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DE REGERINGSVORMING 

WIE IS ER BANG 
VOOR DE BSP? 
Woensdag zal het precies een 
iiiaajKi gbieden zijn Jat er ver
kiezingen werden gehouden, en 
er is nog steeds geen nieuwe 
regering... Het palaveren duurt 
voort, overdag en 's nachts. Op 
dat punt is er alvast nog niets 
veranderd. 

Nochtans waren de « staatslie
den » van de traditionele partij
en er de dag na de verkiezingen 
als de kippen bij om te verklaren 
dat er nu vlug een stabiele rege
ring moest worden gevormd, die 
de vele prangende problemen 
zonder verder uitstel moest aan
pakken. Dat was in het belang 
van het land, de bevolking zou 
het niet nemen dat er nog langer 
werd gedraald, en patati en pa-
tata. 

De CVP, die wat winst boekte, 
eiste het eerste-ministerschap op 
voor haar tiendemaart-vedette, 
maar wou toch niet dadelijk aan 
de vorming van een regering be
ginnen... 
Er moest eerst maar een « infor
mateur B komen, om wat tijd te 

winnen en om de verkiezingsbe
loften te doen vergeten. Nee, zei 
de BSP toen, direkt een « for
mateur », er mag niet langer 
worden getreuzeld. 

De « informateur » (voor de 
gelegenheid « rapporteur » ge
noemd) kwam er toch en reed 
een rondje voor niets. Na een 
week getreuzel was het dan ein
delijk de beurt aan de grote man. 
Ook die voerde eerst nog een 
nummertje-voor-nlets op (de drie-
partijenregering) om dan toch 
maar af te stevenen op het doel 
dat hij zich van meet af aan had 
gesteld : een regering vormen 
met de BSP. Er zou nu eens vlug 
schot in de zaak gaan komen, zie, 
en een regering zat er in nog 
vóór Pasen... 

De BSP grinnikte, ze had beet, 
Tindemans zat aan de haak, het 
spel kon beginnen. « Fatiguer Ie 
poisson » noemen de Fransen 
dat. De eerste vergadering ver
liep zoals men dat noemt « in 
een goede sfeer », Van Eynde 
gaf glimlachend pollekes, zelfs 

DEN UIL 
ZIT IN DEN OLIE.. 

Terwijl het er naar uit ziet dat 
de CVP een zware tol zal moe
ten betalen voor haar BSP-
voorkeur, staat het (dure) le
ven niet sti l . Terwijl de pohtici 
maar praten, betaalt de veel
geplaagde staatsburger voort
durend méér voor dezelfde 
goederen en diensten, terwijl 
zijn zuurverdiende geld altijd 
maar in waarde vermindert. 
De olie-operette heeft voor
lopig haar beslag gekregen : 
de prijzen gingen met een ruk 
de hoogte in, zoals iedereen 
ai vóór de verkiezingen kon 
voorzien. De man in de straat 

Is nuchter genoeg om te be
seffen dat België geen eiland
je is, en dat wij niet zouden 
ontsnappen aan wat in andere 
landen reeds een feit was. 
Het elektorale spelletje van 
BSP-minister Claes en van 
zijn kollega's in de regering 
was al te doorzichtig om ge
loofwaardig te zijn. 
Het hele verloop van die jong
ste « ollekrisis •> — waar men 
in onze buurlanden wat ver
bouwereerd tegenaan keek — 
toont nog maar eens aan wat 
voor pretentieuze kwajongens 
de ministers van koning Bou-

dewijn eigenlijk zijn. Met de 
vitale belangen van de bevol
king spelen zij hun partijspel
letje als ging het om doodge
wone knikkers. 
Deze kritiek betekent daarom 
hoegenaamd niet dat wij die 
hogere olieprijzen ook verant
woord vinden. Wij stellen 
vast dat deze aangelegenheid 
op louter Belgisch vlak niet op 
te lossen Is, dat daarvoor een 
gedegen Europese a a n p a k 
broodnodig Is, zoals wij steeds 
hebben betoogd. Wat wij in 
dit land de jongste weken 
hebben meegemaakt is pure 
raddraalerij en het komt erop 
neer dat men de bevolking 
voor de aap houdt. 

Neem nu bijvoorbeeld dat 
BSP-refreintje over de struk-
tuurprljzen van de olie die nog 
steeds niet gekend zijn, zelfs 
niet door alwetende en almach
tige Baeyens. Waarop baseert 
de minister van Ekonomische 

Zaken zich dan om zijn hou
ding te bepalen ' Het is maar 
al te duidelijk dat de BSP dit 
« argument » gebruikt als een 
hefboom om haar staatsraffi-
naderlj er alsnog door te druk
ken Een kontrolekomitee voor 
de oliesektor ? Goed, voor 
ons mag de ganse energle-
sektor eens terdege onder de 
loep worden genomen, het Is 
belangrijk genoeg. 
Maar het moest nu eens uit 
zijn met dat partijpolitiek ge-
poker en dat gekonkelfoes in 
het Nationaal Komitee voor 
Ekonomische Ekspansie. Dit is 
een zaak die gans de bevol
king rechtstreeks aanbelangt, 
en daar ligt dan ook een taak 
voor het parlement. Daar in 
de eerste plaats moet het hele 
energieprobleem uitgediept 
worden en daar moet naar de 
middelen worden gezocht om 
de belangen van de bevolking 
veilig te stellen. 

PAUL MARTENS 

aan « snotneus >• Wilfried N'far-
tens. Tindemans verscheen glun
derend voor de journalisten. 
De volgende dagen verstrakte 
zijn lach echter gaandeweg tot 
een grijns. De gehaaide BSP-on-
derhandelaars lieten hem eerst 
breedvoerig uitleggen wat hij ei
genlijk bedoelde met zijn nogal 
vage « krachtlijnen » en begon
nen dan steeds meer konkrete 
obstakels aan te slepen. Wat ie
dereen al de dag na de verkie
zingen kon voorzien gebeurde : 
de gekende « knelpunten » (ge
westvorming, etische problemen, 
onderwijspolitiek, staatsbedrijven) 
stonden weer levensgroot tussen 
de twee « partners ». In de ver
kiezingsstrijd hadden zij zich im
mers precies op die terreinen 
als tegenvoeters opgesteld. 
En vandaag ziet het er naar uit 
dat de kiezers, die op 10 maart 
vertrouwen schonken aan de CVP 
omdat zij hoopten dat die het 
best de BSP-pretenties kon dwars
bomen, van een kale reis zullen 
thuiskomen. De BSP heeft de 
verkiezingen van 10 maart verlo
ren maar gedraagt zich alsof zij 
de verkiezingen won : zij stelt 
de eisen, en zij bepaalt het tempo 
van de regeringsvorming. Die 
houding kan zij zich veroorloven 
omdat de CVP haar als bevoor
rechte partner uitkoos, zonder 
ooit ernstig andere mogelijkhe
den te hebben onderzocht. De 
BSP-ers hebben nu plots al de 
tijd van de wereld, er moet niet 
overhaastig tewerk worden ge
gaan betogen zij en denken erbij: 
zo kunnen wij onze prijs voor re
geringsdeelname steeds hoger 
opdrijven. De CVP-ers pijnigen 
zich nu de hersenen om te we
ten wat zij allemaal kunnen toe
geven aan de BSP-eisen zonder 
door hun eigen kiezers verdoemd 
te worden... 

Bij dit schouwspel stellen velen 
zich de vraag wat de CVP tot 
zo'n zielig masochisme drijft : 
is het de dwang van het patro
naat, dat sociale herrie vreest 
als de BSP in de opposie terecht
komt, of de zware invloed van 
het ACV in die partij, of allebei ? 
in elk geval zal Tindemans het 
héél vlug over een andere boeg 
moeten gaan gooien of hij is po
litiek gekraakt nog vóór hij ook 
maar iets kan pogen te verande
ren. 



OPini€9 

NAÏEVE TINDEMANS 

Ten behoeve van sommige goed 
menende naïevelingen, die zich 
nog maar eens door de CVP-ver 
kiezingspropaganda laten mislei
den, en ook om de ogen te ope
nen van die vlaamsgezinden in de 
CVP, die nog zouden geloven in 
Leo Tindemans als doordrukker 
van een duidelijk Vlaams pro
gramma, herinner ik aan de woor
den van topjoernalist Manu Ruys. 
Twee maanden geleden schreef 
deze in « De Standaard » over de 
zogenaamde gewestvorming en 
Tindemans' houding in dat ver
band : « ... Maar toch wordt lie
ver met onmogelijke experimen
ten geklungeld. Leo is een heel 
lieve man. Maar het blijft ons nu 
al vele jaren een raadsel, waarom 
hij zich altijd opnieuw zo dwaas 
laat kompromitteren ». (« De 
Standaard » van 15 dec. 73, biz. 
2, « Van Kamerleden en Senato
ren »). 
Dat zijn de woorden van iemand, 
die wellicht de beste vriend en 
grootste bewonderaar van Leo 
Tindemans is in de hele Belgische 
pers. 

K.L., Wilrijk. 

OPEN BRIEF 
AAN DE BRUSSELSE PTT 

Nog niet zo lang geleden hebben 
sommige unitaristische elemen
ten gesteld dat de situatie van 
de Vlaming in Brussel helemaal 
niet zo slecht zou zijn als soms 
wel wordt beweerd I Nieuw be
wijsmateriaal, ons geleverd door 
frankofone bedienden van d^ 
Bru.<!spls-? ,"TT ttTIitëf, laat ons 
toe deze bewering in de kiem te 
smoren. 
Is het nog duldbaar dat sommige 
reaktionaire, fanatieke frankofone 
krachten in de PTT Nederlandsta
lige adressen voor Brussel, in 
korrekt Nederlands opgesteld, 
weigeren te lezen en ze zelfs in 
een Frans vol fouten verbeteren ? 
Is het nog duldbaar dat hierdoor 
deze brieven zomaar eventjes 14 
dagen later hun bestemming be
reiken ? Daarbij houden we nog 
geen rekening met het feit dat 
deze brieven uiterst belangrijk 
zouden kunnen zijn voor de per
soon in kwestie en dat laattijdige 
ontvangst ervan verstrekkende 
gevolgen zou kunnen hebben ! 
Wij geloven dat deze Franstalige 

Brusselaars (misschien FDF-ers 
die elektorale streken willen uit
halen ?) weer eens de demokra-
tie In dit lafid geweld aandoen 
en de Vlaamse Brusselaars (of 
ook de Vlaamse studenten] in 
hoge mate diskrimineren. Deze 
toestand is niet langer duldbaar 
en wij wensen dan ook krachtig 
te protesteren tegen dergelijke 
handelwijze. 
Zullen wij, Vlamingen in Brussel, 
nog langer laten sollerumet onze 
rechten in de hoofdstad ? Wie 
gaat er nu eens een einde ma
ken aan de diskriminatie, waar
van de Vlamingen in Brussel het 
voorwerp zijn ? 

Zes verontwaardigde studenten 
van de 2de kandidatuur 

vertaler-tolk. 

TEGEN WIE ZAL DE CVP 
DE VOLGENDE KEER 
OPPOSITIE VOEREN ? 

De VU zal er goed aan doen, zich 
na deze onverkwikkelijke verkie
zingsuitslag te beraden over de 
oorzaken van zijn achteruitgang, 
en er de lessen uit te trekken. Ik 
neem aan dat dit enige tijd kan 
vergen, want naast enkele mani
feste oorzaken, zal aan de hand 
van cijfermateriaal pas later een 
juiste analyse kunnen gegeven 
worden. 
Dit betekent echter niet dat de 
partij, in al haar geledingen het 
zich — zij het ook maar eventjes 
— kan permitteren om op haar 
positieven te komen. Wij hebben 
geen lauweren om op te rusten ! 
Ongetwijfeld staat het Vlaams-
nationalisme hier niet eens voor 
zijn zwaarste historische opgave, 
wel voor een allesbepalende : 
terugslaan of verder achteruit-
drijven. Ik geloof dat het hele 
partijkader reeds zijn antwoord 
geformuleerd heeft : wie in de 
nacht van zondag op maandag in 
onze verschillende partijlokalen 
binnen'.viplo mOil.te nergens ver
slagenheid, wèl verbeten vastbe
radenheid om deze uitslag zo 
spoedig mogelijk te doen verge
ten. 

Eén ding staat hierbij als een 
paal boven water : De CVP zal 
het een volgende keer niet zo 
gemakkelijk hebben om tegelijk 
én als regeringspartij én als op
positiepartij aan te treden ! Want 
naast de voordelen die zij haalde 
uit de uitoefening van de macht 
(kliënteel kreëren) is zij op de 
valreep mee op de oppositieboot 
gesprongen en heeft zich tegen 
haar voornaamste regeringspart
ner gekeerd. Zo heeft het pre
mierschap van Leburton uiteinde
lijk in de kaart van de CVP ge
speeld : De BSP werd algemeen 
afgekeurd in Vlaanderen (eenta

ligheid van Leburton, schandalen-
sfeer, inertie in de gewestvor
ming...). Martens is er in ge
slaagd om daarbij te doen verge
ten dat de CVP in de eerste 
plaats regeringspartner was, die 
grote voordelen loskreeg in ruil 
voor een BSP-eerste-minister ; 
aan het hoofd van de'opposit ie 
zijn zij naar de kiezer getrokken 
met een rasechte oppositieslo
gan : met deze man wordt het 
anders ! Uiteindelijk stond de 
kiezer dan ook voor de vraag : 
wie zal de leiding van dit land 
in handen hebben ? Men koos 
voor de CVP die propere handen 
had (zij het op het randje af ; 
De Saeger verliet immers net op 
tijd het strijdtoneel), die zich zeer 
Vlaams opstelde en zich tegen 
de verstaatsing uitsprak. Voeg 
daarbij de mythe rond Tindemans 
gewoon (sinds jaren zorgvuldig 
opgebouwd o.a. door Manu Ruys) 
en meteen is het duidelijk dat 
wij — zonder het te willen — 
door onze oppositie tegen de 
BSP (op de eerste plaats) de weg 
gebaand hebben voor de CVP. 
Dat een over het paard getilde 
Tindemans het de Volgende keer 
verdomd lastig zal hebben, is dui
delijk. Nu moét hij het immers 
anders doen. Dat hij daarbij wel 
eens de gevangene zou kunnen 
worden van de BSP speelt in onze 
kaart. 
Ik denk dat de publieke opinie 
met meer d^n gewone belangstel
ling uitkijkt naar het antwoord 
van de VU : aan ons om met 
volle kracht en bedreven door het 
dynamisme van onze overtuiging 
terug te slaan ! 

G.B., Izegem. 

GEEN DRAMA 

Op ir> maart b.'.aaide de Volks
unie geen overwinning, maar men 
kan zeker ook niet spreken over 
een drama. Inderdaad een vijf
tigduizend kiezers hebben ge
meend zich veiliger te voelen bij 
een traditionele partij, die er t i j
dens de verkiezingskampanje mil
joenen voor over had, om aan de 
publieke opinie, wijs te maken, 
dat ze het met Leo Tindemans 
anders ging doen. 
Sommige Vlaamse (?) dag- en 
weekbladen schrijven nu, blijk
baar met plezier, dat de Volks
unie werd weggestemd, alhoewel 
aangetoond werd, dat dit nonsens 
is, wat zijzelf heel goed weten. 
Er was Tindemans, die beslist 
een simpatieke personage is en 
die fotogeniek is. Er was de 
angstpsychose, geschapen door 
de traditionelen, voor een krisis. 
Er was ongetwijfeld het overne--

men van een zeer groot gedeelte 
van het Vü-programma door zo
wel CVP als PVV. Vóór 10 maart 
was de CVP een regionale partij, 
maar vanaf 11 maart stelt de par
tij van Martens zich terug op als 
een nationale partij samen met 
de PSC. De PVV doet ongeveer 
hetzelfde. Is dit bedrog of niet ? 
De Volksunie voerde een matige 
propaganda met beperkte finan
ciële middelen. Deze partij kan 
niet rekenen op de steun van 
nevengroeperingen als ACV, enz.. 
De CVP kon dat wel. Zij loochent 
dit, doch dan durf ik de vraag 
stellen, hoe het komt, dat ik, als 
KWB-wijkmeester, CVP kiespro-
paganda ontvang op adres en on
der omslag met hoofding van het 
ACV-Leuven ? Dan vraag ik hoe 
het komt, dat de leden van het 
KAV met brieven van het KAV-
hoofdbestuur gevraagd worden 
voor CVP-kandidaten te stemmen 
en dan vraag ik hoe het mogelijk 
is, dat de Volksmacht niets an
ders heeft gedaan, dan CVP-pro-
paganda gevoerd. De Volksmacht 
was in de weken vóór 10 maart 
niets anders dan een kiespamflet. 
Dat vele VU-ers lid zijn van één 
der groeperingen in het ACV, 
deert de CVP blijkbaar niet en de 
dames en heren bestuursleden 
van die groeperingen trekken het 
zich niet aan. dat duizenden VU-
kiezers die CVP-propaganda door 
hun lidgelden mee hielperv- beta
len. Ik noem zoiets ronduit be
drog! Men misbruikt onze centen; 
dat werd bewezen ! 
Wanneer men dit alles samen
brengt, dan mogen we nog blij 
zijn, dat slechts enkele tiendui
zenden zich om de tuin lieten lei
den. Dra zullen zij inzien, dat ze 
bedrogen werden. Inderdaad Leo 
Tindemans zal het nu anders moe
ten doen ! Nu zal blijken dat de 
CVP aan demagogie heeft gedaan. 
In de provincieraden is het al 
gebeurd. De CVP slikte haar slo
gans in en ging t»rug scheep met 
de BSP, haar aartsvijand van vóór 
10 maart. Thans zit men reeds 
terug met de BSP op de kanapee-
en voert men gesprekken in duis
tere partijcenakels. Wellicht zal 
de BSP thans niet zo gewillig 
zijn tegenover de CVP en is het 
nog lang niet zeker dat ze samen 
met de Tindemansgroep in de re
gering treedt. Ongetwijfeld zal 
de CVP grote toegevingen moe
ten doen en het is geweten, dat 
deze partij daarvan allerminst 
vervaard is. 

Intussen moet de CVP maar eens 
nadenken over het feit, dat het 
zeer gevaarlijk is in de politiek 
aan personenkultus te doen. An
dere partijen hebben daarvan 
reeds vroeger de weerbots on
dervonden, en die kwam hard 
niet, nietwaar mijnheer Van Au-
denhove ? 
Voor de Volksunie is er niets 
verloren. Ook in de politiek wint 

uiteindelijk de eerlijkste. Alle 
Vlaams-Nationalisten, die het eer
lijk menen moeten niet bang zijn, 
te tonen, dat zij tot een partij 
behoren, die er fier mag op zijn, 
de besten van het Vlaamse volk 
in haar rangen te t«Ilen. 

W.S., Molenstede 

VRIJ ONDERWIJS 
PROTESTEERT 

De oudervereniging van het Sint-
Jozefinstituut, Kleuter en Lager 
onderwijs. Zilverstraat 26, Brugge 
in vergadering bijeengekomen pp 
dinsdag 26 maart : 
— stelt met verontwaardiging 
vast dat de werkingstoelagen 
voor het schooljaar 1973-74, sa
men met omvangrijke achterstal
len voor 72-73 nog niet werden 
uitbetaald en meent te weten dat 
er in de komende drie weken 
geen frank te verwachten is. 
— aanvaardt de verklaring als 
zou er een tekort aan personeel 
zijn om de betaling te regelen 
niet, daar het meent dat opvoe
ding en onderwijs prioritaire aan
gelegenheden zijn waarvoor moet 
personeel vrijgemaakt worden ; 
bovendien schijnt er aan Fransta
lige zijde wel voldoende perso
neel beschikbaar te zijn. 
— herinnert de politici aan hun 
verkiezingsbeloften inzake onder
wijs en hun bezorgdheid om de 
schoolgaande jeugd. 
— eist de onmiddellijke uitbeta
ling van de werkingstoelagen en 
zal niet aarzelen over te gaan 
tot harde aktie zo ten spoedigste 
geen voldoening wordt geschon
ken. 

Namens bestuur en leden 
van de oudervereniging. 

AMNESTIE 

Er is door de VU-jongeren in TV-
paneel met de BSP een vraag ge
steld aan Jos Van Eynde : Zijl 
gij voor of tegen amnestie ? Na
tuurlijk was zijn antwoord « te
gen ... 
Waarom dan hem geen vraag ge
steld : moest uw voorman van 
de BSP Rik De Man nog in leven 
zijn, hoe zou uw antwoord dan 
luiden, of moest De Man uw aan
vraag tijdens de oorlog ingewil
ligd hebben, wat dan ? 
Maar ja, spreken over amnestie Is 
boter aan de galg voor Van Eynde! 
Een gepensioneerde werknemer, 
die in eer hersteld is, maar ook 
amnestie nodig heeft om een vol
ledig pensioen te hebben, waar-
ledig pensioen te hebben. (Zo zijn 
er nog duizenden in mijn geval). 

V.D.M.H., Brugge. 

BUITENLANDS 
KOMMENTAAR 

Te Luxemburg is de Britse mi
nister van Buitenlanse Zaken 
Callaghan niet zo tegemoet
komend geweest als zijn kol-
lega van Landbouw Peart, een 
week vroeger te Brussel. Cal
laghan heeft daar een fameu
ze kortsluiting veroorzaakt. De 
nieuwbakken titularis eist 
nieuwe onderhandelingen over 
het Britse EEG-lidmaatschap, 
wat nieuwe wijzigingen zou 
insluiten bij de toepassing van 
de gemeenschappelijke land
bouwpolitiek, het budgettair 
sisteem en de voorwaarden 
voor ekonomische, monetaire 
en politieke eenwording — 
waarop GB het kennelijk niet 
begrepen heeft. 
Meteen is op het kontinent 

het vermoeden groter gewor
den dat die minderheidsrege
ring van Wilson de Europese 
eenwording kan verlammen. 
Door de houding van Calla
ghan zit de hele EG in haar 
zwaarste krisis van de jongste 
tien jaar. En er is weinig hoop 
op een spoedige en gunstige 
kentering. Zoals andere Britse 
anti-Europeanisten ziet Calla
ghan in de toetreding van zijn 
land een soort vernedering 
waarbij het trotse Albion af
hankelijk is van wetten en... 
belastingen uit Brussel... Een 
beetje naar het stramien van : 
liever een klein maar onafhan
kelijk land dan een Europese 
provincie I 
Het argument van Labour dat 

de toetreding van GB verant
woordelijk is voor een defi-
ciet op de (Britse) handelsba
lans van meer dan een miljard 
pond kan de Britse kiezer niet 
onverschillig laten. Die Britse 
kiezer is er op de koop toe 
van overtuigd, dat de Europese 
•• vrijage .. van Heath schuld 
heeft aan de hollende infla
tie en de devaluatie van het 
pond sterling ...En sinds La
bour de politieke lakens uit
deelt komt de stem van de 
konservatieve Europeanisten, 
die voorzeker ook gunstiger 
gevolgen van de gewraakte 
toetreding kunnen aanwijzen, 
nog nauwelijks aan bod. 
In de Britse binnenlandse 
toestand ligt dan ook de ver
klaring voor de harde houding 
van Wilsons minderheidsre
gering te Luxemburg, door Cal
laghan belichaamd : ze belooft 
stemmenwinst. Daarom is het 
wel illusoir te menen dat het 
te Luxemburg alleen ging om 
een taktisch maneuver van de 
Britten, met het oog op een 
betere onderhandelingspositie 
te Brussel. Bovendien is het 
gevaar niet denkbeeldig dat 
nu ook andere lidstaten op na

tionale eisen gaan doorhame-
ren. Hiermee zijn de EEG-part-
ners dan slecht beloond voor 
de goede wil die ze ten op
zichte van een door interne 
moeilijkheden verscheurd GB 
aan de dag hebben gelegd ! 
Voortaan zal het kordaatheid 
en vastberadenheid geblazen 
zijn ! Het zou er mooi uitzien 
als een regeringswijziging in 
een van de lidstaten telkens 
in een krisis zou uitmonden 
die het bestaan van de Ge
meenschap bedreigt. Die Ge
meenschap werd toch niet ge
maakt voor GB en ze verwacht 
ook meer dan goedkope wa
gens en boter. In Europa wil 
ze ook een duurzame vrede 
waarborgen en niet dansen 
naar de grillen van Britse par
tijbonzen, al heten ze dan Wil
son, Callaghan of Shore. Dat 
te Luxemburg evenmin over
eenstemming werd bereikt om
trent een overlegprocedure 
met de VSA is betekenisvol 
genoeg : hoe kan Europa ern
stig aan « organische ban
den X met de VSA gaan den
ken zolang het zelf aan spij
tige verdeeldheid toe is... ! 
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HET GROTE WEERZIEN 
In het najaar van 1974 bestaat de Volksunie precies 
twintig jaar. De jongste verkiezingskampanje en 
haar nawerking hebben deze vaststelling enigszins 
naar het achterplan geduwd. Nu het « interludium » 
van de verkiezingen achter de rug is, past het dat 
alle afdelingen en arrondissementen de nodige 
aandacht besteden aan de viering van dit jubileum, 
waaruit heel wat propagandistische kracht kan wor
den geput. Na ons schitterend geslaagd kongres 
van Oostende (foto boven), waar de partij haar vol
wassen eendracht bevestigde, moeten de feestelijk
heden rond haar twintigjarig bestaan in de loop var) 

SENAAT NU 
VOLTALLIG 

De Kamer van Volksvertegen
woordigers bestaat volledig uit 
verkozenen. De Senaat wordt sa
mengesteld in drie etappen : het 
grootste deel van de senatoren 

wordt rechtstreeks verkozen 
(106 op 181), een ander deel 
wordt verkozen door de provin
cieraadsleden (50 op 181) en het 
overblijvende gedeelte wordt ge-
koöpteerd door de verkozen en 
provinciale senatoren (25 op 181). 
Dit laatste gebeurde vorige 
woensdag in de Senaat. Voor de 
Volksunie werden daar de hh. 
Edgard Souwens (Lier) en Mau-
rits Vanhaegendoren (Heverlee) 
nationaal gekoöpteerd. De VU-

VU IN ARR. NIJVEL 

Verscheidene lezers informeerden in de voorbije 
weken naar de uitslag, behaald door de VU-lijst in 
het Waalse-Brabantse arrondissement Nijvel. Zie
hier dan de officiële cijfers. 

KAMER 

767 lijststemmen. 
1. Renders J.B. : 
2. De Craen J. : 
3.' Kiesekoms G. : 
4. Van üedekerke M. 
5. Martens P. : 

99 
16 
11 
19 
57 

Opvolgers : 
1. Peelers P. 
2. Van de Zande R. 
3. De Craen J. 
4. Adang Fr. 
5. I^uyghebaert O. 
6. Delang G. 

SEI^AAT 
745 lijststemmen. 
1. Van Overstraeten A. 
2. Dominet M. 
3. Van Genechten A. 
Opvolgers : 
1. Vranken P. 
2. De Schrijver A. 
3. Vossen J. 
4. Van Cauter Fr. 
5. Maes R. 
6. Renders J.B. 

IBRAMCO 
KOMT ER... 
De vorige regering viel omdat de 
BSP-ers niet volledig hun zin kre
gen met de Ibramco-affaire. De 
BSP-ers lokten nieuwe verkie- n-

gen uit en kregen — ondanks 
een lichte winst In Wallonië — 
in Vlaanderen het deksel hard op 
de neus. In Vlaanderen won de 
CVP stemmen en zetels bij, o.m. 
door een uitgesproken anti-BSP 
kampanje. 
De verkiezingen zijn achter de 
rug en een CVP-formateur is be
zig een regering te vormen. En 
wat doet die « man die alles zou 

1974 de inzet worden van een machtige nieuwe 
strijdfase. 

De komende weken zal de partijleiding de plannen 
cp ,.-*:* ••*'>il^n voor een grootse bijeenkomst in 
het najaar, wellicht in net Antwerpse. Dit wordt 
' het grote weerzien » van allen die in de loop der 
jaren meegewerkt hebben aan de opbouw van de 
partij, van alle Vlaams-nationalisten die /an geen 
versagen willen weten. 

Het worde een denderend feest van de vernieuwde 
strijdbaarheid. 

fraktie in de Senaat bestaat dus 
nu uit 16 leden, dit is drie minder 
dan tijdens de vorige legislatuur. 
De VU-Kamerfraktie bestaat uit 
22 leden, dit is één meer dan 
tijdens de vorige legislatuur. In 
totaal telt de VU dus 38 parle
mentsleden. 
De nu voltallige Senaat bestaat 
uit 99 Vlamingen (48 CVP, 22 BSP, 
16 VU, 13 PVV) en 82 Franstaligen 
(28 PSB, 21 RW-FDFPLDP, 18 
PSC, 14 PLP, 1 PC). 

107 
12 
6 
3 
2 
7 

116 
27 
23 

16 
14 
13 
7 

50 
13 

veranderen » nu ? Hij gaat on
middellijk met... de BSP praten, 
en om de rooie rakkers gunstig 
te stemmen belooft hij hen al 
dadelijk een petroleumraffinaderij 
in het Luikse, met een petroche
mische industrie erbij. « Ibram-
co » dus ? Nee, hetzelfde, maar 
onder een andere naam. Tinde-
mans beloofde immers toch dat 
het « anders • zou worden I 

ZWARTE 
VLAGGEN 
AAN DE 
VRIJE SCHOLEN 

Aan vele vrije scholen hangen al dagenlang de zwarte vlaggen 
uit, en de ouders van de leerlingen ontvingen een brief die 
allesbehalve vleiend is voor de minister van Nationale Opvoe
ding. Het is immers zo dat de werkingstoelagen voor het 
schooljaar 1973-74 nog niet werden uitbetaald en evenmin 
de soms omvangrijke achterstallen voor het schooljaar 1972-
73 Het IS een oud zeer de Staat als barslechte betaler, in 
de onderwijssektor maar ook op tal van andere gebieden. 
Op onderwijsgebied heeft een en ander vooral te maken met 
de tegengestelde opvattingen van de twee partijen (CVP en 
BSP) die in dit land reeds vele jaren lang het beleid bepalen. 
De CVP werpt zich op als de verdediger ( ] van het vrij 
onderwijs, de BSP als die van het rijksonderwijs, en wat aan 
de een wordt toegestaan moet altijd weer betaald worden 
met kompensaties die de andere min of meer bevrediging 
schenken. Maar het gebeurt niet van harte, en de plagerijen 
blijven maar voortduren De hele onderwijsorganisatie lijdt 
er al jarenlang onder. 

Hadden wij maar een onderwijsregeling zoals in Nederland, 
waar de term « schoolstrijd » een onbekend begrip is ge
worden. Ons land zit echter opgescheept met een historisch 
gegroeide situatie die leidde tot de uitbouw van een machtig 
partikulier onderwijsnet (het katoliek onderwijs), dat de CVP 
zowat als haar onderwijsnet beschouwt, en van het rijks
onderwijs, dat door de BSP-ers totaal gepolitiseerd werd. Met 
daarbij nog de kleine broertjes die het gemeentelijk en pro
vinciaal onderwijs zijn. De twee groten beschouwen elkaar 
als eeuwige konkurrenten, vandaar de steeds weer opdui
kende wrijvingen die in de voorbije eeuw periodisch de 
omvang aannamen van regeireuhte = oorlogen ». 

Natuurlijk zou het veel eenvoudiger zijn wanneer er slechts 
één onderwijsnet bestond : het onderwijs van en voor ieder
een, waarin elkeen — van welke opinie of levensbeschou
wing ook — behoorlijk aan zijn trekken kan komen. Voor de 
socialisten beantwoordt het rijksonderwijs aan dat ideaal
beeld, maar inmiddels maakten zijzelf er toch maar een zéér 
partijdige boel van waarmee talrijke ouders — vooral in 
Vlaanderen — hoegenaamd geen vrede wensen te nemen. 
Bovendien zijn feiten nog altijd eerbiedwaardiger dan een 
Lord Mayor : het vrij onderwijs bestaat en funktioneert 
goed, en de meerderheid van de ouders sturen er hun kin
deren naartoe. 

Zijn wij dan gedoemd, de tegenstellingen zijnde wat ze zijn, 
om eeuwig met de schooltwisten te moeten leven ? Idealis
tische mensen zijn met de gedachte van de « pluralistische 
school » gaan spelen als een middel om, op langere termijn 
en langs wegen van geleidelijkheid, uit het slop te geraken 
Zij rekenden op een evolutie die zich in de zestiger jaren 
scheen af te tekenen in de richting van meer openheid en 
minder verzuiling. Ook Wilfried Martens was nog kort gele
den, samen met de CVP-jongeren, een voorstander van die 
gedachte. Maar sinds hij CVP-voorzitter werd gooide hij het 
over een andere boeg, en trok hij met zijn partij liever 
opnieuw ter kruisvaart. Daarbij dient ook aangestipt dat de 
BSP-ers er inmiddels ook het hunne toe bijdroegen om de 
Idee « pluralistische school » grondig te diskrediteren in de 
ogen van velen. 

De verstrakking van de posities in CVP en BSP leidde bijge
volg weer tot nieuwe spanningen in de onderwijssektor, tot 
eindeloze diskussies en zure oprispingen. Niemand is daar
mee gediend, maar toch verandert er niets. . 

De Volksunie is steeds een voorstander geweest van de 
werkelijke vrije keuze van de ouders inzake onderwijs, wat 
Impliceert dat de diverse onderwijsnetten dezelfde mogelijk
heden, rechten en plichten moesten hebben, ledere vorm 
van diskriminatie is daarbij uit den boze en aangezien het 
vrij onderwijs op dat punt terecht nog tal van klachten heeft, 
hebben de VU-parlementsleden de zaak van het vrij onder
wijs in deze ook altijd verdedigd. Ze zullen dat ook morgen 
verder doen, ook al schijnt de leiding van het vrij onderwijs 
deze hulp nauwelijks te appreciëren aangezien zij blijft 
zweren bij de in haar ogen alleen-zaligmakende CVP. 

Vandaag tracht die CVP weer een regering te vormen met 
de BSP, hoewel zij goed weet dat er met die partij op onder
wijsgebied nauwelijks land te bezeilen valt. Begrijpe wie 
kan ! Slaagt zij in haar opzet dan krijgen wij morgen weer 
een BSP-minister voor Nationale Opvoeding en dan zullen de 
vrije scholen nog vaak zwarte vlaggen mogen uithangen en 
brieven naar de ouders schrijven. Niets wijst er immers op 
dat de BSP op het punt zou staan enigszins inschikkelijker te 
worden.. 
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EEN LEGE TROON 

Onder de monarchie in Frankrijk 
werd bij het overlijden van de 
vorst geroepen : « Ie roi est 
mort, vive Ie roi ». Bij het over
lijden van de « koning van de 
Franse republiek » kan men dat 
niet doen, om de eenvoudige re
den dat geen mens vandaag kan 
zeggen, wie Pompidou zal opvol
gen. Zal het Mitterand zijn, een 
linkse president met zeer grote 
macht (krachtens het presiden
tieel regeringsregime door de 
Gaulle ingesteld) ? Zal het de 
centrist Giscard d'Estaing zijn ? 
Of de charismatische oud-pre-
mier Chaban-Delmans (de enige 
voor wie wijlen de Gaulle een 
glimlach over had) ? En er zijn 
nog andere gegadigden, die van
daag voorbij de dode president 
defileren, maar morgen aan het 
intrigeren gaan. 

Georges Pompidou (62) heeft met 
minder grandeur doch met even 
grote eigenzinnigheid de politiek 
van de Gaulle voortgezet. Er is 
één konstante in de Franse poli
tiek, waarvan zeer waarschijnlijk 

ook een eventuele president Mit
terand niet zou afwijken en dat 
is « la France d'abord ». In het 

Europese integratieproces en in 
de houding tegenover de Ver
enigde Staten heeft Frankrijk 
vaak genoeg cavalier seul ge
speeld, onder diverse regimes, 
opdat men vandaag zou kunnen 
aanvaarden dat ook een niet-gaul-
listische opvolger de lijn zou 
doortrekken. 
Voor de gaullisten komt Pompi-
dou's overlijden zeer ongelegen : 
ze zijn verdeeld en ;ijn hun élan 
kwijt. Na de Gaulle kon Pompi
dou nog als wijze leider een tijd
lang fungeren, tot door zijn ziek
te er een soort koelissenbeleid 
ontstond, een oligarchie, die het 
straks onder mekaar moet uit
vechten wie de nieuwe, onbe
twiste leider wordt. Elektoraal 
ziet het er voor de gaullisten 
lang niet goed uit, want zoals ge
zegd, ze zijn hun twee grootste 
leiders kwijt, terwijl de verenigde 
linkerzijde zeker nu zich een unie
ke kans voor hen voordoet, de 
rangen zullen sluiten. Krijgen we 
straks in Frankrijk een « Ameri
kaanse situatie » : een links 
staatshoofd en een rechts parle
ment ? Ook voor Europa is het 
antwoord op deze vraag van pri
mordiaal belang. 

VOORLOPIG MAGER 

RESULTAAT 

(AVD) Als men de sombere ana
lyses mag geloven die volgden 
op het bezoek dat Kissinger vo-
lige week aan Moskou bracht, dan 
IS het Amerikaans-Sovjetrussisch 
«mariage de raison» nog niet voor 
morgen Uit het slotkommunikee 
blijkt immers dat daar veel over 
bewapening, weinig over ontwa
pening en ternauwernood over 
samenwerking werd gepraat. Over 
het beperken van de strategische 
wapens werd geen verhelderende 
oplossing bereid' '^i, i.'Jve mis
lukking werd dan nog gekruid 
door verklaringen van de Ameri
kaanse minister van defensie 

Schlesinger dat er aanstaande zo
mer geen sprake kan zijn van de 
ondertekening van een akkoord, 
als niet eerst voordien overeen
stemming op « lager » niveau 
werd bereikt. 

De verklaringen van Schlesin
ger zijn vatbaar voor interpreta
tie. Misschien voelt Washington 
niet zo erg veel voor de nukleaire 
pariteit waaruit, op de keper be
schouwd, de hele internationale 
ontspanning is voortgevloeid... 
Tegelijk stelt Kissinger dat de 
Sovjetunie geen heil moet ver
wachten van de Watergate-affaire 
(en van Nixon's ingedeukt pres
tige) om terzake van de wapen-
beperking buitensporige Ameri
kaanse toegevingen -'. ; ; dwin-
gcn. hiermee laat hij doorsche-

_meren dat een aftreden van 
Nixon nog altijd mogelijk bl'rjft, 
maar bevestigt meteen dat 'de 
•' ideologische » oriëntatie van 

zijn land ook tegen drastische 
wijzigingen aan de top beveiligd 
is. 

Hoe dan ook, te Moskou heeft zich 
geen internationale aardverschui
ving voorgedaan. De bewape
ningsprogramma's zullen verder 
met ijver worden afgewerkt. 
Voortaan zal nog meer zorg be
steed worden aan de kwalitatieve 
afwerking van de rakettentuigen. 
Bovendien beschikken de super
groten nog altijd over het klas
sieke, konventionele wapenarse
naal om hun labiele evenwichts-
positie te handhaven. Maar alles 
bij elkaar is het probleem van de 
strategische wapens (waarover 
het in die Salt U-ronde toch te 
doen was) een zaak van zijn of 
niet-zijn, zowel voor Moskou als 
voor Washington. Per slot zal het 
instinkt van zelfbehoud wel zwaar
der gaan doorwegen dan ballis
tiek I 

ONRECHT BLIJFT ONRECHT 
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REGERING-DEN UYL 
ZIT NIET MEER OP ROZEN 
(jeeveedee) De vraag die na de Nederlandse Provinciale 
Staten-verkiezingen van afgelopen week aktueel gebleven is, 
luidt : hoe sterk is thans de positie van de regering-Den 
Uyl ? Een misschien niet helemaal logisch klinkende vraag, 
want de feitelijke inzet van de verkiezingen gold slechts de 
onderscheiden elf provincies. Maar al eerder schreven we 
in deze rubriek dat de politici erin geslaagd waren, hun pro-
pagandakampagnes een volstrekt landelijk uitzicht te geven 
daarbij het belang van de provincieraden naar de verre ach
tergrond schuivend. Men had wekenlang de Nederlandse 
kiezer geindoktrineerd dat het vóór of tegen het zittende 
« rooms-rode » kabinet ging, en de uitslag was dan ook 
navenant. Vandaar dan ook bovenstaande nationale vraag al^ 

^•fïSuitvloeisel van een reeks gewestelijke stemmingen. 
•'- -'Gaat men af op de duidelijke winst van de socialisten — een 

winst die overigens de vrijwel komplete afgang van D'66, 
eveneens regeringspartij, niet kon goedmaken —, dan zou 
men kunnen oordelen dat het kabinet nog stevig te paard zit. 
Diezelfde konklusie zou men kunnen trekken uit de redelijke 
stembusresultaten van de kristen-demokraten die immers 
met twee van hun drie wagons (katholieken en Anti-Revo
lutionairen) deel uitmaken van de regeringstrein. Gevoegd 
bij de lichte winst voor de Radikalen (PPR) houdt de uit
spraak van het kiezersvolk, voor zover het de regerings
partijen gezamenlijk betreft, zeker geen negatief vonnis in 
over Joop den Uyl. 
Aan de andere kant echter was er de forse sprong naar voren 
die de liberalen (VVD) maakten. Deze oppositiepartij boekte 
een winst, die omgerekend in Kamermandaten gped was 
voor acht zetels : van 22 naar 30. En wanneer men daarnaast 
de vooruitgang in aanmerking neemt van de eveneens oppo
sitionele Christelijk-Historische Unie, kan men moeilijk van 
een versterking van de positie der regering spreken. Toch 
kwamen de aanvankelijke kommentaren van de deskundigen 
er op neer dat Den Uyl zich had weten te handhaven en dat 
er in de min of meer nabije toekomst geen angst behoefde 
te bestaan voor een nieuwe « Nacht van Schmelzer », de 
beruchte Kamerzitting van oktober 1966 waarin de katholie
ken hun •> eigen » regering-Cals ten val brachten. Maar bij 
nadere analyse van de verkiezingsuitslag en wederom de 
provinciale kant van de zaak terzijde schuivend, komt men 
tot de bevinding dat het huidige ver-bond tussen^ progressis-
ten en kristenen wel degelijk bedreigd-wordt.. .. . . . . 
Het is immers een feit dat in kristan-demokratische kring 
velen lauw tot afwijzend staan tegenover het kabinet. Het is 
in Nederland (en elders !) de gewoonste zaak van de wereld 
dat konfessionele partijen de ene keer samen met de socia
listen in de slag gaan, en zich een volgende maal tot de 
liberalen wenden. Daarbij geven zij steeds te verstaan dat 
zulke bondgenootschappen « niet votir de eeuwigheid » zijn, 
met andere woorden dat zij bij het kiezen van een partner 
alweer denken^ aan een ruil met een andere partner, in de 
toekomst. Prof. Steenkamp, de «vader» van het Christen-
Demokratisch Appèl (CDA), heeft tijdens de stembusstrijd 
van de afgelopen maand met evenzoveel woorden al te ver
staan gegeven dat een « partnerruil » een heel gewone zaak 
is, dat de kristelijken dus bereid zijn de socialisten te ver
wisselen voor de VVD. 
Als deze uitlating inderdaad een serieuze waarschuwing is 
geweest, is het niet onverstandig om de verkiezingsuitslag 
op zijn landelijke aspekten te bekijken. En dan blijkt inder
daad dat het CDA samen met de liberalen en met de Drees-
socialisten een regering kan vormen die steunt op dezelfde 
partijen als waarop het kabinet-Biesheuvel tot voor twee jaar 
was gebaseerd. Met 79 van de 150 kamerzetels zou men 
namelijk in de meerderheid zijn ! Natuurlijk zijn de kristelijke 
partijen niet onmiddellijk na de jongste verkiezingen begon
nen met het ondergraven van het zittende kabinet. Een der
gelijk opportunisme zou immers lang nawerken in het nadeel 

• van de betrokken groeperingen. Maar als men weet dat in 
elk van de drie partijen van het CDA bepaald niet te onder
schatten krachten werkzaam zijn die de regering de laan 
wensen uit te sturen, dan is het duidelijk dat <• rode Joop » 
sinds vorige week niet meer vorstelijk op rozen zit. Vooral 
tijdens debatten over financiële aangelegenheden zou het 
karretje wel eens kunnen vastlopen. 

BIJ DE FOTO'S 
Ongeacht waar en door wie hel 
bedreven wordt. Zo moeten we 
het onrecht aénklagen, bedreven 
door Israël tegenover Arabische 
ingezetenen van Israël, de Pale-
stijnen. 
Een geval uit de vele : op 10 de
cember j l . werd de 42-jarige Pale
stijnse advokaat Abdul Mezer om
streeks middernacht van zijn bed 
uit zijn woning te Jeruzalem ge
licht, geboeid en geblinddoekt op 
een wagen gezet en onder sterke 
politiebewaking over de Israë-
lisch-Jordaanse grens gezet. Hij 
moest tweemaal van wagen ver
anderen en onderweg werden 
andere uitgewezen Palestijnen 
opgepikt. Ze werden aan de rand 
van een woestijn afgezet en 
moesten drie uur lang te voet 

lopen vooraleer ze door een Jor
daanse patrouille werden ontdekt 
en geholpen. Tot nog toe weet 
geen van allen, waarom hij uil 
zijn geboorteland en woonplaats 
werd gezet, met achterlating van 
vrouw en kinderen. Kennelijk 
maakt Israël zich hier dus schul
dig aan een flagrante schending 
van de rechten van de mens. 
Foto boven : advokaat Mezer 
(links op de voorgrond) in ge
sprek met een vertegenwoordi
ger van het internationale rode 
kruis. Foto onder : enkele Pale
stijnse uitgewezen intellektuelen 
(want vooral op de Palestijnse 
intelligentia blijken de Israelis 
het gemunt te hebben) tijdens 
een protestdemonstratie aan <de 
heroemde Allenbybrug (grens Jor-
danié-lsrael). 
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een boezemvriend van het Kon
golese staatshoofd, zo mogelijk 
nog meer een zakenvriend en 
is in de Belgische pers dé 
spreekbuis van « mon general ». 

Uit heelwat gemeenten werd ons gemeld dat de kristelijke mutua

liteiten en dito vakbonden tijdens de verkiezingsperiode uit hun 

sociale band sprongen en waterdrager speelden voor de CVP. Op 

de ene plaats was dat gedoe al arroganter dan op de andere. (Zie 

« Brieven » en « Wij in de VU-Gent »). Uit Sleidinge, het geboorte

dorp van W. Martens, stuurde men ons een foto van het plaatselijk 

ACV-sekretariaat-café waar het « er vingerdik op lag ». 

Laat meneer Houthuys dan maar verklaringen afleggen over de 

neutraliteit van zijn sindikaat... 

WEERAL EENS 

BOOS 

Moboetoe en zijn kliek zijn 
weer eens boos op Brussel, nl. 
omdat de regering (nochtans 
geleid door Leburton, Moboe-
toe's beste vriend) de versprei
ding van een boek over de Kon
golese president niet wil ver
bieden. Om de doodeenvoudige 
reden dat ze dat krachtens de 
grondwettelijke beschikkingen 
inzake vrijheid van woord en 
van drukpers niet kan. 
a L' Ascension de Mobutu » 
werd geschreven door de Bel
gische advokaat Chomé, in 
Frankrijk uitgegeven doch er 
verboden, in België niet. De 
auteur poogt het aandeel van 
Moboetoe in de moord op Loe-
moemba te bewijzen en ver
strekt nog andere gegevens 
over Moboetoe en zijn opgang 
naar de macht. 
Nu dreigt Zaïre het vriend
schapsverdrag met België een
zijdig op te zeggen. De aftre
dende Belgische regering kan 

geen bindende beslissing ne
men en er is nog geen nieuwe 
regering, zodat Moboetoe zijn 
ongeduld en kwade luim moet 
zitten verbijten, wat deze poten
taat niet gewoon is. Misschien 
is de hele herrie maar een af-
leidingsmaneuver. De « zairlse-
ring » van het Zaïrese bedrijfs-
en handelsleven heeft niet al
leen kwaad bloed gezet bij de 
onteigende blanken die in de 
grootste onzekerheid nopens 
hun vergoeding verkeren, maar 
ook bij de grote hoop van de 
Zaïrezen zelf, die de gezaïri-
seerde bedrijven aan hun neus 
zien voorbijgaan, ten gunste van 
de vrienden en partijgangers 
van het Moboetoe-establish-
ment. Regel blijft immers dat 
de postkoloniale rijkdommen in 
handen van een zelfde, kleine 
superklasse moeten blijven. 
De rel kreeg een Brussels staar
tje : Pierre Davister, die Chomé 
in zijn « Spécial >• op een verre 
van zachtaardige wijze aanpak
te, kreeg een blaam van de Be
roepsunie van de Belgische 
Pers. Voor wie het niet weet : 
de gewezen sterreporter van 
X Pourquoi Pas », later uitgever 
van konkurrente •• Spécial » is 

IN GALOP 
Het indekscijfer steeg vorige 
maand met anderhalve punt. 
Verscheidene kranten hebben 
berekend dat het indekscijfer 
in april met 1,9 punt zal stijgen, 
de grootste van de jongste 
maanden. De verhoging van de 
benzineprijs zou daar voor 0,65 
p. tussen zitten, verder de kof
fieprijs (0,20 p.), sla-olie (0,10 p) 
terwijl na de jongste EEG-over-
eenkomst inzake landbouwprij
zen deze van de melk en het 
vlees zullen stijgen. Voor mei 
a.s. mag ook al met zekerheid 
een stijging van het indekscijfer 
verwacht worden, vermits de 
prijs van het groot huishoud-
brood mtet 1 fr. de hoogte in
gaat. Indien deze galopperende 
stijging aanhoudt dan zal ons 
geld (dus onze koopkracht) met 
13 % gedaald zijn, daling die 
niet onmiddellijk gekompen-
serd wordt door loon- en wedde-
aanpassingen. 

En toch leven de meeste EG-
landen onder een kristen- of 
sociaaldemokratisch of ge
mengd bewind. 

DE WINNAAR 
De grote winnaar van de olie
prijzenslag is de fiskus die met 
de BTW en de aksijnsrechten 
(de helft van de benzineprijs !) 
sneller geld binnenrijft dan de 
automobilist benzine kan tan
ken. 
België is een eigenaardig land : 
geen enkele regering durft fei
telijk de rechtvaardigste belas
ting, nl. de rechtstreekse aan
passen maar wanneer men dan 
per uitzondering een recht
streekse belasting aanpast dan 
gebeurt dat drastisch, zoals bv. 
met de benzinebelasting. 
I^et wordt stilaan tijd dat in het 
parlement eens gesproken 
wordt om dit abnormale fiskale 
aandeel in een zeer belangrijke 
basisprijs te verminderen en op 
een behoorlijker, ja deftiger 
peil te stabiliseren. 

Burgemeester Van Offelen 
(PLP) van de Brusselse gemeen
te Ukkel liet vóór 10 maart aan 
zijn ingezetenen het bericht 
versturen dat hij voor de slor
dige prijs van 6 miljoen fr. een 
gebouw kon aankopen aan de 
Alsembergsesteenweg, waar de 
Vlaamse sociaal-kulturele raad 
graag een ontmoetingscentrum 
zou geïnstalleerd hebben. 
Deze derde sabotagedaad tegen 
het bloeiende Vlaamse kulture-
le leven in de gemeente, werd 
mogelijk dank zij de lakse hou
ding van het ministerie van Ne
derlandse Kuituur. 
Dit belette de Vlaams-Braban
der minister Chabert niet om in 
zijn verkiezingsfolders een 
kaartje af te drukken van zijn 
« prestaties », waarbij ook in 
Ukkel reeds een kultureel cen
trum zou geopend zijn... 
Een eo ander wordt vermeld 
onder de hoofding : « Wat deed 
de CVP voor Brussel ? » 
Ongetwijfeld bleven de Vlaam
se Brusselaars niet in de kou 

staan, maar als zij het verdom
hoekje ontvluchten — zoals wi j 
vorige week schreven — dan 
is dat op de eerste plaats te 
danken aan hun inspanningen. 
De Vlaamse kultuurraad te Uk
kel bestaat inderdaad reeds vier 
jaar en geeft een prachtig 
maandblad uit. 
Momenteel zijn er niet minder 
dan 52 verenigingen aangeslo
ten. Desondanks werd het Ne
derlandse verenigingsleven te 
Ukkel door de Vlaamse kuituur-
ministers totnogtoe verwaar
loosd. 
In het totaal beschikt het minis
terie van Nederlandse kuituur 
in de Brusselse agglomeratie 
over meer dan 30 gebouwen, 
waar zowel het verenigingsle
ven als het volwassenwerk tot 
ontplooiing kunnen komen. 
In tien gemeenten werd zelfs 
een polyvalent ontmoetingscen
trum geopend. 
Maar de Vlamingen ' i n de ge
meente Ukkel, die sedert jaren 
tegen de verfransing moeten 
optornen, kregen ondanks tal 
van beloften geen steun. 
Op het kabinet van Nederlandse 
kuituur worden er weinig over
tuigende verontschuldigingen 
opgedolven : « Suggesties zijn 
steeds welkom, maar de kul-

tuurraden mogen niet vergeten 
dat die niet steeds bekroond 
worden. Voor het aankopen van 
een huis moet het advies van 
het aankoopkomitee afgewacht 
worden ». 
De kultuurraad van Ukkel wacht 
reeds lang... en bleef boven
dien hoegenaamd niet bij de 
pakken zitten. Sedert 1964 wer
den tal van projekten voor aan
koop ter advies aan het CVP-
ministerie voorgelegd. 
Er werden zelfs gunstige advie
zen van het ministerieel aan
koopkomitee genoteerd. 
Maar, wellicht wegens elle-
boogakties achter de schermen, 
blijven de Vlamingen in Ukkel 
tot vandaag toch op straat 
staan. 
Zij worden niet alleen tegenge
werkt door het Vlaams-vijandige 
gemeentebestuur, maar krijgen 
geen afdoende steun van de 
Vlaamse ministers die tijdens 
de verkiezingskampanjes zo 
graag lintjes knippen en in de 
kijker lopen. 
Terecht klopt de Vlaamse kul-
tuurgemeenschap van Ukkel 
vandaag op tafel, en worden er 
protestakties gepland. Van be
loftes « dat het weldra anders 
zal worden » kan men inder
daad niet leven. (Bart) 

BIJ DEZE LENTE 
WEER 
EEN 
NIEUW BEGIN 
Meer en minder ministrabel kwamen de achtbaren in het 
Voorhof van het Parlement aangereden of aangestapt. 
De BSP-ers droegen opvallend krijgshaftig in het knoopsgat 
hun BSP-roosie maar, zoals je wêl weet, laten zij er de door
nen niet van zien. 
Kamerlid Mik Babyion en kamerlid Willy Kuijpers deelden 
een « open brief » uit aan de aftredende en toekomstige 
ministers en aan hun parlementaire kollega's in Kamer en 
Senaat. 
Welke was de reden hiervatf ? 
Wel gewoon dit. Onlangs heeft men mijnheer Leburton ge
huldigd om zijn aandeel in de « gewapende weerstand -
tijdens de tweede Wereldoorlog. Op dit ogenblik doen de 
Basken wat gelijkaardigs tegen de diktatoriale bezetting van 
hun land. Maar zopas werden verschillende Basken aange
houden en opgesloten in de gevangenis te Leuven. De be
schuldiging • namaak van Spaanse papieren om Basken in en 
uit Spanje te smokkelen. 
Kamerlid Mik Babyion en kamerlid Willy Kuijpers wensten 
door hun « open brief - de aandacht te vestigen op het pot
sierlijke van deze situatie. Belgische weerstanders vertrok
ken tijdens de tweede wereldoorlog met valse papieren naar 
het buitenland. In vredestijd oordeelt mijnheer Leburton over 
dezelfde feiten heel anders 
Binnen in de Kamer was het net de opening van een nieuw 
schooljaar : handjes drukken en lachen en hier en daar 
nieuwe gezichten. Eerste-minisiter Leburton, die buiten geen 
pamflet wilde aannemen, van Babyion en Kuijpers, vond dit 
netjes gedeponeerd op zijn plaats... 
De Volksunie-jongeren en Volksunie-vrouwen van Leuven za
ten strategisch goed verschanst in de hoge tribunes en gooi
den in de verbaasde vergadering een dwarrelende bende 
pamfletjes waarin zij de splitsing van het kiesarrondissement 
Halle-Vilvoorde, de oprichting van de provincie Vlaams-
Brabant, het invoeren van de subnationaliteit eisten. Tevens 
lazen wij daarin dat het achtbaar Parlement nu wel eens 
werk kon gaan maken van de hervorming van het huwelijks-
goederenrecht. 
Iedereen mocht dan netjes getrouwheid zweren aan de grond
wet wat heel wat plezier mee bracht. 
De oudste in jaren, het kommunistisch kamerlid André Del-
rue, zat de vergadering voor. Deze man kent echter geen 
lettergreep Nederlands... vandaar dat iedere Nederlandse 
klemtoon vermoord werd. Midden in die hilarite: _ ̂ jJ^ 
Willy Kuijpers zijn eed af met de voor hem bekende toevoe
ging : « Ik zweer getrouwheid aan de grondwet in de hoop 
baar zo vlug mogelijk *e veranderen >. Delrue moest hem 
tot de orde roepen, maar kon dit niet want kende geen 
Nederlands en Kuijpers wilde geen Frans verstaan. Prettig 
was dat wel. In ieder geval werd deze nieuwe eedformule 
aanvaard. Wij gaan erop vooruit. 
Marieke Decorte uit Tervuren en de gezusters Hermans uit 
Kortenaken waren op dat ogenblik reeds overwonnen mee
gevoerd door een stoei e MP-begeleiding en aan de rijks
wacht overgeleverd Kuijpers dacht « de gevangenen bevrij
den IS een werk van barmhartigheid « en trok met zijn 
mooiste verkiezingsmile naar de rijkswacht aan de Leuvense 
Weg. Was me dat een ontvangst ' Eentalig-Frans en prompt 
legde Kuijpers klacht neer en wat later mocht de Griffie de 
eerste parlementaire vraag van het seizoen in ontvangst 
nemen. 

VOORSTEL VAN WET 

FACILITEITEN 

TELEFOON EN VERVOER 

VOOR GEPENSIONEERDEN 
Artikel 1 : 

Aan de gepensioneerden wier gezinsinkomen een door de 
Koning bepaald gezinsinkomen niet overschrijdt, wordt op 
aanvraag een kosteloze aansluiting op het telefoonnet toe
gestaan evenals vrijstelling van het abonnementsgeld. 

Artikel 2 : 
Aan de in artikel 1 bedoelde personen wordt, onder de
zelfde voorwaarden, een prijsvermindering van 50 % toe
gestaan op alle openbaar en gekoncedeerd vervoer. 

Artikel 3 : 
De Koning bepaalt de modaliteiten volgens dewelke de in 
artikelen 1 en 2 van onderhavige wet bepaalde voorwaar
den worden toegekend. 

R. Vandezande, M. Van Haegendoren, 
F. Blancquaert, W. Jorissen, M. Coppieters, 
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HET GEVAL LUBUMBASHI OF DE 
MESTHOOP VOOR HERAKLES 
DE ONDERHENINB " LES AMIS DE LENSEIDNENEHT A.S.B.L. ' 
Het Belgisch onderwijs in Zaïre is 
een typische lek in de financiële bij
drage van de Vlaamse gemeenschap 
tot, instandhouding van de staat : de 
uitgaven ervoor gaan, ruw geschat, 
voor 80 % naar de Franssprekenden 
en amper voor 20 % naar de Neder
landse scholen. Aangenomen dat de 
Nederlandssprekende bevolking van 
België 60 % der belastingen inbrengt 
bedraagt de lek 40 %. Het interes
seert de lezer te weten hoe de profi
terende partij zulke bron kan aanbo
ren. Het is zeer eenvoudig. 

HET RAMPZALIGE KB 
VAN MINISTER P. VERMEYLEN 

Het volstaat een KB uit te vaardigen 
met een tekst voldoende vatbaar voor 
Interpretatie en waarvan de uitvoering 
duister siblllijns kan verlopen. Een 
dergelijk middel was het KB van 14 
oktober 1968 van minister P. Vermey-
len, medeondertekend door zijn kolle
ga's Dubois en Scheyven. Daardoor 
. kon » de Belgische Staat hulp In 
personeel en kredieten verlenen aan 
verenigingen zonder winstoogmerken 
die een onderwijs met Belgisch pro
gramma in Zaïre zouden Inrichten, 
(art. 1). Deze verenigingen zouden, 
volgens art. 2, onderwijs verschaffen 
aan alle Belgische kinderen. In welke 
taal ? Daarover spreekt het KB met 
geen woord I Deze verenigingen en 
hun beheerraad zoudfen ook « de 
hoofdgroepen van de Belgische ge
meenschap vertegenwoordigen ». Wie 
dat is kan ook het orakel weten want 
het KB zegt het niet. Ep, om te be
wijzen dat niet altijd de staart het 
venijn inhoudt maar soms het beste 
brengt, zegt art. 7 ; « Om de vereni
gingen toe te laten het hoofd te bie
den aan onontwijkbare uitgaven, kan 
de minister een buitengewone toelage 
verlenen ». 

Deze toelage voor •< onontwijkbare » 
uitgaven beliep in 1971 honderdrleën-
vjiftlgmiljoen en in 1972 honderachten
negentig miljoen. De minister voor 
ontwikkelingssamenwerking was niet 
krenterig met deze post van zijn bud
get ! 
Te Lubumbashi werd, in dergelijke 
voorgewarmde financiële windsels ge
boren de onderneming-» Les Amis de 
l'Enseignement, ASBL, Ecoles a pro
grammes belges ». 
Vanzelfsprekend groeide het wicht 
voorspoedig in omvang en pretentie 
en, wie dacht dat deze onderneming 
een nationale school zou baren met 
plaats en respekt voor de twee taalge
meenschappen is als ongeneeslijk na
ïeveling van een kale reis thuisgeko
men. Minister Vermeylen heeft door 
dit KB het onderwijs en de opvoeding 
van tientallen Vlaamse kinderen ver
brod en de belangen van tientallen fa
milies geschaad. Zolang er één Vlaams 
minister gevonden wordt voor het 
lichtzinnig ondertekenen van derge
lijke KB, kan de Vlaamse gemeenschap 
haar staatszaken beter aan gastarbei
ders toevertrouwen. 

SCHOON LIEF WIE ZIJT GIJ ? 

Wie of wat is deze Franse ASBL die 
uit de schatkist wordt gevoed ? Voor 
België is Zaïre sinds 14 jaar het bui
tenland en niet langer meer de tuin 
van Leopold 11. Soms is men geneigd 
te geloven dat dit begrip nog niet tot 
zekere ministeriële en andere middens 
in Brussel is doorgedrongen, dw.z. een 
onderneming die buiten de greep van 
het gezag opereert en buiten de sfeer 
van het juridisch toezicht. Een vzw bo
vendien die in Zaïre zelf niet bij naam 
is erkend, een • gesloten klubje » 
zoals een ambtenaar van de Belgi

sche ambassade te Kinshasa in een 
rapport schreef en dan nog een klubje 
met uiteraard zeer vlottende statutaire 
regels. Het loont inderdaad de moeite 
in deze statuten van een nergens er
kende vzw even te wroeten. Sommige 
bepalingen ervan verraden onmiddel
lijk een wrange lucht voor de Neder
landse gemeenschap. (Lezer ik ver
taal, want ekskuzeer, de eerbare maat
schappij bedient zich alleen van de 
taal van Marianne I). 

art. 3 Deze vereniging heeft tot doel 
de kuituur te bevorderen (welke 
a.u.b. ?) en onderwijs in te richten 
volgens de normen en programma's 
voor Brussel. 

Om welke kuituur het gaat, dat is in
tussen gebleken en wat men Beule-
mans opdient is ons ook gekend ! 
art. 6 « De vereniging bestaat uit ef-
fektleve leden, genoemd « associés » 
en uit andere zonder stemrecht. ( = 
lees sukkels die er bij zitten !) 

zonder onderwijsmogelijkheid voor de 
kinderen. Des te meer, daar deze kin
deren, wegens de bijzondere omstan
digheden van hun verblijf ,onvermijde-
lijk en met meer of minder grote tus
senpozen pendelen tussen het moeder
land en Afrika : een zigeunerleven 
met veel schoolse verwikkelingen. 
Deze feiten hadden de verantwoorde
lijke Belgische autoriteiten ertoe moe
ten inspireren een georganiseerd net 
van scholen In het leven te roepen 
waarin zowel de Nederlands- als de 
Franssprekende kinderen konden on
dergebracht worden : bv. een ge
spreid aantal bescheiden lagere scho
len en een gering aantal geografisch 
gespreide instellingen voor middelbaar 
onderwijs met internaatgelegenheid. 
Efficiëntie, bekwame centrale leiding, 
bescheidenheid en zuinigheid, nauwe 
aansluiting bij de Belgische instellin
gen hadden daarbij de leidende mo
tieven dienen te zijn. 
Inplaats daarvan kwam de chaos, de 

BEL6ISCH ONDERWIIS 
IH ZAIRE 
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art. 17 De vereniging wordt bestuurd 
door een beheerraad uitsluitend sa
mengesteld uit « associés », benoemd 
voor 6 jaar. 
art. 18 De beheerder ( = associé) 
heeft geen persoonlijke verantwoor
delijkheid. 
art. 9 Elke associé ( = dus ook be
heerder) kan zich terugtrekken als het 
hem belieft. ( = F. a tout moment I) 
art. 11 De Algemene Vergadering (en 
dat zijn uitsluitend de « associés ») 
beslist over alles : de uitgaven, de 
benoemingen, het wegzenden van het 
personeel enz... (II a les pouvoirs les 
plus étendus...) 
Hoe de « associés » ten tonele ver
schijnen en eventueel ervan verdwij
nen, behalve bij ontslag, zeggen de 
statuten niet. De •• alleen-stemgerech
tigde associés » verschijnen spontaan 
en dienen levenslang. Indien u dacht 
dat zij door de betalende ouders ver
kozen werden dan gelooft u nog niet 
in diktatuur en heeft u alweer ver
ouderde opvattingen. 
En, wat zal er gebeuren met de goe
deren die, dank zij de buitengewone 
toelagen van de Belgische schatkist 
voor « onontwijkbare » uitgaven, ver
kregen werden ? Wel, de Belgische 
Staat wordt bedankt maar hij wordt 
de berooide verliezer en gaat kaal uit: 
bij ontbinding van de « ASBL Les Amis 
de l'Enseignement » zullen de « as
sociés ' vrij en souverein beslissen 
over de bestemming van de aktiva. 
(art. 27 en laatste van de statuten). 
Met dergelijke harlekijnroergangers 
zijn de ministers Scheyven en Harmei 
scheep gegaan, met dergelijk vat der 
Danaïden dat nationaal lekt langs alle 
duigen hebben hun opvolgers voort-
gedobberd en voortgeboerd ! 

SCHOOL VOOR WIE ? 

Een Belgische onderwijsmogelijkheid 
in Zaïre was na de weeën van '60 en 
bij het instellen van een technische 
hulp noodzakelijk. Men kon geen hon
derden gezinnen naar een vreemd 
land sturen om er jarenlang, maar dan 
toch voor elk gezin tijdelijk, met de 
inlandse bevolking samen te werken 

twist, de onvermijdelijke Belgische dis-
kriminatie tegenover de Nederlands
sprekenden en, In het geval Lubum
bashi, de grootheidswaanzin, atavisme 
van de mijnbazen van Katanga. 

DE BELGISCHE MUUR 
IN LUBUMBASHI 

In landen zoals Zaïre is er natuurlijk 
geen verwarmingsprobleem. Dat 
brengt mee dat schoollokalen er zeer 
ekonomisch en eenvoudig kunnen ge
bouwd worden. Luxe is er alleen niet 
onnodig maar sociaal zelfs zeer onge
wenst, alleen naar higiëne dient er 
gestreefd te worden. Maar, zo zag de 
« ASBL Les Amis de l'Enseignement » 
het niet : het moest een grootse en 
dure instelling worden, iets naar het 
genre van de inrichtingen voor elite
kinderen aan het meer van Geneve. 
Ten laste van de Belgische Staat werd 
er een acht hektare groot domein aan
gekocht met het « Hotel Clair Ma-
noir », vervallen hoofdkwartier van 
de UNO-troepen zaliger gedachtenis. 
Twee architekten werden uit België 
opgekommandeerd, gebouwen met 
verdiepingen neergezet met forse da
ken in zelfdragende eternit, alle zalen 
telefonisch verbonden, vijf uitgangen 
voorzien, asfaltlanen aangelegd, par
keerplaatsen, fietsenstallingen, een 
olimpisch zwembad voorzien en het 
geheel omsloten door een monstru-
mentale muur van twee en halve me
ter hoog en anderhalve kilometer lang: 
de Belgische muur van Lubumbashi. 
Op deze lange witte muur stond lang 
een eenzaam hedendaags graffito : 

• SEX. 

Kosten ? de muur ? drie miljoen ! 
Perceel ? vier miljoen I gebouwen ? 
twintig miljoen I 
Ruimte genoeg ? Bijlange niet, de 
Vereniging huurt nog een aantal bure
len in een building van de midden
stad voor administratieve doeleinden. 
Allemaal « onontwijkbare » uitgaven ? 
Volgens een nota van mei 1973 van 
de voorzitter van de vereniging « Les 
Amis de l'Enseignement • belopen 
haar schulden 450.000 Zaïre of 40 mil
joen Belgische frank. 

Kosten en personeel voor de lagere 
scholen, voor de lagere cyklussen MO 
worden door België verschaft. De ho
gere cyklus is een privé-onderneming. 
Osmose en kommunicerende vaten-
procédés zijn natuurlijk uitgesloten. 

VAN DE VLAMINGEN 
VERLOS ONS HEER I 

Als de Vlaamse kinderen willen weten 
in hoeverre zij in de Belgische school 
van Lubumbashi geduid en geliefd 
worden, volstaat het één zin uit de 
literatuur van de voorzitter van de 
beherende vereniging te lezen : « Les 
Associations sont libres d'organiser 
l'enseignement qu'elles choisissent, 
eles ne sont nullement astreintes è 
organiser un enseignement pour tous 
les enfants belges ». (De vereniging 
is niet verplicht onderwijs in te rich
ten voor alle Belgische kinderen). Wat 
die alle betekent is ons bekend, in 
duidelijke taal : de Menapiërs eruit 
als ze't bij ons niet lusten ! 

De voorzitter weze bedankt voor deze 
duidelijke taal, maar toch moeten wi j 
even terugkeren naar het KB van 14 
oktober 1969, art. 2 waar boven de 
handtekeningen van minister Vermey
len, Dubois en Scheyven staat : « De
ze verenigingen moeten aan de direk-
teur van de instellingen de gepaste 
materiële middelen verschaffen ten-
eihde hem toe te laten in normale 
omstandigheden ond'ervyijs naar Bel
gisch programma te gëvéh' "öaiV aHfe 
Belgische kinderen i . • • -

Kan de voorzitter, per abuis, niet le
zen ? O betekent dat laatste nu toch 
alle Franssprekende Belgische kinde
ren ? Maar, geachte lezer, zei ik u 
niet bij de aanvang dat een KB moest 
kunnen geïnterpreteerd worden waar 
het aan Frans- en Nederlandsspreken
den raakt ? 

DE AGA KHAN VAN SHABA 

Ik zou het gezicht willen zien van mijn 
kollega, de prefekt van het atheneum 
van Oostende indien hem in de vroege 
morgen het heuglijk nieuws werd voor
gelegd dat hij tot direkteur-generaal 
van zijn instelling wordt bevorderd 
met residentie In Miami. Hij zou het 
als aprilgrap wegwuiven. 

Nochtans lezer, zulke mirakels be
staan in Shaba aan de Belgische 
school van Lubumbashi. Daar stelde 
de raad van beheer, als ambassadeur 
van zijn kultuurdoeleinden, een « di
rekteur-generaal van de Belgische 
Scholen in Shaba » aan, met residentie 
in België, zijnde een plaats dicht bij 
de financiële bronnen. 

Deze direkteur-generaal maakt jaar
lijks zowat vijf heen- en weerreizen 
per Boeing naar zijn schapen in Shaba 
om er de zaken te regelen. Herfst en 
winter lijken hem de meest geschikte 
perioden voor zijn verre aktiviteit. Nu 
weten wij wel dat Erasmus een boekje 
schreef over een zot tema en, de toe
stand zou geen zeer doen, ware het 
niet dat dergelijke miljonnairsmanie-
ren ten koste van de betalende ouders 
vallen die zich al 't bloed van onderde 
nagels hajen om de peperdure school
gelden te betalen want, de minister 
van Ontwikkelingssamenwerking heeft 
herhaaldelijk zwart op wit bevestigd 
dat hij deze direkteur-generaal op 
zijn budget niet kent. Wat kost zo'n 
man aan de ouders ? Reizen en ver
blijfskosten ? 230.000 fr. per jaar ? 
Maandsalaris ? 80.000 fr. per maand ? 
Maar klassen voor Vlaamse kinderen ? 
Wat denkt u wel ? Op de rug van de 
Franse ouders zeker ? 
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DE MODELAMBTENAAR 

Behalve mevrouw Petry, gew/ezen 
Staatssekretaris voor Ontwikkelings
samenwerking, die een behoorlijk Ne
derlands kan praten en een Waalse 
dame is met een onloochenbaar aktief 
sociaal gevoel, is het Staatssekreta-
riaat voor Ontwikkelingssamenwerking 
steeds in handen geweest van trieste 
ridders van de Franse eentaligheid. 
Het lag dan ook in de lijn der dingen 
dat er aan de Belgische school te 
Lubumbashi een Nederlandsonkundige 
als prefekt werd aangesteld alhoewel 
de instelling een Nederlandse afdeling 
omvat. 
Net als de ontvanger van belastingen 
van Veurne is deze mijnheer een 
Belgisch ambtenaar met zekere plich
ten. Hij maakt deel uit van wat men 
in het administratief Belgisch ontwik-
kellngsjargon de « buiten-kwota een
heden » noemt, d.w.z. een ambtenaar 
van de ontwikkelingssamenwerking 
die niet rechtstreeks bij de ontwik
kelingshulp betrokken is, zoals bv. het 
personeel van de Belgische scholen. 
Een Vlaming die bij de ontwikkelings-
hütp een betrekking solliciteert, welke 
ook zijn (Nederlandse) diploma's mo
gen wezen, moet allereerst door een 
eksamen blijk geven van zijn grondige 
kennis van de Franse taal, ook al ware 
dat om in de ontiwikkelingslanden 
maïs te gaan planten of om er bomen 
te zagen. Maar, een eentalige Frans-
sprekende kan er jarenlang prefekt 
blijven van een Nederlandse school. 
En, denk nu niet dat hij in al die ja
ren wat Nederlands zou geleerd heb
ben zoals een normale ambtenaar dat 
zou betrachten, neen, het bleven bij 
hem steeds Franse dienstorders, 
Franse toespraken, Franse onderrich
tingen bij de eksamens : een pracht 
van een onderwijs anno 1830 dus ! 
Zulke middeleeuwse toestanden, al
hoewel sinds jaar en dag gekend door 
het ministrie te Brussel, kunnen toch 
niet blijven voortbestaan. 

UIT HET ZADEL ! 

Op 26 september 1973 beval mevrouw 
Petry, Staatssekretaris, de prefekten 
van Lubumbashi en Kolwezi van stand
plaats te verwisselen teneinde een 
tweetalige prefekt naar Lubumbashi te 
brengen. 
Het Franstalig heerschap, Belgisch 
ambtenaar, ondergeschikte van de 
Staatssekretaris, voorbeeld voor de 
opgroeiende jeugd, legde het bevel 
triomfantelijk naast zich neer en bleef 
waar hij was. 
Op 15 oktober drong de Staatssekre
taris op « gebiedende wijze » aan. 
De ambtenaar gebaarde van kromme-
naas. 
Op 16 oktober stelde de Belgische 
konsul-generaal ter plaatse een ulti
matum van twee dagen. De ambtenaar 
lapte het allemaal aan zijn laars. Op 
19 oktober werd hij uit zijn funktie 
van prefekt geschorst en werd er aan 
zijn personeel verboden hem nog lan
ger te gehoorzamen of, zondei bevel, 
hem in zijn funktie te vervangen. In 
de speciale dienstnota waarin deze 
onderrichtingen zijn vervat en die ge
tekend is door de konsul-generaal, 
staat textueel en stichtend : •< Al de 
huidige moeilijkheden zijn enkel te 
wijten aan de onwil van de « ASBL 
Les Amis de i'Enseignement », ieder
een moet inzien dat België geen kaak
slag kan dulden van een vereniging 
aan wie het land jaarlijks tientallen 
miljoenen franken spendeert ». 
Tientallen miljoenen ? Heeft u het 
goed gelezen ? 

Er kon inderdaad op geen treffender 
wijze geïllustreerd voorden, in welke 
mate de organisatie van het onderwijs 
in.Zaïre de Belgische autoriteiten ui* 
de hand is gelopen en hoe diep het 
gezag van een staatssekretaris is ge
vallen wanneer een ambtenaar botweg 
kan weigeren een bevel uit te voeren. 
Maar, er kwam nog een toemaat van 
synische Insolentie. Twee dagen na de 
schorsing van de moedwillige prefekt 
schoot de • ASBL Les Amis de I'En
seignement » al met grof en scherp 
terug op de speciale dienstnota van 
de Belgische konsul-generaal en stel-_ 
de, tegen zijn uitdrukkelijke onder
richtingen in, twee nieuwe prefekten 
aan en gebood het personeel hen te 
gehoorzamen. Zij noemde de instruk-
ties van de konsul-generaal <• een 
politiek maneuver dat zij met veront
waardiging afwezen ». 

j [ . . . I 

éOEDAN 

BELSISCH ONDERWIIS IN ZAIRE 
Daarmee werd door de uit de schat
kist miljoenen-krijgende-maatschappij 
en de staatssekretaris en de Belgische 
diplomatieke vertegenwoordiger voor 
schut gezet. 
De geschorste prefekt nam de zaak 
niet tragisch. Met een verlof-met-wed
de, trok hij zich rustig terug in zijn 
luxueuse villa aan de Golf (waarvan 
de huur ten laste van de ouders is !) . 
Luttele onkosten trouwens, behalve de 
verspilde wedde aan een niet wer
kende ambtenaar, 30.000 fr. per maand 
voor de huur. Deze heerlijke tijd duur
de tot het einde van het jaar. 

LES DESSOUS DE LA MARQUISE 

Duistere anti-Vlaamse machten wer
den intussen aktief. Eerst kwam een 
ontroerende afscheidsbrief die de 
leerlingen in de mond werd gelegd en 
met de rapporten werd rondgedeeld 
aan de Franssprekende leerlingen. Een 
tweede pamflet nam de vorm aan van 
een petitie en werd in omloop ge
bracht door de echtgenote van de aan
nemer van de bouwwerken, petitie ge
richt aan de staatssekretaris voor 
Ontwikkelingssamenwerkmg, de minis
ter van Buitenlandse Zaken en... De 
Franssprekende ouders werden ver
zocht te verklaren dat zij niet begre
pen « hoe een prefekt met zulke ver
antwoordelijkheidszin kon geschorst 
worden •>. Een georganiseerde vox po-
puli met als slagzin « Rendez-nous Cé-
ran I ». Als derde kommando, maar 
met late moed want ze hadden ge
wacht op het vertrek van mevrouw 
Petry uit het Staatssekretariaat voor 
Ontwikkelingssamenwerking, kwam de 
lokale vertegenwoordiger van het 
Franstalig Kristelijk Sindikaat, M. Ré-
simont, in 't geweer, om haar te ver
wijten dat zij met geen taal konsidera-
ties had rekening te houden en waar
bij, amper tussen de lijnen, de konsul-
generaal (een Vlaming) ais zondebok' 
voor een vies maneuver verantwoor
delijk werd gehouden. 

LE FIL ROUGE 

De lezer heeft allang begrepen dat de 
Vlamingen in Lubumbashi, in Likasi en 
in Kolwezi hun schooltje zouden krij
gen indien er geen duistere kapita
listische machten ageerden. Inderdaad, 
er huist in Brussel een enigszins ge
frustreerde mijnmaatschappij die het 
Kongolese koper op de markt brengt 
en er alle belang bij heeft dat deze 
bron vanuit Lubumbashi en Shaba 
bijift vloeien. Daarom is in feite de 
Belgische school een deel van haar 
kombinaat en schuwt zij als de pest 

elke demokratische inspraak, hetzij 
van ouders of sindikaat. Bij deze 
school eindigt de rode draad die zich 
ontspint vanuit Brussel, kronkelt langs 
ministeries ,banken hoven en stablish-
ment, verschijnt en verdwijnt rondom 
ambassades en, nu en dan, tussen de 
benen van de konsuls doorschiet. 

VOORUIT, ACHTERUIT 

Ondertussen had op ontwikkelingssa
menwerking mevrouw Petry de plaats 
geruimd voor de Brusselaar Cudell. 
Prompt verscheen in Lubumbashi een 
hansworst van zijn departement voor 
Brusselse Zaken, voor de goede vorm 
vergezeld van een ambtenaar van de 
ambassade te Kinshasa, om het rotte 
dossier van de Franse prefekt te luch
ten. 
In een handomdraai was de zaak ge
klaard, de partijen gehoord, de menin
gen duidelijk. Acht dagen later zat 
de Franse prefekt even triomfantelijk 
terug in het zadel, alleen voor de 
Franse afdeling naar het schijnt, maar 
vast en wel terug in het zadel. 
Ik kan mijn kollega's in België niet 
aanraden hetzelfde experiment te wa
gen zonder één Cudell. 
En het kluitje voor de Nederlandse hu
maniora ? Deze werd toevertrouwd 
aan de ex-medewerker van de Franse 
prefekt, de provisor, een man met 
weliswaar een Nederlands diploma 
van de KUL/48 en afkomstig uit de 
zoete stad Tienen, maar die zijn kinde
ren in het Frans laat opvoeden. Het 
IS uitkijken of er met hem land te be
zeilen is. Een bewijs hoe node men 
de Vlamingen het voile pond gunt I 
Evenwel is het duidelijk, dat de staats
sekretaris en nevens hem de minister 
voor Buitenlandse Zaken door deze 
reeks van maatregelen met dreige
menten gevolgd door terugnemen en 
terugkrabbelen, de grens van het ri-
dikule heeft bereikt en, dat er in feite 
geen enkel probleem werd opgelost, 
inderdaad, de school blijft beheerd 
door een Frans klubje van pretentie
volle heren, de inspraak van de ou
ders blijft nihil, van paritair beheer 
is er nog geen sprake, de ouders blij
ven volledig de fiogere cyklus betalen, 
er is geen keuze van studierichtingen 
en overheveling naar Nationale Opvoe
ding is nog niet aan de horizon. De 
kredieten uit de schatkist blijven 
scheef besteed. 
Voor de volgende staatssekretaris 
voor Ontwikkelingssamenwerking zal 
er werk op de plank zijn. Voor hem 
en voor de minister van Buitenlandse 
Zaken willen wi j graag een lijstje voor
leggen opdat zij zouden weten langs 
welke kant het varkentje van het Bel
gisch onderwijs dient aangepakt. En
kele vragen : 

1. Waarom worden de kredieten, die 
door Ontwikkelingssamenwerking aan 
Belgisch onderwijs in het buitenland 
gespendeerd worden, niet over de 
twee gemeenschappen verdeeld vol
gens hetzelfde kriterium als in België 
zelf ? Hetzij ongeveer 50/50, anders 
gezegd, waarom gaat 80 % naar de 
Franssprekenden ? 

2. Waarom moeten de ouders van 
Lubumbashi schoolgelden in vreemde 
munt betalen voor diensten ter plaat
se gepresteerd ? 

3. Strookt het met de werkelijkheid 
dat er aan sommige leerkrachten van 
de Belgische scholen, op de kosten 
van de ouders, dubbele wedden wer
den uitbetaald ? Werd dit nagegaan, 
rechtgezet ? Zo niet, waarom niet ? 

4. Waarom kan het onderwijs niet vol
ledig gesplitst worden volgens de 
twee taalgemeenschappen zoals dit al 
lang in België is gebeurd ? 

5 Waartoe wordt het boni van de Ne
derlandse kleuterafdeling van Lubum
bashi aangewend ? 

6. Voor hoeveel miljoen heeft de Bel
gische Staat bijgedragen in het ver
werven van onroerende eigendommen 
voor deze scholen ? In welke mate 
blijft de Belgische Staat eigenaar ? 
En, wat zal hij rekupereren bij even
tuele ontbinding van de Vereniging 
« Les Amis de I'Enseignement » of bij 
nationalisatie van de gebouwen en 
percelen ? 

7. Deze vereniging verklaart in het 
krijt te staan voor 40 miljoen Belgi
sche frank. Heeft de vereniging de 
goederen die zij verworven heeft door 
toelagen uit de schatkist, gehypote-
keerd ? Zo ja, wie heeft de verant
woordelijkheid t.o.v. de Belgische 
Staat ? 

8. Wie van regeringszijde kontroleert 
de boekhouding van deze niet erkende 
VZW voor de toelagen die zij ont
vangt ? Wie o.a. kontroleert haar re
kening in vreemde deviezen nr. 
43.62516/01 bij de Bank Belgolaise, 
Cantersteen 1 te Brussel 1000 ? 

9. Welke persoon heeft volmacht over 
deze rekening ? Is het juist dat deze 
volmacht enkel en alleen Dij één per
soon berust nl. de zg. direkteur-gene-
raal van de Belgische Scholen in Sha
ba ? 

10. Welke bedragen werden er van 
deze rekening (die door de ouders ge
spijsd wordt) geinkasseerd door ge
noemde direkteur-generaal met resi
dentie in België : als maandwedde, als 
vergoeding voor reizen, als verblijfs
kosten enz. Uw departement betaalt 
alleszins deze kosten niet. 

11. Heeft deze direkteur-generaal, die 
ook in België ambtenaar is, verlof van 
de minister van Nationale Opvoeding 
om dergelijke funktie te vervullen die 
hem tot zoveel reizen en afwezigheid 
noopt en reisrisiko's doet lopen ? 

Dit zijn pertinente vragen die de ou
ders ten zeerste bezighouden. Vooral 
dan met het oog op het werk van He-
rakles mocht die ooit een opdracht 
krijgen uit de Quatre Bras-straat, 2 te 
Brussel. Maar wordt Herakles daar 
wel gewenst ? Daarom, geachte lezer, 
moest u het personnage zelf tegenko
men op de Paardenmarkt of eenzaam 
langs het Kanaal van Damme, betaal 
hem een stevige pint en wijs hem de 
richting Lubumbashi, het is recht naar 
het zuiden, over Manneken-Pis, maar 
veel verder. 

Om te sluiten wil ik, u een stichtende 
mop niet onthouden. 
Ze staat als slotformule in een brief 
van 2 april 1971 van een zekere R. 
Gilson, voorzitter a.i. van de hoger-
genoemde vereniging « Les Amis de 
I'Enseignement au Shaba ». De brief 
is gericht aan de konsul-generaal van 
België te Lubumbashi en er wordt in 
gesputterd tegen een artikel versche
nen in « Gazet van Antwerpen Over
zee » Ze luidt : « We achten het 
intussen aanbevelenswaardig — om 
ons te houden aan de beeldspraak van 
de noodklok dat de Vlamingen hun be
langen niet toevertrouwen aan stunte
lige klokkeluiders die al te lichtzinnig 
aan het averechtse klokzeel gaan 
trekken .. met de meeste hoogach
ting ». 

Dank u mijnheer de Franse Voorzitter, 
het is een wijze raad ! A bon enten-
deur salut ! 

6 APRIL 1974 WIJ 7 



SOCWI^L L^l/^M 

mmm 

KOMT DE KLEINE MAN 

WEL TERECHT BIJ DE 

ARBEIDSRECHTBANKEN ? 

Voor diefstallen, moorden, burenruzies en 
inbreuken tegen handelspraktijken be
staan reeds eeuwenlang instellingen waar 
recht gesproken wordt. Veel later pas, 
met de opkomst van het arbeidsrecht op 
het einde van de 19e eeuw, ontstond een 
rechtsmacht die zich specifiek met ge
schillen tussen werkgever en de indivi
duele werknemer bezighield. Eerst sprak 
men over de « goede mannenraad », later 
in 1926 kwamen de Werkrechtersraden 
tot stand. De grote vernieuwing t.o.v. de 
traditionele rechtbanken was wel dat hier 
recht gesproken werd door vertegenwoor
digers van de 2 belanghebbende partijen. 
Dit had anderzijds tot gevolg dat sommi
gen de werkrechtersraad eerder als een 
tweederangs rechtsmacht beschouwden, 
waarin « amateurs » zich aan het recht
spreken bezondigden. 
De gerechterlijke hervorming, hoofdzake
lijk uitgedacht en uitgewerkt door wijlen 
prof. Van Reepinghen, voorgelegd als 
wetsontwerp van de Regering, geamen
deerd en tenslotte goedgekeurd door het 
Parlement, is sedert een vijftal jaren wet 
geworden en sedert meer dan 3 jaar in 
de praktijk omgezet. 

DOEL VAN DE 
GERECHTELIJKE HERVOMING 

Aan de grondslag van het bewonderens
waardig werk van prof. Van Reepinghen 
lag de idee orde en ordening te schep
pen in het onontwarbaar net van recht
sprekende instanties, om zo tot grotere 
eenvormigheid in de rechtspraak te ko
men en de rechtszekerheid van de be
trokken partijen te bewerkstelligen. 
Het « buitenbeentje » dat de werkrech-
tersiaden tot dan toe geveest waren, zou 
in deze ordening opgenomen worden. Zo 
zou de rechtsmacht inzake sociale ge
schillen kunnen uitgroeien tot een vol
waardige rechtsmacht. De idee dat door 
hunsgelijken recht gesproken werd en 
dat het pleitmonopolie van de advokaten 
in deze rechtbank ook opengesteld was 
voor de vertegenwoordigers van de re
presentatieve vakverenigingen van werk
nemers, bleef in de nieuwe wetgeving 
bewaard. 
De grotere eenvormigheid in de recht
spraak, vooral m.b.t. de sociale geschil

len, was de grote bekommernis van de 
hervormer. Met dit doel moesten alle ge
schillen i.v.m. de toepassing van de so
ciale wetgeving in het bevoegdheidsge-
bied van de arbeidsrechtbank onderge
bracht worden, ook deze van de zelfstan
digen Tot dan toe waren de werkrech
tersraden slechts bevoegd voor de 
betwistingen over de toepassing van de 
arbeidswetgeving, vnl. de arbeidsover
eenkomsten, arbeidsduur, vakantie e.d. 
Voor betwistingen die voortvloeiden uit 
de wetgeving op de maatschappelijke ze
kerheid bestonden administratieve be
roepskommissies en hogere beroepskom
missies, waarin vertegenwoordigers van 
de werknemers, de werkgevers en een 
vertegenwoordiger van de minister zetel
den. Deze administratieve kommissies 
behandelden vnl. klachten i.v.m. pensioe
nen, ziekteverzekering en werkloosheid. 
Door de hervorming neemt in 1ste aanleg 
de arbeidsrechtbank een volwaardige 
plaats in, naast de rechtbank van koop
handel en de burgerlijke rechtbank. In 
hoger beroep blijft dezelfde drieledigheid 
bestaan. Slechts het Hof van Kassatie 
neemt een unieke plaats in. Deze be
roepsinstantie, die slechts optreedt i.v.m. 
betwistingen over procedurefouten die 
bij de behandeling van het ges,chil tot in 
beroep zouden opgetreden zijn, behandelt 
alle geschillen, ongeacht hun oorsprong. 
Er is echter wel voorzien in een Sociale 
Kamer voor de geschillen van sociale 
aard. 

DRIE JAAR ERVARING 

De grote betrachting om via een meer 
eenvormige rechtspraak een grotere 
rechtszekerheid van alle partijen te be
trachten, werd wellicht voor een groot 
gedeelte Ingelost Dit was reeds gedeel
telijk zo en nu zeker voor de betwistingen 
inzake arbeidsrecht. De vraag blijft ech
ter of de werknemer of de zelfstandige 
die voor zijn rechten optreedt, dezelfde 
overtuiging toegedaan is. Vooreerst moet 
thans de drempelvrees t.o.v. een ge
rechtsgebouw overwonnen worden. Dit 
geldt in meer bijzondere mate voor de 
geschillen i.v.m. de sociale zekerheid, 
waarin de betrokkenen meestal zelf ver
schijnen en zich niet laten vertegenwoor

digen door een advokaat of door een ver
tegenwoordiger van een vakvereniging. 
Terwijl men vroeger klachten over de toe
passing van de maatschappelijke zeker
heid eerder in besloten kring voor een 
kommissie verscheen, die bovendien de 
naam had zeer soepel en sociaal-voelend 
te staan tegenover de kleine man, wordt 
men nu gekonfronteerd met « professio
nals ». Naast deze belangrijke psycholo
gische faktor, die in de hand gewerkt 
wordt 'door het feit dat de rechters van 
de Arbeidsrechtbank in zwarte toga zete
len, zou het interessant zijn dat een we
tenschappelijk onderzoek zou Ingesteld 
worden over de uitspraken van deze 
rechtbanken, hun motivering, hun optre
den zoals dit overkomt bij de rechtzoe
kende en in welke mate gelijkaardige ,ge-
schillen vroeger hetzij door de werkrech
tersraden hetzij door de administratieve 
kommissies anders gevonnist werden. 

IS DEZE HERVORMING 
GELIJK AAN VERBETERING ? 

Vele geschillen inzake pensioenwetgeving 
hebben betrekking op het bewijs van te
werkstelling in de jaren vóór 1945, toen 
de wetgeving op de maatschappelijke ze
kerheid en de verplichting tot bijdragebe
taling nog niet bestond. Voor deze jaren 
mag het bewijs van tewerkstelling door 
alle rechtsmiddelen gegeven worden, ge
tuigenissen inbegrepen. Wat stelt men 
nu vast ? Sommige arbeidsrechtbanken 
kleven de teorie aan « één bewijs, is 
geen bewijs ! ». Inzake werkloosheid gaan 
vele betwistingen over het passend aan
bod van tewerkstelling. Waar men vroe
ger met veel zin voor begrip van de per
soonlijke motieven van de werkloze reke
ning hield, wordt thans wellicht al te zeer 
rekening gehouden met de reglementen 
terzake en wordt de mens in dit geheel 
van reglementen soms vergeten. Inzake 
ziekteverzekering komt men soms voor 
de pijnlijke situatie te staan dat het me
disch dossier van de betrokkenen open 
en bloot gelegd wordt in een openbare 
zitting van de rechtbank, terwijl dit vroe
ger in eerder besloten kring besproken 
werd. 
Dezelfde bemerkingen gelden minder 
voor de geschillen inzake arbeidsrecht, 
omdat in deze gevallen meer dan in de 
andere de zaken gepleit worden hetzij 
door advokaten, hetzij vertegenwoordi
gers van de vakverenigingen, die het 
« spel » van de rechtbanken beter ken
nen en meespelen. 
De menswaardige behandeling op de 
reclitbanl< is dil<wijls ver te zoeken. De 
enige uitzonderingen bevestigen deze 
regel. Het komt ons dan ook niet verwon
derlijk voor dat vele kleine luiden afge
schrikt worden door de arbeidsrechtban
ken en dat de vakverenigingen herhaal
delijk aandringen op een vermenselijking 
van de arbeidsrechtbanken. De hervor
ming heeft een verbureaukratisering inge
voerd, die wellihht moeilijk nog zal ver
dwijnen. 

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN lX/04 
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GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 

Inleiding 

Gezinsbijslagen worden toegekend in de funktie van 
de arbeid van een rechthebbende of van een ermee 
gelijkgestelde. De zgn. « Gewaarborgde gezins
bijslag « is een recht waarvoor geen arbeid .,:^n 
om het even wie nodig is. .^^'',{;|^. 

Welke kinderen komen in aanmerking ? 

a] Nationaliteit 
Het kind moet de Belgische nationaliteit heb
ben, behoudens afwijkingen die in behartens-
waardige omstandigheden kunnen toegestaan 
worden. 

b) Uitgesloten zijn 
Het kind moet minstens gedurende een vol
ledige kalendermaand uitgesloten zijn uit elk 
Belgisch, buitenlands of internationaal stelsel. 

x:) Leeftijd 
Inzake leeftijd moet het kind voldoen aan de 
voorwaarden gesteld in het kader van de gezins
bijslag-regeling voor werknemers. 

d) Inkomsten 
De persoon die het kind ten laste heeft, zijn 
echtgenoot of de persoon waarmee een huis
houden gevormd wordt, mogen gedurende de 
12 kalendermaanden die aan de maand van de 
aanvraag voorafgaan over geen inkomen beschik
ken dat hoger ligt dan 79.594 fr (aan indeks 
108,17). Sommige inkomsten zijn vrijgesteld : 

gezinsbijslagen voor eventueel andere kinderen, 
uitkeringen van openbare of private onderstand, 
frontstrepen, gevangenschapsrenten, militiever
goedingen, kadastraal inkomen van het zelf 
bewoond huis, enz. 

e) Ten laste van eeii naiuurlijke persoon 
Het betrokken kind moet uitsluitend of hoofd
zakelijk ten laste zijn van een natuurlijke per
soon. Het kind dus dat ten laste van een open* 
bare autoriteit in een instelling of bij een partr-i 

' " • ' E j n dit stelsel niet in ^ kulier geplaatst is, ; 
aanmerking. :;ïiV*?'S* 

NB : Voornamelijk zullen dus volgende kinderen 
in aanmerking komen : kinderen van ongehuwde 
moeders die geen familierelaties meer hebben, 
kinderen van verlaten echtgenoten waarvan de man 
onvindbaar is, weeskinderen waarover geen familie
leden zich willen ontfermen, kinderen van sommige 
werknemers die uit het regime van de werkloos
heidsvergoedingen uitg^Bsloten zijn, kinderen van 
personen die in het kader van de ontwikkelingshulp 
naar het buitenland vertrokken zijn. 

Aanvraag 
De aanvraag moet gericht worden aan de Rijks
dienst voor Kinderbijslag en voor Werknemers. Trier
straat 70, 1040 Brussel. Het recht op kinderbijslag 
gaat in op de eerste van de maand die volgt op de 
dag van de aanyraag. Het kraamgeld moet aange
vraagd worden binnen de 90 dagen na de geboorte. 

Cw. 

DOKUMENTATIE 

Het komt mij voor dat we in deze ver 
bruikersrubriek totnogtoe alvast op een 
punt zijn tekortgeschoten. Er verschijnen 
in dit land regelmatig verbruikerstijd
schriften en daar zijn we sedert het ver
schijnen van deze rubriek zomaar voor
bijgegaan. Van nu af aan zullen we af en 
toe even stil staan bij publikaties van de 
Verbruikersunie, Vivec, de Bond van Ge
zinnen Verbruikers, enz... 
Voor ons ligt Testaankoop, het maandblad 
van de Verbruikersunte. Testaankoop Is 
het paradepaardje van de Unie want bul
ten het uitgeven van dit tijdschrift is de 
aktiviteit van de vereniging wel beperkt. 
Leden kunnen voor de juridische aange
legenheden op konsumentengebied wel 
bij specialisten terecht in de centrale 
Brusselse diensten en er zitten o.m. ook 
wel vertegenwoordigers van de Unie in 
de Raad voor Verbruik maar erg veel lijkt 
dat allemaal niet om het lijf te hebben 
(al wordt in de vereniging natuurlijk wel 
het tegengestelde beweerd). Terug naar 
het jongste Testaankoop-nummer van 
april. Daarin een artikel over de energie-
schaarste, de verkoopprijs van (drink)-
water en de verwarming van woningen. 
Hoofdbrok vormen natuurlijk de uitslagen 
van vergelijkend warenonderzoek dat 
werd uitgevoerd, mineraal, bron en tafel-
water, elektrische frituurketels, cognac, 
groothoek- en telelenzen en Hi-fi cassette
recorders. 

TIJDSCHRIFTEN 
VOOR 
VERBRUIKERS 
Dat hiervoor een flink stuk werk moest 
afgehalspeld worden is zonder meer dui
delijk. Toch moet m.i. de vraag gesteld 
worden naar de zin van dit werk. Ieder
een weet dat we overspoeld worden met 
allerlei merkartikelen, het ene al duurder 
dan het andere en dat het duurste strijk
ijzer niet altijd het beste is weten we 
ook. De verbruiker helpen een zinvolle 
keuze te maken is een goede zaak, alleen 
er blijft deze moeilijkheid ; bestaan er 
kriteria,, normen, voorschriften die zo ob-
jektief zijn dat het aanwenden ervaa auto
matisch leidt tot de « beste » koop ? 
Wettelijke normen bestaan vaak niet of 
zijn als ze bestaan vaak verouderd of 
waardeloos. Europese normen bestaan 
soms, maar ze hebben meer oog voor de 
bescherming van de industrie tegen bul-
ten-Europese konkurrentie dan voor de 
bescherming van de industrie verbruiker. 
Eigenlijk zit er voor een verbruikersvere
niging dikwijls niets anders op dan zelf 
maar normen vast te leggen en dit al dan 
niet in samenwerking met buftenlandse 
organisaties en juist dit is dan één uitslag 
van vergelijkende warenonderzoekingen 
publiceren, misschien omdat men daar
door hoopt leden bij te winnen of de be
staande leden te behouden. Dit tegen het 
— uurwerk — werken heeft allicht meer 
na- dan voordelen niet alleen voor de 
stafmedewerkers maar ook voor de kwa
liteit van het onderzoek. 
Waarom niet wat minder hooi op de vork 
nemen en iets dieper de zaken behande
len ? De ruimte die daardoor in de maan
delijkse uitgave zou vrijkomen kan dan 
bv. best gebruikt worden om op te vul
len met informatieve artikels of in ver-
Dand met de konsumentenbescherming. 
Deze bescherming houdt toch meer in dan 
alleen maar koffiebonen en wasmachines 
vergelijken ! 

Natuurlijk lijdt niet alleen de Verbruikers
unie aan dit euvel, zowel de overige na
tionale als buitenlandse verenigingen zijn 
in hetzelfde bedje ziek al moet gezegd 
dat bv. de Nederlandse Konsumentenbond 
ernstige pogingen doet om een andere 
weg op te gaan. Misschien gaat dat in 
Nederland wel iets gemakkelijker omdat 
de Konsumentenbond daar meer dan 600 
duizend leden telt (ruim driemaal meer 
dan de Verbruikersunie) wat uiteraard 
ruimere financiële mogelijkheden geeft. 
We zouden het nog langer kunnen hebben 
over verbruikersverenigingen en -tijd
schriften, dat houden we dan voor een 
volgend stukje want test-aankoop is nog 
lang niet aan zijn laatste nummer toe. 
Aan onderwerpen voor deze rubriek dus 
nog lang geen tekort. Ondertussen bete
kent de lektuur van Test-aankoop geen 
verloren ti jd, misschien toch maar even 
bij de kranteman binnenlopen of een 
abonnement nemen. Dat kan op volgend 
adres : Verbruikersunie v.z.w. Konings
straat 27, 1000 Brussel (Tel. 02/18.50.00). 

.1 
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" GEVAAR VOOR 
INTEELT " 
Er wordt in afdelingsverband, in kantonnale vergaderingen en op arron
dissementeel vlak dezer dagen eens nagekaart over de jongste ver
kiezingsuitslag, en daarbij worden diagnoses gesteld. Trouwe partij
leden bellen ons op of schrijven een briefje. Af en toe is het goed 
« in 't eigen hert te kijken », en ook voor een partij kan het echt geen 
kwaad, geregeld na te gaan of haar opstelling, aktie- en strijdmetodes, 
de vorming van haar lijsten, e.d. nog wel optimaal elektoraal renderen. 
In een kontakt met partijleden kwam deze week de vorming van onze 
lijsten ter sprake en daarbij werd gewezen op een zeker « gevaar voor 
inteelt ». Onze gesprekspartners wezen erop dat bij de lijstvorming de 
zorg moet voorzitten zoveel mogelijk politiek waardevolle mensen aan 
te trekken. Mensen die — indien zij verkozen worden — hun politieke 
taak naar behoren aankunnen. Mensen ook die, naast het vertrouwen 
dat zij in de eigen partijgeledingen genieten, ook bij machte zijn ver
trouwen te wekken en een zekere aantrekkingskracht uit te oefenen 
op mensen die (nog) niet in de partij staan. 
Op een aantal plaatsen in het Vlaamse land werden onze lijsten inder
daad een ietsje te uitsluitend gestoffeerd met personen die weliswaar 
zeer verdienstelijk werk hebben geleverd in het kader van de partij, 
en dit soms jaren lang, maar die kennelijk te weinig- bekendheid geno
ten buiten de eigen rangen. 
In een partij kan men zich op vele wijzen verdienstelijk maken, plaat
selijk, arrondissementeel en nationaal. Maar dit betekent nog niet dat 
elke verdienstelijke partijmilitant ook als kandidaat op een lijst zijn 
partij de beste diensten kan bewijzen. Och, het is allemaal zo mense
lijk : men is jarenlang aktief in het partijkader, en dan wil men ook 
eens — als een soort beloning voor het vele gepresteerde werk — 
op een lijst gaan staan. Wanneer echter blijkt dat men er niet in slaagt 
een behoorlijke hoeveelheid nieuwe kiezers via zijn kandidatuur tot 
de partij te brengen, moet echter de moed worden opgebracht om van 
die ambitie af te zien ten gunste van kandidaten die dit wèl kunnen. 
Dat is wat men zou kunnen noemen : het hoger belang van de partij 
dienen, want een^'partij wordt elektoraal slechts sterker door steeds 
nieuwe lagen van kiezers aan te boren. 
Met het oog op de volgende lijstvorming — wij denken hierbij aan de 
gemeenteraadsverkiezingen over een paar jaar — lijkt het nuttig dit 
aspekt van de zaak eens grondig te overdenken. Men leert het best 
uit zijn ervaringen. 
Reakties van « Wij «-lezers over dit tema — en over andere — zijn 
vanzelfsprekend steeds welkom. Nu ons blad terug op 24 biz. ver
schijnt, wensen wij niet beter dan echo te verlenen aan alles wat de 
vrienden van de partij beroert. Nu meer dan ooit. 

VUJO-NATIONAAL 
AAN ALLE 
AKTIEVE VUJO-LEDEN 
Om de werking van de VUJOkernen, de wisselwerking onderling en 
deze met VUJO-Nationaal te stimuleren, werd op het VUJO-weekend te 
Westmalle een werkgroep opgericht om de reeds opgedane ervaringen 
te bundelen in een HANDLEIDING VOOR KERNWERKING. 
Hierdoor kunnen de kernen suggesties opdoen voor de te volgen werk
wijze om de jongeren aan te spreken, kunnen zij fouten vermijden 
en kan het werk dat reeds op andere plaatsen gepresteerd werd, 
elders nuttig gebruikt worden. 
Hiervoor vragen wij tegen 13 april a.s. : volgende gegevens op te 
sturen naar Hugo Van Bueren, Sokbrechtshofstraat 22, 2520 Edegem, 
tel 03/49.11.25. 
1. ervaringen en dokumentatie omtrent de werking zowel voor leden

werving, vorming, akties, enz... 
2. de adressen van aktieve VUJO-leden en kernen 

(ook nog niet opgenomen leden/kernen in de VUJO-strukturen) 
3. namen van jonge VU-mandatarissen. 

WIJ HEBBEN 
IEDEREEN NODIG 

door 
senator 
w. jorissen 

De jongste jaren hebben velen gedacht dat 
alles van zelf zou gaan. Er werd meer en 
meer gesproken over federalisme en de CVP 
wekte de indruk dat haar vage regionalise
ring ongeveer hetzelfde was als ons sterk 
doorgedreven federalisme. 
De mentaliteit ontstond dan ook dat alles 
van zelf zou gaan, dat het niet meer nô Jig 
was de Volksunie te helpen daar ze toch 
van overwinning tot overwinning gedreven 
werd, ondanks haar zelf. 
Degenen, die deze euforie niet deelden doch 
met ongerust gemoed deze ontwikkeling 
volgden hebben gelijk gekregen. 
Men krijgt in de politiek niet veel geschen
ken, wat men krijgt moet men gewoonlijk 
afdwingen met hard werk en met een de
gelijke organisatie. Degenen die om deze re
denen aan de kant gingen staan moeten hun 
fout inzien. 
Wij hebben ze opnieuw nodig voor onze 
propaganda. 
Sommige radikalen gingen eveneens aan de 
kant staan. Zij vonden de partij te mak ge
worden. Zij herkenden de kleinere Volksunie 
van de eerste jaren niet meer in de Volks
unie van later, die met honderdduizenden 
stemmen verrijkt was. Zij meenden dat alle 
nieuwkomers even radikaal dienden te zijn 
als zijzelf en waren ontgoocheld dat dit niet 
het geval was. 
Zij vergaten een zaak. En wel dat de partij
leiding alleen die radikalisering niet aan kon 
omdat haar materiële armslag niet ruim ge
noeg was. 
De radikalen van de eerste jaren hadden 
deze taak mee op zich moeten nemen. Hun 
taak was niet beëindigd. Zij hadden moeten 
volhouden om de nieuwkomers de juiste 
geest voor te houden. Ze hadden moeten 
blijven om te helpen bij organisatie en aktie. 

Velen onder hen hebben ons geschreven of 
aangesproken om ons mee te delen dat ze 
opnieuw willen meewerken om de partij de 
radikale spoorslag te geven die ze nodig 
heeft en om de organisatie en de aktie uit 
te bouwen. Dat is de juiste opvatting en het 
is hun plicht. 

Hebben ze kritiek tegen de partijleiding, dat 
ze het zeggen. Wij zijn daar om de zaken 
te bespreken en te zien waar gelijk is en 
waar ongelijk. 

Dat ze opnieuw hun plaats innemen in onze 
gelederen. Op het einde van het jaar vieren 
we ons 20-jarig bestaan onder de zinspreuk 
« het grote weerzien ». Is het dan het 
ogenblik om te ontbreken ? 
De Vlaamse Beweging heeft hoogte- en laag-
tepunten gekend, jaren van meeval en moei
lijker jaren. De idee die de Vlaamse ontvoog-
dingstrijd verder stuwde heeft echter steeds 
weer nieuwe mensen doen opstaan en ande
ren opnieuw bezield bij tegenslagen. 
Degenen die al bij herhaling de lijkzang 
voor de Vlaamse Beweging aanhieven werd 
steeds vlug de mond gestopt. 

Degenen die menen dat een tegenslag, die 
een waarschuwing was, de Volksunie zal 
klein krijgen, zullen vrij vlug inzien dat ze 
hun triomkreten mogen inslikken. 
Tegenslagen hebben in Vlaanderen gewoon
lijk nieuwe golven van inzetbereidheid doen 
ontstaan. 

De Volksunie, de enige partij die werkelijk 
een Vlaamse federale staat wil en zal af
dwingen, zal opnieuw de tanden laten zien. 
Ze heeft daarvoor nieuwe medewerkers no
dig. Ze heeft daarvoor diegenen nodig die 
aan de kant gingen staan, maar bij wie het 
radikale vuur is blijven branden. Wij ver
wachten ze. Wij hebben iedereen nodig. 
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DKnscBecoon 
ANTWERPEN : 
Maandag : 8 april : volksv. A. DE BEUL en senator H. DE BRUYNE 
Maandag : 15 april : geen zitdag' (2de paasdag] 
Maandag : 22 april : volksv. A. DE BEUL ep senator H. DE BRUYNE 
Maandag : 29 april : volksv. A. DE BEUL en R. MATTHEYSSENS 
Lokaal : VU-Sekretariaat CStad]-Antwerpen, Wetstraat 12, Ctel. 36.84.65) 
van 16u. tot 20u. 

WIJNEGEM 
Maandag : 15 april : geen zitdag (2de paasdag) 
Lokaal : « Vleminckhof » Marktplein 8 Wijnegem (tel. 53.89.26), van 
19u. tot 20u. 

KONTICH 
Woensdag : 10 april : volksv. R. MATTHEYSSENS. 
Woensdag : 24 april : volksv. R. MATTHEYSSENS 
Lokaal : « Alcazar » Mechelsestwg 22 Kontich (tel. 37.13.32), van 19u. 
tot 20u. 

MERKSEM 
Donderdag : 18 april : volksv. dr. H. GOEMANS 
Lokaal : « Tijl » Bredabaan 298 Merksem (tel. 45.89.76), van 20u.30 
tot 21U.30. 

APRIL 

6. Niel : « Gezellig samenzijn met eetmaal » in zaal «Familie» 

7 NIel : •• Kinderfeest » (verkleed en/of onverkleed) in ^aal 
« Blauwe Kuip •>. Ouders eveneens welkom. 
7. Merksem : Dr. Aug. Borms-herdenking te 10u.30 

14-15. Boom : « Hedendaagse Vlaamse schilders ». Tentoon
stelling in ons VU-Onthaalcentrum, Antwerpsestr. 378 (Auto
baan), telkens van 10 tot 18 u. Inkom gratis. 
19. Morisel : « Privé-Leden-Lenteavond » zaal « Atrium • te 
2Gu. 
19. Borgerhout : VU-Ledenvergadering te 20u.30 in de zaal 
« Nieuwe Carnot ». Gastspreker : volkv. Joost Somers (St 
Katelijne-Waver). 
21. Borgerhout : VUJO-Borgerhout. Bezoek aan de Antwerpse 
Zoo. Bijeenkomst te lOu., stipt aan de ingang van de Dieren
tuin. 
25. Deurne : VVM-avond te 20u.30 in lokaal « Trefpunt », 
Turnhoutsebaan 28. 
27. Antwerpen : Arrond!«:<'«>rr.cr.'ieie Kolportage met « Wij » 
Bereidwi"'_ ^.^..fjayandisten verzamelen te 14u. in het se-
Kretariaat Stad Antwerpen. 
28. Boom : Grote VU-Aütorally. 
DO. Mortsel : Algemene Ledenvergadering ter bespreking 
van l'«i « IVIortsels Struktuurplan ». 

IVIEI 

4. Borgerhout : VU-Afdelingsbal. Zaal 
houtsebaan. 

Reuzenpoort », Turn-

GEMEENTEBESTUUR 
VAN MERKSEM 

VOLGENDE PLAATSEN WORDEN 
OPENVERKLAARD : 

1) 

TEKENAAR 
Aanvangsbezoldiging per maand : 
a) voor gehuwden : 19.604 
b) voor ongehuwden ; 19.045 
Maximumbezoldiging : 35.312 

ONGESCHOOLD 
ARBEIDER 

Aanvangsbezoldiging per maand 
(gehuwden en ongehuwden) : 16.289 
Toekomstmogelijkheden voor bekwame ele
menten. 

De kandidaturen moeten uiterlijk op 12 april 1974 op het 
gemeentehuis toekomen. 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 

KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 
(Let op het huisnummer !) 

Telefoon 03/26.86.62 

ALLE MONTUREN 

ANTWERPEN (Arr.) 
DR. AUG. BORMS-HERDENKING 

Het VU-arrondissementsbestuur 
roept alle bewuste Vlamingen op 
tot aanwezigheid bij de dr. Aug. 
Bormsherdenking, op zondag 7 
april e.k. te 10u.30 in Merksem 
Elk volge de richtlijnen gegeven 
door het dr. Aug. Bormskomitee. 

VVM-AVOND 
De eerstvolgende VVM-avond 

gaat door op donderdag 25 april 
a.s. te 20U.30 in Trefpunt Turn
houtsebaan 28 te Deurne. De af
delingsbesturen houden met de
ze datum rekening en geen enke
le aktiviteit plannen ten einde 
hun bestuursleden en mandataris
sen de kans te geven deze avond 
bij te wonen. 

ARR. KOLPORTAGE 
Zaterdag 27 april e.k. te 14u. 

verzamelen alle propagandisten 
(w.o. mandatarissen en arr. raads
leden) in het sekretariaat van 
Stad-Antwerpen, Wetstraat 12 te 
Antwerpen voor de arr. kolporta
ge met « Wij » in het centrum 
van Antwerpen. 

ANTWERPEN STAD 
DIENSTBETOON 

Elke maandag van 16 tot 20u. 
treft u een volksv. aan op ons 
sekretariaat Wetstraat 12 Ant
werpen. 

Het sekretariaat zelf is alle da
gen open van 9u. tot 16u.30 en 
's maandags tot 20u. Tel. 36.84.65. 
KOO 

Leden en simpatisanten wonen
de te Antwerpen Stad, die In ver
band met KOO-aangelegenheden 
moeilijkheden ondervinden of 
problemen hebben, kunnen onze 
kommissleleden De Boel of de 
De Laet kontakteren op de vol
gende telefoonnummers voor af
spraak : 33.97.90 en 38.66.92. 

BOOM 
TENTOONSTELLING 

Naar aanleiding van Pasen rich
ten wij een tentoonstelling in on
der het motto « Hedendaagse 
Vlaamse schilders » in ons « VU-
onthaal-Centrum », Antwerpsestr. 
378 (autobaan) te Boom, en wel 
op zondag 14 en maandag 15 
april, telkens van 10 tot 19 u. In
kom gratis. Hartelijk welkom. Het 
is tevens een gelegenheid eens 
kennis te maken met ons •• VU-
lokaal ». 

BORNEM 
6DE LENTEBAL 

Bornem na de voorbije verkie-
zingsstormen kondigt de Lente 
terug aan. Zaterdag 6 april in zaal 
Alcazar, Puursestwg 25. Het or
kest « De Goebby's » begeleidt 
ons door de lentenacht tot het 
Oosten bloost. Aanvang 20u.30. 

BORGERHOUT 
SEKRETARIAATSMEDEDELING 

Onze sekretaresse mevr.' Van 
Geert, Lt. Lippenslaan 22, tel. 
36.68.29 heeft kaarten (prijs naar 
keuze) voor het Zangfeest en de 
Ijzerbedevaart. Belangstellenden 
gelieven met haar kontakt op te 
nemen. 
SPOEDIG HERSTEL 

Wij wensen een spoedig en 
geheel herstel aan ons trouw lid 
de heer Van Wingerden die voor 
een heelkundig ingrijpen in het 
hospitaal werd opgenomen. 
KINDERFEEST 

Het kinderfeest van onze afde
ling werd eens te meer een suk-
ses. Een talrijke opkomst en een 
animerende namiddag van Nonkel 
Carlo en een goochelaar waren 
een hart onder de riem voor de 
damesbestuursleden van ons 
feestkomitee. Proficiat mevrou
wen Van Geert, De Coninck, Ver-
vloet en Broeckx ! 
VLAAMSE GEPENSIONEERDEN 

Deze nodigen U uit én op 9 
april a.s. voor de eerste reis van 
afd. Borgerhout én op 22 april a.s. 
voor een breugheliaanse feest-
namiddag. leder gepensioneerde 
ontvangt een persoonlijke uitno
diging. Belangstellenden nemen 

kontakt met de sekretaris de h. 
Van Driessen, Blijde Inkomststr. 
12 te Borgerhout. 
LEDENVERGADERING 

Vrijdag 19 april a.s. te 20u.30 
in de « Nieuwe Carnot ». De 
nieuwe volksvertegenwoordiger 
Joos Somers (arr. Mechelen) 
komt hier spreken over •• Heeft 
de Volksunie haar hoogtepunt be
reikt ? ». Aan deze avond is bo
vendien nog een extra-verrassing 
verbonden. Bij het slot wordt een 
reuzegroot Paasei gratis verloot! 
VUJO 

De wandelklub Burgerbos 
brengt op zondag 21 april a.s. een 
bezoek aan de Zoo te Antwerpen. 
Bijeenkomst te lOu. aan de in
gang dierentuin. Belangstellenden 
genieten een korting op de toe
gangsprijs. 
DR. BORMSHERDENKING 

We vestigen graag uw aandacht 
op de dr. Bormsherdenking op 
zondag 7 april te Merksem. Ver
geet tevens niet een bezoek te 
brengen aan de dr. Bormstentoon-
steling in het Vlaams Huls Tijl te 
Merksem. Deze wordt Ingericht 
door het dr. Borms Dokumentatie-
en Aktiecentrum en gaat door van 
10u. tot 18u : dan wordt er een 
slottoespraak gehouden door dr. 
Goemans. Belangstellenden ne
men kontakt met Hugo Andries, 
tel. 36.59.67, ondervoorzitter van 
het dr. BDAC. 

DEURNE 
KOLPORTAGE 

Heden zaterdag houdt onze 
afdeling een nieuwe kolportage 
in de wijk « Morckhoven ». Bij
eenkomst om 10 uur bij onze pro
pagandaleider Dedrie Ergo de 
Waellaan 28 Deurne-Zuid. 

Wij verwachten vele deelne
mers. 

EKEREN 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Onze mandatarissen zijn steeds 
bereid om u te helpen. Alfons 
Bollen, Koekoeklaan 7, tel. : 
64.49.43. 
Maurits Van Tongerloo, Leliën-
laan 62, tel. : 64.55.14. 
Lode Van Vlimmeren, Hoogboom-
stwg 22, tel. : 64.41.48. 
Veerle Thyssens, Geestenspoor 
72, tel. : 41.04.41. 

HERENTHOUT 
KAARTPRIJSKAMP 

Op initiatief van onze vrouwen 
gaat op zaterdagavond 6 april in 
ons lokaal « De Nieuwe Kroon » 
een kaartprijskamp « Zetten » 
door. 

Als inzet 1.000 fr. vermeerderd 
met de opbrengst van het in
schrijvingsgeld dat 20 fr. per 
deelnemer bedraagt. 

De opbrengst van deze kaart
prijskamp gevolgd door gezellig 
samenzijn komt integraal de in
richting van het komend Sint-
terklaasfeest ten goede. 

KONTICH 
DR. BORMSDAG 

Morgen zondag 7 april : bijeen
komst om 9u.45 in lokaal Alca
zar, gezamelijk vertrek naar Merk
sem. 
DEELNEMING 

Na een kortstondige ziekte 
overleed op 27 maart j l . te Gent
brugge, de h. Alfons Torfs, vader 
van Werd en Joske Torfs, lokaal
houders van het Vlaams Huis 
« Alcazar » Kontich. 

Wie Fons heeft ontmoet zal 
aan deze fijne oude man wel blij
vende herinneringen hebben. Zijn 
diepmenselijke genegenheid en 
zijn intense belangstelling voor 
het wel en wee van onze Vlaam
se beweging. 

Wie weet nog de Ijzerbedevaart 
1970, waar vader, zoon en klein
zoon Torfs oude Vossenvlaggen 
droegen van de oude tot de nieu
we Toren ? 

De vaandrig gaat ons voren ! 
Het bestuur en de afdeling be

tuigen de achtbare familie hierbij 
hun oprechte deelneming. 

MORTSEL 
PRIVE-LEDEN-LENTEFEEST 

Ons jaarlijks en traditoneel 
« Privé-leden-lentefeest » zal 
plaatsvinden op vrijdag 19 april 
e.k. te 20u. in zaal « Atrium » 
(Hof van Rietwijk). 
DR. AUG. BORMSHERDENKING 

De jaarlijkse dr. Aug. Borms-
hedenking '74 grijpt plaats mor
gen zondag 7 april te 10u.30 te 
Merksem. 
HUWELIJK 

Ter gelegenheid van hun huwe
lijk, heden zaterdag 6 april, felici
teren VU-afdeling en bestuur van 
Mortsel het gelukkige paartje van 
harte. Goed heil en prima vaart! 
Van harte eveneens ons « profi
ciat » aan beider ouders, de h. 
en mevr. J. Vandewalle-Denijs 
(Mortsel) en de h. en mevr. M. 
Jespers-Boon. 

NIEL 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Zaterdag 6 april te 18 uur zit
ten de Nielse VU-mensen In Fa-
milia met de beentjes onder ta
fel voor het jaarlijks gezelligsa-
menzijn. We krijgen een volledig 
eetmaal en een sono-dia-rama-
montage door de heer René Her
man. Deelnemingsprijs 150 fr. In
schrijven bij de bestuursleden 
tot 2 april. Allen daarheen ! 

KINDERFEEST 
Op zondag 7 april te 14u.30 ko

men onze kleintjes naar de Blau
we Kuip voor hun verkleed en 
onverkleed kinderfeest. Leute en 
plezier en prijzen voor het best 
verkleede kind. Onze ouders zijn 
eveneens welkom. 

BELASTINGSAANGIFTEN 
Voor het invullen van deze for

mulieren staat Jos De Graef ter 
beschikking op dinsdagen 2/4, 
23/, 30/4, en op donderdag 25/4, 
in het VU-sekretariaat, Antwerp
sestraat 186 Niel. 

DIENSTBETOON 
Onze vrienden Guido Michiels 

en Frans De Meulemeester staan 
elke vrijdagavond van 20u. af in 
het sekretariaat klaar om uw 
problemen op te lossen. 

WILRIJK 
EVEN DOORDENKEN 

Politiek is een hard bedrijf dat 
niet toelaat bij de pakken te blij
ven zitten. 

Voor wat betreft de gemeente 
zijn we thans al een stukje over 
de helft : 1976 komt stilaan dich
terbij. Onze fraktie wil de voor
bije 3 jaar overschouwen en en
kele aktiepuntén vooropstellen 
voor de nabije en verdere toe
komst. Wie hierover mee wil 
brainstormen, geve zijn naam op 
aan Walter Decoene, Frans De 

Cortlaan 56. 

GEMEENTE MOL 
BERICHT VAN AANBESTEDING 

Op woensdag 10.4.74 te 11u30 zal er ten gemeentehuize van 
Mol overgegaan worden tot het openen der biedingen inge
komen tot het leveren van een wegmarkeringsmachine. 
De stukken liggen ter inzage op ; 
— Het Kantoor der Aanbestedingen, Luxemburgstraat 49 

Brussel 
— de gemeentelijke technische dienst. Markt 22 Mol. 
Zij zijn kosteloos verkrijgbaar op laatst vermeld adres. 
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BRABANT 
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
(Arrondissement) 
SEKRETARIAAT 

Het arr. sekretariaat, Kongres-
straat 53 te 1000 Brussel, tel. 
(02)17.92.18 IS alle dagen open 
van 18 tot 21 u. 

BRUSSEL 
(Br. - Haren - Humbeek - Laken) 
BELASTINGSAANGIFTE 

Belastingsplichtigen die moei
lijkheden hebben met het invul
len van hun formulieren, kunnen 
hiervoor terecht m ons lokaal 
Uilenspiegel, Pletinckxstraat 38 
1000 Brussel, tel 12 13 74 

Aggl raadslid Stan Philips 
zorgt ervoor dat een bevoegd 
persoon het nodige doet 

Voor de nodige informaties 
richt men zich tot hoger ver 
noemd adres 

BUIZINGEN 
DANKBETUIGING 

Langs deze weg stelt federatie 
raadslid Juul Denayer er prijs op 
zijn oprechte dank te betuigen 
voor de blijken van medeleven 
bij het overlijden van zijn moe
der 

DIEST (KANTON) 
DANK 

Proficiat aan de kandidaten uit 
het kanton Diest, die stuk voor 
stuk, in verhouding tot het aan
tal stemmen VU in het Kanton 
een persoonlijk sukses behaal 
den WIJ vergeten hierbij zeker 
de nieuwkomers met, die ver
rassend goede resultaten hebben 
behaald 
KANTONNALE VERGADERING 

Ondanks het positieve VU-re 
sulfaat in het arr Leuven, was de 
uitslag in het Kanton iets minder 
goed De lichte achteruitgang 
ondanks persoonlijke suksessen 
IS zeker belangrijk genoeg om 
ons even te bezinnen en onszelf 
een aantal vragen te stellen Dit 
gaan we doen tijdens een kan
tonnale vergadering waarop alle 
kaderleden uitgenodigd zijn op 
8 april om 20 uur m Berkenhof 
te Molenstede 
IJZERBEDEVAARTKOMITEE 

Tijdens een vergadering te 
Diest op 18 maart j I werd voor 
het gewest Diest een Ijzerbede 
vaartkomitee opgericht Er weid 
een dagelijks bestuur gevormd, 
dat in de komende dagen nog bij
komende bestuursleden zal ko 
opteren 

Voorzitter mevr Hilda Coo 
remans (echtgen De Troyer-Vice 
voorzitter VVO), 1ste ondervoor
zitter de heer Hoedemaeckers 
(voorz VOS Diest) 2de onder
voorzitter de heer A Peeters, 
sekretans de heer Maurits Sels, 
admin sekretans de heer Karel 
Thiels (VTB) en propag en organ 
de heer W Somers 

Dit komitee doet nu reeds een 
oproep tot alle verenigingen om 
toe te treden en heeft nu al een 
optie genomen voor volgende 
punten Zangfeest, Ijzerbede 
vaart 11-juli viering in het ge
west Diest 

Het Komitee stelt duidelijk 
voorop dat het politiek neutraal 
wil zijn en blijven maar wenst 
toch op te merken, dat het moge 
lijk zal zijn dat sommigen van de 
leden een politieke binding zul
len, hebben Het Komitee is zo 
vrij alle politieke partijen m het 
gewest op te roepen om morele 
steun aan het komitee te verle
nen, waarvoor dank bij voorbaat 
BOND VAN VLAAMSE 
GEPENSIONEERDEN 

Op zaterdag 20 april a s zal de 
stichtingsvergadering plaats heb-
berr van de VVVG-afdelmg Diest-
IVIolenstede, in de gemeentelijke 
feestzaal te Molenstede 

Programma Korte toespraken 
door vooraanstaande personen uit 
de Vlaamse beweging, dia-monta
ge Armand Preud'homme, heerlij
ke koffietafel en muziek, zang en 
dans 

LEUVEN (ARR.) 
PAASAKTIE VOOR AMNESTIE 

VLAM organiseert tijdens de 
Paasdagen een grote Amnestie 
aktie Gedurende een aantal da 
gen zullen een aantal Vlamingen 
in hongerstaking gaan m tiet 
Thierbrauhof te Kontich 

Op zaterdag 13 april zullen van 
uit alle hoeken in het Vlaamse 
land autokaravanen naar Kontich 
rijden waar om 18u een Paasmis 
zal opgedragen worden in konce-
lebratie met verschillende voor 
aanstaande Vlaams-nationale 
priesters 

WIJ in het arr Leuven doen 
beslist mee met deze aktie, zo
als ons werd gevraagd door de 
leiding van het Komitee 

Alle simpatisanten worden uit
genodigd om met hun wagen naar 
de verzamelplaats in Leuven te 
komen, vanwaar wij dan in stoet 
naar Kontich zullen vertrekken 
Het nodige affichemateriaal zal 
ter plaatse aanwezig zijn 

Doe mee en vraag dadelijk 
meer inlichtingen aan Willy So
mers Klappijstraat 55, 3294 te 
Molenstede, tel 013-326.69. 

Dit IS onze eerste aktie naar 
buiten na de verkiezingen De 
uitslag van deze verkiezingen 
heeft beslist aangetoond, dat we 
een beetje radikaler moeten wor 
den Daarom rekenen we op de 
medewerking van alle afdelingen 
en dat zijn er toch heel wat 
DANK 

Via deze weg bedanken we al 
degenen die zich op de een of 
andere wijze hebben ingezet ti j
dens de verkiezingskampanje On 
danks enkele tekortkomingen mo
gen we zeggen dat de tientallen 
kaderleden en aktieve simpati
santen zich zeer goed hebben ver
dedigd tegen de miljoenenbar-
numreklame van de traditionele 
partijen Dank zij onze mensen, 
die het met bescheiden middelen 
moesten doen en dank zij de in
zet van de mandatarissen, moch 
ten we in het arr Leuven een 
behoorlijk "aantal nieuwe kiezers 
begroeten Laat ons in de toe 
komst verder werken het loont 
de moeite Vergeet ook met, dat 
andere arrondissementen zich nu 
in zekere zin aan ons zullen spie
gelen Daarom nu meer en beter 
dan ooit ' 

Ook dank aan alle kandidaten 
op de lijsten, die zich meestal 
zonder ambitie hebben ingezet 
Velen van hen behaalden m hun 
streek een behoorlijk persoonlijk 
sukses, waarvoor van harte pro
ficiat 
PROPAGANDA 

De verkiezingen zijn nog maar 
pas voorbij en toch denken wij 
reeds aan hetgeen volgt Inder
daad WIJ zullen niet rusten Nu 
reeds denken wij aan de volgen
de verkiezingen, waarvoor de 
kampanje nu werd ingezet In de 
schoot van het arr bestuur zoe 
ken WIJ ernstig naar positieve en 
doeltrefende middelen om onze 
propaganda te verzorgen Ook 
aan onze kaderleden vragen wij , 
dat ze voorstellen betreffende 
propaganda zouden doen, die met 
de meeste zorg zullen worden 
onderzocht en indien mogelijk 
zullen worden uitgevoerd Uw in
breng IS van zeer groot belang ' 

LIEDEKERKE 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Dinsdag 9 april om 19u in ons 
lokaal met senator Maes en prov 
raadslid Staf Kiesekoms 
MEISE 
LENTEBAL 

Onze kandidaten Vergaelen op 
de Kamerlijst en Naudts op de 
Senaatslijst behaalden respektie 
velijk 201 en 156 stemmen 

Het bestuur van de afdeling 
bedankt allen die medewerking 
verleenden om hun steun en ver 
heugen zich om de vooruitgang 
van 9 6 % ten opzichte van het 
aantal kiezers m 1971 van het arr 
Brussel Dat zullen we vieren in 
ons tweede Lentebal heden za 
terdag 6 april in de grote zaal 
van het sportkompleks te Meise 
« The Spiders » spelen ten dans 
vanaf 21 uur (deuren om 20u 30) 

MOLENSTEDE 

JAARLIJKS DANSFEEST 

Schepen Dirk Van de Weyer 
gemeenteraadslid Raymond Van 
Compel en het afdelingsbestuur 
van de afdelintj Molenstede nodi
gen hierbij alle vrienden en sim
patisanten xijit op het jaarlijks 
dansfeest op zaterdag 13 april a s 
om 20 uur in Berkenhof te Molen 
stede 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Alhoewel wij omtrent sociaal 

dienstbetoon nooit veel propa 
ganda hebben gemaakt, werd er 
toch al heel wat gepresteerd Uit 
gesprekken met mensen uit onze 
gemeente is gebleken, dat ze 
niet houden van afspraken in 
drankgelegenheden Daarom doen 
wii ons sociaal dienstbetoon aan 
huis Een telefoontje of briefje 
volstaan en onze gemeenteraads 
leden zullen U met genoegen ont 
vangen zonder om uw politieke 
gezindheid te vragen Volledige 
geheimhouding is verzekerd 

IJZERBEDEVAART ZANGFEEST 

De afdeling Molenstede heeft 
alvast zijn morele steun toege
zegd aan het pas opgerichte Ijzer-
bedevaartkomitee m het gewest 
Diest Met deze doen wij dan 
ook een oproep tot alle vrienden 
opdat ZIJ zeker zouden inschrij
ven voor deze manifestaties 

Hang tevens een propaganda-
affiche voor uw raam 

VILVOORDE 

BELASTINGSAANGIFTEN 

Personen die problemen heb
ben met het invullen van hun be-
lastingsformulier kunnen zich 
wenden tot De Donder Antoon 
Koekoekstraat 11 tel 67 66 86 
Chysens Gilbert, J B Nowelei 7 
tel 51 07 74 

Dl-CYKLUS GEMEENTEBELEID 
ARR. LEUVEN : 
VORMINGSAVONDEN 

Donderdag 18 april : Sociaal 
dienstbetoon (I) 

Donderdag 2 mei : Sociaal 
dienstbetoon (II) 

Woensdag 15 mei : Ge
meentelijk schoolbeleid 

Woensdag 29 mei : Wette
lijke mogelijkheden tegen mi
lieuhinder. 
De data zijn definitief — gaat 
door te Leuven. Nadere gege
vens over inhoud per les vol
gen evenals melding van zaal. 

ARR. BRUSSEL-HALLE
VILVOORDE 

Vrijdag 26 april : Ruimtelij
ke Ordening 

Vrijdag 10 mei : Rechten en 
plichten van de gemeente
mandataris (datum voorlopig) 

Zaterdag 8 juni : Goed Be
sturen = vergadertechniek (I) 
(ganse dag) 

Zaterdag 15 juni : Goed Be
sturen (II) (ganse dag) 
De ganse cyklus gaat door in 
het Kultureel Centrum van 
Strombeek-Bever. Gegevens 
over inhoud en uren volgen. 

APRIL 

6 Meise . Afdelingsbal om 21 u in grote zaal Sportkomplel-s 
6 Huizingen : VU-bal, zaal Union Torleylaan 21 u 
8 Heverlee Arrondissementsbestuur. 
12 13 14 Liedekerke : Hongerstaking voor Amnestie (VUJO 
VU) 
13 Molenstede : Afdelmgsbal 
18 Leuven • Centrum voor Gemeentebeleid 
19-20 Averbode : Weekend voor Kadervorming. 
20 Liedekerke Invullen belastingsaangiften (inlichtingen 
volgen) 
20 Aarschot : Afdelingsbal. 
20 Halle : VU-Nachtbal, St Rochus 20u30 The musical Friends 
80 fr 
20 Machelen : VUJO-Stuif-ln om 20u 15 zaal Egmont Doips 
straat 31 
26 Arrondissementsraad (plaats nog te bepalen) 
26 Dilbeek : 10e VU-'_entebal om 20u 30, zaal Mertens Ni 
noofsesteenweg 
27 Wespelaar-Tildonk • Afdelmgsbal 

MEI 

2 Leuven • Centrum voor Gemeentebeleid. 
17 Ontmoeting met de Partijtop (plaats nog te bepalen) 

20 Aarschot • 6de VU-Bal. Witte Molen Hertselsestwg orkest 
Davis Selection 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
insekten TWIKTIG JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag Gratis bestek in gans het 
land F.VBA ilsIDUSTRADE VanderojpcnsT 
12, Wemmei IBt) - Te! 02/79 20 00 

IQ %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS VbSTONS BROEKEN PARDESSUb 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Sleenhouwersvest. 52 Antwerpen iel 03 3135 83, 

PROTEST TEGEN 
De VU-kamerleden Babyion en Kuijpers deelden vorige week 
donderdag bi] de bijeenroeping van het nieuwe parlement 
aan hun kollega's volgende open brief uit, gericht tot de af
tredende en toekomstige ministers en de parlementaire kol
lega's in Kamer en Senaat 
We publiceren hierna de integrale tekst van dit protest 
Stellingname bij de aanhouding van Baskische vrijheidsstrij 
ders door het Belgisch gerechtelijk apparaat 
In een uitgebreid memorandum « Dat verwachten wij van de 
komende regering » (zie « Volksmacht » 23 3 73) zegt het 
ACW hoofdbestuur het volgende over de Belgische buiten 
landse politiek « buitenlandse politiek moet de verdediging 
van de demokratie, vrijwaring van de vrede en de eerbiedi
ging van de rechten van de mens tot doel hebben Daarom 
moet een menselijke en politieke steun verleend worden aan 
bevrijdingsbewegingen in gekoloniseerde en/of diktatuurlan 
den ». 
In Spanje is de jarenlange verdrukking van het Baskische 
volk nog verzwaard door massale aanhoudingen eindeloze 
gevangenisstraffen of het standrechtelijk neerschieten van 
Baskische weerstanders 
Het recente gebeuren met de wurgmoord op Pui Antich de 
maatregelen tegen mgr Anoveros van Bilbao en het aan 
houden en uitdrijven van een Vlaamse TV ploeg uit het Bas 
kenland moet ook aan oppervlakkig toekijkende landgenoten 
het regime van Baskenverdrukktng door de Spaanse bezetter 
wel duidelijk maken 
In internationale gebeurtenissen (Biafra Bengalen ] waar 
de mensenrechten door bepaalde staten en regimes geschon 
den worden vei schuilt België zich al te graag achter de 
stelregel van met inmenging in de « binnenlandse » aange 
legenheden van andere staten Tussen die houding en mede 
werking aan die diktatoriale regimes ligt echter een hemels 
breed verschil 

BASKEN-VERVOLGING 
Zopas werden verschillende Basken aangehouden en opge 
sloten in de gevangenis te Leuven De beschuldiging na 
maken van Spaanse papieren om Basken in en uit Spanje 
te smokkelen Heeft de Belgische recherche mets anders 
te doen in een land waar de grote hoop van overvallen en 
moorden met opgelost geraken dan hand- en spandiensten 
te bewijzen aan het fascistische regime van Franco ' Weet 
men dat na Burgos om dergelijke weerklankhebbende pro 
cessen te vermijden in de toekomst de Guardia Civil ver 
schilende Baskische vrijheidsstrijders bij identiteitskontrole 
gewoon neerschoot in de auto 7 
Heeft men met nog zeer recent mijnheer Leburton gehuldigd 
om zijn aandeel in de « gewapende weerstand » tegen de 
nazis van 1940 tot 1944 Wel wat doen de Basken anders '> 
Zich verzetten tegen een diktatoriale bezetting van hun land 
Hoe beoordeelde men hier Franco als hij Belgische weer
standers die met valse papieren de Spaanse grens over
trokken deed aanhouden ' Juist > Als vriend van Hitler i Wat 
men in België nu doet tegen de Baskische weerstanders 
IS identiek hetzelfde 
Wij verlagen ons tot het peil van Franco, erger wij zijn 
slechts zijn knechten. Wij roepen dan ook alle oprechte demo-
kraten en vrijheidslievende kollega's uit alle partijen op om 
dit schandaal te blijven aanklagen tot de hier aangehouden 
Basken op vrije voeten zijn gesteld. 
Een volk dat de vrijheidsberoving van een ander volk niet 
aanklaagt, verbeurt zelf net recht op vrijheid 
Met kollegiale groeten 

Mik Babyion 
lid van de Kamer 

Willy Kuijpers 
lid van de Kamer 

30 MAART 1974 
WIJ 



2000 GLOEDNIEUWE LENTEREGENMANTELS 
VOOR DAMES EN HEREN NU AAN 

ZEKER 3.000 RECENMANTELS IN VOORRAAD 

Kwaliteitskleding aan Fabrieksprijzen — Uw reis komt er dubbel uH " 

PARKING 

SUCCES KLEDING 
MEYERS 
DE GROTE MODESPEtlALIST 
A. DE LANGLESTRAAT 4-10 - NIEL 

BON AF TE GEVEN AAN DE KASSA ZEKER VOOR U DE AANKOOP DOET ' 

NAAM : 

STRAAT : 

PLAATS 

Wens mijn kwaliteitskleding aan fabrieksprijzen fe kopen ! 

GUHSTKOOPIES! 
ALLE GROTE MERKEN ZOALS : BARTSONS — SWALL — CICIONE DE PARIS 

— ANDRE BERCHER — MACOLUX — ENZ... 

1. Luxe Tergal regenmantel, prachtafwerking in 14 modekleuren, maten van 38 tot 54. 
Deze mantel Is ruim 1.000 fr. meer waard ! 

2. Droommantel in gabardine Tergal, luxe uitvoering in 14 modekleuren en weer in alle 
maten van 38 tot 54. 

3. Prachtige Herenregenmantel in Gabardine-Tergal « 3 modellen ». Kan ook zonder 
ceintuur gedragen worden. Bestaat in 6 mooie kleuren en alle denkbare maten. 

4. Moderne Riding-Coat voor de jeugd. Keus in ruim 40 modellen en een massa kleuren. 
De Grote IVIode voor de komende lente 11! 

DAAR MAG U NIET MEE WACHTEN 

OVER EEN MAAND KOOPT U VOOR DIE PRI|S 

GEEN LUXE TERGAL REGENMANTEL MEER lü 

NU ALLEN AAN 

OPEN ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 20 UUR 
ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 
OPGELET : VERLOFPERIODE VAN 15 JULI TOT EN MET 13 AUGUSTUS 1974 VANAF DEZE PERIODE BLIJFT SUCCES KLEDING MEYERS IEDERE MAANDAG GESLOTEN. 

WIJ 11 j ' H ' . / . 
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LIMBURG 
Bij het ter perse gaan vernemen wij het overlijden van de heer Joris 
Degraeve, VU-gemeenteraadsiid te As in Limburg. Voorheen was hij 
het eerste VU-provincieraadslid in het arr. Hasselt (1961-168). Begrafe
nis vandaag zaterdag 6 april, te 10u.30 in de parochiekerk van Niel-bij-
As. 

BILZEN 
KANTONNALE VERGADERING 

Deze vergadering vond plaats 
op zondag 31 maart in de ge
meentelijke feestzaal te Eigen
bilzen. Een 25-tal leden van de 
diverse afdelingen van het kan
ton waren aanwezig, o.w. volksv. 
Evrard Raskin. 

Volgende punten werden be
sproken : 
— Verkiezingen in het kanton 
Bilzen, nabespreking en financië
le afrekening. 
— Oprichting van een kantonna
le raad, werkwijze en opdrachten 
voor de volgende maanden. 

Een sintese van deze bespre
king wordt naar voren gebracht 
op de arr. raad van 9 april e.k. 

BREE 
OVERWINNINGSFEEST 

Zaterdag 30 maart werd onder 
ruime belangstelling het over
winningsfeest gevierd van het 
kanton. Onder de aanwezigen 
merkten wi j ondermeer op volksv. 
E. Raskin en J. Gabriels natuur
lijk, welke door zijn persoonlijke 
inzet zorgde voor een winst van 
2,3 % voor het kanton Bree. Het 
verkiezingsfeest duurde tot in de 
late uurtjes... 

GENK 

VIERING 20 JAAR VOLKSUNIE 
Onderbroken door de verkiezin

gen van 10 maart, is de werk
groep bestaande uit Jos Hermans, 
Door Vandueren en Georges Min-
ten opnieuw in volle aktiviteit 
voor de voorbereiding van het 
groot feest dat de Volksunie in
richt in zaal Familia, Genk-Hoeve-

zavel op zaterdag 13 april. In de 
grote zaal speelt het orkest Bob
by Carnarius ,in de bar het orkest 
Mintdn. Tijdens dit feest wil de 
Volksunie hulde brengen aan al
len die 15 en 20 jaar geleden er 
voor gezorgd hebben dat de VU 
in Limburg een stevige infrastruk-
tuur kreeg, die ook bij tegensla
gen zoals 10 maart j l . de moed 
niet laat hangen, maar met ver
nieuwde geestdrift herbegint. 

Heel speciaal huldigen wij 
Clem Colemont en Joris Degrae
ve, die samen met Wim Joris-
sen de grote pioniers waren. Ver
melden wij nog dat zowel Wim 
Jorissen als Evrard Raskin er 
prijs op stelden dit feest mede 
te patroneren. 

OPITTER 
KANTONNAAL BAL VU-BREE 

Zaterdag 6 april vanaf 20u. in 
zaal Brouwershuis, Markt, Opit-
ter. 
KANTONNAAL BAL VU BREE 

Zaterdag 6 april te Opitter 
kantonnaal bal VU Bree vanaf 20u. 
in zaal Brouwershuis, markt. 

OPOETEREN 
VERKIEZINGSFEEST 

Zaterdag 16 maart in zaal 
Lindenhof te Opoeteren met o.m. 
volksv. E. Raskin, provincieraads
lid T. Schoofs, de arr. bestuurs
leden Cuppens en Indekeu, de 
kandidaten van het kanton, de 
bestuursleden van de afdelingen. 

ST. TRUIDEN 
OVERLIJDEN 

Alhier overleed de heer Jozef 
Hubert Duchateau, geboren te St. 
Truiden op 20 december 1879, 

overtuigd Vlaming en bekende fi
guur in de Vlaamse middens. Aan 
de talrijke nabestaanden betuigen 
we ons oprecht leedwezen. 

Verleden zaterdag 30 maart 
hebben we ons zeer trouw lid 
Jozef Duchateau of « Pa Jef » 
ten grave gedragen. 

Enkele maanden geleden heb
ben wij nog zijn 94ste verjaar
dag gevierd. 

Zijn simpatieke aanwezigheid 
op onze vergaderingen zullen we 
missen, maar voor zijn blijmoe
digheid zo recht uit het hart en 
zijn vanzelfsprekende Vlaamse 
trouw blijven we hem dankbaar 
gedenken. 

TONGEREN-MAASEIK 
ARR. RAAD 

Deze raad zal plaatshebben op 
dinsdag 9 april waar behalve de 
arr. leden tevens de bestuurs
leden van de afdelingen op zul
len worden uitgenodigd. 
ARR. BESTUUR 

Volgende vergadering is ge
pland op maandag 22 april. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
VOLKSV. E. RASKIN 

De zitdagen Soc. Dienstbetoon 
van volksv. E. Raskin op heden 
zaterdag 6 april (eerste zaterdag 
van de maand) worden wegens 
speciale omstandigheden (meer 
bepaald wegens een belangrijke 
vergadering verschoven naar za
terdag 13 april e.k. (tweede za
terdag van de maand). 

De zitdagen in mei hebben op
nieuw op de normale datum 
plaats, nl. op 4 mei (eerste za
terdag van de maand). 

KflLCnDCR 
APRIL 
6 Halen : 
13. Genk 
Orkesten 

Afdelingsbal In zaal 
arr. Hasselt viert 20 

: Bobby Carnarius en 

Parel Halen. 
jaar Volksunie in 
Bert Mjnten. 

zaal Familia. 

(WEE NIEUWE PUBLIKATIES VAN HET DGSFELINSTITUUl 

« ONTWIKKELINGSHULP 
IN THEORIE EN PRAKTIJK » 

Dit dokument — in aanvulling van onze vroegere Dosfelnota — bevat 
een kritische studie van de Belgische hulp aan de ontwikkelingslanden 
met recent cijfermateriaal. 
De auteurs behandelen in deze uitgave o.m. de wijze waarop de ont
wikkelingsbijdrage der rijke landen wordt gemeten, waarna zij de di
verse aspekten van de Belgische hulp analiseren. Opmerkelijk en 
uniek is het laatste deel van dit boek dat zeer konkrete opties voor
stelt voor een nieuwe fundamentele aanpak van dit probleem. 
Dit dokument kan besteld worden bij het Dosfelinstituut (Tribunestraat 
14, 1000 Brussel) door storting van het bedrag van 100 fr. op rekening 
nr 430-0835551-81. 

« MOBILITEIT EN VERKEERSINFRASTRUKTUUR » 

Deze nota bevat een pleidooi voor een verstandig verkeersbeleid waar
in twee stellingen worden uitgewerkt, nl. de onvoldoende koördinatie 
tussen de ministeries van Openbare Werken en van Verkeerswezen 
en het wetenschappelijk onderzoek terzake dat op een onvoldoende 
ernstige manier gebeurt. 
Deze nota kan besteld worden bij het Dosfelinstituut {Tribunestraat 14, 
1000 Brussel) door storting van de bijdrage van 30 fr. op rekening nr 
430-083555-81 of door het opsturen van 6 zegels aan 5 fr. 

OOST-YLAANDEREN 
AALST (ARR.) 
ONTMOETING MET HET PB 

De geestdrift waarmee de ka
derleden uit het arr. Aalst zich 
voor de verkiezingsstrijd ingezet 
hebben, bleek vrijdagavond 29 
maart j l . nog helemaal niet af
genomen te zijn. Juist geteld 92 
kaderleden verdrongen zich die 
avond in het bovenzaaltje van 
. Het Gulden Vlies » voor de 
ontmoetingsavond met het Partij
bestuur, hier in de persoon van 
mr. Frans Van der Eist en van 
Evrard Raskin. 
Na het welkomwoord van arr. 
voorzitter Bert De Cremer, be
lichtte volksv. Raskin o.a. de rol 
van dè arrondissementen in de 
struktuur van de gehele Volks
unie. Mr. Van der Eist gaf, in een 
gewaardeerde tussenkomst, een 
overzicht van de problemen die 
zich stellen naar aanleiding van 
de verkiezingsuitslagen en schet
ste daarna de hoofdlijnen van de 
huidige politieke toestand. 

Deze spreekbeurten werden ge
volgd door een zeer openhartig 
gesprek tussen de aanwezige ka
derleden en de beide vertegen
woordigers van het PB. Men ging 
daarbij de problemen niet uit de 
weg, zodat het een werkelijk op
bouwend gesprek werd. 

Nadien had nog een korte ver
gadering plaats van het arr. be
stuur, de verkozenen en de ver
tegenwoordigers van het PB. 

Alles bij elkaar ; een zeer po
sitieve avond ! 

FINANCIEN 
Onze penningmeester is volop 

bezig zijn boeken af te sluiten 
wat betreft het hoofdstuk « 10 

' maart 1974 ». Daarbij blijkt dal 
drie afdelingen nog steeds na
lieten hun bijdrage te betalen in 
de financiële mobilisatie, wat on
ze penningmeester in moeilijkhe

den zou kunnen brengen. Wij re
kenen dan ook op de solidariteit 
van alle afdelingen om dit pro
bleem niet in het leven te roe
pen. Waarvoor onze dank bij voor
baat. 

VUJO 

~ In het arr. Aalst werd gestart 
met de bundeling van alle be
staande VUJO-kernen, om te ko
men tot een degelijke arrondis-
sementele VUJO-organizatie. Ver
antwoordelijke hiervoor is Fred
dy Pools, Guilleminlaan 15, Ge-
raardsbergen. Leden van afdelin
gen waar nog geen VUJO-kern 
aktief is, kunnen met hem kon-
takt opnemen. 

Wij wensen de VUJO in het 
arr. Aalst een mooie toekomst. 

AALST 

INVULLEN 
BELASTINGSAANGIFTEN 

Wij dringen er op aan dat elke 
afdeling een speciale zitdag so
ciaal dienstbetoon zou organise
ren voor het invullen van belas
tingaangiften. Voor praktische 
hulp kontakt opnemen met Willy 
Cobbaut. Tel. 052-354.52. 

KANTON AALST II 

In het kanton worden zitdagen 
voor het invullen van belasting
aangiften georganiseerd op vol
gende plaatsen en uren : 
Lede : op zaterdag 6 april van 
10 tot 12u in café « Reinaerd » 
Dreef. 

Mere : op zondag 7 april van 10 
tot 12u in het « Hof ter Dale », 
Daalstraat. 

Deskundigen van het arrondis
sementeel Centrum voor Dienst
betoon staan er ter beschikking. 

EREMBODEGEMTERJODEN 

ZITDAGEN BELASTINGS

AANGIFTEN 

Zondag 7 april van 9u.30 tot 
l lu.30 in de zaal Animo, Dender-
brug Erembodegem. 

Vrijdag 26 april van 19u.30 tot 
21u. in de EIckerlyc. -

Zondag 28 april van 10u. tot 
12u.30-in de parochiezaal van 
Terjoden. 

Aan deze zitdagen verlenen 
hun medewerking : VU-raadsle-
den De Graeve, Vermeulen, Arijs, 
D'Hondt en Roels, de heren Al
bert De Kerpel, Fons Van der 
Burght en Jos Verdoodt en des
kundigen van het Centrum voor 
Dienstbetoon. 

Indien U op onze medewerkers 
beroep wenst te doen, breng het 
volgende mede ; identiteitskaart, 
aanslagbiljet onroerende voorhef
fing 1973, bewijsstukken onroe
rend inkomen, bewijzen van be
taalde interesten en terugbetaal
de kapitalen, bewijzen van betaal
de levensverzekeringspremies, 
voor werklieden en bedienden : 
loonfiches 1973, strookjes vakan
tiegeld 1973, voor zelfstandigen : 
fakturen en bewijzen van onkos
ten jaar 1973, indien mogelijk 
(voor ieder) afschrift van uw 
aangifte van vorig jaar. 

Iedereen is welkom, de dienst 
werkt volstrekt gratis, geheim
houding is verzekerd. 

GENT (Arr.) 

DIENSTBETOON SEN. DE FACQ 

Elke maandag en vrijdag van 
16 tot 18u. op het adres Oranje-
berg, 19 te Gent, of na telefoni
sche afspraak 09-22.64.23 of 09-
25.64.91. 

GENT 
KOLPORTAGE 

Op zondag 7 april gaan we kol 
portaren. We verzamelen om 10u. 
aan Vlaamse Huis « Roeland ». 

De leden van alle wijkkomitees 
worden hartelijk uitgenodigd. We 
behandelen de Zwijnaarde-steen
weg. 

tANDEGEMNEVELE 
DIENSTBETOON 

Volksvert. F. Baert houdt zitdag 
iedere derde zondag van de 
maand. Ten huize van G. Schaeck 

Vosselarestraat 16 te Landegem. 
Om 11 uur. 

LOCHRISTIE 
DIENSTBETOON 

Moeilijkheden van gelijk welke 
aard worden voor U opgelost. 
Om het even welke politieke 
strekking U ook heeft, richt U 
in volle vertrouwen tot de Volks-
unie-Lochristie. 

Zitdag : Vlaams Huis Lochristie 
Dorpstr. 33. iedere eerste zater
dag der maand vanaf 16u. tot 18u. 
of na telefonische afspraak : tel. 
55.73.35. 

IS KAV EEN CVP-ORGANISATIE ? 
In het arrondissement Gent-Eekio maakten ons verschillende 
KAV-leden attent op wat je een « verkiezingsincident » zou 
kunnen noemen. 
Tijdens voorbije kampanje — die in Gent echt niet zo fair 
verliep, voornamelijk niet in bepaalde ultieme CVP-publika-
ties — verspreidde KAV haar blad « Vrouw en Wereld », met 
daarin geschoven een rondschrijven voor de leden, waarin 
alléén voor CVP-dames op de lijsten propaganda werd ge
maakt. Nu zijn niet alle KAV-leden partijgebonden of CVP-
minded. Het verbondsbestuur op de Sint-Michielshelling kreeg 
protestbrieven, en verschillende wijkmeesteressen weigerden 
het blad uit te dragen, of wachtten hiermee tot na de ver
kiezingen. 
« Wij Vrouwen », de Volksunievrouwenvereniging van het 
arrondissement Gent-EekIo, telt KAV-ers onder baar aange
slotenen, en namens « Wij Vrouwen » vertrok dan ook vol
gend protestschrijven naar het verbondsbestuur en verschil
lende kranten en tijdschriften : 
« Geacht bestuur, 
Tijdens de voorbije kieskampanje namen wij kennis van KAV-
rondschrijven en hadden wij inzage in het KAV-blad. Daarin 
werd uitsluitend kiespropaganda gevoerd voor dames die op 
CVP-lijsten voorkwamen. 
Wij stellen vast dat KAV-leden niet eksklusief tot de CVP 
behoren. Namens onze organisatie — die meer dan honderd 
aangeslotenen telt — en namens de KAV-leden ervan deel 
uitmakend, protesteren wij tegen de eenzijdige verkjezings-
reklame door U gevoerd. 
Is KAV dan een CVP-organisatie ? ». 
Gebeurde elders in het land zo'n feiten als in Gent-EekIo ? 
KAV-ers : laat dan niet op je kop zitten, protesteer, en vraag 
dat ze klare wijn uit schenken. Als KAV een CVP-mantelorga-
nisatie is, dan moet ze dat dan ook duidelijk bekennen. En 
de CVP heeft niet het monopolie van de kristelijkheid. Haar 
onkristelijke verkiezingspraktijken bewijzen eerder het te
gendeel ! HUGUETTE D.B. 
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WIJ in D6 l/OLKSUni€ 

MELSELE 
PROTEST TEGEN VLIEGVELD 

Het afdel ingsbestuur van de 
VU-Melsele en het VUJO-bestuur 
van Melse le s lu i ten zich kordaat 
aan bij de protesten tegen het 
geplande v l iegveld te Bazel. Zi j 
onderst repen dat di t pro jekt op 
touw gezet door de reger ing Le-
burtón en dus met medeweten 
van de verantwoorde l i j ken van de 
CVP-BSP-PVV-koalitie de nog res
terende mi l ieuvreugde totaal zal 
vern ie len. Zij vragen zich af wan
neer deze huishelar i j en komedie 
van •• ik weet van niets " eens 
zal plaats maken voor eer. open 
pol i t iek en een propere demokra-
t ie Zij bevest igen h iermede hun 
vroegere standpunten van v^aak-
zaam te bl i jven opdat het « an
ders " zou gaan 

MERELBEKE 

GEBOORTE 
Op 18 maart werd Elke gebo-

• en. v i j fde kindje in het gezin van 
voorzi t ter en mevr P. Oe Belie-
Wol laer t 

Bestuur en leden bieden de 
gelukkige ouders hun oprechte 
fe l ic i ta t ies aan. 

MOORSEL 
BELASTINGSAANGIFTEN 

Een deskundige van het arron
dissementeel Cent rum voor 
Dienstbetoon houdt zich ter be
schikking voor het invul len van 
de belast ing-aangif te op maandag 
8 apri l van 19u.30 to t 21u. in het 
,. Heuvelhof >•, aan het s tat ion 
te Moorse l . 

Inwoners van Melder t en Baa---
degem die niet in de gslegenheid 
zijn die dag naar Moorse l te ko
men, kunnen zich wenden to t 
Wi l ly Cobbaut. 's avonds bi j hem 
thuis tussen half zeven en acht 
uur. Bosstraat 2 Baardegem N ie : 
op dinsdag 

SCHOONAARDE 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

De 2 zi tdagen die w i j aan het 
invul len van belast ingsaangi f ten 
besteedden, kenden weer meer 
sukses n iet tegenstaande een vr i j 
late datum moest gekozen wor
den, omwi l le van de verk iez ingen. 
Me t nadruk aanbevolen aan de 
andere afdel ingen. 
Een zeer goede kans om kontakt 
te kr i jgen voor een veel uitge
breider d ienstbetoon 

WELLE 

INVULLEN 

BELASTINGAANGIFTEN 

Een deskundige van het arron
dissementeel Cent rum voor 
d ienstbetoon zal ter beschikk ing 
zijn voor het invul len van de aan
g i f te fo rmul ie ren in café St-Elooi 
op het Dorp op zaterdagnamiddag 
5 apri l van 14 to t 16u. 

ZULTE 

OVERLIJDEN 

In het z iekenhuis te War'egem 
over leed op 28 maart j l . de heer 
Maur i ts Van Steenberge, echtge
noot van mevrouw Irma D'Hert, 
geboren te Zul te op 29 november 
1893 en aldaar begraven op 2 
apri l Hij was een over tu igd Vla
ming, oudstr i jder-vuurkru iser van 
de eerste were ldoor log . Aan de 
achtbare fami l ie onze oprechte 
deelneming. 

VOOR AMNESTIE 

30 JAAR NA DE 

« BEVRIJDING » 

Vele lezers hebben reeds in 
hun krant gelezen, dat in de Paas
week ru im 50 ideal is ten een vier
daagse hongerstak ing w i l l en hou
den te Kont ich , onder le id ing van 
de h. Aloïs Verb is t , Vl-nat. Weer
stander. 

In aanslut ing h iermede zul len 
verschi l lende autokaravanen door
gaan op zaterdag 13, paasavond 
dus. Zo ver t rek t een amnest ie-
autokaravaantocht zaterdag 14-4-74 
om 15u. s t ip t op de Oude Bareel 
te Sint -Amandsberg (Antwerpse-
s twg) . De tocht gaat v ia Lochris-
t i , Zeveneken, Lokeren (15u.45), 
Belsele en St-Niklaas (16u.15 op 
de Grote Mark t aldaar), dan ver
der via Temse, Breendonk en 
Wi l lebroek (17u.), v ia Boom naar 
Aartselaar en te 18 uur aankomst 
te Kont ich . Hier een euchar is t ie
v ier ing voor de 50 hongers takers 
en al le amnest ie-mani fes tanten 
om 19u. 

De in r ich ters verwachten vele 
medewerkers en medemani fe
s tanten onder de lezers van ons 
Vl-nat. weekb lad . Wie nog meer
dere in l icht ingen ver langt , s te l le 
zich rechts t reeks in verb ind ing 
met V l -A-M, E-3 Plein 40, 9002 
Ledeberg. Op d i tze l fde adres zi jn 
nog steeds pe t i t ie l i j s ten t e be
komen ! Iedereen kan ie ts doen 
voor amnest ie ! Denk aan het 
« Jaar van de Rechtvaardigheid » 
en het « Hei l ig Jaar van de Ver
zoening »... 

V lamingen , 
I j , I vraag GRATIS 
• • J W I advies voor u w 
^ ^ ^ ^ hypotheek- 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.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons 

GENTBRUGGE 
Nieuwe senator gevierd Mé'^ 

SUNIt 
fff 

BETREKKING GEZOCHT DOOR ; 

1) Verp leegster A2 ( l ie fs t dag-
dienst) 

2) Handelsreiz iger voed ingswaren 
Aanbied ingen aan Oswald Van 
Ooteghem, senator, Rode Kruis
straat 7. 9001 Gentbrugge 

R 38 

Juf f rouw uit Houthalen is bereid 
thu iswerk te ver r i ch ten , bij voor
keur typen. Kontakt via vo lksver t . 
E. Raskin, Eigenbi lzen. — R 36 

Een jongeman, woonacht ig te 
Tienen, lager middelbaar onder
w i j s en A-2 zoekt werk . M i l i t a i re 
d ienst vo lbracht . Kontakt via se
nator M. van Haegendoren, Gui-
do Gezel lelaan 63 - 3030 Hever-
lee ( te l . 016-245.45). R 40 

Honderden Gentbruggenaars hebben op 23 maart senator Oswald Van Ooteghem gev ierd . Na een recept ie 
konden zij genieten van een u i ts tekend koud buf fe t , klaar gemaakt door de p laatsel i jke VU-vrouwenafdel ing 
In een korte ta fe l rede bracht A imé Verpaele. VU-woordvoerder in de Gentbrugse gemeenteraad, hulde 
aan de nieuwe senator en overhandigde hem, namens de afdel ing, symbol isch zijn senaatszetel onder de 
vorm van een s iermeubel t je (zie fo to) . Mevrouw Van Ooteghem werd in de b loemen gezet. In zi jn dank 
woord beloofde de gevierde zijn totale inzet voor de Vlaams-Nat ionale s t r i jd en de welvaar t van de bevol 
king in het algemeen Het daaropvolgend feest duurde to t in de kleine uren. 
Verschi l lende mandatar issen ui t het ar rondissement waren aanwezig : de vo lksver tegenwoord igers Baert 
en Van Grembergen, de provincieraadsleden De Bleecker-Ingelaere en De Caster-Buyl , de gemeenteraads
leden Verpaele, De Moor , Depeste le, Deroo, Van Meenen, Gi jse l inck en Coppejans. 

GEMEENTERAAD : VU STAL DE SHOW 
De raadszi t t ing van 27 maart kende eens temeer een boeiend ver loop. Di t wo rd t geï l lus t reerd door de 
aanwezigheid van de vers laggevers van drie grote kranten die het in hun ar t ike ls roerend eens waren : 
de VU-frakt ie maak te ' een zeer goede beurt . 
Het meest aandacht werd be.steed aan de tussenkomst van de f rak t ie le ider Verpaele bi j een agendapunt 
over een omvangr i jk voetpadenprogramma. Zi jn argumentat ie was zo doors laggevend dat de z i t t ing ge
schorst werd en een extra z i t t ing "van het schepenkoi lege we rd gehouden. Toen de vergader ing heropend 
werd verklaarde de burgemeester dat de VU-visie door de CV Pen BSP we rd aanvaard en de meerderhe id 
haar on twerp zou aanpassen, waardoor 400.000 fr kan bespaard wo rden . 
De interpel la t ie van raadsl id De Moor over het ve l len van 92 bomen kon evenmin zonder meer vmróen 
afgewezen en de burgemeester beloofde binnen de twee weken schr i f te l i j k an twoord . Roger Depestele 
kon de z i t t ing niet vo l led ig b i jwonen en kwam derhalve d i t keer minder aan bod. Verdere prob lemen door 
de VU-frakt ie behandeld waren : t ra jekt bus 30, verkeersve i l ighe id in de Kasteelst raat , ontgrav ingen op 
het kerkhof, d ienstencentra voor bejaarden e.d.m. Vermelden w i j to t s lot dat de begrot ing 1974 nog steeds 
niet is ingediend. 

Zoekt aangepast werk , jonge man, 
30 jaar, gehuwd, d ip loma huma
niora Wet . A, spreekt v loe iend 
Neder lands, Frans en Engels (no
t i t ies Du i ts ) , ervar ing met dacty
lograf ie . Bij voorkeur in het Lim
burgse. Z ich wenden vo lksv. E. 
Raskin, Ursulast raat 1 te Eigen
bi lzen ( te l . 011-194.54) of J. Ga
br ie ls , S iemenst raat 28 te Bree 
( te l . 011-662.90). R 39 

Gegradueerde boekhouder-des
kundige 55 j , v ie r ta l ig , gehandi-
kapt f ronter . zoekt kader funkt ie , 
in de prov. An twe rpen . Beschikt 
over wagen. Schr i jven aan Jos 
De Borger, An je rs t r . 23 te Scho
ten , die doorzendt. R 41 

Chief -Steward (s inds 1958 in die 
funkt ie) 55 j . wens t we rk in ma
r i t ieme zaken (vb. Ships chandler 
e.d.) v roeger gevar. op zw. sche
pen. N-D-E-Zw-FR en besch ik t 
over wagen. Schr i jven aan Jos 
De Borger, An je rs t r . 23 te Scho
ten , die doorzendt. R 42 

BORMSDAG - 7 APRIL 

MERKSEM-ANTWERPEN 

Om lOu.30 in de (verwarmde) tent in het ge
meentepark. 

Spreker : mr. Herman Waegemans. 
Getuigenissen : uit Frans-Vlaanderen en vanwe
ge « operatie Brevier ». 

Eucharistieviering ( in de tent) met homilie door 
e.h. Eiias Dupon van het Verschaeve-komitee. 
Regie : Herman Bruggen. 
In de namiddag vanaf 14u. strijdzangnamiddag 
( in de tent) o.l.v. dirigent Wies Pee en organist 
Gaston Wauters. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 

P.V.B.A. 
Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053)240.60 

^ 

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

r ingen - wastafels en waskussens - k i nde rk led ing . 
SPORTARTIKELEN : a l ler le i - t u rnk led i j - ru i teru i t rus t ingen -
p ing-pongta fe ls - badk led ing en alle toebehoor ten - ro l - en 

ijsschaatser» - 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 rak teren -
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 — 

AZAERT 
Brabantdam 142 GENT Tel. 25.42.83 

DE MEEST COMPLETE ZAAK VOOR 
BETERE HERENKLEDING 

VERHURING CEREMONIEKLEDING 
MAATKLEDING 
CONFECTIE 
CHEAAISERIE 

• KOSTUUMS 
® SPORTVESTEN 
• BROEKEN 
• MANTELS 
• REGENMANTELS 
• PULLS 
• HEMDEN 
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WEST-VLAANDEREN 

AARSELE 
BESTUURSVERKIEZING 

Op 8 april te 20u. in herberg 
« De Hert » in de Hoogstraat 
vindt de bestuursverkiezing 
plaats van de plaatselijke afde
ling. Alle leden worden dringend 
uitgenodigd. 

BLANKENBERGE 
JUBILEUIVIBAL VU 

Personen welke wensen deel 
te nemen aan het Jubileumbal op 
zaterdag 6 april in het Jagershof 
te Sint-Andries en moeilijkheden 
hebben om 's nachts terug te ke
ren naar Blankenberge zullen er 
steeds een bereidvol lid vinden 
om hen met zijn wagen mede 
naar huis te brengen. 
DIENSTBETOON 

Personen welke om 't even 
welke problemen hebben kunnen 
zich wenden steeds in volle ver
trouwen wenden tot ons gemeen
teraadslid Jef Fryns, 78 de Smet 
de Naeyerlaan, tel. 422.39 of tot 
H. Van Rijssel, KOO-lid, 25 K. 
Bo;udewijnlaan, tel. 412.01. 
IN DE GEMEENTERAAD 

Ons gemeenteraadslid Jef 
Fryns hield in de jongste zitting 
een fel opgemerkte tussenkomst 
voor onze gepensioneerden. Hij 
vroeg nl. of het schepenkolege de 
mogelijkheid niet kon onderzoe
ken aan onze gepensioneerden, 
welke van de terugbetaling van 
gas, water en elektriciteit genie
ten, gratis huisvuilzakken te be
zorgen aangezien deze voor onze 
mensen een zware last zijn. Ook 
klaagde hij het feit aan, dat ons 
Vlaams Verbond voor Gepensio
neerden nog altijd niet erkend is 
door ons Schepenkollege en door 
dit feit niet werd opgenomen in 
de Bond voor de derde leeftijd. 
Proficiat Jef en hartelijk dank in 
naam van onze ouderen van da
gen. 
VAKANTIEJOBS 

Gevraagd studenten, meisjes 
en jongens, vanaf 16 jaar, voor 
juli of augustus. Zich wenden tot 
Em. Duysters, spijshuis Béarnai-
se, de Smet de Nayerlaan 86, 
8370 Blankenberge, tel. 050-436.54, 

Kamers te huur, alle datums 
voor 2-4 personen, de Smet de 
Naeyerlaan 86. 

DE HAAN 
VU-BESTUUR DANKT 

Wij willen de talrijke personen 

niet vergeten die zo mild hun bij
drage gestort hebben voor ons 
verkiezingsfonds. Er kwam zelfs 
200 fr. van een persoon uit Mol. 
Hartelijk dank aan allen. 
DIENSTBETOON 

Leden die hun belastingsbrief 
wilen laten invullen kunnen zich 
melden bij G. Verkest, Ringlaan-
Zuid 161, of Noël Mahieu, Vosse-
slag 31, beiden te Klemskerke. 
Dit na 18u. 's avonds. 

KOEKELARE 
HUWELIJK 

Op 9 maart trad hot Ichtegems 
lid Willy De Schrijver in het hu
welijk met Marie-Jeanne Degrieck 
van onze afdeling. Van harte pro
ficiat aan het bruidspaar en aan 
Willy welkom te Koekelare. 

KORTRIJK (Arr.) 
BELASTINGAANGIFTEN 

Wij dringen erop aan dat alle 
afdelingen een bijzondere zitdag 
sociaal dienstbetoon zouden orga
niseren voor het invullen van de 
belastingsaangiften. 

Het initiatief moet uitgaan van 
de afdelingen die dringend kon-
takt moeten opnemen met W 
Vandevyvere, Deken Caemerlinck-
laan 121 te Kortrijk, tel. 140.01. 

MENEN-WEVELGEM 
VU-LENTEBAL 

Het jaarlijks Lentebal, ingericht 
door de VU-afdelingen Menen en 
Wevelgem, gaat door op Paasza
terdag 13 april om 20u.30 in het 
Parkhotel Cortina te Wevelgem. 

NIEUWPOORT-SPERMALIE 
GEBOORTE 

Op 18 maart kwam een jonge 
stamhouder Stefaan bij onze 
vrienden Fernand Devisch en 
Paula Verslype. Hartelijke gelu'K-
wensen. 

OOSTEND-VEURNE-DIKSMUIDE 
JAARVERGADERING DE WEST 

Zondag 7 april gaat de jaar
lijkse algemene ledenvergadering 
van alle aangeslotenen bij De 
West door in « De Hertog van 
Arenberg » Moerestraat, Koeke
lare. Aanvang om 10u. Alleen 
personen in het bezit van een 
lidmaatschapsboekje worden toe
gelaten. Dit bericht geldt als uit
nodiging. 

OOSTENDE 

PLAKKERSFEEST 

Het reeds in uitzicht gestelde 
plakkersfeest gaat door op zater
dag 20 april a.s. van 20u.30 af 
in •> De Duinen », Raversydestr. 

SMERIGE KAMPANJE 

In het « Wekelijks Nieuws » 
(Poperinge) en vooral in de le
zersrubriek van « De Zeewacht » 
is een kampanje tegen de arr. 
voorzitter van stapel gelopen. In 
het laatste blad werd zelfs be
weerd dat hij " rijkelijk betaald » 
werd door de VU. • De Zee
macht » was zo fair een resem 
van vijf striemende antwoord
brieven te publiceren ! Wie de 
voorzitter kent weet natuurlijk 
beter, doch inmiddels werd ook 
aan de partij veel kwaad gedaan. 

OUDENBURG 

AFDELINGSBAL 

Hedenavond vindt ons jaarlijks 
afdelingsbal plaats in de zaal 
« Moderne », Marktplein, Ouden-
burg .Na de verkiezingen kan on
ze kas een goeie inspuiting ge
bruiken. 

OVERLIJDEN 

Midden de verkiezingsstrijd 
overleed mevr. Martha Viaene, 
moeder van onze voorzitter Je
rome Storme. Onze innige deel
neming 

VEURNE 

VRIENDENMAAL 

Op 6 april '74 wordt er een 
vriendenmaal ingericht voor de 
medewerkers aan de verkiezingen 
van 10 maart. Prijs 180 fr. 

Alle leden en simpatisanten 
zijn eveneens welkom op 6 april 
om 20u. in <• De Drie Koningen » 
te Beauvoorde. 

Inschrijvingen bij A. Huyghe, 
lepersestwg 71 Veurne. 

ZARREN-WERKEN 

AFDELINGSBAL 

Hedenavond van 20u.30 af 
speelt « The Van Steenlandt 
Band » voor onze afdeling in de 
zaal Riva. Toegang 50 fr. 

;nL€nD€R 
ARR. BRUGGE 20 JAAR 

Het jubilieum dansfeest 20 jaar VU gaat door op 
zaterdag 6 april om 21 uur in het Jagershof te 
St. Andries. Met Rits De Neve en haar orkest. 
Toegang 80 fr. 

APRIL 

6 Zarren-Werken : VU-Bal, zaal Riva 20u 30. 
6 Oudenburg : VU-Bal zaal Moderne, Markt om 20u 30 
13 Menen-Wevelgem : VU-Lentebal, zaal Cortina te Wevel
gem Inkom 60 fr. Orkest Norbert Goddaer. 

AFSCHEID VAN 
MAURITS DE KEYSER 

Op 30 maart, in een stralende lentezon, nam de Volksunie 
afscheid van Maurits de Keyser, die voor altijd verbonden 
zal blijven aan de VU van ons gewest. 

Nauwelijks vier maanden na zijn zuster Maria is hij van 
ons heengegaan. 

Maurits streed voor de oorlog in het Verdinaso, was tijdens 
de oorlog burgemeester van Ichtegem en was er onmiddellijk 
bij toen de Vlaamse Koncentratie en nadien de Volksunie 
de Vlaams-nationale gelederen weer samensloot. 

Zelden vindt men iemand die met zoveel idealisme, on
baatzuchtigheid en werklust zijn héle leven in dienst stelde 
van zijn volk en zijn Vlaams-nationale overtuiging. Tegen alle 
onwil en tegenkanting bleef hij een trouwe Groot-Nederlan
der, al haaide hij hiervoor de spot'van velen op zich neer. 

Het spreekt vanzelf dat hij als voorzitter van de VU in 
Ichtegem letterlijk al zijn tijd en zijn werkkracht aan de uit
bouw van zijn afdeling wijdde. 

Reeds zwaar ziek zijnde, verliet hij zijn bedstede en liet 
zich met een auto naar de plakborden brengen, om er zich 
van te vergewissen dat de VU-verkiezingsaffiches er wel 
hingen, en goed hingen. De uitslag was voor hem natuurlijk 
een bittere pil, vooral op de vooravond van zijn overlijden. 

Maurits kreeg van zijn Vlaamse vrienden een koninklijke 
uitvaart. Kransen waren er van de besturen, doch ook van 
het partijbestuur zelf. Onder de overtalrijke aanwezigen, die 
gekomen waren van verre gewesten, noteren wij het arr. 
bestuur, de kamerleden Vansteenkiste, Vandemeulebroucke, 
Babyion, senator Van In, alle provincieraadsleden en talrijke 
bestuurs- en gewone leden. 

Oud-senator Leo Van De Weghe hield bij het graf een 
zeer hooggestemde en treffende afscheidsrede : hij had hem 
het best gekend. Op de arr. raad, waar hij een schier niet 
te vervangen plaats openlaat, werd nog een In Memoriam 
uitgesproken door de arr. sekretaris. Wij nemen van Maurits 
afscheid met de woorden die hij onder al zijn talrijke brieven 
schreef : « in Diets trouwe, van harte ». Vaarwel, Maurits, 
en dank U I 

AKTIVITEITEN 
VAN HET 
DOSFEL-
INSTITUUT 

• Studieweekends « Politieke Vor
ming » : voor deelnemers aan de kur-
sussen « politiek opbouwwerk ». Ook 
andere belangstellenden en eventueel 
echtgenoot of echtgenp^temnen mee
komen ^ . ' ^ 

Data en plaatsen : vrijdag, zaterdag 19 
— 20 april (19 - 18 uur) te Averbode 
(Abdij) 

— zaterdag - zondag 27 - 28 april (14-
13 uur) te Drongen (Gent) (Volks
hogeschool De Sirkel). 

Onderwerpen : politieke problemen 
(VU-programma, goed werken in de 
partij en in het kader, hoe naar bui
ten treden, e,a ) , ' ,,-.,,. 

, • # • ' % 

— problemen rond samenwerking, me
thode en techniek bij politieke aktivi-
teiten en -vormen... 

Inschrijving : zo spoedig mogelijk bij 
het Dosfelinstituut, Tribunestraat 14, 
1000 Brussel en door het storten van 
200 fr deelnemingsgeld op rekening 
nr. 403-0835551-81 van het Dosfelinsti
tuut Brussel met vermelding : vor-
mingsweekend «politiek opbouwwerk» 
Averbode of Drongen 

Uitvoerig programtna op aanvraag 

WELZIJNSPROBLEMEN IN VLAANDE

REN VOOR HET JAAR 2000 

LEVEN IN EEN STAD 

Zoals wij U reeds eerder mededeelden 
organiseert het Dosfelinstituut een 
drietal colloquia onder het thema 
« Welzijnsproblemen in Vlaanderen 
voor het jaar 2.000 » 

Het eerste colloquium dat handelde 
over « Bevolking en Welzijn » werd 
reeds met sukses gehouden. Het twee
de colloqium « Leven in een stad » 
zal georganiseerd worden op zaterdag 
18 mei e.k. te Steenokkerzeel in het 
Vormingscentrum Kasteel Van Ham, 
yan 10 uur tot 17u.30. 

PROGRAMMA 

10 uur : Inschrijving en kennismaking 
IOu.15 : Inleidend referaat : « Sleu
tels voor goed samenleven » E. Van 
Itterbeek, socioloog 
11U.15 : Koffie 

11u30 : « Oude stadskernen als leef
bare woonmodellen van nu >• (hoe ou
de kernen herwaarderen ?) J. Beeck, 
grafikus 

13 uur : Lunch 
14u30 : « Leef- en woonmodellen van 
nu » R. Sepelie, architekt -

16 uur Koffie 
16u 15 : Paneeldiskussie. Deelnemers 
en referenten wisselen van ideeën* 
Einde rond 17u.30 A ' i ^ 
Inschrijvingen : kunnen gebeuren door^' * ' 
storting van 150 fr. op rekening nr. 
430-0835551-81 van het Dosfelinstrtuut 
te 1000 Brussel met vermelding collo
quium « Leven in een stad ». In deze 
bijdrage zijn begrepen : syllabi, lunch, 
koffie en inschrijvingsgeld. 

REGIONALE AKTIVITEITEN 
VAN HET DOSFELINSTITUUT 
BRABANT 
ARR .LEUVEN 
18 april . Sociaal dienstbetoon (1) 
2 mei : Sociaal dienstbetoon (II) 
15 mei • Gemeentelijk schoolbeleid 
(20u.) 
29 mei : Wettelijke mogelijkheden te
gen milieuhinder. Alle 4 te Leuven, 
juiste plaats wordt nog medegedeeld. 
ARR. BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
26 april • Ruimtelijke ordening. (19u45) 
10 mei : Rechten en plichten van de 
gemeentemandataris. (19u.45) 
8 juni • Kursus « Goed Besturen » (I) 
ganse dag. (9u.30 - 17u.30) 
15 juni : Kursus « Goed Besturen » (II) 
ganse dag. (9u.30 - 17u.30) 
Deze laatste 4 kursussen gaan door in 
het Kultureel Centrum te Strombeek-
Bever 
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fiflnBCuoLcn 
KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

VAN DER KLEIN 
TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chaiallaan 83 - 1030 Schaarbeek 
rel. 34.06.43 om na 18 u. 25.46.42 

« CROENSPAAN » 
RUSTHUIS 

Nieuwbouw . rustige omgeving 
VALIEDE en MINDER-VALIEDE 

personen 
Vlaams-nationale eigenaars 

Langeweg 34 B - 1900 Overljfe 
IMaleizen) • Tel. (02)53.91.62 

LUSTRERIE 
MARC DE VRIESE 
WANNEER HET OM UW 

VERLICHTING GAAT 
Bon. Ruzettelaan 56, 
Astebroek - Brugge 

Grote Baan naar Kortrijk 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT GLASAL 

FABRIEKEN TE 
RAMSDONK 

TEL. 015/714.47 - 719.13 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaak. 
vjiet duurder dan seriefabrikatie, 

en zelfs beter I 
'ri|sbestek en studio zi|n gratis 

Keukenbedr i j f R. ROSSEY 
Kokttraat 53 - 8450 Nieuwpoort 

Tel. (058)235.81 
OOSTDUINKERKE 

Voor uw verlof aan zee 
Moderne villa's, appart en studio's 

met foto's 

WEST-LITTORAL 
te huur Vraag gratis katalogus 

verkoop villa's - bouwgronden 
bouwen op aanvraag 

Leopold ll-laan 212 - 8458 Oost-
duinkerke - Tel. (058)526.29 

FREETIME FLAT 
INTERNATIONAL pvba 

Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksijde 
tel. (058)527.77 

Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerka 
tel. (059)322.60 

Verhuring en verkoop van moder
ne, nieuvi/e appartementen en stu
dios - bungalows en caravans -
sommigen met privaat zwembad -
gelegen te Koksiide, Oostduinker-
ke en middelkerke - huur per 
maand per week, per weekend 
of een periode naar eigen smaak 
Vraag inlichtingen - Schrijf of te

lefoneer 

Groepen en maatschappi jen al lerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 

Avondmaal op v r i jdag, zaterdag of zondag
avond in een gezell ige sfeer. 

Nadien k r i j g t U grat is gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal in groep : gezellig fijn, goed en goed
koop De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe -
Hongaarse goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit -

Krachtvleesschotel beter dan in Duitsland. 
LEUVEN • Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen 
ANTWERPEN Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van 

de stad 
LEUVEN (Bierkelder) Oude Markt 11. Tel 016/268 69 

mooiste kelder van Europa. 
BRUSSEL Nieuwbrugstr. 28 Tel. 02/18.74.89 - mooiste van 

Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 . 1.000 plaatsen 
HULSTE (Kortrijk) . Brugsestwg. 1. T. 056/751.36 - 2.400 pi. 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT Stwg Torhout-Llchtervelde. 2.000 pi. T. 051/728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Seenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. Tel. 050/502.96 
BERINGEN • Grote Markt 17 - Tel. 011/320.51 
OOSTENDE . Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86 
Wi| zoeken dringend als medewerkers Ernstige families 
waarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast 
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de >ociale wet -

Liefst mensen van 't vak 

Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : TIensestwg 128, Korbeek-Lo 

KWEKERIJEN J.V.H. 
Dendermondse steenweg 120 

9208 SCHELLEBELLE 
Tel. 09/69.31.70 

GESELEKTEERDE PLANTEN voor 
PARTIKULIERE VERKOOP 

Open 'c zaterdags 
Kataloog op aanvraag 

— Bezoek ons Tuincentrum -

Instituut P. VERMEIR 
Aals t , Dirk Martensstr 58, 0 5 3 / 2 0 5 16 
Dendermonde De Bruynlaan 1 - 3 

0 5 2 / 2 1 5 M 
Kor tn i k , Gentsestwg 37 0 5 6 / 1 2 0 61 
Roeselare, Consiensestr 42, 051 /237 20 
Bestuurssekretarioat (dag- en week-
eindles) - to t v ier to l ige steno-dakty lo, 
t o t v ier tahge briefwissel ing, konversa-
t ie , boekhouden 
Kinderbi jslag - Plaatsing 

Eugeen THEYS - DROESSAERT' 
Lakborslei 300 - Deurne-N. 

Tel. 24.71.24 
BEENHOUWERIJ - TRAITEUR 
voor alle feesten, huwelijken, 

recepties, jubileums, 
slechts één adres : 

FEESTZAAL TREFPUNT 
Turnhoutsebaan 28 - Deurne-N. 

< Villa Christina » heeft 4 app. ter 
uwer beschikking en is gelegen op 
50 m van het strand. - Inl. en 
prosp. te bekomen bij : 

H. VAN RIJSSEL 
K. Boudewijnl. 25, Blankenberge 

Tel .(050)41201 

Brandbescherming met aangepast 
materiaal van een bedrijf met 
ervaring 

pvba ALBAG 
Ninoofse Steenweg 515 

1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09 

BRABANTIA 

ZIEKENFONDS 

Alle iandenvlaggen 
Kunst en reklaom 
vlaggen - Fonions -
Wimpels - Geborduur
de kentekens - bii 
benodigdheden - Lint
jes met leeuw en 
speld Zelfklevers. 

Onze reklaom leeuw katoen 
150 X 150 

375 F - met fennen 475 F. 
VRAAGT PRIJSLIJST : 

Paul SUYS 
Molenvest 50, Herental* 2410 
T. (014)212.07 - P.R. 10.29.28 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Linnonades 
• 

Bijhuizen : Cogels Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

V L A A M S E Z I E K E N K A S 
1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON 

Zlektevergoeding voor ARBEIDERS 

BEDIENDEN 

Z E L F S T A N D I G E N 

Dagvergoeding Z E L F S T A N D I G E N 
L O O N T R E K K E N D E N 

Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigde. 
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds. 

Bestendige sekretariaten : 

Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 03/32.73.05 (2 I.) 
Brabant : E. jacqmainlaan 124 - 1000 Brussel 
Tel. 02/19.08.64 
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 011 /220 .57 

V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 

Jk. EEN JUWEEL 
^ ^ | k ^ ^ MET STANDING 

^ y p l t ^ KIES JE BEST BIJ 

MÊÊ, VERELST 
^ H ; P ^ Meir 2 (hoek Wiegstr.) 
^ ^ H i y | L ^ 2000 Antwerpen 

^ • H ^ Tel. 38.46.31 

'^SSBF' Horloges - LONCINES 
jfM/SSmt VERDAL - MONDIA 

^ ^ ^ ^ " ^ ^ ' V Aanstekers DU PONT 

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

PAASTRAMCHE 

TREKKIN6 op woensdag 17 april 

d-UTf, 

In totaal 1S8 MILJOEN fr in 100 574 loten 

Het biljet 400 Ir Het tiende 44 fr 

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

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratis op 
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fILMS 

HELP ! DE DOKTER VERZUIPT 

Terwijl de V l a a m s e kineast 
Buyens In « Waar de vogeltjes 
hoesten » van leer trekt tegen de 
huidige milieu- en geestesvervui-
llng voert de Nederlandse kineast 
Nicolai van der Heyde ons in 
« Help ! De dokter verzuipt » 
mee naar een tijd toen de mens 
nog in harmonie met de natuur 
leefde. 

Zijn film is gebaseerd op het ge
lijknamige boek van Toon Kor-
tooms, dat in 1968 verscheen en 
m Nederland een bestseller werd. 
Aanvankelijk was de fi lm gepland 
als een Belgisch-Nederlandse ko-
produktie maar uiteindelijk werd 
het een Nederlandse film met in
breng van Vlaamse akteurs en 
technici. 

« Help 1 De dokter verzuipt » is 
een mengeling van poëzie en hu
mor, of zoals van der Heyde het 
zelf samenvatte : een poëtische 
glimlach. De fi lm is niet zozeer 
de weergave van een verhaaltje 
als wel een opeenvolging van 
humoristische situaties en de te
kening van verschillende dorpse 
typen : de van het leven genie
tende pastoor (Ward de Ravet), 
de veldwachter (kabaretier Leen ' 
Jongewaard) die op een belache
lijke en tegelijk ontroerende ma
nier het gezag wil vertegenwoor
digen, de zigeuners (met Romain 
Deconinck) met o.a. de wild-
mooie Katja (Willeke van Ammel-
rooy, die even een naakte duik 
in het water mag nemen], de aan
nemer (Piet Bambergen) die ver
liefd is op Katja en daarom een 
totaal nutteloze weg naar het zi-
geunerkamp aanlegt, de ongenees-
Itjke zieke die echter nog deug-
nietenstreken heeft, de nonnetjes 
met hun voor die tijd geëmanci
peerde moeder overste, en niet 
te vergeten de sprookjesachtig-
mooie onderwijzeres (Martine 
Bijl] op wie de dorpsdokter (Jules 
Croiset] smoorverliefd wordt. 
Nicolai van der Heyde bewees 
met zijn vorige fi lm, •• Angela », 
reeds één van die zeldzame ki
neasten te zijn (zeker in ons taal
gebied] die zijn akteurs weet te 
kiezen én te regisseren. Dat be
wijst hij nu opnieuw met « Help ! 
De dokter verzuipt », waarin de 
verschillende hoofdrollen wel 
stuk voor stuk lijken geschreven 
te zijn op de huid van de betref
fende akteurs. Alleen Jules Croi
set valt wat uit de toon. Men 
heeft de indruk dat hil zelf niet 
erg geloofde in die onhandige 
dokter die zijn liefde maar niet 
durft verklaren Inderdaad een 
personage dat bij de hedendaag
se kijkers als weinig geloofwaar
dig overkomt. 

« Help ! De dokter verzuipt » Is"* 
een pretentieloze ontspannings-
film die door een groot publiek 
kan gesmaakt worden. De fi lm 
bevat echt grappige effekten en 
talrijke fijnzinnige details Zowel 
op het gebied van humor, fanta-
zie, poëzie als vertolking steekt 
hij ver uit boven « Waar de vo
geltjes hoesten ». Ook de foto
grafie van van der Heydes voor-
keur-kameraman, de Zweed Jör-
gen Persson (cfr « Elvira Madi-
gan » van Wilderberg] en de vak
kundige muziek van Rogier van 
Otterloo zijn positieve elementen. 
Wat dit laatste betreft wordt o.a. 
op schitterende wijze^ doorheen 
tegen elkaar opbotsende fanfare-
en zigeunermuziek de botsing 
weergegeven van twee kuituren, 
twee tegengestelde levenswijzen. 
Ondanks al dit positiefs dat er 
over «Help I De dokter verzuipt» 
te zeggen is, valt de fi lm in zijn 
geheel te dunnetjes uit. Dit komt 
vooral door het scenario dat ei
genlijk niet veel meer inhoudt 
dan een aantal bodemloze dorps-
sketchen en dat zich grotendeels 
situeert op het niveau van bepaal-

Het sprookjespaar Jules Croiset en Martine Bijl 

de folkloristisch-pittoreske tv-
feuilletons •• Help I De dokter 
verzuipt » is dan ook niet van die 
aard om de situatie van de film 
in het Nederlandse taalgebied 
vooruit te helpen. Maar aangezien 
hij wel bewijst dat van der Heyde 
over onmiskenbare regie-talenten 

beschikt, houdt hij toch beloften 
in voor de toekomst. Mits een 
goed scenario . maar we zeg
den het vroeger reeds : het Ne
derlandse taalgebied heeft drin
gend behoefte gan degelijke én 
iiedendaagse scenario's. 

Hilde Dekeyser. 

WAAR DE VOGELTJES HOESTEN 

MAANDAG 8 APRIL — BRT 

FANTASTISCHE VERHALEN (Histoires Extraordinaires) (1968] 

Drie fantastische verhalen van Edgar Allan Poe rond een ontaard per
sonage. Drie beroemde kineasten ook : Vadim, Malle en Fellini. Vadim 
is louter kitsch. Malle brengt gewoon een behoorlijk werkstuk en de 
sketch van Fellini is slechts een briljante stijloefening. Met Jane Fonda, 
Alain Oelon en Brigitte Bardot. 

MAANDAG 8 APRIL — RTB 

DE SALAMANDER (La Salamandre] - (1971) 

Hoofdpersonage is Rosemonde, die intuïef reageert tegen de wurgende 
greep van onze welvaartsmaatschappij. Twee mannen, Pierre en Paul, 
gaan elk op hun manier op zoek naar de waarheid omtrent een ongeluk 
dat door Rosemonde misschien als moord was bedoeld. Ironische, 
rake en pittige observaties van de Zwitserse kineast Alain Tanner en 
fantastische vertolking van Bulle Ogier als Rosemonde. 

DONDERDAG 11 APRIL — RTB 

LA MAISON (1970) 

Op tedere en poëtische manier konfronteert deze film een oude ge
leerde met een groep jonge hippies. Door deze konfrontatie wordt de 
oude man zich plots bewust zoveel te hebben gemist in zijn leven, 
zodat hij voor een afschrikwekkende leegte staat. In het tweede deel 
van de fi lm krijgt het banale de overhand op de poëzie, wat een stijl-
bruik betekent. De •voortreffelijke behandeling van de tematiek van 
de derde leeftijd wijst er echter op dat de Franse kineast Gerard 
Brach film-feeling heeft. 

VRIJDAG 12 APRIL — RTB 

DE LAATSTE OP HET SCHAVOT 

(Le dialogue des Carmelites] - (1969) 
Historische rekonstruktie van de terechtstelling van de zestien Karme
lietessen van Compiègne gedurende de Franse revolutie, naar het 
toneelstuk van G. Bernanos en de novelle van Gertrud von Lefort. 
De mooie beeldkompositie, het sober en toch sprekend dekor, het 
statig ritme, de aangepaste geluidsband en de prachtige dialoog geven 
samen met de uitstekende vertolking zeer goed de ontwikkeling van 
de karakters weer. 

De als maker van dokumentaires 
gekende én geprezen Vlaamse 
kineast Frans Buyens bracht an
derhalf jaar geleden een eerste 
langspeelfilm uit, « Het Dwaal
licht » .Dit dwaalepos van een 
ouder wordende man doorheen 
de havenstad Antwerpen, werd 
door de pers vrij gunstig maar 
door het publiek minder geest
driftig onthaald. Zijn tweede lang
speelfilm, « Waar de vogeltjes 
hoesten », wordt nu èn door de 
kritici èn door het publiek als een 
flop aanzien Buyens maakte de
ze- film in opdracht van de Alge-

mene Spaar- en Lijfrentekas, die 
hem echter aanvankelijk vroeg 
een dokumentaire te maken over 
« de stad van morgen ». De kine
ast pleitte voor een langspeelfilm-
fabel en zijn opdrachtgevers 
stemden hierin toe, wellicht vol 
vertrouwen in Buyens' kunde. 
Jammer voor de ASLK, wiens 
initiatief desondanks toch moet 
toegejuicht worden, maar « Waar 
de vogeltjes hoesten » is een 
vervelende, rommelige en fanta
sieloze film geworden. 
Onderwerp is de milieu- en gees-
tesvervuiling Buyens wilde via 
een satirische fabel de kijkers 
hierover aan het nadenken zetten. 
Centraal in het verhaal staan een 
bloemenverkoopster (Eva Kant, 
dochter van Buyens] en een vo
gelverschrikker (Duitse Klaus 
Jurgen Kramer, man van Eva 
Kant ; spreekt een verschrikke
lijk soort Nederlands) Zij ont
moeten elkaar, trekken samen 
naar de stad in de hoop er ge
lukkig te kunnen leven, maar wor
den gekonfronteerd met een stin
kende, lawaaierige stad waar ie
dereen een of andere moderne 
neurose heeft Ze dromen van 
een eiland en om geld te sparen 
voor dit eiland verkopen ze ge
zonde buitenlucht in balonnetjes 
en kunstbloemen Een kwakzalver-
dokter lanceert hun ballonnetjes 
als hèt geneesmiddel tegen alle 
stadsneurosen De zaken nemen 
steeds grotere afmetingen aan 
en de vogelverschrikker, die geld 
en macht ruikt, ontpopt zich tot 
een gewiekste grondspekulant 
Het bloemenmeisje ziet dit alles 
met lede ogen aan en hun geluk 
is uiteindelijk ver te zoeken 
Fantazie en spirituele humor zijn 
een eerste vereiste voor het wel
slagen van een satirische fabel. 

• Waar de vogeltjes hoesten » 
bezit deze kwaliteiten helaas niet. 
Vandaar de enorme verveling bij 
het ondergaan van al de niets
zeggende banaliteiten en clichés, 
die bovendien vrij rommelig aan 
elkaar gerezen zijn Het ballet 
van Lydia Chagoll is ook al niet 
van aard om het geheel te red
den en is nergens m de film ge
ïntegreerd 
• Waar de vogeltjes hoesten » 
betekent dus allerminst een stap 
vooruit voor de Vlaamse film-
produktie. Was er « Het Dwaal
licht » niet, dan zouden we 
Buyens bijna de raad durven ge
ven om het maar bij dokumen
taires te houden Dan zijn we 
tenminste zeker dat hij ons ge
ïnspireerd kwaliteitswerk aflevert 

HILDE DEKEYSER 
Si'-» ,-\ 

9 

Wie w\\ van het bloemenmeisje Eva Kant een ballonne -
tje met gezonde buitenlucht ? 
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ff TROUW ff 

PATER STRACKE 

Bij de West-Pockets verscheen onlangs een ca. 150 biz. 
tellende paperback waarin zes artikelen-reeksen uit 't Pallie-
terke werden gebundeld. De auteur E. de V. (Arthur de 
Bruyne] is niet alleen een bekende voor de lezers van dat 
weekblad, maar is door zijn publikaties wellicht de belang
rijkste na-oorlogse kroniekschrijver der Vlaamse beweging. 
Hij heeft daarenboven met enkele grote historische werken 
(over Joris Van Severen, over Dosfel) zijn reputatie als his-
torikus gevestigd. 
De degelijkheid en de akuratesse van de historikus komt 
ook tot uiting in de populair-bedoelde maar niettemin voor 
wie de geschiedenis der Vlaamse beweging wil kennen zeer 
leerzame en vlot geschreven artikelenreeksen, waarvan wi j 
reeds de vier delen « De Kwade Jaren » hier hebben bespro
ken In de Westpocket « Trouw » gaat het over Pater Stracke, 
dr. Borms, Staf De Clercq, Jeroom Leuridan, Reimond Tol-
Jenaere en Wim Maes. Een verscheidenheid van mensen, 
verenigd en in de geschiedenis der Vlaamse beweging ver
bonden door één zaak : de standvastige trouw en de radikale 
konsekwentie. Hun leven is niet alleen geschiedenis, maar 
ook les en voorbeeld. Een boekje als « Trouw » is daarom 
als les in Vlaams-nationalisme meer waard dan vele geleerde 
uiteenzettingen of nogal eens al te vlug vergeten redevoe
ringen. Het verdient een plaats in het boekenrek van elk 
Vlaamsnationalist. En vooral aan de jongeren, die zich zich 
wel eens aan (soms verkeerd gekozen) vreemde voorbeelden 
vastklampen, zouden wij willen zeggen : neem en lees. Hier 
zijn uw voorbeelden. De Bruyne heeft — met zijn eigen 
trouw als nationalist — voor u opgeroepen, om hun trouw 
als voorbeeld te stellen. 

Arthur De Bruyne : « Trouw » — Westpocket nr. 6-7 — 155 
bIz. — 120 fr. De Nederlanden, Brouwersstraat 74 De Panne. 

KLEINKUNST-NOTA 

Om tegemoet te komen aan het 
verzoek vari ieraars, studenten, 
jeugdleiders e a. tot het bekomen 
van " dokumentatie » over de 
evolutie en geschiedenis van de 
Vlaamse kleinkunst, heeft de do-
kumentatiedienst van de Vlaamse 
Kleinkunst Stichting een nota 
samengesteld • Evolutie van de 
Vlaamse kleinkunst (Een analyse 
van de Vlaamse kleinkunst) 

Deze nota bevat diverse artikels 
over dit onderwerp die versche
nen in verschillende bladen. Deze 
nota is wellicht geschikt als basis 
voor het maken van een spreek
beurt of tesis over dit onderwerp 
en bevat tevens een bibliografie 
waardoor het mogelijk is dit on
derwerp verder uit te diepen.. 
Deze kleinkunst-nota is verkrijg
baar aan 20 fr ( - f 2 postzegels 
van 5 fr. voor de verzendingskos
ten bijvoegen) bij: Vlaamse Klein-
kunststichting (VKS), Tiensesteen-
weg 167 - 3200 Kessel-Lo. 

LITERAIRE 
REINAERTPRIJZEN 75 

DAP-Reinaert Uitgaven schrijft 
voor de tiende maal de Literaire 
Reinaertprijzen uit, waarvoor in 

1975 door BAC-Centrale Deppsi-
tokas, Brussel en door NV De 
Volksverzekering, Brussel een be
drag van 125.000 BF ter beschik
king wordt gesteld. 
Dit bedrag wordt als volgt ver
deeld 
— 75.000 BF, voor een oorspron

kelijke roman ; 
— 50 000 BF, voor een oorspron

kelijk speurders- of science-
fiction-verhaal 

De jury is samengesteld uit de 
letterkundigen prof. dr R.F. Lis-
sens, Paul Hardy, Hubert Van 
Herrewe^hen en vertegenwoordi
gers van de uitgeverij. 
Vóór 15 januari 1975 moeten de 
manuscripten worden ingezonden. 
Op eenvoudige aanvraag bij re-
daktie Reinaert Uitgaven (Wet
straat 133, 1040 Brussel) zal aan 
elke belangstellende het prijs-
kampreglement worden toege
stuurd. 

KOMMERCIELE 
KARTOENS 

Alhoewel totaal kommercieel op
gevat, toch vermeldenswaardig, 
loopt deze weken een advertentie 
van de reprografische aparaturen 
fabrikant Rank-Xerox voor een 
kartoenboek waarin de firma haar 
waren aanprijst op een, zoals dat 
noemt, ludieke manier. Zonder 
hier aan onbetaalde reklame te 
willen doen, raden wij U aan het 
boekje (gratis) te bestellen (Bel-
liardstraat 6, 1040 Brussel) Het 
bevat een twintigtal kleurenkar-
toens van de bekende Franse kar-
toenist Pat Mallet Werk van hem 

is te zien in « Stern », « Lui », 
« Pourquoi-Pas » e.a. en is vooral 
te herkennen aan zijn lachwek
kend figuurtje, het groene mars
mannetje, dat ook hier van de 
partij is en de hoofdfiguur van de 
toestanden. De verzamelaar van 
kartoen-uitgaven zal hier een goed 
eksemplaar vinden van werk van 
een veelgevraagd kartoenist, ook 
al kan de reklamezet hem geen 
barst schelen. Deze uitgave is 
geen nieuwtje in de reklamewe-
reld. (Eerder deden het andere 

P^MaUljdr 

grote ondernemingen met kar-
toens van bekende en minder 
bekende tekenaars). 

1 

DRIEMAAL 
HITLER 

Walter C. Langer : « Een psycho
logisch portret van Adolf Hitler » 
254 biz — 285 fr. A.W. Bruna en 
Zoon, Utrecht/Antwerpen 

Hans Bernd Gisevius : « Adolf 
Hitler » — 566 biz — 210 fr. — 
Fontein-Folio Westland, Merksem 

Erich Kern : « Adolf Hitler und 
seine Bewegung » — 392 bIz. 
DM 29,80 
« Adolf Hitler und das Dritte 
Reich » — 472 bIz — DM 29,80 
« Adolf Hitler und der Krieg » — 
470 bIz — DM 29,80 
Verlag K.W. Schütz Preuss. 01-
dendorf. 

Er is al geruime tijd een werke
lijke belangstelling voor de ge
schiedenis van WO II, van het 
nationaal-socialisme en van de 
Hitler-figuur. Naast het partijdig 
en gepassioneerd boek over het 
Derde rijk van de Amerikaanse 
journalist Shirer schreef de Ame-
r4kaanse historikus David Hoggan 
een heel andere versie over het 
uitbreken van de oorlog. Bullock 
wijdde een diepgrijpende studie 
aan Hitler Daarnaast schreven 
groten en minder-groten uit het 
Derde Rijk zelf hun memoires 
of hun biografie : vaak met zelf
rechtvaardiging of zelfbeschuldi-
ging gepaard gaand zoals bij 
Speer of von Schirach, of met 
een niet kritiekloze maar toch 
onverholen en vrijmoedige beken
tenis tot idealen uit het verleden, 
zoals de boeken van mevr. von 
RIbbentrop, van Alfred Rosen
berg, zoals de memoires van 
Emmy Goring, zoals het aangrij
pend boek van de Berlijnse Ober
burgemeester Lippert, zoals liet 
werk van de onlangs overleden.^ 
Peter Kleist en de eveneens ovei"^„-> 
leden Helmut Sündermann. 
Brengt heel deze literatuur eer» 
groot aantal elementen aan die 
het beeld van tijd en mens aan
vullen, toch blijkt de syntese nog 
niet gedaan. Een syntese die 
trouwens omwille van de om
vangrijkheid van het te bestrij
ken terrein zeer moeilijk is. Ver
wijzen wij inmiddels naar enkele 
werken die onlangs verschenen. 
Vooreerst is er Walter C. Langers 
boek « Een psychologisch portret 
van Adolf Hitler ». De auteur 
bracht in opdracht van de Ame
rikaanse intelligentiedienst in 
1943 rapport uit over de persoon 

van Hitler. Het bleef een kwart
eeuw in de archieven van het 
Pentagon Achteraf zijn sommige 
trekken en sommige voorspellin
gen tamelijk juist gebleken. In 
een nawoord schrijft de histori
kus Robert G.L. Waite echter dat 
Hitler heel wat komplexer was 
dan de studie suggereert. Een 
Nederlandse vertaling van dit 
boek verscheen bij Bruna. 
H.B. Gisevius kende Hitler van 
nabij : hij was lid van de Abwehr 
en medewerker van Admiraal Ca-
naris. Zijn lijvige studie, v lo t ge
schreven en zeer leesbaar, brengt 
een zeer groot aantal feiten naast 
het nodige kommentaar. De au
teur tracht achter het gebeuren 
tussen 1920 en 1945 de man te 
vinden die de ideeën uitdroeg 
welke hem bezielden en die de 
situaties schiep die hem — ge
wild of ongewild, dat is nog 
steeds een strijdvraag — naar de 
oorlog zouden voeren. Gisevius 
tracht na te gaan waarom deze 
man het lot van een groot volk 
eerst, en van Europa daarna in 

-handen kreeg. Hij "wil uit de een- ' < « ^ fe^ 
zijdigheid treden die sommige •- " ~ 
auteurs tot nog toe aan de dag 
legden, wat hem echter niet 
steeds gelukt is. 
Uit Gisevius' biografie kunnen wi j 
afleiden, dat er niet één maar Jfeê iifcTri.-
minstens drie Hitlers geweest ^ - « ^ i f ^ ^ 
zijn : De eerste : de eenzame 
jongen met artistieke neigingen, 
moedig sodaat in WO I, leer- en 
weetgierig, na de oorlog zich 
voor 't eerst in de politiek stor
tend, maar nog onzeker en schuw 
Maar dan komt de volwassen Hit
ler naar voren : zelfzeker, met 
een zeer uitgebreide kennis, koel 
en berekenend en met een sterke 

uitstralings- en overtuigings
kracht, met vaste wil één na één 
zijn doelstellingen realiserend... 
Tenslotte is er de Hitler, die door 
de gebeurtenissen overrompeld 
wordt, wiens intuïtie faalt en die 
van diktator tot tiran wordt, de
monisch beheerst door zichzelf 
en anderen beheersend .. 
Tegenover het zeer omvangrijke 
werk van Gisevius, staat het nog 
omvangrijker, driedelig werk van 
Erich Kern. (« Adolf Hitler und 
seine Bewegung » — « Adolf 
Hitler und das Dritte Reich » — 
Adolf Hitler und der Krieg »). 
In totaal meer dan 1200 bladzijden 
geschiedenis : feiten zonder fan
tasie of zonder de propagandis
tische overdrijvingen van voor of 
tegen, maar met een ( in tegen-
stelhng tot veel andere werken) 
ernstige poging om de idee van 
het nationaalsocialisme te verkla
ren en de idealen van een hele 
generatie (ook als ze dat nü niet 
meer wil toegeven) te begrijpen 
vanuit de historische situatie. 
Zowel wat Gisevius schreef als 
wat Kern aanbracht aan materiaal 
en verklaring is van een ontegerv 
sprekelijk belangrijke betekenis 
voor een eventuele latere histo-
rieschrijving, waarin veel van wat 
nu en van wat gisteren nog als 
belangrijk geacht werd, als bij
komstig zal beschouwd worden. 
De uitvoerigheid van deze sterk 
gedokumenteerde werken maken 
ze voor elk historikus onmisbaar. 
Door hun vlotte leesbaarheid zijn 
ze daarenboven interessante lek-
tuur voor al wie belangstelt in 
een nog steeds « unbewaltigt » 
verleden. 

J.D. 
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UUk 
ARASrSCHE KUNST 

De Arabische kunst is in Europa eigenlijk 
weinig gekend en gewaardeerd. Toch zijn 
er even zovele scholen en stijlen, regio
nale en nationale kenmerken als in de 
Westerse kunstgeschiedenis. Kennisma
ken met al deze gekatalogiseerde stijlen 
doet men weliswaar niet in de tentoon
stelling « De Arabische Wereld », maar 
toch bevat zij een rijke verzameling kunst-
objekten en ambachtelijke voorwerpen, 
die stuk voor stuk de belangstelling ver
dienen. Daarenboven zijn er verscheidene 
werken van uiteenlopende aard, waarvan 
men nauwelijks de waarde kan schatten. 
Voorts beoogt deze tentoonstelling de 
nog ongemeten invloed van de Arabische 
denkwereld op de Europese even te on
derstrepen, zij het dan in de eerste plaats 
door middel van een begeleidende tekst. 
Een charmante Arabische gids, die ook 
het Nederlands beheerst, kan de bezoe
ker op verzoek ook wegwijs maken in de 
honderden nummers tellende verzame
ling, die dagelijks van 9 tot 12 u. en van 
13 u. 30 tot 17 u., met uitzondering van 
maandagen, te bezichtigen is in de Ko
ninklijke Musea voor Kunst en Geschie
denis, Ingang langs de J.F. Kennedylaan. 
Tot 26 april. 

MACHT EN ONMACHT 

kopen. Ze moeten het hebben van de 
prlvé-sektor en kunnen dus grotendeels 
niet zonder tentoonstellingen erkenning 
oogsten en geld verdienen. De kunstgale
rijen blijven grosso modo een noodzake
lijk — thans werkelijk woekerend — 
kwaad, alle gekanker en protest ten spijt. 

In deze sektor van de kulturele aktlvi-
teit — de belangrijkste want de schep
pende — is nog alles te doen, vooral 
voor de levende en werkende kunstenaars 
en onder hen voor de jongeren, die voor 
ais na in de kou blijven staan, wil de 
overheid hier haar socio-kulturele plicht 
begrijpen dan staat ze voor een gron
dige her-denking en een totaal andere 
aanpak. 

HET REGENT OUWE WIJVEN... 
OP HET INTERNATIONAAL 
DUBBELFESTIVAL 

« Als mijn kommercie achteruitboert 
moet ik er dringend wat aan doen » zegt 
de handelaar met het kleine familiekapi
taal en de man heeft gelijk. Als het Inter
nationaal Dubbelfestival nu reeds ver
schillende jaren van de ene flop naar de 
andere miskleun glijdt, zou toch veron
dersteld mogen worden, dat de inrichters, 
in casu het Feestkomitee van de stad 
Antwerpen, onderafdeling van het Festival 
voor Vlaanderen, zich zouden bezinnen 
over een en ander. Ja, dag Jan. Alsof er 
geen vuiltje aan de lucht zit en het tea-
terpubliek zit te snakken naar hét evene
ment van het jaar, worden er dit jaar 

produkties in het vooruitzicht gesteld, 
waarvan bij voorbaat geweten is, dat ze 
aan geen enkele behoefte beantwoorden. 
Op 29 en 30 april komt het Düsseldorfer 
Schauspielhaus ons verblijden met « Emi
lia Galotti » van Lessing, een vervelend 
stukje Duits teater uit vervlogen tijden. 
13 en 14 mei is de KNS aan de beurt met 
« De Maan van de Lente » door Rose Gro-
non. Een mirakelspel, anno 1091, gesi
tueerd in Spanje, een vrij verwarrend 
gebeuren met veel pathos en melo en 1 
blote borst. Komt dan « Le Theatre Ge
rard Philipe » op 20 en 21 mei Antwerpen 
verwennen met « Ruy Bias » van Victor 
Hugo en ook dat zal ene leerzame ver
toning worden. De enige lichtsprankel in 
dit muffe gedoe valt te bespeuren op 27 
en 28 mei met de « Young Vic » die « Ro-
sencrantz and Guildenstern are Dead » 
van Tom Stoppard ten tonele voeren, een 
werk met de nodige verwijzingen naar 
Shakespeare. Op 8 en 9 mei wordt er 
frenetiek met de voeten gestampt en in 
de handen geklapt onder het slaken van 
luidruchtige Olees : Spaans Ballet van 
Antonio Gades. Nog nooit gezien, dus 
allen daarheen. 
Niemand weze voor het hoofd gestoten 
door deze vrij negatieve benadering, maar 
aangezien wij weten, dat er op de inter
nationale (en ook de nationale) toneel-
markt wel iets anders te verkrijgen valt, 
kunnen we niet anders dan ons de vraag 
stellen, of het nog zin heeft in deze on
geïnspireerde voorwaarden het Dubbel
festival (de naam alleen verraadt de ar
tistieke inzichten van de inrichters) nog 
langer te handhaven. Op deze manier zou 
niemand voor het hoofd gestoten worden: 
zowel het niet-betalende als het poten
tiële publiek. En het is deze laatste kate-
gorle die je uiteindelijk moet bereiken. 

RAY DE BOUVRE. 

Waarom, zo heb ik mij deze week op een 
ochtend om drie uur in de prille vroegte, 
afgevraagd, verzorgt de BRT-radio eigen
lijk geen nachtelijke uitzendingen. 
Dat was zo gekomen : tegen al mijn prin-
ciepes in had het lot (het leven kan wreed 
zijn) beslist dat ik op dat ontuchtig uur 
uit bed moeest en de baan op. 't Is tries
tig zo eenzaam achter een kop tee om 
kwart over drie, dus zocht ik wat opmon-
terende muziek en een warme stem die 
mij wat gezelschap houden kon. Eilaas, 
't was al moeite om niets. De BRT bleef 
stom 

Ernstig nu : er zijn in Vlaanderen tien
duizenden mensen die om den brode 
's nachts moeten werken. Een greep : 
ziekenhuispersoneel, nachtploegen, soli
taire vrachtvervoerders, taxichauffeurs en 
allerlei personen met wachtbeurt. 

Is het onmogelijk dat de BRT-radio voor 
die mensen een ontspannend en opmon-
terend nachtprogramma zou uitzenden 
Ik denk aan kalme maar melodieuse mu
ziekjes, diskreet aan mekaar gepraat door 
iemand die wat nuttige informatie debi
teert over de toestand van de wegen en 
over de gebeurtenissen die ons in de 
komende dagen te wachten staan. Met 
tussendoor misschien wat nieuws in het 
kort. 

Ook voor studenten in de blokperiode 
moet dat een hart onder de riem zijn. 
Kan de BRT dit overwegen '' Heel veel 
kan dit heus niet kosten. 

1; 

De tv-enquete « macht en onmacht van 
de kunst » heeft o.a. wel de verdienste 
gehad, de « kampen • in deze wel zeer 
biezondere sektor van onze kuituur nogal 
scherp af te lijnen. Dagrbij is gebleken, 
dat de scheppende kunstenaars (schil
ders, beeldhouwers, tekenaars, etsers, 
houtsnijders, keramiekers enz.) doorgaans 
niet erg te spreken zijn over de galerij-
exploitanten en evenmin hoog oplopen 
met de kultuurpolitiek van de officiële 
instanties op stedelijk, provinciaal en 
rijksvlak. Jan Vaerten — om hem nog 

. eens te citeren — liet zich vrij bitter uit 
over de aankooppolitiek van de overheid, 
die ate een der bijzonderste normen 
neemt een « zeer lange wachttijd in acht 
te nemen, vooraleer tot een aankoop over 
te gaan ». Het is zo dat het leeuwenaan
deel van de beschikbare kredieten be
steed wordt aan honderd procent zekere 
waarden zoals werken van oude meesters 
of van reeds algemeen «gekonsakreerde» 
kunstenaars van recente datum. Jongeren 
en zelfs « bejaarde » eigentijdse kunste
naars, die hun sporen reeds verdiend heb
ben, komen niet in aanmerking, tenzij ze 
tot de « stal » behoren van het kunst-
establishment, dat het goed en het slecht 
weer maakt in deze zeer exklusieve we
reld. 
Niettemin dringen zich regelmatig door 
het peil van hun werk alleenlopers naar 
boven, die veel eerder door de partiku-
liere sektor worden ontdekt en gewaar
deerd (tot en met in klinkende munt) dan 
door de officiële sektor, die doorgaans 
ingevolge én een eenzijdige oriëntatie én 
een logge administratieve gang van zaken 
aan dit werk voorbijgaat of achter het 
net vist. 
We herinneren ons de t i jd, nog vrij kort 
geleden, dat steeds dezelfden werden 
geselekteerd om aan internationale ten
toonstellingen deel te nemen, terwijl 
markante kunstenaars in de kou bleven 
staan. Protest baatte niet, ook omdat het 
doorgaans individueel gebeurde. En hier 
raken we wel een elementair gemis aan 
solidariteit onder de kunstenaars aan. Er 
schijnt geen remedie voor te bestaan, 
omdat nu eenmaal de meeste kunstenaars 
sterk individualistisch ingesteld zijn, zo
dat groepsvorming slechts zeer tijdelijk 
en sporadisch is. De onderlinge twisten 
— die werkelijk niet alleen veroorzaakt 
•worden door de diverse kunststromingen, 
maar ook vaak door persoonlijke naijver, 
die bij hypergevoelige mensen als kunste
naars soms groteske vormen aanneemt — 
beletten een groepsvorming, laat staan 
een sindikale werking, die de exploitatie 
van veel kunstenaars zoniet volledig zou 
kunnen uitschakelen dan toch beperken. 
Maar diverse pogingen in die richting 
stranden telkens weer op het individua
lisme van de kunstenaars, vooral van de 
beeldende kunstenaars, die in dit verband 
een achterstand hebben op de musici en 
toneelkunstenaars (de schrijvers blijken 
er ook niet beter aan toe te zijn). 
Hoe dan ook, de schilders en de beeld
houwers, de tekenaars en de etsers zul
len niet rijk worden door officiële aan-
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DE OPSTAND VAN DE RODE PONCHO'S 

Naar aanleiding van de sociale dokumen-
tatie « de opstand van de rode poncho's », 
(26 maart BRT) wenst de « Vlaamse Werk
groep Indianen Zuid-Amerika » (Vlaamse 
Wiza) het volgende mede te delen (uit 
de brief werden de voornaamste delen 
gepubliceerd). 
« Het is verkeerd de revolutie van de 
inheemse volkeren van het Zuid-Ameri
kaanse Andes-gebied louter en alleen voor 
te stellen als een sociale strijd tussen 
« armen » en « rijken ». 
De ekonomische uitbuiting en de sociale 
achteruitstelling waarvan die volkeren in
derdaad het slachtoffer zijn is niet terug 
te brengen tot een algemeen gestelde 
krachtmeting tussen « proletariaat » en 
« kapitalisme » of tussen « rechts » en 
< links ». 

Bij de Andes-lndianen, zoals trouwens bij 
alle Indianen, beginnen en eindigen alle 
problemen altijd bij de kulturele volke
renmoord die op hen gepleegd wordt. Het 
is deze — bewust nagestreefde — kul
turele ontworteling die de Roodhuiden 
naast vele andere zaken o.a. ook töt een 
weerloze prooi maakt van grootgrondbe
zitters en multi-nationals. 
Wil men de Indianen uit hun dramatische 
situatie verheffen, dan moet dat niet via 
een sociale, maar eerder via een kul
turele revolutie geschieden. Die kultu
rele omwenteling moet dan nog veeleer 
de mentaliteit van de blanken dan de leef
wijze van de Indianen veranderen. Men 
dient op de allereerste plaats respekt te 
betonen voor de eigenheid en de eigen
waarde van de Indianen. Pas dan kan men 
aan sociale aktie doen. Wie alleen met 
sociale slogans komt aandraven wordt 
door de Indianen niet geaksepteerd. Zo 
iemand is voor hen gewoon een blanke 
indringer zoals de andere. Als de India
nen voelen dat men met hun manier van 
denken en leven geen rekening houdt, 
dan sluiten zij zich automatisch van de 
buitenwereld af. 
De eerste vereiste om de Indianen te 

redden is hen hun vroegere fierheid terug 
te geven Pas dan zullen zij de geestelijke 
kracht vinden om zich schrap te zetten 
tegen hun uitbuiters. Nu zijn zij bij vele 
revolutionaire bewegingen zo passief om
dat de toestand na de gepredikte revolu
tie voor hen ai even uitzichtloos is als 
de vroegere situatie. Beiden zijn namelijk 
evenzeer gericht op het • verwesterlij-
ken » van de Roodhuiden. 
Dat men ,om vat op hem te krijgen, de 
Indiaan op de eerste plaats Indiaan moet 
laten zijn werd trouwens door sommige 
Latijns-Amerikaanse regeringen blijkbaar 
beter begrepen dan door de makers van 
« de opstand van de rode poncho's ". 
De Vlaamse Wiza wil aktie voeren om 
deze nieuwe visie op de Indianen proble
matiek ingang te doen vinden. Wegens 
de hoogdringendheid van het probleem bij 
sommige Indianenvolkeren, o.a. bij de 
Amazone-lndianen wil zij bovendien bin
nen de kortst mogelijke tijd tot een daad
werkelijke hulpverlening aan de Indianen 
overgaan ». 
Nadere inlichtingen hierover kunnen op 
het Wiza-sekretariaat bekomen worden. 
Stefaan Oplinus, sekretaris, H.-Hartstraat 
35/19 - 8800 Roeselare. 
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ZATERDAG 

APRIL 

14.00 Beentje buiten in het lana 
van Tijl Uilenspiegel. 

14.30 Mijn hart roept u - Speel
f i lm. 

16.00 Volksuniversiteit. 
17.30 Biljarten (Wereldkampioen

schap drieband in Antwer
pen). 

18.00 Colargol. 
18.05 Star Trek. 
18.55 Reksio 
19.05 Doorgaand verkeer. • 
19.35 Kortweg. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Moeders slimste. 
20.45 Terloops. 
21.30 Eurovisiesongfestival 1974. 
23.15 Nieuws. 
23,25 Biljart. 

11.30 Teleac. 
17.30 Teleac. 
16.00 Nieuws. 
16.02 Grabbelton. 
16.15 Nosey, het liefste stinkdier 

van Arizona. Grappige film 
van Walt Disney. 

17.00 Sjoko. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Zorro. 
19.30 Artiesten 
20.00 Nieuws. 
20.20 Artiesten 
21.45 Wereld 
23.25 Nieuws. 

helpen Unicef. 

helpen Unicef, 
op wielen. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Zeskamp. 
20.40 Nieuws. 
21.00 Farce Majeure. 
21.30 Eurovisie Songfestival 1974. 
23.15 Hier en Nu. 
23.45 Ter afsluiting. 
23.55 Nieuws. 
24.00 Lied van de week. 

11.30 
12.00 
12.45 
12.50 
13.30 

14.00 
16.15 
16.30 

16.45 
17.00 
18.00 
18.55 
19.00 
19.15 
19.45 
20.10 
20.35 

21.30 
23.30 

Tout-Partout. 
Samedi-MIdi. 
Nieuws. 
TV 7 
Sans rancune bis 
Tekenfilm, sport en de TV-
gast. 
Ce pays est è vous. 
Landbouwnieuws. 
Voor Arabische gastarbei
ders. 
Ciao Amicl. 
Appuntamento Italiano. 
A vos marques. 
De Wombles. 
Het uitgaansleven. 
Toumai. 
Nieuws. 
Le jardin extraordinaire. 
Un homme appelé Jean 
de latere Johannes XXIII. 
Eurovisie Songfestival 1974. 
Nieuws. 

ZONDAG 

APRIL 

14.30 Magister Maesius 
15.00 De toverbal. 
15.15 Binnen en buiten met aan

komst Parijs-Robeke. 
17.15 Youppy. 
17.20 Viajem of een droomreis 

(show). 
18.15 Coiargol. 
18.20 leder zijn zeg. 
18.45 Van Pool tot Evenaar. 
19.38 Kortweg. 
19.45 TV-nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.40 De Waltons. 
21.30 Ook dit is leven : De kin

deren van Eskdale (The 
Children of Eskdale). 

22.25 Première-magazine. 
23.15 Nieuws. 
23.25 Biljart. 

11.00 Eucharistieviering vanuit 
Dijnselburg. 

14.00 Teleac. 
15.15 Nieuws. 
15.17 Het programma met de 

muis. 
15.43 Star Trek. 
16.30 Suriname-Antillen informa

tie. 
16.55 Voetbal- en Totouitslagen. 
18.00 Wereldkampioenschap Ijs

hockey. 
18.45 Teleac. 
18.55 Ti-Ta-Tovenaar. 
19.00 Nieuws. 
19.05 Dirigentenportret. 
20.00 Gunsmoke. 
20.50 Citroentje met suiker. 
21.40 Brandpunt. 
22.30 Nieuws. 

18.47 
18.50 
18.55 
19.00 
19.25 
20.40 
20.45 

22.45 

Vooraf. 
IKOR. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Polly in Tunesië. 
Studio Sport. 
Nieuws. 
Diagnose. 
Herderziendheid. 
Nieuws. 

9.45 Yoga. 
11.00 Eucharistieviering. 
12.00 Faire le point. 
13.00 Concertissimo. 
13.40 Couleurs et formes. 
14.00 Daktari. 
15.00 Visa pour le monde. 
16.15 Eerste sportuitslagen. 
17.00 Sportuitslagen met kom-

mentaar. 
17.10 Sept sur Sept - Dimanche 
17.50 Follies. 
18.30 Voetbal. 
19.00 Antenne-soir. 

Waals magazine. 
19.30 Les fables de la fontaine. 
19.45 Nieuws. 

Weerbericht. 
20.05 Sportweekend. 
20.30 Suggestions. 
20.35 Les Brigades du tigre. 
21.30 Romeo et Juliette. 
22.50 Nieuws. ' 

MAANDAG 
8 

APRIL 

16.00 

18.00 
18.05 
18.30 
19.00 
19.10 
19.33 
19.45 
20.15 

22.10 

23.00 

Vader met vier kinderen 
jeugdfilm. 
Colargol. 
De familie Partridge. 
Sportkwis voor de jeugd. 
Korte f i lm. 
Sporttribune. 
Kortweg. 
TV-nieuws. 
Ongewone 
Speelfilm. 
Ten huize 
te (mime) 
TV-nieuws. 

verhalen, 

van M.A.J. Hos-

18.45 Kleuterserie. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Black Beauty. 
19.30 Tweekamp. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Bomans in Triplo, herhaling 

van deze bewogen konfron-
tatie. 

21.35 Sportshow-Twee. 
22.30 Socutera. 
22.40 Nieuws. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.50 Nieuws. 
19.05 Toppop. 
19.30 Het Ziekenhuis. 
19.55 Nieuws. 
20.21 De Stille Kracht. 
21.55 Televizier Magazine. 
22.45 Nieuws. 

16.55 
18.10 
19.30 
19.00 
19.30 
19.45 
20.15 

21.05 

23.05 

Les sentiers du monde. 
1, 2, 3,... J'ai vu. 
TVF 
La pensee et les hommes. 
Lundi Sport. 
Nieuws. 
Xe Festival de la Chanson 
Fran^aise a Spa. 
Cinéma d'aujourd'hui 
La Salamandre, pschycholo-
gische f i lm. 
Nieuws. 

DINSDAG 
9 

APRIL 

16.00 Opgepast voor de schild
pad (Russische jeugdfilm). 

19.00 Colargol 
18.05 Het grote koraalrif. 
19.10 Uit de dierenwereld. 
19.35 Kortweg. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Waaldrecht. 
21.05 Verover de aarde. 
21.55 Earthspirit House 

Korte fi lm. 
22.10 Het Humanistisch Verbond. 
22.40 TV-nieuws. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
19.00 Nieuws. 
19.05 Voor Achten. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Frank Sinatra, 

zanger. 
21.55Witte kwis. 
22.45 Nieuws. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De Stratemakeropzeeshow. 
19.30 Guyana - Waterland, 

akteur en 20.00 Nieuws. 
20.20 De Onedin Lijn. 
21.20 2 voor 12 - Kwis. 
21.50 Achter het nieuws. 
22.40 Nieuws. 
22.45 Teleac. 

17.00 Les sentiers du monde. 
18.10 1, 2, 3,... J'ai vu. 
18.30 Seniorama. 
19.00 Antenne-Soir. 

Waals magazine. 
19.15 Malaventure. 
19.45 Nieuws. 
20.12 Weerbericht. 
20.20 Télé-Souvenances. 
20.50 Les oiseaux de Meiji-Jingu. 

Nieuw feuilleton. 
21.40 Le monde du cinéma. 
22.40 Nieuws. 

WOENSDAG 
10 

APRIL 

16.30 Jevanjong. 
17.25 Magister Maesius. 
17.55 Colargol. 
18.00 Atelier. 
18.53 Volksuniversiteit. 
19.20 Yoga. 
19.33 Kortweg. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Hier is Lucy. 
20.40 Pano 74. 
21.40 Standpunten : PVV. 
22.00 Amusementsprogramma. 
22.45 TV-nieuws. 

17.00 De film van Ome Willem. 
17.30 Hier komt... de chimpansee. 
18^00 W.K. Ijshokey vanuit Hel

sinki. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19.50 Socutera. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Politieke partijen. 
20.30 Staatsloterij. 
20.35 Fixatie, TV-spel. 
21.30 Panoramiek. 
21.55 Nauru, het rijkste land op 

aarde ? 
22.20 Nieuws. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 16.45 
18.55 Nieuws. 18.25 
19.05 Nederopzien. 18.55 
20.00 Nieuws. 19.00 
20.20 Een Lach en een Traan 

Smartlappenshow. 19.15 
21.00 Van Onderen. 19.45 
21.25 Panorama Woensdagshow. 20.15 
22.00 Kerken. 21.05 
22.25 Nieuws. 
22.30 Teleac. 22.15 

Feu Vert. 
Allo les jeunes. 
Le manége echanté. 
Antenne-Soir. 
Waals magazine. 
Malaventure. 
Nieuws. 
Circusprogramma. 
Les sentiers du monde. 
Leven in Jeruzalem. 
Nieuws. 
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DONDERDAG 
11 

APRIL 

16.00 Wielrennen. Waalse Pijl. 19.05 
17.10 Sneeuwganzen In Canada. 

Dokumentaire. 19,15 
18.00 Colargol. 19.45 
18.05 Black Beauty. 20 00 
18.30 Tienerklanken. 20.21 
19.05 Sportkwis voor de jeugd. 
19.35 Kortweg. 20.35 
19.45 TV-nieuws. 21.00 
20.15 Wachtwoord m.m.v. Walter 22.00 

van den Broeck en Robin 23.15 
Hanneiore. 

20 45 Beschuldigde, sta op ! 
22.35 Première. 
23.15 TV-nieuws. 
23.25 Yoga. 

De wonderlijke plannetjes 
van IVIeneer Uitvinder. 
Zwijgen is goud. 
Popeye. 
Nieuws. 
Berichten uit de samenle
ving. 
All in the family. 
Athanasius Kircher. 
De Postbode, speelfilm. 
Nieuws. 

19.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De Blijde Stemmen klinken 
19.15 Koffiebar. 
19.40 Vader voor wezen - Viet

nam. 
20.15 Nieuws. 
20.20 Opstanding, wie gelooft er 

nog in ? 
20.35 Johannes Passion vanuit 

Scheveningen. 
23 15 Nieuws. 

16 00 
17.10 
18.10 
18 30 
19.00 

19 15 

19.45 
20.15 

20 20 

21.50 
22 30 

Waalse Pijl. 
Les sentiers du monde. 
1, 2, 3,. . J'ai vu. 
Yoga. 
Antenne-Soir. 
Waals magazine. 
Malaventure. 
Feuilleton. 
Nieuws. 
Contacts. 
Tips voor de weggebruikers 
La iVlaison 
Psychologische fi lm. 
Le carrousel aux images. 
Nieuws. 

VRIJDAG 
12 

APRIL 

16 00 Johnny Raton 
Spaanse jeugdfilm. 

18.00 Colargol. 
18.05 Vida Animada, tekenfilm. 
18.15 Volksuniversiteit. 
18.25 Op safari in Argentinië. 
18.15 Bokrijk - dokumentair. 
19.20 Ziet u er wat in ? 
19.33 Kortweg. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 De familie Ashton. 
21.05 Een film voor Goede Vrij

dag - TV-film. 
22.35 TV-nieuws. 
22.45 Requiem van Frank Martin 

vanuit Lausanne. 

18.55 Ti-Ta-Tovenaar. 
19.00 Nieuws. 
19.05 Zorro. 
19.30 Ren je rot. 
20 00 Nieuws. 
20.16 Music-all-in. 
21 20 Interview met 

president drs. 
21.30 Hawkins. 
22.40 Nieuws. 
22.45 Ikor. 
22 50 W.K. Ijshokey. 

de minister-
J. Den Uyl. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.50 Nieuws. 
19.05 Wie van de drie. 
19 30 MASH. 
19.55 Nieuws. 
20.21 Columbo. 
21.35 Een leven in beeld ; levens

verhaal van een bijzonder 
Nederlander. 

22.45 Ontdek je plekje 
22.50 Uit de kunst. 
23.15 Nieuws. 

' 

16 55 Les sentiers du monde. 
18.10 1, 2, 3, . J'ai vu, 
18.30 Sept sur Sept. 
19.00 Reflets du liberalisme. 
19.30 Petitro et Grangallo. 
19.45 Nieuws, 
20.20 Le dialoge des Carmelites 
22.00 Galaconcert van L'Unesco. 
23 00 Nieuws. 

• Het leven van vijf kinderen op het Engelse platteland (zondag 
7 april) 
• Een film voor goede vrijdag (vrijdag 12 april) 
• Thieu Croonenberghs in een nieuwe aflevering van Beschuldigde, 
sta op I (donderdag 11 april) 
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TIST 
Ge moogt gerust geloven dat die 
nattigheid in de winter een mens 
op jaren geen goed doet. Tist zit 
nu al weken en weken binnen. 
Ziek eigenlijk niet, want de pas
toor is al eens komen kijken, o. 
die is, toen de fles jenever leeg 
was, weer weg gegaan zonder 
van iets anders te klappen dan 
van het weer. Maar daarmee 
blijft Tist zitten met zijn zere 
rug, en zere benen, en zware kop. 
En grote dorst en niks honger. 
Niks. 

Dat doet dat Wis zelf in de kelder 
moet om patatten, en ze zelf het 
stoofhout moet kappen, en de 
asbak van de stoof uitdragen, en 
al de werkjes doen die Tist an
ders alle dagen doet. 

En nu verleden vrijdag, zie, krijgt 
Tist daar een strooibriefke in zijn 
handen. Hij zet zijn bril op, houdt 
het papier naar het licht, en spelt 
tot zijn grote verbazing : « Zon
dag om 16 ure — met talrijke 
prijzen en premies — grote Wie
lerkoers voor Vrouwen ». Tist 
foefelt het briefke in zijn broek
zak, en kruipt weer achter de 
stoof. « Wilde geloven dat ik niks 
in mijnen haak ben. Wis ». 

Maar gisteren na de noen zegt 
hij « Wis, ik ga ne keer buiten, 
het is goed weer ». Wis haalt 
subiet een dikke trui, en een 
sjaal, en de paraplu, want die 
regenvlagen maken een mens 
subiet doornat, en Tist trekt naar 
het dorp. 

En kerdomme, die koereurs, dat 
is vrouwvolk. En zie nu toch ne 
keer,''iakk8rdle vva rapiete dal 
daar bij zijn. Is er nu ene mans-
mens, allo, die zo met ne velo 
kan rijden. 

Dag Door. En Zjang. En Sus. Zijde 
gijlie daar ook ? Dat was er toch 
allemaal niet te zien in onze 
tijd, hé mannen. En Tist en die 
mannen van zijn kaliber gaan 
eens bij de Sjarel, en bij den 
baas, en in 't lokaal waar de prij
zen gegeven worden. En als Tist 
kort na den elven thuiskomt — 
zonder paraplu — wil hij perfors 
direkt stoofhout gaan kappen te
gen morgenvroeg. En sè Wis, ik 
ben precies ne verse. Ge hebt 
er geen gedacht van hoe goed 
sport is voor de gezondheid van 
de mensen. 

FLANDRIA BIS 

Het gezever rond de dubbele 
Flandria-ploeg blijft duren. Men 
weet dat de Belgische firma 
Flandria twee publicitaire ren-
nersploegen in dienst nam, één 
onder de leiding van Briek Schot-
te en één onder de leiding van 
Cadlou. Hoewel het officieel 
Franse ploegen zijn, zijn vooral 
de Fransen boos, en om de haver
klap weigeren zij aan te treden 
waar de dubbele Flandria-ploeg 
van de partij is Dat was ook het 
geval m de ronde van Vlaande
ren, maar gelukkig had Flandria-
Merlln (Cadiou) een dagje te laat 
Ingeschreven, zodat een reden 
kon gevonden worden deze ploeg 
uit te sluiten, en de andere Fran
se ploegen te doen meerijden 
Maar hoe het gaat eindigen, blijft 
voorlopig een raadsel. 

VICTOR BOIN 

Enkele dagen geleden overleed 
Victor Bom, 88 jaar oud Hij was 
eens een befaamd atleet, en tot 
voor enkele jaren speelde hij een 
belangrijke rol in het Belgische 
sporthuishouden, als voorzitter of 
ere-voorzitter van verschillende 
komitees e.d. Wij waren het met 
hem nooit eens, omdat hij, bij ons 
weten, nooit blijk heeft gegeven 
van enig begrip of van enige sim-
patie voor de Vlaamse sportman. 
Wij hebben wél respekt voor de 
trouw die Victor Boin altijd aan 
de dag heeft gelegd aan zijn 
sportopvatting, de sportopvatting 
die eigen aan zijn ti jd, de sportop
vatting uit de school van de Cou-
bertin. Het is met omdat die kijk 
thans wat verouderd lijkt, dat ze 
zonder meer als waardeloos kan 
bestempeld worden. 

NIET OVERDRIJVEN 

Gust Vermeylen had goed te 
klappen van « Vlamnig zijn om 
Europeér te worden ». Ze zijn dik 
aan het overdrijven. De eerste 
Vlaamse klassieker werd gewon
nen door een Waal, en nu wordt 
de Vlaamse koers bij uitstek, on
ze énige Ronde van Vlaanderen, 
gewonnen door een Hollander, 
nadat een Fransman in de laatste 
kilometers de show stal. Het 
wordt tijd dat men onze koereurs 
de Klokke Roeland laat van bui
ten leren, en dan zeker de strofe 
van « O reuzenvolk, O pracht en 
macht van vroeger dagen . », of 
er komt « Geen bont verschiet 
dat 't bronzen lied prachtig weer-
tovert ons voor d'ogen ». 

AKKOORD, MAAR... 

Jaak Lecoq schrijft in « Les 
Sports » dat het niet gepermit
teerd is dat een bokser voor een 
onnozele boksmatch tientallen 
miljoenen opstrijkt. Men is ont
hutst, zegt hij — eigenlijk zegt 
hij . verveeld — als men tegelijk 
verneemt dat in Ethiopië een gans 
dorp stierf van honger, dat in 
Sahel en Biafra honger geleden 
wordt, en dat ook bij ons mensen 
in miserie zitten. Wij zijn het vol
komen eens met de Jaak, maar 
vragen hem of hij dat nu pas ont
dekt ? Of de sportgazetten soms 
niet een stuksken hielpen om die 
immorele geldverkwisting in het 
sportmilieu in te voeren ? En 
waarom hij bij voorbeeld nooit 
vond dat een zekere Brusselse 
koereur het ook met wat minder 
kon stellen ' 

INSCHRIJVEN, MANNEN 

Ge kunt u natuurlijk afvragen wat 
de mannen van de internationale 
wielerfederatie bezielt om met 
hun wereldkampioenschappen dit 
jaar naar Kanada te trekken, daar 
waar heel het wielergebeuren zich 
in feite afspeelt tussen het Vene
tië van het Zuiden en het Noor
den. Ge zoudt nog moeten gaan 
geloven dat het om de reisjes be
gonnen is. Hoe dan ook, in au
gustus gaat Eddy Amerika verove
ren. En van nu af kunt ge inschrij
ven voor de reis naar de wereld
kampioenschappen. Voor acht da
gen of voor zestien dagen naar 
keuze. Maar wie voor acht dagen 
gaat, kan alles niet zien. Daarom 
schreven wij in voor zestien da
gen. Wij willen niks missen. 

SCHOON MAAR DUUR 

Het vakantiesalon te Brussel 
heeft gewoonlijk ook iets met 
sport te maken, en wij zijn dus 

maar eens gaan kijken. En inder
daad, naast de hopen en hopen 
toeristische folders, waren er 
ook bergen sportmateriaal te be
zichtigen, en eventueel te kopen. 
Duikersuitrustingen, zeilboten, 
motorboten, tenten, caravans, 
noem maar op. Alleen, het is al
lemaal ontzettend duur. Zowel de 
reizen als de uitrusting. Het moet 
zijn dat wij hier allemaal veron
dersteld worden veel geld te heb
ben, en het moet zijn dat wij in
derdaad ook veel geld tegen onze 
vakanties aangooien. 

TIP 

Sommige supporters van voetbal-
klubs, of basketklubs, of koereurs, 
of van nog wat anders, doen nog
al eens hun best om zo een beet
je op te vallen. Er zijn zo de ge
kleurde paraplu's, en de trom
petten, en de hoge hoeden, en de 
halsdoeken — voor zover dat nog 
opvalt. Maar al die dingen raken 
stilaan afgezaagd. Waar wachten 
die mannen eigenlijk nog op om 
naar de grote, moderne middelen 
te grijpen : de streaking ? In 
Amerika en in Engeland al een 
beetje uit de mode, maar hier bij 
ons nog iets dat het doet. En in 
feite nog een vorm van aktieve 
sportbeoefening : draven om niet 
in handen van de flikken te val
len. 

A A De dood kah van-
^ ^ daag of morgen 
komen. Daarom moet 
men hem zien als A A 
een goede vriend ^ ^ 

Peter Revson 
( t 22.3.74) 

Onder de gestrekte arm van Van Artevelde vertrokken de renners van 
Gent naar Wevelgem. De buitenlandse renners doen het goed in onze 
koersen... 
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OPGAVE 92 

HORIZONTAAL 
1) Afbakening 
2) Rijksmiddelbaar - Eiland ten 

zuiden van Griekenland 
3) Europeaan - Ontkenning 
4) Daar - Vrouwenpraat 
5) Plaats in Portugal 
6) Anagram van «TIG» - Twee 

klinkers 
7) Wapen 
8) Paard - Uniek 
9) Hetzelfde - Meisjesnaam 

10) Als men de politiekers hoort 
spreken zijn ze het allemaal 

VERTIKAAL 

1) Roekeloosheid 
2) Duitse jongensnaam - Lid

woord 
3) Nikkel - Belemmering 
4) Aan Karim - Twee medeklin

kers - Gelijk 
5) Dubbele medeklinker - Daar-

Spil 
6) Menspaard - Ingenieur 
7) Vorm van «ETEN» - Muziek

tempel 

8) Familielid Anagram van 
«TOEN. 

9) Frieswater - Bespeelt Parijs 
10) Plaats in Noord-Brabant 

OPLOSSING 91 
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VAN DAC... 
MAANDAG 
Ornaat hij ging lopen waar hh 
niet mocht lopen, vermits /i/j 
kort tevoren niet gelopen hao 
waar hij moest lopen, kreeg Miei 
Puttemans van de atletiekbond 
verbod nog in bet buitenland aan 
te treden, en dit voor enkele 
maanden. En zijn manager, Marcel 
Mouton, werd voor eeuwig en één 
dag uit de bond gesloten, Wi) 
zullen maar peinzen dat de soep 
zelden zo heet wordt gegeten als 
ze wordt opgediend, en dat het 
zo nog best is. 

DINSDAG 
Eén van die monumenten van ons 
dierbaar vaderland, de voetbal
liga (vereniging van grote klubs), 
bestaat' tien jaar. Dat werd ge
vierd met een match tussen ener
zijds de echte witte Belgen die 
in de liga spelen, en anderzijds 
de buitenlanders die erin spelen. 
Van de match en de uitslag is 
niks te zeggen : nul over heel de 
lijn. Het spektakel werd gered 
door de dames die een voorwed
strijd speelden. Volgende keer de 
rollen omkeren, jongens. 

WOENSDAG 
863ste boksmatch van de eeuw 
vandaag : Foreman tegen Norton 
om de wereldtitel alle katego-
rieën. Na precies 4 minuten en 
dertig sekonden ging Norton voor 
de volle rekening tegen het vilt. 
Voor die kleine vijf minuten zwaar 
labeur kreeg Foreman de bagatel 
van 700.000 dollar uitbetaald — 
zo stond toch in de gazet —, en 
die vijf minuutjes volstonden om 
Cassius Clay toe te laten dat hij 
die Foreman op minder dan geen 
tijd tot appelspijs klopt. Het 
wachten is op de match Fore
man - Clay. 

DONDERDAG 
Die match zal misschien nog even 
moeten wachten, want Foreman 
werd in Caracas (Venezuela) in 
de doos gedraaid. Hij moet 18 th 
belasting betalen op zijn 700.000 
dollar, en 160.000 dollar aan een 
reisagentschap, en de belastingen 
op de inkomsten van TV- en film
rechten, en... Foreman had ech
ter geen klein geld op zak, want 
1 ze ' badden hem gezegd dat 
hij helemaal niks moest betalen. 
En hoeveel zal er op 't eind van 
't liedje van die 700.000 dollar 
overblijven, dacht u ? 

VRIJDAG 
Joop Zoetemelk won de Catalaan
se week vóór onze Eddy, mis
schien nog een beetje van zijn 
melk na zijn ziekte — overigens 
heel begrijpelijk — of misschien 
helemaal niet voorzien als eind
overwinnaar. IV/e zal het zeggen ? 
Komiek was dat de klassieke tijd
rit gewonnen werd door een 
« kleine », en dat dus de uitleg 
kan gekozen worden uit : hij ver
trok een minuut te vroeg of hij 
werd voortgetrokken door een 
• zwaantje »... 

WATERDAG 
Fred, onze jongste — zeven jaar 
oud — zou willen weten waarom 
het zadel van de koereurs nu 
persé zo smal en zo hard moet 
zijn, en onze eigen uitleg trekt 
volgens hem op niks. Kunt ge dat 
allemaal nog eens uitleggen van 
die zadels en broeken en sturen 
en zo ? Ge hebt het vroeger al 
gedaan, maar het is alweer wat 
geleden, en de nieuwe genera
ties blijven aantreden, nietwaar. 

ZONDAG 
Vandaag geen flauwe, truut ovei 
petroleum of geen gezwans ovei 
Tindemans asten,jlieft. Vandaag 
rijdt de ronde van Vlaanderen uit, 
over de smalle kasseitjes vol 
harde kinderkoppen (ge hebt na
tuurlijk ook malse kasseien, maar 
niet in Vlaanderen), onder de 
grauwe luchten van het lage land 
bij de zee. Vandaag krochen en 
schreeuwen de dwangarbeiders 
van de weg weer over de Vlaam
se bergen. Vandaag is het hoog
feest van de Vlaamse kleine 
mens, de bekroning met roem 
en eer van het hard labeur ! 

TOT DAC... 

{. 
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Bestaatide 
wotiitijgett 

WAT IW WEW VORK en HOLLVmOV, RIO en ROME 
WENEN m UERSAJLLES KAN... KAN OOK HIER... 

MAAR VAN [/OOR MINVER GELV. 

Onze villa'i ko6ten nog ccUljd mlndzK dan ze 
waa/td z-ljn. 
Bouwen me-t Kanmn een be6ta,i,lng waan.doofi 
i'e e£fee dag ftljko.^ m^dt... joAenlang !! 

ALGE BOUWfBEDRIÜ r KUNNEN 
ttietiseti waarop je katt boui/i/eti 

ANTWERPEN GENT LEUVEN GENK 
Meir 18 Onderbergen 43 Brusselsestr.3S Winters lagstr. 22 
03/31.78.20 09/25.19.23 016/337.35 011/544.42 

600 ARBEIDERS 1001 MOGELUK HEDEN 
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AKTWELE MILIEUFLITSEN 

PROJEKT JONAH 

De aktie tegen de uitroeiing van de 
walvis kent nu ook in het Vlaamse ianc 
een grote bijval. Onder het motto «Ree 
de Walvis I», wordt deelgenomen aar 
de internationale kinderkampagne 
Kinderen maken gedichten, tekeningen 
en opstellen over de walvis en de wal 
visvangst De resultaten worden ver 
zameld door het Centrum voor Natuur-
beschermingsedukatie te Antwerpen, 
die ze opstuurt naar de Verenigde 
Staten van Amerika, waar de promo
tors van het •• Projekt Jonah • de ge
gevens centraliseren. 
In )uni zal een delegatie de resultaten 
van deze kampagne overhandigen aan 
de regeringshoofden Tanaka van Japan 
en Kosygin van de Sovjet-Unie Vooral 
deze twee landen verzetten zich tegen 
het verbod van de kommerciële wal
visvangst Een verbod van 10 )aar 
werd nochtans aanbevolen door de 
milieukonferentie van de Verenigde 
Naties te Stockholm in 1972 
Scholen of jeugdorganisaties die wil
len meedoen, kunnen graits een doku-
mentatiemap en informatie bekomen 
bij de BJN, Kortrijksesteenweg 154, 
9 000 Gent. Om de aktie te financieren 
werd een symbolische sticker gedrukt, 
die eveneens verkrijgbaar is op bo
venvermeld adres. De prijs ervan is 
10 fr Deze eerste aktie wordt in ons 
land afgesloten einde april 
De meeste walvis-soorten ziin met 
vernietiging bedreigd, door overbeja-
ging De ionqste 50 jaar werden ruim 
2 miiioen walvissen gedood. In 1973 
werd de maximale toelaatbare vangst 
m Japan opnieuw verhoogd van 5.000 
tot 12 000. Dit ondanks de waarschu
wingen van de Internationale Walvis
kommissie. 
Het .. Projekt Jonah » is een ultieme 
internationale poging om de walvis
sen-populaties te redden en verdient 
een massale steun. 

IN KRINGLOOP LEVEN 

In april wordt ook gestart met een 
andere milieu-aktie Het thema is 
„ In kringloop leven « Tijdens de uit
eenlopende aktiviteiten zal het kring
loop-principe worden benadrukt, voor
al dan het vraagstuk van de wegwerp
verpakking. Op het programma staan 
sen tentoonstelling in de Keurvelszaal 
van de Antwerpse dierentuin (van 30 
maart tot 10 april), pamfletten-akties, 
ophalen van oud papier en straatmani
festaties. 
Het doel van de promotors is de grond
stoffen- en energieverspilling tegen te 
gaan. Dit door een kringloop-levens
wijze aan te moedigen, waarbij de 
meeste grondstoffen zoveel mogelijk 
hergebruikt worden. De organisatoren 
zijn « Natuur 2000 •, de Belgische 
Jeuadbond voor Natuurstudie, de Klub 
der" Jonge Dieren- en Natuurvrienden 
en Atelierklub ALFA 

OPLEIDING TOT NATUURGIDS 

Te Neeroeteren, Heverlee, Gent en 
Antwerpen wordt opnieuw van maart 
tot oktober de kursus natuurgids inge
richt. De bedoeling is van gidsen te 
vormen, die inzicht hebben in de sa
menhang van het landschap en een 
brede kijk hebben op het gebeuren in 
de natuur tijdens de vier seizoenen 
De natuurgids wordt vooral opgeleid 
om de belangstelling en de eerbied 
voor de natuur op een prettige en ver
antwoorde wijze door te geven 
Er zijn theoretische lessen, ekskur-
sies en stages m het lesprogramma 

opgenomen. Na afloop kan mits een 
eksamen het getuigschrift natuurgids 
worden behaald. De kursus richt zich 
vooral tot onderwijzend personeel, 
jeugdleiders, monitors, leden van na
tuur-historische verenigingen en krin
gen voor volksopleiding. Alle bijko
mende informatie is te bekomen bij 
het CVN, Ommeganckstraat, 26 - 2600 
Antwerpen. 

MERKWAARDIG DOMEIN 

Via de televisie kreeg deze aktie een 
ruime weerklang. De initiatiefnemers 
willen een inventaris opmaken van 
alle merkwaardige bomen in het land. 
Op grond van de binnengekomen gege
vens mag nu reeds worden gesproken 
van een sukses. Iedereen kan mee
werken door waardevolle bomen te 
melden aan de Vlaamse televisie : 
dorps- en gemeentepieinen, dreven, 
privé eigendommen en openbare ter
reinen komen in aanmerking. Informa
tie over de groeiplaats, de soort, de 
hoogte en de gezondheidstoestand 
van de boom is welkom. Deze aktie 
heeft een grote wetenschappelijke en 
opvoedkundige waarde. 
In een verder stadium zullen maat
regelen worden genomen om zieke, 
merkwaardige bomen te verzorgen. 
Ook beschermende maatregelen, zoals 
de klassering worden overwogen. 

GASBOMEN 

Onlangs verscheen het achtste rap
port van de studiekommissie die de 
invloed van aardgas op beplantingen 
onderzoekt Dit jongste verslag is ge
titeld : « De gezondheidstoestand van 
straatbomen gezien vanuit de lucht ». 
Vooral het vijfde hoofdstuk is van 
groot nut Daarin wordt het belang 
onderstreept van de infraroodlucht-
foto's voor gemeentelijk gebruik. Het 
rapport telt 23 biz., 5 infraroodkleuren-
foto's, 11 figuren en 2 tabellen. Het 
IS een belangrijk dokument voor be
leidsverantwoordelijken en groenkomi-
tees. 
Nu ook in onze steden steeds meer 
bomen sterven ten gevolge van aard
gaslekken, zijn deskundige maatrege
len vereist. Deze brochure kan daarbij 
helpen. Ze is te verkrijgen te 's-Gra-
venhage Huygenspark, 32 in Neder
land. 

BLOKKERSDIJK GERED ? 

De stad Antwerpen nam onlangs het 
initiatief om de grote plas, gelegen 
aan de Blokkersdijk en een gedeelte 
van het omliggende landschap op de 
linker Schelde-oever als natuurreser
vaat te beschermen De natuurweten
schappelijke waarde van deze streek 
is bijzonder groot. Ruim veertig in 
het wild levende merkwaardige vogel
soorten komen er voor. 
De aktie van de verdedigers van de 
Blokkersdijk zal zich in de komende 
maanden toespitsen op het afdwingen 
van passende beheersmaatregelen. 
Met het oog op de broedtijd, die nu 
begonnen is, zijn volgende initiatieven 
onontbeerlijk : de toegang tot de 
broedplaatsen moet worden verboden; 
het bezoek dient te worden geregle
menteerd, om rustverstoring te ver
mijden , de deskundige medewerking 
van laboratoria voor natuurbehoud 
moet worden gevraagd, om het fauna-
en florabeleid uit te stippelen. Het 
GCBV, Durentijdlei, 8 - 2130 Brasschaat 
koórdineert de aktie. 

Deze opname is het zinnebeeld van de strijd van de jongeren voor het behoud 
van merkwaardige bomen. De aktie voor natuurbehoud en milieubeheer neemt in 
omvang en aantal toe, ook in Vlaanderen. 

KUSTONTZANDING 

De duinafslag is de jongste jaren ook 
aan de Vlaamse kust fel toegenomen. 
Tijdens de voorbije winter nam dit 
verschijnsel tragische afmetingen aan. 
In Nieuwpoort bijvoorbeeld is het zand 
bijna vertikaal afgeschaafd tot tegen 
het wandelpad op de dijk. 
Zijn verantwoordelijk voor deze erger
lijke toestanden ; de nutteloze kust-
verdedigingswerken. het deltaplan, de 
overdreven baggerwerken in de Wes-
terschelde tussen Antwerpen en de 
monding, het storten van baggerslijk 
op verkeerde plaatsen voor de kust 

en de gebrekkig weerstandbiedende 
dijken. 
De duinafslag aan onze kust bedraagt 
daardoor per jaar ruim 6 kubieke me
ter zand per strekkende meter duin. 
Het is de hoogste tijd om maatregelen 
te nemen, die gesteund zijn op ver
antwoorde waterbouwkundige advie
zen. Zoniet, zal het duinenbestand 
langs de Vlaamse kust de komende 
decennia nagenoeg geheel worden 
weggezogen. 
De kustontzanding is een milieupro
bleem van eerste orde geworden. 

DIRK BUYES 
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