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HET GEKNOEI WORDT NU ANOERS
r-J

Men kan de kiezer kunstmatig met zeer dure kampanjes wel enkele
weken voor de gek houden en hem zijn stem aftruggelen, het bedrog
is echter geen maanden, laat staan jaren vol te houden.
Wel doet de CVP-pers gestroomlijnd verder aan de kultus van de
jmirakelman Tindemans, het belet echter niet dat iedereen geleidelijk
begint in te zien dat er niet veel veranderd is. Het geknoei is wel enigszins anders, doch het blijft geknoei. Met of zonder Tindemans als
wonderdokter voor alle kwalen.
Wij staan nu meer dan een maand na de verkiezingen. De heer Van
Elslande heeft in zijn eigen stijl een praatje gemaakt met de partijvoorzitters en dan is publiciteitsheld Leo Tindemans begonnen met
zijn regeringsopdracht. Eerst kondigde hij een drieledige regering CVP,
BSP en PVV aan, waarbij hij de regiefout maakte onze voorzitter op
dat ogenblik zelf te ontbieden. Klaarblijkelijk om later te vertellen dat
met de Volksunie niet te praten viel I
Daarna begon de marston met de socialisten, waarbij de besprekingen
herhaaldelijk vastliepen omdat beide partijen nog te zeer de binding
van hun aanhang voelden met de demagogische verkiezingsbeloften
die deze supporters voor klinkende munt van hen hadden aanvaard.
Zo zijn wij dus opnieuw op weg voor een wekenlange regeringskrisis.

ENKELE ZAKEN ZIJN ECHTER AL DUIDELIJK GEWORDEN

Over een behoorlijk gewaarborgd inkomen voor ouderen van dagen
en voor gehandikapten werd nog niet gesproken.
De amnestie waarvan de CVP zich voorstander had verklaard en waarvoor ze toch wetsvoorstellen indiende in Kamer en Senaat werd zelfs
niet aangeroerd.
Over het kiesarrondissement Halie-Vilvoorde en de provincie VlaamsBrabant geen woord. Wel over de mogelijke wijziging van de grenzen
van Hoofdstad-Brussel. Nochtans had die andere verkiezingsheid
Chabert dure teatereden gezworen dat hij er nooit aan gedacht had
ze ook maar een duim breed te verleggen.
En als klap op de vuurpijl is er dan de gewestvorming met drie waarbij Brussel gelijke bevoegdheden krijgt met Vlaanderen en Wallonië.
Men kan zich afvragen wat de CVP nog meer kan verknoeien ?
Ze heeft ganse stukken van de taalgrens prijsgegeven, de Brusselse
randgemeenten vergiftigd met faciliteiten, de Voerstreek tweetalige
scholen opgelegd, de Vlaamse minderheid te Brussel opgeofferd door
haar dwaze agglomeratiewetgeving en door de grondwetsherziening
de Vlaamse meerderheid prijsgegeven.
Thans wil ze de Vlaamse meerderheid omtoveren tot een blijvende
Vlaamse minderheid door een gewestvorming met drie.
Degenen die dachten dat het voor Vlaanderen anders zou worden,
kurnien zich al ruimschoots bediend achten.
Waren ze vergeten dat wonderdokters nooit wat anders zijn dan ingebeelde artsen ofwel bedriegers ?
Hoeveel begoochelingen dienen de Vlaamsgezinden nog als zeepbellen uit elkaar te zien spatten eer ze nuchtere realisten worden ?
Senator WIM JORISSEN

Vtoêiiê Paasfaêst
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HALVE WAARHEID ?

In uw nr 12 van 23-3-74 pag. 7,
onder rubriek « De Vrouwen kregen meer stemmen », ondertekend door Hilda Uytterhoeven,
lees ik de voorkeurstemmen die
enkele dames uit de VU op hun
naam kregen.
De dames vermeld, verkozen of
niet, kregen van 7000 naar 2300 1950 - 1190 - 2300 stemmen. Er
wordt wel aan toegevoegd « Wij
kennen niet alle cijfers ».
Wanneer men een statistiek opmaakt, moet men alle cijfers kennen of uw statistiek is helemaal
onjuist. Doch hoe is het mogelijk,
de voorkeurstemmen, uitgebracht
op naam van Lieve Ballet (meer
dan 8000) niet te kennen, dan
wanneer U maar even « De Gazet
van Antwerpen » of « De Standaard » had moeten inzien.
Een halve waarheid schrijven is
een leugen.
Wij, daarmede bedoel ik de lezers en degenen die sinds vele
jaren de VU geldelijk steunen,
willen juist ingelicht worden,
want wanneer de waarheid moet
verzwegen blijven, kunnen we
beter ons abonnement op uw
weekblad opzeggen.
G.F.M., Merksem.
NVDR. Vorige week reeds maakten we de lezers er op attent dat
het om een vergetelheid ging.
Van enige diskriminatie is hier
geen sprake.

speeld heeft, en de VU haar mandatarissen terzake vrij moest laten stemmen.
De werkelijke VU-achteruitgang is
te wijten aan :
1) aan de zwakheid van vele VUmandatarissen met ronkende doctorstitels. Zij hebben eenvoudigweg nagelaten leiding te geven,
bij gebrek aan verbeelding en
strategie. Of aan ervaring...
2) De 70/80 leidende VU-generatie, moest met een tussenpoos
van 20 jaren door 50/60-jarigen
(met oorlogservaring) worden opgevolgd. De 40/50-jarigen wegen
niet zwaar genoeg door op het
Vlaamse front.
3) De VU heeft drie jaren lang,
wat verbale oppositie gevoerd.
Dat de middenstanders in de VU
(40 % ?) bvb. kapot gemaakt worden door de BTW-rotboel in kat.
14 & 18% (in feite 19 & 24% !)
Is nog niet doorgedrongen tot het
brein van VU-advokaatjes. De herziening van de grondwet heeft
katastrofale gevolgen voor de
Vlamingen, maar de nefaste gevolgen — de miljardenroof ten
nadele der Vlamingen — werd
slechts oppervlakkig onthuld. De
Kerk streeft alleen klerikale belangen na — Vlaamse belangen
laten haar steenkoud — maar ook
de VU voert in feite een klerikale schoolpolitiek.
4) De play-boy-politiek geeft wel
voorkeurstemmen aan VU-kandidaten, maar luidde de nederlaag
in voor een partij, die ingevolge
haar jonge kieskliënteel vrijwel
automatisch moest vooruit gaan.
De ministrabelen
in de VU
verkochten op naïeve wijze het
vel van de beer vóór die geschoten was...
5) De VU-partijpolitiek, heeft de
VU-ideologie afgeslacht. De oudDinaso's van Brienen bvb. kregen
opdracht blanco te stemmen.
Ik meen dat meer aandacht zou
moeten besteed worden aan de
vermaningen van de knappe Wim
Jorissen (die niet alles kan doen).
G.V.. Gent.

TE ZWAKKE OPPOSITIE
De VU-stagnatie is uiteindelijk op
een nederlaag uitgedraaid. Sedert
1969-70, heb ik via « de Vrijbuiter », voor die stagnatie gewaarschuwd en de vleugeivorming in
de VU voorgesteld : rechts, centrum, links. De majoritaire « klerikale r. vleugel (genre WoutersBrauns) de VU heeft zich tegen
die — zó noodzakelijke « strategische » hervorming verzet. Met
het bekend gevolg. De centrumvleugel bvb. waartoe ik behoor
werd In feite in quarantaine geplaatst. Zelfde spel in de VVB.
De VU Gent verloor ca. 3 %,
waarvan slechts 0,5% naar de
CVP ging, en ca. 2,5 % naar...
PVV. Dat dus het opgeblazen
abortus-probleem
niet
meege-

NAKAARTEN

In de naweeën van 10 maart gingen sommigen naar mijn mening
nog al ver zoeken naar argumenten voor het uitblijven van een
VU-overwinning. Vooral de partijleiding werd nogal zwaar op de
korrel genomen. Tot hiertoe echter hoorde ik weinig of niets over
de toestand in de arrondissementen. Nochtans moet het in de arrondissementen « gebeuren ».
Men mag niet vergeten, dat een
arrondissementeel
bestuur
op
enkele uren tijd een kader kan
mobiliseren, waar dit voor het

BUITENLANDS
KOMMENTAAR
(AVD) Hoe een dubbeltje rollen kan ! De dood van president Pompidou die bij leven
herhaaldelijk een rem was op
de Atlantische verzuchtingen
van Washington is voor Nixon
het sein geworden tot onverwacht krachtige diolomatieke
aktivlteit. Tegen alle verwachtingen in heeft het afsterven
van
Frankrijks
staatshoofd
Nixon ahw weggerukt uit de
ongezellige
schaduw
van
« zijn » Watergate-affaire. De
balans van zijn Parijse kontakten (zaterdag jl) is indrukwekkend opgelopen. Na de dienst
in de Notre Dame voerde president Nixon gesprekken met
Tanaka van Japan, met kanselier Brandt, met premier Wilson, met president Podgorny

WIJ 1

van de Sovjetunie e.a.m. Door
de
haastige
internationale
« top » die Nixon te Parijs uit
zijn goochelaarskistje te voorschijn toverde geraakte de figuur van de overleden Franse
president kompleet op de achtergrond. Zijn nagedachtenis
zal alleen nog opduiken bij
gelegenheid van de verkiezingskampagne waarbij op 5
en 12 mei e.k. een nieuwe
Franse president uit de stembus moet komen... ais de man
die dan op zijn beurt over
voortzetting of
vernieuwing
van de tot dusver gevolgde
buitenlandse politiek zal beslissen.
Inmiddels kan men bezwaarlijk ontkennen dat de « omstreden ' president van de VS

partijbestuur enkele dagen betekent. De nationale leiding heeft
herhaaldelijk gevraagd, dat de arrondissementen zelf meer initiatieven moesten nemen. Sommigen hebben dit gedaan met als
resultaat, een winst op 10 maart,
(bijvoorbeeld Leuven).
Er was de heibel (!) in sommige
arrondissementen.
Sommige Vlaams - Nationalisten
hebben voor 10 maart zeer eigenaardig gedaan. Meestal ging het
duidelijk om arrondissementele
motieven ofwel om persoonlijke
veten.
Thans gaat men zeggen, dat verklaringen over regeringsdeelname
nadelig zijn geweest, leder weldenkend mens zou nochtans moeten weten, dat een politieke partij
bereid moet zijn verantwoordelijkheid te nemen indien dat gevraagd wordt, vooral wanneer
men daardoor een groot gedeelte
van het partijprogramma kan verwezenlijken. Bovendien past het
niet dit nu als negatief te beoordelen, wanneer men het op een
Kongres komt goedkeuren.
Laten we mekaar rustig en In
vriendschap onze mening zeggen,
maar laten we a.u.b. samen zoeken naar de juiste weg voor de
komende maanden.
W.S., Molenstede.

TERUG IN OFFENSIEF

Voor vele jongeren is 10 maart
een sterke ontgoocheling geworden.
Een jonge,
dynamische
Vlaams-Nationale partij ging achteruit. Nochtans denk ik dat ons
verlies ons geluk is geworden.
Inderdaad, de VU was niet meer
de VU van vroeger. Waarom richt
de VU geen betogingen in ? Waarom niet meer nadruk leggen op
het Vlaams-Nationalisme ? Waarom werden de akties aan de taalgrens van o.a. een Babyion niet
voortgezet. Ja ! De Volksunie
wordt een gekultiveerde partij.
Wij, jongeren, willen terug op
straat, hard vechtend met een
Dr. Aug. Borms Indachtig. Wij
eisen een federale staat en geen
grote stap in die richting. Geen
kompromissen I
Verder moet de VU de landboubers en arbeiders harder steunen.
Denkt u dat de 8% opslag vele
boeren behaagt ? Neen ! De landbouwers hebben recht op 12 tot
14 % prijsverhoging om zo aan
hun onkosten het hoofd te kunnen
bieden. Hoe durft dan een minister Lavens die 8 % als voldoende
afschilderen. Er is toch 4 % te
weinig. Wel ? waarde landbouwers, u mag van uw vriend Lavens meer werken, nog meer om

in de Franse hoofdstad een
paar keurige lessen in diplomatiek opportunisme weggaf.
Blijkbaar wilde hij de geboden
kans niet onbenut laten en recente anti-Amerikaanse zetten
van Jobert te beantwoorden.
Een gevolg is dat het hele
Quai d'Orsay in eigen vesting
door elkaar werd geschud en
dit op een moment dat regeringsloos Frankrijk onmogelijk
kon pareren. Maar wat doe je
eraan ? Pompidou is immers
gestorven op het ogenblik dat
Frankrijk uit eigenbelang of
uit gaullistisch atavisme weer
eens de anti-Washington toer
opging. Allicht kan de nieuwe
president (hoe hij ook moge
heten) bedenken dat hij minder wantrouwig moet staan
tegenover de onontkoombare
gevolgen van de RussischAmeriKaanse ontspanning.
Die ontspanning tussen de supergroten is vrijwel zeker
voorwerp geweest van de «hartelijke » gesprekken tussen
Nixon en Podgorny. Op die
supergrote agenda staan immers items genoeg : de junireis van Nixon, het MiddenOosten... en het recent be-

zo slaaf te worden van uw machines, grond en arbeid. Volksunie, U alleen kan de landbouwers verdedigen ; doe het, nu !
E.H., Humbeek.

TE LAUW.
TE MIDDELMATIG.

Dat de VU stagneert en zelfs
achteruit gaat verwondert mij
niet. Typisch voor de VU-houding
gedurende de ganse kieskampagne zijn bijvoorbeeld de vragen
gesteld door het VU-paneel aan
de BSP (toch nog altijd de meest
unitaire van alle nationale partijen) tijdens het TV-programma
« Kiezen of Delen ». Een vraag
hieruit :
— Waarom heeft de BSP het
wetsvoorstel Duerinck i.v.m. amnestie niet gesteund ? Deze tussenkomst heeft weer eens heel
wat potentiële kiezers van de VU
afgeschrikt. Door een groot deel
van het kiezerskorps wordt de VU
nog altijd geassocieerd met een
« incivieke » partij. Het is duidelijk dat in een federaal België
amnestie onmiddellijk wordt aanvaard (CVP -I- VU, dus de meerderheid in Vlaanderen is pro).
Dat de idealisten welke na de
oorlog onder een onrechtvaardige repressie hebben geleden
en er nog altijd de gevolgen van
ondervinden hier eens goed over
nadenken. Wat primeert voor hen:
een vrij en zelfstandig Vlaanderen met als onmiddellijke konsekwentie amnestie, of het voortdurend aansturen op een eis welke
België toch niet inwilligt en met
alle elektorale gevolgen vandien.
Ik weet in elk geval dat Jos Van
Eynde zeer gelukkig was met
deze vraag.
Een paar vragen welke het VUpaneel bijvoorbeeld niet gesteld
heeft :
— In het kader van de gewestvorming heeft de BSP in samenwerking met het ABVV een regionalisatieplan uitgewerkt. Hierin
worden drie evenwaardige gewesten gekreëerd : Vlaanderen, Wallonië en Brussel. BSP-er Cudell
hierover (« Le Soir » 5 maart 74) :
D'aucuns au nord et au sud de ce
pays souhaitent reviser une nouvelle fois la constitution en vue
de régionaliser non plus a trois
mals a deux. Nous nous opposons
a une nouvelle revision constitutionnelle parce que nous croyons
que la régionalisation a deux serait infiniment préjudiciable a
Bruxelles.
L'accord
PSB-FGTB
nous donne entière satisfaction
parce qu'il est conforme a la volonté de régionaliser notre pays

zoek van Kissinger aan Brezjnp^/ — waarover de internationale berichtgeving niet onverdeeld gunstig rapporteerde.
Voorzeker was Henry Kissinger « aangenaam • verrast
door de wakkere paraatheid en
de ongeschokte slagvaardigheid van zijn president die
daar te Parijs een autentieke
vedettenrol speelde, terwijl
hijzelf met zijn nieuwe echtgenote in de blauwe wateren
van Acapulco aan 't rondpoedelen was.
Per slot is de Parijse « top »
van zaterdag j l . gewoon een
bevestiging van de omstandigheid dat Washington nog altijd
de internationale toon aangeeft. Misschien heeft het
zelfverzekerd
optreden
van
Nixon in Washington minder
indruk gemaakt dan bij ons.
Maar men kan er wel vanuit
gaan dat ook de Amerikaanse
staatsburger al onderscheid
heeft gemaakt tussen een
Nixon in het buitenland, waar
hij ahw Amerika simboliseert,
en een president die binnenlands aangevochten wordt...
om het zacht uit te drukken.
ADRIAAN VAN DUYN

a trois. « Inderdaad Wallonië +
Brussel contra Vlaanderen. Hoe
kunnen de Vlaamse socialisten
zoiets goedkeuren ?
— Wat denkt de Vlaamse BSP
over de jaarlijkse miljardentransfer van Vlaanderen naar Wallonië
en vooral wat is de Waalse tegenprestatie ? : Waalse solidariteit
met het frankofone Brussel i.v.m.
uitbreiding van die stad in Vlaams
Brabant ?
Het eenparig goedkeuren door de
Waalse Kultuurraad van een krediet van één miljoen ter bevordering van het Frans in de Voer ?
De kontakten met Frankrijk met
het oog op het kreëren van een
pipe-line van uit de Franse havens naar Wallonië ten koste van
de Vlaamse ? Enz.
De VU heeft het wel in foldertjes
en
verkiezingspamfletten
over
deze kwesties maar ik heb ze
bijna nooit op het TV-scherm aan
bod zien komen. Waarom ? De
VU is te lauw, ze is op zijn Belgisch « middelmatig » geworden.
Haar achteruitgang is hier een
logisch bewijs van. Ik weet dat
de VU-mandatarissen een heterogene groep zijn geworden qua
sociaal-ekonomische
en
zelfs
ethische opvattingen, maar precies wat hen nog bindt — een
radikaal Vlaams reflex — komt
onvoldoende naar voor. Laat deze
verkiezingsnederlaag een stimulans zijn tot bezinning en tot
aktie.
M.B., Gent

FRUSTRATIES

Het komt mij voor dat in brieven
aan de redaktie nu en dan iemand
schrijft die niet begrijpt wat het
te betekenen heeft : « te geloven in God en in de Verrijzenis en
als dusdanig deel maakt van de
Kerk ..
En dan wordt maar aangevallen
op een aartsbisschop in funktie
of wordt het idee van de ziel van
de mens of van het kind in het
belachelijke getrokken.
Er zijn toch andere plaatsen om
zich als ongelovige, of onkerkelijke af te reageren, nu dit in een
politiek blad niet te pas komt,
terwijl meteen gelovigen geshokeerd worden in hun intiemste
overtuiging.
Als VU-mensen, waar de beide
strekkingen zich thuis voelen en
wellicht een minderheid soms bezielingen van de meerderheid
enigzsins ondergaat, doet het
pijnlijk aan frustraties te ondervinden die best buiten het politieke terrein blijven.
Politiek ziet voorwaarts.
J.D., Ledeberg.
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Op 8 april j l . ging de vermindering op het spoor en de buurtspoorwegen voor gepensioneerden in. In feite wordt daarmee
een maatregel getroffen waarvoor VU-kamerlid dr. Goemans
al jaren pleitte, niet alleen telkens opnieuw bij de bespreking
van de begroting doch ook in tal van interpellaties of door
middel van parlementaire vragen. Deze aktie dateert reeds
van 1970 doch botste telkens op een njet van de ministers
Bertrand en Anseele, nochtans leden van partijen « van de

DANK ZIJ DE VU
VERMINDERING SPOOR
VOOR GEPENSIONEERDEN
kleine man ».. Het ging zelfs zo ver dat de andere partijen,
dif Goemans' voorstellen eerst afwezen, in hun jongste kiespropaganda de argumentatie ter zake van dr. Goemans zonder enige schroom overnamen !
Indien de Belgische gepensioneerden vandaag vermindering
op spoor en buurtspoor genieten dan hebben ze dit voor het
grootste gedeelte aan de Antwerpse VU-mandataris te danken. En niet aan de •• afkijkers » van de CVP, PVV en BSP I

TOUSSAINT W A S TE ROYAAL
Omdat Toussaint, minister van
Nationale Opvoeding (F) in de afgetreden regering Leburton te
veel liberalen en socialisten benoemde, hoofdzakelijk
in het
fonds der schoolgebouwen en te
weinig katolieken, ontstak de PSC
(de CVP is daarvoor blijkbaar te
« deftig » of te bang) in een
Franse koleire en protesteerde
bij Leburton. Toussaint had trouwens de regels van het spel genegeerd en deze benoemingen
niet vooraf aan zijn kollega van
het Openbaar Ambt en aan de
staatssekretaris
van
Begroting
voorgelegd. Hij « vergiste » zich
tevens in het getal : op 646 benoemde hij er 60 te veel. Het
gaat om ambtenaren van het
fonds, dat vroeger afhing van
Openbare Werken, thans van Nationale Opvoeding. Ze moesten
overgeheveld worden met behoud
van hun graad doch de minister
stoorde zich daaraan niet en bevorderde er maar op los. Ouder
gewoonte
waarschijnlijk,
doch

deze keer liep het mis. Al blijft
de benoemingspolitiek van het
Rijk een partijpolitiek gekleurd
geval, alle nieuwe voorschriften
ten spijt. Het is opvallend bv. dat
er slechts sprake is van katolieke, liberale en socialistische
ambtenaren, net alsof er buiten
die drie nog geen andere kategorie burgers bestaat, die (om in
de terminologie van de kleurpartijen zelf te blijven) « gelijke
kansen moeten hebben » doch

feestelijk in de kou worden gelaten, hoewel ze toch ruim een
vierde van het kiezerskorps vertegenwoordigen.
Wat kan men echter van geboren
en getogen partijpolitieke knoeiers
en arrangeurs anders verwachten
dan onwettelijkheden en bevoordeling op grond van de partij- of
vakbondskaart ?
VU-senator Vandezande heeft nog
veel werk voor de boeg !

LAATSTE DRINGENDE OPROEP VOOR AMNESTIE-AKTIE
De afdelingen die de petitielijsten voor annnestie nog
niet hebben ingeleverd worden vriendelijk verzocht dit
onmiddellijk te v^/illen doen aan het sekretariaat VL.A.AA.
ESplein, 40 9002 Ledeberg. De petitie-aktie loopt naar
het einde en zal voorden bekroond met hoogst belangrijke voetstappen bij de hoogste wereldinstanties.
senator M. Coppieters.

TINDEMANS'
"KRACHTLIJNEN YAN EEN REGERINGSBELEID'*
Dit zijn geen <c krachtlijnen » maar zodanig vage voorsteilen dat zowat iedereen
er zich mee akkoord kan verklaren.
Wat vooral opvalt is dat het programma
van de « Vlaamse » CVP er helemaal niet
in terug te vinden is. De « dringende
gewestvorming, de Vlaamse eisen, de bescherming van het leven en de gelijkheid
van de onderwijsnetten moeten wijken
voor de grote « vrees » der burgers :
olie, energie, werkloosheid... en een miljardentekort in de Rijksbegroting.
Het is duidelijk : het spelletje van vreesaanjagen en betrouwen in de « grote »
Tindemans wordt voortgespeeld... tot het
huwelijksbed voor de gevaarlijke en onzedelijke BSP is gespreid I En dan wordt
alles « anders »...
Duurder in ieder geval...

ONTLEDING VAN DE TEKST
Het onderwijs : de belachelijke vaagheid
spreekt best uit dit « programma » van
welgeteld zeven lijnen : « Het onderwijs
moet, in de eerste plaats, aan alle jonge
mensen gelijke kansen bieden om de
best mogelijke opleiding te verkrijgen.
Daarom zal aan de inhoudelijke vernieuwing van ons onderwijs, onder degelijke
pedagogische en wetenschappelijke begeleiding, bijzondere aandacht worden besteed.
De Nationale Schoolpaktkommissie zal
onverwijld haar werkzaamheden moeten
hervatten om de herziening van het
Schoolpakt te voltooien.
Terwijl de CVP haar kiesstrijd vooral tegen de VU heeft gevoerd onder het motto van de verdediging van de vrije school,
heeft formateur Tindemans zelfs niet het
principe van een volledige gelijkheid van
alle schoolnetten in zijn programma durven opnemen !... Om de BSP-geliefde
geen pijn te doen ?

initiatieven kunnen worden genomen,
wanneer de doelstelingen van het Plan
niet verwezenlijkt worden omdat het
privé-initiatief in gebreke blijft, de Ynarktekonomie ondoeltreffend werkt of de
omvang van de sektor of onderneming
een overheidsparticipatie rechtvaardigt.
In dit perspektief zal de regering onder
meer ijveren voor de oprichting van een
petroleumraffinaderij en van een petrochemisch bedrijf in het Luikse ».

SOCIAAL BELEID
Ziehier de toverachtige beloften : « De
prioritaire belangstelling van de regering
zal gaan naar de minst bedeelden ten
einde ze beter in te schakelen in onze
samenleving : of het nu gaat om gehandikapten, invaliden, personen die tussen
de mazen van de sociale wetgeving vallen, bewoners van krot- of ongezonde
woningen, gastarbeiders of mensen van
de ontwikkelingslanden, allen hebben hebben recht op een grotere inspanning vanwege de overheid.
Voorrang zal moeten worden verleend
aan de beveiliging van de uitkeringen
van de sociale zekerheid door ze te koppelen aan het welvaartspeil, aan het invoeren van een socio-vitaal minimum inkomen en aan de opruiming of de verbetering van de ongezonde en onaangepaste woningen ».
Dit zijn allen voornemens die ook in ons
VU-programma voorkomen, zeer duidelijk
sinds 1971. Het verschil zit hem daar dat
het dokument Tindemans niets zegt over
de middelen die moeten worden aangewend om zulk beleid te kunnen voeren :
te weten, een grondige herverdeling van
de inkomens door een radikale hervorming van het stelsel van de maatschappelijke zekerheid.

EKONOMISCH BELEID

DE STAATSHERVORMING

Terwijl geen enkele konkrete maatregel
wordt voorgesteld inzake het bestrijden
van de inflatie, een verhoogde tewerkstelling en de energievoorziening, en het
dokument Tindemans de CVP-honing over
« ekonomie in dienst van de mens » aan
onze baard smeert, wordt de tekst plots
zeer konkreet op één punt : te weten, de
staatsraffinaderij en het petrochemisch
bedrijf te Luik. Nog een eis van die vurige staatskapitalistische BSP met Cools !
Lees zelf maar : « Industriële --.'erheids-

De Vlaamse CVP is met Tindemans stoer
naar de verkiezingen gegaan met twee
duidelijke opties :
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•
een degelijke gewestvorming
spoedig mogelijk »...

Ooordel zelf maar : « Wat de uitvoering
van artikel 107quater van de nieuwe
Grondwet betreft, bestaat blijkbaar nog
onvoldoende eensgezindheid, onder meer
over de samenstelling van de op te richten organen en hun bevoegdheid, leder
voorstel ter zake roept nog scherpe reakties en tegenvoorstellen op.
Vermits het hier gaat over een diepgaande hervorming, waarbij ook bestaande instellingen in vraag worden gesteld, lijkt
het een slechte methode, naar aanleiding
van een regeringsvorming te pogen een
snel vergelijk uit te werken.
En goede hervorming komt maar tot stand
in een klimaat van rust en objektieve benadering van het probleem.
De idee van de gewestvorming is geboren in de Werkgroep van de Achtentwintig, welke vergaderde in het najaar
van 1969. Zij was samengesteld uit de
leidende figuren van alle in het Parlement
vertegenwoordigde partijen. Het lijkt aangewezen dat de konkrete uitwerking van
de idee aan eenzelfde werkgroep wordt

toevertrouwd. Slaagt zij er niet in tot
een behoorlijk voorstel te komen, dan
dient de regering zelf een voorstel te
formuleren en aan het Parlement voor te
leggen ».
In niet-parlementaire taal wil dat zeggen
dat de formateur en de toekomstige x'f
gering geen enkele verantwoordelijkheid
durven opnemen en de gewestvorming
opnieuw verwijzen naar de oeverloze besprekingen in een werkgroep. Het wordt
inderdaad anders... men keert terug naar
de situatie 1968-1969.
Van een provincie Vlaams-Brabant, van
de gematigde eisen van het Vlaams Overleg-Komitee, van het programma van Antwerpen (CVP-kongres) is niets te bespeuren.
Dit zijn dan de zeer slappe en beginselloze « krachtlijnen » van Tindemans.
Onze oppositie begint nog vóór de regeringsvorming.

Senator MAURITS COPPIETERS

« zo

• splitsing van het kiesarrondissement
Halle-Vilvoorde.
Van de spoed voor Gewestvorming is
niets meer terug te vinden. Integendeel,
het dokument Tindemans steekt de gewestvorming in de koelkast.

'^^^éS^^^
« de druiven der gramschap
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V A N DE REGEN IN DE DROP!
(AVD) Sinds een tweede junta
Papadopoulos en zijn kolonels
aan de dijk zette is het land der
Grieken van de regen in de drop
terechtgekomen.
De
repressie
met willekeurige arrestaties en
processen achter gesloten deuren gaat onverminderd verder. Op
het eiland Jaros, op vijf km varen
van Athene, worden de « provokateurs » in barakken ondergebracht die al in 1969 op aandringen van het Internationale Rode
Kruis moesten gesloten worden.
Sinds een drietal weken is het
« onherbergzame » eiland met
een belangrijke gast verrijkt : de
64-jarige ex-minister van Defensie Georgios Marvos. Zijn misdaad bestaat er in dat hij de beslissing van de Britse regering,
een bezoek van twee Britse oorlogsschepen aan Griekenland af
te zeggen, ietwat te uitbundig
heeft toegejuicht.
Al in januari j l . had Marvos de
toestand in de koncentratiekampen
publiekelijk
aangeklaagd.
Vandaag vreest men voor zijn gezondheid. De voormalige minister
en leider van de centrum-oppositie lijdt nl. aan stoornissen in de
bloedsomloop en onderging in
1969 een riskante maagoperatie
waarvan hij tot dusver niet kompleet is hersteld. De vochtigheid
van de barakken alsook de hitte
en koude die afwisselend op het
eiland heersen zijn naar verluidt
niet gunstig voor zijn wankelende gezondheid.
De arrestatie en deportatie van
Marvos is een voorlopig hoogtepunt in de jongste Griekse ontwikkeling. De breuk tussen het
regiem en de bevolking wordt
met de dag groter en de ekonomische toestand is er evenmin op
verbeterd. De inflatie rukt op
naar 50 t.h. in weerwil van regeringsmaatregelen om de gestrande industrie en landbouw weer
vlot te krijgen, terwijl anderzijds
de buitenlandse politiek van het
land in een onbehaaglijke afzondering is verzeild. De kommissie
van
de
Gemeenschappelijke

Markt wijst alle associatie-akkoorden met Athene af. De Raad
van Europa heeft de schending
van elementaire mensenrechten
door het regiem gepleegd met
klem veroordeeld. Te Washington
staat president Nixon onder zware druk van prominente politici,
die verder samengaan met de
Griekse generaals afraden. Ten
slotte werden de betrekkingen
met Turkije nog verslechterd door
de aanweigheid van petroleum in
de Egeïsche Zee. Al bij al kan
men stellen dat de tweede junta

nog slechter is dan de eerste
ofschoon het verdwijnen van Papadopoulos
• destijds » door
sommigen als een demokratische
overwinning werd begroet ! Die
tweede junta verdient alleen krediet
voor
de
vrijmoedigheid
waarmee ze haar anti-demokratische houding kolporteert. Zoals
een woordvoerder van de generaals onlangs verklaarde : « WIJ
zijn een militaire diktatuur, men
doet er goed aan van ons geen
demokratische restauratie te verwachten ».

IN ENERGIEKRISIS
PRESIDENTSVERKIEZINGEN IN FRANKRIJK
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Bovenstaande tekeningen tonen duidelijk aan, dat het blok dat mei
slechts één kandidaat uitpakt het van het kamp wint, dat met verscheidene kandidaten uitpakt. Dat viel vorige keren voor Pober en Mitterand
falikant uit, ten voordele van Pompidou.
Nu dreigt zich precies het tegenovergestelde voor te doen : Mitterand
is de enige kandidaat van het socialistlsch-kommunistisch
blok, de
gaullisten en de centrumpartijen
zitten geplaagd met vier kandidaturen : Chaban-Delmas, officieel
UDR-kandidaat, Giscard d'Estaing,
kandidaat van het Centrum — in koalitie met de gaullisten), Faure,
gaullist en kamerpresident, en ten slotte eerste-minister Mesmer, die
zich ter elfder ure kandidaat stelde • met verzoek aan de anderen zich
terug te trekken, ten einde te herstellen ». Dat deed Faure, op voorwaarde dat de anderen dat ook deden en dat doen ze niet. Vooral
Chaban-Delmas acht zich geroepen als erfgenaam van de Gaulle en
Pompidou.
Een en ander verklaart de verwarring, waarvan Parijs deze week het
toneel was. Is dit het begin van het einde van het gaullisme ?

ECHTERNACH-PROCESSIE IN USA
CAVD) Een paar maanden geleden
kwam het woord « impeachment »
nog aan als een moderne versie
van kinder- of volkenmoord. Vandaag is het een voorwerp van
dagelijkse
konservatie.
Wel
schrikt nog een deel van Amerika's openbare mening terug voor
de gevolgen van wat zij beschouwt als een onherroepelijke
maatregel. Volgens een recente
peiling van « Newsweek » zijn

AARDGAS DRAAFT MEE

47 t.h. Amerikanen voorstander
van impeachment en 41 t.h. er
tegen. Op zijn perskonferentles
behandelt Nixon de hele aangelegenheid als een gewoon falt-divers. Onthecht en zakelijk weidt
hij uit over zijn betrekkingen met
de terzake bevoegde kommissie
van het Amerikaans Kongres.
Intussen stapelt het bezwarend
materiaal tegen de president zich
op : geluidbandjes, processen te-

BIZAR LAOS
(AVD) Prins Soevannoevong, de voornaamste Pathet Lao-leider, is uit
zijn schuilplaatsen naar Vientiane teruggekeerd. Daar heeft Soevana
Phoema een voorlopige koalitieregering
van nationale unie gevormd.
OHicieel zou die ontwikkeling het einde moeten betekenen van een
tien jaar oude burgeroorlog die door de intense participatie van Amerikaanse bommenwerpers uitgroeide tot een verschrikkelijke
konfrontatie. Men zal zich herinneren dat de twee prinsen, halfbroers en
leiders van ' de twee nationale landsdelen » niet aan hun eerste
verzoening toe zijn. Heeds in 1962-63 zaten ze halfbroederlijk
naast
elkaar in een koalitieregermg. Hierbij werd uiterst links telkens weer
verjaagd door rechtse krachten die door Bangkok of Washington waren
gesteund en willekeurig over het koninklijk leger konden beschikken.
Het is bijgevolg nog te vroeg om nu al te zeggen of de verzoening dit
keer duurzaam zal zijn. Misschien moet prins Soevannoevong in de
toekomst opnieuw Vientiane verlaten en de hulp inroepen van zijn
Noordvietnamese vrienden. Hoe dan ook, voortaan zullen • de twee
hoofdsteden • Loeang-Prabang, waar koning Sisavong Vathana resideert en Vientiane, waar de regering vanouds geïnstalleerd is, onder
kontrole staan van evenredig samengestelde legerkontingenten.
De
nieuwe- regering heeft een paar bizarre kenmerken : ieder minister
wordt gesekundeerd door een vice-minister uit het andere kamp. Het
is haar opdracht het akkoord toe te passen en algemene verkiezingen
te organiseren. De regering van Soevana Phoema wordt bovendien
nog bijgestaan door een nationale politieke koalitieraad (met liefst 42
leden i) die de regering moet advizeren en die onder leiding staat
van Soevannoevong. Tot wat een burgeroorlog al niet leiden kan !
Na tien jaar verschrikking is het front van de Pathet Lao sterker dan
ooit en rechts is hopeloos verdeeld. Vanuit Laos vertrekt vandaag
een bevreemdend anti-paralleliisme : terwijl de oorlog in het ekonomisch ontwricht Zuid-Vietnam zich weer eens op gang trekt, gaat Laos
nu aan vrede en nationale verstandhouding werken. Misschien zal het
voorbeeld van Laos in heel Indo-China vreedzame impulsen loswoelen,
want ook in Kambodja en Thailand is de vrede nog lang niet binnen
onmiddellijk bereik.

gen voormalige medewerkers, beschuldigingen van moedwillig vertekende voorlichting, van belastingsperikelen en noem maar op.
En toch blijft de sfeer vrij bedaard en uiterlijk onbewogen, uitbarstingen van verontwaardiging
zijn verrassend afwezig, de partijtamtams zwijgen en de grootmeesters van de oratorische stilistiek wachten kennelijk een
gunstiger ogenblik af. Op de keper beschouwd hoeft die kalmte
niet eens te verwonderen : de
demokraten laten niet in hun
kaarten kijken en verschansen
zich rn een soort pragmatische
objektiviteit terwijl de republikeinen minder wakker liggen van
hun president... dan van hun eigen bedreigde verkiezingskansen.
Te Atlantic City verklaarde vicepresident Ford dat de konservatieve Grand Old Party (GOP) bij
de tussentijdse kongresverkiezingen van november e.k. van vijftig tot honderd zetels kan verliezen. Daarom dringen de republikeinen niet zo hard op spoed aan.
Als die GOP de impeachmentprocedure kan doen aanslepen
tot dicht bij de verkiezingen dan
zit er nog een kans In dat Nixon
het toch niet zo onherstelbaar
slecht doet. Nixon zou dan Immers de inzet zijn van die verkiezingen. Slaagt de president
erin de schade te beperken en
te bewijzen dat hij nog een aanzienlijk deel van het gehavend
vertrouwen uit de brand kan slepen dan zou het hele kongres
nog wel twee keer nadenken alvorens het hoofd van zijn president te eisen. Waarschijnlijk kan
die elektorale berekening voldoende verklaring zijn voor het
vreemdsoortig
processievertoon
— een stap voorwaarts en een
stap achteruit — dat het Amerikaans kongres tot dusver terzake van het « impeachment »
heeft opgevoerd.

(jeeveedee) Al werden de beperkingen inzake reklame-verlichting opgeheven en vraagt ekonomie-minister Lubbers niet
meer dat de mensen 's avonds de overgordijnen sluiten, de
energie-krisis werkt in Nederland nog altijd door. De Arabische olie-boykot is immers nog van kracht, op de grote
autowegen mag niet harder dan 100 km per uur gereden
worden en de prijzen blijven — als gevolg van de duurdere
olie — uit de pan vliegen. Een verre van stabiele situatie
dus, en men beklaagt er zich dan ook over dat tijdens de
Belgische oliebesprekingen tussen de regering, de maatschappijen en de sociale partners het voorbeeld van Nederland zo sterk werd benadrukt.
Hoe onzeker het allemaal nog is aan het energie-front blijkt
uit de gang van zaken rond de prijs van het aardgas. Zoals
bekend vormt dit gas, dat overvloedig uit de Nederlandse
ondergrond naar boven wordt gehaald, een sterke troef In
handen van de regering-Den Uyl. Bij wijze van spreken zou
het land voor geruime tijd selfsupporting
kunnen zijn wat
de energievoorziening betreft, ook al zouden daartoe veel
fabrieksinstallaties moeten worden omgebouwd. Maar als
erfenis uit de tijd dat de meeste mensen in de verste verte
nog niet aan energiekrisis en zulke zaken dachten, moet de
Nederlandse staat de zeggenschap over het aardgas delen
met een aantal petroleummaatschappijen (die zo'n tien jaar
geleden blijkbaar wél een vooruitziende geest hadden I). En
door dat gemengde beheer kan de regering haar potentiële
troef niet met een breed en overtuigend gebaar op tafel
leggen.

GOEDKOOP STOKEN
In dat verband is het lopende debat over de prijs van het
aardgas zeer illustratief. Aan de Nederlandse verbruikers
kon dit gas tot nu toe tegen een aantrekkelijke prijs worden
geleverd, wat ook maar normaal is voor een eigen bodemschat. Honderdduizenden Nederlandse gezinnen hebben de
afgelopen jaren daarvan geprofiteerd door hun woningen te
voorzien van centrale verwarming, gestookt op aardgas. Het
gaf geen rompslomp zoals bij het gebruik van kolen of
stookolie : het gas stroomde onverpoosd en niemand behoefde zich zorgen te maken om een voorraadje. Nu mocht ais
gevolg van EEG-afspraken, de prijs van het gas dat naar het
buitenland wordt geëxporteerd, niet hoger zijn dan de prijs
die de Nederlanders zelf betalen, wat dus betekende dat
België, Frankrijk, enz. eveneens voor een schappelijke prijs
beschikten over een portie uit de Nederlandse « gasbellen ».
Met Italië werd zelfs een kontrakt gesloten dat voorzag In
een ongewijzigde leveringsprijs voor een termijn van liefst
twintig jaar ! Door de energiekrisis en dan met name door
de sterk gestegen olieprijzen is dat hele prijzensysteem op
de helling komen te staan.
De regering heeft immers de aardgasprijs gekoppeld aan de
olieprijzen, wat betekent dat nu de tijd voor een hoger tarief
voor de gasverbruikers is aangebroken. Er waren daarover de
afgelopen week hoogst alarmerende berichten. Volgens sommige bronnen zouden de konsumenten tegen het einde van
het jaar zelfs 2 a 3 keer zoveel moeten betalen als ze gewend
waren, een reuzenklap dus voor de mensen die toch al elke
week dieper in hun beurs moeten tasten om rio algemene
prijzengalop te kunnen bijhouden. Die geruchter ,<wamen in
omloop vlak voor de provinciale verkiezingen van deze week,
en het wekte dan ook geen verwondering dat eerste-minister
Joop den Uyl zich haastte om het publiek te verzekeren dat
het aardgas wel iets duurder zou worden, maar hoogstens
een paar centen, zeg maar dertig centiemen, per kubieke
meter.

LASTIG DILEMMA
Dat klonk erg geruststellend. De verkoopmaatschappij van
het aardgas, waarin de regering slechts voor de helft zeggenschap heeft, reageerde echter meteen door erop te wijzen
dat in dat geval de hele koppeling tussen aardgas- en olieprijzen moest worden losgelaten. Want de olie is zodanig
duurder geworden dat aan een stevige gasprijs-verhoging
niet te ontkomen valt. U begrijpt dus het dilemma waar de
Nederlandse regering voor staat : ofwel de binnenlandse
gebruiker zien koest te houden door een lichte prijsverhoging, ofwel het gas even duur maken als de olie en daardoor
honderden miljoenen guldens aan het buitenland verdienen I
Oog in oog met deze lastige beslissing ziet iedereen hoe de
energiekrisis nog wel degelijk de ganse ekonomie van het
land beïnvloedt. En daarom zou een olieprijzen-beslissing in
België, gebaseerd op het Nederlandse voorbeeld, een besluit
op bepaald wankele bodem zijn.

BRUSSELSE
KANKERPLEK
UITZUIVEREN
In de jaren zestig was Brussel
een
waar
strijdtoneel.
De
Vlaamse gemeenschap was er
van overtuigd dat daar de strijd
moest gestreden worden. Daarom werden in de Brusselse
straten de barrikades beklommen. Vandaag is dat niet meer
nodig ; voorlopig althans niet.
De kleurpartijen zien hun unitaristisch masker wegsmelten. De
drukkingsakties, die jarenlang
«verden volgehouden, werpen
resultaten af.
Dat voelt ook de Vlaamse gemeenschap te Brussel.
De tijd van « keer terug naar
uw dorp » is voorbij. De Brusselse frankofonen hebben immers de Vlaamse centen nodig.
En de echte Brusselaars hebben leren inzien dat de Vlamingen, ondanks de hetze van de
frankofone pers, nog zo'n kwade gezellen niet zijn.
Akkoord, de strijd is nog niet
gestreden. Maar de verdere
evolutie ligt omzeggens volledig in onze handen. De « Vlomse gastarbeider » raakt ontvoogd.
Dat kan niet gezegd worden van
de buitenlandse gastarbeiders,
die bovendien in de ongastvrije
hoofdstad een ferm stuk van
hun leven moeten doorbrengen.
Zeker, de klemtonen liggen anders, maar de gastarbeiders
worden vandaag gekweld door
de pesterijen die ook voor ons
het leven in Brussel zuur maakten en vaak nog.
Zij werden naar onze kontreien
gelokt om de vuile karweitjes
op te knappen. Vooral de zogenaamde « illegalen », die geen
arbeidsvergunning
verkregen,
zijn het slachtoffer van de uitbuiting door mensen die we onze landgenoten zouden moeten
noemen.
Zeker de Noordafrikanen worden in Brussel (dat ambieert de
hoofdstad van Europa te zijn)
behandeld zoals destijds het
* Vlaams gespuis ».
Zakenlui en politici houden
daarbij de handen op één buik.
De krotten, die tegen onverantwoorde prijzen voor de gastarbeiders oepngesteld werden,
worden nu zonder meer ge-

kraakt om plaats te maken voor
« world-trade-centers » en andere mondaine
wolkenkrabbers
waar men de arbeiders buitenkijkt.
Momenteel spelen zich in de
Brusselse arbeiderswijken dagelijks droevige verhalen af. De
huurprijzen worden de hoogte
ingejaagd, en de behoeftige
krotbewoners krijgen de deurwaarder over de vloer.
Intussen doet ook de vreemdelingenpolitie haar werk. De uitbuiters worden niet gestraft,
maar alles wordt in het werk
gesteld om de « illegalen » aan
de deur te zetten.
Bij valavond en 's nachts snorren politie- en rijkswachtpatrouilles door de Brusselse straten om « al wat lang haar of
een donkere huidskleur heeft »
lastig te vallen.
Uiteraard blijven de vreemdelingen die rondrijden met een
CD-nummerplaat ongemoeid...
Een en ander schuilt onder de
mantel van de zogeheten misdaadbestrijding.
Het loont de moeite om even
in Brussel 's avonds rond te
kuieren en de «gastvrije sfeer»
op te snuiven.
Terecht komen de vreemdelingen op straat. De betogingen
en akties van de jongste dagen
zijn nog maar een teken aan de
wand.
Hen valt daarbij de eer te beurt
de wonderbare machtsontplooiing van de arm der wet te mogen bewonderen. Door tal van
toevallige
omstandigheden
groeiden in Brussel nog geen
soliede ghetto's. Maar, wat zich
momenteel in Brussel voltrekt,
kan niet zonder dramatische gevolgen blijven.
Brussel is van oudsher een
IC gastvrije » stad... Maar de
politieke- en geldbonzen zijn het
grondig aan het verknoeien.
Het federale België zal die kankerplek moeten uitzuiveren.
BART

ERGERLIJKE
BEHEERSPRAKTIJKEN
VU-kamerlid
Willy
Kuijpers
heeft gevraagd, minister van
Nationale Opvoeding te interpelleren over de « ergerlijke
beheerspraktijken » in dit ministerie. Er wordt gevraagd, hoe
het mogelijk is, dat de werkingstoeiagen voor het voorbije
en het lopende schooljaar zo
laat worden uitbetaald ; of het
ministerie overweegt aan de
betrokkenen (die leningen moe-

een eeuw geleden te ardooie

GEBOORTE VAN
CYRIEL YERSCHAEVE

ten aangaan n.v.d.r.) verhaalinteresten toe te kennen ; waarom duizende pertinente opmerkingen van het Rekenhof onbeantwoord blijven (de interpellant kan een dossier voorleggen
met 3000 opmerkingen) en ten
slotte : wanneer de wedde van
de leerkrachten nu eindelijk
eens juist en tijdig zullen betaald worden (maanden wachten op uitbetaling, jaren op aanpassing I...).
We dachten indertijd dat minister Vermeylen de kampioen der
verlate uitbetalingen was, maar
zijn opvolger Calewaert schijnt
hem nog met vele lengtes te
kloppen. En dat voor een « socialist » en een f< humanist » !
Nou, bij de krijgsraden sUk het
indertijd ook niet zo nauw...

STEFAAN
VAN DEN
BREMT
Over de aanhouding van deze
dichter, verdacht van hulp aan
Arabische verzetsstrijders bij
sabotage-akties in Nederland, is
al heel wat te doen geweest.
Eens te meer wordt hier de
kwestie van het voorarrest te
berde gebracht en de vraag, tot
hoever de macht van een onderzoeksrechter en een raadkamer mag reiken, zonder de rechten van de verdediging te krenken. In een vraag aan de minister van Justitie acht VU-kamerlid Kuijpers de hulpverlening
aan de vrijheidsstrijders niet
bewezen en vraagt hij, op welke
gronden de arrestatie van Van
den Bremt bekrachtigd blijft.
En of er — buiten de gangbare
normen van de rechtspleging —
geen voorlopige invrijheidsstelling kan overwogen worden gezien familiale omstandigheden
(gezinsuitbreiding).
Zelfs indien de dichter onrechtstreeks medeplichtig zou zijn is
een handhaving van de voorlopige hechtenis (die alleen verantwoord is wanneer een invrijheidsstelling het onderzoek
in gevaar zou brengen, wat hier
kennelijk niet het geval is) niet
verantwoord, temeer dat de ervaring leert dat een beklaagde,
die aangehouden
verschijnt,
doorgaans zwaarder gevonnist
wordt dan indien hij vrij verschijnt.
We zijn een punt genaderd,
waarop de gerechtelijke hervorming, maar dan in demokratische en in sociale zin, aan de
orde moet gesteld worden ; ons
18e-19e eeuwse rechtsapparaat
doet het niet meer.

Noch Ardooie, noch Alveringem,
noch de Vlaamse gemeenschap
storen zich nog aan de Belgische ukazen tegen wijlen Cyriel
Verschaeve. De operatie Brevier heeft slechts onderstreept,
dat wat de priester-dichter rest
welkom Is in zijn geboorteland.
Daaran kunnen doodvonnissen
bij verstek, verbod van een
Westvlaams gouverneur,
een
straat naar Cyriel Verschaeve
te noemen, of de recente intimidatie van het Belgisch gerecht
tegenover hen, die het gepraat
beu, kort en goed Verschaeve
van Tirol naar Vlaanderen overbrachten, niets veranderen.
Zo zal dan 1974 — zij het betrekkelijk bescheiden — in het
teken van deze grote, omstreden Vlaming staan. Tijdens de
bloemenhulde op de aanstaande
Ijzerbedevaart zal Verschaeve
speciaal gehuldigd verorden. Er
is een reeks onuitgegeven kleurenfoto's van Verschaeve verschenen, die thans reeds te
koop zijn en op 28 april a.s.
wordt te Ardooie {tussen Tielt
en Roeselare )de honderste geboortedag van de dichter herdacht (3 April 1974) met als
voornaamste punt van het programma de onthulling van een
gedenkplaat aan het geboorte-
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HOE "ANDERS"
HET WORDT
Niet alleen wij hebben het misselijk spiegelgevecht van de
CVP-BSP door, ook andere waarnemers hebben het doorzien.
In « De Post •• van vorige week schreef hoofdredakteur Jef
Anthierens een merkwaardige ontleding van de onderhandelingen tussen katolieke en socialistische partijbonzen, om een
regering te kunnen vormen. We geven hierna enkele passages uit dit artikel weer, die de nagel op de kop slaan en die
o.a. het nut en de noodzaak van een vrije weekbladpers bewijzen, daar waar het doorsnee-dagblad qua kritische benadering en back-ground-informatie op enkele uitzonderingen
na, schromelijk in gebreke blijft.
De staatsraffinaderii
in het Luikse zal niet Ibramco heten.
Maar dat ze er l<omt, is wellicht het enige waar we op het
ogenblik zeker van zijn. Omdat de Luikse socialisten dat
willen. Zoals zij ook de Kamers hebben laten ontbinden en
vervroegde verkiezingen uitschrijven. Lef hebben ze wel, die
Luikenaars en het is maar jammer dat ze bij de Vlamingen
geen even gehaaide tegenspelers vinden. Ze krijgen de raffinaderij waar de regering over gevallen is en ze maken nu
alweer de dienst uit, alsof zij de verkiezingen
gewonnen
hadden.
Tindemans-Martens (de overwinnaars), onderhandelen met
Cools-Van Eynde (de verliezers) alsof de BSP vijf zetels had
gewonnen en de CVP twee zetels verloren. De CVP onderhandelt vanuit de angst.
Waar wordt er op het ogenblik over onderhandelt ? « Niet
over de manier waarop ze het land willen regeren, maar de
manier waarop ze de macht onder elkaar zullen verdelen -,
zei een lid van het CV P-hoofd bestuur me vorige zaterdag.
' De socialisten zijn nog nooit zo vastberaden geweest ».
Neem nu die petroleumprijzen. Jarenlang hebben de petroleumbazen eigenmachtig beslist hoe dat in zijn werk moest
gaan. Niemand heeft hen rekenschap gevraagd. En nu gaan
de vakbonden ineens steigeren. Terwijl iedereen weet dat de
prijzen overal in West-Europa veel hoger liggen dan bij ons.
Terwijl iedereen ook weet dat de Franse industrie ondanks
de hogere prijzen op volle toeren draait en hard op weg is
om zijn Europese konkurrenten een duchtige zwieperd toe te
dienen. Ook de BSP, ook het ABVV en ook Georges Debunne,
de trouwe slaaf van zijn Luikse bonzen, weet dat.
Maar ja. het zit hun hoog dat de Vlaamse industrie zich
verder ontwikkelt. Tot de jaren zestig stond ' l'outil • — het
industriële gereedschap — nog grotendeels in Wallonië Daar
moesten de werkrachten uit Vlaanderen toen heen. Wij waren toen de Turken, de Spanjaarden, de Marokkanen. En ook
de linkse vakverenigingen zagen daar geen been in.
Maar sindsdien is er rond Antwerpen, Gent, Brugge een
petrochemische nijverheid gegroeid. Want de havens liggen
nu eenmaal in het Vlaamse land en daar kan geen Luikse
BSP en geen Vlaamse aanhang wat aan veranderen.
' Ik vrees », zei diezelfde CVP-figuur me, « dat de Waalse
socialisten revanche willen nemen voor wat hun is ontnomen.
Ze dreigen met bezettingen van de oliebedrijven en ze laten
hun minister, Claes, zinspelen op sankties tegen de industrie.
Met andere woorden : ze willen het klimaat verpesten in
Vlaanderen. Ze willen onrust, beroering, troebelen. Op die
manier zullen ze de industriëlen het leven vergallen, tot die
het beu zijn en eruit trekken.
Als ze hun slag thuishalen zal Vlaanderen er na enkele tijd
net zo verpauperd bijstaan als Wallonië. De bevolking zal er
niet beter van worden, de partij wel. Linkse partijen gedijen
het best in een sfeer van angst ».
In Vlaanderen hoeven er geen 600 industriëlen (zoals in
West-Duitsland) uit te wijken om hier een ekonomisch kerkhol te kreéren. Als Cools en Debunne er maar een paar op de
knieën rijgen mag de CVP volgende keer nog eens vijf zetels
winnen. Hoe « anders » het wordt in Vlaanderen wordt niet
bepaald door de kiezers, maar door een handvol Luikse socialisten.

huis, waar zijn ouders Melanie
Deforche en Frans Verschaeve
woonden (Brugstraat).
Gemeentebestuur en Verschaeve-stichting
richten
samen
deze herdenking in. Dat werd
verteld op een gezellige perskonferentie, waar beklemtoond
werd dat Ardooie naast de fijnbesnaarde dichter-priester Delfien Vanhoutte en de eerste
missiebisschop van Kongo mgr
Roelens ook Cyriel Verschaeve
als geboren Ardooienaar wil
huldigen, als priester, dichter
en estheet.
Direkte verwanten van Verschaeve leven er niet meer te
Ardooie Zijn ongehuwd gebleven zuster Marie overleed in
het ouderlijk huis in 1941, zijn
broer Alfons, prokureur des konings te Kortrijk, stierf er in
1937. De kinderen van Alfons
Verschaeve zijn de enige familieleden van de dichter.
Verschaeve bracht zijn jeugd te
Ardooie door, liep er lagere
school, doch trok naar Roeselare en Brugge voor zijn priesterstudies. Hij werd dan leraar te
Tielt en bracht tot aan de eerste
wereldoorlog zijn vakantie te
Ardooie door. Hij leerde er de
beeldhouwer Henri Boncquet en
de musikus Chielens kennen,
die hem inzicht gaven in de

beeldende kunst en in de muziek, waarmee hij later zijn voordeel deed bij zijn essays over
de kunst (Uren van bewondering). Verschaeve zag Ardooi
voor het laatst in 1944 tijdens
zijn vlucht naar Oostenrijk. Het
werd een afscheid voor altijd.
PROGRAMMA
De eeuwfeestviering begint om
halfelf met een mis met homilie
door Anton van Wilderode en
wordt opgeluisterd door het Ardooise Piuskoor. Daarna wordt
de gedenkplaat onthuld, gevolgd
om 13 uur door een feestmaal
in het klooster van de zusters
der H. Kindsheid. Lucien Van
Acker en
Romain
Vanlandschoodt zullen de jeugd van de
herdachte oproepen, pater Vandewalle houdt de feestrede :
« De Vlaamse Boodschap van
Verschaeve ». Voor het feestmaal kan men inschrijven door
storting van 200 fr. op giro nr.
000-0019925-40 gemeentebestuur
Ardooie.
In de jongensschool ten slotte
heeft van 26 tot en met 28 april
een Verschaeve-tentoonstelling
plaats met herinneringen aan
Verschaeve uit Ardooie zelf, aan
gevuld met dokumenten uit het
Verschaeve-archief van het Lootensfonds. (r.c.)
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Men kan vandaag echt niet — of niet
n,eer — beweren dat het Daensisme
— de « Christene Volkspartij » — geen
belangstelling geniet.
Behalve de talrijke herdenkingen die
jaar voor jaar ergens — in de geboorte- of sterfplaats van een der vele
leiders — worden ingericht, trekken
vandaag alle media de aandacht op
die bewogen episode van onze Vlaamse geschiedenis : de televisie, de radio, de film, het toneel, de geschreven
pers en het wetenschappelijke én geromanceerde boek. Straks zullen de
universiteiten misschien het wetenschappelijk onderzoek leiden en aktiveren. Dat had reeds lang moeten gebeuren, maar beter laat dan nooit is ook
een belangrijk spreekwoord !

DAENSISME:
VOORHOEDE VAN DE
VLAAMSE BEWEGING
door Frans-)os Verdoodt

1
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En dan kan men zich de vraag stellen :
waarom bovenop dit alles nog eens een
publikatie over het Daensisme ?
Toch is de reden van zo'n publikatie
dwingend. Omdat tot op heden alle
publikaties een sintese of een analise
(of allebei) brengen van het sociaalpolitieke element van de Daensistische
beweging, van de onverbidelijke tegenkanting, van de inbreng van de gebroeders Daens, maar de volgende belangrijke tekortkomingen vertonen :
# Bewust of onbewust verwaarloost
men tenminste een zestal belangrijke
Daensistische leiders uit de schaduw
van de onbetwistbaar grote figuren
Pieter en Adolf Daens weg te halen :
Alois De Backer, Hector Plancquaert,
Frans Lambrechts, Albert Van den
Bruele en Karel-Leopold Van Opdenbosch. Als wij schrijven « tenminste »
dan duiden wij nog op enkele anderen,
die door omstandigheden slechts beperkte tijd konden meewerken ; wij
zullen hun rol op het einde van deze
uiteenzetting even bespreken.
9 Ze verwaarlozen te stellen — de
bewijzen voor de stelling liggen nochtans voor het grijpen — dat het Daensisme de politiek-sociale voorbode van
de Vlaamse beweging is geweest. De
Daensistische beweging groeide uit do
Vlaamse Beweging, pikte aan bij de
politieke stroomversnelling teweeggebracht door het overheersende sociale
vraagstuk in dit land en mondde tenslotte uit in het politiek georganiseerde Vlaams-Nationalisme.
Eerlijkheidshalve moeten wij hierbij
vermelden dat één auteur"— Lode Wils
— op die regel enigszins een uitzondering vormt.
Als wij de afzonderlijke Daensismepublikaties overlopen, valt de hierboven geschetste leemte inderdaad op :
— Pieter Daens Priester Daens, volksvertegenwoordiger voor Aalst en Brussel ; 1909 ; hulde aan zijn beroemde
broer, hulde aan al de mensen van het
eerste uur, behalve Hector Planquart,
die pas een prestige-strijd binnen eigen
rangen tegenover Pieter had verloren
Pieter breekt Plancquaert ook niet af ;
faits-divers over de eerste jaren van
de strijd, soms zeer ontroeren en in
ieder geval eerlijk tegenover zichzelf
en de strijdgenoten.
— Hendrik-J Elias Priester Daens en
de Christene Volkspartij ; 1904 ; eerste wetenschappelijke benadering v^n
de beweging ; vooral gericht op Priester Daens en diens moeilijkheden met
de Kerk ; behandelt geen neven- en
geen bijfiguren.
— Stijn Storms (Karel-Leopold Van
Opdenbosch) Pieter Daens, zijn leven
en zijn werken ; 1919 ; huideschrift
aan Pieter Daens.
— Karel Van Isacker : Het Daensisme;
1965 ; moedig wetenschappelijk werk
over de politieke achtergronden ; konflikt bisdom-priester Daens
— Luc Delafortrie • Priester Daens, uit
de memoires der familie ; 1961 ; een
eerlijk en emotioneel geladen levensschets van priester Daens, geplaatst
in het kader van een strijd voor meer
rechtvaardigheid ; een requisitoir voor
de tegenstanders ; steunt vooral op
familie-archief Daens.
— Luc Delafortrie : Pieter Daens ;
1963 ; idem als boven.
— Lode Wils Het Daensisme ; 1969 ;
wetenschappelijk zeer merkwaardig ;
peilt vooral naar de bronnen van het
Daensisme.
— Louis-Paul Boon : Pieter Daens of
hoe in de negentiende eeuw de arbei-
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Alle Kristen-demokraten op één almanak. Op het ogenblik dat die verschijnt zijn
enkelen onder hen reeds naar de katolieke partij overgelopen (Renkin. Carton De
Wlart), terwijl de overigen zich als vlaams-natlonalisten verenigden In de Vlaamse
Federatie van Hector Plancquaert. De paus bezet nog steeds een centrale plaats
op de prent.
ders van Aalst vochten tegen armoede
en het onrecht ; 1971 ; sterke beschrijving van de sociale wantoestanden te
Aalst en van het zich organiserend socialisme ; last hierin ook de strijd van
de Daensistische beweging.
Als men vandaag het Daensisme gaat
beschouwen als een deel van de
Vlaamse Beweging, steunt men zich
in het algemeen op enkele feiten en
vaststellingen die gekend en bekend
zijn: Kronologisch vermelden wij :
# De eerste redevoering van Priester
Daens in het parlement (21.12.1894)
was in het Nederlands.
9 Advokaat De Backer sprak uitsluitend Nederlands in het parlement
(1900-1904). Pieter Daens zou later hetzelfde doen. Geplaatst in het kader van
toen, was dit heel merkwaardig.
9 Priester Daens verliet met zijn partij reeds na 1 jaar aansluiting de « Belgische Volksbond » (1897) en sloot aan
bij de inmiddels door Hector Plancquaert geïnspireerde « Vlaamse Christene Volkspartij ». Toen men Daens
verweet de Belgische Volksbond —
verbond van sociaalvoelende katolleken die eigenlijk nooit hun binding met
de katolieke partij opgaven : Carton
de Wiart en Renkin werden spoedig
nadien op partij-katolieke lijsten gekozen — te verlaten en toe te treden
tot de Vlaamse Christene Volkspartij,
antwoordde hij dat hij niet anders kon:
zij die het Daensisme op de been had-

en geholpen, hoorden tot de kring van
sociaalvoelende flaminganten, waartoe
ook Plancqaert hoorde.
# Priester Daens legde het eerste
wetsvoorstel neer tot vervlaamsing
(lees vernederlandsing) van de Gentse
universiteit. Dit gebeurde in mei 1905.
9 Twee van de drie belangrijkste leiders van het Daensisme vlak vóór de
eerste wereldoorlog (Pieter Daens,
Plancquaert, Van den Bruele) sloten
aan bij het aktivisme en maakte deel
uit van de Raad van Vlaanderen (Plancquaert en Van den Bruele).
0 Onmidellijk na de eerste wereldoorlog sloot de Daenspartij een verkiezingskartel de frontpartij. Zij be
kwamen elk één volksvertegenwoordiger (1919). De aktieve samenwerking
bleef nog 12 jaar bestaan.
# In de tweede helft van de dertiger jaren ging de aanhang van de
Daenspartij bijna geheel over naar het
Vlaams-Nationalisme, politiek georganiseerd in het VNV
Al de aangehaalde feiten en omstandigheden zijn sprekend voor de stelling dat het Daensisme de voorhoede
was van de Vlaamse Beweging. Zij zullen echter pas ten volle hun betekenis
krijgen in de hienavolgende schets van
de Christene Volkspartij, van de voorgeschiedenis af tot haar verdwijning.
Als men de titel « vader van de
Christene Volkspartij • wil toekennen,
dan komt die titel toe aan Hector

Plancquaert. Hij was de allereerste
Daensist, dus nog vóór Daens zelf !
Het fenomeen Plancquaert, de al te
zeer vergeten en verzwegen leider,
vertoont nog andere bijzondere kenmerken : hij was ook de laatste levende leider van het Daensisme en toen
hij in 1953 overleed, kon men schrijven
dat hij het Daensisme had helpen ontstaan, mede had opgebouwd en het had
overleefd. Dramatisch is die laatste
vaststelling wel : de partij waarvoor
hij meer dan veertig jaar van zijn leven had gegeven, behaalde bij de algemene verkiezingen van 1936 nog
slechts 897 stemmen ! Plancquaerts
levensloop toont nog een ander drama : de onkans en het politieke noodlot hebben zich doorheen alle mogelijke bochten gewerkt om hem uit het
parlement te kunnen houden. Dit laatste had ook voor de Daenspartij verstrekkende gevolgen. Met Plancquaert
in het parlement — bijvoorbeeld voor
het arr. Dendermonde, waar hij feitelijk verkozen was, doch het slachtoffer werd van woordbreuk — zou het
Daensisme niet alleen een verkozene
méér in het arr. gehad hebben, doch
het had kunnen beschikken over een
beroepspolitikus méér, daarenboven
een man die alle kwaliteiten van de
beroepspolitikus bezat : werkkracht,
oroanisatorisch talent en redekunst.
Eigenlijk bezat hij alle kwaliteiten behalve één : diplomatie. Misschien zou
hij die kwaliteit kunnen verwerven hebben ? Maar in geschiedschrijving moet
men voorzichtig omspringen met een
woord als « indien » ,.
De felle Hector Plancquaert van Wortegem — arr. Oudenaarde — was vóór
1900 reeds in kontakt met de Antwerpse flamingant Pauwels. Uit dit kontakt
groeide indirekt het Daensisme. Pauwels en Plancquaert bepleitten en verhoopten de sociale en kulturele ontvoogding van Vlaanderen via een open
kontestatie tegen de konservatieve Katolieke partij, die geleid werd door de
aarts-konservatieve aristrokraat Woeste, Vlaamsonkundig . maar volksvertegenwoordiger voor het arr. Aalst !
Woeste moest gekelderd worden. Het
kon echter dus alleen te Aalst gebeuren, waar de flaminganten die taak
vooralsnog niet konden of wilden op
zich nemen. Pieter Daens bijvoorbeefd
is lange tijd Woeste-gezind geweest en
dokter Isidoor Bauwens van het Davidsfonds heeft zich nooit van de partijkatolieken te Aalst willen verwijderen,
hij zetelde zelfs als lid van het partijkatolieke
stadsbestuur
tijdens
de
moeilijkste jaren van de strijd tussen
katolieken en Daensisten. Intussen timmerde Plancquaert onvermoeibaar aan
de weg : eerst riep hij tijdens de
Vlaamse landdagen op tot het stellen
van tegenkandiaten tegen konservatieve katolieken, later proklameerde hij
dat de open oppositie méér moest zijn
dan het stellen van tegenkandiaten alleen, er moest een autonome partij
komen, een « Vlaamse Christene Volkspartij ». Dat was in 1890. Drie jaar later was de droom (!) van Pauwels en
Plancquart ei zo na vervuld : de kristen demokraten of Daensisten behaalden bij de eerste verkiezingen waaraan
ze deelnamen (herfst 1894) liefst 43,42
% der stemmen in het arr. Aalst, tegen
51,84% voor de katolieken. In het toen
geldende
kiesstelsel
betekent
dit
6,58% stemmen te weinig om in het
arr. Aalst de 4 beschikbare kamerzetels
te veroveren en Woeste niet naar de
Kamer te laten terugkeren !
Die 6,5% méér zaten er nochtans in.
Chantage, broodroof en verdachtmaking vanwege de partij-katolieken —
die de steun kregen van de Kerk —
hebben het verhinderd. Over die tragische periode uit onze politieke geschiedenis is reeds heel veel ge schreven, maar wie het desondanks bewezen wil hebben kan terecht bij de
herinneringen van oud-Daensisten en
vooral bij de archieven die de katolieke
streekpers van toen bevatten. Of misschien kan men Plancquaerts Jan Vleminx eens nalezen, het boek dat de
auteur voor vele jaren de onverdiende
naam van anti-klerikaal heeft bezorgd.
Intussen zijn wij vooruitgelopen op het
schema van de gebeurtenissen en omstandigheden die tot het ontstaan van
het Daensisme te Aalst hebben geleid.
(vervolgt)
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DE VERKIEZINGEN
IN DE OOSTKANTONS
Het is niet toevallig dat de Vlaamse
pers bijna geen melding gemaakt heeft
van de verkiezingsuitslagen in Duits
België . men laat de oorlogsbuit nog
steeds aan de Walen. De Duitse Belgen beschikken, evenmin als de
Vlaamse Brabanders uit het arr. Brussel, over een eigen kiesdistrikt. De
verkiezingsuitslagen voor die uithoek
moeten dus per kanton (Eupen, Malmédy, Sankt Vith) opgeteld worden ; en
dan ziet het beeld er nog scheef uit,
want in het kanton Malmédy bevinden
zich weliswaar ook Duitse gemeenten,
maar de uitslag wordt er door de
Waalse meerderheid bepaald, zodat
de totale uitslag over de drie kantons
ongunstig moet uitvallen voor een partij als de PDB die een zelfstandiger
optreden van de Duitstaligen beoogt en
dus alleen deze laatsten aanspreekt.

« UIT DEN HOEK » GEHAALD NIEUWS
Om het joernalistiek verzuim van onze
ambtsbroeders goed te maken drukken
wij hierhonder de verkiezingsresultaten af.
KAMER
RW
PFF
SPB
CSP
PDB
SENAAT
RW
PFF
SPB
CSP
PDB

1971

1974

6,07
25,42
9,30
37,92
19,95

5,31
15,26
13,93
39,94
24,31

1971

1974

6,40
20,55
11,70
59,87

6,46
15,48
14,66
37,69
24,59

N.B. Verklaring der afkortingen.
RW : Rassemblement Wallon.
PFF : Partei für Freiheit und Fortschrift (in feite PLP).
SPB : Sozialistische Partei Belgiens
(in feite PSB).
CSP : Christlich-Soziale Partei (in feite PSC).
PDB : Partei der Deutschsprachigen
Belgier.

De uitslag voor de provinciale raad
van Luik lijkt ons niet betekenisvol genoeg om mede te delen.
Er is echter een andere uitslag te vermelden : die voor de •• Rat der Deutschen Kulturgemeinschaft ». Om voor
de hand liggende redenen kon deze
raad niet, zoals de Vlaamse en Waalse,
uit parlementsleden bestaan. Een goed
jaar geleden werd hij opgericht en toen
samengesteld uit gemeentelijke mandatarissen op grond van de uitslagen
van de wetgevende verkiezingen. Op^
10 maart II. mochten de kiezers in de
vijfentwintig officieel als Duitstalig erkende gemeenten voor het eerst de
leden van hun kultuurraad verkiezen.
De uitslag is zeer belangwekkend omdat hij de sterkte der gezindheden weergeeft binnen de Du'ts-Belgische volksgroep, met het oog op de waarneming
van hun eigen kulturele belangen.

VLOEDGOLF BLEEF UIT
Er is een tijd geweest (kort na de wederaanhechting bij België) dat in die
streek 80% van de stemmen naar de
CSP gingen.
Voor haar medeplichtigheid aan Belgiè's verfransingspolitiek is zij nu
zwaar gestraft, ook al mag men de
PDB-kiezers niet allen als gewezen
CSP-kiezers beschouwen. Toch mag deze afstraffing ons niet doen vergeten
dat de CSP haar stellingen in de Kamer met 2,02% verbeterd heeft (de
enorme opdonder die ze in de Senaat
gekregen heeft is waarschijnlijk aan
personenkwesties te wijten) : hetzelfde verschijnsel dus als in bijna heel
België.
De socialisten maken nog steeds de
kleinste partij uit maar, zij zijn hun
stemmenaantal snel aan het opdrijven
(door
dienstbetoon,
benoemingen,
e.d m., anders gezegd met de gewone
partijmiddelen die evenwel niets te maken hebben met een socialistische visie op de maatschappij).
De liberalen lijden een nederlaag die
daar nog zwaarder uitvalt dan die welke zij in heel het Walenland hebben
moeten slikken Een val van 25,42% op
15,26% ('in de Kamer) is volgens onze
begrippen (een schommeling van 5%
geldt in België reeds als belangrijk)
een politieke ramp.
Het Rassemblement Wallon tenslotte
heeft zijn stellingen zo goed als gehandhaafd.
Met dit allen hebben wij het nog niet
gehad over de PDB ; zij is nochtans de
enige oorspronkelijke, inheemse partij,
de enige ook die het behoud van de
Duitse volksaard als hoofdpunt In haar
programma heeft geschreven.
Veertien dagen vóór de verkiezingen
van 1971 daagde zij op, toen nog in de
gedaante van « CUW » (Christliche
Unabhangige Wahlerschaft). Voor de
Kamer haalde zij toen bijna 20% van
de stemmen (in het kanton Eupen
4.286, tegenover 6.631 voor de CSP) ;
voor de Senaat diende zij geen lijst in.
Het was als een donderslag bij heldere hemel. En de donder bleef ginder
rommelen. Een aantal aanzienlijke mannen uit de streek sloten aan bij de (nadien tot PDB omgedoopte) nieuwe partij, die zich organiseerde en veel van
zich deed spreken. Vriend en vijand
hadden dan ook een vloedgolf verwacht
die met jong geweld alle ijveraars voor
tweetaligheid in een hoek zou spoelen.
Welnu, dit is niet gebeurd. De PDB is
weliswaar de tweede sterkste partij
sterker dan socialisten en liberalen,
van Duits België geworden, heel wat
die hun sterkte moeten halen uit Verviers. Luik en Brussel. Een winst van
5%, een totaal van circa 25%, dat blijven mooie cijfers, vooral voor beginnelingen. Maar een echte doorbraak
is het niet geworden. Vermoedelijk
heeft de PDB met een zelfde tegenwind te kampen als VU, RW en FDF :
de ekonomisch-sociale inzet van de
verkiezingen.
Naast de cijfers voor de reeds vermelde partijen mogen wij niet stilzwijgend voorbijgaan aan een partij die
in de Oostkantons steeds een grote
aanhang gehad heeft : die der blancostemmers. Zij behaalde ditmaal één
vijfde van het totaal der uitgebrachte
stemmen, dit is twee tot drie maal
meer dan het Belgisch aemiddelde.

Ziehier deze uitslag :

HET HOGE VEEN SCHEIDT OOK DE

CSP : 47%, wat recht geeft op 12 zetels.

GEESTEN

PDB : 26%, wat recht geeft op 6 zetels.
PFF : 15%, wat recht geeft op 4 zetels.
SPB : 13%, wat recht geeft op 3 zetels.
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Hoe klein het gebied van de zgn Oostkantons ook is, men kan het niet als
een eenheid beschouwen. Eens te
meer heeft het kanton Eupen heel anders gereageerd dan het kanton Sankt
VIth ; en Malmédy natuurlijk nog anders, omdat het een grotendeels Waals
kanton is. Het duidelijkst wordt dit

zichtbaar wanneer men een uitslag opstelt per kanton. Deze geeft volgend
beeld (voor de Kamer) :
— in EUPEN
1. CSP (6.684 stemmen).
2. PDB (3.154 stemmen).

Zo zien « wij » dat. Minister van Binnenlandse Zaken Close (PSB) ziet het
natuurlijk anders. Zijn reaktie op de
uitslag was een zucht van opluchting,
uitmondend in de uitlating : « het
blijkt nu wel dat de meerderheid der
Oostkantons-bewoners voor de traditionele Belgische partijen gestemd hebben en dus (sic) voor een soepele
tweetaligheid ».

3. SPB (1.720 stemmen).
4. PFF (1.811 stemmen).
5. RW (307 stemmen).
— in MALMÉDY
1. CSP (4.419 stemmen).

EEN VERTEGENWOORIGING

2. PFF (2.286 stemmen)

DIE ER GEEN IS

3. SPB (1.950 stemmen).
4 RW (1.451 stemmen).
5. PDB (1.417 stemmen).
— in SANKT VITH
1. PDB (3.737 stemmen).
2 CSP (2.547 stemmen).
3. PFF (1.119 stemmen).
4. SPB (1.089 stemmen).
5. RW {58 stemmen).
De woordvoerders der uitheemse partijen vermelden als verklaring voor deze toch wel zeer uiteenlopende drie
uitslagen, dat de ekonomische toestand en de oorlogsnasleep in Sankt
Vith erger zijn dan elders. Ten eerste
is dit voor de oorlogsnasleep alleen
kwantitatief waar (het von Rundstedtoffensief trof Sankt Vith zeer zwaar,
Eupen bijna niet).
Maar vooral ; men gaat al te graag
voorbij aan het grote verschil tussen
de mensen ten noorden en die ten zuiden van het Hoge Veen. Deze nog
steeds zeer werkzame natuurlijke grens
(die daar mede de Frans-Duitse taalgrens bepaalde) heeft het kontakt tussen de noordelijke Ripuanische Franken en de zuidelijke Moeselfranken
steeds bemoeilijkt. De zuidelijken zijn
eigenlijk Eifelbewoners, nogal teruggetrokken landvolk. De noordelijke hebben altijd veel te maken gehad met
Luik en Aken, met Maas en Rijn. Eupen
is een echt stadje, waar al vroeg nijverheid gevestigd werd. De Eupense
omgeving staat dan ook veel sterker
onder Luiks-Waalse invloed dan die
ten zuiden van het Hoge Veen.

Wat hebben al deze cijfers nu opgebracht als vertegenwoordiging van de
Duitstaligen in het Belgische parlement ?
Als volksvertegenwoordiger werd Willi
Schyns (CSP) en Fred Evers (PFF)
verkozen. Beiden legden de grondwettelijke eed af in het Duits, het Frans
en het Nederlands (en In deze volgorde).
Als senator werd Albert Dauine (SPB)
verkozen, die de eed aflegde in net
Duits en het Frans. ~
Zodoende verwerven deze drie het
recht, met adviesrecht In de Duitse
Kultuurraad te zetelen.
Bovendien legden In de Kamer de heren Damseaux (PLP) en Ylieff (PSB),
en in de Senaat de heer Gramme (PSC)
de eed in het Frans en in het Duits af.
Door dit zinnebeeldig toevoegsel, dat
geen enkele juridische
uitwerking
heeft, werpen deze Walen zich eigenmachtig op tot woordvoerders van de
Duitstaligen.
Ook de drie eerstgenoemden zijn in
die hoedanigheid onbetrouwbaar :
Schyns omdat hij een franskiljons Altbelgier is. Evers omdat hij een franskiljons Neubelgier Is, Dauine omdat hij
eigenlijk een Waal is en alle drie omdat zij stromannen zijn van Waalse
partijbesturen, met als opdracht, Belgisch Duits taalgebied geleidelijk maar
onomkeerbaar met het Waalse gewest
te versmelten.
Zodat Belgische Duitsers in ons parlement eigenlijk door niemand vertegenwoordigd worden.

KAREL JANSEGERS

EUPEN
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KINDEROPVANG
MODERNE NODEN VRAGEN
DRINGEND MODERNE OPLOSSINGEN

Kinderdagverblijven zijn uit onze hedendaagse maatschappij nog moeilijl< weg te
denken. Vele vrouwen met zeer jonge
kinderen blijven thans hun vroegere beroepsarbeid verderzetten, ook na de geboorte van een eerste, tweede of zelfs
volgend kind. De oplossing dat grootmoeder op de kleintjes past is niet altijd mogelijk en ook niet wenselijk. Een betaalde
hulp in de huishouding, die tevens voor
de kinderen kan zorgen, is financieel maar
mogelijk voor vrouwen met een goedbetaalde betrekking.
Niet alleen voor buitenshuiswerkende
moeders, maar ook voor zelfstandigen en
zelfs voor alle moeders, stelen zich af en
toe of regelmatig problemen, waarbij een
kinderdagverblijf een nutige funktie zou
vervullen.
Wij willen hier niet de diskussie openen
of de beste opvoeding voor het kind het
gezinsmilieu is of niet. Dit kan trouwens
van geval tot geval verschillend zijn.
Het probleem, dat zijn oorzaak vindt In
feitelijke omstandigheden dat meer en
meer vrouwen gaan werken, waardoor
meer en meer de vraag gegroeid is naar
oplossingen om kleine kinderen beneden
de drie jaar op te vangen naast het eigenlijke gezinsmilieu, is het onderwerp
van tal van studies, verklaringen van betrokken instanties zoals het Nationaal
Werk voor Kinderwelzijn, het Verbond
van Medisch-Sociale Instellingen van Caritas Catholica, de vakverenigingen e.a.
Ook het ministerie van Volksgezondheid
en Gezin tracht een oplossing te vinden
voor een aantal nijpende problemen. Men
mag echter niet te lang blijven stilstaan
bij studies, vergaderingen e.d. maar men
moet tot de aktle kunnen overgaan. Hoelang al wacht men niet op een beslissing
over de besteding van de gelden die door
de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor
Werknemers bestemd werd voor kollektieve voorzieningen inzake kinderopvang ?
WAT ER NU BESTAAT
Volgens gegevens op einde 1973 zijn er
in ons land ;

• 143 kinderkribben met een plaatsruimte voor 7.443 kinderen van O tot 3 jaar ;
• 5 571 bewaaksters, erkend door het
NWK met een kapaciteit voor 12 100 kinderen (max. 5 kinderen per bewaakster) ;
• 188 kindertehuizen {waarvan er 32 ook
kinderen in internaat opnemen, met een
kapaciteit van 2.123 bedden (meer dan 5
kinderen per tehuis)
• 249 peutertuinen (voor kinderen van 18
maanden tot 3 jaar) met 5.760 kinderen ;
• 28 kleintjesoorden (internaatsverband)
voor 1.530 kinderen.
Binnen deze formules waren aldus bijna
29 000 kinderen beneden de 3 jaar einde
1973 toevertrouwd aan derden, die hiervoor erkend en betaald worden. Men mag
echter niet vergeten dat daarnaast nog
de « zwarte kindermarkt » bestaat, nl.
personen die wel kinderen thuis opnemen, doch door geen Instelling hiertoe erkend en dus ook niet gekontroleerd worden omtrent hun opvoedkundige en hygiënische waarborgen. Er zijn tenslotte
ook de buren en de familieleden, vnl. de
grootouders, die voor de kinderopvang
ingeschakeld worden. Over de omvang
van deze « hulp » bestaan geen cijfers
noch schattingen.
NOOD AAN AANGEPASTE VORMEN
VAN KINDEROPVANG
De Hoge Raad van het Gezin heeft In
1971 reeds een aantal suggesties aan de
bevoegde minister overgemaakt, teneinde
de mogelijkheden om een utibrelding en
een aanpassing van de huidige vormen
van kinderbewaking vorm te geven.
Het plaatsen van kinderen In externaatverband werd het beste geacht, omdat
aldus een aanvullende en geen vervangende rol van het gezin ontstaat. Het
internaat wordt trouwens door psychologen en kinderartsen, tenzij in abnormale
omstandigheden, uitdrukkelijk afgewezen.
Niet alle vormen van kinderopvang In
externaat zijn daarom aan te bevelen. Er
moeten voldoende waarborgen zijn, vnl.
van opvoedkundige, morele, hygiënische
en medische aard. De kinderkribbe, In zijn

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN
TARIEFVERMINDERING OPENBAAR VERVOER VOOR

O

WEDUWEN, INVALIEDEN, GEPENSIONEERDEN EN

Onlangs verscheen In het Staatsblad een
koninklijk besluit dat de weg opent om
ook tegemoetkoming van overheidswege
in te stellen .indien het gezinsinkomen
dit wettigt, wanneer een klein kind geplaatst wordt bij een bewaakster, verbonden aan een kinderdagverblijf en die
voldoet aan bepaalde erkenningsvoorwaarden.

In de kinderkribben worden geen zieke
kinderen opgenomen. Het zou trouwens
ongepast zijn met een kind met 39 of 40
graden koorts op stap te gaan.
Aangepaste oplossingen voor de verzorging van een ziek kind thuis moeten verbonden worden aan de organisatievoorwaarden van kinderdagverblijven. Thans
moeten de ouders zelf thuis blijven,
meestal de moeder die het minst verdient en dus het minste loonverlies meebrengt, maar er ook aan vakantie bij inschiet. Langs wettelijke weg zou hiervoor
wel een oplossing kunnen gevonden worden, o.a. door het toekennen van kort
verlet, teneinde de eerste nood op te
vangen totdat een andere oplossing gevonden wordt. Dit is dan een suggestie
voor onze parlementairen !
En tenslotte, de kleine kinderen van nu,
de toekomst van morgen, hebben niet
alleen nood aan « bewaking », maar wel
aan opvoeding die van jongsaf aan begint.
Misschien is het maar een woordgebruik
te spreken van « kinderbewaking », ook
in de meest recente wetgeving, en wordt
wel degelijk bedoeld « kinderopvang »,
hopen we maar I

1
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gen waarin de hoedanigheid van WIGW wordt bevestigd. Het is dan dit attest dat moet voorgelegd
worden.

OMSCHRIJVING

Het Is de bedoeling later aan iedere belanghebbende
een « nationale verminderingskaart » af te leveren.
Rechthebbende personeelsleden NMBS die ook van
deze vermindering kunnen genieten, moeten zich
wenden tot de stationsloketten of de stationskassiers, die hen alle Inlichtingen zullen verschaffen.

De betrokkenen moeten eenvoudig hun ziekenboekje
tonen aan het loket van het station of aan de aangestelde van de buurtspoorwegen, die het vervoerbewijs moet afleveren. Deze ziekenfondsboekjes
moeten voorzien zijn van het vignet « GWW » of
van het vignet « Invallede •.
Indien hetzelfde gezin verschillende WIGW's telt
die in hetzelfde ziekenboekje zijn ingeschreven,
dient men bij de ziekenkas een attest aan te vra-
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De prijzen van de petroleumprodukten
zijn er dan toch (eindelijk !) duurder op
geworden. Het hing al lang in de lucht
en iedere doorsnee verbruiker had er
zich ook al lang bij neergelegd, het was
enkel nog wachten op konkrete cijfers
en die kennen we sedert juist een week
en sedert vorige maandag betalen we
de nieuwe prijzen ai. In deze rubriek gaan
we deze week (nog) niet in op de prijzenverhoging wel op een andermerkwaardige bladzijde uit het jongste petroleumkonflikt, met name de oprichting van een
« kontrolekomitee voor de petroleum ».
De beslissing om dit komitee op te richten werd veertien dagen geleden genomen in het Nationaal Komitee voor de
Ekonomische Expansie (NKEE). In dit Komitee zetelen vertegenwoordigers van
de regering, de werkgevers en de vakbonden en in dit gezelschap van potentaten werd beslist een Kontrolekomitee
uit de mouw te schudden. Er bestaat In
dit land een parlement en daarin zetelen
de « verkozenen des volks » maar wanneer een belangrijke beslissing moet genomen worden zoals bv. de oprichting
van een Kontrolekomitee dan beslissen
daar enkele heren over die wie weet hoe
een stuk macht in handen gekregen hebben en het parlement wordt daar koudweg tussen uit gelaten. Een merkwaardig
stukje demokratie is dat wel. Ik begrijp
er niets meer van.

BIJZONDER PROBLEEM :
HET ZIEKE KIND

Voor de zeevarenden onder Belgische vlag vervangt
een speciale stempel het bedoelde vignet.

WAT MOET MEN HIERVOOR DOEN ?

q

OPLOSSING IN HET VOORUITZICHT

WEZEN

Vanaf 8 april 1974 kunnen weduwen, invalieden, gepensioneerden en wezen (de zgn. WIGW's) een vermindering genieten op de tarieven van alle treinen
(enkel tweede klas) en autobusdiensten NMBS. De
toegestane vermindering bedraagt 50%.

o

huidige vormgeving, maar ook in een
verkleinde omvang, genoot de voorkeur
in het advies van de Hoge Raad van het
Gezin, boven de formule van de prlvébewaaksters, omdat deze onvoldoende
waarborgen zouden kunnen geven.
Thans wordt echter wel aangenomen dat
de kinderkribben ook wel een aantal nadelen hebben, o.m. het feit dat wel veel
aandacht gegevens wordt aan het hygiënische aspekt, maar dat het kontrakt met
de buitenwereld, het leven van alledag
van een gezin beter aan bod kan komen
wanneer het kind in het gezin van de
bewaakster opgenomen wordt. Dit en ook
het feit dat de privé-bewaakster dichter
bij de woonplaats van de ouders gelegen
is, maakt wellicht het sukses uit van de
oplossing voor kinderopvang via een bewaakster, die door meer en meer jonge
gezinnen verkozen wordt boven de kinderkribbe.
Het fmanciële aspekt maakt dikwijls nog
bezwaren uit. In de kinderkribbe wordt
de prijs voor de plaatsing bepaald volgens het Inkomen van het gezin. De kinderbewaakster moet volledig door het gezin betaald worden.

BLINDEN
Wat de blinden betreft (50% korting op het spoor,
gratis vervoer op het net van de Interkommunale
maatschappijen), zij dienen bij de direktle van de
vervoermaatschappijen of aan het loket van het station een formulier af te halen, dat zij moeten laten
invullen en vervolgens verzenden naar het Rijksfonds voor Sociale Reklassering van Minder-valleden
Meiboomstraat 14, 1000 Brussel, dat een nationale
verminderingskaart zal overmaken. Bij bedoeld aanvraagformulier moet een attest gevoegd worden,
afgeleverd oor een oogarts en bevestigend dat betrokkene voor minstens 90% blind is. Ofwel kan ook
verwezen worden naar een dossier bij het ministerie van Sociale Voorzorg.
De Inkomsten van de blinde spelen hierbij geen rol.
Cw.

DOKUMENTATIE

PETROLEUM PRIJZEN

Wie van een Kontrolekomitee spreekt
denkt uiteraard ook aan kontroleren. Wie
dus logisch doordenkt en denkt dat de
petroleumbazen nu eindelijk op de vingers zulen gekeken worden zouden wel
eens ontgoocheld kunnen uitkomen. Van
kontrole kan maar iets in huis komen
wanneer men een kommissie op de been
brengt waarin én valabele én betrouwbare mensen zitten uit de verschillende
bevolkingslagen die belang hebben bl|
zo voordelig mogelijk olieprijzen. Konkreet betekent dit dat het nieuwe komitee
geen onderonsje mag worden tussen regering, werkgevers, oliemaatschappijen
en vakbonden. Ook de verbruikers moeten mee rond de tafel zitten. Een Kontrolekomitee zonder konsumentenvertegenwoordigers bestaat al bijna 20 jaar in de
gas- en elektriciteitssektor én met magere resultaten. Verscheidene malen heeft
de Bond van Grote en Jonge Gezinnen,
die zich in de elektriciteitssektor heeft
vastgebeten op grond van objektieve gegevens, opgemerkt dat dit laatste Kontrolekomitee een lachertje Is. Lessen
daaruit schijnen « de belanghebbenden »
daar niet te willen uittrekken en daarom
zit de kans er meer dan dik in dat ook
het Kontrolekomitee voor de petroleumsektor een slag in het water wordt.
Er is echter nog meer. Volgens de vakbonden zou het Komitee ook mee moeten
beslissen over de ontwikkeling van de
sektor om « ongunstige evoluties •• te
voorkomen. Op het eerste zicht lijkt dit
een aanvaardbare eis doch wanneer je
dieper op de zaak ingaat is dit vakbondsstandpunt onredelijk. Deze stelling houdt
immers In en kontroleren en meebeslissen en dat gaat toch onmogelijk samen.
Wie mee wil beslissen moet dat zelf weten doch zichzelf nadien zogezegd gaan
kontroleren is een zuivere vorm van bedrog. Meebeslissen én kontroleren gaat
nooit samen ook al denken onze monopolievakbonden net het tegengestelde.
Als de werkgevers en de vakbonden beter hun specifieke en/of eigenbelangen
in overleg met de oliebazen willen regelen dan moeten ze dat zelf weten en daar
maar verantwoording over afleggen tegenover hun leden (we betwijfelen wel of
dit ooit gebeurd) maar dan moeten ze dit
niet doen onder de naam van de belangenverdediging van de verbruiker. Verbruikers weten ook wel wat ze willen en ze
zijn mondig genoeg om voor hun eigen
belangen op te komen.

13 APRIL 1974

IN MEMORIAM

PONS VAN
DER BURCHT

vorming als licentiaat bestuurswetenschappen en zijn beroep als
auditeur van het Rekenhof hem
dienstig waren — is hij de spil
geweest van een uitgebreid en
goed georganiseerd dienstbetoon
in zijn gemeente, in zijn streek en
in het arr. Aalst.
Fons kwam — zoals zovelen in
Terjoden — uit een traditioneel
nationalistisch milieu. Hij was een
zeer sociaal gericht man met een
moderne visie en vooruitstrevende ideeën.
Hij was een « lastigaard », en we
bedoelen dit als een uitgesproken
eretitel: zijn bekommernis om een
eigentijds
Vlaams-nationalisme
vervulde hem steeds met grote
zorg en aandacht voor het programma van de partij en voor de
mandatarissen die dit programma
moesten belichamen. Principieel
onverzettelijk, maar met 'n koekehart en met een joviale rondborstigheid die hem in de omgang
tot een bindteken tussen mensen
en strekkingen maakte, speelde
hij een onvervangbare rol niet
alleen in zijn afdeling, maar ook
in ^ans het arrondissement.

Te Erembodegein-Terjoden is verleden dinsdag totaal onverwacht
de heer Fons Van der Burght overleden. Fans keerde dinsdagavond
met een paar vrienden terug van
de vergadering van het 11 julikomitee. Op het trajekt van nauwelijks een paar honderd meter
tussen de vergaderplaats en zijn
woning — trajekt dat hij te voet
aflegde — werd hij op de stoep
aangereden door een wagen. Zijn
machteloze
vrienden
konden
slechts zijn onmiddellijke dood Zijn veelzijdige belangstelling —
vaststellen.
schilderkunst, filosofie, sociologie — stond funktioneel steeds
Fons Van der Burght was een in het teken van de éne grote
der steunpilaren van de zo aktie- passie van deze jonge en veelbeve en door vriendschapsbanden lovende man : de Vlaamse strijd,
zo sterk aaneengesmede Volks- het Vlaams-nationalisme.
unie-afdeling Terjoden, wier penningmeester hij was. Als lid van Aan zijn echtgenote, aan gans zijn
de arr. raad was hij een der mar- gezin en familie, aan de afdeling
kantste figuren uit het Aalsters Terjoden en aan zijn vele trouwe
Volksunie-kader. In het Priester vrienden bieden wij zeer bewogen
Daens-ziekenfonds was hij be- ons innig en kameraadschappelijk
stuurslid en hij was één der me- medeleven aan.
dewerkers van de staf deskundigen van het Dosfelinstituut. Uit- De plechtige uitvaart zal plaatszonderlijk beslagen in een groot grijpen maandag 15 april in de Staantal administratieve, sociale en Jozefskerk te Erembodegem-Terfiskale materies — waarbij zijn joden, om 11 u.

AKTIVITEITEN
VAN HET
DOSFELINSTITUUT
• Studieweekends « Politieke Vorming » : voor deelnemers aan de kursussen « politiek opbouwwerk ». Ook
andere belangstellenden en eventueel
echtgenoot of echtgenote kunnen meekomen.
Data en plaatsen : vrijdag, zaterdag 19
- 20 april (19 - 18 uur) te Averbode
(Abdij)
— zaterdag - zondag 27 - 28 april (1413 uur) te Drongen (Gent) (Volkshogeschool De Siricel).
Onderwerpen : politieke problemen
(VU-programma, goed werken in de
partij en in het kader, hoe naar buiten treden, e.a....)
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uoLKsuni
vu EIST
PETROLEUMKONTROLE
VIA
PARLEMENT

VU-fraktie, de aandacht van uwe
leden in de regering hierop te
vestigen en onze eis te steunen
dat de oprichting van een kontrolekomitee voor de petroleum zou
worden uitgesteld tot na de herneming van de parlementaire aktivitelten.
Moest de faktor tijd bezwaren
meebrengen dan meent onze
fraktie dat niets belet het par-

Via de pers vernamen wij dat de
(aftredende) regering een ontwerp van Koninklijk Besluit zou
liebben opgemaakt tot oprichting
van een kontrolekomitee voor de
petroleum.
Dit ontwerp zou voor advies zijn
overgemaakt aan de Petroleumfederatie en aan het ACV en het
ABVV, dewelke amendementen
zouden hebben voorgesteld.
De Volksunie-fraktie is de mening
toegedaan dat over de struktuur
en de taak van dergelijk kontrolekomitee slechts zou mogen beslist worden na een ruim debat In
het parlement. Het zijn toch de
verkozen vertegenwoordigers van
het volk die in de eerste plaats
aan de regering richtlijnen en
suggesties ter zake moeten doen
vooraleer beslist wordt.
Gelet op de noodzaak de rol van
het parlement te herwaarderen,
verzoek ik U dan ook, namens de

— problemen rond samenwerking, methode en techniek bij politieke aktiviteiten en -vormen...
Inschrijving : zo spoedig mogelijk bij
het Dosfel instituut. Tribunestraat 14,
1000 Brussel en door het storten van
200 fr. deelnemingsgeld op rekening
nr. 403-0835551-81 van het Dosfelinstituut Brussel met vermelding : vormingsweekend «politiek opbouwwerk»
Averbode of Drongen.
Uitvoerig programma op aanvraag.
WELZIJNSPROBLEMEN IN VLAANDEREN VOOR HET JAAR 2000
LEVEN IN EEN STAD
Zoals wij U reeds eerder mededeelden
organiseert het Dosfel instituut een
drietal colloquia onder het thema
« Welzijnsproblemen
in Vlaanderen
voor het jaar 2.000 ».
Het eerste colloquium dat handelde
over « Bevolking en Weizijn » werd
reeds met sukses gehouden. Het twee-

lement bijeen te roepen teneinde
de frakties toe te laten hun kijk
op het gestelde probleem bekend
te maken.
De te volgen procedure kan het
voorwerp uitmaken van onmiddellijk overleg waarvoor wij beschikbaar zijn.
(de VU-kamerfraktie stuurde dit schrijven aan de
overige frakties in de Kamer).

VUJO-NATIONAAL AAN ALLE
AKTIEVE VUJO-LEDEN
Om de werking van de VUJO-kernen, 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 werkwijze 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 27 april a.s. : volgende gegevens op te
sturen naar Hugo Van Bueren, Sorbrechthofstraat
22, 2520 Edegem,
tel. 03/49.11.25.
1. ervaringen en dokumentatie omtrent de werking zowel voor ledenwerving, 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.

de colloqium « Leven in een stad »
zal georganiseerd worden op zaterdag
18 mei e.k. te Steenokkerzeel in het
Vormingscentrum Kasteel Van Ham,
i/an 10 uur tot 17u.30.
PROGRAMMA
10 uur : Inschrijving en kennismaking
IOu.15 : Inleidend referaat : « Sleutels voor goed samenleven • E. Van
Itterbeek, socioloog
llu.15 : Koffie
llu.30 : « Oude stadskernen als leefbare woonmodellen van nu » (hoe oude kernen herwaarderen ?) J. Beeck,
grafikus
13 uur : Lunch
14U.30 : « Leef- en woonmodellen van
nu » R. Sepelie, architekt
16 uur : Koffie
16U.15 : Paneeldiskussle. Deelnemers
en referenten wisselen van ideeën
Einde rond 17u.30.
Inschrijvingen : kunnen gebeuren door
storting van 150 fr. op rekening nr.
430-0835551-81 van het Dosfelinstituut
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
Donderdag 18 april te 20 u. — Sociaal
dienstbetoon (I) — Hoe organiseer ik
als invidu zelf sociaal dienstbetoon in
mijn streek (al dan niet mandataris) ;
over welke mogelijkheden moet ik beschikken of niet beschikken..
Donderdag 2 mei te 20 u. — Sociaal
dienstbetoon (II) — Hoe pak ik het aan;
waar haal ik de nodige informatie en
hoe wend ik ze aan ; hoe krijg ik de
beste resultaten.
Lesgever : Willy Cobbaut, voorz. O. VL.
Centrum voor sociaal dienstbetoon.
Woensdag 15 mei
gemeentelijk
schoolbeleid.
Woensdag 29 mei : milieuhinder.
De lessenreeks gaat door in het Huis
der Vlaamse Leergangen, Leuven (bij
stadhuis), 3e verd., en is gratis.
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DKDSCBeCOOn

ANTWERPEN

ANTWERPEN :
Maandag : 15 april : geen zitdag (2de paasdag)
Maandag : 22 april : volksv. A. DE BEUL en senator H. DE BRUYNE
Maandag : 29 april : volksv. A. DE BEUL en R. MATTHEYSSENS
Lokaal : VU-Sekretariaat (Stad)-Antwerpen, Wetstraat 12, (tel. 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 : 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.

ANTWERPEN (Arr.)

BOECHOUT-VREMDE

WENSEN

VVM-AVOND

ONZE DEELNEMING

Op 25 april e.k, (donderdag) verwachten wij alle mandatarissen en
afdelingsbestuursleden op onze
VVM-avond te 20 u. 30 in « Trefpunt », Turnhoutsebaan 28, Deurne. Volksvert. mevr. Nelly Maes
zal spreken over « De taak van de
vrouwelijke mandataris ». Wij
brengen deze avond tevens een
kleine hulde aan dhr Juul Tolleneer. Wij verwachten een talrijke
opkomst.

Aan ons lid Mare Moens (en
familie )bij het overlijden van zijn
echtgenote.

Het bestuur wenst alle leden en
simpatisanten een zonnig en prettig Paasfeest !

ONTMOETING MET DE « TOP »
Onze voor 14 februari voorziene
« ontmoeting met de top > dienden wij uit te stellen wegens de
verkiezingsaktiviteiten. Uiteindelijk
zal dan deze « Topontmoeting »
(arr. Antwerpen), waarop alle arr.
raadsleden, de afdelingsvoorzitters en sekretarissen zullen aanwezig zijn, doorgaan op vrijdag
10 mei e.k. te 20 u., in het lokaal
« Trefpunt », Turnhoutsebaan 28
ie Deurne. Alle afdelingsbesturen
nemen hiervan nota. Uitnodigingen en omschrijving volgen eerstdaags.
AMNESTIE

APRIL
13. Kontich : Amnestie-hongerstaking en h. mis in « Thierbrauhof » te 19 u. Autokaravanen vanuit alle gemeenten bereiken Kontich.
14. Boom : VU-optocht, in wijk « Krekelenberg » met de Groene kapel uit Kontich. Verzamelen te 14 u. In VU-onthaal-Centrum, Antwerpsestr. 378 (Autobaan).
14-15. Boom : « Hedendaagse Vlaamse schilders ». Tentoonstelling in ons VU-Onthaalcentrum, Antwerpsestr. 378 (Autobaan), telkens van 10 tot 18 u. Inkom gratis.
19. Morisel : « Privé-Leden-Lenteavond » zaal « Atrium > te
2Cu.
19. Borgerhout : VU-Ledenvergadering te 20u.30 in de zaal
« Nieuwe Carnot ». Gastspreker : volkv. Joost Somers (St.
Katelijne-Waver).
19. Deurne : Groot sporthal in « Trefpunt », Turnhoutsebaan
28. Inkom 50 fr.
21. Borgerhout : VUJO-Borgerhout. Bezoek aan de Antwerpse
Zoo. Bijeenkomst te lOu., stipt aan de Ingang van de Dierentuin.
25. Deurne : VVM-avond te 20U.30 in lokaal « Trefpunt »,
Turnhoutsebaan 28.
27. Antwerpen ; Arrondissementeie Kolportage met « Wij »
Bereidwillige propagandisten verzamelen te 14u. in het sekretariaat Stad Antwerpen.
28. Boom : Grote VU-Autorally.
30. Wlortsel : Algemene Ledenvergadering
van bet •• Mortsels Struktuurplan ».

Het arr. bestuur roept op tot algemene deelname aan de amnestie-aktie, heden zaterdag 13 april
te Kontich. Te 19 u. h. mis in
« Thierbrau-hof ». Groet aan amnestie-hongerstakers.
UITSLAG TREKKING TOMBOLA
VLAAMSE VOLKSHARMONIE
VAN 16 MAART 1974.
Gezien het onmogelijk is de 268
winnende loten hier te publiceren,
kunnen alle loten-bezitters (mogelijke winnaars) uiterst vóór 30
april telefonisch navraag doen op
nr 03/27.00.71 (Berkenlaan 63 te
Wilrijk) of direkt de loten voor
leggen in lokaal «Café Den Draak»,
Draakplaats 1 te Antwerpen.
ARR. KOLPORTAGE
Zaterdag 27 april e.k. te 14u.
verzamelen alle propagandisten
(w.o. mandatarissen en arr. raadsleden) in het sekretariaat van
Stad-Antwerpen, Wetstraat 12 te
Antwerpen voor de arr. kolportage met « Wij » in het centrum
van Antwerpen.
ANTWERPEN (Stad)

ter

bespreking

MEI
4. Borgerhout : VU-Afdelingsbal. Zaai « Reuzenpoort », Turnhoutsebaan.
10. Deurne : « VU-arr. Antwerpen - Ontmoeting met de top »,
lokaal « Trefpunt », Turnhoutsebaan 28, Deurne. Aanvang te
20 u. Voor arr. raadsleden, afdelingsvoorzitters en sekretarissen.
26. Merksem : Vlaams Nationaal Zangfeest (Sportpaleis).

DIENSTBETOON
Elke maandag van 16 tot 20 u.
U treft er dan volksvert. De Beul,
Mattheyssens of sen. De Bruyne
aan, die u graag met uw problemen helpen. Verder is het sekretariaat alle dage nopen van 9 tot
16 u. 30. Op maandag tot 20 u.
Wetstr. 12, Antw. tel. 36.84.65.
KOO
Leden of simpatisanten uit Antwerpen (Stad) kunnen voor alle
problemen in verband met de KOO
zich wenden tot een van onze
kommissieleden : De Boel Luc of
De Laet Frans met tel. nr 33.97.90
of 38.66.92.
KONTAKTBLAD

BERICHT VAN AANBESTEDING

GEMEENTE MOL
Op dinsdag 30.04.1974 te 10 u zal er ten gemeentehuize van
Mol overgegaan worden tot het openen der biedingen, ingekomen tot het aanleggen van een sportveldbekleding op het
omnisportveld.
De stukken liggen ter inzake op :
— het kantoor der aanbestedingen, Luxemburgstraat 49 Brussel
— de burelen van de gemeentelijke technische dienst. Markt
22 Mol.
Zij zijn verkrijgbaar op laatst vermeld adres tegen storting
van de som van 50 fr. op PR 9161 van het gemeentebestuur
van Mol.

WIJIO

Verschijnt weer regelmatig vanaf de maand mei.

AMNESTIE
Heden zaterdag 13 april vieren
wij het feest van de opstanding
samen met de amnestie-hongerstakers tijdens de Paasmis te 19
u. in Thierbrau te Kontich.
Boechout sluit aan bij de «autokaravaan» van Mortsel. De wagens
verzamelen tussen 18 en 18 u. 15
aan de grote parking achter het
gemeentehuis te Mortsel-Oude
God.
AL LID ?
Blijf niet wachten. Schrijf in bij
Fred Entbrouckxk, Kapelleveldstr.
3 of Ward Bellekens, Heuveigtr.
78. En zeg het voort aan uw vrienden. Of kom er eens mee af.
BOOM
OPTOCHT
Bij gelegenheid van Pasen-kermis, organiseren wij een optocht
in de Boomse wijk Krekelenberg».
De « Groene Kapel » uit Kontich
brengt daarbij de muzikale noot.
Leden, «Wij»-lezers, simpatisanten van Boom en omliggende, wij
verwachten u op Paaszondag te
14 u. in ons lokaal en onthaalcentrum « Nele », Antwerpsestr. 378
(Autostrade) te Boom.
TER NAGEDACHTENIS
Ter nagedachtenis van onze gesneuvelde Oostfrontstrijders, richt
de Aktiegroep « Klauwaards » (sekret. Kerkhofstr 573, tel. 88.25.60)
een plechtige heilige mis in, op
woendag 1 mei e.k. in de dekenale hoofdkerk op de Grote Markt
(0-L-Vrouwkerk) te Boom, van 14
u. 15 tot 15 u. 15.
AUTO-RALLY
Inschrijvingen voor deze grote
« Leeuwen-Rally » kunnen nog
steeds gebeuren bij onze bestuursleden. Op 28 april (zondag)
e.k. dienen alle bewuste Vlaamse
auto-rally-liefhebbers in Boom aan
de start te zijn.
TENTOONSTELLING
Naar aanleiding van Pasen richten wij een tentoonstelling in onder het motto « Hedendaagse
Vlaamse schilders » in ons « VUonthaal-Centrum », Antwerpsestr.
378 (autobaan) te Boom, en wel
op zondag 14 en maandag 15
april, telkens van 10 tot 19 u. Inkom gratis. Hartelijk welkom. Het
is tevens een gelegenheid eens
kennis te maken met ons « VUlokaal ».
BORGERHOUT
VU-BAL
Men houdt de datum van zaterdag 4 mei vrij : VU-bal van afd.
Borgerhout in de zaal Reuzenpoort op de Turnhoutsebaan. Kaarten bij de bestuursleden en mandatarissen.
LEDENSLAG
De ledenslag in onze afdeling
evolueert goed. Toch kunnen wij
nog meer bereiken als ook u zich
inet en enkele leden aanwint die
u de naam, adres, geboortedatum
en beroep kunt bezorgen aan mevr. Van Geert, Lt. Lippenslaan 22.
KULTUUR

BERCHEM
INNIGE DEELNEMING
Na een kortstondige ziekte overleed op 7 april de heer Emiel
Heurckmans. Hij was ons aller
vriend en wij bieden de familie
onze innige deelneming, namens
zijn vrienden-mijnwerkers en VUvrienden.
OVERLIJDEN
Wij melden u het overlijden
van mevr. Martha Victoria De
Backer-Manders.
Onze
innige
deelneming.

Het mag gerust een keer onderstreept worden dat Bert Verbeelen, onze schepen voor Kuituur en
Leefmilieu, ernstig werk levert.
Zopas is de avond van het Vlaamse lied achter de rug of hij kondigt ons op vrijdag 26 april a.s
een avond van Jeugd en Muziek
aan in de zaal Century op de
Drink. Naast de regelmatig weerkerende en zinvolle tentoonstellingen in de gemeentelijke feestzaal weten wij dat hij reeds de
promotor is geweest van verschillende waardevolle initiatieven. Proficiat Bert I

SEKRETARIAATSMEDEDELING
Onze sekretaresse mevr. Van
Geert, Lt. Lippenslaan 22, tel.
36.68.29 heeft kaarten (prijs naar
Ijzerbedevaart.
Belangstellenden
keuze) voor het Zangfeest en de
gelieven met haar kontakt op te
nemen.
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 bereikt ? ». Aan deze avond is bovendien nog een extra-verrassing
verbonden. Bij het slot wordt een
reuzegroot Paasei gratis verloot I
VUJO
De
wandelklub
Burgerbos
brengt op zondag 21 april a.s. een
bezoek aan de Zoo te Antwerpen.
Bijeenkomst te 10u. aan de ingang dierentuin. Belangstellenden
genieten een korting op de toegangsprijs.
DEURNE
FINANCIËLE MOBILISATIE
Wij zijn volop bezig met onze
jaarlijkse financiële mobilisatie. U
mag dus alle dagen één van onze
bestuursleden verwachten. Bereidt
hun een gul onthaal.
VLAAMSE GEPENSIONEERDEN
Het bestuur doet een oproep tot
alle gepensioneerden, toe te treden tot het Verbond van Vlaamse
Gepensioneerden. Inlichtingen :
mevr. Baelemans, tel. 24.27.38.
TREFPUNT
In ons lokaal « Trefpunt •, Turnhoutsebaan 28, alle donderdagavonden Vlaamse kontaktavond.
Ontmoet er uw Vlaamse vrienden.
Festiviteiten : 19 april (vrijdag) :
groot sporthal. Iedereen welkom.
Inkom 50 fr. Kaarten te verkrijgen
in « Trefpunt ».
EKEREN
SOCIAAL

DIENSTBETOON

Onze mandatarissen zijn steeds
bereid om u te helpen. Alfons
Bollen, Koekoeklaan 7, tel.
64.49.43.
Maurits Van Tongerloo,
laan 62, tel. : 64.55.14.

Leliën-

Lode Van Vlimmeren, Hoogboomstwg 22, tel. : 64.41.48.
Veerie Thyssens, Geestenspoor
72, tel. : 41.04.41.
HOVE
DANSEN IS ONZE REGEL WEL I
Het hol van de Reynaert was
volgelopen. Dansend pratend, drinkend en etend werden de vriendschapsbanden nog echter gesmeed. Er zat pit in ons lentebal.
ZWARTE VLAGGEN
Misnoegde Hovenaars zijn niet
te spreken over de nieuwe gemeentelijke belasting op verkavelde niet-bebouwde percelen. De
aanslagbrief die hun vlak na de
verkiezingen (wat dacht je) besteld werd, lokte heel wat bittere
kommentaar uit. Onder een zwarte vlag prijkte de verkiezingsfoto
van de burgemeester met de smalende tekst ; « Dank u, mijnheer
Swaelen, voor dit prachtige paasei ».
26 MEI
Laat u niet verrassen : schaf
tijdig toegangskaarten aan... en
rendez-vous in 't Antwerps Sportpaleis. Lokatie : ANZ-sekretariaat,
Vrijheidsstraat 30-32, Antwerpen,
tel. 37.93.92.
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MERKSEM
DE VROUW VANDAAG
Het was geleden van de maand
mei 1973, dat de vrouwenafdeling
van de Volksunie Merksem haar
jaarlijks feestje gaf. Nu op 28
maart was er een lekker etentje,
dat goed en smakelijk is meegevallen. De opkomst was groter
dan die van vorige jaren. Onderwijl de lekkere schotel smakelijk
werd weggewerkt, verliepen de
uurtjes ongemerkt. Een luimig tafereeltje bracht er de stemming

in, en een omvangrijke en uitgebreide kwis hield de aanwezigen
hun belangstelling vast. Aan voorzitster Carla Van ijck en haar medebestuursleden hartelijk proficiat.

verden kunnen dit nog onmiddellijk doen bij één onzer bestuursleden.

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).
Leden die hun deelnameformuliertje tot op heden nog niet inle-

Wij nodigen onze Mortselse
VU-leden en «Wij»-lezers vriendelijk uit, in het raam van onze e.k.
algemene ledenvergadering, van
dinsdag 30 april e.k. tè 20 u. 30
in het Parochiaal centrum St-Lodewijk (Dieseghemwijk), aanwezig te
zijn en deel te nemen aan onze
besprekingen omtrent het Mort-

STRUKTUURPLAN MORTSEL

BRABANT
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE

(Arrondissement)

SEKRETARIAAT
Het arr. sekretariaat, Kongresstraat 53 te 1000 Brussel, tel.
(02)17.92.18 is alle dagen open
van 18 tot 21u.
BRUSSEL
(Br. - Haren - Humbeek - Laken)
BELASTINGSAANGIFTE
Belastingsplichtigen die moeilijkheden hebben met het invullen van hun formulieren, kunnen
hiervoor terecht in 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 vernoemd adres.
DIEST (KANTON)
BOND VAN VLAAMSE
GEPENSIONEERDEN
Op zaterdag 20 april a.s. zal de
stichtingsvergadering plaats hebben van de VVVG-afdelIng DiestMolenstede, In de gemeentelijke
feestzaal te Molenstede.
Programma : Korte toespraken
door vooraanstaande personen uit
de Vlaamse beweging, dia-montage Armand Preud'homme, heerlijke koffietafel en muziek, zang en
dans.
LEUVEN (ARR.)
PAASAKTIE VOOR AMNESTIE
VLAM organiseert tijdens de
Paasdagen een grote Amnestieaktie. Gedurende een aantal dagen, zullen een aantal Vlamingen
in hongerstaking gaan in het
Thierbrauhof te Kontich.
Op zaterdag 13 april zullen vanuit alle hoeken in het Vlaamse
land autokaravanen naar Kontich
rijden waar om 18Ü. een Paasmis
zal opgedragen worden In koncelebratie met verschillende vooraanstaande
Vlaams-natlonale
priesters.
Wij In het arr. Leuven doen
beslist mee met deze aktle, zo-

als ons werd gevraagd door de
leiding van het Komitee.
Alle simpatisanten worden uitgenodigd 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 Somers Klappijstraat 55, 3294 te
Molenstede, tel. 013-326.69.

ARR. LEUVEN
• Donderdag 18 april te 20 u.
door Willy Cobbaut, voorzitter
O. VL. Centrum voor sociaal
dienstbetoon : hoe organiseer
ik als individu aelf sociaal
dienstbetoon in mijn streek (al
dan niet mandataris) ; over
welke mogelijkheden moet ik
beschikken of niet beschikken.
• Donderdag 2 mei : te 20 u.,
deel II : hoe pak ik het aan ;
waar haal ik de nodige informatie en hoe wend ik ze aan ;
hoe krijg ik de beste resultaten.
• Woensdag 15 mei : gemeen,
telijk schoolbeleid.
9 Woensdag 29 mei : milieuhinder.
De lessenreeks gaat door in
het Huis der Vlaamse leergangen, Leuven (bij stadhuis), 3e
verd., en is gratis.
LIEDEKERKE
HONGERSTAKING
Door VU en VUJO wordt vrijdag
vanaf 19 u., paaszaterdag en paaszondan tot 13 u., een hongerstaking voor amnestie gehouden. Deze gaat door in een tent in het
Pastorijpark. Kom deze moedigen
groeten en een amnestiepetitielijst tekenen.
MOLENSTEDE
JAARLIJKS DANSFEEST
Schepen Dirk Van de Weyer,
gemeenteraadslid Raymond Van

GENK
VIERING 20 JAAR- VOLKSUNIE
Onderbroken door de verkiezingen van 10 maart, is de werkgroep bestaande uit Jos Hermans
Door Vandueren en Georges Minten opnieuw in volle aktiviteit
voor de voorbereiding van het
groot feest dat de Volksunie inricht in zaal Familia, Genk-Hoevezavel op zaterdag 13 april. In de
grote zaal speelt het orkest Bobby Carnarius ,in de bar het orkest
MInten. Tijdens dit feest wil de
Volksunie hulde brengen aan allen die 15 en 20 jaar geleden er
voor gezorgd hebben dat de VU
in Limburg een stevige infrastruktuur kreeg, die ook bij tegensla-
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gen zoals 10 maart j l . de moed
niet laat zakken, maar met vernieuwde geestdrift herbegint.
Heel speciaal
huldigen
wij
Clem Colemont en Joris Degraeve, die samen met Wim Jorissen de grote pioniers waren. Vermelden wij nog dat zowel Wim
Jorissen als Evrard Raskin er
prijs op stelden dit feest mede
te patroneren.
HASSELT
KADERVERGADERING
Dinsdag 15 april in lokaal Warson uitgebreide bestuurs- en kadervergadering van afdeling Hasselt.
HOUTHALEN-HELCHTEREN
IJZERBEDEVAART
Evenals de voorgaande jaren zal
door de afdeling Houthalen-Helchteren een bus Ingelegd worden.
Belangstellenden gelieve hiervoor
kontakt op te nemen met het bestuur.

NIEL
BELASTINGSAANGIFTEN
Voor het Invullen van deze formulieren staat Jos De Graef ter
beschikking op dinsdagen 2/4,
23/, 30/4, en op donderdag 25/4,
in het VU-sekretariaat, Antwerpsestraat 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.

KALCriDCR
Gompel en het afdelingsbestuur
van de afdeling Molenstede nodigen hierbij alle vrienden en simpatisanten uit op het jaarlijks
dansfeest op zaterdag 13 april a.s.
om 20 uur in Berkenhof te Molenstede.
SOCIAAL DIENSTBETOON
Alhoewel wij omtrent sociaal
dienstbetoon nooit veel propaganda 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
wij ons sociaal dienstbetoon aan
huis. Een telefoontje of briefje
volstaan en onze gemeenteraadsleden zullen U met genoegen ontvangen, zonder om uw politieke
gezindheid te vragen. Volledige
geheimhouding is verzekerd.
VILVOORDE
BELASTINGSAANGIFTEN
Personen die problemen hebben met het invullen van hun belastingsformulier
kunnen
zich
wenden tot : De Donder Antoon,
Koekoekstraat 11, tel. 67.66.86.
Ghysens Gilbert, J.B. Nowélel 7
tel. 51.07.74.

DI-CYKLUS GEMEENTEBELEID
ARR. LEUVEN :
VORMINGSAVONDEN
ARR. BRUSSEL-HALLEVILVDORDE
Vrijdag 26 april : Ruimtelijke Ordening
Vrijdag 10 mei : Rechten en
plichten van de gemeentemandataris (datum voorlopig)
Zaterdag 8 juni : Goed Besturen = vergadertechniek (I)
(ganse dag)
Zaterdag 15 juni : Goed Besturen (II) (ganse dag)
De ganse cyklus gaat door in
het Kultureel Centrum van
Strombeek-Bever.
Gegevens
over inhoud en uren volgen.

LIMBURG
BREE
OVERWINNINGSFEEST
In « Wij » van 6 april '74 werd
bij de aanwezigen op het overwinningsfeest van 30 maart de naam
vergeten van sen. Vandekerckhove
van Genk.

sels struktuurplan. Hartelijk welkom. Wij rekenen op uw inspraak.
AMNESTIE
Heden zaterdag 13 april verzamelen wij met onze wagens te 18 u.
15 aan de parking van het nieuw
gemeentehuis. In karavaan vertrekken wij dan naar Kontich
aan de « Amnestiemis » en de
(Thierbrauhof) om deel te nemen
amnestie-hongerstakers te bezoeken. Mortsel hoopt op u allen,
om met een sterke karavaan te
kunnen deelnemen. Tot heden
avond te 18 u. 15.

ZANGFEEST : 26 MEI
TE ANTWERPEN
Indien er voldoende kandidaten
zijn wordt door de afdeling een
bus ingelegd.
Geïnteresseerde
kandidaten
vragen wij zo snel mogelijk in
kontakt te treden met de bestuursleden.
BEVLAGGINGSAKTIE
Vlaggen en wimpels zijn steeds
te koop op het sekretariaat van
de afdeling. Alle maten en prijzen
zijn voorhanden. Op de Vlaams
Nationale feestdag van 11 juli
moet de afeling Houthalen-Helchteren er feestelijk uitzien, daarom wacht niet langer en neem
kontakt op met de sekretaris :
Domien Leppens, Springstr. 16-18
te Houthalen, tel. 38864.
VRIJ-UIT
Eerstdaags zal de nieuwe editie
van ons blad uitkomen.

APRIL
12-13-14 Liedekerke : Hongerstaking voor Amnestie (VUJOVU).
13. Molenstede : Afdelingsbal, zaal « Berkenhof >.
18. Leuven : Centrum voor Gemeentebeleid.
19-20 Averbode : Weekend voor Kadervorming.
20 Liedekerke : Invullen belastingsaangiften (Inlichtingen
volgen).
20. Aarschot : Afdelingsbal, zaal « Witte Molen ».
20 Halle : VU-Nachtbal, St. Rochus 20u30. The musical Friends
80 fr.
20. Machelen : VUJO-Stuif-ln om 20u.15, zaal Egmont, Dorpsstraat 31.
22. Leuven : Arr. bestuur.
26. Arrondissementsraad (plaats nog te bepalen]
26. Begijnendijk : Arr. raad.
26. Dilbeek : 10e VU-Lentebal om 20u.30, zaal Mertens, Ninoofsesteenweg.
27. Wespelaar-Tildonk : Afdelingsbal
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.

HET (BEMOEDIGEND ?) SPEL VAN DE
VERKIEZING DER PROVINCIALE SENATOREN
IN DE PROVINCIE BRABANT
Op een paar uitzonderingen na werd er in de pers geen aandacht besteed aan de verkiezing van de zg. vergissing bij
de telling van de stemmen voor de verkiezing van de provinciale senatoren in de provincie Brabant. Daarom geven we
hierna een relaas der feiten met enkele beschouwingen
1. De feiten :
De gemeenschappelijke CVP-BSP-lijst had 1 stem te kort om
6 senatoren te hebben, de Volksunie-lijst had 1 stem teveel
en had zeker één verkozene, de PVV-PLP-lijst Delforge had
2 stemmen te veel voor één verkozene, de RW-FDF-PDLPlijst had 1 stem te kort om 4 verkozenen te hebben.
2. De voorgeschiedenis :
0 De Volksunie werd door een CVP-provincieraadslid benaderd om één stem aan de gemeenschappelijke BSP-CVP-lijst
te geven. Achteraf beweerde de heer Van Bever (CVP) dat
dit een partikulier initiatief was en niet uitging van de fraktie.
# Volgens sommigen zou er tussen de provincieraadsleden
van de lijst Delforge en de gemeenschappelijke CVP-BSPlijst een geschreven akkoord bestaan. Inhoud onbekend.
# Volgens anderen zou er tussen diezelfde partijen een
mondelinge overeenomst bestaan met als inzet : een vergemakkelijking van een 3 partijen-regering indien de CVPBSP-lijst één stem zou krijgen.
3. De stemming :
De gemeenschappelijke BSP-CVP-lijst had de voor haar nodige
stem verkregen evenals de RW-FDF-PDLP-lijst. De lijst Delforge, die op 10 stemmen kon rekenen, had 10 stemmen. De
Volksunie-lijst Vandezande had 7 stemmen. Allen waren dus
verkozen behalve Vandezande, in wiens fraktie er 2 overlopers waren.
4. Atmosfeer na de stemming :
Er was overal tevredenheid behalve bij de Volksunie. Onmiddellijk werd er getelefoneerd naar overal om die tevredenheid mee te delen naar buiten, hoewel achteraf sommigen
beweerden de adem afgesneden te zijn door de niet-verkiezing van de Volksunie-kandidaat.
5. Aanvraag tot tiertelting :
De Volksunie-fraktie vroeg de hertelling, wat veel moeite
heeft gekost om dit te doen aanvaarden. Alras bleek dat
onderaan het pakje stemmen op de lijst Delforge zich 2
stemmen, uitgebracht op Vandezande, bevonden. Aldus bleek
dat de 2 overlopers zich niet bij de Volksunie-lijst bevonden,
doch wel bij de lijst Delforge, hetgeen hetzij de geschreven
of mondelinge overeenkomst kracht bijzet. Eén overloper
had dus voor de BSP-CVP-lijst gestemd, een andere voor de
RW-FDF-PDLP-lijst. De uiteindelijke bedoeling schijnt dus
geweest te zijn : spekuleren op de naïviteit van de Volksunie en alleen de Volksunie benadelen. Is het in deze omstandigheden nog geoorloofd te geloven In een « vergissing »
bij de telling, gelet op de beweerde overeenkomsten en de
aanvankelijke weigering om een « hertelling » toe te staan ?
6. Besluit :
Dat er akkoorden afgesloten worden lijkt niet abnormaal,
doch dat andere partijen het gelag moeten betalen via « vergissingen » bij de telling is wel typerend. Dit incident, dat
voorgesteld wordt als een « fait divers », is wel typerend
voor de politieke zeden In dit land. Indien de Volksunie werkelijk slechts 7 stemmen had bekomen in plaats van 9, zou
de pers er niet over kunnen zwijgen hebben. Nu wordt er
achteloos aan voorbij gegaan.
R. VANDEZANDE, senator.

WIJ II
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IN MEMORIAM JORIS DE GRAEYE
Gans onverwacht bereikte ons vorige week het droevige nieuws : onze
goede vriend Joris Degraeve is niet meer ! Op maandag 1 april overleed Joris in het Akademisch Ziekenhuis te Gent, in zijn zestigste levensjaar,
j. u
Joris Degraeve was een der eerste intellektuelen in Limburg, die net
aandierf om een openlijk getuigenis af te leggen van zijn Vlaams-nationaal geloof. Samen met Wim Jorissen en Clem Colemont leide hij in
die eerste moeilijke jaren de Volksunie in Limburg.
Van 1961 tot 1965, vier jaar lang, zetelde hij als enige Volksunie-mandataris, gekozen in het toen nog grote kanton Hasselt-Genk, in de Limburgse provincieraad, waar hij steeds uitgeblonken heeft door zijn gedegen kennis en zijn rustige wijsheid. In 1965 kreeg hij versterking van
onze vrienden Antoon Martens en Jan Hendrickx. In 1968 gaf hij zijn
mandaat over aan jonge, nieuwe krachten. Ondertussen diende hij ook
zijn naaste medemensen, als gemeenteraadslid, eerst van Niel-bijAs,
daarna bij de fusie in 1970 van As. Buiten zijn drukke taak als leraar
was hij tevens nog bestuurslid van het Sint Albertusgenootschap voor
Akademici, lid van de Kultuurraad voor Vlaanderen en lid van het kuratorium van de Limburgse Ekonomische Hogeschool en was hij verscheidene jaren lang provinciaal voorzitter van de Volksunie-Limburg.
Op zaterdag 6 april was de parochiekerk van Niel veel te klein om alle
vrienden te bevatten, die Joris een laatste vaarwel kwamen wensen.
Naast gouverneur Roppe en talrijke vooraanstaanden uit gans Limburg
was er een zeer talrijke deelname van het Volksunie-kader, dat Joris
nooit vergeten heeft. Behalve onze Limburgse mandatarissen, senator
Vandekerckhove, de kamerleden Olaerts en Raskin en haast alle provincieraadsleden hadden ook algemeen voorzitter Frans Van der Eist
en algemeen sekretaris Wim Jorissen er prijs op gesteld aanwezig te
zijn. Bij het graf spraken o.m. Hubert Verheyen namens afdeling As en
Wim Jorissen namens het partijbestuur ontroerende woorden van deelname.
Waar wij gehoopt hadden ook Joris mede te mogen huldigen op zaterdag 13 april bij de viering van het twintigjarig bestaan van de Volksunie,
heeft dit niet meer mogen zijn. Volksunie-Limburg biedt aan mevrouw
Reimonde Degraeve-Vindevogel en aan de ganse familie hierbij nogmaals haar oprechte deelneming aan.

KINROOI
GEZELLIG SAMENZIJN
N.a.v. de verkiezing van Theo
Schoofs tot prov. raadslid werd
op zaterdag 23 maart een gezellig
samenzijn georganiseerd in café
« Het Fort >• (Molenbeersel). Aanwezig waren o.m. — naast de
plaatselijke medewerkers en simpatisanten — volksvert. E. Raskin,
arr. bestuurslid J. Cuppens en afgevaardigen van de afdelingen
uit het kanton Maaseik.
LOMMEL
AFDELINGSBAL
Zaterdag 6 april in zaal Moderne
In Lommel-Centrum : hier waren

o.m. aanwezig : volksvert. E. Raskin, de prov. raadsleden mevr. De
Roo-Neven en J. Gabriels, arr. bestuurslid R. Geusens en afgevaardigen van de afdelingen uit
het kanton Neerpelt.
MAASMECHELEN
AFDELINGSBAL
Dit vondt plaats in zaal Vrij-uit
te Eisden op zaterdag 6 april. Onder de aanwezigen werden o.m.
opgemerkt volksvert. E. Raskin,
prov. raadslid J. Gabriels, gewezen
prov. raadslid J. Vanderhallen, arr.
bestuurslid E. Van Mulders.

PEER (Kanton)
KANTONNALE
WERKVERGADERING
Dinsdag 26 maart te 20 u. in
café Eden, Houthalensestwg te
Helchteren in aanwezigheid van
sen. Vandekerckhove, arr. voorz.
J. Plas, arr. sekr. Indekeu.
Er werd voornamelijk aandacht
besteed aan de verkiezingsuitslagen.

APRIL
6. Halen : Afdelingsbal in zaal Parel, Halen.
18. Diepenbeek : VU-mosselfeest in de « Zwaan », 20 u., inschrijv. tel. 31801 vóór 16 april.
13. Genk : 20 jaar Volksunie-Limburg, zaal Familia, Genk-Hoe-

vezavel.
REKEM
OVERLIJDEN
Alhier overleed de h. Mathieu
Dops, vader van dr. Jan Dops van
Bilzen, die in 1971 en 1974 kandidaat was bij de prov. raadsverkiezingen. Onze innige deelneming
aan de beproefde familie.
TONGEREN-MAASEIK (Arr.)
ARR. BESTUUR
Volgende vergadering is gepland
op maandag 22 april.
SOC. DIENSTBETOON
VOLKSVERT. E. RASKIN
De zitdagen van soc. dienstbetoon van volksvert. E. Raskin voorzien voor zaterdag 6 april hebben
plaats heden zaterdag 13 april.

Kanton PEER
Groot kantonnaal bal op zaterdag 4 mei in zaal Concordia te
Peer. Aanvang 20 u.
Houdt deze datum vrij en
steun uw kanton met uw aanwezigheid.
Vier met ons mee op ons
GROOT OVERWINNINGSBAL
in de Parochiezaal, Dorp, Tongerlo-Opitter, op zaterdag 20
april 1974 vanaf 20 u.
Het zeer goede orkest « The
Black Shanandows » brengt
muziek voor jong en oud.
U moogt echt niet wegblijven I
Prachtige tombola.
Ruime parking op het Dorpsplein.

OOST-VLAANDEREN

VU-PLEIDOOI VOOR NED. ONDERWIJS IN DE VOER
Op de provincieraadszitting van donderdag 4 april II. werd een nogal
saaie agenda afgewerkt met liefst 37 punten. N.a.v. het eerste punt
hild VU-fraktievoorzitter Jaak Gabriels een principiële toespraak over
het Nederlands onderwijs in de Voer.
« Alhoewel een op het eerste zicht louter administratief punt op de
agenda geplaatst is, wil ik toch van de gelegenheid gebruik maken om
uw aller aandacht even op te eisen i.v.m. het Nederlandstalig onderwijs
in de Voerstreek.
Daar dit wellicht één van de laatste vergaderingen is voor het nieuwe
schooljaar (sept. 74) en elk uitstel van overheidsaktie, het Nederlandstalig onderwijs daar nog meer achteruit zal zetten, meen ik deze tussenkomst te moeten houden.
Daar waar de provincie Limburg voor het middelbaar onderwijs in de
Voer heel wat inspanningen gedaan heeft en nog doet, inspanningen
die nu ook blijken te renderen, is momenteel het grote zorgenkind het
lager- en kleuteronderwijs.
In december '73 stelde ik het dossier i.v.m. het Nederlandstalig onderwijs in de Voer aan de pers voor. Hierna zijn heel wat kultuurverenigingen in gang geschoten : onder druk van DF, W A , VVO,VVB, VVL
enz. werd er zelfs een overlegkomitee opgericht dat de aandacht van
alle verantwoordelijke politici vraagt voor het lager onderwijs in de
Voer. In het dossier immers werd onomstotelijk aangetoond dat het Nederlandstalig kleuteronderwijs steeds verder achteruitgaat : van 5 1 %
(schooljaar 71-72) naar 47% (72-73) en 44% (73-74). Het Nederlandstalig
lager onderwijs kent dezelfe evolutie : 64% zat nog in Nederlandtalige
scholen (61-62), in 71-72 was dit gedaald naar 44% en de laatste twee
schooljaren daalde dit nog naar 39%.
Naast de onmenselijke Franstalige druk, de tekortkomingen van de Nationale Overheid waren o.m. ook het gebrek aan samenwerking tussen
de verschillende Nederlandstalige scholen en de kortzichtigheid van
bepaalde inrichtende machten hiervoor verantwoordelijk.
Dit alles kan veranderen indien voor het lager onderwijs dezelfde lijn
wordt doorgetrokken als voor het middelbaar onderwijs : de bestaande
vrije en gemeentelijke scholen die allen kampen met leerlingentekort
zouden moeten gecentraliseerd worden tot een lagere school voor de
Voer. De kontakten met de betrokken mensen hebben ons duidelijk
gemaakt dat enkel een provinciaal initiatief kans tot slagen heeft.
Nu weet ik uit goed ingelichte bron dat er vorig jaar vanuit de provincie pogingen ondernomen zijn die echter mislukt zijn omdat bepaalde
machten vreesden invloed te verliezen.
Deze eerste mislukkig mag echter geen rem zijn voor verdere pogingen.
In de reeds geciteerde kultuurverenigingen heeft men zich 100% ingezet voor het welslagen van dit projekt. Als de provincie haar invloed
aanwendt moet dat lukken.
En mijn inziens zijn we daartoe verplicht willen we niet binnen enkele
jaren de inspanningen vanwege de provincie Limburg gedaan op middelbaar vlak, verloren zien gaan.
Ik reken op begrip en inzet van al de verantwoordelijken ».

AALST
INVULLEN
BELASTINGSAANGIFTEN
Wi] dringen er op aan dat elke
afdeling een speciale zitdag sociaal dienstbetoon zou organiseren voor het invullen van belastingaangiften.
Voor praktische
hulp kontakt opnemen met Willy
Cobbaut. Tel. 052-354.52.
EREMBODEGEM-TERJODEN
ZITDAGEN BELASTINGSAANGIFTEN
Vrijdag 26 april van 19u.30 tot
21u. in de Elckerlyc.
Zondag 28 april van 10u. tot
12U.30 In de parochiezaal van
Terjoden.
Aan deze zitdagen verlenen
hun medewerking ; VU-raadsleden De Graeve, Vermeulen, Arijs,
D'Hondt en Roels, de heren Albert De Kerpel, Fons Van der
Burght en Jos Verdoodt en deskundigen van het Centrum voor
Dienstbetoon.
Indien U op onze medewerkers
beroep wenst te doen, breng het
volgende mede ; identiteitskaart,
aanslagbiljet onroerende voorheffing -1973, bewijsstukken onroerend inkomen, bewijzen van betaalde interesten en terugbetaalde kapitalen, bewijzen van betaalde
levensverzekeringspremies,
voor werklieden en bedienden ;
loonfiches 1973, strookjes vakantiegeld 1973, voor zelfstandigen :
fakturen en bewijzen van onkosten jaar 1973. indien mogelijk
(voor ieder) afschrift van uw
aangifte van vorig jaar.
Iedereen is Vi^elkom, de dienst
werkt volstrekt gratis, geheimhouding is verzekerd.

W I J 11

DIRK DECOSTER SCHOOT ROOS
22. Gent : Ledenvergadering Volksunie-Muide, zaal Scaldis,
om 20 u.
25. Gent : Dosfelinstituut nodigt de wijkkomitees en belangstellenden uit op de eerste praktische politieke scholingsavond, in parochiaal centrum Reinaert, Reinaertstr., Gent. 20 u.
29. Gent : Bestuursvergadering Volksunie-Zuid, zaal Monopole,
om 20 u.
MEI
1. Gent : Kaderdag der Vereniging van Vlaamse Ziekenfondsen
7. Gent : Bestuursvergadering Volksunie-Centrum, zaal Metropole, om 20 u.
16. Gent : Tweede politieke vormingsavond, door Dosfelinstituut, in zaal Scaldis, Voormuide.

Ook belangrijk was de tussenkomst van Rik Decoster die i.v.m. de
verkoop van gronden aan « Dow Chemical » het feit aanklaagde dat
depute Croux bepaalde gemeenteraadsleden van Paal onder druk heeft
gezet om voor te stemmen.
Op deze « recht in de roos » aanklacht kan de gedeputeerde weinig inbrengen dan wat naast de kwestie gepraat over werk in eigen streek.
Onder het geroep van •< Leve de koning » (door CVP en BSP) sloot de
gouverneur de buitengewone zittijd.

WIJ VIEREN 20 JAAR

VU-IIMBURG
DKnSCBCCOOfl
s o c . DIENSTBETOON KANTON NINOVE
ZITDAGEN VOOR HET INVULLEN VAN UW BELASTINGSFORMULIEREN :
ZATERDAG 20 APRIL :
OKEGEM : zaal Rio, Kouterbaan 10, van 13 tot 14 u.
MEERBEKE : bij Frans Tielemans, Kapellestraat 15, van 14 tot 15 u.
DENDERWINDEKE : bij Jan Willems, stwg op Ninove 45, van 15 tot 16u.
POLLARE : bij Herman De Kegel, Dorpstr. 33, van 16 tot 17 u.
APPELTERRE : bij Roger Van Oudenhove, Eichemstr. 24, van 17 tot 18 u.
OUTER-EICHEM : bij Alfons De Clercq, Aardeweg 70, van 18 tot 19 u.
OUTER-LEBBEKE : bij Jef Raes, Groenstr. 104, van 19 tot 20 u.
ZONDAG 21 APRIL :
NINOVE : bij Georgette De Kegel, Leopoldslaan 86, van 10 tot 12 u.
Zullen u te woord staan : G. De Kegel en B. De Cremer, bedienden met
een desbetreffende vaardigheid.
GEWONE ZITDAGEN BIJ GEORGETTE DE KEGEL :
Elke laatste zondag der maand van 10 tot 12u. zal zij u graag ontvangen
samen met prov. raadslid B. De Cremer.
Daarbuiten is Georgette steeds bereid u welwillend te ontvangen. Ze zal
u steeds in de mate van het mogelijke helpen.

Zaterdag 13 april 1974 om 20u.30 zaal Familia
Hoevezavellaan, Waterschei (Autostrade-afrit Genk-Noord)

Wij dansen er op de muziek van Limburgs
beste oricesten
BOBBY CARNARIUS
en BERT MINTEN
Gastheren van deze dansavond :
Hugo Schiltz - Frans Vander Eist - Wim Jorissen - Evrard
Raskin - Rik Vandekerckhove - Jef Olaerts en onze prov.
raadsleden.

Deelname 60 fr. — Stadskledij — Tombola
Dranken aan normale prijzen !

13 APRIL 1974
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SOCIALE PARTIJ MOET
ZELFSTANDIGE ARBEIDER VERDEDIGEN
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Paul Peeters stond derde
op de kamerlijst van de
VU, in het arrondissement
Brussel-Hal le-Vilvoorde.
De jonge en dinamische
politikus zegevierde op
deze strijdpiaats met 3364
voorkeurstemmen, of 4,5
t.h. van het lijsttotaal.
Hij was niet aan zijn
proefstuk toe.
In '68 veroverde hij als
tweede kandidaat, weer
op de strijdpiaats, een
provincieraadszetel.
In '70 werd hij als vanzelf
verkozen in de gemeenteraad van Kapellen-o-d-Bos

« Ik was geen VU-er toen ik in
Kapellen ben komen wonen », zo
begint Paul Peeters vlot te vertellen.
« Maar de Vlaamse refleks, die
ik reeds van in mijn jeugd had,
werd sterk aangewakkerd, doordat ik bij mijn aktiviteiten voor de
middenstanders op de franskiljonse olievlek stuitte. Ik ben er van
overtuigd dat er slechts één manier is om snel zelfbestuur te
verwerven voor ons Vlaamse
volk : dat is door te strijden in
de Volksunie. De traditionele partijen hebben in de voorbije jaren
op eigen houtje niets gepresteerd
op Vlaams gebied ».
Paul Peeters is een middenstander, een harde werker :
« Ik ga zeer ernstig werk maken
van de problemen van de middenstand. Als de VU zich als sociale
partij wil uitbouwen, dan zal zij
die groep van mensen niet mogen verwaarlozen ».
Op zijn initiatief werd in de Brabantse provincieraad de kommissie voor de middenstand opgericht.
Als lid van de VU-partijraad is hij
tevens voorzitter van de middenstandskommissie van de Volksunie, en hij hoopt zich ook in de
parlementaire kommissie te kunnen nestelen.
DUPE
« De zelfstandige arbeid wordt
vandaag minderwaardig behandeld, en daarmee bedoel ik zowel
de vrije beroepen, de handelaars,
als de ambachtslieden.
Nochtans vormen zij voor alle
partijen het belangrijkste vlottende kiezerspubliek
Meestal zijn het vrijgestelden die
de middenstanders verdedigen ;
dat is het grote probleem van de
middenstand in de naoorlogse
periode.
^

PORTRET
Paul Peeters (39 j.) is de derde zoon uit een gezin van negen
Idnderen te Tienen. Na zijn Latijn-Griel<se studies aan liet
Onze-Ueve-Vrouwkollege volgde hij suksesrijk de studies van
handels- en financiële wetenschappen en voltooide hij eveneens het licentiaat in de arbeidsorganisatie.
Hij was preses van de regionale studentenkring, en leidde
op vergaderingen de • Vlaamse Leeuw » in, wat in Tiense
kringen in die tijd reeds heel wat betekende.
In de Verbondswacht van het KVHV verdiende hij eveneens
zijn sporen, en legde hij zijn eerste vage kontakten met Jos
Chabert, Vic Anciaux, Walter Luyten...
Het « heilig vuur » van de scoutsbeweging bleef hem bij, ook
toen hij trouwde op 22 jaar. Het gezin Peeters telt 5 kinderen.
Van huize uit katoliek, kreeg hij van zijn ouders eveneens
een sterk sociaal gevoelen mee.
In '57 verhuisde hij naar Kapellen-op-den-Bos, waar hij het

een wetsvoorstel in te dienen dat
de volledige ekspansiestop gedurende vijf jaar van de grote distributiecentra moet inluiden.
Er is een normale geplande ekonomie nodig ; rekords als Machelen moeten tegengegaan worden.
« Met vreemd en gehuurd kapitaal (de leasings) worden in België immers de ambachtelijke,
dienstverlenende, en de kleine en
middelgrote
distributiebedrijven
vernietigd.
De loontrekkende zal daar de
dupe van zijn : want de produkten zullen duurder worden, en de
klantendienst zal onmiskenbaar
verdwijnen ».

S • • •

WERKBOEKJE
Tal van andere grieven staan opgetekend in het
parlementair
werkboekje van Peeters
het
sluikwerk, de vestigingsattesten,
het handelsregister, de fiskalisering van de sociale bijdragen, de
beroepsopleiding en -vervolmaking. Ook op dat gebied moeten
nog veel heilige huisjes ingetrapt
worden.
Maar ook de problemen van de
armoede, van de gehandikapten,
de gepensioneerden, evenals de
promotie van de niet-kommerciële sporten zullen van Peeters
een steuntje krijgen.

vleeswaienfabriek
van zijn schoonouders (60 werknemers)
mee hielp uitbouwen. Als jong bedrijfsleider, maakte hij een
blitzkarrière in de middenstandswereld.
In '62 werd hij immers voorzitter van het middenstandsverbond van de kantons Wolvertem en Vilvoorde.
Een anekdote : op een van de eerste vergaderingen die hij
voorzat, vroeg iemand : « Wiens sekretaris is U ? '.
De beslommeringen voor de mutualiteiten,
de kinderbijslagen, de krediet- en kompensatiekassen, de
interbedrijfkundige geneeskundige diensten, de beroepsopleiding
en -vervolmaking, zorgden voor een sneeuwbaleffekt,
en maakten
van Paul Peeters een welbekend figuur in de streek van
Kapellen-op-den-Bos.
Onvermijdelijk bijna volgde het politiek
engagement.

Het nieuwbakken kamerlid gelooft in de pluralistische school •
« De gemeenteschool
en de
staatsschool moeten pluralistisch

• • • « • •

- - • « • • • • •
nV.*.*.'.*."

I

uitgebouwd worden. De traditionele partijen hebben onze scholen
verpolitlseerd. Het privé-initiatief
moet
gelijkwaardig
behandeld
worden ».

Paui Peeters zal zich als Vlaamsnationalist in het parlement laten gelden : « Ik ben voor een
sociale maar tegen een te linkse
koers in de VU. Dat verwachten
onze kiezers niet van ons. Wij
moeten als Vlaams-nationalisten
op de frontlinie het federalisme
verdedigen. Daarbij moet het
Vlaamse volk centraal staan. Onze slogan is immers : sociaal én
federaal ».
BART

OVER ZIJN PARLEMENTAIR WERK

ff

Men mag verwachten dat Paul Peeters stormenderhand het
parlement zal binnenlopen met een aantal wetsvoorstellen wat betreft
het fiskaal, het sociaal en het ekonomisch statuut van de zelfstandigen. De zelfstandige arbeider wordt immers op de meest schromelijke wijze benadeeld
^k^k

Vroeger was misschien het kleinste winkeltje beter dan de beste
stiel. Vandaag zijn de kaarten verwisseld...
Het probleem van de middenstand
is zeer kompleks.
Een en ander is scheefgegroeid
doordat tijdens de voorbije 30
jaar de druk van het grootkapitaal
niet tegengehouden werd.
De zelfstandige kampt met een
overmatige fiskale druk (BTW,
voorafbetalingen...),
en
wordt
sterk benadeeld op het gebied
van kinderbijslagen, pensioen en
mutualiteit.
Het geld is er nochtans ».
Paul Peeters neemt geen blad
voor de mond en laat zich scherp
uit : « De mutualiteiten hebben
bijna al de grote gebouwen op
vreemd grondgebied opgetrokken
met het geld van de vrije verzegeringen van de zelfstandigen.
Dat zijn bewezen feiten ».
Paul Peeters is ook van plan om

OVER ZIJN VERKIEZING

ff

Ik zou moeten geloven dat ik met de helm geboren ben. Het
is de tweede keer dat ik een wankele zetel in de wacht sleep. Maar,
wij hadden hard gewerkt. Het was voor mij een bijzonder groot risiko,
omdat ik mij als kandidaat voor de provincieraad teruggetrokken had.
Hoewel wij moesten kampen, — met minister Chabert
onmiddellijk
onder onze vlerken, — toch hebben wij ons in deze uithoek van Brabant sterk doorgezet
^ ^
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EREMBODEGEM-TERJODEN
OVERLIJDEN
Op dinsdag 9 april ontviel ons
onze goede vriend en onvervangbare medewerker de heer Alfons
Van der Burght. Fons was penningmeester van onze afdeling,
arr. raadslid, bestuurslid van het
ziekenfonds Priester Daens, medewerker van het Dosfelinstituut
en één der spillen van het sociaal
dienstbetoon in ons arrondissement.
De plechtige uitvaart zal plaatsgrijpen maandag 15 april te 11 u
in de St-Jozefskerk te Erembodegem-Terjoden. Bijeenkomst te 10
u. 30 aan de kerk.
GENT (Arr.)
DIENSTBETOON SEN. DE FACQ
Elke maandag en vrijdag van
16 tot 18u. op het adres Oranjeberg, 19 te Gent, of na telefonische afspraak 09-22.64.23 of 0925.64.91.
GENT
KOLPORTAGE
Vorige zondag 7 april kolporteerden we in de buurt van de
Zwijnaardestwg in Gent-Zuid. We
verkochten op anderhalf uur 80
nummers.
WIJ-VROUWEN
Na onze inzet tijdens de verkiezingsperiode, zijn we na een aantal weken uitblazen terug wakker
geworden. Rond Pasen krijgen de
leden het ledenblad thuis besteld, met bijdragen van verschillende vriendinnen. Onze eerste
aktiviteitenavond, gepland voor
april, hebben we naar juni verschoven, omdat onze invitee, dr
Jef Matton, het ook niet anders
kon. Hij komt in ieder geval voor
ons spreken op woensdag 5 juni
over het onderwerp' « Waarom
stijgen de prijzen ? ». Ook zullen
wij, in mei of juni, een georganiseerd bezoek bij het Vlaams Kruis
afleggen, dit dank zijn onze medewerkster, Julia Lemens. Mogen
wij tevens aan Julia in ons aller
naam onze innige deelneming betuigen ter gelegenheid van het afsterven van haar moeder.
LANDEGEM-NEVELE
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 Volksunie-Lochristie.
Zitdag : Vlaams Huis Lochristie
Dorpstr. 33, iedere eerste zaterdag der maand vanaf 16u. tot 1Su.
of na telefonische afspraak : tel.
55.73.35.
LANOEGEM-NEVELE
W. PERSIJN KOMT
Op vrijdag 19 april e.k. houdt
sen. Persijn in zaal St-Cecilia te
Landegem om 20 u., de feestrede
voor het afdelingsfeest. Alle leden
worden vriendelijk uitgenodigd.

MEDEGEDEELD
VER. VLAAMSE
ZIEKENFONDSEN
Kaderdag voor leden van Raad
van Beheer en medewerkers der
aangesloten primaire kassen.
Met medewerking van Dosfelinstituut, op woensdag 1 mei, in
VTB-gebouw te Gent, Kalandenberg (Paddenhoek).
Voormiddag : 9 u. 30 : 1. Uitbouw Vlaams ziekenfondswezen :
2. Werking primaire kas ; 3. Situering en opties der Vlaamse ziekenfondsen ; 4. Uitbouw Vlaams
sociaal front.
Midagmaal : Roeland om 12 u.
30.
Namiddag : 14 u., bespreking,
vragen, informatie.
Einde 17 u.

LEBBEKE
Op 25 maart j l . waren te Lebbeke het volledig arr. bestuur, samen met sen. Coppieters en volksvert. Baert te gast, teneinde de
plaatselijke afdeling een hernieuwde werking te laten aanvangen. Na verschillende uiteenzettingen en toespraken tot bezinning, inzet en menselijk begrip lieten het grootste gedeelte der aanwezigen zich als nieuwe leden inschrijven en schonken hun vertrouwen aan het voorlopig bestuur
welke met zijn aanstelling tot de
verdere uitbouw der afdeling is
gelast. De afdeling Lebbeke kan
derhalve met frisse moed en een
brede pragmatische aanpak een
hoopvolle start nemen !

Vlamingen,
I J , I vraag GRATIS
• • ? * l advies voor uw
^ ^ ^ ^ hypotheek-leningen
(1e en 2e r.)
en uw bouwgrondkredieten
aan de
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

UNITAS n.v.
Kortrijkse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.)
Agenten en makelaars
neem kontakt met ons

STAD AALST
De Kommissie van Openbare Onderstand van de stad Aalst
heeft in haar instellingen volgende betrekkingen opengesteld :
1. betrekkingen van vroedvrouw,
2. betrekkingen van gegradueerde ziekenhuisverple(e)g(st)er.
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief worden gestuurd aan de Voorzitter van de Kommissie, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst en dienen met de bewijsstukken uiterlijk op 20 april 1974 ter bestemming te zijn.
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij de
Personeeldienst. (Tel. 063/223.93, binnenpost 104, bestuurssekretaris H. Barrez).

WEST-VLAANDEREN

NABESCHOUWINGEN
VERKIEZINGEN
IN HET ARR. AALST
Door bepaalde omstandigheden bereikte onderstaand stuk ons
tamelijk laat. Het is niettemin een interessante analyse zodat
we het integraal publiceren.
We hebben hier in de driehoek Aalst-Geraardsbergen.Zottegem
een ietwat ongewone kiesstrijd achter de rug. De fut is er bij
onze tegenstrevers blijkbaar nooit in geweest, want in feite
zijn ze slechts op het einde van de voorlaatste week op gang
gekomen. Tot dan toe hadden ze zich beperkt tot een paar aankondigingen in de reklamebladen en de traditionele aanplakbrieven op de borden. Alleen van BSP en PVV hadden we voordien één enkel pamflet in de bus gekregen.
Tegen de achtergrond van een dergelijke loomheid, moet onze
eigen Volksunie-kampanje gunstig afgestoken hebben. Toen de
CVP eindelijk met haar eerste pamflet in de bussen verscheen,
kregen de kiezers tegelijk ermee reeds het derde VU-pamflet te
lezen, een paar dagen later gevolgd door het nationaal VU-pamflet. Voor de laatste week van de kiesstrijd hadden we dan nog
een arrondissementeel pamflet klaargehouden, zodat de Volksunie vijf maal in alle bussen geweest is. Daarbij dient vanzelfsprekend de persoonlijke propaganda van onze kandidaten gevoegd waarvan er verschillende in alle bussen van hun kiesomschrijving gekomen zijn. Kortom, de pamflettenslag hebben we
zeker gewonnen.
Ook op andere gebieden — huisbezoeken, plaktochten, enz. —
kunnen we de vergelijking met onze tegenstrevers goed doorstaan. Het is hier dan ook de juiste plaats om bloemetjes te
strooien naar de zoveel kandidaten, kaderleden en propagandisten die, in een merkwaardige eensgezindheid en met een aanstekelijke geestdrift, een kiesstrijd gevoerd hebben die ons nog
lang in het geheugen zal blijven. Financieel zal deze kiesstrijd
ongetwijfeld eveneens lang in het geheugen blijven, want we hebben berekend dat het arr. budget van 600.000 fr. geëvenaard
wordt door het gezamelijk budget van afdelingen en afzonderlijke
kandidaten. Wat samen dus 1.200.000 fr. uitmaakt ! Maar ook
hier terug een merkwaardig verschijnsel : verschillende afdelingen dragen aan de arr. penningmeester méér af dan het bedrag
waarvoor ze door het arr. bestuur getakseerd werden ! Een bewijs temeer van het feit dat de geestdrift hier werkelijk enorm
was !
Een en ander is mede het gevolg van de samenstelling van onze
kandidatenlijsten. Zelden lagen de lijstaanvoerders en de 1ste
plaatsvervangers zo evenwichtig over het arr. gespreid. Dit
werd bereikt — niemand zal mij tegenspreken — dank zij de
bemoeiingen van arr. voorzitter Bert De Cremer, die hiervoor
tijdens de arr. raad van 8 februari trouwens reeds daverende
toejuichingen in ontvangst mocht nemen. Evenmin mogen we
onvermeld laten dat de lijsten hun evenwichtig uitzicht kregen
dank zij het feit dat enkele mensen het algemeen belang lieten
primeren op hun persoonlijke ambities.
Dr. R. Van Leemputten,
volksvertegenwoordiger.

iflUHDCR
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BLANKENBERGE
DIENSTBETOON
Personen welke om 't even
welke problemen hebben kunnen
zich wenden steeds in volle vertrouwen wenden tot ons gemeenteraadslid Jef Fryns, 78 de Smet
de Naeyerlaan, tel. 422.39 of tot
H. Van Rijssel, KOO-lid, 25 K
Bo;udewijnlaan, tel. 412.01.
VAKANTIEJOBS
Gevraagd studenten, meisjes
en jongens, vanaf 16 jaar, voor
juli of augustus. Zich wenden tot
Em. Duysters, spijshuis Béarnaise, de Smet de Nayeriaan 86,
8370 Blankenberge, tel. 050-436.54.
Kamers te huur, alle datums
voor 2-4 personen, de Smet de
Naeyerlaan 86.
JUBILEUMBAL VU
Onze afdeling was flink vertegenwoordig op het jubileumbal
van verleden zaterdag te Brugge.
Wij waren er met meer dan 40
personen aanwezig, wat nog eens
bewijst dat er veel dinamisme zit
in de afdeling Blankenberge.
BIJ HET VVVG
De plaatselijke afdeling van het
Vlaams Verbond voor Gepensioneerden vierde verleden maandagnamiddag zijn honderdste lid, getal dat intussen reeds werd overschreden. De leden zaten te 15 u.
« Bij de Leuvenaar » aan tafel
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voor een flinke koffietafel. Het
honderste lid, mevr. Van Dorpe
Yvonne uit Zeebrugge werd bedacht met een mooie bloemtuil.
De uitbater vergastte, uit zijn persoonlijke naam, nog elke aanwezige met lekkere koekenbakken. Een
prachtige tombola maakte nog vele gelukkigen en daarna werd de
feestviering voortgezet met allerhande gezelschapsfeesten.
BRUGGE (Arr.)
DANK
Het arr. bestuur dankt de vele
milde schenkers van waardevolle
prijzen voor het voorbije dansfeest, alsook de honderden aanwezigen die de viering van 20 jaar
VU in het arr. Brugge tot een echt
feest hebben gemaakt en meteen
het klesfonds een flinke steun
hebben bezorgd. Het bestuur doet
ook beroep op allen opdat de ver.
nieuwde inzet in de afdelingen zou
mogen bestendigd worden.
BRUGGE-KERN
ONTSPANNINGSBAL
Zaterdag 11 mei te 20 u. 30 in
het Jagershof, gemeenteafdeling
Brugge-St-Andries, richt de afdeling voor het eerst een eigen
dansfeest in. Het aktieve bestuur
en sen. Guido Van In hopen tal-

loze leden samen te zien, ais bewijs en bekroning van de bloei
die de afdeling de jongste tijd

13 Menen-Wevelgem : VU-Lentebal, zaal Cortina te Wevelgem. Inkom 60 fr. Orkest Norbert Goddaer.

kent.
BRUGGE

27. leper : VVI-feest, 20 u., jeugdstadion.

TENTOONSTELLING
Kunstenaar
Geert
Devolder
stelt ten toon van 13 april tot 25
april 1974 in de Geraard Davidzaal van het VTB-VAB gebouw,
Wollestraat 28, Karthuizerinnestr.
12 te Brugge.
Openingsuren : werkdagen van
9 tot t2u.30 en 14 tot 18u., in de
weekends van 10 tot 12u en van
1 4tot 18u.
DE HAAN
DIENSTBETOON
Leden die hun belastingsbrief
wilen laten invullen kunnen zich
melden bij G. Verkest, RinglaanZuid 161, of Noël Mahieu, Vosseslag 31, beiden te Klemskerke.
Dit na 18u. 's avonds.

MEI
11. Brugge : VU-bal, 20 u., Jagershof.

ICHTEGHEM
BESTUUR
Nadat onze betreurde voorzitter
Maurits de Keyser een vakante
plaats van voorzitter achtergelaten had, vergaderden de bestuursleden ten huize van Lydia de Keyser. Ais voorzitter werd aangewezen de heer Lieven Van Poucke.
Wij wensen hem veel moed en
volharding toe bij deze uiterst
moeilijke opvolging.

OVERLIJDEN

lEPER
DAMES NODIGEN UIT

Voor kort werd ten grave gedraaen de heer Coulon, oud-nationalist, uitbater van het Gistels
Vlaams Huis voor de oorlog. Innige deelneming aan de familie en
naastbestaanden.

In de feestaai- van het jeugdstadion, Leopold 3 laan te leper op
vrijdag 26 april om 20 u. Feestavond van de VVI met koud buffet aan 125 fr. per persoon (drank
niet Inbegrepen) (we! inbegrepen:

GISTEL

muziek en gezelligheid). Tafelrede : mevr. H. Ingelaere, echtg. De
Bleeker, prov. raadslid en lid van
het VU-partijbestuur.
Mogen we U vragen tijdig in te
schrijven en dit vóór 20 april bij
iemaofl van de werkgroep of op
adres : Acacialaan 66, leper, tel.
057/233.78.
OUDENBURG
DANKWOORD
Wij danken de aanwezigen op
het bal van vorige zaterdag, en
vooral degenen die zoveel gedaan
hebben voor de tombola. Ook de
kamerleden Vansteenkiste en Vandemeulebroucke alsmede Maurits
Meyns. Van de overi3e afdelingen,
nochtans gretig op onze aanwezigheid, kwam omzeggens niemand, ook niet uit Gistel. Volgend
jaar beter.
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KOOLSKAMP
GEBOORTE
De ooievaar bracht bij Roland
en
Viviane
Boutelgier-Verlinde
hun eerste kindje : een Vlaamse
zoon met een naam die klinkt als
een klokke « Roeland ». Onze
hartelijkste gelukwensen.
KORTRIJK (Arr.)
BELASTINGAANGIFTEN
Wij dringen erop aan dat alle
afdelingen een bijzondere zitdag
sociaal dienstbetoon zouden organiseren voor het invullen van de
belastingsaangiften.
Het initiatief moet uitgaan van
de afdelingen die dringend kontakt moeten opnemen met W
Vandevyvere, Deken Caemerlincklaan 121 te Kortrijk, tel. 140.01.
MEI^EN-WEVELGEM
VU-LENTEBAL
Het jaarlijks Lentebal, ingericht
door de VU-afdelingen Menen en
Wevelgem, gaat door op Paaszaterdag 13 april om 20u.3n in het
Parkhotel Cortina te Wevelgem.
OOSTENDE (Arr.)
ZITDAGEN
KAMERLID E. VANSTEENKISTE
1ste Zaterdag van elke maand :
9u. : « De Beurs », Markt te
Veurne.
lOu. : « Vlaams Huis », Ijzeriaan
te Diksmuide.
11u. : bij raadslid M. Van Gleven,
Terreststr. 8 te Houthulst.
12u. : « De Speie », Staatsbaan
te Kortemarkt.
12U.30 : « Hertog van Arenberg »
te Koekelare.
13ü.30 : bij L. de Keyser, Engelstraat 10 te Ichtegem.
14u30 : Café « Autobus », Kolaardstraat 20b te Gistel.
3de Zaterdag van elke maand :
9u • « Casino », Essex Scottishlaan Westende.
IDu. : « Were di » de Smet de
Nayerstraat te Middelkerke.
11u : bij Schepen L. Vierstraete
te Roksem.
11u30 : « Riva-Venus » Aartrijkestraat te Bernegem.
12U.15 • - De Torre » ftramhalte)
te De Haan.
13u. : bij K. Haeck, Driftweg 59
te Bredene.
Te Oostende : elke maandag op
afspraak, tel. 795.48 van fseghemlaan 6.

OOSTENDE (Aggl.)
PLAKKERSFEEST
We herinneren eraan dat alle
propagandisten en bestuursleden
van Groot-Oostende verwacht worden op ons plakkersfeest op zaterdag 20 april in • De Duinen »,
Raversijdestr. Aangeven bij Jean
Verplancke, L. Van Tygheml. 54.

OOSTENDE-VEURNB-DIKSMUIDE
(Arr.)
ONZE BALS
Met de bals van Oudenburg en
Zarren-Werken is weeral een zeer
druk « bal »-seizoen achter de rug.
Voor de toekomst willen we toch
aanraden dat kleine afdelingen
met elkander zouden samenwerken en beurtelings in elkanders
gemeenten het bal zouden houden. Vorige zaterdag werd bewezen dat de kantonhoofdplaatsen
bijzonder weinig steun verlenen
aan bals die niet in eigen gemeente gehouden worden, terwijl deze
grotere afdelingen zelf toch erg
gevlast zijn op de aanwezigheid
van onza leden uit kleinere afdelingen. Men moet t o t wederdienst
verplicht zijn. Zelfs — afgezien
van kamerlid Vansteenkiste — laten de verkozenen, op kantonnaal
vlak dan, zich weinig betuigd op
de bals van de kleine afdelingen :
daar wonen toch ook hun kiezers !
DE WEST
Het gaat goed met De West, alhoewel de verkiezingsdrukte oorzaak was van verminderde inzet.
Laten we nu weer de hand aan
de ploeg slaan : tegen 15 juni willen we 200 leden bij. Dat gaat.
Men moet echter willen.

OOSTENDE-CENTRUM
OVERLIJDEN
Op 8 april werd ten grave gedragen een overtuigde nationalist:
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Adhemar De Visscher. Hij was afkomstig van Poelkapelle, aktivist
van de eerste oorlog en repressieslachtoffer van de 2e. Sedert
enige jaren woonde hij te Oostende. Wij bieden aan mevrouw en
de familie onze deelneming aan :
helaas kan hij in mei a.s. zijn gouden bruiloft niet meer vieren. Op
de uitvaart merkte men oud-senator Vandeweghe, kamerlid Vansteenkiste, prov. raadslid Lambert
en gemeenteradslid mevr. Depoorter op.

DR. BORMS HERDACHT

TRAGISCH HEENGAAN
Zaterdag werd de 17-jarige Katelijne Sarrazijn begraven onder grote deelneming. In tragische omstandigheden kwam zij om het
leven in een verkeersongeval. Zij
was de nicht van ons bestuurslid
Trees Sarrazijn en van Rudie Sarrazijn, kandidaat op onze lijst. Innige deelneming.

OOSTKAMP
3e BOOMPLANTBAL
Zaterdag 20 april te 20 u. 30 In
de zaal Tom Dooley te Oostkamp
(Moerbrugge) gaat het jaarlijks
boomplantbal door, ingericht door
de afeling. Het zal ons pas verkozen prov. raadslid mevr. Nele Mollet-Soenen een genoegen zijn u te
verwelkomen.
SINT-KRUIS
LENTEBAL
Zaterdag 27 april te 20 u. 30 in
de zaal St-Elooi, gemeenteafdeling
Brugge-Sint-Kruis (rechtover de
kerk), richt de afdeling een lentebal In. Onze gemeenteraadsleden
mevr. JosianI Van VlaenderenTuyaerts en Omer Dombrecht nodigen u ten dans.
WAKKEN-MARKEGEMDENTERGEM
VERKIEZINGEN
Jan Dujardin, kandiaat provincie dankt langs deze weg zijn 468
kiezers voor stem en steun, die
hij bij deze verkiezing mocht ontvangen.
ZIEKENFONDS
WEST-FLANDRIA
Sinds een paar maand ook is
onze afdeling gestart en tellen we
reeds een veertig tal leden. Al wie
geïnteresseerd is voor aansluiting
wende zich tot één van de bestuursleden.

Naar jaarlijkse mooie traditie werd zondag opnieuw dr. Borms herdacht te Merksem. De eucharistieviering
werd gehouden door eh Dupon. In het zonovergoten gemeentepark werd de gelegenheidstoespraak gehouden door mr Waegemans. Achteraf trok de grote schare aanwezigen naar het kerkhof waar dr. Borms
begraven is en waar een bloemenhulde werd gehouden. De foto : eh Dupon

AMNESTIE
Als voorbode haast voor de vele
amnestieakties
de,

dit

paasweekein-

haalden leden van Were Di

een amnestiestunt uit te Mechelen,

zaterdagvoormiddag. Op het

ogenblik van de drukke Mechelse
markt beklommen zij de St Romboutstoren langs de stellingen en
brachten

Amnestie - spandoeken

aan. Ondertussen werd met kettingen de weg afgegrendeld, wat
een enorme verkeerschaos

met

zich meebracht.
ZARREN-WERKEN
Honderden strooibriefjes met de
NA ONS BAL
Wij danken de aanwezigen die
ons bal bijwoonden vorige zaterdag. Nochtans kan men niet zeggen dat de Inspanningen die Zarren-Werken bij élk bal van onze
buurafdelingen levert, door deze
afdelingen beloond werden. Vooral van Diksmuide, dat toch telkens
een grote delegatie op het St-Niklaasbal uit Zarren krijgt, zagen
we alleen schepen Tryhou en Rik
Serpieters. Hulde werd gebracht
aan de kamerleden Vansteenkiste
en Vandemeulebroucke, aan mevr.
Lootens en Ria Vermeire, allen
aanwezig.

VOOR AMNESTIE
30 JAAR NA DE
« BEVRIJDING »
Vele lezers hebben reeds in
hun krant gelezen, dat in de Paasweek ruim 50 idealisten een vierdaagse hongerstaking willen houden te Kontich, onder leiding van
de h. Alois Verbist, Vl-nat. Weerstander.
In aansluiing hiermede zullen
verschillende autokaravanen doorgaan op zaterdag 13, paasavond
dus. Zo vertrekt een amnestieautokaravaantocht zaterdag 14-4-74
om 15u. stipt op de Oude Bareel
te Sint-Amandsberg (Antwerpse-

Amnestie-eis

dwarrelden

onder-

tussen naar beneden.
Mechelen was wel goed gekozen
want vandaar kwam de bisschoppelijke brief over het jaar van de
rechtvaardigheid

en een

eerste

voorzichtige stap naar Amnestie.
Tevens was de aktie op tijd in
een

periode

van

regeringsvor-

ming...

stwg). De tocht gaat via Lochrist i , Zeveneken, Lokeren (15u.45),
Belsele en St-Niklaas (16u.15 op
de Grote Markt aldaar), dan verder via Temse, Breendonk en
Willebroek (17u.), via Boom naar
Aartselaar en te 18 uur aankomst
te Kontich. Hier een eucharistieviering voor de 50 hongerstakers
en alle amnestie-manifestanten
om 19u.
De inrichters verwachten vele
medewerkers
en
medemanifestanten onder de lezers van ons
Vl-nat. weekblad. Wie nog meerdere inlichtingen verlangt, stelle
zich rechtstreeks in verbinding
met Vl-A-M, E-3 Plein 40, 9002
Ledeberg. Op ditzelfde adres zijn
nog steeds petitielijsten te bekomen ! Iedereen kan iets doen
voor amnestie I Denk aan het
« Jaar van de Rechtvaardigheid »
en het « Heilig Jaar van de Verzoening »...

Welgekende maatschappij zoekt voor regelmatig kontakt met
haar bestaande kliënteel :

DEFTIGE
AFGEVAARDIGDE
Vlot en werklustig, die graag verkoopt en met de mensen
omgaat. Flinke toekomstmogelijkheden voor dinamisch element in onze sektor Limburg, Antwerpen of de beide Vlaanderen.
Belangst. kand. schr. met soil, en aanduiding gewenst werljcterrein onder letters br. blad - RCM.

W U IS

ZOeK€RC]€S
Een jongeman, woonachtig te
Tienen, lager middelbaar onderwijs en A-2 zoekt werk. Militaire
dienst volbracht. Kontakt via senator M. van Haegendoren, Guido Gezellelaan 63 - 3030 Heverlee (tel. 016-245.45).
R 40

Zoekt aangepast werk, jonge man,
30 jaar, gehuwd, diploma humaniora Wet. A, spreekt vloeiend
Nederlands, Frans en Engels (notities Duits), ervaring met dactylografie. Bij voorkeur in het Limburgse. Zich wenden voiksv. E.
Raskin, Ursulastraat 1 te Eigenbilzen (tel. 011-194.54} of J. Gabriels, Siemenstraat 28 te Bree
(tel. 011-662.90).
R 39

Gegradueerde
boekhouder-deskundige 55 j . , viertalig, gehandlkapt fronter, zoekt kaderfunktie,
in de prov. Antwerpen. Beschikt
over wagen. Schrijven aan Jos
De Borger, Anjerstr. 23 te Schoten, die doorzendt.
R 41

Chief-Steward (sinds 1958 in die
funktie) 55 j . wenst werk in maritieme zaken (vb. Ships chandler
e.d.) vroeger gevar. op zw. schepen. N-D-E-Zw-FR
en
beschikt
over wagen. Schrijven aan Jos
De Borger, Anjerstr. 23 te Schoten, die doorzendt.
R 42

1) Verkoopsleider tekstielaccessoires konfektie. 2) Verkoper
automobielen Gent 3) Sekretaresse te Gent 4) Receptionist grote
garage te Gent 5) Elektronikus
A l te Gent.
Inlichtingen bij senator E. De
Facq, Europalaan, 11. 9870 Sint
Denijs-Westrem of Oranjeberg 19,
9000 Gent (tel. 09-22.64.23 of 0925.64.91).
R 43

Vriendelijke dame uit Brusselse
omgeving zoekt simpatieke naaister voor haar persoonlijk naaiwerk. Zich wenden tot de redaktie
» Wij », liefst in de voormiddaa
(02/17.97.98).
— R 44

Gezocht te Leuven : 1. dames
voor kameronderhoud in nieuw hotel te Leuven ; 2. mannelijke receptionisten-bedienden te Leuven.
Kontakt via kamerlid Willy Kuijpers, Swertmolenstr. 23. 3020 Herent (tel. 016/296.42).
— R 45

Landbouwingenieur zoekt in het
Brabantse hoeve met ongeveer 20
ha grond over te nemen om er
een modelberijf te vestigen. Kontakt via kamerlid Willy Kuijpers,
Swertmolenstr. 23, 3020, Herent
(tel. 016/296.42).
R 46

— Jonge dame uit Aalst. Beroep :
bouwkundig tekenaar.
— Vakantiejob tot militaire dienst
voor 20-jarige boekhouder, diploma A l , omgeving Gent.
— 35-jarige handelsreiziger uit
Antwerpse met 8 jaar ondervinding.
Voor inlichtingen zich wenden tot
Oswald Van Ooteghem, Rode
Kruisstr. 7, Gentbrugge, tel. 09/
30.72.87.
R 47

WIJ 16

MEDEGEDEELD
VLAAMS VERBOND
VOOR GEPENSIONEERDEN
ST. NIKLAAS
Open brief aan de Heren van de
Stelijke Raad voor de Derde
Leeftijd.
Woensdag 19 maart werden in
de zaal « Serwir » twee opnamen
gedaan voor uitzending van de
Vlaamse TV voor het programma « Jonger dan je denkt »,
Daarvoor werden 400 toegangs^
kaarten beschikbaar gesteld : bestemd voor de mensen van de
derde leeftijd.
Volgens « Het Vrije Waasland »
van 22 maart was de verdeling
als volgt : 150 kaarten voor de
katholieke organisatie, 150 socialisten, 80 liberalen, 50 voor de
KOO en niets voor het Vlaams
Verbond voor Gepensioneerden,
nog veel minder voor gepensioneerden die er niets voor voelen
zich aan te sluiten bij een van
genoemde organisaties.
Sedert ons tweejarig bestaan,
hebben wij niet opgehouden te
ijveren voor een kulturele werking voor onze leden, door voordrachten, zangavonden, filmvoorstellingen en studiereizen, vandaar onze groei tot ver over de
200 leden.
Op de 100 kultuurkaarten die te
St. Niklaas aan personen van de
derde leeftijd zijn uitgereikt, vertegenwoordigen wij VVVG alleen
60 leden. Voor de kreatieve klas
in de akademie hebben wij 6 leden.
De vraag met wat recht Heren
sluit gij onze leden uit van deze
voorstelling, of waart gij bang
voor kabaal met Uw Franse boulevardliedjes ? Dan zou U toch
maar gekregen wat U verwachtte.
Bezitten wij niet een schat van
oude Vlaamse liederen die zelf
tot ver over de grenzen gezongen
worden ?

|UNO EN DE PAUW
IN KNS
Tien jaar geleden
Sean 0'Oasey, een van
ste Ierse schrijvers. Hij
onafhankelijk denkend

overleed
de grootwas een
man die.

als lid van de vrijheidsbeweging,
in 1916 aktief deelnam aan de
Ierse opstand.
KNS-Antwerpen
had dus meerdere redenen om
een van zijn werken opnieuw op
het programma te nemen. De
keuze viel op «Juno en de Pauw»,
reeds in KNS gespeeld tijdens de
seizoenen 1940-41 en 1959-60,
maar nu In een geheel nieuwe
opvatting en in een nieuwe vertaling van Jan Christiaens en
Walter Tillemans geaktualiseerd.
Het sterk geëngageerde thema
leende zich daar trouwens uitstekend voor. Juno is de huismoeder van een verarmd gezin. Haar
man kan pochen als een pauw,
maar als er te werken valt is hij
nergens meer. De Ierse Burgeroorlog woedt volop, de dochter
van Juno wordt verleid, haar zoon
vermoord, maar Juno houdt stand.
In regie van Walter Tillemans
treden op : Luc Philips, Tine Balder, E. Asselbergs, Marilou Mermans. Mare Janssen, Julienne de
Bruyn, Jo Coppens, S. Adriaenssen, H. Flack en enkele jongere
akteurs.
De première gaat op heden zaterdag 13 april 1974 om 20 uur.
Nog voorstellingen ; tot en met
29 april 1974, telkens om 20 uur.
Zondag om 15 en 20 uur. Geen
opvoering op dinsdag en woensdag.

V
V
Z

Plaatsbespreking : alle dagen,
behalve woensdag, van 11 tot 15
uur. Tel. 31.07.50.

LUSTRUMGEZONDHEIDSMARS
TE BEAUVOORDE
OP PAASMAANDAG 15 APRIL
Sedert 1970 organiseert het
Opbouwwerk Ijzerstreek VZW op
tweede Paasdag een gezondheidsmars die bestaat enerzijds
uit loopwedstrijden : 150, 300,
600, 900, 1200, 1500 en 5000m. en
anderzijds uit wandeltochten van
5, 10, 15 en 20km.
Nieuwigheid
ter gelegenheid
van dit eerste lustrum : dit jaar
worden daarenboven Stermarsen
van 25km gepland : vertrekkend
uit De Panne, Diksmuide, Veurne
en- Westende.
Voor die stermarsen hebben
wij de medewerking van verantwoordelijke groeperingen uit deze verschillende plaatsen.
Alle deelnemers zowel aan de
loopwedstrijden als aan de marstochten betalen bij de inschrijving 10 fr.
Vorig jaar waren 106 lopers en
niet minder dan 249 marcheer-

ders en dit spijts het barslechte
weder.
Organisatie : Opbouwwerk Ijzerstreek
v.z.w.,
Gemeentebestuur Diksmuide, Duinentrappers
Westende, Dunetrotters Veurne,
Gidsenkring De Panne, MACWesthoek, VTB-Veurne.
Beauvoorde-Kasteel: vanaf 13u.
inschrijving : 10 fr. Loopwedstrijden start om 14u., verschillende
afstanden : meisjes en jongens
om 16U.30 start 5km jongens, prijzen voor alle lopers.
Wandeltochten : 20, 15, 10 en
5km naar keuze ! 20km start om
14u., 15 km start om 15u., lOkm
start om 15u.30, 5 km start om
16u.
Stermarsen : 25 km.
Doel : Beauvoorde.
De Panne : gemeentehuis, inschrijving om 13u., start ISu.SO.
Diksmuide : gemeentehuis, inschrjiving 13u., start 13.U.30.
Veurne : café « De Beurs » Markt
schrijving 13u., start 13u.30.
Westende : café-frituur « Kippenren » dorpstraat 65, inschrijving
12U.30, start 13u.
Voor alle wandelaars : om 18u.
aan de Driekoningenschuur te
Beauvoorde Lustrumtombola met
Veurne-Ambachtse koekebroden I

ERENICING
LAAMSE
lEKENFONDSEN
U als Vlaming... sluit zeker aan bli het
VLAAMS ZIEKENFONDS van uw STREEK

Provincie Antwerpen :
RUPELSTREEK - KLEIN-BRABANT ; O N D E R L I N G ZIEKENF. RUPELSTREEK en K L E I N - B R A B A N T
Kraanweg 2 1 ,
2 6 8 0 Bornem
Tel. (03)89.16.19
Provincie Brabant :
ARR. LEUVEN - gewest TtENEN : CENTRALE M U T U A L I T E I T V A N B R A B A N T EN L I M B U R G
Leuvenselaan 4 3 ,
3300
Tel. ( 0 1 6 ) 8 3 4 . 3 5
Provincie Oost-Vloonderen :
ARR. AALST : ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS
H o p m a r k t 36,
9300 Aalst
Tel. (053)745.53
ARR. GENT en DENDERMONDE : ZIEKENFONDS F L A N D R I A
Keizer Karel.straat 1 0 1 ,
9 0 0 0 Gent
Tel. (09)23.52.27
ARR. EEKLO en K A N A A L Z O N E : ZIEKENFONDS FLANDRIA-MEETJESLAND
Gravin J o h a n n a l a a n 8,
9 9 0 0 Eeklo
T e l . (09)77.23.51
ARR. OUDENAARDE ; ZIEKENFONDS V L A A M S E A R D E N N E N
Fortstraat 34,
9 7 0 0 Ondenaarde
T e l . (055)331.15
ARR. ST.-NIKLAAS : V L A A M S E M U T U A L I T E I T W A A S L A N D
Vrasenestraat 14,
2750 Beveren-Waas
Tel. (03)75.66.66
Provincie West-Viaanderen ;
ARR. KORTRIJK-IEPER : ZIEKENFONDS W E S T - F L A N D R I A
Verruelaan 4 1 ,
8500 Kortrijk
T e l . (056)256.98
ARR. OOSTENDE - VEURNE - DIKSMUIDE : ZIEKENFONDS DE WEST
Recollettenstraat 66,
8450 Nieuwpoort
T e l . (058)237.15
ARR. ROESELARE-TIELT en BRUGGE : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
W e s t l a a n 145,
8 8 0 0 Roeselare
Tel. (051)202.08

V.V.Z-sekretariaat : Verruelaan 41 - 8500 Kortrijk - Tel. (056)25698

Vergunning nr 1185 Kat. A

NAAR ZUID-AFRIKA
MET VLAAMSE REISLEIDING
Maandag, 29 juli tot donderdag, 15 augustus (18 dagen)
PROGRAMMA
1e dag. Te 16u.10 met een Boeing van de S.A.L. (Suid Afrikaanse
Lugdiens) naar Johannesburg. Eetmalen aan boord.
2e dag. Landing te Johannesburg te 6u. Te 11u.45 verder naar
Kaapstad, waar aankomst te 14u.00 Verder vervoer naar het
Claridges Hotel voor middagmaal en verblijf in de oudste blanke
nederzetting van het land.
3e dag. Uitstap van een ganse dag naar het Kaapse Schiereiland,
met o.m. bezoek aan Groot Constantia, 's namiddags per kabelspoor naar de Tafelberg.
4e dag. Naar Oudtshoorn, in de Kleine Karoo. Middagmaal onderweg Avondmaal en verblijf in de Holiday Inn.
5e dag. Bezoek aan de twee belangrijkste attraktiess van Oudthoorn : een struisvogelhoeve en de Cangogrotten, met klanken lichtspel. Na het middagmaal naar de badplaats Wilderness,
avondmaal en verblijf in de Holiday Inn.
Be dag. Op de bekende « Tuinroute », waar men de indrukwekkendste natuurpracht van het land kan bewonderen, naar Port
Elisabeth, verblijf in het New Elisabeth Hotel.
7e dag. Naar Oost-Londen. In deze streek vonden de eerste
botsingen tussen de blanken en de naar het zuiden oprukkende
Bantoestammen plaat, 's Namiddags door Transkei naar Umtata,
hoofdstad. Verblijf in het Savoy Hotel.
Be dag. Na het stadsbezoek, naar Kokstad, verder naar Durban,
hoofdstad van Natal.
9e dag. Natal is een van de liefelijkste provincies van ZuidAfrika, met een voortreffelijk klimaat, zodat Durban als badplaats
geen seizoenbeperking kent. Het is ook de stad met de meest
gemengde bevolking. Vrije dag voorzien om van zon, zee en
strand te kunnen genieten.
10e dag. Geleide stadsrondrit, 's Namiddags vrij.
11e dag. Uitstapjes naar de « Golden Stewarts Farm », waar
men bij een tipisch Engels ontbijt kan toekijken op Zoeloevolksdansen. In het Zoeloeland naar de Umfolozi en de Hluh-

Inlichtingen in alle VTB-kantoren
luwe-wildtuinen. Avondmaal en verblijf in het Zoeloeland Safari
logies.
12e dag. Rit door het Hluhluwe-natuurreservaat. Afreis naar
Mbabane, hoofdstad van Swaziland.
13e dag. Langs de mooie Piggs Peak en het oude goudstadje
Barberton naar Witrivier, waar middagmaal. Door de Numbitoegang naar het Kruger Park, naar een kamp, waar avondmaal
en verblijf.
14e dag. Daguitstap naar het Kruger Nationale Park, waar de
leeuw koning is. 's Avonds terug naar het kamp voor de traditionele Zuid-Afrikaanse « vleisbraai ».
15e dag. In de vroege ochtend, nog een tochtje door het Kruger
Park. Verder naar Nelsbruit, handels- en industriecentrum van
Oostelijk Transvaal. Door de Schoemanskloof en over het Transvaalse Hogeveld naar Johannesburg. Avondmaal en verblijf in
het Victoria Hotel.
16e dag. Daguitstap naar en bezoek aan Pretoria. Verblijf te
Johannesburg.
17e dag. 's Morgens, geleide stadsrondrit te Johannesburg. In
dé late namiddag. Te 19u. met een Boeing naar Londen. Avondmaal aan boord.
18e dag. Aankomst te Londen. Te 11u.30 naar Zaventem, waar
landing te 13u.05.
Reissom : 42.500 fr .
Toeslag éénpersoonskamer : 2.500 fr.
Reisleider : de heer Michiel Balduck (Tielt)
Vereiste dokumenten : geldige internationale reispas, vizum en
bewijs van inenting tegen pokken.
Let wel ! Het luchtvervoer is, op bazis van een groep van minimum 15 personen, voorzien in ekonomische klasse. Alle landvervoer, uitstappen en de vermelde bezoeken zijn inbegrepen. Voor
de eetmalen (volledig inbegrepen) en het logies kozen wij,
buiten het verblijf in de wildparken, zeer goede hotels.
Niet inbegrepen : kosten van reispas, vizum, inentingen, tafeldrank, fooi voor de chauffeur en persoonlijke uitgaven (wassen
linnen enz.).
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DE CHINEZEN IN PARIJS
(LES CHINOIS A PARIS)
In de lente van 1972 trok de bekende,
zich
links noemende
Italiaanse kineast Michelangelo
Antonioni met de kamera in de
hand doorheen China. Zijn drie
en een half uur durende film,
« China », die in ons land nog
niet uitgebracht werd, valt echter allerminst in de smaak van
de Chinezen. Op dit ene filmschandaal
volgde
onmiddellijk
een tweede, nl. « Les Chinois a
Paris » van de Franse kineast
Jean Yanne. Deze film kwam in
Parijs in 33 zalen tegelijk uit en
lokte er fel protest uit bij de
Chinese ambassadeur die er echter niet in slaagde de film te
doen verbieden. Dit alles is natuurlijk gratis publiciteit voor
Yanne, die er als een gewiekst
zakenman onmiddellijk de nodige
munt uitslaat. Ook in ons land
zorgt een en ander nu voor het
nodige sukses.
Zoals In zijn vorige films (« Tout
Ie monde il est beau, tout Ie monde Il est gentil » en « Moi Y'en a
vouloir des sous ») gaat Jean
Yanne ook nu weer op de komisch-satirische toer. « Les Chinois a Paris » beschrijft hoe de
Chinezen zonder slag of stoot
maar met het Rode Boekje in de
hand Europa inpalmen. Het kolderieke in de film vloeit voort uit
de botsing van twee kuituren en
de beste momenten zijn dan ook
deze waarin Yanne deze twee
kuituren werkelijk tegen mekaar
uitspeelt. Zo bvb. de vervanging
van Westerse auto's door rikja's,
de opera « Carmen » van Bizet
-in Chinese toonaard en aangepast aan de estetiek van de Chinese Volksopera. Maar de echt
kolderieke gags zijn dun gezaaid
en daarnaast bevat de film talrijke geestloze, grove of gewoon
wansmakelijke moppen. De manier waarop Yanne zijn landgenoten afschildert als een bende
kruiperige, laffe kollaborateurs en

lijntrekkers ; de aanhoudingen en
intimidatie-maatregelen
;
het
klein groepje weerstanders dat
op het laatste uur aangevuld
wordt met pseudo-weerstanders ;
de represaille-maatregelen na de
bevrijding : het herinnert allemaal te veel aan een nog niet
zo ver afgelegen, gruwelijke realiteit, waarmee heus niet te
lachen valt. Het zijn dan ook niet
zozeer de Chinezen als wel de
Fransen die zich zouden moeten
verontwaardigd tonen over Yanne's
karikaturaal-satirische
gedoe. De Fransen blijken echter
toleranter te zijn en meer gevoel
voor (zelfs grove) humor te bezitten dan de Chinezen die het
blijkbaar niet kunnen nemen dat
even de draak wordt gestoken
met o.a. hun teater, met hun
voortdurend zwaaien met en zweren bij het Rode Boekje, met het
centraal komitee en met hun puriteinse ideeën.
Jean Yanne vertolkt zelf de hoofdrol, nl. deze van een zekere Regis, een sluwe ekonomische kollaborateur die zijn huiken naar
de wind hangt. Tijdens de Chinese bezetting van Frankrijk bouwt
hij een winstgevend bedrijf op
van o.a. riksja-taxi's. Na de bevrijding verplaatst hij zijn bedrijf
gewoon naar Italië, waar ook de
Paus nu al omringd is door Maociterende Chinezen. Jean Yanne
speelt niet slecht, hij is m.i. zelfs
beter als akteur dan als regisseur. Zelf denkt hij daar echter
anders over : « Ik houd persoonlijk niet van me zelf als artiest,
maar zelf spelen is voordeliger
voor het budget ». Het valt momenteel echter helemaal niet te
vrezen dat dit budget negatief
zou uitvallen : samen met zijn
vrienden Investeerde Yanne een
kapitaaltje in « Les Chinois è
Paris » en dank zij het Chinees
protest hebben ze er wellicht
een goudmijntje mee aangeboord.
Zowel in als buiten de film is
Jean Yanne dus een handig zakenman. Maar een groot kineast,
nee...
H. DEKEYSER

De Chinezen in Parijs Jean Yanne als de sluwste der
kollaborateurs, omringd door de Chinese bezetters.
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PAPILLON
De Fransman Henri Charrière
stierf ongeveer een jaar geleden.
Hij schreef een tweeledige autobiografie, waarvan het eerste
deel, « Papilion », voornamelijk
het verhaal is van zijn ontsnapping uit de beruchte gevangenis
van Frans Guyana. Dit deel werd
verfilmd en behield de titel « Papillen », wat eigenlijk de bijnaam
was van de hoofdpersoon Charrière, en die wel zeer goed gekozen was vermits hij iemand was
die zijn opsluiting niet kon aanvaarden en de ontsnapping als
enig middel zag om zijn vrijheid
te üeroveren.
Het is voor de film weinig belangrijk of het verhaal autentiek
is of niet. Bij het schrijven van
zijn avonturen zal Charrière zichzelf wel in een zo gunstig mogelijk daglicht hebben willen stellen, en men kan op bepaalde
momenten dan ook grote vraagtekens stellen wat betreft de autenticiteit van het verhaal. Vermits ik het boek niet gelezen heb,
kan ik geen vergelijking film-boek
maken, maar dat is ook weinig
belangrijk. Een film heeft bestaansrecht op zichzelf, en kan
bekeken en bekritiseerd worden
onafhankelijk van het boek. Ik
beperk mij dus tot het weergeven van het verhaal in zoverre
dat door F. J. Schaffner in beeld
werd gebracht.
Henri Charrière, veroordeeld voor
de moord op een pooier (moord
die
hij
meermaals
ontkent)
scheept samen met de valsmunter Dega en honderden andere
veroordeelden in voor Frans Gyana. Velen hebben het gemunt op
Dega, om hem van zijn geld te
beroven. Charrière biedt hem zijn
bescherming aan in ruil voor
geld, waarmee hij zijn latere ontvluchting wil bekostigen. Eenmaal ontscheept, worden Dega
en Charrière samen tewerk gesteld, totdat deze laatste voor
een mislukte ontsnappingspoging
tot
drie
jaar
afzonderingscel
wordt veroordeeld. Dega i<rijgt
ondertussen beter werk, en kan
Charrière wat degelijker voedsel
laten toesmokkelen, wat echter
ontdekt wordt. Omdat hij Dega
niet wil verraden, krijgt Charrière een zware straf : halfrantsoenvoedsel en volledige duisternis.
Hij overleeft deze beproeving en
wordt teruggestuurd naar de infirmerie van het vroegere werkkamp. Dega bedisselt een nieuwe
ontsnapping,
die
aanvankelijk
gunstig verloopt dank zij de hulp
van een melaatsenkolonie, van
een Honduraans dorpshoofd die
zich naar het voorbeeld van Charrière ook een vlinder op de borst
laat tatoeëren, en uiteindelijk van
een nonnetje dat hem doorheen
een grenstpost
helpt komen.
Door de « goede zorgen » van
Moeder Overste wordt hij tenslotte terug aan de politie uitgeleverd. Na een nieuwe straf van
vijf jaar afzondering, brengt men
hem naar een eiland, vanwaar
ontsnappen officieel onmogelijk
is. Daar vindt hij Deqa terug, die
zich geschikt heeft in zijn lot en
ietwat onnozel-tevreden is. Alhoewel onthoofding de straf is
voor een derde ontsnappingspoging, aarzelt Charrière geen ogenblik om een nieuw plan uit te
broeden...
De film is wat erg lang uitgevallen ; dit hoeft niet noodzakelijk
fout te zijn, maar het wordt dit
wel wanneer daardoor de spanning merkelijk daalt. Spanning is
dus zeker niet het grootste pluspunt van deze film, wel de zeer
goede karakterontleding en -weergave van de beide hoofdpersonages. De hoofdpersoon Charrière
is eigenlijk een weinig sympatieke figuur. Hij is geweldig hard
voor zichzelf en voor de anderen.
Doordat hij de held van het verhaal wil zijn, is hij enorm egocentrich en zelfs zijn vriendschap
voor Dega is uiteindelijk alleen
maar voortgekomen uit winstbejag. Wat wel bewonderenswaardig is in zijn persoon, is zijn
geweldige levensmoed en zijn

Papillon Charrière, bijgenaamd « Papilion » (Steve
McQueen), ondersteund door andere gevangenen,
waaronder zijn vriend Dega (Dustin Hoffman), na de
beproeving van de duistere strafcel.
enorme vrijheidsdrang. Wanneer
hij in afzondering op half rantsoen moet leven, zien we dat hij
alles doet om dit te overleven :
dagelijks traint hij zijn lichaam,
hij slikt het vieze eten naar binnen en gaat zelfs op insektenjacht, want hij weet dat hij er
normaal niet levend uit kan geraken. Tegenover deze karaktersterke en zelfbewuste Charrière
staat de wereldvreemde mens
Dega (typische rol voor Dustin
Hoffman). Deze is erg stuntelig
en onhandig in de omgang met
mensen en waarschijnlijk is het
juist daardoor dat zijn vriendschap met Charrière zo geweldig
veel voor hem betekent. Deze
zeer goede weergave van de karakters is hoofdzakelijk te danken aan de bijzonder knappe vertolking van Dustin en Steve
McQueen.

Misschien zou men de film ook
kunnen zien als een aanklacht tegen het onmenselijke gevangenissysteem, maar eigenlijk komt dat
alleen maar over in het begin,
waar men ziet hoe de gevangenen
als
afgeschrevenen
beschouwd worden.
Alles bij elkaar een film die geen
toppen scheert, maar wel weet
te boeien, vooral door de sublieme vertolking. De evolutie van
de vriendschap tussen de twee
gevangenen wordt zeer goed
weergegeven en een zeer positief punt is de ononderbroken levensmoed en het volhardingsvermogen van Charrière. Het slotbeeld is zeer goed gevonden :
Papillon die eindelijk ontsnapt is
en dobberend op de zee als een
vrije vlinder roept : « I'm still
here, you bastards ! ».
M. MICHIELSEN

ZATERDAG 13 APRIL — RTB
SAN FRANCISCO (1937)
Dramatische, muzikale film van W.S. Van Dyke. De intrige geeft ons
het leven weer van een half dozijn personen en is ingewerkt in de
strijd en het bestaan van de stad San Francisco. De ramp die deze stad
treft vinden we gekonkretiseerd in het drama van het personage
Blackie. Met o.m. Clark Gable en Spencer Tracy.
MAANDAG 15 APRIL — BRT
PORGY AND BESS (1959)
Geslaagde filmtranspositie door Otto Preminger van de beroemde
opera van George Gershwin. Deze maakte zich vertrouwd met de
gewoonten van de evoluerende Amerikaanse negerbevolking. Hun
zangen, geloof, gebed en dansen prentte hij in het hoofd en uitte hij
in « Porgy and Bess ». In de filmische realisatie vullen kleur en beweging de muzikale expressie prima aan. Met o.m. Sidney Poitier, Dorothy Dandridge en Sammy Davis jr.
DINSDAG 16 APRIL — RTB
REMINISCENCES FROM A JOURNEY (1971)
Jonas Mekas is één der grondleggers van de Amerikaanse na-oorlogse
avant-garde kinema. Dit is één van zijn laatste films. Het is een
poëtisch, aangrijpend en levensecht reisverhaal, naar aanleiding van
Mekas' bezoek aan Litauen. Een blik in het verleden, gekoppeld aar
de dagelijkse werkelijkheid in een Sovjetstaat.
DONDERDAG 18 APRIL (-1- zaterdag 20 april) — RTB
CLEOPATRA (1963)
Peperdure, romantisch-historische spektakelfilm, die geen echt artistieke kwaliteiten bezit maar als show enkele indrukwekkende hoogtepunten kent. Kineast is Joseph L. Mankiewicz. Met Richard Burton.
Elisabeth Taylor en Rex Harrison. Deze laatste levert in de rol van
Caesar de beste akteursprestatie. Liz Taylor voegde destijds echter
bij de reusachtige barnumreklame waarmee de film gelanceerd werd,
nog de nodige schandaaltjes en sensatiegebeurtenissen. Het sukses
was verzekerd.
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FOLKLORE

PASEN
WANNEER
EEN
VASTE
DATUM?

/;] zlin " Ring van het kerkelijK jdar »
schrijft Guido Gezelle . - Pasen is
een oud Chaldeeuws woord, Pascha.
De Hebreeuwen zeiden Pesah, dat is
te zeggen voorbijgang, te weten de
voorbijgang van de worgengel die al
de huizen voorbijging en overschril<loeide waar hij 't bloed van het lam
aan de deur gestreken vond. Overal
elders ging hij binnen en worgde al
de eerstgeborenen van Egypte. Daarom vierden de Joden alle jaren hun
voorbijgang of Peshafeest. ».
Deze betekenis kreeg het feest bij de
Joden echter pas nadat de Israëlieten
het land Kanaan veroverd en er zich
gevestigd hadden. Voordien was het
ook bij hen een natuurfeest dat gevierd werd bij de eerste volle maan
in het voorjaar, met het slachten van
de eerste lammeren der kudde als
offer De naam Pesha zou zelf oorspronkelijk een rituele lentedans aangeduid hebben.

feest meer belang dan aan Kerstmis :
het " Christos woskresje « was de
jubelende groet van de ortodokse kerk
op Pasen, hoogtepunt van het jaar.

De viering van Pasen als feest van
de Verlossing en de Verrijzenis dateert van de eerste eeuwen van het
kristendom. Die viering gebeurde echter niet overal op dezelfde dagen : er
ontstond zelfs een langdurige twist
tussen Aziatische en Westerse kristenen over de juiste datum.
Zoals men weet, zijn er in de Kerk
twee soorten « feesten » : diegene,
die gebonden zijn aan de gewone, burgerlijke kalender en op een bepaalde
datum vallen, zoals bijvoorbeeld Kerstmis, Driekoningen en de feesten der
heiligen, en andere die afhankelijk
zijn van de paasdatum. Pasen is dus
een centraal feest in de Kerk, en de
paasdatum van belang voor het bepalen o.m. van de Vasten, van O.H. Hemelvaart, Sakramentsdag, Pinksteren...
De verschuiving van de paasdatum
hangt samen met de stand van de
maan.
Waarom ? Omdat voor de bepaling
van de paasdatum rekening moest gehouden worden met het Joodse paasfeest dat op de 14e dag van de maand
Nisan gevierd werd. Die maand komt
ongeveer overeen met de tweede
helft van de maand maart, en de eerste helft van april.
De Aziatische kristenen beriepen zich
op de apostel Johannes om Pasen te
vieren als feest der Verlossing op de
dag van Kristus' dood, en twee dagen
later de Verrijzenis te gedenken. Dit
Paasfeest viel dan op de 14e der
maand Nisan. Men noemde de voorstanders van deze viering daarom quartodecimani.
De Westerse kristenen vierden de Verrijzenis zélf en hielden daarbij rekening met de dag van de week waarop
dit gebeuren voorviel, namelijk op
een zondag. Voor hen viel het feest
daarom op de zondag na de 14e Nisan.
Dit leidde tot allerlei afwijkingen, ook
al omdat de Joden na de val van Jeru-
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Pasen altijd op een zondag zou gevierd worden.

2" Geen twee paasfeesten in één enkel maanjaar mochten vallen : dus
géén paasfeest vóór de lente-nachtevening.

3" De Alexandrijnse Kerk een berekeningsschema zou uitwerken.
Dit schema bleek algauw evenmin te
voldoen. Het was Dionysius Exiguus
die een algemeen-aanvaarde tafel zou
uitwerken op basis van een 19-jarige
cyclus — zodat op het einde der achtste eeuw door heel de kristelijke wereld Pasen op dezelfde dag gevierd
werd, namelijk op de eerste zondag na
de eerste volle maan volgend op de
lente-nachtevening. Dit betekent dat
de vroegste Pasen op 22 maart en de
laatste op 25 april kan vallen.
De vaststelling van deze volle maan
heeft echter ook heel wat voeten in
de aarde gehad. Men hield zich inderdaad bij die berekening niet aan de
ware astronomische maanstand, maar
wel aan een teoretische genormaliseerde. Deze maanstand werd bere•' -"^'•' '4''-' •,-'?-'-^' W * -"' •" kend door middel van de epacta (aan1,... V ' • • ' J H W - ; : - > # - & ! . ^
tal dagen tussen 1 januari en de eerste volle maan) en de gulden regel
{numerus aureus). Dit getal is het
rangnummer van het jaar in de negentienjarige maancyclus. De ontdekker
ervan is de Athener Meton, 432 v. Kr.
Naar het schijnt zou de regel in gouden letters aangebracht geweest zijn
op de muur van de Pnyx, de plaats
waar de Atheense volksvergaderingen
gehouden werden.
Deze geleerde had ontdekt en bekend
gemaakt dat 19 jaren overeenkomen
met 235 maancyclussen. Wanneer men
nu gedurende deze negentien jaren de
maanstanden waarnam, kon men daaruit de standen voor de volgende 19
jaar berekenen. Helemaal klopte het
echter niet : na 320 jaar bleek er al
een dag verschil... Het is paus Gregorius XIII die het systeem van de gulden getallen verving door dat der
•< epacten ». De epacte is de ouderdom van de maan op 1 januari : zij
kan dus gaan van 1 tot 29 dagen. Zij
laat toe, de data der volle maan te
berekenen. Toch is tussen deze astronomische berekening en de werkelijkheid soms nog verschil zodat aanpassingen vereist zijn.
De beroemde Duitse wiskundige Gauss
stelde een formule op om zonder de
tabellen van de Gregoriaanse kalenderberekening [of « comput ») de paasdatum vast te stellen.
Clavius, een jezuïet, die een belangrijk aandeel had bij de Gregoriaanse
kalenderhervorming op het einde der
zestiende eeuw, erkende dat de Kerk
het recht had het Paasfeest op een
vaste datum, nl. de eerste zondag van
april, vast te stellen. Er was heel wat
tegenstand toen, en de zaak bleef in
de papieren steken. Herhaaldelijk dook
de idee echter weer op. Na de eerste
wereldoorlog werden er door de Volkenbond stappen aangewend om tot
een vaste Paasdatum, of althans tot
een datum binnen engere grenzen, te
komen. Het probleem werd behandeld
door een kommissie onder voorzitterschap van de Nederlandse professor
van Eijsinga : niet minder dan 185 verschillende voorstellen werden ingediend.

De ceremonieën van het natuurfeest
bij een herdersvolk kregen nadien een
religieus-nationale
betekenis.
Het
bloed der offerdieren herinnerde aan
het bloed dat de Joden in Egypte aan
de deurpost streken opdat de doodsengel zou voorbijgaan. Hier voltrok
zich in een kleinere gemeenschap wat
later in heel de kristelijke wereld zou
gebeuren : het oorspronkelijk natuurfeest kreeg een officieel-religieus
karakter in de staatsgodsdienst.
Het verband tussen lente- en paasfeest blijkt ongeveer hetzelfde te zijn
als dat tussen winterzonnewende
—
er; kerstfeest. Dit verband geldt zowel
voor de evolutie van het Joodse als
voor die van het Europese, kristelijke
feest. Onder invloed van de eerste
kristelijke gemeenten bleef de Joodse
benaming ook in de kristelijke
aera
en voor het kristelijk
verrijzenisfeest
bestaan. Toch bleef de oude Germaanse naam in de Germaanse wereld overwegen . zowel in het Engels als in
het Duits (Easter. Ostern)
herinnert
de benaming aan het gothische Ostara, het oudhoogduitse Ostarum en het
Dietse <• Oosteren » waarvan Gezelle
nog zegt : « Oosteren. d.w.z. « met
een ondiets woord : Paastijd » Al
deze namen wijzen op het herleven
der natuur, op de wedergeboorte van
het licht, op de Germaanse godin
Ostara
April werd dan ook de Ostarmanoth of
de Oostermaand genoemd. In tegenstelling tot het Kerstfeest dat sterkgermaanse trekken vertoont en ook
veel meer in de Germaanse landen
gevierd werd. alvorens het werd gekerstend. IS het Paasfeest algemener
en behoorde tot de religieuse feesten
in heel Europa en Klein-Azië. Ook in de
Slavische wereld hechtte men aan dit

zalem het met de astronomische datum niet zo nauw namen, zodat het
Pascha-feest al wel eens vóór de lentenachtevening gevierd werd. Het feit
dat de quatrodecimani en sommige
Westerse kristenen zich op de Joodse
berekening steunden, had voor gevolg
dat men zelfs soms in éénzelfde maanjaar tweemaal Pasen vierde. De kristenen die zich op die Joodse berekening baseerden, noemde men daarom
de « proto-paschieten ».
Polycarpus trachtte een overeenkomst
te bereiken, evenals paus Anicetus.
De twistvraag leidde zelfs tot zulkdanig konflikt, dat paus Victor dreigde
de protopaschieten uit de kerkgemeenschap te sluiten. Het concilie van
Nicea legde dan de datum van het
kristeiijk Paasfeest en de manier van
berekening vast. Dit concilie besloot
dat :

In Slowakije is de traditie nog zeer levendig en worden met Pasen
eieren met de hand beschilderd en aan kleurige linten gehangen.

Naar het schijnt, zouden opnieuw pogingen gedaan worden om tot een
'vaste Paasdatum te komen. Hoeveel
voorstellen er nu al zijn, weten wij
niet I

13 APRIL 1974

KRITISCH D^K^K^M

SCHITTERENDE ERIKA PAUWELS
IN PRACHTIGE BUTTERFLY
Het siert de zo vaak verguisde voorkeur
van het operapubliek Puccini te blijven
belonen met een nooit aflatende belangstelling. Zelfs operahuizen die het aandurven minder voorbereiding en zorg te
besteden aan produkties van de Toskaanse grootmeester kunnen verzekerd zijn
van sukses. Deze bemerking treft echter geenszins de huidige Butterfly-reeks
die zaterdag 6 april in première ging te
Antwerpen en waarvan we niet aarzelen
ze te bestempelen, als de meest geloofwaardige opvoering die we van dit werk
tot hiertoe meegemaakt hebben.
Puccini behoort tot de zeldzame komponisten die een voortdurende eenklank
bereikt tussen scenische uitbouw en muzikale ondersteuning. Los van de tematiek,
die misschien door sommigen afgewezen
zal worden als te romantisch, is het onloochenbaar, dat men muziekteater beleeft van het allergrootste niveau. Het
was tijdens een bezoek te Londen, dat
de engelsonkundige Puccini in de ban geraakte van Belasco's gelijknamig toneelstuk, dat nu nog nauwelijks speelbaar zou
zijn. Met het hem tiperende temperament
schoot de komponist onmiddellijk aan de
slag Voor het libretto deed hij beroep
op het tweespan lllica en Giacosa, die
hem reeds het tekstboek hadden bezorgd
voor La Bohème en Tosca. De première
in de Milanese Scala op 17.2.1904 was
een fiasko tot en met... De diep ontgoochelde Puccini trok het werk onmiddellijk
In maar zijn geloof in de frêle Cio-CioSan, die hij omringt en belaadt met zijn
grote emotionele zeggingskracht, was zo
groot, dat na enkele aanpassingen tot
wederopvoering
besloten werd. Deze
greep plaats drie maanden na de mislukking en ditmaal werd de herziene Butter-

fly geestdriftig onthaald. Het tipisch Italiaanse timbre van de partituur is gelardeerd met Oosterse elementen, die men
ook terugvindt in Turandot en o.i. is deze
eksotische toets niet vreemd aan het niet
tanende sukses van een der meest opgevoerde opera's ter wereld.
De Vlaamse Opera heeft enorme zorg
besteedt aan deze produktie en de luttele schoonheidsvlekjes mzake rolverdeling van enkele kleinere partijen wiljgn
we best over het hoofd zien, omdaf ze
uiteindelijk weinig of geen afbreuk doen
aan het zeer gave geheel. Ontroerend
mooi zingt en akteert Erika Pauwels de
voor elke lirische sopraan begerenswaardige maar tevens aartsmoeilijke hoofdrol.
Een tot in de kleinste, gracieuze Japanse
details volgehouden prestatie, een verrukking om aan te horen en te bekijken,
behoort deze vertolking tot het allerbeste
wat we van deze getalenteerde zangeres
reeds aanschouwd hebben I Alhoewel
vokaal ietwat te licht gewapend voor de
Pinkertonpartij, bracht Julien de Resky
het er zeer goed van af, met vooral trefzekere hoogten en een geloofwaardige
presence. Ira d'Ares in de rol van Suzuki
beslist nog aan d.aii''^'
'.racht gewonnen en zonder haar zou deze produktie beslist minder glans gehad hebben.
Hetzelfde kan gezegd zorden van de
Amerikaanse konsul Sharpless van Jan
Stroobants, die ter elfder ure moest Invallen voor de nieuweling Peter Funck.
Stroobants speelt deze rol met waardige
allure en vokaal voelt hij zich in dit emplooi biezonder thuis.' De kleinere partijen worden naar behoren verdedigd door
Kamiel Lampaert, Pierre Geyskens en
Frans van Eetvelt die zich prima thuisvoelen in hun Japanse personnages, die
nergens gechargeerd aanvoelen. Vokaal
ietwat onrijp is Maria Dillen in de korte
verschijning van Kate Pinkerton, maar we
nemen aan dat de zenuwen hier voor een
aanzienlijk stuk in meegespeeld hebben,
terwijl Roger Heynen als Prins Yamadori
ronduit een onvoldoende verdient.
Aan de pupiter de Italiaanse dirigent
Luigi Martelli die de heerlijke partituur
schitterend beheerst en met gezag uit
zijn orkest de juiste Puccinikleur- en
klankrijkdom weet te toveren. In de rand
even aanstippen, dat Martelli onmiddellijk
na de première naar de VS vertrokken is,
om in de opera van New-York <• de Barbier
van Sevilla » en deze zelfde Butterfly te
dirigeren. Een niet geringe eer en erkenning voor het talent van deze aan het
KVO-gezelschap verbonden dirigent. Een
even ruim aandeel in het sukses valt te
beurt aan de Tsjechische dekorontwerper
Oldrich Simacek die een erg sfeervolle
en funktionele achtergrond op het toneel
zette.
Wie van goede opera houdt en vooral
een buitengewone Butterfly aan het werk
wil horen, heeft geen enkele verontschuldiging om deze voorstelling niet bij te
wonen.
RAY DE BOUVRE

GERARD TER BORG :
SIMBOLIST AVANT LA LETTRE

Suzuki (ha D'Ares) en Cio-Cio-San Butterfly (Erika Pauwels} verbeiden hoopvol
de terugkeer van Pinkerton.
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Het waarderen van de kunst is aan voortdurende wisselingen onderhevig. Terwijl
vandaag Renrvbrandt als een der onbetwlste groten van de schilderkunst beschouwd
wordt, een onaantastbare is, was hij dat
in de vorige eerw heel wat minder en in
de 18e eeuw een vergeten naam. Onze tijd
gaat net als de vorige « tijden » op zoek
naar vergeten en ondergewaardeerde talenten. Dat bleek o.m. uit de tentoonstelling Latour, een 17e-18e eeuwse licht- en
schaduwschilder, die nu herontdekt wordt
en over wiens persoon en werk reeds
verscheidene recente studies en kunstboeken het licht zagen.
Precies de 17e eeuw is rijk aan Europees
schilderstalent geweest. Zie maar de zgn.
Hollandse kleinmeesters, zo genoemd omdat ze meestal op klein formaat schilderden maar daarom niet minder grote, soms
zeer grote schiders waren. De 17e eeuwse
Nederlandse genre-schilders zijn terecht
wereldberoemd en het gaat alleszins niet
op, hier van tweederangskunstenaars te

Zaterdagnamiddag heeft de aktiegroep Veemarkt, Oudestadskern Antwerpen, een aanvang genomen om het woongebied terug wat menselijker te maken. En op wie zou
men daarvoor beter beroep doen dan op kinderen ?
Na het planten van enkele boompjes verdwenen vermolmde schuitsels en verweerde
gevels achter een waar kleurenboeket. Voor dit werk met verf en borstel werd de plaatselijke jeugd gesteund door een kinderatelier uit Kapellen. Volgende stap . reuze-bloembakken. Bij gelegenheid, beste lezer, moet u deze fleurige kunstwerken eens • kritisch »
gaan « bekijken «...
spreken. De zaak is dat er in de 17e
eeuw op dat vlak van het goede te veel
is geweest.
,
Een van die Hollandse kleinmeesters is
Gerard Ter Borg, die feitelijk de gouden
eeuw afsluit samen met nog andere tijdgenoten. Na deze figuren zal het verval
intreden. Ter Borg is een tipische Hollandse genreschilder, de koele waarnemer van
het gezapig en gezellig gezelschapsleven
van Hollands hogere burgerij, die nog volop kon genieten van de verworven rijkdom. Hij is een knap schilder, die zich tot
het essentiële beperkt (vandaar verdoezelde achtergronden) doch die door de beklemtoning van een of meerdere details
zin en oriëntatie aan het voorgestelde
weet te geven. Hij is een verbluffend goede stofschilder (zijde en brokaat trillen
van leven in zijn werken), een quasi-volmaakt komponist, kortom een rasschilder
maar dan een van strenge discipline, binnen een wel bepaalde en nooit verlaten
voorstellingswereld.
Momenteel heeft in het Binnenhof te Den
Haag, nl. in het Mguritshuis een tentoonstelling van een veertig schilderijen van
Ter Borg plaats, samen met tekeningen.
Waar doorgaans, na het binnentreden door
een betrekkelijk smalle deur, enkele grote
meesters de ereplaats innemen (het aangrijpende doek bvb van Rembrandt« David
spelend op de harp van koning Saul » of
het beroemde gezicht op Delft, een van
de zeldzame landschappen van Jan Vermeer) hangen nu de Ter Borgs of zien we
prachtige tekeningen in de vitrines. Ter
Borgs vader was zelf een knap tekenaar
en zijn zuster kon ook haar man staan.
Zij was een tijdlang het geliefdkoosd model van haar broer.
Waar het op het eerste gezicht om zeer
knap geschilderde genretaferelen gaat,
blijkt deze tentoonstelling de proef op de
som te leveren dat Ter Borg een simbolist
avant la lettre is geweest ( net als Vermeer trouwens, die niet zelden in zijn
komposities allegorisch tewerk gaat, cfr.
« de schilder en zijn model »). Ter Borg
laat een brandende kaars in een gezelschap als het simbool van het leven 'fungeren. Schalks houdt hij ons voor de mal
met « een vaderlijke vermaning » welk
onschuldig tafereel in feite de eerste « onderhandelingen » voorstelt in een luxebordeel. Het bloed kruipt waar het niet
kan gaan. Aan deze regel ontsnapten ook
onze voorouders niet, zelfs niet in het
streng kalvinistische Holland van de gulden eeuw. Er is een studie apart te maken
van de verhulde Eros in de Hollandse
beeldende kunst (bvb nog bij Jan Steen
e.a.). Wie een dagje uit wil en daaraan
een geraffineerd schilderijengenot wil
verbinden rijde naar het Mauritshuis in
Den Haag, naar Ter Borg « opnieuw ontdekt ». Tot 23 april. R.C.

Wat doet iemand zoals ondergetekende,
die op vrijdagavond helemaal niets te
doen heeft ? Hij duikt in een luie zetel
en omdat hij toch nog een wekelijkse
radiokroniek te vullen heeft, draait hij
even aan de knop van zijn « zendpost »
en daar weerklinkt weer dat geluid waar
hij zo kritisch dient tegenover te staan.
Zegge en schrijve : vrijdagavond 5 april.
Vanaf 20 uur is het bij BRT 2 de beurt aan
omroep Oost-Vlaanderen.
Van 20u tot 21 u was er naar ik meen een
groots opgevatte show voor de derde leeftijd. Van ergens te velde werd — in uitgesteld relais, uiteraard — de derde leeftijd « vergast » op een muzikaal programma dat deze leeftijdsgroep wellicht kan
appreciëren, maar dat met radio eigenlijk
niet zo gek veel te maken heeft. Het doet
terugdenken aan de voorbijgestreefde
bonte avondtreinen uit de tijd. Komt daarbij dat het humoristisch peil van Romain
De Coninck en Leo Martin biezonder laag
stond.
Van 21u tot 21u30 weerklonken de orgelklanken van Paul Rutger. Op verzoek dus
wellicht bij een bepaald gedeelte van de
luisteraars populair.
Tot 22u was het dan de beurt aan Marcel
en Lieve van Landeghem die op de kleinkunsttoer gingen. Nu ja, het zijn vaak
aardige nummers die je in dergelijke programma's te horen krijgt, maar de vraag
kan toch gesteld worden of dit genre nu
nog niet lang genoeg werd opgepept.
Vanaf 22u tot 23u20 werden duidelijk óe
jongeren gevizeerd met Jeugd 74. Het
leek mij wel een verademing na al dat
oud zeer Leuke muziek, deskundige kommentaar, een zinnig interviewtje, dit alles
in een zeer relaxte sfeer. Je zou het zo
alke avond willen (tenminste als je het
soort muziek kunt pruimen). Voor mijn
aart mag er rustig wat zendtijd bij voor
Luc Vandriessche en Jempi. . want waari'oor is in 's hemelsnaam dat stuk jazz
nog goed, dat je moet slikken vooraleer
ie de laatste nieuws! -ichten te horen
<rijgt ?
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ZATERDAG
13
APRIL

14.00 Kunstroutes door Frankrijk.
Parijs.
14.30 De struiken. Russische familiefilm.
16.00 Pasen in Roemenië. Dokumentaire.
17.00 Volksuniversiteit.
18.00 Colargol.
18.05 De lastige dubbelganger.
Jeugdfilm.
19.05 Trajekt.
19.45 TV-nleuws.
20.21 Berend Boudewijnkwis.
22.00 Cannon.
22 50 TV-nieuws.

11.30
17.30
16.00
16.02
16.15
18.45
18.55
19.05

Teleac.
Teleac.
TV-nieuws.
De bloementuin.
Klassewerk.
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Kunt u me de weg naar Hameien vertellen, meneer ?
20.00 TV-nieuws.
20.20 Berend Boudewijnkwis.
22.55 Paaswake.

18.45
18.55
19.05
20.00
20.20

Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Coronation Street.
TV-nieuws.
De eenzaamheid van de lange afstandloper. Speelfilm.
22.00 Man over de Vloer.
22.25 TV-nieuws.

11.30
12.00
12.50
13.30
15.35

ZONDAG
14
APRIL

10.00 Protestantse Paasdienst van
uit Culemberg (NI.).
11.00 Eucharistieviering met « Urbi et Orbi » vanuit Rome.
12.20 Lente in Wenen. Koncert
vanuit Wenen.
14.30 Voor boer en tuinder.
15.00 De toverbal.
15.15 Binnen en buiten.
17.15 Youppy.
17.20 Tenuto.
18.15 Colargol.
18.20 Leef nu. Vrijetijdsbesteding.
18.46 Survival.
19.13 Het meisje van de TV.
19.45 TV-nieuws.
20.00 Sportweekend.
20.40 De vrek. Toneel van Molière.
22.50 TV-nieuws.

11.55 Paastoespraak en Urbi et
Orbi door paus Paulus.
12.30 Gregorianse paasgezangen.
15.15 TV-nieuws.
15.17 Het programma met de
muis.
15.43 Star Trek.
16.30 E '74 (Europa).
18.55 Ti-Ta-Tovenaar.
19.00 TV-nieuws.
19.05 Als de dag van gisteren.
19.55 Kom nu met zang.
20.25 De Beverly Hillbillies.
20.50 Zoon van het oude volk
21.50 Alt rhapsodie van Brahms.
22.05 Ander nieuws. Over de
kloostergemeenschap In Taizé.
22.35 Humanistisch verbond.
22.55 TV-Nieuws.

Vooraf (schooltv).
IKOR.
Ti-Ta-Tovenaar.
Polly in Tunesië.
Dokumentaire
WK-voetbal.
Dokter ja, dokter nee.
TV-nieuws.
Bellevue.
De Sint Baafskatedraal te
Gent. Dokumentarre.
22.15 E '74 (Europa).
22.40 TV-nieuws.

9.30 Yoga.
10.00 Protestantse paasdienst.
11.00 Paasmis en Urbi et Orbi
vanuit Rome.
13.00 Concertissimo.
13.40 Couleurs et formes.
14.00 Daktari.
14.50 Hans, le joueur de flute.
Operette.
16.55 Quoi de neuf ?
17.35 Sept sur sept.
18.10 Follies.
19.00 Anterme soir.
19.30 Les fables de La Fontaine.
19.45 TV-nieuws.
20.20 Circus van Moskou.
22.30 L'Abbé Miguot. Reportage
over de kluizenaar van Val
Duchesse.
23.10 TV-nieuws.

MAANDAG
15
APRIL

15.00 De vlucht van de sneeuwganzen. Dokumentaire.
15.50 Wielrennen. Ie rit KnokkeFlorennes in de Ronde van
België.
16.40 Gala Unicef vanuit Den
Haag.
18.00 Colargol.
18.05 De'familie Partridge.
18.30 Veilig verkeer.
18.35 Wereldkampioenschappen
ijshockey te Helsinki.
19 10 Sporttribune.
19.45 TV-nleuws.
20.15 Porgy and Bess. Speelfilm.
22.05 Een land zoekt zijn evenwicht.
22.55 TV-nieuws.

15.30
15.32
16.20
16.55
17.00
18.45
18.55
19.05
20.00
20.21
21.10
22.05
22.30

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.16
21.25
22.40

Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Toppop.
Het ziekenhuis.
TV-nieuws.
De stille kracht.
Frans festival.
TV-nieuws.

14.00 Paradis Hawaiën. Muzikale
film.
15.40 Ronde van België.
16.45 Le petit cheval Tibétain.
18.10 1, 2, 3... j'ai vu.
18.30 TV « F ». Vrouwenmagazine.
19.00 Katoliek-godsdienstige
uitzending.
19.30 Lundi-sports.
19.45 TV-nieuws.
20.15 Tête d'horloge. Toneel.
21.55 WK-kunstschaatsen.
Gevolgd door het TV-nieuws

DINSDAG
16
APRIL

15.50 Wielrennen. 2e rit in de
Ronde van België.
16.30 Gevaar mijnen ! Jeugdfilm.
18.00 Colargol.
18.05 Het grote koraalrif.
18.30 Tienerklanken.
19.05 De grote rode apen. Dokumentaire.
19.45 TV-nieuws.
20.15 Double Exposure : Roberta
Flack and Donny Hathaway.
20.40 Waaldrecht. TV-spel.
21.30 De blanke Voodoo. Over de
magisch-religieuze
wereld
van de Voodoo's in Haïti.
22.20 « Also sprach Zarathustra ».
Vierde deel.

18.45
18.55
19.05
20.00
20.20

Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Piste.
TV-nieuws.
Robin and the seven hoods.
Speelfilm.
22.20 De winkel op de hoek (gesloten).
22.50 Trekking statsloterij.
22.55 Den Haag vandaag.

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.20
21.10
21.35
22.05
22.55
23.00

Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
De stratemakeropzeeshow.
Guyana, waterland.
TV-nieuws.
De Onedin lijn.
De ombudsman.
Wie wat waar. Kwis.
Achter het nieuws.
TV-nieuws.
Teleac.

15.45
16.55
18.10
18.30
19.00
19.15
19.45
20.20
20.40
21.35

WOENSDAG
17
APRIL

15.10 Wielrennen. 3e rit in ie
Ronde van België.
19 45 TV-nieuws.
17.55 Colargol.
18 53 Volksuniversiteit.
19.20 Yoga.
19 45 TV-nieuws.
20.15 Hier is Lucy.
20.40 Pano 74.
21.30 Standpunten. Het Frans Masereelfonds (KP).
21.50 Wereldkampioenschappen
ijshockey te Helsinki.
22.20 Voetbal Reportage van de
westrijd België-Polen.
23.05 Nationale Loterij.
23.15 TV-nieuws.

10.45
17.00
18.45
18.55
19.05
19.50
18.55
20.20
20.30
20.35
21.30
21.55
22.40
22.45

18.45
18.55
19.05
19.25
20.00
20.21

WIJ l O

TV-nieuws.
IJsshow der kampioenen.
Varen, maar...
Voetbal- en Totouitslagen.
WK-IJshockey.
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
NOS-sport.
TV-nieuws.
Muziek in uw straatje.
De bende van Vidocq.
Ander nieuws.
TV-nieuws.

Schooltelevisie.
Bibelebons.
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Van gewest tot gewest.
Socutera.
TV-nieuws.
Politieke partijen. DS' 70.
Staatsloterij.
Harlekinade.
Panoramiek.
WK-Voetbal, dokumentaire.
TV-nleuws.
Brood doet leven. Onderwijs.

18.47
18.50
18.55
19.00
19.25
21.35
20.40
20.45
21.35

Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Birtha.
Little angels of Korea.
TV-nieuws.
Amerika, Amerika... Dokumentaire.
21.05 De ivoren toren.
22.30 TV-nieuws.
22.35 Teleac.

18.00
18.55
19.15
19.45
20.15
20.45
22.35
23.45

Tout partout.
Samedi-midi.
TV 7. Amusement.
Sans rancune.
Des fleurs et des aufoes.
Waals toneelspel.
A vos marques.
De Wombels.
Elephant Boy.
TV-nieuws.
Le jardin extraordinaire.
San Francisco. Speelfilm.
Cinéscope.
TV-nieuws.

Ronde van België.
l'Ecran des vacances.
1, 2, 3... j'ai vu.
Seniorama.
Antenne soir.
Malaventure. Polltieverhaal.
TV-nieuws.
Si vous saviez.
Les oiseaux de Melju-Jingu.
Reminiscene d'un voyage en
Lithuanie. Dokumentaire.
23.00 TV-nieuws.

15.45
16.45
18.25
18.55
19.00
19.15
19.45
20.15
21.15

Ronde van België.
Feu vert.
Tempo.
Le manége enchanté.
Antenne soir.
Malaventure.
TV-nieuws.
Chanson a la carte.
Situation 74. Engelse en Ierse investeringen in België.
22.30 TV-nieuws.
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DONDERDAG
18
APRIL

16.40 Wielrennen. 4e rit van de
Ronde van België.
16.40 De grote ponytocht. Jeugdfilm.
18.00 Colargol.
18.05 Black Beauty.
18 30 Jonger dan je denkt.
19.10 Wereldkampioenschappen
ijshockey te Helsinki
19.45 TV-nieuws.
20.15 Marie. TV-spel.
21.45 Première.
22.25 TV-nieuws.
22.35 Yoga.

11.10
14.25
18.00
19.05
19.15
19.45
20 00
20.21
20.35
21 00
22.00
22.15
22.45
23.15

VRIJDAG

19
APRIL

11.50 Wielrennen. 5e rit van de
Ronde van België.
16.15 Wielrennen. Tijdrit te Wszembeek-Oppem in de Ronde van België.
16.50 Bungala Boys. Jeugdfilm.
18.00 Colargol.
18.05 Bolek en Lolek.
18.15 Volksuniversiteit.
18.25 Op safari in Argentinië.
18.50 Ziet u er wat in ?
19.03 K.T.R.C.
19.45 TV-nieuws.
20.15 De familie Ashton.
21.05 Inspraak 74. Jeugd en politie.
21.50 Filosofie en maatschappij.
Gesprek met prof. dr Chaim
Perelmans (VUB).
22.35 TV-nieuws.

Schooltelevisie.
Schooltelevisie.
WK-IJshockey.
De wonderlijke plannetjes
van meneer Uitvinder.
Zwijgen is goud.
Popeye.
TV-nieuws.
Berichten uit de samenleving.
All in the family.
Het korte leven van Brendan Behan.
De wind blaast waarheen hij
wil.
Een stem uit de verte.
Betsy Dornay-Culp 91 jaar.
TV-nieuws.

18.45 Ti-Ta-Tovenaar.
18 55 TV-nieuws.
19.05 Levende wildernis.
mentaire.
19.20 'n Gulden de man.
20.00 TV-nieuws.
20.21 Op losse groeven.
21.20 De FBI.
22.10 Tros sport.
22.50 Les Camisards.
23.30 TV-nieuws.

Doku-

18.45 Ti-Ta-Tovenaar.
18.55 TV-nieuws.
19.05 Het intieme leven van de
brilpinguin.
19.30 Sport.
20.00 TV-nieuws.
20.20 Met de muziek mee.
21.15 Open en bloot.
21.50 Zwartziek.
22.45 Den Haag vandaag.
23.00 TV-nieuws.

15.50
17.10
18.10
18.30
19.00
19.15
19.45
20.00

18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.10
22.00
22.50
23.15

11.50
16.15
16.50
18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.20

Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
KRO-Cineac.
TV-nieuws.
Gunsmoke.
Brandpunt.
Waar gebeurd.
Uit de kunst.
TV-nieuws.

Ronde van België.
l'Ecran des vacances.
1, 2, 3... j'ai vu.
Yoga.
Antenne soir.
Malaventure.
TV-nieuws.
Cleopatra (eerste deel)
Speelfilm.
21.55 Le carrousel aux images
22 40 TV-nieuws.

Ronde van België.
Ronde van België.
l'Ecran des vacances.
1, 2, 3... j'ai vu.
Sept sur sept.
La pensee socialiste.
Tekenfilms.
TV-nieuws.
Faits divers. Over goed gedrag en zeden.
22.00 Histoire d'Amérique.
22.30 Les idees claires. Vraaggesprek.
23.15 TV-nieuws.

TomSawyer : (reeds aankondigen) zaterdag 20 april
het overbekende boek van Mark Twain.
Porgy and Bess : maandag 15 april met o.a. Sidney Poitier.
Marie : donderdag 18 april met OM. Maria Shell.
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DE LEEUW KLAUWT

RAAR
Men herinnert zich misschien
hoeveel « kweddelen » er waren
tijdens de laatste algemene vergadering van de Belgische Wielerbond, o.m. in verband met de
goedkeuring van de rekeningen
en die er zeker voor veel tussenzaten dat M. Moyson als voorzitter verdween. Verleden week
werd een buitengewone algemene vergadering samengeroepen, en nu deed zich het komieke
feit voor dat dezelfde rekening
op één twee drie werd goedgekeurd. Wel was een belofte afgelegd : er zou een onderzoekskommissie worden ingesteld om
een en ander na te kijken. De
BWB-leiders hebben er blijkbaar
verstand van hun kudde te leiden

BLIJVEN, FERNAND
Tijdens de algemene vergadering
van de Belgische atletiekbond
vroeg voorzitter Mingels zich in
een nogal patetische rede af of
hij er met beter zou aan doen zo
rap mogelijk als voorzitter te verdwijnen, en zich te gaan bezig
houden met de sport voor gehandikapten Wij zouden zeggen
voor het laatste : ja, en voor het

eerste . neen. Wij hebben in Fernand Mingels altijd iemand gezien met een gezonde opvatting
over de sport, en de kritiek van
degenen die van de atletiek een
reine kommerce willen maken onderstreept dat. Als hij plaats
ruimt uit vrije wil voor iemand uit
de showbiz' is dat een stap achteruit en verzaken aan de taak die
velen hem hebben opgelegd.

Onze Vlaamse koereurs hebben
tot hiertoe bijna alles verloren,
maar verleden zondag, in ParijsRoubaix, klauwde de leeuw nog
eens. En het was precies de man
met de wel zeer toepasselijke
naam, Roger de Vlaeminck. Walter Godefroot en Moser waren
ontsnapt, Godefroot viel uit door
pech. Toen ging Roger achter de
Italiaan aan, beende hem bij, en
ging, na een val van Moser, alleen door. En hij hield stand tegen

^"•«^Cl
ALLEEN DE TOUR
De kogel schijnt door de kerk, al
zullen er nog wel een tijdlang
tegenstrijdige berichten de wereld worden ingestuurd : Eddy
Merckx zal wél de ronde van
Frankrijk rijden, en niet de ronde
van Italië. Waarom ? Is •< de grote » wat minder groot dan vroeger ' Heeft hij, na zijn avonturen
in een vroegere giro en de laatste ronde van Lombardije, genoeg
van de macaroni's ? Het is allemaal nauwelijks denkbaar. Dergelijke beslissingen nemen wellicht
zijn werkgevers, en niet hijzelf.
De vrouw en de kinderen zullen
er in ieder geval niet kwaad om
zijn, en een boterham zal er allicht links of rechts ook nog gevonden worden.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

de ultieme, maar weinig overtuigde aanval van een groepje geleld
door Merckx. En daarmee is zijn
jaar weer goed.

TOCH
Wat bijna onmogelijk werd geacht, is dan tóch gebeurd. De
Vlaamse
biljartreus
Raymond
Ceulemans werd geklopt in het
wereldkampioenschap
drieband,
zijn grote specialiteit nog wel. In
de beslissende partij stonden hij
en de Japanner Kobayashi na
evenveel beurten met gelijke
punten, namelijk één voor het
einde Kobayashi moest spelen.
Maakte hij het punt, dan was hij

SPANNEND
De basketbalkompetitie mag dan
lang zijn, ze is dit jaar toch wel
spannend geweest. Men heeft tot
de allerlaatste dag moeten wachten om de kampioen te kennen,
en dat was dan Racing Mechelen.
Op de laatste dag stonden tegenover elkaar enerzijds Mechelen
en Lier, anderzijds Molenbeek en
Antwerpen. Won Mechelen — wat
gebeurde — dan was het kampioen. Verloor het, dan ging de
titel naar de overwinnaar van de
andere match — en dat was Antwerpen —. De beperking van de
vreemde spelers schijnt een nivellering in de hand te hebben
gewerkt, die de spanning ten
goede kwam.

Wij hebben met passende en eerbiedige aandacht de verklaringen
gelezen die de toprenners hebben
afgelegd na de ronde van Vlaanderen, waarin zij allemaal de
baard werden afgedaan door Kees
Bal. De verklaringen
luidden ;
geen adem (wat erg is), slappe
benen, « muug », nog ziek, al of
nog uitgeput, te warm, te koud,
te nat, te droog. Het besluit ligt
voor de hand : niemand anders
dan Kees kón de ronde winnen,
en zo is het verdorie ook uitgevallen.

DINSDAG
Nog een grote Vlaamse klassieker
of semi-klassieker : Gent - Wevelgem. In de voorgaande Vlaamse
koersen hadden Walen, Fransen
en Hollanders geschitterd.
Wat
lag er meer in de lijn der verwachtingen dan dat deze keer een
Brit aan de beurt kwam. Niemand
minder dan grootva Hoban won
de race. Het Vlaamse heer stond
(weer eens) paf.

WOENSDAG

Om het maar vlakaf te zeggen :
wij houden niet erg veel van
catch. Met alle respekt voor de
atletische waarde van de beoefenaars en de fair-play die ze, alle
schijn ten spijt, aan de dag leggen, wij vinden het toch een weinig hoogstaand spektakel. Om het
zacht te zeggen. En van het soort
catch-zonder-clownerij dat Anton
Geesink en Bert Michel verleden
week ten beste gaven, hielden
wij nog minder. Dat leek ons noch
vis noch vlees. Enerzijds een
soort libertijnse judo, anderzijds
een soort geciviliseerde catch.
Blijkbaar waren veel toeschouwers ook niet zo opgetogen, want
er werd een aardig stuksken gejouwd.

^ A
Het onvoltooide
^ ^ gebaar van de
supporter die de schouder van de kampioen
niet d u r f t aanraken, is
de droom die de sport
opwekt in de ziel van
de eenvoudigen
van geest.

ff

Jacques Lecoq

Niks te sporten vandaag. Onze
gebuur links heeft zijn patatten
al geplant, onze gebuur rechts
zijn sjalotten en erwten. En achter ons komt Louis 's morgens
al eens kijken of de radijzen nog
niet uitkomen. Maar a propos,
zou men de mensen niet een stuksken hof kunnen geven in plaats
van een stuksken
sportspektakel ?

DONDERDAG
Morris zag er deze morgen bepaald slecht uit. Kon zijn ogen
gewoon niet open houden. Had
floeren benen, zei hij, en een
kop die altijd maar wou liggen.
Morris was klubkampioen
golfbiljart geworden. Had, daarmee
een jarenoudo, heimelijke droom
verwezenlijkt. En zeggen, zei hij,
dat ik aan de brouwer zijn beker
wel tien keer heb terugbetaald
met al de pinten die ik gedronken en getrakteerd heb.

VRIJDAG
Jaak Lecoq heeft de neuzen geteld, en hij bevond dat in de hogere voetbalafdelingen 8 Brusselse klubs spelen, 39 Waalse en 81
Vlaamse — gedeeltelijk dan nog
samengesteld uit Vlaamse spelers
—. leder jaar, en dat sedert
« eeuwen », klimmen uit de provinciale afdelingen nochtans precies evenveel Waalse klubs naar
de hogere afdelingen als Vlaamse. De cijfers tonen aan — maar
dat is een konklusie van ons —
dat zij er niet veel kunnen gaan
doen, en dat het paritaire opstijgingssisteem de Vlaamse klubs
benadeelt.

ZATERDAG

OPGAVE 93
HORIZONTAAL
1] Gradueel.
2) Bloeiwijze - Deel van een varken.

3) Soort zeemeeuw.
4) Dubbele klinker - Technisch
gemeentelijk instituut.
5) Meisjesnaam . Niet een.
6) Afgestorvene - Soepel.
7) Vleugel - Naamloze vennootschap.
8) Het zij zo.
9) Fries water - Hoort bij VOLKS
- Muzieknoot.
10) Logopedie.

6) Mast - Voornaam van een V ü volksvertegenwoordiger.
7) Anagram van •• HOE » - Volledig.
8) Windrichting,
9) Bevroren water - Grap - Muzieknoot.
10) Spiraal.

Vandaag door het Zoniënwoud gereden, en vastgesteld dat er flink
wat wandelaars op pad waren.
Hoe komt het echter dat er niet
meer zijn ? Met zo'n weer. En
zo'n prachtig bos. En vlak bij die
mierenhoop die Brussel heet. Als
het nog eens mag, zouden wij
graag weer eens een lans breken
voor de prachtige sport die de
wandelsport is. Sportgoedkoop !

OPLOSSING 92

En dan was er die hengelaar te
Humbeek, die deelnam aan de
wedstrijd van de lijnvissers. Wedstrijd waaraan mooie geldprijzen
verbonden waren. En de man in
kwestie — uit Vilvoorde — had
een prijs gewonnen. Hij was zo
fier als een gieter en zo biij als
een vogelke als hij zijn prijs ging
afhalen, en hij stelde kort nadien
een daad van grote
sportieve
waarde toen hij stillekens
zijn
prijs ging teruggeven aan het bestuur, omdat het plezier van mee
te doen en te winnen voor hem
ruimschoots
volstond.

ZONDAG
1

2R
VERTIKAAL
1) Daar kom je terecht met je
taalmoeilijkheden.
2) Vogel - Pret - Eerwaarde pater.
3) Werkman.
4) Roem - U allen.
5) Duivel - Plaatst men het voor
« PEE >• dan heeft men een
ligstoel, plaatst men het voor
« DA » dan heeft men een
Amerikaans land.

WIJ 2 t

MAANDAG

OOK NIET JE DAT

VLAK RAPPORT
Na het « aksident » van Merckx in de tonde van Lombardije — aanwezigheid van sporen van norefedrine, afkomstig van een hoestsiroop
(zegt hij en geloven wij) en geïnterpreteerd als doping, en de bijhorende deklassering en schorsing — werd een kommissie in het leven
geroepen, bestaande uit eminente specialisten, en belast met... Ja, met
wat eigenlijk ? Misschien voornamelijk met het bewijzen van de onschuld van Merckx. en meer in het algemeen met het duidelijk antwoorden op de vraag wanneer iemand zich schuldig maakt aan doping.
De kommissie — gekend als de kommissie Lequime — heeft een
verslag bekend gemaakt, waarin wij als hoofdpunten terugvinden :
1. de strijd tegen de doping dient gemotiveerd door de bekommernis
om de sportetiek
2. de renner die ziek is. moet zich kunnen verzorgen zonder daarvoor
gestraft te worden
3. de voorkeur dient te gaan naar medicijnen — voor de kwalen waarmee de renner toch rijdt, bestaan die — die niet als doping kunnen
geïnterpreteerd worden
4. waar andere medicijnen nodig zijn, wel bruikbaar als dopingsprodukt,
moet de arts een bewijs afleveren, en dient de
antidopingskontrole
bil voorbaat verwittigd welk verboden produkt de renner op bevel van
de dokter moest nemen.
Eerlijk gezegd, voor een kommissie van zo'n eminente geleerden, lijkt
dit verslag ons toch tamelijk \/lakjes. Het kan misschien de eerlijke
mening van de professoren vertolken dat Merckx het recht had die
verdomde hoestsiroop te nemen, maar vreest men niet dat toepassing
van punt 4 de deur wagenwijd zou openzetten voor slikken op grote
schaal. Het zal wel al te simplistisch zijn, maar waarom een renner
die verboen medicijnen moet nemen om gezondheidsredenen — wat
best kan — niet gewoon werkonbekwaam worden verklaard ?

VAN DAC...

wereldkampioen. Faalde hij, dan
ging de titel héél waarschijnlijk
naar Ceulemans. En de Japanner,
ijzig kalm, maakte het punt. Van
sterke zenuwen gesproken...
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Aanbeuwkeukans
HELEMAAL naar maat.
Apart en par klant gemaak.
hJiot duurder dan seriefabrikatia,
en zelfs beter I
Prijsbestek en studio zijn gratis.

Kcukenbedrijf R. ROSSEY

< 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

Kokstraat 53 - 8450 NIeuwpeort
Tel. (058)235.81
OOSTDUINKERKE

Brandbescherming met aangepast
materiaal van een bedrijf met
ervaring :

flAnB€üOL€n
KUNSTGEBITTENHERSTELLINGEN
VAN DER KLEIN
TANDTECHNISCH LABORATORIUM
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek
Tel. 34.06.43 om na 18 u. 25.46.42

« GROENSPAAN »
RUSTHUIS
Nieuwbouw . rustige omgeving
VALIEDE en MINDER-VALIEDE
personen
Vlaams-nationale eigenaars
langeweg 34 B - 1900 Overljie
(Maleizen) • Tel. (02)53.91.62
LUSTRERIE

MARC DE VRIESE
WANNEER HET OM UW
VERLICHTING GAAT.
Bon. Ruzeltelaan 56,
Astebroek - Brugge
Grote Baan naar Kortriik

DE OUDE KRING

Café - vu-lokaal
Dorpsplein, Heusden-Limburg

AL - AL AANBOUWKEUKENS UIT GLASAL
FABRIEKEN TE
RAMSDONK
TEL. 015/714.47 - 7 1 9 . H

BRABANTIA
ZIEKENFONDS

Instituut P. VERMEIR

Brouwerij

Aalst, Dirk Martensstr. 58, 0 5 3 / 2 0 5 . 1 6
Dendermonde, De Bruynlaan 1 - 3
052/215.14
Kortrijk, Gentsestwg 3 7 .
056/120.61
Roeselare, Consiensestr. 4 2 , 0 5 1 / 2 3 7 . 2 0
Bestuurssekretorioot
(dag- en weekeindles) - tot viertalige steno-doktylo,
tot viertalige briefwisseling, konversatie, boekliouden.
Kinderbijslag - Plaatsing.

MOORTGAT
BREENDONK
teL (03)86.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades

Eugeen THEYS - DROESSAERT
Lakborslei 300 - Deurne-N.
Tel. 24.71.24
BEENHOUWERIJ - TRAITEUR
voor alle feesten, huwelijken,
recepties, jubileums,
slechts ién adres :

•
BIjhuizen : Cogels OsyM 73
2600 Berchem-Antwerpan
Tel. (03)36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel. (09)22.45.62

FEESTZAAL TREFPUNT
Deurne-N.

Voor uw verlof aan ze»
Moderne villa's, appart. en studio's
met foto's.

WALTER ROLAND

WEST-LITTORAL

gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen

te huor. Vraag gratis katalogus
verkoop villa's - bouwgronden
bouwen op aanvraag
Leopold ll-laan 212 - 8458 Oostduinkerke
Tel. (058)52«.29

KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let op het huisnummer !)
Telefoon 03/26.86.62

ALLE MONTUREN

FREETIME FLAT
INTERNATIONAL pvba
Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksl|de
tol. (058)527.77
Leopold!. 260 - 8430 MIddelkerka
tel. (059)322.60
Verhuring en verkoop van moderne, nieuv/e appartementen en studios - bungalows en caravans •
sommigen met privaat zwembad gelegen te Koksijde, Oostduinkerke en middelkerke - huur per
maand, per week, per weekend
of een periode naar eigen smaak.
Vraag inlichtingen - Schrijf of telefoneer.
Alle londenvloggcn Kunst- en
rckloomvlaggen - Fanions Wimpels - Geborduurde kentekens - bi|benodigdheden - Lintjes
met
leeuw
en
speld Zelfklever».
Onze reklaam leeuw kotoen
150 X 150 :
375 F - met fennen 4 7 5 F.
VRAAGT PRIJSLIJST :

Paul SUYS

DIRK MARTENS
NINOVE

AALST

Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

P.V.B.A.
Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-3S
Tel. (053)240.60

^
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels en waskussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei.
SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels.
—

Molenvest 50, HerentaU 2410
T. (014)212.07 - P.R. 10.29.28

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

—

INFORMATIECENTRA
ANTWERPEN
03/31.78.20

GENK
011/544.42

GENT
09/25.19.23

LEUVEN
016/33735

600

ARBEIDERS

1001

MOGELIJKHEDEN
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Speciaal voor U bedacht

Nlnoofse Steenweg 515
1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09

Dendermondse «teenweg 120
9208 SCHELLEBELLE
Tel. 09/69.31.70
GESELEKTEERDE PLANTEN voor
PARTIKULIERE VERKOOP
Open 's zaterdags
Kataloog op aanvraag
— Bezoek ons Tuincentrum —

-

Groepen en maatschappijen allerhande I ! I

pvba ALBAG

KWEKERIJEN J.V.H.

Tvmhoutsebaan 28

1

:

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
Kan U op ieder ogenblik van de dag van het
jaar middag- en avondmalen aanbieden
I N T E R E S S A N T
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur
een der beste Oberbayern-orkesten
Middag- en avondmaal in groep : gezellig flfn, goed en goedkoop. De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe Hongaarse goelasj - Eiibein mtt Sauerkraut - Kip aan het spit Krachtvleesschotel beter dan In Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tal. 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
Wij 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 sociale wet Liefst mensen van 't vak.
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : TIensestwg 128, Kert>aek-Le

HOUTWORM?
Behandeling van dakwericen tegen alle houtInsekten.
TWHflIG JAAR WAARBOnG.
Dok. op aanvraag. Grabs bestek In gans het
land.P.VBAINDUSTRADE Vanderz^penstr.
12, Wennnel (8t) - Ter. 02/79i0.oa

10%vr.V.U.Ieden

• KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARDESSUSl
OOK NAAR MAAT

IRICO-KLEDING VERMEESCH]
^St—nhouwertwtt. 52 Antwerpen Tt<.03.3t35J3i

beleg uw geld in

KWALITEIT
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF
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Üe titel van dit boek van prof. dr. Lode
Wils is m.i. misleidend, omdat het belang van deze studie niet ligt in het
ontluisterend beeld dat hij poogt te
geven van het aktivisme, maar wel
in het feit dat hij de eerste historicus
is die gebruik heeft kunnen maken van
het archief van wijlen Frans Van Cauwelaert. Aan dr. Elias (en vermoedelijk
ook aan dr. Willemsen) werd de toegang tot dit archief geweigerd. Zij
konden er dus geen gebruik van maken. Het belangrijkste in deze publikatie is naar mijn oordeel hetgeen de
auteur aan de hand van de briefwisseling van Van Cauwelaert over de houding en de rol van deze laatste tijdens
de eerste wereldoorlog bekend maakt,
waarbij ook de brieven van andere
personen, voornamelijk dr. A. van de
Perre, aan Van Cauwelaert uiterst Interessant zijn. De Vlaamse frontsoldaten hadden de indruk opgedaan dat zij
door Frans Van Cauwelaert bedrogen
waren, vooral toen na de oorlog bleek
dat hij veel minder politieke Invloed
had dan hij had voorgewend en dat
van de beloften die hij zgz. gekregen
had helemaal niets terecht kwam. Er
wordt thans meer licht geworpen op
de politiek van Van Cauwelaert en
men begrijpt beter het groeiend wantrouwen van sommigen van zijn vrienden tegenover hem, zoals een dr. Van
de Perre, een dr. J. Rombouts. e.a. In
feite heeft Van Cauwelaert niets bekomen, noch voor de Vlaamse frontsoldaten tijdens de oorlog, noch voor
na de oorlog. Enigszins weggemoffeld
in een voetnota vinden wij een brief
van minister Poullet aan Van Cauwelaert van 6 november 1916 waarin wij
lezen : • Niemand heeft U ooit laten
hopen dat de Regering een duidetijke
verklaring zou doen... Iedereen heeft
U gezegd dat die verklaring onmogelijk was •. Dit was een scherpe weerlegging van de beweringen van Van
Cauwelaert. Dr. Van de Perre die
moet geweten hebben of vermoed wat
er gebeurde heeft dan ook V.C. in
scherpe bewoordingen gewaarschuwd.
Aan de hand van al deze gegevens
zou het mogelijk zijn een even ontluisterend beeld te schetsen van de
rol door V.C. gespeeld als het beeld
dat door de auteur opgehangen wordt
van de aktivisten. Ongetwijfeld waren
de meeste aktivisten mensen zonder
politieke
ervaring,
mogelijk
veel
naïever als een V.C, maar de manier
waarop zij in dit boek behandeld worden doet pijnlijk aan, wanneer men
weet dat zelfs hun ergste tegenstanders, zoals prof. Pirenne, openlijk erkend hebben dat de meesten van hen
idealisten waren.
In zijn boek • La Belgique et la Guerre
Mondiale • (1928) schrijft Henri Pirenne « On doit reconnattre que sauf
d'infimes exceptions l'idéal des activistes était purement flamand ». Eigenaardig genoeg verweet hij hen dat zij
de moed gemist hadden om de wapens
op te nemen aan de zijde van Duitsland I « Pour être conséquent avec
eux-mêmes ils eussent dü risquer
leur vie pour la victoire du Reich. Le
fait qu'ils n'ont pas pris les armes
suffit a faire condamner leur entreprise. Tandis que les Tchèques et les
Polonais affluaient vers les armées
des ennemis de l'Allemagne aucun
deux ne prit service dans l'armée
allemande ».
Dit citaat is merkwaardig wanneer
men bedenkt hoe de Oostfrontvrijwilligers na de tweede wereldoorlog behandeld werden.
De Vlaamse Beweging heeft de aktivisten niet uitgesloten, en de aktie
voor amnestie is in de periode tussen
de twee wereldoorlogen uitgegroeid
tot een algemene Vlaamse aktie ten
voordele van de aktivisten.
De voorstelling die Lode Wils van het
aktivisme geeft is niet alleen onrechtvaardig, maar historisch aanvechtbaar.
De denkfout die hij deze maal gemaakt heeft is in de logika bekend als
een « post hoc, ergo propter hoc » ;
hij spant zich in om te bewijzen dat
in tijdsorde de Duitsers het eerst gedacht hebben aan een Flamenpolitik,
om daaruit af te leiden dat het aktivisme een schepping was van de
Duitsers.
Hij verwart daarbij de aanleiding tot
sommige uitingen van aktivisme, met
de diepere oorzaak. Waarom was een
aktivistische beweging in Vlaanderen
mogelijk ? Niet omwille van een Flamenpolitik die de Duitsers wensten te
voeren, maar omdat er een voedings-
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FLAMEXPOLITIK
EN AKTIVIS^IE
LODE WILS
bodem voorhanden was. Reeds van
voor de oorlog. Had August Vermeylen de vlaamsgezinden in zijn « Kritiek van de Vlaamse Beweging » niet
voorbehouden « dat zij volstrekt niet
belgisch gezind waren ? ». De verklaring van het aktivisme moet in de
eerste plaats gezocht worden in de
toestanden in België, in de groeiende
verbittering bij een aantal radikale
vlaamsgezinden ten overstaan van de
politieke onmacht van de VB in België.
De auteur trekt een aantal uitingen
van anti-vlaamsgezindheid in twijfel of
poogt de betekenis ervan te minimaliseren, omdat de aktivisten er propagandistisch gebruik van gemaakt hebben. Hij stelt het voor alsof dit valse
argumenten zouden geweest zijn door
de aktivisten aangewend om te verbergen dat zij zich in dienst van de
Duitse Flamenpolitik gesteld haaiden.
De diepere oorzaak van het aktivisme
ligt elders en het is beslist zeker dat
de aktivisten zich niet in dienst van
Duitsland hebben willen stellen, maar
gedreven werden door Vlaamse motieven. Zij kvi/amen uit de rangen van
de Vlaamse Beweging en zij beoogden
niet Duitsland, maar Vlaanderen te

dienen. De wijze waarop de auteur
poogt de aktivisten te diskrediteren
o.m. door te verwijzen naar hun afstamming of naar Duitse verwantschap
doet pijnlijk aan ten overstaan van
mensen die reeds sedert jaren een rol
speelden in de Vlaamse Beweging. Ik
denk hier aan een man zoals advokaat William Thelen, die ik persoonlijk
nog zeer goed gekend heb, die mijn
patroon aan de balie geweest is. Voor
Wils is hij een verdacht Nederlander.
Alhoewel uit Nederlandse ouders te
Maastricht geboren, was Thelen reeds
als kind naar België gekomen met zijn
ouders. Van jongsaf was hij hier op
school geweest. Hij had gestudeerd
aan de Brusselse Hogeschool en behoorde reeds in zijn studententijd tot
de groep vrijzinnige, radikale Vlaamsgezinden te Brussel, was bevriend met
Lodewijk de Raet, met Josson, met
Reinhard, met Vermeylen, met zoveel
anderen die toen te Brussel de Vlaamse strijd voerden. Hij behoorde tot de
stichters van de Vlaamse Volkspartij
in 1892 reeds. In 1903 was hij betrokken in een ophefmakend taalincident :
hij was de eerste advokaat die het
aandurfde te Brussel in het Nederlands

te pleiten, werd voor de tuchtraad gedaagd en het incident vond weerklank
tot in de Koninklijke Vlaamse Akademie.
In 1906 was hij kandidaat op de lijst
van de Vlaamse Volkspartij te Brussel.
Hij was reeds voor de oorlog lid van
het Verbondsbestuur van het Algemeen Nederlands Verbond. Was deze
man dan een vreemdeling in Vlaanderen, een Nederlander die zich tijdens
de oorlog plots kwam bemoeien met
de Vlaamse Beweging in dienst van
de Duitsers ?
Herhaaldelijk heb ik met hem lange
gesprekken gevoerd en hij heeft mij
verteld wat zich in 1914 reeds afgespeeld heeft in het milieu van de
Brusselse vlaamsgezinden. Hij was
getuige geweest van de hoogoplopende ruzie in het Vlaams Huis te Brussel
tussen Vermeylen enerzijds en Lodewijk de Raet e.a. anderzijds. Toen
reeds verdedigde Lodewijk de Raet,
die kort daarop gestorven is, een
standpunt dat regelrecht naar een
vorm van aktivisme moest leiden.
Thelen was het die het incident Buisset verwekt heeft, waarvan Lode Wils
beweert dat het een legende zou zijn.
Ik wil er niet over uitweiden, maar de
voorstelling die de auteur geeft is
volkomen scheef getrokken, omdat hij
per fas et nefas een bepaalde thesis
wil bewijzen. Het frappantste bewijs
tegen zijn thesis vinden wij in zijn
eign boek. Indien het aktivisme geen
reden van bestaan had, indien de antiVlaamse uitlatingen niets te betekenen hadden, indien het aktivisme dus
een uitvindsel van de Duitsers was,
hoe verklaart de auteur dan de Frontbeweging ? En de reaktie van de
Frontbeweging op het aktivisme ?
Schreef Dr. Van de Perre, die toch niet
onder invloed stond van Duitse propaganda, niet aan Van Cauwelaert
. Geloof me, Frans, de ondergang van
't Vlaamse volk is in hoger kringen
gezworen ». Was dr. Van de Perre dan
ook de dienaar of het slachtoffer van
de Duitse Flamenpolitik wanneer hij
dit schreef ?
Deze twee verschijnselen : enerzijds
het aktivisme in het bezette gebied,
anderzijds de Frontbeweging in onbezet gebied, in het Belgisch leger, buiten de invloed van de Duitsers, zijn
in essentie twee gelijklopende verschijnselen, getuigend van eenzelfde
evolutie bij de vlaamsgezinden, te verklaren door dezelfde diepere oorzaken.
Het is dan ook weer historisch volkomen onjuist te beweren dat het aktivisme verantwoordelijk zou zijn voor
het ontstaan van een anti-Belgische
mentaliteit in de Vlaamse Beweging
na de oorlog. Vooreerst zijn uitingen
van een anti-Belgische mentaliteit in
de Vlaamse Beweging reeds in de 19e
eeuw vast te stellen.
Doch na de eerste wereldoorlog zijn
het vooral de Vlaamse oudstrijders,
de gewezen frontsoldaten geweest,
die het anti-belgicisme verspreid hebben. Zij zijn uit de oorlog gekomen
als verbitterden, bezield met een haat
tegen België die zij openlijk, tot in het
parlement toe, uitgeschreeuwd hebben. De verwensingen aan het adres
van België kwamen van een Joris van
Severen, een Jeroom Leuridan, een
Staf de Clercq, een Ward Hermans,
allen oudstrijders en geen aktivisten.
De auteur komt aldus herhaaldelijk
tot een interpretatie en een voorstelling van de gebeurtenissen die niet
alleen volkomen afwijken van hetgeen
tot nu toe door de historici vrij algemeen aanvaard werd, maar die onhoudbaar zijn, omdat hij vertrekt van
een vooringenomen standpunt, omdat
hij een thesis wil bewijzen.
Van iedere periode uit de geschiedenis, van iedere historische figuur kan
men een ontluisterend en kleinerend
beeld ophangen. Dat kan men ook
doen met het aktivisme en de aktivisten. Maar het is onrechtvaardig en
historisch vals de Vlaamse motivatie
van hun houding in twijfel te trekken,
de onverbreekbare band die hen verbond met de Vlaamse Beweging te
willen los maken en hen uit de Vlaamse Beweging te willen uitstoten. Een
politieke tegenstrever zoals Frans Van
Cauwelaert kon dit in de hitte van de
strijd om politieke redenen pogen te
doen, maar een historicus kan zich dit
niet permitteren.

F. VAN DER ELST
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