doeltreffende 
ruimtelijke ordening. 

Ingevolge overvloedige kopij in 
de bewegingswijzer deze week 
komen wij pas volgende week 
uitvoerig terug op deze belang-
rijke perskonferentie. 

MOLENSTEDE 
JUBILEUMDANSFEEST 

Tijdens het arr Jubileumdans-
feest werd ons lid Sebastiaan 
Wellens gehuldigd als ouder
domsdeken De afdeling biedt 
hem bij deze oprechte gelukwen
sen aan en hoopt dat Sebastiaan 
nog vaak op onze aktiviteiten 
mag aanwezig zijn 

MELSBROEK 
AFDELINGSBAL 

Zaterdag 9 maart in zaal Alca
zar, Gillynsstr 1 Toegang 50 fr 
Vanaf 20 u Muziek Travelling 
Brass 

ST-KWINTENS-LENNIK 
WIJ FELICITEREN 

Yo en Jo Aernouts, de ouders 
en mevr E Breynaert en dhr A 
Aernouts, de grootouders bij de 
geboorte van hun dochtertje en 
kleindochtertje Katrien 

De geboorte van Katnentje gaf 
reeds een aanleiding tot werving 
van een nieuwe <• Wij -lezer Het 
belooft 

STEENOKKERZEEL-PERK 
DIENSTBETOON 

Elke 2de dinsdag dr Anciaux, 
volksvert en Mon Schepers, fede
ratieraadslid 

Elke 4de dinsdag Theo Pau
wels prov raadslid en Jules Van-
cauwenbergh, gemeenteraadslid 

TESTELT 
De vader van kaderlid Frans 

Clerckx werd onder grote belang
stelling ten grave gedragen Aan 
Mia, Frans en Herwig biedt het 
arr Leuven zijn oprechte deelna
me aan 

VOSSEM 
GELUKWENSEN 

BIJ de geboorte van Pieter in 
het gezin van onze voorzitter 
Frans en Marie-Louise Trappe-
niers-Cumps 

Gezocht voor St-Truiden, leraar-
licentiaat wiskunde Bemiddeling 
via Willy Kuijpers, lid van de Ka
mer, Swertmolenstraat 23 - 3020 
Herent (tel 016/296 42) — R4 

Zoeken een betrekking te Antwer
pen, Mechelen of Brussel 1) Jon
ge man, A2 scheikunde , 2) Jon
ge dame A6-A1 sekretariaat, mo
derne talen , 3) Doktersassistent 
met ervaring , 4) Jonge dame, la
ger middelbaar onderwijs, kan ty
pen , 5) Licentiaat ekonomie en 
financiële, met ervaring , 6) Li
centiaat sociologie , 7) Meester-
gast-b&diende textielbranche , 8) 
Licentiaat in de rechten , 9) Bur
gerlijk bouwkundig ingenieur , 10) 
Jonge kok , 11) Man, 42 j , zoekt 
niet te zwaar werk , 12) Jonge da
me, A3, kan typen ; 13) Jonge 
dame, diploma hoger middelbaar 
onderwijs , 14) Jonge man, 21 j , 
diploma lager middelbaar onder
wijs , 15) Man, 40 j , part-time, 
20 uur per week 
Licentiaat handels en administrat 
wetenschappen zoekt betrekking 
in Limburg of Antwerpen 
36 jarige zoekt werkt als chauf
feur of verkoper Enige kennis 
van elektronika Liefst provincie 
Antwerpen 

Schrijven of telefoneren naar sen 
Wim Jorissen, Louisastr 31, Me
chelen, tel 015-435 96 R 5 

Jonge dame, 23 j , zoekt kantoor
werk te Brugge Tel sen Jons-
sen, 015-435 96 R 6 

Te huur Bel-Etage-huis met tuin, 
op 12 km van Brussel, Z-W-Bra-
bant Tel 02/52 42 38 R 7 

Te huur te St Ulnkskapelle, As-
sestr 2B nieuw mooi landhuis 
(bungalow) 3 slaapk , grote li
ving, bad en ingerichte keuken, 
centrale verwarming, mooi tuin
tje Inl Marcel Sergooris, Brus-
selsestr 28, 1744 St Ulnkskapel
le, tel. 02/52 71 99 R 8 

Dmamische firma centrum Has
selt zoekt boekhouder (Al ) met 
goede algemene ontwikkeling Be
middeling Jan Latinne, Dambrug-
straat 7 Bocholt, tel 011/66372 

— R 10 

Jonge man, 23, diploma middel
baar onderwijs hulpboekhouder 
zoekt passende betrekking in pro
vincie Limburg Belangstellende 
firma's nemen kontakt met Jan 
Jan Latinne, tel 011/66372, Dam-
brugstraat 7, Bocholt — R 11 

Dame zoekt thuiswerk [plooien, 
adressen schrijven en dergelij
ke) Verzorgd werk Schrijven 
blad — R 12 

Vrouw apoteke-assistente, 22 j . 
dienst zoekt volledige betrekking 
liefst Antwerpen of Mechelen 
Schrijven of telefoneren sena
tor Wim Jorissen, Louisastraat 31 
Mechelen tel (015)435 96 R 13 

Volgende waardevolle personen 
zoeken dringend een nieuwe 
werkkring 
— sekretaresse steno-dactylo 20 
jaar liefst in de buurt van Gent 
— half-time sekretaresse (38 j ) 
omgeving Gent 
— vertegenwoordiger met erva
ring 
— handelsingenieur - financieel 
analist (32 j ) zeer waardevol ele
ment 
Inlichtingen volksvert E. De 
Facq, Europalaan, 11, 9820 St. 
Denijs-Westrem Tel 09/226423 
of op zijn kantoor Oranjeberg, 19 
9000 Gent (tel 25 64.91). Per
soonlijke afspraken elke maandag 
en vrijdag van 9 tot 17 uur 

R 14 

Zoekt aangepast werk in Limburg, 
gehuwde persoon, 29 jaar, diplo
ma humaniora, 8 jaar administra
tieve ervaring Zich wenden tot 
volksv E Raskin, Ursulastr 1 te 
Eigenbilzen, tel 011/19454 R 9 

GROTE 
GEWESTELIJKE 

MEETING 

op vrijdag 8 maart '74 
te 20 u 30 

zaal « CENTRUM » 
Kerkplein, Londerzeel 

• 
Een MODERNE partij 
Een echfe 

DEMOKRATIE 
Een VLAAMSE staat 

= VOLKSUNIE 
• 

Sprekers : 
PAUL PETERS, 

provincieraadslid 
HUGO SCHILTZ, 

volksverteg. 

CAFE 
TE HUUR 

Goede ligging 
Nieuw bemeubeld 

Lage huur 
TE BEVRAGEN 

BIERHANDEL 
HELLINCKX 
stationstraat 42 

SINT-MARTENS-BODEGEM 
Tel. (02)52.10.93 

SINT KATHERINA-LOMBEEK - ZATERDAG 26 JANUARI 1974 

HEROPENING Herberg & Feestzaal 

U I L E N S P I E G E L 
Kerkstraat 24 (parking aan de kerk op 50 meter) 

« LOKAAL V A N DE PLAATSELIJKE VOLKSUNIEAFDELING » 
Alle Vlamingen zijn van harte uitgenodigd op de receptie te 20 u. 

Daarna gelegenheid tot dans in de zaal. 
TEL. : 52.13.45 - DE BACKER - CORNELIS 

UITZONDERLIJK GESCHENK I I I 
VLAAMS-NATIONALE LANGSPEELPLAAT 

Fantastische stereo-L.P. door het koor « Con Amore » (80 uit
voerders) mef orkest o.l.v. Martin De Haeck. TITELS : 
1 De Vlaamse leeuw — 2 Vlaanderen — 3 Blijheidslied — 
4 Wi| zijn bereid — 5 Het vendel moet marcheren — 6 Klok
ke Roeland — 7 Groeninge — 8 Omdat ik vlaming ben •— 
9 Gebed voor 't vaderland — 10 De leeuwenvlag — 11 De 
trommel slaat — 12 Kempenland Verkoopprijs 225 fr. 
Speciaal voor de lezers : 150 fr. per stuk, franco thuis besteld. 
Afdelingen geïnteresseerd in voortverkoop • 100 fr. 't stuk, 
met afname van minimum 25 stuks. 
Terug te sturen naar • MONOPOLE RECORDS, Kw^adenplasstr. 
7 - 3100 HEIST OP DEN BERG — TEL. (015)21625 
M.L.P. 756 BESTELBON Datum 
Naam en adres van afzender 

AANTAL Handtekening 
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LIMBURG 
BELANGRIJK BERICHT 

VOOR ARR. TONGEREN-MAASEIK 

Voor de publlkaties van « Wij » 
vanaf 9 februari en volgende die
nen de bijdragen vanuit het arr. 
Tongeren-Maaseik vanaf 31 jan. 
e.k. naar onze medewerker Y. 
Vanbockrijck, Demerlaan 15, Bil
zen, tel. 011-19713 gestuurd te 
worden. Deze zal instaan voor de 
arr. cenralisatie. Geen enkele 
tekst die nog rechtstreeks naar 
de redaktie te Brussel verstuurd 
wordt, zal nog opgenomen wor
den. 

BILZEN 

BESTUURSVERGADERING 

Het bestuur vergaderde op 11 
jan II en behandelde o m de 
abbon slag, de gemeentelijke po
litiek en de aktie m 1974 

BORGLOON CKanton) 

In aanwezigheid van arr be
stuursleden Jaak Cuppens, Paul 
Raskin en Jaak Indekeu, had er 
op 23 jan II een kadervergade-
rmg plaats in 't Speelhof te Borg
loon De resultaten zullen er vast 
komen i 

BREE 

NIEUWE RAADSLEDEN 

Josée en Henri nodigen alle 
vrienden en simpatisanten van in 
en buiten de afdeling uit op een 
drmkfeest in de parochiezaal van 
Gerdingen-Bree op vrijdag 8 fe
bruari vanaf 20 u 

HEUSDEN 

VVM-ARR HASSELT GESTART 

Zaterdag 19 januari kenden we 
de stichtingsvergadering van VVM 
arr Hasselt in ons plaatselijk VU-
iokaal •• De Oude Kring » Volks-
vert Andre De Beul gaf eerst 
een algemene uiteenzetting over 
doel en aktie van de Vereniging 
van Vlaamse Mandatarissen waar
na een open vragenuurtje volgde, 
waarbij vooral het probleem van 
de fusies van gemeenten ter spra
ke kwam Het voorlopig bestuur 
bestaat uit Oor Bouchet, sche
pen van Opglabbeek, An Gysen, 
gemeenteraadslid van Genk, Rik 
Decoster, prov raadslid en ge
meenteraadslid van Tessenderio, 
en Urbaan Drijeux, prov raadslid 
van Sint-Truiden Binnenkort zul
len al onze leden-mandatans&en 
een aansluitingsformulier krijgen, 
waarna definitief kan gestart wor
den met een aantal studiedagen 

De talrijke aanwezige VU-man-
datarissen, waaronder ook volks-
vert Jef Olaerts keurden volgen
de motie goed 
VVM arr Hasselt, overwegende 
— dat de dossiers m verband met 
gemeentelijke werken vaak op een 
onverantwoorde wijze aanslepen 
bij de hogere besturen , 
— dat die werken met alleen een 
aanzienlijke vertraging oplopen, 
maar tevens aanleiding geven tot 
belangrijke prijsverhogingen, zo
dat een degelijk gemeentebeleid 
ernstig in het gedrang komt , 
— dat de gebrekkige gemeente
wetgeving enerzijds en het par 
tijpolitieke bevoordeligen van be 
paalde gemeenten anderzijds als 
oorzaken van deze toestand moe
ten aangeklaagd worden , 
— dat wegens de beslissing van 
de regering om de toelagen van 
het Gemeente en het Provincie
fonds te verminderen deze in
komsten door provincie en ge
meenten moeten gekompenseerd 
worden door verhoogde opcentie
men , 
— dat de gemeenten gedwongen 
worden de opcentiemen op mini

mum 1100 vast te stellen om hun 
aandeel in het B-fonds der ge
meenten met te verspelen , 
om al deze overwegingen eist dat 
de wetgeving terzake wordt aan
gepast, dat de taak van de voog
dijvoerende overheden herzien 
wordt en dat disknminerende in
vloeden uitgeschakeld worden. 

LOMMEL 

GEBOORTE 
BIJ de h en mevr dr L Bleyen 

Luyckx melde Joris zich aan als 
jongste VU-lid Welkom en geluK-
wensen aan de gelukkige ouders 

HUWELIJK 

Onze hartelijke gelukwensen 
aan dr H Smoulders en mejfr 
Devroede (Lommei) Mr Walter 
Bekaert en mejfr Van de Zande 
(Nederland) bij gelegenheid van 
hun huwelijk Walter doet ook 
aan de vernederlandsing van het 
bedrijfsleven 

OVERLIJDEN 

De heren André Drieskens-
Claes en Roeland-Suis, mevr 
Lisette Bloemen echtgenote Alex 
Heuts ontvielen ons in 1973 We 
voelen innig mede met de be
droefde familie en vrienden 

LEDENSLAG 

Ondanks de drukke eindejaars
periode werd de ledenhernieu-
wing nog voor einde december 
afgerekend 

Het afdelingsbestuur zal vanaf 
nu intensief werken aan de le
denslag 

J.D. 

MAASEIK-TONGEREN 

BAL 

Zaterdag 19 januari had ons 
jaarlijks bal plaats in zaal «Thie»-
Brauhof» Tijl te Kessenich Om
streeks 22 uur was de zaal reeds 
proppenvol Er was een fantas
tisch enthousiasme Veel jeugd, 
zeer veel jeugd en veel anderen 
zaten gezellig bij mekaar Het ge
heel kende een wonderbare 
kleur qua politieke gezindheid 
Het publiek was werkelijk een 
felle mengeling van meningen en 
partijen Niettegenstaande de 
massale voorverkoop werden er 
op de avond zelf nog enkele 
honderdtallen inkomkaarten ver
kocht Meer dan duizend lotjes 
voor deelname aan de tombola, 
waren zeer vlug uitverkocht 
Toen het bier nog beter smaakte 
en sneller vloeide, werden er 
voor de hongerigen boterhammen 
voorzien belegd met hoofdkaas 
Het was tijd voor de « zondag-
morgenmis » toen onze voorzit-
rer met een « zware VU-beurs » 
naar huis kon 

Dank aan allen die meehiel
pen om deze avond zo fantas
tisch te doen slagen 

MEEUWEN 

Onze tegenstrevevrs vrezen de 
VU plaatselijk meer en meer 

Geen wonder ook, want de 
werking van de afdeling gaat er 
elke dag op vooruit Onder im
puls van voorzitter Toon Verheg
gen en zijn medebestuursleden 
gaat het elke dag een beetje 
meer bergop i En natuurlijk werd 
de ledenhernieuwing reeds m de 
cember afgerekend 

OVERPELT 

In aanwezigheid van arr afge
vaardigde Jan Lemmens en kan
tonnaal gevolmachtigde Jos van 
Bree, had op 21 jan I I een be
stuursvergadering plaats in Fri
tuur Robert te Neerpelt 

STREEKPERS 

IN TONGEREN-MAASEIK 

De streekpers van de VU-afde-
lingen in het arr. Tongeren-Maas
eik is zeer aktief. 

Voor de maand december 1973 
noteerden we volgende publlka
ties : Volksunie afd. Meeuwen-
Ellikom-Wijshagen, Volksunie afd. 
Peer-Hechtel-Heksel-Wijchmaal en 
Grote Brogel, Info afd. Bocholt, 
Antenne afd. Maasmechelen, Vrij-
Uit afd. Houthalen, Berichten uit 
het kanton afd. Bree, 't Leeuwke 
afd. Riemst, De Bilzenaar afd. 
Bilzen, Oetergalm afd. Neeroete-
ren. 

Al deze bladen worden twee-
of driemaandelijks huis aan huis 
m hun afdeling toegestuurd. 

U begrijpt dat dit heel wat in
spanning en geld kost. In 1974 
zullen de verzendingskosten nog 
sterk oplopen. Het arr. sekreta-
riaat onderzoekt momenteel hoe 
aan de afdelingen de beste raad
gevingen kunnen overgemaakt 
worden, opdat de verspreiding zo 
goedkoop mogelijk kan georgani
seerd worden. 

In ieder geval wensen wij al 
deze afdelingen proficiat en ho
pen dat spoedig ook nog andere 
afdelingen hun streekblad zullen 
zullen publiceren. 

J. CUPPENS. 

TONGEREN-MAASEIK (ARR) 

LEDENHERNIEUWING 

De ledenhernieuwing verloopt 
dit jaar merkelijk vlotter dan an
dere jaren Maar toch zijn er nog 
enkele afdelingen die nog met 
afrekenden Aan hen om er een 
erezaak van te maken dit heel 
spoedig af te handelen 

LEDENWERVING 

Vanaf nu tot einde juni dient 
ook alles op alles gezet om nieu
we leden te werven De streef-
norm van het arrondissement, 
500 nieuwe leden, moeten we sa
men kunnen halen. 

En bovendien krijgen de wer
vers voor ieder nieuw lid een 
lot van de ledentombola Win de 
encyclopedie « 20 Eeuwen Vlaan
deren », waarde 14 000 frank 

PLUIMPJES 

Voor de ledenwerving waren er 
reeds enkele afdelingen die nu al 
een hoop leden geworven heb
ben De resultaten van Houthalen, 
Tongeren, Hoeselt en Meeuwen 
mogen er zijn Doe zo verder ' 

ARR. ADMINISTRATIE 

Het arr sekretariaat vraagt 
dringend enkele medewerkers om 
onbezoldigd want de kas is 
steeds arm, te helpen in de ad
ministratie Men kan zich wen
den tot Evrard Raskin, Ursula-
straat 1, Eigenbilzen, tel 011-
19454 Jaak Indekeu, Grotstraat 
10 3570 Peer tel 011-30509 

TONGEREN 

Vrijdag 19 jan 11 had in Hotel 
Lido een druk bijgewoonde b."-
stursvergadering plaats Voorzit
ter Lode Poncelet en zijn be
stuursleden bespraken o a leden
werving, bal en de uitgave van 
VU krant Willy Jorissen, onze af-
delingssekretaris, is kortelings 
verhuisd Zijn nieuw adres luidt 
10de Oogstwal 37, Tongeren 

PROV LIMBURG 

JANUARI 
26 Eigenbilzen : Groot ledenfeest in de gemeentezaal om 
20 u Volledig eetmaal Feestredenaar kamerlid J Olaerts 

FEBRUARI 

2 Hoeselt : Tweede afdelingsbal om 20 u in zaal Boshut te 
Alt-Hoeselt Animator Daenen 
3 Eigenbilzen : Bestuursvergadering in cafe Lido om 10 u 
3 Neeroeteren : Uitgebreide bestuursvergadering. Zondag
voormiddag in cafe Oud-Oteren, Markt 
7 Tongeren-Maaseik : Arr. bestuur. 
8 Hasselt : Arr. raad, lokaal Warson 
15 Zonhoven : Kaartavond met prachtige prijzen in lokaal 
Zonnehof 
16 Sint-Truiden : Derde afdelingsbal in zaal Halma met orkest 
The Moonlights 
19 Hasselt : Tweede onderwijsavond met Piet Cleys, dr soc 
wetenschappen in Kultureel Centrum om 20 u 

MAART 

2 Eigenbilzen : Afdelingsbal in de gemeentezaal 
16 Neeroeteren : Dansavond (orkest Margafan) in zaal Lin-
denhof om 20 u 
23 Lommei : Afdelingsbal. 

APRIL 

13 Genk : arr. Hasselt viert 20 jaar Volksunie in zaal Familia 

mn 
Senator J. H A R D Y 

Elke zaterdag van 9 tot 13 uur ; elke zondag van 9 tot 12 uur. 
AAN HUIS : Nieuwe Baan 2, Hoeselt, tel. (02)323.53. 

Senator C. SLEGERS 

Elke tweede zaterdag van de maand : 
MAASEIK • cafe Posthoorn, Bosstr. 3, van 10 tot 10u30, tel. (011)614.08 
DILSEN : café Metropole, Rijksweg 406, van 11u30 tot 12u, tel. (011) 
596.32. 
Elke derde zaterdag van de maand : 
MEEUWEN : café Verdonck-Schrijvers Dorpsstr. (t.o.v. kerk) 14 tot 
14u30 
BREE • cafe Cambrinus, Kloosterstr. 8, van 15 tot 15u30, tel. (011)658.09 
GRUITRODE : café Uilenspiegel, Dorpstr 70, van 16 tot 16u30, tel. 
(011)584.66 
Elke vierde zaterdag van de maand : 
KAULILLE : bij Gerard Vassen, Klein Fonteinstr. 14 van lOuSO tot 11u. 
tel. (011)664.67 

Volksvertegenwoordiger E V R A R D R A S K I N 

Elke eerste maandag van de maand : 
TONGEREN : bij Pol Jorissen, Blaar 13, van 13 tot 13u30, tel. (011)310.92 
BORGLOON : bij Sylvio Wijnants, Graeth 1, van 14 tot 14u30, tel. (012) 
421.28 
HOESELT : café ABC, Tongerse Baan 3, van 15 tot 15u30, tel. (011) 
192.33. 
Elke eerste zaterdag van de maand : 
EISDEN : cafe Atlanta, Rijksweg 154, van 9u30 tot 10 u, tel. (011)671.75 
MAASEIK : café De Posthorn, Bosstraat 3, van 10u30 tot 11 u, tel. 
(011)614.08 
BREE : cafe Old Tom, Markt 4, van 12 u tot 12u30, tel. (011)665.90 
PEER : bij Jan Plas, Kollegelaan 5, van 13 tot 13u30, tel. (011)802.44 
ST.HUIBR. LILLE : bij Edgard Adriaens, Lindestraat 13, van 14 u tot 
14u30, tel. 011-43620 
OVERPELT : bij Raf Geusens, Dorpstraat 45, van 15 u tot 15u30, tel. 
011-42197 
LOMMEL : bij mevr. De Roo-Neven, Beemdstraat 92, van 16 u tot 16u30 
tel 011-40817 
HOUTHALEN : Frituur Nand, Herebaan-West 17, van 17u tot 17u30 
tel. 011-37578. 
Elke maandag : 
AAN HUIS : Ursulastraat 1, 3745 Eigenbilzen, tel. 011-19454 van 16 tot 
19 uur. 

Provincieraadsleden Arr. HASSELT 

Mevr. Irma DECAP, Bosstr. 5, Zelem : 
Aan huis iedere dag, op afspraak, tel. 013/41642. 

Rik DECOSTER, Industriepark, Tessenderio : 
ledere dag op afspraak, tel. 013/61731. 

Urbaan DRILJEUX, Terbiestweg 25A, Sint-Truiden : 
Aan huis iedere weekdag van 19 tot 20 u. en op afspraak, tel. 011/74764. 

Albert REMANS, Koningshof 19, Zonhoven : 
ledere dag aan huis, afspraak tel. 011/13070 (Zonnehof). 

Dr Rik VANDEKERCKHOVE, Schaapsdries 29, Genk : 
Op afspraak, tel. 011/54640. 

Rik WIJNEN, Holieweg 10, Heusden 
Aan huis iedere avond in de week vanaf 20 u., tel. 011/33005. 
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OOST-VLAANDEREN 
AALST (Arr.) 
HERNIEUWING 

Het verheugt ons te kunnen 
melden dat ook de afdel ingen ld 
dergem en Moerbeke hun leden 
hern ieuwing achter de ruq hebben 
De afdel ingen die nog niet afre 
kenden kan men nu op de vingers 
van een hand te l len Kunnen we 
volgende week melden dat alles 
afgerekend is "^ Dank bij voo i -
baat 

VU-AFDELING DENDERHOUTEM 

VIERDE FEEST 

Zate idag 12 januari was een 
feeste l i j ke dag althans voor de 
223 aanwezigen op ons jaarl i jks 
ledenfeest Goede gewoonten 
moeten behouden bl i jven en 
daarom werden alle leden van 
Denderhoutem en Iddergem en 
abonnees van ledenblad « Wi j » 
op dit feest u i tgenodigd Het 
feestmaal (en de t rad i t ione le 
pint) werden door de VU grat is 
aangeboden Het verwe lkomen van 
de feestv ierenden, en het aankon 
digen van de verschi l lende spre 
kers, dat was de taak van onze 
plaatsel i jke sekretaresse Gonda 
De Cremer en zoals steeds ge
beurde dat op een zeer kundige 
wi jze Ze kreeg bij deze gelegen 
heid een zeer harte l i jk woord van 
dank om haar ononderbroken in 
zet in de bestuur l i jke werk ing On 
ze voorz i t ter Hans Sonck stelde 
haar to t voorbeeld van het hele 
arr Hans schets te , kort en bondig 
de evolut ie van onze werk ing m 
1973 Het aantal leden steeg met 
28 HIJ vroeg aandacht voor het 
Liemen van een abonnement op 
« W I J », en wees ter loops op een 
aantal geslaagde verwezenl i jk in
gen in het kader van afdel ing en 
kanton Tussen het etent je door 
bracht ons prov raadsl id (en te 
vens arr voorz i t ter ) Bert De Cre 
mer enig nieuws ui t de arr wer 
king en plannen Om het stuk van 
ledenwerv ing, zegt h i j , staat arr 
Denderhoutem op de tweede 
plaats, vooral dank zij mevr De 
Man (Madame Bertha) 
Samenvoeging van gemeenten 

HIJ vest idge de aandacht op de 
steeds st i jgende eisen die ge 
steld worden aan de gemeentebe
sturen Het modern gemeentebe 
leid omvat een aantal opdrachten 
op sociaal en kul tureel vlak, op 
het vlak van de infra-struktuur 
enz welke vele k leinere gemeen 
ten f inancieel zel fs tandig met aan 
kunnen Vandaar de noodzaak van 
de samenvoeging van meerdere 
gemeenten Bert wees echter op 
het gevaar van te grote fus ies 
De VU is van oordeel dat de 
mens, als sociaal wezen en als 
indiv idu, m de eerste plaats met 
zijn k leinere en grotere problemen 
moet geholpen kunnen worden 
door de gemeente l i jke instant ies 
HIJ vreest dat zulks in fusies van 
ongeveer 100 000 inwoners (zoals 
word t voorgeste ld door bepaalde 
CVP-leiders) met zou mogel i jk 
zijn 

Hulde aan veteraan 

Frans De Man oud VU-burge 
meester , bracht hulde aan een 
van onze oudste en verd ienste l i j 
ke leden, nameli jk Karel De Co-
ninck Een groot deel van zi jn le
ven was gewi jd aan de Vlaamse 
s t r i jd HIJ her innerde aan de moei
l i jkheden die Karel doorbracht t i j 
dens de repressie Hij bleef ech 
ter opt imis t , en dank zij zi jn door 
dr i jvend karakter werd hij een 
t rouw VU lid en I jzerbedevaarder 
Spi j t ig genoeg kon hij zelf met op 
di t feest zijn maar zi jn echtgeno 
te werd des te meer onthaald op 
bloemen en applaus Enkele ac
cordeonnummert jes zorgden voor 
de gepaste s temming door onze 
plaatsel i jke jonge vedet te Kurt 
Eeman Europees kampioen der 
beginnel ingen 

Volksver t dr Van Leemputten 
behandelde dan het zeer aktuele 
Drobleem « Ibramco » dat f inan 
cieel vol ledig zou moeten gedra 

gen worden door Waalse streek-
ekonomie, en her innerde aan het 
voorbeeld van de Zeebrugse ha
ven enkele jaren terug Hij t rok 
een paral lel tussen de huidige 
po l i t ieke arrestat ies in Chi l i en 
Gr iekenland enerzi jds en de re
pressie in Vlaanderen der t ig jaar 
terug anderzi jds Ook hier bij ons 
werden dest i jds bijna alle Vlaam
se schr i jvers , d ichters , toondich-
ters en professoren om hun over
tu ig ing gearresteerd Sommigen 
wachten nog steeds op eerherste l 

Tenslot te was er een tombola 
De loten werden v lo t verkocht 
door de VU-gemeenteraadsleden, 
want na 15 mm begon de pri jsaf-
haling 

DENDER-WEST 

DIENSTBETOON 
Jules Hender ickx houdt zitdag 

in cafe >• Lamot », Dorp te Impe 
elke 1ste zaterdag van de maand 
van 10 to t 12 u Te Oordegem 
houdt hij zitdag in cafe « Vlaan
deren » op het Dorp elke 3He za 
terdag van de maand van 10 to " 
12 u Thuis houdt hij zich beschik
baar maar dan op afspraak tele
fonisch op nr 053/70730 

GAVERE 

AFSCHEID 
Op dinsdag 15 maart II verge

zelden we ons bestuurs l id Frank 
De Vogelaere naar zijn laatste 
rustplaats Als eens der jongs ten 
onder ons, na een kor ts tond ig hu
wel i jksge luk st ier f hij als diepge
lovig mens Bij zi jn l i jden der 
laatste dagen verontschu ld igde hij 
er zich nog om de hern ieuwing 
der l idkaarten zelf met te kunnen 
afwerken Frank leef t voor t in 
ons hart en onze gedachte 

GENTEEKLO 

WIJ VROUWEN 
Wi j nodigen nogmaals alle 

vr ienden en vr iendinnen ui t op 
ons gezel l ig samenzi jn van zater
dag 2 februar i Wi j zul len er kof
f i e en pannekoeken verorberen, 
en di t voor 35 fr per indiv iduele 
konsommat ie Ekskuus voor de 
4 frank die ju l l ie ons maandblad 
heeft aekost , de voor ons heel 
strenge en s t ip te tante Post heeft 
ons het met de hand geschreven 
— 4 uur in de namiddag — kwa
li jk genomen Wees zo vr iendel i jk 
te ve rw i t t i gen wanneer ju l l ie ko
men zodat we een idee hebben 
hoeveel f lens jes we moeten klaar
maken Je kan dat door het in
schr i jv ingsst rook je door te s tu
ren naar Tolhuislaan 15, Gent, of 
naar Vlaams Huis Roeland of tel 
naar 09/25 64 87, tussen 18 en 19 
u 

ZIEKENFONDS FLANDRIA-

GENT 

Bureeluren : 

Gent : Keizer Karelstr. 80, 
tel. 09/23.52.27, dagelijks. 
Merelbeke : Hundelgemsestwg 
359, tel. 09/30.79.09, elke dins
dag, 14 tot 17 u. 

Nevele : Cyriel Buysestr. 2, 
tel. 09/71.50.19, elke donder
dag, 14 tot 15 u. 

Wetteren : Kon. Astridlaan 
27, tel. 09/69.28.81, elke w/oens-
dag, 13 u. 30 tot 14 u. 30. 

Dendermonde : Grote Markt 
18, tel . 052/225.94, elke woens
dag, 16 u. 30 tot 17 u. 30. 

Zomergem : Markt 20, tel . 
09/72.71.37, elke donderdag, 
15 u. 30 tot 16 u. 30. 

Drongen : Steenweg Gent-
Deinze 5, tel 09/26.34.63, elke 
dinsdag, 9 tot 12 u. en elke 
vrijdag, 17 tot 20 u. 

Deinze : Driesstr. 36, tel . 
09/86.21.79, elke donderdag, 
10 tot 12 u. 

Mariakerke : Adv. De Bruy-
nestr. 5, tel . 26.38.59, elke don. 
derdag, 13 u. 30 tot 15 u. 30. 

GENT 
BRUGSE POORT 

Op vr i jdagavnod 18 januari h ie l 
den we onze eerste avond voor 
leden en s impat isanten Ruim hon
derd aanweigen woonden de f i lm
voors te l l ing bij over de IJzerbede
vaart van 1973 en lu is terden ge
boeid naar de gevat te ui teenzet 
t ingen van Frans Baert en Jef Ma 
ton Prof ic iat , w i j kkomi tee , en 
bouw verder de VU m uw beurt 
ui t 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
SPECIALE ..WIJ..-UITGAVE 
UITGEDEELD 

De reger ing was pas geval len 
toen m de vele bussen van Heus-
den en Deste lbergen het speciale 
« W I J ' - n u m m e r <• Zeg me eer
li jk , kan het nu echt met anders», 
gedeponeei-d werd 
HOREN, ZIEN EN SPREKEN 

Mededel ingen en teks ten voor 
ons t i j dschr i f t « Horen, Zien en 
Spreken » moeten ten laatste op 
1 februar i toegekomen zi jn op het 
redakt ieadres Koen van Meenen 
Nederbroekst r 1 te Heusden en 
voor p laatsel i jk n ieuws u i t Des
te lbergen bij Roland Kerckaert , 
Europalaan 16 te Deste lbergen 
AFDELINGSSEKRETARIAAT 

Het vast sekre tanaat van onze 
afdel ing is te bereiken op volgend 
adres Erna Haent jens,Dorpslaan 
7 te Heusden, te l 30.93.86. 
REEDS 20 NIEUWE LEDEN 

De hern ieuwing van de leden 
voor 1974 is geëindigd De nieu
we leden- en abonnementenslag 
IS volop bezig Op di t ogenbl ik t e l 
len we een tw in t ig ta l n ieuwe le
den Ons ledenst ree fc i j fe r voor 
1974 (v i j f jar ig bestaan) is 150 ' 

MOTIE VAN VU-ARR. 

ST-NIKLAAS 
VOLKSUNIE EN LEEFMILIEU 

Het arr bestuur van de Volks
unie heeft de dreigende mi l ieu-
schendingen onderzocht, die het 
Waasland bedre igen ten gevolge 
van de reger ingsplannen voor in-
f ras t ruk tuur . 

Het handhaaft zi jn verzet tegen 
de aanleg van het kanaal Men-
donk-Tielrode 

De VU s te l t dat de bouw van 
n ieuwe wegen niet mag gebeuren 
ten koste van landschappel i jk 
schoon en met zuin igheid in het 
gebruik van ru imte 

ZIJ geeft de voorkeur aan de 
zinnige u i tbouw van het openbaar 
vervoer en aanpassing van be
staande wegen 

ZIJ verzet zich tegen het ver
voer van g i f t ige s to f fen langs de 
wegen en meent dat de Liefkens-
hoektunnel pr ior i ta i r moet wor 
den verwezen l i j k t om di t vervoer 
per spoor te laten ver lopen 

Z IJ roept op to t b l i jvende waak 
zaamheid in verband met mogel i j 
ke luchthavenplannen voor Waas 
munster 

ST-NIKLAAS 

VOORDRACHT 
Op 1 februar i om 20 u in de 

Zaal, Torenstr te Lokeren spreekt 
op u i tnodig ing van de A Verbrug-
genkr ing prof F Ma t ton over 
« Ekonomie en Vlaamse Bewe
ging » Iedereen we lkom 

WAARSCHOOT 
SOC DIENSTBETOON 

Mr Frans Baert op zaterdag 2 
februar i tussen 14 en 15 u ten 
huize van gemeenteraads l id Fons 
Van Holderbeke, Stat ionsst r 6, 
tel 77 33 78 
FILM- EN DIA-VERTONING 

Zondag 3 februar i te 15 u in de 
zaal Schut tershof , Stat ionsst r 50, 
draaien we 2 romant ische super-
produkt ies m mosel-color « M e t 
Raoul naar Cachem » en <• M e t 
Renaat naar Ludenscheid » Regis
seurs waren de bekende Andreo 
Mate i en Dani los Deporto Er wor
den ook gegevens vers t rek t over 
de Pinksterreis 1974 Gegadigden 
kunnen reeds een voorschot veref
fenen 

flL€nD€R 
JANUARI 

26 Zomergem : 4e VU-bal, Parochiaal Cen t rum, Lt Dobbelae-
rest r 
26 Muide-Gent : Gezellig samenzijn en mosselsouper voor 
leden en s impat isanten, zaal Scaldis, Voormuide . 
29 Drongen : Vergadering met Vik Anciaux over « Brussel 
hoofdstad of tw i s tpun t », om 20 u in zaal Baloria (a f r i t Gent-
Wes t Drongen autost rade) . 

FEBRUARI 

1 Dendermonde : Voordracht over « Daensisme, voorloper 
Vlaamse Beweging » door Jos Verdoodt , zaal Tekenakademie, 
(mr Gew Cent rum Dienstbetoon en Naschoolse Vorming en 
Vlaamse kunstkr ing Appels) 
2 Denderleeuw : 10e VU-bal, feestzaal H Kru isko l lege, 
N ieuwst raa t 
2 Gent-Eekio : Lichtmisfeest in zaal Roeland (Wi j -Vrouwen) 
2 Nederhasselt : Ledenfeest van de afdel ingen Aspelare en 
Nederhassel t m de zaal Madeion te Nederhassel t Aanvang 
om 20 u 
2 St Niklaas : 6de Nacht van Europa te 21 u M e t Ingr iani , 

Romanos en de d iskoteek van het Vrije Waasland. 
3 Waarschoot : Film- en dia-vertoning, koffietafel. 15 u , in 
Schut tershof , Stat ionsst r 50 
5 Gent-Zuid : Lode Claes spreekt. Zaal Reinaert , Maria-Hen-
dr ikap iem. 
5 St-Niklaas : Ontmoeting met de top (H Schi l tz en E Ras
kin) om 19 u 30, Hotel Spiegel , S ta t ionsst r 1 
7 Aalst : Ontmoeting van de arr. raad met het Partijbestuur. 
Namens het Part i jbestuur H Schi l tz en E Raskin Lokaal 
«• Het Gulden Vl ies » Aanvang 20 u 
9 Welle : Pensenkermis zaal « Eendracht » 

16 Oordegem Dorp : Derde Grote Dansavond van Dender 
Wes t 19 30 u zaal « Fiesta », 40 f r 

23 Ertvelde : Bal van de Vlaamse Staat in zaal A t lan t is om 
20 u Orkest De Batte ls 

MAART 

2 Gavere : VU-Weergalmbal om 20 u 30 in zaal Racing 
16 Denderhoutem : 13e nachtbal van de VU, zaal Hand m 
Hand, om 20 u Orkest Spiders Factory Kaarten a 60 fr bi j 
al le mandatar issen en kader leden. 

DKnscB€coon 
Arr. DENDERMONDE 

V o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r A V I L G E E R I N C K 

1ste zaterdag van de maand : 
BUGGENHOUT-BAASRODE : bij Keldermans, Kasteelstr. 186, Buggen-
hout, tel . 332.64, 10 tot 12 u. 
LEBBEKE : in gasthof Pips, Leo Duboisstr. 28, tel . 215.31, 10 tot 12 u. 
WIEZEDENDERBELLE : café Centrum, Wieze, 14 tot 16 u. 
1ste woensdag van de maand : 
GROOT-DENDERMONDE : in Den Ommeganck, Grote Markt, Dender 
monde, tel . 052/225.67, 18 tot 20 u. 
2de zaterdag van de maand : 
OVERMERE : in Den Hoorn, Centrum, tel . 09/79.55.07, 8 tot 10 u. 
H A M M E : café Spinnenhof, Hamme-Zegge, 10 tot 12 u. 
WETTEREN : in De Klokke, Vlaams Huis, 14 tot l é u. 
SCHOONAARDE-WICHELEN-SCHELLEBELLE : in Palinghuis, Brugstraat, 
Schoonaarde, tel . 432.46 of café Mikeno, Dorp, Schoonaarde, 16 tot 18 u. 
3de zaterdag van de maand : 
BUGGENHOUT-BAASRODE : bij Keldermans, 10 tot 12 u. 
WAASMUNSTER : Spijshuis Dennenland, Ommeganckdreef, te l . 470.41; 
14 tot 16 u. 
3de woensdag van de maand : 
GROOT-DENDERMONDE : in Den Ommeganck, 18 tot 20 u. 
4de zaterdag van de maand : 
OVERMERE-BERLARE : in Den Hoorn, 8 tot 10 u. 
LEBBEKE : in Gasthof Pips, 10 tot 12 u. 
SCHOONAARDE-WICHELEN-SCHELLEBELLE : café Mikeno, 14 tot 16 u. 
GREMBERGEN : in Uilenspiegel, Dorp 1, 16 tot 18 u. 
Ten huize : 
Op afspraak: tel . na 19 u. naar het sekretariaat ( tel . 238.89). 

Arr. ST.NIKLAAS 

V o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r N E L L Y M A E S 

SINT-NIKLAAS : elke donderdag, van 9 u. 30 tot 11 u., Vü-sekretariaat, 
Verdurmenstraat 6. 
En eveneens op haar adres, na telefonische afspraak (tel . : 76.49.74). 
H A M M E : bij Eddy Van de Bogaerd, Krqisbeeldstr. 42, 8 tot 10 . 

S e n a t o r d r G E R A R D D E P A E P : 

BEVEREN : tijdens de konsultaties op zijn adres, Zandstr. 30. 
Senator dr M. Coppieters : 
NIEUWKERKEN : dinsdag 5 februari en 19 februari, om 20 u., op zijn 
adres, Meesterstr. 161. 
BEVEREN : dindag 12 februari, 10 u., Vrasenestr. 12. 
Verder op afspraak : tel . 03/76.57.64. 
Volksvertegenwoordiger Nelly Maes : 
ST-NIKLAAS : donderdag 7, 14, 21 en 28 februari, Verdurmenstr. 6, 
9u. 30 tot 11 u. 
MELSELE : maandag 11 februari, 19 u., Reinaert, Grote Baan 233. 
LOKEREN : maandag 4 februari, 17 u. 30, Groendreef 63. 
SINAAI : woensdag 6 februari, 19 u., Vleeshouwersstr. 
TEMSE : vrijdag 22 februari, 10 u., café Temsica, Wilfordkaaï 14. 
SINT-GILLES : dinsdag 5 februari, 20 u. 30, De Fortuin, Kerkstr. 72. 
Verder op haar adres. Prinses Josephine-Charlottelaan 115, St-Niklaas, 
na telefonische ofspraak (76.49.74.) 
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WEST-VLAANDEREN 
BRUGGE (Arr.) 

UITGEBREIDE ARR. RAAD 
Vrijdag 15 februari te 20 u 30 

in het Breydelhof met H. Schiltz 
en E. Raskin. Tema : « Ontmoe
ting met de top ». De afdelingen 
gelieven deze konfrontatie alvast 
voor te bereiden en vragen die 
zouden rijzen, goed te formuleren. 

BRUGGE-KERN 

KOLPORTAGE 
Met « Wij » op morgen zondag 

27 januari in een Brugse wijk. 
Verzamelen om 9 u. 45 aan St-Gil-
liskerk. Vorige keer was de deel
name eerder mager, maar de ver
koop goed. Het klimaat is gunstig, 
dus rekenen we op een flinke op
komst. 

ALGEIVIENE 

LEDENVERGADERING 
Vrijdag 8 februari om 20 u. 30 

in het Breydelhof. Er wordt de le
den een gratis hapje aangeboden. 
Gelieve dus vooraf deelname te 
melden door inschrijving in Brey
delhof of bij de bestuursleden. 

BLANKENBERGE 

DIENSTBETOON 

Volksvert. P. Leys houdt zitdag 
op de eerste dinsdag der maand 
van 20 tot 21 u. in het drankhuis 
Rodenbach, Onderwijsstr. Elkeen 
die problemen te behandelen 
heeft kan hem daar, volkomen 
gratis raadplegen. Personen met 
dringende zaken komen steeds 
terecht bij gemeenteraadslid Jef 
Fryns, de Smet de Nayerlaan 78, 
tel. 42238 of bij KOO-lid H, Van 
Rijssel, K. Boudewijnlaan 25, tel. 
41201. 

BREDENE 

GEBOORTE 

Bij onze VU-schepen Reimond 
Lagast en echtgenote Marcelia 
Tyvaert kwam op 5 januari een 
dochtertje Ina. Onze beste wen
sen aan Ina en haar ouders. 

GROOT-BRUGGE 

GEMEENTERAAD 
Op maandag 28 januari te 17 u 

Op de agenda staan de stadsbe
groting '74, de begrotingen van 
de gemeentebedrijven van de 
KOO en enkele tientallen andere 
punten. Kom ook eens luisteren. 
En wees beleefd tegen de poli
tieagenten als ze weer identiteits
kaarten moeten kontroleren. 

DIKSMUIDE 

DIKSMUIDSE POLITIEK 
Er verschijnt een speciaal num

mer van « Kijk Nieuw » In alle 
bussen van Diksmuide. Nu de VU 
in de meerderheid zit is « de op
mars der opcentiemen » eindelijk 
gestopt. Het zwembad « De Ku-
pe » krijgt onder leiding van 
schepen Joost Tryhou een uitba-
tingsvorm die uniek is in België, 
onder medebeheer van de Neder
landse Sportbadenfondsen 

HARELBEKE 

AVONDMAAL 

De afdeling nodigt alle leden 
en simpatisanten van het ganse 
arr Kortrijk uit op een heerlijk 
avondmaal op zaterdag 9 februari 
om 20 u. in De Zwaan te Stase-
gem-Harelbeke. Keuze tussen 2 
gerechten. Prijs . 120 fr Inschrij-. 
ven bij R. Stock, Vlaanderenlaan 
46, tel. 701.61 en P. Verscheure, 
Bosdreef 17, tel. 171.08. 

ZIEKENKAS 
Laat u inschrijven bij het zie

kenfonds Wset-Flandria. Alle in
lichtingen bij R. Stock, Vlaande
renlaan 46, tel. 701,61. 

HOUTHULST 

ONS BAL 

DATUMVERANDERING 

Anders dan vorige week aange
kondigd zal ons bal niet doorgaan 
op 2 doch wel op 9 maart in het 
Rozenhof te Klerken 

lEPER 

VUJO-BESTUUR 

Op de bestuursvergadering van 
de Vujo van zaterdag II werd 
Mieke Vergauwen aangeduid voor 
het arr. bestuur J P. Deroo zal 
ons te Brussel vertegenwoordi
gen in de Vujo-nationaal en Dirk 
Lambeets wordt onze afgevaardig. 
de in de stedelijke jeugdraad. On
ze voorzitter Kris Casier blijft 
plaatsvervangend lid voor deze 
funktie 

JABBEKE 

VLAAMSE KRING 

Richt een optreden in van Di-
mitri Van Toren. De liederen van 
deze kleinkunstenaar worden in 
Vlaanderen « geproefd » en goed 
beluisterd. Genummerde kaarten 
voor deze avond in de zaal « Ons 
Huis » ter Caverstr. op donder
dag 28 februari te 20 u. of vooraf 
bij Fernand Collier, Dorpstr. 45. 

KLEMSKERKE-VLISSEGEM 

POLITIEKE KRACHTPROEF 

IN KLEMSKERKE ? 

Te Klemskerke worden door 
sommige sindikale parasieten al
le middelen aangewend om loka
le mandatarissen te beïnvloeden : 
men dreigt zelfs de kredieten
kraan dicht te draaien (Staats
steun) indien ze « neen - zouden 
stemmen inzake de overheveling 
van een gedeelte van de Mercier-
laan ten voordele van het vakan
tiecentrum « Sparrenduin » De 
VU van De Haan vraagt alle ge
meentemandatarissen neen te 
stemmen : deze laan werd be
taald en gemaakt door alle inwo
ners van onze gemeente Dus • 
handen af van de Mercierlaan ! 

HUWELIJK 
Het VU-bestuur van De Haan 

wenst veel geluk en voorspoed 
aan de jonggehuwden Antoon 
Wouters-Vanmassenhove. 

OOSTENDE-VEURNE-

DIKSMUIDE (Arr.) 

DIENSTBETOON 
Kamerlid Emiel Van Steenkiste 

houdt elke derde zaterdag zitdag 
in de Riva-Venus, Aardrijkestr. te 
Eernegem om 11 u. 30. Om 12 u. 
lindaan. Om 12 u. 45 te Bredene 
bij Kamiel Haeck, Driftweg 59. 

Hervé Vandamme, St-Maartens-
plein 2 (na 18 u. 30) 

Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108 
('s voormiddags). 

OOSTENDE-STENE 

GEBOORTE 
Op 29 december werd een ge

zonde tweeling geboren bij onze 
penningmeester Rogier Demeule-
naere en zijn vrouw Christiana De-
feau. Zij heten Wim en Joos en 
onze hartelijkste gelukwensen. 
MIS 

Op zondag 3 februari om 11 u. 
15 in de St-Annakerk van Stene-
Dorp ter nagedachtenis van Dis 
Vanbaelenberghe. 

OOSTENDE-VUURTOREN 
LEDENSLAG 

Onze afdeling kwam als tweede 
uit de bus voor de ledenhernle-
wing in 0-V-D, en daarbij kwamen 
nog 21 nieuwe leden bij ! Harte
lijk dank aan alle medewerkers 
en nu nog een korte inspanning 
voor « Wij ». 

ROESELARE 

DIENSTBETOON 
Mik Babyion, Westlaan 145 

(202.08) : elke maandag van 17 
tot 18 u. ; gemeenteraadslid Pa-
triek Allewaert, Ooststr 46 
(214.73) ; Annie Pottie-Kindt, Kas-
teeldreef 2 (241.68) ; Victor Van-
gheluwe, Begoniastr. 14 (267.85) ; 
Piet Walleghem, leperstr 226 
(267.10) ; allen op afspraak ; 
KOO-leden : Lut Vanmoerkerke-
Vermeersch, Begoniastr. 18 
(226.63) en Hubert Vandenbunder, 
Hof van 't Henneke 12 (239.88), 
allen op afspraak. 

JANUARI 
26 Roeselare : Gespreksnamiddag in de « Tij! > om 14 u. 
27. leper : Vuio-Wandelnamiddag, om 14 u. verzameling aan 
« Nieuwwerck », Markt. 
31 Tielt : Meeting over het leger met N. Maes in Vijvershof 
om 20 u. 
FEBRUARI 
1. Diksmuide : Hutsepotavond in Vlaams Huis om 20 u. 30. 
2. Kortrijk : Arr. raad om 17 u. in « 1302 •. 
2. Eernegem : VU-bal, zaal Riva-Venus. 
3. Stene : Mis ter nagedachtenis van bestuurslid Baelenber-
ghe in de Sint-Annakerk om 11 u 15. 
5. Tielt : Arr. meeting Roeselare-Tielt. Zaal «Vijverhof», Kort-
rijkstr. 
8. Izegem : Lesvoordracht Dl over de Bretoenen door Valeer 

De Pauw. 
8. Izegem : Ontmoetingsavond met de Volksunie. 20 u., zaal 
Centrum. Sprekers . Hugo Schiltz en Coveliers. 
8 De Haan : Tentoonstelling Piet Vandenbys. 
9. Kortrijk : Prijskaarting in « 1302 » ingericht door de Vlaam
se Klubkaarters. Aanvang : 10 u , afkaarting : 19 u. 30. 
9 Kortemark-Handzame : Afdelingsbal in « Casino », Handza
me. 
9. Handzame : Feestavond, zaal Casino, Stationsstr. om 20u 30 
15. Roeselare : Gespreksavond over federalisme en demokra-
tie, om 20 u. in zaal St-Michiels. 
16. Middelkerke : Afdelingsbal in zaal Lido. 
16. Vichte : Dansfeest in zaal Streuvels om 20 u. 
16. Ingooigem : VU-bal ingericht door de afd. Vichte-Tiegem 
in zaal « Stijn Streuvels » om 20 u. 
19. Gistel : Arr. raad in Ten Putte. 
21 Kortrijk : Bijzondere arr. raad in aanwezigheid van H. 
Schiltz en E Raskin m •< 1302 » om 20 u. 
22. Blankenberge : Kaartingavond in « Le Lierre », Marie-Jo-
séelaan 10, om 20 u. Inschrijvingsgeld 25 fr. 5.000 fr. prijzen. 
22 Zwevegem : Mosselsouper van de plaatselijke afdeling 
in lokaal « De Kaai ». Inschrijven op tel. nr 75729 van W. Ver-
schaete. Prijs : 80 fr. 
MAART 
1. Roeselare : Kleinkunstavond, zaal Lebon. 
8 Roeselare : Ideaal gemeentebeleid, zaal St-Michie.l 

DKnSCB€COO 
L U K V A N S T E E N K I S T E , Kamerl id 
Zaterdag 26 januari : 
VICHTE : Harelbekestr. 35, tel. 77376, 16 tot 17 u. 
HARELBEKE-STASEGEM : café De Zwaan, Plaats, tel. 21150, 17 u. 30 
tot 18 u. 30. 
Maandag 28 januari : 
KORTRIJK : « 1302 », A, Reynaertstr. 9, tel. 11600, 17 u. 30 tot 19 u. 
WEVELGEM : Vredestr. 10, tel. 44332, 20 tot 22 u. 
Vrijdag 1 februari : 
BISSEGEM : « Leopold », Stationsstraat. 
Maandag 4 februari : 
LENDELEDE : café De Handboog, Plaats, tel. 051-31314, 11 u. 30 tot 13 u. 
KORTRIJK : « 1302 », A. Reynaertstr. 9, tel. 11600, 17 u. 30 lot 19 u. 
WEVELGEM : Vredestr. 10, tel. 44332, 20 tot 22 u. 
Zaterdag 9 februari : 
INGOOIGEM : zaal Streuvels, tel. 77467, 16 tol 17 u. 
WAREGEM : café Weekend, Holstr., 17 u. 15 tot 18 u. 
GULLEGEM : café Stadium, Wevelgemstr., tel. 41678, 18u.30 tot 19u.30. 

Melaatsheicl...of het leven 

lCies...en wees mild 
P.C.R.462. 

We zouden tweemaal meer 
melaatsen moeten kunnen 
genezen 

Vandaag zi|n er nog 15 mil 
|oen die lijden terwijl enkele 
tionderden franken volstaan 
om een melaatse definitief te genezen 

Alle gelden komen 
integraal ten goede 
van de melaatsen 

WERELDDAG 
UOORDE 

MELAATSEN 

LEP IC 18MN Lintas 
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Groepen en maatschappijen allerhande ! ! I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Kan U op ieder ogenblik van de dag van het 
jaar middag- en avondmalen aanbieden 

I N T E R E S S A N T 

Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondag
avond in een gezellige sfeer. 

Nadien kri jgt U gratis gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag - en avondmaal in g roep : gezel l ig f i j n , goed en g o e d 
koop. De grote special i teiten zi jn : Ochsenschwanzsuppe -
Hongaarse goelasj - Eisbein mi t Sauerkraut - K ip aan het spit -

Krachtvleesschotel beter dan in Dui ts land. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen 
ANTWERPEN : Groenp l . 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van 

de stad 
LEUVEN (Bierke lder) . Oude Mark t 1 1 . Tel. 016/268.69 . 

mooiste kelder van Europa. 
BRUSSEL : N ieuwbrugs t r . 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van 

Brussel 
AALST (K laroen) : A u t o w e g . Tel. 053/228.53 . 1.000 plaatsen 
HULSTE (Kor t r i j k ) : Brugsestwg. 1 . T. 056/751.36 - 2.400 p i . 
KONTICH : Kon. Astr id laan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Shvg Torhout-Lichtervelde. 2.000 p i . T. 051/728.22 
DRONGEN . A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN • Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Seenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Stwg Knokke-Ma ldegem-Moerbeke . Tel. 050/502.96 
BERINGEN • Grote Mark t 17 - Tel. 011/320.51 
OOSTENDE Oude luchthaven M idde lke rke - Tel. 059/320.86 
W i | zoeken dr ingend als medewerkers Ernstige fami l ies 
waarvan de man of de v r o u w de keuken kan leiden — Vast 
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale w e t -

Liefst mensen van ' t vak 

Schri f tel i jk aanbieden b i j : ABTS : Tiensestwg 128, Korbeek-Lo 

WALTER ROLAND 
ged ip lomeerd opt ic ien, 

e rkend door al le z iekenfondsen 

KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 
( l e t op het hu isnummer ! ) 

Telefoon 03/26.86.62 

ALLE MONTUREN 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 

P.V.B.A. 
Lange Zout t t r . 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053)240.60 

^ 

KINDERARTIKELEN : p loo i - en wande lwagens - bedjes en 
w iegen - stoelen en looprekken - schommels - kamervers ie

r ingen - wastafels en waskusserts - k inde rk led ing . 
SPORTARTIKELEN : a l ler le i - tu rnk led i j - ru i teru i t rust ingen -
p ing-pongtafe ls - badk led ing en alle toebehoor ten - ro l - en 

ijsschaatsen - kampingar t ike len - tu rngere i . 

SPEELGOED : u i tgebre ide keus in merkar t ike len : autobanen -
elekr. t re inen der beste merken - auto's - go-carts - t rakteren -
poppen - poppenwagens en -w ieg jes - bure len - lessenaars -
borden - f ietsjes - al le gezelschapsspelen - al le soorten me-

kanieken - schooltassen - borden - tu inmeube len - t u i n -
schommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
•el. (03)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Linnonades 
• 

Bi jhuizen : Cogels Osyle! 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

flflnB€UOL€n 

H O U T W O R M ? 
Behandeflng van dakwetken tegen aHe hout-
insekten. TWHniG JAAH WAARBORG. 
Dok. op aanvraag. Gratis tiastek in gans het 
land. P.VBA INDUSTRADE. Vanderzijpenstr. 
12, Wenunel (Bt) - Tel 02/7920 00. 

A l l en landen v laggen - Kunst-
v laggen - Reklaam v laggen -
Fanions - W impe l s - Gebor
d u u r d e kentekens - b i |beno-
d igdheden . Lintjes met leeuw 

en speld - Ze l fk levers . 
Onze reklaam leeuw katoen 

150 X 150 
375 F - met fennen 475 F. 

VRAAGT PRIJSLIJST . 

Paul SUYS 
Molenve t t 50, Herentals 2410 
T. (014)212.07 - P.R. 10.29.28 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

Garage ST. JOZEF 
Assesteenweg 117 

TERNAT - Tel. 52.13.12 

KUNSTGEBITTEN-

HERSTELLINGEN 

TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 
Tel. 34.06.43 om na 18 u. 25.46.42 

p.v.b.a. Lierse Vloerhandel 
LIsperstraat 49 - 2500 LIER 

Tel. (03)80.14.71 

SPECIALITEITEN 

Vast tap i j t - Open haarden 

fan PAUWELS-

DE BRAUWER 

RESTAURANT 

« HET PALINGHUIS » a / d Schelde 

Het huis met fami l ie t rad i t ie 

Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarda 

Tel . (052)432.46 

w e k rustd. . v r i j d . 14u to t zat 16u 

F ITO 

Kol legestraat 79-81 
2440 GEEL Tel . (014)593.69 

V lam ingen , 
• g. I v raag GRATIS 
l v ? i l advies voor u w 
^ ^ ^ ^ hypo theek- len ingen 

( I e en 2e r.) 
en u w bouwgrondk red ie ten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortr i jkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.) 

Agen ten en makelaars 
neem kontakt met ons 

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

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83, 

MACONFECT - KLEDING 
Opperst raat 37 — LIEDEKERKE 

Tel. (053)662.19 

MAATWERK en zeer gro te keus 
k led ing . KLAAR O M DRAGEN » 

STANDING 
2 X kopen 1 x beta len 

(5.000 in stock) 

HEREN - DAMES - KINDEREN 

Dendermondse s teenweg 276 
AALST 

« GROENSPAAN » 

RUSTHUIS 
N i e u w b o u w - rust ige omgev ing 

VALIEDE en MINDER-VALIEDE 
personen 

Vlaams-nat ionale eigenaars 
Langeweg 34 B - 1900 Over i jse 

(Ma le izen) - Tel. (02)53.91.62 

DE OUDE KRING 

Café - vu-lokaal 
Dorpsple in , Heusden-L imburg 

DlcPVRIE2EB3 

IBflUtfX DiEFVtllESTUNMnLG 
iniirni 1 KAMiONKohi.iNO 
JUllHI/ WlNKELlNRlüHnNSEN 

o.o. VOOR SUPERMARKTEN, «NDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA OeWinterstraat 24 
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03) 36.11.35-36.59.31 

LUSTRERIE 

MARC DE VRIESE 
WANNEER HET O M UW 

VERLICHTING GAAT 

Bon. Ruzettelaan 56, 
Assebroek - Brugge 

Grote Baan naar Kor t r i jk 

WIJNEN KOOPT MEN 

IN VERTROUWEN 

F. W. COLAERT 
Generaal Jacquesstraat 61 

8160 D iksmu ide 
Tel . (015)509.72 - 500.57 

Bezoek ten hu ize op aanvraag 

FREETIME FLAT 
INTERNATIONAL pvba 

Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksi jde 
te l . (058)527.77 

Leopold l . 260 - 8430 M idde lke rke 
t e l . (059)322.60 

Verhu r ing en verkoop van moder
ne, n ieuwe appar tementen en s tu
dios - bunga lows en caravans -
sommigen met pr ivaat zwembad -
gelegen te Koksi jde, Oostdu inker -
ke en midde lkerke - huu r per 
maand, per week , per w e e k e n d 
o f een per iode naar e igen smaak 
Vraag in l icht ingen - Schri j f o f te 

lefoneer 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismi jn 104 - Oostende 

ZEEVISGROOTHANDEL 

— Prijsl i jst op aanvraag — 

DISCO-BAR & D A N C I N G 

« TRANSVAAL » 
49, Liersesteenweg - Booischot 

( b i j He is t -op-den-Berg) 
In de geest der Neder landen 
Een typische Zu id -A f r i kaanse 

sfeer. 

ELECTRA-BREE P.V.B.A. 
Boneputstraat 28 - Bree 

Tel. (011)65.188 en 66.477 

MIELE - AEG - LINDE 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT GLASAL 

FABRIEKEN TE 
RAMSDONK 

TEL. 015/714.47 - 719.13 
TOONZALEN 

BRUSSEL (02)17.71.99 
ANTWERPEN (03)35.60.69 

LEUVEN (016)347.94 
HASSELT (011)216.23 

HERENTALS (041)239.10 
ZWEVEZELE (051)612.84 

TIELT (W.VL. ) (051)420.15 
GENT (09)25.50.85 

A a n b o u w k e u k e n s 
HELEMAAL naar maat. 

A p a r t en per k lant gemaak. 
Niet duurder dan ser ie fabr ikat ie , 

en zel fs beter ! 
Prijsbestek en s tud io z i jn grat is. 

Keukenbedrijf R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 N i e u w p o o r t 

Tel. (058)235.81 

matthieu's beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichting ^^^^^ 

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratis op 
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RLMS 

EEN SLIPPERTJE 

MET ALLURE 

(A TOUCH OF CLASS) 

Een filmkomedie die er mag zijn, 
een meesterwerkje in vergelij
king met het elders op deze blad
zijde besproken «Le Concierge» ; 
een film op het stramien van de 
Amerikaanse komedies der derti
ger jaren. De twee hoofdvertol
kers, Glenda Jackson en George 
Segal, doen je terugdenken aan 
duo's als Doris Day-Rock Hudson 
of Katherine Hepburn-Gary Grant. 
Dit betekent allerminst dat « Een 
slippertje met allure » geen fi lm 
van onze tijd zou zijn. Het ver
haaltje kon zich weliswaar even
goed afspelen in de dertiger ja
ren (en is eigenlijk van alle t i j 
den], maar de direkte, onver
bloemde, pikante en met Ironie 
doorspekte wijze waarop het is 
behandeld is ontegensprekelijk 
van deze t i jd. 

Tussen Steve Blackburn (George 
Segal), gehuwd en vader van 
twee kinderen, en Vicki Allessio 
(Glenda Jackson), gescheiden en 
moeder van twee kinderen, ont
staat een op het eerste zicht 
« Brief Encouter » (film van D. 
Lean, waar ze samen op een be
paald ogenblik snotterend naar 
zitten te kijken). Ze ontmoeten 
elkaar bij toeval in Londen en 
besluiten hun « romance » te la
ten openbloeien in het Spaanse 
vakantieoord Marbella. De om
standigheden zijn hen niet gun
stig gezind en beiden krijgen het 
hierdoor zo op hun zenuwen dat 
ze slechts via allerlei botsingen, 
scheld-, vecht- en gooipartijen tot 
een relatie komen, die dan ech
ter van onweerachtig overslaat in 
stormachtig, zodat ze besluiten 
hun verhouding verder te zetten 
in de Londense wijk Soho. Een 
verkeerde beslissing, zoals ver
der blijkt. 

« Een slippertje met allure » is 
een fi lm van het lichtvoetige gen
re, vol typisch Britse dus flegma
tieke humor, met talrijke rake 
gags, die niettegenstaande ze 
vaak pikant gekruld zijn, nergens 
platvoers of vulgair worden. Naar 
het einde toe verliest de fi lm wel 
aan pittigheid doordat het senti
mentele en moraliserende hier 
om het hoekje komt kijken. Jam
mer dat kineast Meivin Frank dit 
laatste gedeelte niet even luchtig 
heeft weten te houden. 
Opvallend in deze f i lm zijn de 
snedige dialogen. Beide hoofd
personages dienen elkaar meest
al heel raak van repliek, te raak 
eigenlijk om waar te kunnen zijn. 
Voor deze dialogen gaat een spe
ciale pluim naar Jack Rose, die 
trouwens samen met Meivin 
Frank instond voor het script van 
deze fi lm. Dat de dialogen zo 
goed overkomen heeft Meivin 
Frank echter niet alleen te dan
ken aan Jack Rose, maar even
goed aan de uitstekende vertol
king van George Segal en Glenda 
Jackson. Deze laatste bewijst 
hiermee dat ze naast het ernstige 
genre ook het komische genre 
aankan. Terecht kreeg zij — sa
men met de fi lm een prijs op het 
filmfestival 1973 te San Sebas
tian. 

HILDE DEKEYSER 

LE CONCIERGE 
Jean Girault is de inblikker van 
talrijke De Funès-films. Wanneer 
hij kan steunen op het komische 
talent van deze akteur is het re
sultaat van Giraults kunde nog 
middelmatig te noemen. Zonder 
De Funès slaagt Girault zelfs 
daar niet in. Dat bewees hij met 
•< La maison de campagne » en 
dat bewijst hij nu opnieuw met 
« Le Concierge ». 
De conciërge waar het hier over 
gaat is een jongeman die zopas 
zijn studies in de rechten be
ëindigde. Aldra ondervindt hij dat 

Het valt Glenda Jackson en George Sega! niet nnee op de luchthaven 

BAXTER! 
Deze film wordt in première voor 
België vertoond in zaal EIckerlyc 
te Antwerpen op maandag 28 ja
nuari (KFL-voorstelling). Binnen
kort komt deze film dan te Brus
sel uit. Bij die gelegenheid zullen 
we in deze rubriek zeker nog op 
de film terugkomen. De Antwer
penaars willen we echter reeds 
sterk aanraden deze fi lm te gaan 
zien. Weliswaar gaat hij af en toe 
te sterk de sentimentele toer op 
en doet hij nogal geforceerd aan. 
Maar de uitwerking van het tema, 
nl. het effekt van liefde en begrip 
of van de afwezigheid daarvan op 
het psychisch evenwicht van een 
jonge puber, is boeiend en (het 
geforceerde en sentimentele 
daargelaten) erg waarheidsge
trouw. Bovendien wist de Britse 
kineast Lionel Jeffries, die zelf 
een lange loopbaan van akteur 
achter zich heeft, het maximum 
uit de verschillende akteurs te 
halen. Vooral het spel van Scott 
Jacoby in de rol van Baxter is 
enorm goed. 

H.D.-

INTERNATIONAAL 
FILMCEBEUREN 
TE GENT 
Van vrijdag 25 januari tot donder
dag 31 januari grijpt te Gent het 
« eerste internationaal filmgebeu-
ren van Gent » plaats. 
Voor meer inlichtingen : Studio 
Skoop (die samen met de univer
sitaire filmklub deze week orga
niseert), J. Van Arteveldeplein 

een diploma niet onmiddellijk 
geld betekent. En aangezien geld 
voor hem bijikbaar hèt van hèt is, 
waagt hij zijn kans als conciërge: 
het resultaat van een nachtje In 
bed met een invloedrijke juf, die 
ook niet van haar diploma's maar 
wel van haar mooie dijen leeft. 
Met flair ontpopt de nieuwe con-
ciëge zich ais all round-man : 
goed voor allerlei klusjes, goed 
in bed. Goed ook in het ontfutse
len van allerlei geheimpjes bij de 
rijke bewoners van het huis, wat 
hij steeds in zijn (financieel) 
voordeel weet uit te buiten. Sa
men met een soort mislukt joer-
nalist manoeuvreert hij dusdanig 
met een lapje grond, dat hij er 
een klein fortuintje aan over
houdt. Waarna hij de joernalist 
laat vallen als een baksteen, 
evenals alle vrouwelijke bed-ge
noten in het huis, om de dochter 
van de uiteindelijke grondeige
naar te huwen (kwestie van juis
te berekening). De ex-conciërge 

heeft nu een Porsche, een moote 
en rijke vrouw, een stuk grond 
met eronder een fabriek en erbo
ven huizen, en vooral een bom 
duiten. Hij is gearriveerd. Maar 
zie, een nieuwe conciërge doet 
zijn intrede, waarna het spelletje 
kan herbeginnen. 
Waar juist de humor of de satire 
in dit alles zit is me volkomen 
onduidelijk. Het ontbreekt de f i lm 
gewoon aan pittigheid en de en
kele gags die er nog zijn verlie
zen hun komisch karakter doordat 
je ze lang van tevoren reeds ver
wacht. Een voorbeeld van zoge
zegde humor ? Bvb. een minister 
die vanop het tv-scherm onwe
tend toekijkt op een vrijpartijtje 
van zijn vrouw met de konciërge. 
Wie dit soort humor slikt, kan 
misschien nog wel iets in deze 
film zien. Ik vind hem in elk geval 
een goed voorbeeld van slechte 
Franse komische f i lm. 

HILDE DEKEYSER 

B, Le Coq als conciërge met een van zijn bed-genotes. 

ZATERDAG 26 JANUARI - BRT 
MURPHY'S WAR (1970) 
Engelse oorlogsfilm van Peter Yates, wiens enige bedoeling was een 
vlotte avonturenfilm realiseren. Het werk blijft dan ook vrij opper
vlakkig, zeker wanneer de absurditeiten van de oorlogsgruwelen in het 
licht worden gesteld. Een niet helemaal overtuigende vertolking van 
Philippe Noiret en Peter 0'Toole. 

ZATERDAG 26 JANUARI - RTB 
DE CRACKS (LES CRACKS) (1968) 
Komische, burleske, maar niet al te fijne klucht, gesitueerd in de 
•< belle époque ». De film verhaalt de strijd van Duroc, een uitvinder
knutselaar die een prototype van sportfiets heeft ontwikkeld, om de 
eerste prijs weg te kapen in de wielerwedstrijd Parijs-San Remo en 
aldus van de deurwaarder mr Mulot verlost te zijn. Een aantal goede 
gags en toespelingen die vooral door wielerfans zullen gesmaakt 
worden. 

MAANDAG 28 JANUARI - BRT 
GLAZEN SPEELGOED (THE GLASS MENAGERIE) (1950) 
Gevoelige psychologische, maar ietwat te lang gerekte film van Irving 
Rapper, naar het gelijknamige suksesvolle toneelstuk van Tennessee 
Williams. •< Glazen speelgoed » is de psychologische schets van een 
burgergezinnetje. Vier belangrijke personages : Amanda, een energieke 
moederfiguur, leeft samen met zoon en dochter in een tamelijk arm
zalig appartementje in St. Louis. Hun eentonig, kleurloos en hooploos 
bestaan wordt op zekere dag danig door elkaar gehaald door de komst 
van Jim, een kollega van Tom. 
Van de wrange, gevoelsgeladen sfeer die de essentie van het oor
spronkelijke toneelstuk uitmaakt, is er volgens bepaalde kritici m de 
filmversie veel verloren gegaan. De meningen over deze prent zijn 
echter verdeeld, wat waarschijnlijk te wijten is aan de klassieke pro
blemen die een bewerking voor een ander medium met zich meebrengt 
VRIJDAG 1 FEBRUARI - BRT 

THE KING OF JAZZ (1930) 
Toen de gesproken film nog maar pas enkele jaren oud was, kwam één 
va'i de merkwaardigste films uit die het musicalgenre ooit voortge
bracht heeft • « The King of Jazz » van John Murray Anderson De film 
is een aaneenschakeling van muzikale nummers. Er is géén verhaal, 
géén dramatische situatie, enkel en alleen muziek, dans, kostuums 
en vooral • kleur. Dit laatste was voor een periode erg uitzonderlijk 
Voor de liefhebbers van lichte muziek Is •• The King of Jazz » een 
echte antologie, met het orkest van Paul Whiteman als boeiend mid
delpunt. Tenslotte is « The King of Jazz » een museumstuk uit de 
geschiedenis van de show-business, en wel omdat deze film een 
levensecht beeld geeft van de beroemde shows waarmee Ziegfield 
00 Broadway furore maakte onder de titel : « Ziegfield Follies -. 
Om al deze redenen, en ook omdat de film pas onlangs herontdekt 
werd, mag men « The King of Jazz » een « Andere Film van Vroeger » 
noemen. De film wordt inderdaad uitgezonden in het programma 
« De Andere Film », waarmee de makers willen duidelijk stellen dat 
deze titel een begrip is dat niet alleen of niet uitsluitend, de under
ground- of marginale film dekt, maar ook in de kommerciële sektor 
stof te over vindt, daar waar verbeelding en durf aan bod komen. 
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BOeK€M 

EEN BOEK OVER WILLEM DE ZWIJGER 

Door het Mercator Fonds werd, met 
de steun van de Bank van Parijs en 
de Nederlanden, een prachtig l<unst-
boek uitgegeven gewijd aan de figuur 
van Willem de Zwijger. De auteur er
van is een Fransman, Yves Cazaux, en 
het boek is dan ook in het Frans ge
schreven. 
De Prins is tot op onze dagen een in 
Vlaanderen door de intellektuelen ver
eerde en verheerlijkte figuur. Een van 
de grootste figuren trouwens uit onze 
geschiedenis. 
Ik zal het in deze bespreking niet heb
ben over de illustratie die overvloedig 
en schitterend is, doch over de tekst, 
over de wijze waarop de historische 
figuur van Willem van Oranje benaderd 
en voorgesteld wordt. Over hem be
staat er reeds een ganse reeks biogra-
fiën, geschreven niet alleen door Ne
derlanders, maar ook door Duitse, En
gelse en Franse auteurs die door zijn 
uitzonderlijke en boeiende persoon
lijkheid aangetrokken en gefascineerd 
werden. 
Voor dit boek heeft Hendrik Brugmans 
een inleiding geschreven en Gaston 
Eyskens een nawoord. De auteur zelf 
is geen beroepshistorikus, maar een 
gewezen ambtenaar die evenwel niet 
aan zijn proefstuk is. Hij heeft o.m. 
een levensbeschrijving van Maria van 
Bourgondië geschreven en gepubli
ceerd. 
Het gevaar bestaat dat men bij de be
handeling van een historische figuur 
die thuishoort in de 16e eeuw toegeeft 
aan de verleiding aan « hineininterpre-
tierung » te doen en hem losmaakt 
uit de tijd waarin hij leefde om hem 
gedachten en opvattingen toe te schrij
ven die in feite hedendaags zijn, doch 
vreemd aan de tijd waarin de man 
leefde. Aldus bv. de poging om van de 
Prins een Europeër te maken. Men 
kan er dan op wijzen dat hij, geboren 
Duitser, prins geworden is van Oran
je, in Frankrijk, in dienst gestaan heeft 
van keizer Karel, een beslissende rol 
gespeeld heeft in de Nederlanden, enz. 
Het is en blijft een historische vergis
sing hieruit enige konklusie te willen 
trekken in verband met het heden
daags streven naar een verenigd Euro
pa. Sommige auteurs willen van de 
Prins absoluut een voorloper maken. 
Voor de enen is hij de voorloper van 
de godsdienstige verdraagzaamheid, 
voor de anderen een voorloper van de 
demokratie en de vrijheid. Nochtans 
moet men uiterst voorzichtig zijn wan
neer men moderne begrippen en idee-
en transponeert in de 16e eeuw. In 
feite was Willem van Oranje een man 
van zijn tijd, al was hij dan wellicht in 
sommige opzichten vooruit op zijn 
tijd. De verdraagzaamheid, de tole
rantie die hij aan de dag legde op 
godsdienstig gebied kan zowel uitge
legd worden door zuiver politieke over
wegingen — en hij was onbetwistbaar 
in de eerste plaats een politieker, een 
staatsman — als door een principiële 
innerlijke overtuiging. Het kan toch 
moeilijk ontkend worden dat hij van 

godsdienst veranderde fn funktfe van 
de politieke noodwendigheden. In de 
strijd die hij voerde tegen Spanje voor 
de bevrijding der Nederlanden kwamen 
de godsdienstige konflikten hem zeer 
ongelegen. Hij wenste en wilde een
heid in het verzet tegen Spanje en 
streefde dan ook zo lang mogelijk 
naar verdraagzaamheid op godsdienstig 
gebied. Godsdienstige overwegingen 
of belangen maakte hij in feite onder
geschikt aan zijn politieke oogmerken. 
Men zou kunnen zeggen dat hij in de 
eerste plaats het nationaal belang zag. 
Een struikelblok en een oorzaak van 
verwarring in de bourgondische mythe. 
Ook Yves Cazaux is 'n aanhanger van 
de bourgondische gedachte en de 
bourgondische terminologie. Het t i jd
perk van de bourgondische hertogen is 
ongetwijfeld een fascinerende periode 
in onze geschiedenis. Doch de band 
tussen Bourgondië en de bezittingen 
van de bourgondische hertogen in de 
Nederlanden was niets meer dan een 
personele unie in de persoon van de 
hertogen. Wanneer de auteur de Ne
derlanden van de 16 eeuw « les pays 
bourguignons » noemt en schrijft dat 
keizer Karel « était réellement un due 
de Bourgogne » dan schept hij verwar
ring. Hij geeft dit in feite zelf toe 

mus, van Nederland en de Nederlan
den. 
Zo heeft het ook geen zin Keizer Ka
rel, die te Gent geboren was, maar 
die als keizer heerste over een groot 
deel van de toenmalige wereld nog 
voor te stellen als een hertog van 
Bourgondië. 
Het is evenzeer betwistbaar en twijfel
achtig of een figuur als de Prins die 
geheel behoort tot de 16e eeuw in ver
band kan of mag gebracht worden met 
moderne begrippen over demokratie 
en vrijheid. 
Eén zaak is zeker en onbetwistbaar : 
dat de Prins zich volledig en met grote 
vastberadenheid en volharding ingezet 
heeft als het Hoofd van de opstand 
van de Nederlanden tegen het mach
tige Spanje. In deze haast wanhopige 
strijd is hij bewonderenswaardig ge
weest door zijn karakter, door zijn 
moed, door zijn trouw. Alles heeft hij 
geofferd in deze strijd en wanneer 
hem, in 'n uitzichtloze situatie, 'n voor 
hem voordelig voorstel gedaan werd 
tot verzoening met de Spaanse koning, 
is hij trouw gebleven aan het volk 
waarmee hij zich vereenzelvigd had. 
Het •• lied van de Prins », het Wilhel
mus, is door een tijdgenoot (zeker 
niet Marnix van St Aldegonde) gedicht 

Antwerpen in 1515 

waar hij elders schrijft : « La Bourgog
ne qui va être enseignée a Guillaume 
de Nassau c'est désormais celle des 
XVII Provinces ». 
Met het Bourgondisch Tijdperk heeft 
Willem van Oranje of heeft de opstand 
der Nederlanden niets meer te maken. 
In een studie over « Het nationaal ge
voel in de Nederlandsche historische 
liederen der 16e eeuw » heeft dr H.J. 
Elias destijds bewezen dat in deze 
liederen, die zeer talrijk waren zoals 
men weet (de Geuzenliederen), geen 
spoor meer te ontdekken is van de 
bourgondische terminologie, dat er al
leen sprake in is, zoals in het Wilhel-

geweest, iemand uit zijn onmiddellijke 
omgeving, en is dan ook een waarde
volle getuigenis voor de gevoelens die 
zijn medestrijders hem toeschreven. 
Zo zagen zii het, zo voelden zij het 
aan wanneer zij hem de woorden in 
de mond legden ; • Het vaderland ge
trouwe blijk ik tot in den dood ». Dit 
vaderland was voor hen « edel Neer-
landt soet ». Van Bourgondië is hier 
geen sprake meer . 
Indien het verloop der krijgsverrich-
tingen geleid heeft tot de scheuring 
der Nederlanden, zodat alleen het 
Noorden zijn zelfstandigheid verover
de, heeft de Prins het zeker niet zo 

gewild, want hij zag steeds voor al
les « de generaliteit », de ganse Ne
derlanden. 
Toen de opstand begonnen is was 
Willem van Oranje veeleer een man 
van Zuid-Nederland : zijn hoofdver
blijf was zijn paleis te Brussel en het 
was te Brussel dat hij de grote figuur 
was, onstuimig toegejuicht en vereerd 
door het volk. 
Een merkwaardig dokument is een 
brief van Jan van Nassau, stadhouder 
van Gelderland, broeder van de Prins, 
uit het jaar 1579. In deze brief be
treurt hij de verdeeldheid in de « ge
nerale unie » en geeft hij uiting aan 
zijn wantrouwen ten overstaan van de 
Waalse gewesten. Hij klaagt over het 
gebruik van de « Welsche » taal in de 
Staten Generaal, waardoor de Frans-
sprekenden « oere sake desto beter 
in oere eigene sprake beförderen » en 
« den Nyderlanders datselve fördel 
benemmen ». Hij acht het nodig dat 
de gewesten die « den anderen ver-
wandt und als eins sindt, to dem ge-
lycke spraecken, rechten, gebruicken, 
privilegiën, seden und herkommen heb
ben, eine nadere union » zouden slui
ten. Hier wordt een niet mis te ver
staan onderscheid gemaakt tussen de 
Nederlanders, die dezelfde taal spre
ken, en de anderen, de Walen, de 
Franssprekenden. 
Dit is dan toch een bewijs van het be
wustzijn van een Nederlandse lotsver
bondenheid waar de Walen uitgeslo
ten werden. 
Het is wel spijtig dat in de levensbe
schrijving door Yves Cazaux ie weinig 
aandacht geschonken wordt aan wat 
voor ons het belangrijkste is en blijft 
in de persoonlijkheid en het leven van 
« de vader des vaderlands ». Cazaux 
heeft vooral datgene wat hij bewon
dert in de Prins in het licht willen 
stellen. Zo gaat zijn aandacht vooral 
naar de verdraagzaamheid van de Prins, 
naar zijn demokratische gezindheid. 
Over deze verdraagzaamheid hebben 
we reeds enkele bedenkingen gemaakt; 
wat de demokratische gezindheid van 
de Prins betreft zouden eveneens be
denkingen kunnen gemaakt worden. 
O.m. de omstandigheid dat hij princi
pieel, in zijn verdediging, de soeverei
niteit van de koning van Spanje bleef 
erkennen. In de laatste periode van 
zijn leven moest hij gedwongen reke
ning houden met de toestanden en de 
verhoudingen in de bevrijde provincies 
van het Noorden en was hij in feite 
grotelijks afhankelijk van de Staten. 
In hoeverre was de zgn. « demokrati
sche gezindheid » van de Prins niet 
het gevolg van politieke noodwendig
heden ? 

De auteur heeft door zijn boek vooral 
willen bewijzen dat de door hem be
handelde figuur ook in onze tijd nog 
aktueel is, wat altijd een riskante on
derneming is. Toch moeten wij hem 
dankbaar zijn omdat hij, als Fransman, 
opnieuw de aandacht gevestigd heeft 
op een van de grootste figuren uit on
ze geschiedenis. 
Naar onze overtuiging was de opstand 
der Nederlanden tegen Spanje in zijn 
oorsprong een nationale opstand tegen 
vreemde overheersing en zo heeft 
Willem van Oranje het ook gezien. Als 
politiek leider van deze opstand heeft 
hij zo lang mogelijk gepoogd verdraag
zaamheid op godsdienstig gebied te 
doen aanvaarden om het nationaal 
karakter van de opstand te handhaven. 
De scheuring van de Nederlanden en 
de godsdienstige onverdraagzaamheid 
ook in het bevrijd Noord-Nederland be
antwoordden zeker niet aan zijn ide
aal, aan zijn streven. 
Met enig voorbehoud dus wat de 
strekking betreft, begroeten wij deze 
publikatie als een prachtige hulde aan 
de Prins, Willem van Oranje. 

F. VAN DER ELST 
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EWT-DEURNE : 
ROMAiN DECONINCK'S 
MAX 2de LEVEN 
Het volksteater is wel in. Na het unie
ke Mistero Buffo evenement — dat 
eigenlijk zijn oorsprong vond in de 
twee gastregies van de Italiaan Arturo 
Corso in de KNS — gaan ook diverse 
kleinere gezelschappen (klein in de 
ruimtelijke zin) op de volkse toer. Jef 
Cassiers waagde het met een minder 
geslaagde Zebedeus en de Gentse all
round teaterman Romain (Deconinck 
van de Minard) schreef voor Area 
Max' 2de leven, een volks politiespel. 
De « goeie » inspekteur Max beleeft 
inderdaad zijn tweede leven bij het 
oplossen van een moordgeval in een 
mizeriebuurt. Gedwarsboomd door zijn 
streberige kollega Bruynoge voor wie 
de wet de wet is zonder meer, gelukt 
hij erin de menselijke achtergronden 
en motieven van de bij deze misdaad 
betrokken dagjesmensen in hun juiste 
perspektief te plaatsen. Tot meerder 
heil en belering van het publiek, dat 
zich duidelijk niet stoort aan de mo-
raallessen van de auteur en in den
derende lachsalvo's uitbarst om de 
tragi-komische situaties. 
Het métier van Romain Deconinck 
blijkt meer uit de spitse dialogen dan 
uit de aktie, die vrij onsamenhangend 
en psichologisch niet steeds verant
woord is uitgebouwd. Slachtoffer van 
het schetsmatige scenario zijn Alex 
Willequet (inspekteur Bruynoge) en 
Jacques Claude (de broer van het 
slachtoffer) die via gratuite charge 
hun gebrek aan body trachten weg te 
spelen. Regisseur Dirk Buyse had al
leszins deze akteurs moeten afrem
men. Zeer degelijk uit de verf komt 
Herman Coertjens (de « goeie » in
spekteur Max) en het doofstomme 
meisje (ge ziet het, we zitten volop 
in de melo) van Mia Grijp, een tot in de 
details volgehouden prestatie. Dé ver
tolking van deze produktie wordt ge
leverd door Paula Keyser als de ont
wortelde Lot : de tragiek van dit per
sonage wordt beleefd met een waar
achtigheid, die behoort tot het beste 
wat we in jaren op de Vlaamse scenes 
meegemaakt hebben ! De cast wordt 
verder zeer homogeen aangevuld door 
Max Schurr (een enorm tipe), Made
leine Snijders, Jos Kennis en Rik Reu
zee, deze belde laatsten in een dub
belrol. 

Een degelijke produktie, goed aange
kleed door Hartwig Dobbertin, drama
tisch ietwat onrijp maar met knap 
akteerwerk. Voorstellingen : elke don
der- vrij- zater- en zondag om 20u.30 
in het oud gemeentehuis van Deurne, 
tot 17 februari. 

FAKKELTEATER : 
THUISWERK 
Daar waar er in de schilderkunst een 
stroming aan de gang is, die men om
schrijft als hiperrealisme — in feite 
een verschuiving van de pop-art — 
zou men het werk van de Duitse au
teur Franz Xaver Kroetz als een tea-
ter hiperrealisme kunnen bestempe
len. In zekere zin een te verwachten 
reaktie op het absurde toneel van 
lonesco en Pinter enerzijds met aan 
de andere kant het rauwe realisme, 
dat ergens zwaar simbolisch beladen 
blijft van Arrabal. 
Bij Kroetz worden personen en situa
ties ontdaan van alle franje : het Is 
het grauwe leven van alledag dat 
haarscherp doorgelicht wordt ; de mo
mentopnamen die in korte flitsen ge-
projekteerd worden, bezorgen de toe
schouwer een onbehaaglijk gevoel van 
ongewild voyeurisme. De stiltes zijn 
even belangrijk als de dialogen : zij 
onderstrepen de onmogelijkheid om 
tot een ware kommunikatie te komen. 
De personages lukken slechts in een 
kortstondig kontakt via geweld en 
rauwe fisiek. Al bij al een deprimeren
de gewaarwording. 
Bij de opvoering in de DBR is dit werk 
fel gekontesteerd geworden en ge
doodverfd als vulgaire pornografie. 
We menen in alle eerlijkheid, dat al
thans in de regiekonceptie van Jaak 
Van de Velde deze kwalifikatie niet 
van toepassing is : het is onzes in
ziens een ontluisterend en aftakelend 
spektakel, waarbij zich de vraag op

dringt, of het echt wel moet. Deze 
negatieve benadering neemt niets weg 
van de waardering die men moet op
brengen voor de direktie van het Fak-
kelteater die hiermede bewijst over 
artistieke moed te beschikken en voor 
Jos Van Gorp en Yvonne Mertens die 
volledig en met een bewonderens
waardige verloochening van de eigen 
persoonlijkheid — een in de gegeven 
omstandigheden bizonder zware op
gave — in de huid van hun randver
schijnselmensen kruipen. 
Een werk dat enkel door een gevormd 
en verwittigd publiek gewaardeerd zal 
worden. En hierbij weze dan in de 
rand aangestipt, dat het Fakkelteater, 
dat in hoofdzake zijn toeschouwers 
rekruteert in jonge, progressieve mid
dens, klaarblijkelijk zijn eigen publiek 
overschat heeft. Bij de voorstelling 
die wij meemaakten, zijn we meer ge
schokt geweest door de misplaatste 
reakties van de zogenaamde vooruit
strevende jongens en meisjes, dan 
oor de schrijnende taferelen op de 
scene. 

RAY DE BOUVRE. 

KVO : 
TOSCA 
Giacomo Puccini is de lievelingskom-
ponist van heel wat operafans. Een 
verstandig direkteur houdt met deze 
terechte voorkeur terdege rekening, 
niet alleen omwille van budgettaire 
overwegingen, maar ook omdat een 
gevulde zaal nog steeds de beste re-
klame is voor het medium. 
De KVO heeft dit jaar 3 Puccini's op 
de affisje : La Bohème, Tosca en in 
april/mei Butterfly. Sukses bij het pu
bliek gewaarborgd. 
De Italiaanse meester kwam op de 
gedachte Sardou's Tosca muzikaal te 
bewerken na een voorstelling bijge
woond te hebben met in de titelrol 
Sarah Bernhardt. Het eerste libretto-
ontwerp werd geschetst door lllica 
maar het beantwoordde niet aan de 
hoge verwachtingen van de terecht 
veeleisende komponist. Giacosa werd 
er bij gehaald en het tweespan, dat 
ook Manon Lescaut, La Bohème en 
Butterfly op zijn aktief heeft, zette 
zich aan de arbeid. De première te 
Rome op 14 januari 1900 vormde de 
aanloop voor een reeks suksesvolle 
vertoningen die heden ten dage nog 
steeds aan de gang is. 
De hoofdpartijen worden vertolkt door 
Jacqueline van Quaille, (in vervanging 
van Anne-Marie Antoine) die de Tosca-
rol in het Italiaans vertolkt, wat nooit 
een verrijking is voor de opvoering, 
de Duitse gastbariton Adalbert Waller, 
een aristokratische figuur die een 
apart reliëf verleent aan de perfiede 
Scarpia en Jan Verbeeck als Cavara-
dossi. Overige rollen zijn in handen 
van Herman Bekaert, die de koster 
met kleine tics tot geloofwaardig le
ven brengt, Frans de Swert en Willy 
van Hese. Aan de pupiter een zoals 
steeds briljante maestro Martelli. 
Voorstellingen op 27 januari (namid
dag), 9, 15 en 17 februari. 

RAY DE BOUVRE. 

Ml EL COOLS : 
« NACHTEN DAT DE SPIN 
NIET SPINT » 
Miei Cools, één der pioniers van het 
Vlaamse chanson, als de eerste (en Is 
tot nog toe steeds één der zeldzamen) 
die er in slaagde vanuit Vlaanderen 
door te dringen in Nederland. Momen
teel treedt hij zelfs veel meer in Ne
derland dan in Vlaanderen op. Mis
schien heeft Miei Cools wel een tijd
lang té veel sukses gehad bij ons, 
zodat het gevaar dreigde dat hij over 
het paard zou getild worden, iets waar 
de kreativiteit van een kunstenaar 
steeds onder te lijden heeft. Met deze 
niewe elpee en ook met zijn huidige 

toernee samen met het trio Louis Van 
Dijck bewijst Miei Cools echter dat hij 
nog steeds^ kreatief is. 
De teksten van de liedjes zijn — op 
twee uitzonderingen na, nl. « Uilen
spiegel » van Ernst van Altena en « De 
ballade van de vrouwenjager » van M. 
Beerten — van de tot nu toe onbeken
de Ed Leeflang. Deze Nederlander uit 
Zierikzee zong aanvankelijk zelf in be-
berkte kring zijn teksten, probeerde 
vroeger reeds zonder veel sukses een 
chansonnier onder de arm te nemen 
en vond nu in Miei Cools blijkbaar de 
gedroomde vertolker. En Miei Cools 
vond in hem een goede tekstschrijver 
die niet moet onderdoen voor de veel
schrijver van Altena. 
Opvallend op deze elpee is vooral het 
uitgebalanceerde tussen het poëtische, 

het schalkse en het satirisch-kritische. 
In alle teksten van Ed Leeflang is ech
ter steeds een ondertoon van mense
lijke warmte aanwezig. Hier en daar 
gaat de plaat wel wat mank aan herha
lingen of monotoon wordende opsom
mingen. Uitschieters op deze elpee 
zijn m.i. « Het Gazon >•, een ironisch 
liedje over individualisme, « Als de 
borden zijn gebroken », een liedje over 
hoe makkelijk het is over liefde te pra
ten maar hoe moeilijk om echt lief te 
hebben, en het sterk simbolische titel-
lied, « Nachten dat de spin niet spint ». 
Miei Cools schreef opnieuw zelf de 
muziek voor zijn liedjes en opnieuw 
resulteerde dit in knappe en vlotte 
melodieën. Wat de arrangementen voor 
deze elpee betreft : de gitaarsound 
blijft bij Cools nog steeds primeren, 
maar de totale sound wijkt verder en 
verder af van het traditionele gitaar-
getokkel uit zijn beginperiode. Hij werd 
bij de opname bijgestaan door profes
sionele lui, waaronder twee leden van 
het trio Van Dijk. 

Deze nieuwste elpee van Miei Cools 
is een aanrader voor k.k.-fans die een 
professionele en klassieke troubadour 
als Cools niet zomaar afschrijven. (Kal-
liope BC 1145). 

HILDE DEKEYSER. 

De leerlingen van de puntje-puntje-
puntjeschool te Oostende laten weten 
dat zij goed en wel aangekomen zijn 
in het Oostenrijkse plaatsje X waar 
zij op sneeuwklas gaan. Tot zover 
deze mededelingen. Dit is het einde 
van dit nieuwsbulletin. 
Na het nieuws van 17 uur werd deze 
mededeling letterlijk over onze natio
nale BRT 1 uitgezonden, einde vorige 
week. 
Dat vind ik lief. En dergelijke verte
derend bericht opent totaal nieuwe 
perspektieven en spaart voor ver
standige luisteraars heel wat verve
lende telefoons naar vrouw of lief uit. 
Want kijk, waarom zou de BRT onder
scheid maken tussen die brave Oos-
tendse schoolkinderen en andere be
lastingbetalende Belgen. Men ga bij 
voorkeur als volgt te werk : Jef heeft 
om vijf uur gedaan met werken en in 
plaats van recht naar huis te sporen, 
laat hij eerst een trein rijden en rept 
zich fluks naar de dichtsbijzijnde 
kroeg. Daar bestelt hij één pint en 
laat eventueel de juffrouw iets mee
drinken. En terwijl hij volop van de 
welverdiende dagelijkse ontspanning 
geniet, belt hij gauw het nummer 
(02)49.18.34 — dat is het telefoon
nummer van de radionieuwsdienst — 
en Jef laat omroepen dat hij goed en 
wel in het café bij Yvonneke is aan
gekomen. 
Zo kan je doorgaan. En dat zijn alle
maal nuttige en vrolijke mededelingen. 
Waarmee ik in alle ernst alleen dit 

wil zeggen : dat de radio als dienst 
aan de luisteraars mededelingen om
roept is billijk en wenselijk. Maar is 
het nu echt nodig om bij iedere school
reis een nationale zender te mobili-
zeren ? 

JAMES ENSOR 
ALS CRAFIKUS 
Vijfenveertig jaar geleden — in 1929 
in het Paleis voor Schone Kunsten — 
werd voor het laatst het grafisch werk 
van James Ensor te Brussel getoond 
in zijn geheel. De Koninklijke Biblio-
teek heeft de 25ste verjaring van En-
sors dood aangegrepen om het gra
fisch oeuvre van de Oostendse mees
ter te verzamelen en tot 2 maart ten
toon te stellen in de zaal Houyoux. 
Jan Vaerten zei het zopas nog tol; de 
tv-kijkers in zijn « ten huize van » : 
« de tekening is van groot belang, men 
kan er niet trukeren en een fout is 
moeilijk te herstellen. Maar de teke
ning verraadt soms meer van de 
kunstenaar die ze neerschrijft dan 
een olieverfschilderij, waar hij zich 
vaak in verbergt ». 
Hetzelfde kan men ongeveer zeggen 
van de ets en de gravure : ook hier 
is nagenoeg geen trukage mogelijk en 
zo de etser zijn plaat afschaaft om
dat hij een foutieve lijn trok dan moet 
hij zijn ets of gravure helemaal her
beginnen of toch vaak gedeeltelijk. 
De Brits-Vlaamse meester van Oos
tende begon al in 1886 te etsen en 
zei toen zelfbewust (in het Frans... 
waar hij nu wel Nederlands zou ge
sproken hebben) : « Ik wil nog lang 
de mensen van morgen aanspreken. 
Ik wil voortleven en ik droom van 
hard koper, onverwoestbare inkt, ge
makkelijke reproduktie, getrouwe 
weergave op het papier ; daarom aan
vaard ik de ets als uitdrukkingsvorm ». 

Het duurde lang vooraleer het v /̂erk 
van Ensor werd gewaardeerd. Zijn gra
fisch werk deelde pas in de roem 
toen zijn schilderijen aanvaard wer
den. De verzameling Ensor-etsen is 
het nog speelser broertje van het pik-
turale oeuvre en is trouwens — vooral 
wat het latere werk betreft — niet 
van zwakheden vrij te pleiten. Maar 
in zijn beste bladen toont Ensor zich 
de spotzieke waarnemer van de men
selijke handel en wandel, de fantast, 
die in grillige arabesken op de koper
plaat de schichtige wendingen van de 
geest suggereert. De huidige tentoon
stelling omvat uiteraard niet alle wer
ken, doch er zijn enkele zeer zeldza
me staten te zien, evenals gekleurde 
etsen, waarin naast de grafikus in 
Ensor ook de kolorist in Ensor te 
voorschijn treedt. 

Ensor behoort reeds lang tot de kunst
geschiedenis. Hij was een vroegrijp 
talent, dat korte tijd schitterde en 
zich dan tijdens een lang leven voort
durend en steeds zwakker heeft her
haald. Dat kan men trouwens ook in 
de tentoonstellingen nagaan. Zijn voor
naamste betekenis ligt in het feit dat 
hij een — meesterlijk — voorloper 
was. Maar zijn sociale boodschap lijkt 
te tijdsgebonden en soms ook te ver
ward of te grotesk om te overtuigen. 
Wij achten inmiddels Ensor groter als 
schilder dan als grafikus, waar hij toch 
pikturaal veel krachtiger naar voor
treedt terwijl veel van zijn grafisch 
werk spankracht mist (r.c.) 
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ZATERDAG 
26 

JANUARI 

•PMI liHiH PPHÜ flPMH n m r n n rTTW lïTTi 
11.55 Wereldbeker skiën. 
14.00 Toeristische fi lm. 
14,25 De zuster van zijn knecht. 

Speelfilm. 
16.30 Volksuniversiteit. 
18.00 Colargol. 
18.05 De uitblinker. 
19.00 Boeket. Boekenmagazine. 
19.35 Kortweg. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Moeders slimste. 
20.45 Met de muziek mee... 
21.35 Terloops. 
22.20 Cannon. 
23.10 TV-nieuws. 

11.00 Teieac. 
16.00 TV-nieuws. 
16.02 Kijkkast. 
16.40 Orimoa. 
17.10 De gouden vis van Tsjang. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Swiebertje. 
20.00 TV-nieuws. 
20.21 Herkent u deze tijd ? 
21.50 Farce Majeure. 
22.20 Ander nieuws. 
22.45 TV-nieuws. 
22.50 Lied van de week. 

14.30 Schaatsen. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Wie van de drie ? 
19.30 Het ziekenhuis. 
20.00 TV-nieuws. 
20.21 De Mountiesshow. 
21.10 AVRO'S sportpanorama. 
22.00 Duke Ellington. 
23.15 TV-nieuws. 

14.00 Syndicalisme. 
16.30 Landbouwinformatie. 
16.45 Ciao amicl. 
18.00 A vos marques. 
18.55 De Wommels. 
19.00 Spectacles. 
19.15 Elephant Boy. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Le jardin extraordinaire. 
20.45 Les cracks. Film. 
22.30 Echelle de Jacob. Cabaret 
22.45 TV-nieuws. 

ZONDAG 
27 

JANUARI 

MAANDAG 
28 

JANUARI 

12.15 Wereldbeker skiën. 
14.30 Magister Maesius. 
15.00 De vallei van de koningen. 
15.15 Binnen en buiten. 
17.15 Youppi. 
17.20 0 Brasil ! 
17.50 Werelddag van de melaat

sen. 
18.15 Colargol. 
18.20 Portret van Paul Van Himst. 
18.45 Van Pool tot Evenaar. Kwis. 
19.38 Kortweg. 
19.45 TV-nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.40 Een mens van goede wil . 
21.30 Een stad zoekt een nieuw 

gezicht. Antwerpen. 
22.15 Het einde. Anti-koncert. 
22.35 TV-nieuws. 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Colargol. 
18.05 De familie Partridge. 
18.30 Bobek en Lolek. 
18.40 Volksuniversiteit. 
19.10 Sporttribune. 
19.33 Kortweg. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Glazen speelgoed. Speel

fi lm. 
22.05 Inspraak. Werkloosheid bij 

de jongeren. 

11.00 Eucharistieviering. 
13.30 Teieac. 
14.15 TV-nieuws. 
14.17 Schaatsen. 
15.30 

15.55 
17.00 
17.30 

18.55 
19,00 
19.05 
19.35 
20.40 
20.45 
21,10 

Het programma met de 
muis. 
Schaatsen. 
Vesper. 
Een bericht van de « Wilde 
Ganzen ». 
Ti-Ta-Tovenaar. 
TV-nieuws. 
Zeevogels in Noord-Japan. 
Diskretie verzekerd. 
Simon Carmiggelt leest. 
Twee onder een kap. 
Een klein uur : U. 

22.00 Waaldrecht. 
22.50 

10.45 
11.10 
12.30 
18.45 
18.55 
19,05 
19.30 
20.00 
20.21 

TV-nieuws. 

Herfst en winter. 
Sam-Sam. 
Teieac. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
TV-nieuws. 
Toppop. 
Tips voor je toekomst. 
TV-nieuws. 
Een mens van goede wi l . 

21.15 Televizier magazine. 
22,00 The Ladykiller. 
23.05 TV-nieuws. 

18.47 Vooraf. 
18.50 IKOR. 
18.55 Ti-Ta-Tovenaar. 
19.00 De vloek van Woeste Wolf. 
19.25 Studio sport. 
20.40 TV-nieuws. 
20.45 Bellevue. 
21.35 Panoramiek. 
22.25 TV-nieuws. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 In de soete suikerbol. 
19.10 De Beverly Hillbillies. 
19.30 Tweekamp. 
20.00 TV-nieuws. 
20.21 Tussen salon en souterrain. 
21.10 Boerin in Frankrijk. 
21.55 Hier en nu. 
22.35 Kristelijk mannenkoor Stads

kanaal. 
22.45 TV-nieuws. 

10.00 Moderne wiskunde. 
11,00 TV-mis. 
12.00 Faire le point. 
13.00 Consertissimo. 
13.40 Kleuren en vormen. 
14.00 Daktari. 
15.00 Visa pour le monde. Kwis. 
16.15 Sportuitslagen. 
16.20 Festival van het Franse lied 

te Spa. 
17.00 Sportuitslagen. 
17.10 Sept sur sept. 
17.50 Follies. 
18.30 Voetbalbeelden. 
19.00 Antenne soir. 
19.30 Les fables de La Fontaine. 
19.45 TV-nieuws. 
20.05 Sportweekend. 
20.30 Suggestions. 
20.35 Sherlock Holmes. 
21.30 Romeo et Juliette. Ballet. 
23.10 TV-nieuw3. 

19.30 Lundi-Sports. 
14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j'ai vu. 
18.30 TV « F ». Vrouwenmagazine. 
19.00 La pensee et les hommes. 
19.30 Lundi-Sports. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Un cas interessant. Toneel. 
22.00 Concerto de Schumann. 
22.55 TV-nieuws. 

22.55 TV-nieuws, 

DINSDAG 
29 

JANUARI 

14.00 Schooltelevisie. 
18,00 Colargol, 
18.05 Het grote koraalrif. 
18.30 Tienerklanken. 
19,05 Het Willemfonds. 
19,35 Kortweg, 
19.45 TV-nieuws. 
20.20 Merijntje Gijzens jeugd. 
21.20 Wetenschappelijk, sociaal 

of gezinsprogramma. 
22.10 Ultima Thule. Herman van 

Veen. 
22.35 TV-nieuws. 
22,45 Schaatsen vanuit Zagreb. 

03.30 
11.10 
11,35 
14.00 
18.40 
18.45 
18.55 
19.05 
19,30 
20.00 
20.20 
21.20 
22.05 
22.55 
23.00 

Muhammad Ali - Joe Frazier 
Water en lucht. 
Tijdschritf. 
Herfst en winter. 
Peilstand. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
TV-nieuws. 
Pipo in Marobia. 
Volgende patiënt. 
TV-nieuws. 
Merijntje Gijzens jeugd. 
2 voor 12. Kwis. 
Achter het nieuws. 
TV-nieuws. 
Teieac. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
20.00 TV-nieuws. 
19.05 Voor achten. 
20.00 TV-nieuws. 
20.20 Gamma. 
21.20 Oorlog en vrede. 
22.05 Waar gebeurd. 
22.35 Den Haag vandaag. 
22.45 TV-nieuws. 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Seniorama. 
19.00 Antenne soir. 
19.15 Les enfants des autres 
19.45 TV-nieuws. 
20.20 Télé-souvenance. 
20.45 Arsène Lupin. 
21.30 Dossier Wallonië. 
22.40 Seksuele voorlichting. 
23.00 TV-nieuws. 

WOENSDAG 
30 

JANUARI 

WIJ lO 

16,30 Jevanjong, 
17,55 Colargol. 
18.00 Atelier. 
18,53 Volksuniversiteit. 
19,20 Politieke tribune, BSP. 
19,35 Kortweg. 
19,45 TV-nieuws. 
20,15 Pater Dominic. 
20.45 Panorama. 
21.30 Macht en onmacht van de 

kunst. 
22.05 Schaatsen vanuit Zagreb. 
23.00 TV-nieuws. 

10.45 Kijk als je tekent zie je 
meer. 

11.10 The seventh key. 
11.35 Tijdschrift. 
10.00 Teieac. 
17,00 Nogal wiedus. 
18.40 Peilstand. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19.50 Socutera. 
20,00 TV-nieuws. 
20,20 Politieke partijen. 
20,30 Mate Hari. Speelfilm. 
22.05 Panoramiek. 
22.30 Den Haag vandaag. 
22.45 TV-nieuws. 
22.50 Studio sport. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Tis te doen. 
19.30 Kenmerk. 
20.00 TV-nieuws. 
20.20 Studio vri j . 
22.00 TV-nleuws. 
22.05 Teieac. 

13.20 Syndicalisme. 
14.00 Schooltelevisie. 
16.45 Feu vert. 
18.25 Tempo. 
18.55 Le manége enchanté. 
19.00 Antenne soir. 
19.15 Les enfants des autres. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Le club des artistes. Show. 
21.15 Sport en leven. 
22.30 Schaatsen vanuit Zagreb. 

TV-nleuws. 
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DONDERDAG 
31 

JANUARI 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Colargol. 
18.05 Black Beauty. 
18.30 Tienerklanken. 
19.05 Israëlitisch - godsdienstige 

uitzending. 
19.35 Kortweg. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Wachtwoord. 
20.45 Schapenborre. Toneel. 
22.10 Première. 
22.50 TV-nieuws. 
23.00 Basketbal. Antwerpen-lgnis. 
23.20 Schaatsen vanuit Zagreb. 

je tekent zie je 

11.10 Biologie. 
11.35 Sam-Sam. 
14.25 Kijk als 

meer. 
18.40 Peilstand. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 EO-Kinderkrant. 
20 00 TV-nieuws. 
20.20 Peru. Dokumentaire. 
21.00 De smalle brug naar 

vrede. 
22.00 Het gat van Nederland. 
23.15 TV-nieuws. 

de 

18 45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Het ziekenhuis. 
19.30 Mash. 
20 00 TV-nieuws. 
20.21 Duys op donderdag. 
21.40 Het huis aan de gracht 
22.55 Den Haag vandaag. 
23 05 TV-nieuws. 

Schooltelevisie. 
1, 2, 3.. j'ai vu. 
Yoga. 
Antenne soir. 
Les enfants des autres. 

19.45 TV-nieuws. 
20 15 Contacts. 
20.20 Mes funérailles a Berlin. 

Film. 
Le carrousel aux images. 
Schaatsen vanuit Zagreb. 
TV-nieuws. 

14 00 
18 10 
18.30 
19.00 
19 15 

21 55 
22 30 

VRIJDAG 
1 

FEBRUARI 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Colargol. 
18.05 Filmmuseum van de scha

terlach. 
18.20 Volksuniversiteit. 
18.50 Ziet u er wat in ? 
19.03 Protestants - godsdienstige 

uitzending. 
19.33 Kortweg. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 De familie Ashton. 
21.10 Konfrontatie. 
21.50 TV-nieuws. 
22.00 The king of jazz. Showfilm. 
23.00 Schaatsen vanuit Zagreb. 

10.45 Water en lucht. 
11.35 The seventh key. 
18.40 Peilstand. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.45 TV-nieuws. 
20.00 TV-nieuws. 
20.21 The Eddy Go Round-show. 
21.10 Ted en de meesterkwissers. 
22.40 Muzikale ontmoeting met 

Mozart. 
22.50 Uit de kunst. 
23.15 TV-nieuws. 

18 45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Zorro. 
19.30 Wereld op wielen. 
20 00 TV-nieuws. 
20.21 Alles of niets Kwis. 
21.10 Tatort. 
22 50 Interview met minister-pre

sident den Uyl. 
23 00 Lessen voor levenden. 
23.40 TV-nieuws. 

14.00 Schooltelevisie. 
17.00 Syndicalisme. 
17 40 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j'ai vu. 
19.00 Antenne soir. 
19 00 Les Chretiens dans ia vie 

sociale. 
19 30 Tekenfilm. 
19 45 TV-nieuws. 
20 20 Destms du siècle. 
21.15 Les rues de San Francisco. 
22.05 Schaatsen vanuit Zagreb. 

TV-nieuws. 

Vrijdag 1 februari beleven of de Familie Ashton. De jaren. Een verhaal dat door 
w i j de derde aflevering eerder dramatische lotge- heelwat families met be-
van de Britse (kommercië- vallen van een familie op grip en medeleven zal ge
le) TV-reeks Family at War het einde van de dertiger volgd worden. 

De jeugd kan woensdag Maesius. Onze foto toont 
30 januari een nieuwe af- een zwaar nadenkende 
levering bekijken van het Magister Wil ly Van Hees-
(BRT)-feuilleton Magister velde. 
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VIRUe TUD 

VAARWEL . . . 
Achttien jaar is jong om te ster
ven. Het is een verlies voor de 
wielersport lezen we, want je 
was een belovend jong renner. 
Daarom wellicht heeft Fille, de 
begrafenisondernemer, je koers
trui op je kist gelegd. En op het 
bidprentje een foto van jou afge
drukt, toen je een orerende reed. 
Eerst vonden wij die trui en foto 
nogal bizzar, weet je. Wij dachten 
zo dat je vader en je moeder, 
en Doris, Martine en Marleen, 
maar weinig belang zouden hech
ten aan je sportieve suksessen. 
Zij hebben wellicht veel meer 
van je verwacht, en terecht, want 
je was een goed student, en 
trouwens van plan om eens wat 
meer te gaan uitvoeren dan 
koersrijden. 

Later op de dag — wij hebben 
een hele dag aan jou lopen den
ken, weet je — zijn wij er an
ders gaan over denken. Fille had 
misschien toch gelijk. 
Wie zo jong sterven moet als jij 
heeft niet de kans om veel grote 
daden te stellen. Het behalen 
van die kampioenentrui, waaron
der je nu rust, en van die zeld
zame palm, waarmee je op de 
foto hier voor ons zo gelukkig 
zwaait, dat waren je grote daden. 
Dat waren de daden waarmee je 
je plaats onder de zon veroverde. 
Naast de grootsheid van leven en 
dood, naast de grootheid van het 
leed van allen die van je hielden, 
Filip, slaan die trui en die palm 
maar een pover figuur. Maar je 
bent er gelukkig mee geweest. 
Het is tragisch niet de tijd te 
krijgen om méér geluk te ver
werven dan het geluk om een 
luttele sportprestatie. Maar er 
zijn er zoveel die zelfs dat pove
re geluk niet krijgen. 
Rust zacht, Filip. Droom van je 
trui en je palm. Die gaan wij 
vergeten Maar aan jou zullen wij 
nog lang blijven denken. 
Achttien jaar is jong om te ster
ven. Vaarwel Filip. 

LASTIG GEVAL 

Is dat al een affaire geweest zeg, 
die rennersploeg van Flandria. Om 
een Belgische ploeg te zijn wa
ren er veel te veel Fransen in, 
om een Franse ploeg te zijn te 
veel Belgen. Twee Flandria-ploe-
gen mocht niet volgens een of 
ander reglement. De oplossing 
schijnt nu te zijn : Flandria wordt 
een Franse ploeg rond Guimard. 
en rond Godefroot en Maertens 
wordt een Belgische ploeg ge
vormd die onder een andere 
naam zou aantreden. Of het nu 
zo blijft, weten wij natuurlijk niet. 

Spektakulair is het wel, maar gevaarlijk ook I 

Maar dat het met de wielersport-
in-dienst-van-de-konsumptie soms 
moeilijk is, dat weten wij toch. 

NIET SLECHT 

Ge kunt de voetbalkommerpanten 
toch niet verwijten dat ze lui zou
den zijn. De eindronde van de 
wereldbeker moet nog beginnen, 
en reeds heeft men de reeksen 
samengesteld waaruit de deelne
mers aan de eindronde van het 
Europese kampioenschap voor 
landselftallen zullen komen. Deze 
eindronde zal dan gespeeld wor
den in 1976. Voor ons, Belgen, is 
het nogaT meegevallen. Onze te
genstrevers zijn IJsland — de 
Belgen hebben blijkbaar een abon
nement voor matchen tegen IJs
land —, Frankrijk en Oost-Duits
land. Normaal gesproken moeten 
wij bekwaam zijn om eerste te 
eindigen in die reeks. 

INGRIJPEN A.U.B. 

Tegenwoordig moeten de lijnrech
ters het nogal ontgelden op onze 
voetbalvelden. De ene wordt door 
het publiek geveld, de andere 
door ontevreden vedetten. Dat 
laatste is het geval geweest, de 
laatste weken, te Brussel en te 
Sint-Niklaas. Wat daarbij wel ko
miek is — en onbegrijpelijk — is 
dat duizenden mensen gezien 
hebben welke speler(s) de lijn
rechter « naar het leven stond 
(en) >., maar dat de arbiter blijk
baar niks zag. Zodat de zware 
jongens tot dusver vrij uitgingen. 
Voor ons part geen manier van 
doen. Hier zijn strenge straffen 
noodzakelijk. 

20 T.H. ? 

Ergens een statistiek gelezen 
waaruit blijkt dat 20 percent van 
de Duitse bevolking aktief een 
of andere sport zou beoefenen. 
Zowel statistieken als papier zijn 
verduldig. Wij geloven er niks 
van dat zoveel Duitsers sport
beoefenaar zijn. Zelfs niet als 
men er rekening mee houdt dat 
« sportbeoefenaar » een zeer rek
baar begrip is. Als wij zo eens 
rondom ons kijken, in onze mid
dens, dan zien wij daar wel veel 
mensen die « sportman » zijn, 
vermits ze alle sportreportages 
op de TV volgen, en regelmatig 
wedstrijden gaan zien, maar wei
nig die zelf aktief zijn. 

LONEND 

Maandag boksen Gassius Clay en 
Joe Frazier de wedstrijd waarover 
nu al zo lang gesproken wordt. 
De 20.000 toegangskaartjes zijn 
natuurlijk al lang uitverkocht, en 
ze hebben zowat 1 miljoen dollar 
opgebracht. De prijzen gingen tot 
100 dollar voor een plaats, wat 
wij eerlijk gezegd nogal veel vin
den. Met de andere inkomsten — 
filmrechten, publiciteit, weddin
gen, TV-rechten enz. — brengt 
die boksmatch bruto ongeveer 
10 miljoen dollar op. Wij werken 
voor minder. 

KOMPLIKATIE 

De truterij rond het profvoetbal 
in België was eigenlijk nog niet 
kompleet. Er diende nog gewacht 
naar de vaststelling of de klubs 

die professioneel wilden worden 
al dan niet voldeden aan de voor
waarden. Een van die voorwaar
den was : beschikken over een 
lichtinstallatie van minstens 250 
lux. Welnu, de lichtsterkte op het 
veld van Olympic Charleroi is 
maar 130 lux. Resultaat is dat 
Olympic geen prioriteit meer zou 
genieten om over te gaan naar 
eerste afdeling, vermits het te 
weinig « lux-ueus » is om prof-
klub te worden. Maar eerste of 
tweede eindigend zou het wèl 
naar eerste gaan. Knoop het alle
maal maar aaneen. 

NIEUWE JOB 

De Braziliaanse voetbalkoning 
Pele wou of kon niet deelnemen 
aan de eindronde van de wereld
beker, omdat hij geen tijd heeft. 
Hij moest, zei hij, eerst zijn di
ploma als turnleraar behalen. Hij 
heeft dat diploma nu behaald, 
zodat hij in feite toch mee zou 
kunnen naar München. Waar hij 
bovendien heel wat meer zou ver
dienen dan als turnleraar. Tenzij 
natuurlijk in Brazilië de lonen van 
de leraars véél hoger zouden lig
gen dan in België. En a propos, 
waarom wil een steenrijk man 
als Pele perfors werken ? Als 
leraar dan nog. 

VOORBEELD 

Sport behoort tot het domein van 
de kuituur. In België bestaat kul-
tuurautonomie. De verplichting — 
vanwege de olimpische beweging 
bij voorbeeld — te leven en te 
sterven met unitaire federaties 
lijkt ons dus in strijd met de 
grondwet. En dit hebben wellicht 
ook de roeiverenigingen gedacht, 
want precies op grond van de 
kultuurautonomie hebben zij een 
Vlaamse Roeiliga opgericht, die 
de Vlaamse klubs verenigt. Die 
overigens — en dat vinden wij 
prima — niet het minste bezwaar 
heeft tegen een soort nationaal 
lichaam — dat we liever -dienst 
dan bestuur zouden noemen — 
bij voorbeeld met het oog op de 
samenwerking met de Waalse 
broeders. Wij vragen ons af 
waarom dit voorbeeld — waarop 
wij later terugkomen — niet zou 
gevolgd worden door andere fe
deraties. 

^ACyc lo -c ross is hard la-
^ ^ b e u r , en dus bij uit
stek geschikt voor Vlaam
se volksjongens. A ^ 
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Ĥ 

Ĥ 
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OPGAVE 88 
HORIZONTAAL 

1) Vrijwillig 
2) Deel van een breuk 

Anagram van •< RAS » 
3) Zoogdier waar de mens 

naar opkijkt 
4) Stuur - Chinese maat 
5) Vorm van «ZIJN» - Stuur

boord - Amerikaanse jon-
gensnaam 

6) Iemand met een ziekelij
ke neiging tot stelen 

7) Voornaamste voedsel 
van Miei Puttemans 

8) Binnen afzienbare tijd 
9) Voornaam van volksver

tegenwoordiger De Beul -
zweep 

10) Rif 

VERTIKAAL 

1) onverzettelijk 
2) Italiaanse stroom - Euro

pese hoofdstad - Frans 
nummer 

3) Overwinning - Frans 
voegwoord - twee mede
klinkers 

4) Oosterse titel - Abortus-
dokter 

5) Voorzetsel - Gewest 
6) Open plek in het bos -

Deens natuurkundige 
7) Muzieknoot - Gek 
8) Muzieknoot - Russische 

meisjesnaam 
9) Koud goedje - Meisjes

naam - Bijbelse figuur 
10) Soort kruid 
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VAN DAG... 
MAANDAG 
Vlaamse intellektuelen, die geen 
ander sportief voedsel tot u 
neemt dan wat in dit dwaas ge
schrijf te vinden is, hoort wat 
genie Varenne over u zegt (en 
voor zover vertaalbaar natuurlijk) 
« Wie geen belang stelt in de 
sport, wat strikt genomen eer 
recht is, moet weten dat hij door 
de sport niet ernstig te nemen, 
het bewijs levert een beotiër en 
een domkop te zijn ». Wat zegt 
ge nu ? 

DINSDAG 
Eerste voorstelling van « Vision 
of eight », de « offisjele » film 
over de olimpische spelen van 
1972. Zoals de titel het zegt werd 
de film gemaakt door acht ver
schillende kineasten, die ieder 
een bepaald aspekt van de spe
len behandelen. Om onze indruk 
zéér bondig — en dus onjuist — 
samen te vatten : filmisch gran
dioos — als feitenrelaas (niet de 
bedoeling) onvolledig — als 
« menselijk » dokument toch iet
wat onvoldragen. 

WOENSDAG 
Vandaag werd Filip begraven. Hij 
was maar achttien. Een belovend 
wielrenner zegt men. Bij deze 
triestige uitvaart werd heel sterk 
de nadruk gelegd op de sportie
ve kwaliteiten en suksessen van 
de arme jongen. Om het te zeg
gen zoals het is : het hinderde 
ons een beetje. Tegenover dra
ma's ais dit overlijden heeft een 
beetje sport niets te betekenen. 
Wij worden sentimenteler met de 
dag. 

DONDERDAG 
Wij vernemen dat Venezuela 500 
duizend liter benzine kadoo doet 
aan de internationale automobiel-
federatie. Dit zou toelaten enkele 
wedstrijden toch in te richten, 
die normaal, met het oog op de 
brandstofschaarste, hadden die
nen afgelast te worden. Is na
tuurlijk een «sjieke geste», maar 
men vraagt zich toch wel af of 
men die benzine niet op een nut-

^ tiger manier kan gebruiken... 

VRIJDAG 
De Griekse regering aan alle te-
genwoordigen en toekomstigen 
heil en dat er geen kwestie van 
is dat de Griekse voetballers zich 
in de wedstrijd tegen Joegosla
vië lieten omkopen. Het was hun 
schuld niet dat zij overklast wer
den, en dat de Spanjaarden dus 
een testwedstrijd zullen moeten 
spelen tegen de mannen van Tito. 
Wij vinden het schoon dat de re
geringen achter hun onderdanen 
staan. En de onze ? Zij valt ! 

ZATERDAG 
Prins Albert overhandigt de na
tionale trofee voor sportverdien-
ste aan motocrosser Roger de 
Coster. Uiteraard een frankofone 
aangelegenheid, al wordt af en 
toe met mondjesmaat een mondje 
Vlaams gesproken. Afin que la 
Flandre se sente aimée, u kent 
dat. Alles bij elkaar een gelegen-
heid voor enkele oubollige oude 
heertjes om nog eens gewichtig 
te doen en te demonstreren dat 
zij gloriol, sport, kommerce, 
broodwinning en liefhebberij lus
tig door elkaar blijven klutsen. 

ZONDAG 
Eerlijk toegegeven : wanneer wij 
hoorden van het « ijsberenfesti-
val » te Dendermonde kroop er 
toch een koude rilling langs on
ze rug omhoog. Nochtans zeggen 
mensen die het kunnen weten dat 
zwemmen in open lucht en in de 
winter uitstekend is voor de ge
zondheid. Wellicht is het daaraan 
ook te wijten dat er al heel wat 
klubs bestaan waarin deze gezon
de maar koude sport beoefend 
wordt. 

TOT DAG... 

'^ 
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I I 
M O G E L I J K H E D E N 

Put uw inspiratie uit de fijnste bouw

tijdschriften. Kom dan even langs met 

uw ideeën en wensen. Liefst op af

spraak. 

Een « raadpleging » kost « nog altijd » 

niks en een ernstig bouwbedrijf in

formeert ook ernstig. Reken maar. 

Drongen : 

Deinze : 

Overijse : 

Brasschaat 

Prinsenhof 
breedte). 

prachtig gelegen hoekperceel (696 mv. - 34,6 m. 

Poelstraat, 2 loten voor half open bebouwing (11 m. breedte) 
en lot 1 voor gesloten bebouwing (9m. breedte) 

Prachtige villapercelen vanaf 18 m. breedte (695 mv.) in een 
nieuwe verkaveling, geen 6 km van Brussel, vlakbij autosnelwe
gen Brussel-Leuven en Brussel-Namen (beperkt aanbod). 

Bouwgronden (6 tot 9 m. breed) zeer gunstig gelegen, als U van 
groen en gezonde lucht houdt en toch centraal wi l wonen. 

Wacht niet te lang informeer van

daag nog. onze prijzen worden 

maandelijks aangepast aan de munt

waarde. Een reden temeer... om gauw 

een afspraakje te maken. U kent toch 

onze GRATIS VOORSTUDIE VOOR DE 

KLANT •> Kom dan zeker even binnen

lopen I 

ALG E BOUWBEDRIJF KUNNEN 
tnetiseti lA^aarop je katt boui/ven 

ANTWERPEN GENT LEUVEN GENK 
Meir 18 Ondevbergen 43 Brusselsestr.33 Winterslagstr. 22 

" " - " ~- 016/337.35 011/544.42 03/31.78.20 09/25.19.23 
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VIRUe TUD 

VAARWEL . . . 
Achttien jaar is jong om te ster
ven. Het is een verlies voor de 
wielersport lezen we, want je 
was een belovend jong renner. 
Daarom wellicht heeft Fille, de 
begrafenisondernemer, je koers
trui op je kist gelegd. En op het 
bidprentje een foto van jou afge
drukt, toen je een ereronde reed. 
Eerst vonden wi j die trui en foto 
nogal bizzar, weet je. Wij dachten 
zo dat je vader en je moeder, 
en Doris, Martine en Marleen, 
maar weinig belang zouden hech
ten aan je sportieve suksessen. 
Zij hebben wellicht veel meer 
van je verwacht, en terecht, want 
je was een goed student, en 
trouwens van plan om eens wat 
meer te gaan uitvoeren dan 
koersrijden. 

Later op de dag — wij hebben 
een hele dag aan jou lopen den
ken, weet je — zijn wij er an
ders gaan over denken. Fille had 
misschien toch gelijk. 
Wie zo jong sterven moet als jij 
heeft niet de kans om veel grote 
daden te stellen. Het behalen 
van die kampioenentrui, waaron
der je nu rust, en van die zeld
zame palm, waarmee je op de 
foto hier voor ons zo gelukkig 
zwaait, dat waren je grote daden. 
Dat waren de daden waarmee je 
je plaats onder de zon veroverde. 
Naast de grootsheid van leven en 
dood, naast de grootheid van het 
leed van allen die van je hielden, 
Filip, slaan die trui en die palm 
maar een pover figuur. Maar je 
bent er gelukkig mee geweest. 
Het is tragisch niet de tijd te 
krijgen om méér geluk te ver
werven dan het geluk om een 
luttele sportprestatie. Maar er 
zijn er zoveel die zelfs dat pove
re geluk niet krijgen 
Rust zacht, Filip. Droom van je 
trui en je palm. Die gaan wij 
vergeten. Maar aan jou zullen wij 
nog lang blijven denken. 
Achttien jaar is jong om te ster
ven. Vaarwel Filip. 

LASTIG GEVAL 

Is dat al een affaire geweest zeg, 
die rennersploeg van Flandria. Om 
een Belgische ploeg te zijn wa
ren er veel te veel Fransen in, 
om een Franse ploeg te zijn te 
veel Belgen. Twee Flandria-ploe-
gen mocht niet volgens een of 
ander reglement. De oplossing 
schijnt nu te zijn : Flandria wordt 
een Franse ploeg rond Guimard. 
en rond Godefroot en Maertens 
wordt een Belgische ploeg ge
vormd die onder een andere 
naam zou aantreden. Of het nu 
zo blijft, weten wij natuurlijk niet. 

Spektakulair is het wel, maar gevaarlijk ook ! 

Maar dat het met de wielersport-
in-dienst-van-de-konsumptie soms 
moeilijk is, dat weten wij toch. 

NIET SLECHT 

Ge kunt de voetbalkommerganten 
toch niet verwijten dat ze lui zou
den zijn. De eindronde van de 
wereldbeker moet nog beginnen, 
en reeds heeft men de reeksen 
samengesteld waaruit de deelne
mers aan de eindronde van het 
Europese kampioenschap voor 
landselftallen zullen komen. Deze 
eindronde zal dan gespeeld wor
den in 1976. Voor ons, Belgen, is 
het nogaf meegevallen. Onze te
genstrevers zijn IJsland — de 
Belgen hebben blijkbaar een abon
nement voor matchen tegen IJs
land —, Frankrijk en Oost-Duits
land. Normaal gesproken moeten 
wij bekwaam zijn om eerste te 
eindigen in die reeks. 

INGRIJPEN A.U.B. 

Tegenwoordig moeten de lijnrech
ters het nogal ontgelden op onze 
voetbalvelden. De ene wordt door 
het publiek geveld, de andere 
door ontevreden vedetten. Dat 
laatste is het geval geweest, de 
laatste weken, te Brussel en te 
Sint-Niklaas. Wat daarbij wel ko
miek is — en onbegrijpelijk — is 
dat duizenden mensen gezien 
hebben welke speler(s) de lijn
rechter « naar het leven stond 
(en) », maar dat de arbiter blijk
baar niks zag. Zodat de zware 
jongens tot dusver vrij uitgingen. 
Voor ons part geen manier van 
doen. Hier zijn strenge straffen 
noodzakelijk. 

20 T.H. ? 

Ergens een statistiek gelezen 
waaruit blijkt dat 20 percent van 
de Duitse bevolking aktief een 
of andere sport zou beoefenen. 
Zowel statistieken als papier zijn 
verduldig. Wij geloven er niks 
van dat zoveel Duitsers sport
beoefenaar zijn. Zelfs niet als 
men er rekening mee houdt dat 
« sportbeoefenaar » een zeer rek
baar begrip is. Als wij zo eens 
rondom ons kijken, in onze mid
dens, dan zien wij daar wel veel 
mensen die •< sportman » zijn, 
vermits ze alle sportreportages 
op de TV volgen, en regelmatig 
wedstrijden gaan zien, maar wei
nig die zelf aktief zijn. 

LONEND 

Maandag boksen Cassius Clay en 
Joe Frazier de wedstrijd waarover 
nu al zo lang gesproken wordt. 
De 20.000 toegangskaartjes zijn 
natuurlijk al lang uitverkocht, en 
ze hebben zowat 1 miljoen dollar 
opgebracht. De prijzen gingen tot 
100 dollar voor een plaats, wat 
wij eerlijk gezegd nogal veel vin
den. Met de andere inkomsten — 
filmrechten, publiciteit, weddin
gen, TV-rechten enz. — brengt 
die boksmatch bruto ongeveer 
10 miljoen dollar op. Wij werken 
voor minder. 

KOMPLIKATIE 

De truterij rond het profvoetbal 
in België was eigenlijk nog niet 
kompleet. Er diende nog gewacht 
naar de vaststelling of de klubs 

die professioneel wilden worden 
al dan niet voldeden aan de voor
waarden. Een van die voorwaar
den was : beschikken over een 
lichtinstallatie van minstens 250 
lux. Welnu, de lichtsterkte op het 
veld van Olympic Charleroi is 
maar 130 lux. Resultaat is dat 
Olympic geen prioriteit meer zou 
genieten om over te gaan naar 
eerste afdeling, vermits het te 
weinig « lux-ueus » is om prof-
klub te worden. Maar eerste of 
tweede eindigend zou het wèl 
naar eerste gaan. Knoop het alle
maal maar aaneen. 

NIEUWE JOB 

De Braziliaanse voetbalkoning 
Pele wou of kon niet deelnemen 
aan de eindronde van de wereld
beker, omdat hij geen tijd heeft. 
Hij moest, zei hij, eerst zijn di
ploma als turnleraar behalen. Hij 
heeft dat diploma nu behaald, 
zodat hij in feite toch mee zou 
kunnen naar München. Waar hij 
bovendien heel wat meer zou ver
dienen dan als turnleraar. Tenzij 
natuurlijk in Brazilië de lonen van 
de leraars véél hoger zouden lig
gen dan in België. En a propos, 
waarom wil een steenrijk man 
als Pele perfors werken ? Als 
leraar dan nog. 

VOORBEELD 

Sport behoort tot het domein van 
de kuituur. In België bestaat kul-
tuurautonomie. De verplichting — 
vanwege de olimpische beweging 
bij voorbeeld — te leven en te 
sterven met unitaire federaties 
lijkt ons dus in strijd met de 
grondwet. En dit hebben wellicht 
ook de roeiverenigingen gedacht, 
want precies op grond van de 
kultuurautonomie hebben zij een 
Vlaamse Roeiliga opgericht, die 
de Vlaamse klubs verenigt. Die 
overigens — en dat vinden wij 
prima — niet het minste bezwaar 
heeft tegen een soort nationaal 
lichaam — dat we liever -dienst 
dan bestuur zouden noemen — 
bij voorbeeld met het oog op de 
samenwerking met de Waalse 
broeders. Wij vragen ons af 
waarom dit voorbeeld — waarop 
wij later terugkomen — niet zou 
gevolgd worden door andere fe
deraties. 

AACyclo-cross is hard la-
^ ^ b e u r , en dus bij uit
stek geschikt voor Vlaam
se volksjongens. A ^ 
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Ĥ 

9 10 

• 

• 

OPGAVE 88 
HORIZONTAAL 

1) Vrijwillig 
2) Deel van een breuk 

Anagram van <• RAS » 
3) Zoogdier waar de mens 

naar opkijkt 
4) Stuur - Chinese maat 
5) Vorm van «ZIJN» - Stuur

boord - Amerikaanse jon-
gensnaam 

6) Iemand met een ziekelij
ke neiging tot stelen 

7) Voornaamste voedsel 
van Miei Puttemans 

8) Binnen afzienbare tijd 
9) Voornaam van volksver

tegenwoordiger De Beul -
zweep 

10) Rif 

VERTIKAAL 

1) onverzettelijk 
2) Italiaanse stroom - Euro

pese hoofdstad - Frans 
nummer 

3) Overwinning - Frans 
voegwoord - twee mede
klinkers 

4) Oosterse titel - Abortus-
dokter 

5) Voorzetsel - Gewest 
6) Open plek in het bos -

Deens natuurkundige 
7) Muzieknoot - Gek 
8) Muzieknoot - Russische 

meisjesnaam 
9) Koud goedje - Meisjes

naam - Bijbelse figuur 
10) Soort kruid 
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VAN DAG... 
MAANDAG 
Vlaamse intellektuelen, die geen 
ander sportief voedsel tot u 
neemt dan wat in dit dwaas ge
schrijf te vinden is, hoort wat 
genie Varenne over u zegt (en 
voor zover vertaalbaar natuurlijk) 
« Wie geen belang stelt in de 
sport, wat strikt genomen een 
recht is, moet weten dat hij door 
de sport niet ernstig te nemen, 
het bewijs levert een beotiër en 
een domkop te zijn ». Wat zegt 
ge nu ? 

DINSDAG 
Eerste voorstelling van « Vision 
of eight », de •• offisjele » film 
over de olimpische spelen van 
1972. Zoals de titel het zegt werd 
de film gemaakt door acht ver
schillende kineasten, die ieder 
een bepaald aspekt van de spe
len behandelen. Om onze indruk 
zéér bondig — en dus onjuist — 
samen te vatten : filmisch gran
dioos — als feitenrelaas (niet de 
bedoeling) onvolledig — als 
« menselijk » dokument toch iet
wat onvoldragen. 

WOENSDAG 
Vandaag werd Filip begraven. Hij 
was maar achttien. Een belovend 
wielrenner zegt men. Bij deze 
triestige uitvaart werd heel sterk 
de nadruk gelegd op de sportie
ve kwaliteiten en suksessen van 
de arme jongen. Om het te zeg
gen zoals het is : het hinderde 
ons een beetje. Tegenover dra
ma's als dit overlijden heeft een 
beetje sport niets te betekenen. 
Wij worden sentimenteler met de 
dag. 

DONDERDAG 
Wij vernemen dat Venezuela 500 
duizend liter benzine kadoo doet 
aan de internationale automobiel-
federatie. Dit zou toelaten enkele 
wedstrijden toch in te richten, 
die normaal, met het oog op de 
brandstofschaarste, hadden die
nen afgelast te worden. Is na
tuurlijk een «sjieke geste», maar 
men vraagt zich toch wel af of 
men die benzine niet op een nut-

^ tiger manier kan gebruiken... 

VRIJDAG 
De Griekse regering aan alle te-
genwoordigen en toekomstigen 
heil en dat er geen kwestie van 
is dat de Griekse voetballers zich 
in de wedstrijd tegen Joegosla
vië lieten omkopen. Het was hun 
schuld niet dat zij overklast wer
den, en dat de Spanjaarden dus 
een testwedstrijd zullen moeten 
spelen tegen de mannen van Tito. 
Wij vinden het schoon dat de re
geringen achter hun onderdanen 
staan. En de onze ? Zij valt I 

ZATERDAG 
Prins Albert overhandigt de na
tionale trofee voor sportverdien-
ste aan motocrosser Roger de 
Coster. Uiteraard een frankofone 
aangelegenheid, al wordt af en 
toe met mondjesmaat een mondje 
Vlaams gesproken. Afin que la 
Flandre se sente aimée, u kenl 
dat. Alles bij elkaar een gelegen
heid voor enkele oubollige oude 
heertjes om nog eens gewichtig 
te doen en te demonstreren dat 
zij gloriol, sport, kommerce, 
broodwinning en liefhebberij lus
tig door elkaar blijven klutsen. 

ZONDAG 
Eerlijk toegegeven : wanneer wij 
hoorden van het « ijsberenfesti-
val » te Dendermonde kroop er 
toch een koude rilling langs on
ze rug omhoog. Nochtans zeggen 
mensen die het kunnen weten dat 
zwemmen in open lucht en in de 
winter uitstekend is voor de ge
zondheid. Wellicht is het daaraan 
ook te wijten dat er al heel wat 
klubs bestaan waarin deze gezon
de maar koude sport beoefend 
wordt. 

TOT DAG... 
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I I 
M O G E L I J K H E D E N 

Put uw inspiratie uit de fijnste bouw

tijdschriften. Kom dan even langs met 

uw ideeën en wensen. Liefst op af

spraak. 

Een « raadpleging » kost « nog altijd » 

niks en een ernstig bouwbedrijf in

formeert ook ermtig. Reken maar. 

Drongen : 

Deinze : 

Overijse : 

Brasschaat 

Prinsenhof 
breedte). 

prachtig gelegen hoekperceel (696 mv. - 34,6 m. 

Poelstraat, 2 loten voor half open bebouwing (11 m. breedte) 
en lot 1 voor gesloten bebouwing (9m. breedte) 

Prachtige villapercelen vanaf 18 m. breedte (695 mv.) in een 
nieuwe verkaveling, geen 6 km van Brussel, vlakbij autosnelwe
gen Brussel-Leuven en Brussel-Namen (beperkt aanbod). 

Bouwgronden (6 tot 9 m. breed) zeer gunstig gelegen, als U van 
groen en gezonde lucht houdt en foch centraal wi l wonen. 

Wacht niet te lang informeer van» 

daag nog. onze prijzen worden 

maandelijks aangepast aan de munt

waarde. Een reden temeer... om gauw 

een afspraakje te maken. U kent foch 

onze GRATIS VOORSTUDIE VOOR DE 

KLANT ' Kom dan zeker even binnen

lopen I 

ALG E BOUWBEDRIJ F KUNNEN 
ttietiseti i/i/aarofi je kati bouiA^eti 

ANTWERPEl)! 
Meir 18 
03/31.78.20 

GENT 
Ondevbevgen 43 
09/25.19.23 

LEUVEN 
Brussetsestr. 23 
016/337. 35 

GENK 
Winters lagstr. 22 
011/544.42 
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STATUUT 
der 

OPENBARE DIENSTEN 

Doorkruist door de huidige regerings-krizis, werd op 16 januari jl. in het parle
ment de openbare bespreking aangevat van het wetsontwerp nr 424 « tot rege
ling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel ». 
Dit ontwerp (oorspronkelijk nr. 889) werd door de regering ingediend op 18 februari 
1971. Van vu-zijde werden op dit ontwerp amendementen ingediend door Luk Van-
steenkiste en Evrard Raskin. Na de ontbinding van de Kamers op 29 september 1971 
kreeg het ontwerp het nummer 424. Van VU-ziJde werden opnieuw amendementen 
ingediend door Luk Vansteenkiste. 

De meerderheidspartijen zullen het ontwerp goedkeuren, de oppozitie zal tegen
stemmen. De gewijzigde houding van de PVV-PLP, die het ontwerp vroeger bestreed, 
maar het vandaag steunt, is te verklaren door het feit dat de liberale vakbond voor
taan mede als zgn. « reprezentatieve » vakbond werd erkend, wat een der voor
waarden was voor de deelname van de PVV-PLP aan de regering Leburton. 
Wetsontwerp 424 is een ontwerp van zgn. Kaderwet, wat inhoudt dat de uitvoering 
van deze toekomstige wet in overwegende mate zal gebeuren bij Koninklijk Besluit. 
In de praktijk wil dat zeggen dat een belangrijk aspekt van deze wet, nl. de prak
tische uitvoering ervan, aan de kontrole van het parlement totaal ontsnapt. 

INHOUD 

Omwille van de belangrijkheid van dit 

Wetsontwerp voor het sindikalisnne in 

de openbare diensten, blijven we 

vooreerst stilaan bij de inhoud ervan. 

1. Adviesraden. Sinds het KB van 20 
juni 1955 hebben de vakbonden, in 
het kader van het zgn. sindikaal sta
tuut, adviesrecht. Dat adviesrecht is 
in de praktijk echter reeds vervangen 
door echte onderhandelingen tussen 
de regering enerzijds en de sindika-
ten van het vakbondsfront anderzijds. 
Het adviesrecht van het vroeger sin
dikaal statuut zal door de nieuwe wet 
vervangen worden door een onder-
handelingsrecht via de zgn. onderhan-
dellngskomitees. Er komt een gemeen
schappelijk komitee voor alle over
heidsdiensten, een komitee voor de 
rijksbesturen en een komitee voor de 
plaatselijke overheidsdiensten. Daar
naast komen nog ongeveer 25 sektor-
komltees in de verschillende depar
tementen en algemene diensten. 

2. Uitbreiding. De nieuwe wet breidt 
het toepassingsgebied van het zgn. 
sindikaal statuut uit tot ongeveer 600 
duizend ambtenaren en beambten, in
begrepen het onderwijspersoneel. Zo
als inzake het adviesrecht akteert de 
nieuwe wet ook hier slechts de reeds 
bestaande toestand. Heel wat perso-
neelsgroepen die ingevolge de nieuwe 
wettelijke beschikkingen officieel pas 
nu in het sindikaal statuut worden op
genomen, werden bij de jongste socia
le programmatie reeds betrokken en 
hun vakbonden hadden in het verleden 
reeds geregeld kontakt met de plaat
selijke overheden. 

3. Vakbonden. Het begrip « reprezen
tatieve » vakorganisatie », dat voor de 
privé-sektor reeds bestaat sinds de 
wet van 5 december 1968, wordt door 
de nieuwe wet ook ingevoerd in de 
overheidsdiensten. Deze wet bepaalt 
inderdaad aan welke normen een vak
bond moet voldoen om als « reprezen-
tatief » erkend te worden en dus het 
personeel van de overheidsdiensten 
bij de onderhandelingen met de over
heid mede te mogen vertegenwoordi
gen. En zoals G. Despiegelaere het 
zegt in « De Standaard » van 16 
januari j l . , « de erkenningsnormen zijn 
gesneden op de maat van de drie 
traditionele vakbonden ». 
We kunnen deze drie fundamentele 
opties samenvatten als volgt : voor
taan onderhandelen de drie traditio
nele vakbonden namens de totaliteit 
van het betrokken personeel met de 
overheid, met feitelijke uitsluiting van 
alle andere sindikale organizaties. 
Van VU-zijde hebben Luk Vansteenkis
te en Frans Baart op de Kamer-tribune 
vinnige kritiek uitgebracht op dit 
wetsontwerp 424, waartegen alle de-
mokratische krachten in Vlaanderen 
zich dienen te verzetten. 

ONDEMOKRATISCH 

Het is niet mogelijk de erkennings-
voorwaarden van de zgn. « reprezenta-
tiviteit » in het kader van dit artikel 
in detail te ontleden. We kunnen in elk 
geval stellen dat wetsontwerp 424, in 
de mate waarin het overdreven hoge 
eisen stelt om als reprezentatieve 
vakbond erkend te worden, ongrond
wettelijk is, want in feite een prak
tische belemmering om gebruik te ma
ken van •• het recht van vereniging », 
gewaarborgd in art. 20 van de Grond
wet. Wanneer deze wet daarenboven 
de sindikale verkiezingen gewoon af
schaft, is zelfs de demokratische weg 
afgesloten waarlangs nieuwe vakbon
den hun feitelijke reprezentativiteit 
eventueel zouden kunnen bewijzen. 

Inzover de nieuwe regeling een on
rechtstreekse dwang is op de perso
neelsleden der openbare diensten om 
aan te sluiten bij een traditionele vak
bond, veeleer dan bv. bij het Vlaams 
Sindikaat van Openbare Diensten (aan
gesloten bij het AVVS), is deze nieu
we regeling onverenigbaar met de wet 
van 24 mei 1921 « tot waarborging van 
de vrijheid van vereniging ». Art. 1 van 
deze wet bepaalt inderdaad : « De 
vrijheid van vereniging op elk gebied 
is gewaarborgd. Niemand kan gedwon-
gedwongen worden deel uit te maken 
van een vereniging of op te houden 
daarvan deel uit te maken ». Feite
lijke dwang, hoe onrechtstreeks ook, 
is altijd ondemokratisch. 

Wetsontwerp 424 is daarenboven een 
verkrachting van art. 7 van het Ver
drag na. 87 van San Francisco van 9 
juli 1948, door België onderschreven 
op 7 september 1951. Dit artikel 7 be
paalt « dat het verkrijgen van de-
rechtspersoonlijkheid door de werkne
mers- en werkgeversorganizaties (...) 
niet afhankelijk mag gesteld worden 
van zodanige voorwaarden waardoor 
het uitoefenen van de sindikale vrij
heid in het gedrang zou worden ge
bracht ». Welnu, een vakbond de 
rechtspersoonlijkheid toekennen op 
zuiver juridisch vlak, maar die vakbond 
niettemin geen feitelijke erkenning 
toestaan, brengt het uitoefenen van 
de sindikale vrijheid zeer duidelijk in 
het gedrang. Het is in deze zin dat het 
Verdrag van San Francisco moet ver
staan worden en het is in deze zin 
dat ontwerp 424 ermee in strijd is. 

In dezelfde gedachtengang is ontwerp 
424 ook in tegenstrijd met de geest en 
de bepalingen van de « Universele 
Verklaring van de Mens » (art. 20) en 
met de bepalingen van de Europese 
Konventie voor de Bescherming van de 
Rechten van de Mens » (art. 11). 

ANTI-SINDIKAAL 

In de mate waarin ontwerp 424 een 
feitelijke monopolie-pozitie verschaft 
aan de traditionele vakbonden van het 
overheidspersoneel, is dit ontwerp on
betwistbaar anti-sindikaal. 
Van sindikale zijde wordt voortdurend 
scherpe kritiek geleverd op niet-gesin-
dikeerde werknemers, omdat ze zich 
onttrekken aan de solidariteit waartoe 
elk lid van een gemeenschap gehou
den is, maar daarentegen wel de voor
delen aanvaarden die de sindikaten 
voor hen van de werkgevers loskrij-
gen. In die kritiek kan iedereen, om 
het met een modewoord te zeggen, 
« inkomen ». Diezelfde kritiek gaat 
echter direkt op losse schroeven staan 
wanneer het alternatief voor de onge-
sindikeerden niet langer is « aanslui
ten bij een sindikaat », maar « aan
sluiten bij een der drie traditionele 
sindikaten ». Want dan wordt aan het 
alternatief een element toegevoegd 
dat door de eis tot solidariteit niet 
meer kan gerechtvaardigd worden. 
Wanneer aan de plicht tot solidariteit 
rechtstreeks of onrechtstreeks een 
ideologische dwang verbonden wordt, 
is voor de ongesindikeerden het alter
natief niet meer geldig. Solidariteit 
is een fundamentele plicht van de en
keling. Maar de vrijheid van vereni
ging is een fundamenteel recht van 
diezelfde enkeling. Een wet die deze 
twee begrippen tot een feitelijke on
verenigbaarheid maakt, bewijst het 
sindikalisme een slechte dienst. Een 
dergelijke wet is anti-sindikaal ! 

VERZET 

Wetsontwerp 424 is een ondemokra
tisch en anti-sindikaal ontwerp. Het 
voert in de overheidsdiensten een 
monopolie-sindikalisme in dat wij ten 
zeerste verwerpen. Het A W S noemt 
dit ontwerp dan ook terecht « het 
einde van het demokratisch inspraak-
recht voor een vrij en onafhankelijk 
sindikalisme ». Het Vlaams-nationa-
lisme moet zich scherp verzetten te
gen deze nieuwe aanslag op onze ou
de demokratische vrijheden i 

WILLY COBBAUT. 
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