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YU AAN ONDERHANDELINGSTAFEL 
(Donderdagnamiddag, 16 u.). Terwijl wij deze regels typen is het nog 
steeds niet duidelijk of de Volksunie en het Rassemblement Wallon 
al of niet betrokken zullen worden bij de onderhandelingen tot vorming 
van een nieuwe regering. Daartoe bestaat nu wel een goede kans, 
maar de PSC van baron Nothomb blijft tegenstribbelen. Deze partij 
werpt zich steeds weer op als woordvoerster van die kringen welke 
mordicus blijven aansturen op een roomsrode regering. De CVP en de 
liberalen zijn nu gewonnen voor onderhandelingen met de federalisten. 
De betwisting (van PSC-zijde) gaat momenteel over de te volgen proce
dure bij het voorziene onderhandelings-konklaaf tijdens de komende 
dagen. De PSC wil vóór alles het probleem Brussel behandelen (terwijl 
VU en RW dit wensen te bespreken in het geheel van de gewestvor
ming). De bedoeling van de PSC is daarbij al te doorzichtig : deze partij 
hoopt dat de onderhandelingen op dat punt spoedig zouden afspringen, 
zodat de baan kan vrijkomen voor hernieuwde besprekingen met de 
BSP-ers. Dat Leo Tindemans daarmee als formateur volkomen zou mis
lukken kan zijn kristelijke PSC-broeders blijkbaar geen barst schelen. 

De besprekingen rond de vorming 
van een nieuwe regering namen 
in de late avonduren van vorige 
week donderdag plots een heel 
nieuwe wending toen het tot een 
breuk kwam tussen de CVP-PSC-
onderhandelaars en de socialis
ten. 

Reeds in de loop van die dag had 
formateur Tindemans duidelijk la
ten verstaan dat hij de slijtage-
taktiek van de BSP-ers grondig 
beu was. Hij wilde vóór midder
nacht een definitief antwoord van 
de intern zeer verdeelde socialis
ten over zijn voorstellen mzake 
de vier f£-neuze knelpun!:en : 
abortus, schoolkwestie, overheids
initiatief en gewestvorming. « Als 
het hedennacht niet tot een over
eenkomst komt, dan is het voor 

mij duidelijk » zo zei hij « dat er 
geen roomsrode koalitie kan qe-
vormd worden » 

De onderhandelingen begonnen 
opnieuw in de namiddag van don
derdag en duurden, mits een kor
te onderbreking nog omstreeks 
19 u , tot 23 u Dan werd de breuk 
aangekondigd en de onderhande
laars gingen (voorlopig ?) uit el
kaar Er werden nochtans geen 
scherpe verklaringen afgelegd, zo
dat de waarnemers de indruk had
den dat de deur op een kiertje 
gelaten werd met het oog op 
hernieuwde kontakten in de toe
komst. Officieel heet het dat de 
onderhandelingen afsprongen op 
de eis van de BSP dat de drie ge
westraden rechtstreeks zouden 
verkozen worden. Dit betekende 

Js de Volksunie aan regeringsverantwoordelijkheid toe ? Die 
mogelijkheid is deze week voor het eerst in de parlementaire 
geschiedenis van dit land ernstig onder ogen genomen. Menig
een heeft bij dit nieuws verrast opgekeken. In de harten van 
vele Vlaamsgezinden is er plots nieuwe hoop gerezen: krijgt 
de federalisering nu eindelijk een ernstige kans 7 Velen kij

ken ook wat argwanend toe met de vage vrees dat de radikale 
en dwarsdoor Vlaamse Volksunie zich zou « verbranden » 
aan het Belgische establishment. De degelijkheid en de poli
tieke realiteitszin van de VU-leiders Frans Van der Eist en 
Hugo Schiltz staan er echter borg voor dat Vlaanderens belan
gen goed zullen behartigd worden, ook tot op het hoogste vlak. 

voor de CVP dat de weg naar een 
<< federalisme-met-drie » zou wor
den geëffend, wat zij niet aan
vaardt Ook de schoolproblemen 
bleven onoverkomelijke moeilijk
heden opleveren In feite echter 
is de diepe verdeeldheid onder de 
socialisten de reden van de breuk, 
de BSP-Vlamingen zijn, onder im
puls van Willy Claes, voorstander 
van regeringsdeelname, behalve 
dan enkele linkse groepen ; bij de 
Walen is er echter een grote 
groep die meer voelt voor een 
radikale oppositiekuur en die wor
den m die richting opgejaagd door 
ABVV-bons Debunne. De tegen
stellingen zijn van die aard dat de 
BSP-leiding momenteel daarover 
geen konfrontatie met een BSP-
kongres aandurft. 
Hoe dan ook, de breuk was er. 
De andere mogelijkheden tot re
geringsvorming moesten nu op
nieuw, en ditmaal ernstiger onder 
ogen worden genomen. 
Terwijl de dag nadien, vrijdag 12 
april, de h Tindemans bij de ko
ning verslag uitbracht en in zijn 
formateurs-opdracht bevestigd 
werd, gaven de kristen-demokra-
tische en socialistische leiders 
mekaar de schuld voor de breuk. 
Inmiddels had PSC-voorzitter Not
homb aan de redakteurs van « La 
Libre Belgique » iets gezegd wat 
bij de liberalen heel wat kwaad 
bloed zou zetten. Nothomb zei 
dat hij nieuwe onderhandelingen 
met de BSP niet uitgesloten acht
te, van zodra deze partij haar in
terne tegenstellingen weer mees
ter zou zijn. Hij liet duidelijk uit
schijnen dat een regering met de 
BSP zijn voorkeur bleef genieten, 
en verklaarde niet veel te voelen 
voor een minderheidsregering met 
de liberalen. Als er dan toch een 
(tussentijdse) minderheidsrege
ring moest komen dan had hij nog 
liever een homogeen CVP-PSC-
minderheidskabinet, zo zei hij. 
De vrijdagnamiddag omstreeks 16 
u. hield formateur Tindemans dan 
een perskonferentie waarop hij 
verklaarde dat hij nu zou trachten 
met de liberalen een minderheids
regering te vormen. Een regering 
dus die zeker in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers over 
geen meerderheid beschikte. Hij 
zou meteen dus ook moeten uit
kijken naar « passieve » steun 
vanwege de federalistische partij
en De liberalen hadden heel bij 't 
begin van het formatieberaad al 
laten weten dat zij graag met Tin
demans aan tafel wilden gaan zit
ten en zijn « krachtlijnen » een 
aanvaardbare basis tot gesprek 
vonden. Toen aan Tindemans werd 
gevraagd waarom hij niet ging 
streven naar een meerderheids
regering (dus met de federalisten 
erbij) antwoordde hij dat hij uit 

(lees door biz 3) 
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ONTVEHEN 

Net zoals over het monster van 
Loch-Ness wordt er periodiek ge
schreven en gesproken over de 
ontvetting van Brussel 
Njet zegt het Establishment en 
het vet blijft waar het is en wordt 
nog aangedikt En dan staan we 
daar met onze mond vol tanden, 
Walen zowel als Vlamingen, en 
maar pendelen, met honderddui
zenden WIJ Vlamingen, kunnen 
de franskiljons taterende (met 
verwarren met Frans) Brusselse 
dikkenekken en de nog in Vlaan
deren ronddolende renegaten de 
das omdoen door er naar te stre
ven dat geen frank van de tien
tallen miljarden die we jaarlijks 
uitgeven terecht komt m verkeer
de handen Vlaamshaters 
Ghandi heeft met zijn spinnewiel 
de Engelsen op de knieën gekre 
gen, en wat is dat spinnewiel ver
geleken bij onze ekonomische 
macht in België ' Wij Vlaamse 
krachtpatsers vullen al een eeu
wigheid de putten, gemaakt door 
la Belgique francophone et indi
visible ' 
Dat putten vullen met het belas
tingsgeld van Honore de geluk
zalige IS de voornaamste zoniet 
de enige bezigheid van de kop
stukken, de doeners van de 
Vlaamse (') traditionele partijen 
Wat er ten goede is verandert 
ten opzichte van het gebruik van 
het Nederlands in de privaatsek-
tor IS uitsluitend te danken aan 
enkele klaarziende Vlamingen die 
het •< geen Vlaams geen centen » 
als i/oornaamste hobby hebben 
Dat het er maar enkelen zijn is 
het Vlaamse drama 
Politiek kan de Volksunie wel 
blaffen maar niet bijten ekono-
misch beschikken wij over een 
giftig haaiengebit er zijn er die 
dat weten en vrezen, vandaar 
dat Nederlands geluid 

M C , Tervuren 

WAT MET DE 
HUISHUURWET ? 

Volgend overzicht van mijn we
dervaren dat zeker bij enkelen 
van u een gevoel van wrevel zal 
opwekken 
In 1935 toen ik m mijn huidige 
woning kwam werd mij een huis
huur van 140 fr per maand ge
vraagd Alles verliep vlot ma 
tige aanpassing van de huurprijs, 
degelijk onderhoud van het huis 
Tot m 1947 toen ik mijn man ver
loor en de zorg had van vier klei

ne kinderen Samen hebben wij 
geprobeerd het elkaar zo aange
naam mogelijk te maken in een 
gezellige sfeer Dit bracht met 
zich mee dat we allerhande ver
beteringen aan het huis aanbrach
ten 

In 1970 werd het huis verkocht 
Dit was tevens de start voor vele 
loeilijkheden De huishuur werd 

aangepast 1 400 fr per maand 
Het volgend jaar werd het opslag, 
400 fr per maand, 6 maanden 
daarop 200 fr per maand Zo om 
de haverklap opslag, met gebon
den aan bepaalde termijnen, noch 
aan indeksstijging Onlangs werd 
bekend gemaakt dat het pensioen 
500 fr zou opslaan, dit was een 
sein om ook de huishuur met 
500 fr op te slaan ' 
Wat dan met levensmiddelen, ko
len, enz die eveneens duurder 
worden ' 

Moeten wij dergelijke toestanden 
aanvaarden ' 
Mag de eigenaar optreden als 
diktator ' 
Waar blijft de inspraak van de 
huurder ' 

Wed A , Brugge 

NA 10 MAART 

Zoekend naar de redenen van 
onze stemmenachteruitgang, met 
de enige bedoeling onze partij te 
steunen, wil ik eerst bekennen 
dat het gemakkelijk is te praten, 
na de feiten 
Het verdraaien met opzet door 
de CVP van het VU-standpunt in
zake abortus en onderwijs, met 
haar machtige pers als steun, 
hebben ons een aantal katolieke 
kiezers doen verliezen De CVP-
visie in deze twee punten niet zo 
eerlijk en kristelijk als de onze, 
was algemeen nietszeggend, 
maar meer bevattelijk voor de 
doorsnee-kiezer 
Het sükses van de kandidaten die 
zeer veel op TV mogen verschij
nen WIJ moeten absoluut onze 
mensen die wetsvoorstellen, in
terpellaties en vragen indienen, 
in het nieuws zien te krijgen 
Het vervangen van een aantal 
zeer verdienstelijke en bekende 
figuren verliep minder suksesvol 
dan bij CVP en PVV ondermeer 
omdat met allen even sportief 
een vernieuwing aanvaarden 
Onze bekwaamste en tevens 
meestal bekendste mensen, wer 
den tijdens de kampagne op ver
re na met genoeg in de verf ge
zet Sommige afdelingen bedre
ven echte dorpspolitiek v b 100 
affiches van een plaatsvervanger 
— geen enkele van de lijsttiek-
ker I 
Het eventueel (onder streng af
gelijnde voorwaarden) willen 
deelnemen aan een regering heeft 

zeker met gespeeld , het tegen
overgestelde heeft zeker meer 
doorgewogen, n m het feit dat 
een aantal kiezers een eeuwige 
oppositie beu zijn Dat hoort men 
vooral bij de <• gewone man » 

Zeker is, dat de afgetreden rege
ring, die een overweldigende 
meerderheid bezat in het parle
ment en toch nagenoeg mets ver
wezenlijkte, bijlange met genoeg 
werd aangevallen 

Mijn bescheiden slotbedenkmg • 
WIJ verloren, maar werden met 
verslagen Ik ben bereid alles te 
doen om dit te verhinderen 

Moge dit de wil zijn van iedereen 
m de VU i 

H V D A , Schoonaarde 

NIET VERSAGEN 

Wanneer ik u schrijf, dan is dat 
uit bekommernis voor de VU sinds 
de jongste parlementsverkiezin
gen Ik zelf deed wat ik kon om 
stemmen te winnen, voorlopig kan 
ik wegens zakelijke redenen daar
aan met meer ruchtbaarheid ge
ven 

Maar ik heb het aangevoeld dat 
men ons wou kelderen, toen tij
dens een der paneelgesprekken 
voorzitter Van Eynde, zeer tegen 
zijn gewoonte m, op vaderlijke 
toon een onzer jongeren terecht 
wees, die over amnestie sprak 
•1 Mijn jongen, je bent daarvoor te 
jong, je moet het zelf meege
maakt hebben, de tijd van 1940 
en later » Daar ligt m i nog 
steeds een zwak punt, voor de 
gewone kiezer dan, die de vlaams-
nationalisten nog vaak met min
der aangename dingen uit het 
verleden verwart 

Niettemin mogen we niet versa
gen, eens zal ook dit odium weg
vallen en dan zal mets meer de 
verdere opgang van de partij be
letten 

G C , Boutersem 

NIEitW BLOED 

Als éen van de redenen van het 
sukses van de Volksunie ver
noemde circa 2 jaar geleden, een 
Antwerpse BSP-mandataris, het 
feit dat de Volksunie bij elke ver
kiezing met nieuwe mensen van 
formaat haar lijsten stoffeerde 
(cfr Schiltz, Coppieters, Van Hae-
gendoren, Baert, De Bruyne, Van 
de Zande e a ) , hij bleek goed 
op de hoogte te zijn van wat er 
toen reeds gistte in onze rangen, 
want voegde hij eraan toe • 
« Z o n politiek zal van langs om 
meer moeilijker zijn, daar er 
meerdere militanten die reeds ja
ren m de partij werken, een par

lementair mandaat zullen opei
sen » 

Hoe onaangenaam dit ook moge 
klinken, maar deze politieke te
genstrever sloeg de nagel op de 
kop. 

De Volksunie kan het zich niet 
veroorloven al haar toekomstige 
parlementairen te putten uit haar 
partijkaders Doet zij dit wel, en 
we zijn reeds aardig op weg, dan 
IS een verdere teruggang van 
onze partij onomkeerbaar 

BIJ de andere partijen is dat in 
zekere mate ongestraft mogelijk 
omdat de « parlementairen uit 
het kader » daar uit de vakbond 
of het ziekenfonds komen 

Ik pleit dus voor « vers bloed » 
doch wil er wel aan toevoegen 
dat al de toekomstige « nieuwe 
gezichten », op een of ander 
maatschappelijk terrein een voor
aanstaande rol moeten spelen 
(cfr Van Haegendoren, Coppie
ters Van de Zande, e a ) 

F d L , Antwerpen 

NIET OVERDRIJVEN 

Niemand kan ontkennen dat onze 
VÜ-partij een lichte achteruitgang 
kende bij de verkiezingen van 10 
maart j I i Maar dat men dit a u b 
niet overdrijft en zeker elkaar 
met gaat beschuldigen van « hij 
maakte die fout of de oorzaak 
was dit of dat », want zo kan 
men gaan redetwisten tot in het 
oneindige i 

De hoofdzaak voor de toekomst is 
mijns inziens dat men optimis
tisch IS en blijft en het feit dat 
het fransdolle FDF in Brussel ge
voelig op haar donder kreeg, kan 
niet genoeg onderlijnd worden ' 

L D , Konings Hooikt 

ALLEEN SCHRIJVEN 

Laat je met van de WIJS brengen 
door het gezanik van mensen als 
J L uit De Panne 

Men spreekt soms van het trau
ma van de geboorte Sommige 
VU mensen zitten met het trauma 
van de abortus ' Hebben deze lui 
misschien leedvermaak bij het 
kleine verlies van de VU tijdens 
de laatste verkiezingen ' Ik meen 
dat de mensen die zich hebben 
verzet tegen de eerste abortus
verklaring van de VU (die dan nog 
geen officieel standpunt was ' ) . 
toch konden akkoord gaan met de 
tweede stellingname Waarom dan 

nog altijd naar de eerste verwij
zen ' Om onze tegenstrevers te 
steunen ' 

Men zou er goed aan doen de me
ning van Heinemann te lezen 
(Hememann die o m doctor in de 
protestantse theologie is en zelfs 
praeses was van de Evangelische 
Synode voor geheel Duitsland), 
zoals te lezen stond m de « Gazet 
van Antwerpen » 

« Heinemann stelt duidelijk dat 
etische en zedelijke vraagstuk
ken alleen door de enkeling kun
nen beantwoord worden en dat 
deze individuele beantwoording 
nooit kan of mag overgedragen 
en overgelaten worden aan een 
groep of een hogere instantie, in 
casu een politieke partij of zelfs 
de staat Geen enkele partij kan 
dus aanspraak maken op het 
recht om zedelijke, etische of 
morele axioma's voor haar leden 
op te stellen In die zin is een 
partij voor Heinemann geen 
« thuis » of een soort ideolo
gische burcht 

Met J L kan ik ook met akkoord 
gaan wat betreft de verouderde 
propaganda ' Nog nooit zag ik 
tijdens de verkiezingen een bete
re en moderner propaganda Ik 
ga wel akkoord met « in alle op
zichten gezonde opvattingen en 
ideeën propageren gekaderd in 
een sterk vooruitstrevend en 
rechtvaardig sociaal programma» 
Maar wat houdt dit eigenlijk in ? 
Tussen haakjes Brieven schrij
ven IS gemakkelijk Kruipt J L 
soms weg van achter zijn schrijf-
machien om de gewone man in 
de straat te overtuigen ' Laat 
J L zijn stem horen in de partij
afdeling te Depanne (of is er 
daar, in de gemeente van duinen-
verkavelaar CVP er Versteele, 
geen VU-afdeling ' ) in het arron
dissement Oostende - Veurne-
Nieuwpoort ' Of schrijft hij al
leen maar brieven naar « Wij » 
en « Pallieterke » ' 

G V , Antwerpen 

SCHIJNHEILIGE CVP 

Er IS sedert 10 maart heel wat 
nagekaart over de minder goede 
uitslagen van de VU Er wordt ge
zocht naar de gepaste heilmid-
delen 

Indien wij van heden af, onver
droten dag-in, dag uit de schijn
heiligheid van de CVP aan de 
kaak stellen, zullen we bij de 
volgende verkiezingen met alleen 
onze schade goedmaken, doch 
ons kunnen verheugen m een da
verende overwinning 

J R , Haasrode 

BUITENLANDS 
KOMMENTAAR 
Met drie doden kende Ulster 
weer eens zijn bloedig paas
weekeinde dat zoals elk jaar 
in het teken stond van de mis
lukte paasopstand van 58 jaar 
geleden Drie doden wegen 
met zwaar als men die tol 
vergelijkt met de duizend do
den en de meer dan tiendui
zend gewonden van de laatste 
vijf jaar waarbij dan nog te be
denken IS dat in diezelfde 
tijdsspanne drie regeringen te 
Londen en evenveel te Belfast 
op het fameuze Noord-lerse 
knelpunt zijn gestrand Fasen 
'74 is getuige geweest van 
dezelfde haat, willekeur en 
waanzin die het land al meer 
dan een halve eeuw in zijn 
greep houdt zodat de vraag 
rijst of Ulster nog wel te red
den is 
Zoals gewoonlijk heeft men 
ook ditkeer een verklaring 

voor de jongste eskalatie van 
geweid. Officieel heet het dat 
de terroristen alle pogingen 
naar een politieke oplossing 
(zouden) willen verijdelen. 
Van de nieuwe minderheids
regering te Londen zouden ze 
nl geringer verzet en minder 
harde represailles verwachten 
dan van de voorlopig uitgeran
geerde Heath en zijn konser-
vatieven. Op papier is een po
litieke oplossing trouwens a! 
gedeeltelijk verwezenlijkt door 
de oprichting van een Noord-
lerse regering waarin katolie-
ken en protestanten voor de 
eerste keer in de geschiede
nis van dit verscheurd land 
samen achter de regeringsta
fel gingen zitten. Een tweede 
faze naar een politiek verge
lijk was dan het akkoord van 
Sunningdale dat via de organi
satie van een Raad van Ier

land zou voorzien in de ge
wenste toenadering van Ulster 
tot de Ierse republiek. Het feit 
dat zowel Ulster als Fire tot 
de Europese Gemeenschap be
horen maakte van die toena
deringspogingen een Kompleet 
logische onderneming. Jam
mer genoeg is logika geen 
Ierse specialiteit. De terroris
ten willen die toenadering 
met geweld afdwingen terwijl 
de Britse regering nog altijd 
hoopt een wig te kunnen drij
ven tussen terroristen en wat 
gemeenlijk als « gematigde 
burgers » wordt omschreven. 
Men zou van die ervaren Brit
ten meer nuchterheid ver
wachten. In Ulster is er nl. 
geen verschil, wat politieke 
doelstelling betreft, tussen 
terroristen en gematigden. Dit 
werd nog eens extra-duidelijk 
door de jongste Britse verkie
zingsuitslagen bewezen. De 
« gematigde burger » stemde 
nl voor die kandidaten die 
Sunningdale en de hele offi
ciële konstellatie naar de dui
vel wensen. 

Met de dag gaan meer Britten 
overhellen naar de mening dat 
het maar beter is Noord-ler-
land aan zijn problemen en 

zijn lot over te [aten ofschoon 
ze tegelijk beseffen dat on
verschilligheid de deur open
zet op burgeroorlog en andere 
katastrofale ontknopingen. 
Maar zolang Ulster deel uit
maakt van het Britse konink
rijk kan de Britse regering be
zwaarlijk haar verantwoorde
lijkheid ontvluchten. Van West-
minster uit is Ulster niet al
leen een Iers maar ook een 
Brits probleem dat Labour niet 
zomaar met Brits flegma naast 
zich kan neerleggen. Ander
zijds wil ook de invloedrijke 
Ierse kerk zich niet aan het 
hete hangijzer verbranden. 
Haar jaarlijks herhaalde, on
veranderlijk in dezelfde ver
pakking voorgedragen paas-
boodschap wordt oversiemd 
door de militante paasmarsen 
van de Noord-lerse katolieken. 
Le Noord-lerse krizis is meer 
dan een historisch en een re
ligieus konflikt. Het vertoont 
ook een brede waaier van so
ciale knelpunten waaraan nie
mand — en allerminst een so
cialistische regering te Lon
den — onverschillig voorbij 
kan. 

ADRIAAN VAN DUYN 
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KOMM€liTA^R 

DE REGERINGSVORMING 

VU AAN ONDERHANDELINGSTAFEL 
(vervolg van biz 1) 
zijn vroegere gesprekken met de 
VU- en RW-voorzitters, en voort
gaande ook op de ervaring van in
formateur-Van Eisiande, had me
nen OD te maken dat deze partijen 
niet bereid waren aan een rege
ring deel te nemen. Wat nog niet 
wil zeggen, zo meende hij, dat zij 
niet bereid zouden worden gevon
den een minderheidskabinet onder 
bepaalde voorwaarden te « gedo
gen ». Tindemans maakte hierbij 
kennelijk allusie op bepaalde uit
spraken van RW-voorzitter Penn. 
De VU nam hem dat - argument » 
al spoedig uit de handen, de er
varing Indachtig die zij in 1971 
had opgedaan met de h. De Sae-
ger. Namens het VU-partijbestuur 
liet Hugo Schiltz dezelfde dag nog 
weten dat de VU wel degelijk 
. regeringskiaar » was. Hij stelde 
bovendien vast dat de - krachtlij
nen » van formateur Tindemans 
nogal wat overeenkomsten ver
toonden met een aantal punten 
uit het vu-programma en dat de 
VU bij voorbaat geen enkele for
mule wenste uit te sluiten. 
De VU verklaarde zich dus wel 
degelijk bereid tot een gesprek 
over de regeringsvorming en een 
eventuele regeringsdeelname. Het 
was echter wel twijfelachtig, al
dus Schiltz, dat de VU een min
derheidskabinet zou steunen. 
Van liberale zijde verklaarde Willy 
De Clercq kort daarop dat de PVV-
ers er de voorkeur aan gaven een 
sterke en stabiele regering te vor
men, een meerderheidskabinet 
dus, en dat daarom moest gepraat 
worden met de federalistische 
groepen. De liberalen, gealar
meerd door de uitlatingen van 
PSC-voorzitter Nothomb, wensten 
dus niet in een val te trappen en 
een tijdlang als gijzelaars te fun
geren totdat de BSP-ers weer kon
den opgevist worden. 
's Anderendaags, op Paaszaterdag, 
deelde PVV-voorzitter Grootjans 
dat standpunt officieel mee aan 
de h Tindemans en vroeg hem — 
met het oog op een normale par
lementaire meerderheid — toch 
maar eerst te praten met de VU 
en het RW. Slechts indien de fe
deralistische partijen niet wilden 
onderhandelen zouden de libera
len met Tindemans verder praten 
over de vorming van een minder
heidskabinet. 
Daarmee lagen de kaarten van 
formateur Tindemans weer duch
tig doorheen. Met of tegen zijn 
zin, hij zou met de federalisten 
ditmaal ernstig moeten praten. 
Tijdens het paasweekeinde had
den er officieel geen verdere kon
takten plaats, maar ergens aan de 
kust werd er toch druk gepala-
verd tussen de CVP- en PSC-lei-
ders. Ondanks de tegenstand van 
sommige topfiguren van de CVP 
(o.m. Chabert) besloot men daar 
toch tot een gesprek met de fe
deralisten. De PSC, die allergisch 
is aan het RW en ook nogal aan 
de Franstalige liberalen, bleef ech
ter nukkig. De invloeden van een 
Vanden Boeynants, die achter de 
schermen zeer bedrijvig is, zal 
daar wel niet vreemd aan zijn. 
Als Tindemans mislukt ziet VdB 
immers weer een kans voor zich
zelf, temeer daar hij momenteel 
met de BSP-ers goede maatjes is. 
Om alle dubbelzinnigheid defini
tief uit de weg te ruimen en Tin
demans voor zijn verantwoorde
lijkheid te plaatsen publiceerde 
het VU-partijbestuur op paasmaan
dag een mededeling dat da preci
sering van de h. Schiltz (de vrij
dag voordien) bevestigde. De VU 
wil wel degelijk deelnemen, onder 
voorbehoud van goedkeuring door 
de Partijraad, aan de besprekingen 
met het oog op de vorming van 
een meerderheidsregering. Het 
Partijbestuur legde bij die gele
genheid tevens een lijst aan wel
ke het, bij eventuele besprekingen, 
prioritair behandeld wenste te 
zien. Het betreft o.m. de gewest
vorming, de sanering van de toe

standen in Brussel en Brabant, 
het optrekken van het sociaal !e-
vensminimum, het opdoeken van 
de repressie enzomeer. Die pun
ten zouden aan de h. Tindemans 
worden voorgelegd, van zodra er 
een uitnodiging tot gesprek zou 
komen, 's Avonds besloot infor
mateur Tindemans, na lezing van 
de persmededeling van de Volks
unie, kontakt op te nemen met de 
federalistische partijen. PSC-voor-
zitter Nothomb vond dit « nieuwe 
feit » belangwekkend, maar bleef 
er vooralsnog bij dat de formule 
van een meerderheidsregering 
met de federalistische partijen 
« niet haalbaar » was. Hij zegde 
er niet bij waarom. 
Terwijl de formateur dinsdag zijn 
reeds eerder aangevatte bespre
kingen met de liberale leiders 
voortzette, keek men in politieke 
kringen vooral uit naar het geplan
de onderhoud van de h. Tindemans 
met VU-voorzitter Van der Eist en 
RW-voorzitter Perin. Men vroeg 
zich vooral af of de h. Perin bij 
zijn vroeger ingenomen standpunt 
zou blijven en bereid zou gevon
den worden om een minderheids
kabinet te steunen zonder met 
zijn fraktie zelf deel uit te maken 
van de regermg. De houding van 
de Waalse federalisten had groot 
belang, want men had hen hoe 
dan ook nodig. Zonder hun mede
werking zou de Waalse inbreng 
al te gering zijn, aangezien de PSC 
en de Waalse PLP tenslotte klei
ne frakties zijn. 

Reeds eerder hadden de VU-lei-
ders er de RW-voorman op gewe
zen dat hij wel eens — gezien de 
dubbelzinnige houding van de PSC 
— wel eens als tijdelijke bliksem
afleider zou kunnen fungeren tot 
de BSP opnieuw bereid zou zijn 
tot een gesprek. In de loop van 
de dag kon men dan ook vernemen 
dat bij de Waalse federalisten de 
argwaan groeide, zoals dat reeds 
eerder het geval was bij de libe
ralen die juist daarom voorstander 
werden van federalistische rege
ringsdeelname. De PSC werd dan 

ook in de loop van de dag, en van 
diverse zijde, gepraamd om nu 
eindelijk eens duidelijke taal te 
gaan spreken. Het gevolg was dat 
Nothomb enigszins bijdraaide. 
Aan de andere kant liet Perin ten 
gerieve van de VU weten dat zij 
geen veto tegen de aanwezigheid 
van het FDF (haar bondgenoot) 
mocht stellen. Met ook FDF-deei-
name zou namelijk een tweederde
meerderheid tot stand kunnen ko
men om de grondwetsherziening 
uit te voeren en om een nieuwe 
grondwetsherziening (in de vol
gende legislatuur) mogelijk te ma-
ken.VU-voorzitter Van der Eist 
liet daarop weten dat de VU daar
tegen geen bezwaar heeft, en dat 
haar uiteindelijke houding zou be
paald worden door wat er in het 
regeringsprogramma zou worden 
geschreven. 

Na het onderhoud van Tindemans 
met de VU- en RW-voorzitters, 

waarover hij verslag uitbracht bij 
zijn liberale en kristen-demokrati-
sche onderhandelingspartners, 
raakt dan bekend dat hij de fede
ralistische leiders 's anderendaags 
opnieuw zou ontmoeten voor nade
re preciseringen. 
Woensdag wordt het duidelijk dat 
de h. Tindemans, voortgaande op 
de reeds gevoerde gesprekken, 
voor de ultieme keuze gesteld zal 
worden : een regering vormen 
met de federalistische partijen, of
wel mislukken als formateur. In 
dit laatste geval zou dat voor de 
hele CVP een opdoffer van belang 
betekenen, nu zij haar « eerste-
minister » zo hoog heeft gespeeld. 
In de loop van de dag waren er 
immers niet alleen de • precise
ringen » tussen de federalistische 
leiders en de formateur (zoals 
voorzien), maar ook kontakten 
tussen VU- en RW-personaliteiten 
en tussen leiders van de CVP en 

Senator Wim Jorissen (algemeen sekretaris) werd samen met senator 
Frans Van der Eist (algemeen voorzitter) en volksvertegenwoordiger 
Hugo Schiltz (voorzitter partijbestuur) als onderhandelaar aangeduid 
door het VU-partijbestuur. 

de VU. Het ACW nam daarbij een 
welwillende houding aan, wat niet 
onbelangrijk is. De posities wer
den pas haarscherp toen bekend 
raakte dat het RW-FDF in zijn ge
heel, en dit in navolging van de 
VU, niet langer bereid bleek een 
minderheidsregering « van bui-
tenuit » te steunen. Wilde men 
hun steun, dan zou men ook hun 
vertegenwoordigers in de rege
ring moeten opnemen. 
Met dat al nam het formatiebe
raad een belangrijke wending. Was 
hij er aanvankelijk met zijn hart 
niet bij, nu begreep Tindemans 
dat hij zou moeten slagen mét de 
federalisten, ofwel mislukken. Al
le ogen waren dan ook gericht op 
de PSC, die nu eindelijk door de 
knieën zou moeten gaan en haar 
droom van een regering met de 
BSP diende te laten varen. Maar 
daar bleef men — onder invloed 
van figuren als Vanden Boeynants 
en Harmei — biezonder koppig. 
Terwijl de onderhandelingen tus
sen de liberalen en de CVP-PSC ' 
nochtans goed opschoten bleef dit 
dé kruciale vraag : bindt de PSC 
in of niet ? 

En zoals gezegd in onze inleiding: 
op dit ogenblik staat de houding 
van de PSC nog niet definitief 
vast (donderdag, vooravond). Bij 
de verdere gesprekken vandaag 
tussen de VU- en FDF-RW-delega-
ties met formateur Tindemans 
bleek een bereidheid van de an
dere partijen (ook de PSC) om 
echte onderhandelingen met de 
federalistische frakties te begin
nen. Maar de PSC stelde daarbij 
als eis dat vóór alles over het pro
bleem Brussel zou worden ge
sproken wat, zoals gezegd, meer 
op een valstrik lijkt dan wat an
ders. 

Inmiddels zult u, lezer(es), over 
de radio wel vernomen hebben 
hoe de donderdagse knoop ont
ward of doorgehakt werd. Maar 
het IS klaar dat het politieke lot 
van de h. Tindemans in grote ma
te daar van afhangt. 

P.M. 

HET KONKLAAF 
VAN 
STEENOKKERZEEL 

Vóór en na de jongste parlementsverkiezingen boden de traditio
nele regeringspartijen een lamentabel beeld. Tussen hen was het 
wederzijds wantrouwen ongemeen groot geworden en de touw
trekkerij om vaak louter partijpolitieke motieven nam ergerlijke 
vormen aan. Het is het ogenblik om er even aan te herinneren 
dat wij reeds meer dan vijf weken van verkiezingszondag verwij
derd zijn, en nog altijd is er geen nieuwe regering. Dit is dan 
voornamelijk te wijten aan de stugge houding van de BSP en aan 
de diepe innerlijke verdeeldheid van die partij, die nochtans 
graag uitpakt met haar zogenaamde eenheid. Niet minder echter 
aan de ongelooflijke grilligheid en vaak regelrechte chantage-
politiek van de PSC, de Waalse « zusterpartij » van deCVP. 
Nadat een heruitgave van de « driepartijenregering », model Le-
burton, onmogelijk bleek door het veto van de socialisten, heeft 
formateur Tindemans wekenlang de mogelijkheid van een rooms
rode koalitie uitgetest. Dit is de vorige week uitgelopen op een 
breuk, omdat de formateur ondervond dat het er de BSP-ers 
meer om te doen was hem politiek te « verslijten » dan om een 
stabiele regering te vormen. Het is onder druk van al deze erva
ringen en omdat de traditionele regeringspartijen onmachtig ble
ken om het onder elkaar eens te worden, dat Tindemans zich 
tot de federalistische partijen heeft moeten wenden. Aanvanke
lijk leek het erop dat de formateur dit slechts pro forma zou 
doen, tot hij woensdagavond voor het dilemma werd geplaatst : 
ernstig onderhandelen met de federalisten ofwel in zijn opdracht 
totaal mislukken. Dat konden noch hij noch zijn partij zich ver
oorloven, gezien de wijze waarop zij de jongste verkiezingsstrijd 
hadden gevoerd. 

Op dat ogenblik stonden de VU-leiders voor een belangrijke keu
ze : ofwel resoluut voor een voortzetting van hun oppositierol 

kiezen en elk gesprek afwijzen, ofwel hun verantwoordelijkheid 
tenvolle opnemen ondanks de zeer moeilijke omstandigheden 
waarin zij, voor het eerst in de geschiedenis van de partij, bij 
het formatieberaad zouden betrokken worden. Zij hebben voor 
de tweede houding geopteerd, daarmee beklemtonend wat op 
het kongres van Oostende reeds aan de publieke opinie duide
lijk was gemaakt : dat de VU een volwaardige Vlaamse beleids-
partij wil zijn. 
Het is normaal dat heel wat Vlamingen, die de VU genegen zijn 
en reeds jaren steunen, met gemengde gevoelens de jongste 
politieke ontwikkeling hebben gevolgd. Gevoelens van hoop, 
maar terzelfdertijd van vrees. Aan hen kan op dit ogenblik geant
woord worden dat Vlaanderen er alle belang bij heeft, nu een 
nieuw soort regering wordt uitgetest en de gewestvorming ein
delijk een ernstige kans krijgt, aan de onderhandelingstafel mede 
door zijn meest hardnekkige en standvastige verdedigers te wor
den vertegenwoordigd. Bovendien is het duidelijk dat, zo deze 
mogelijkheid niet positief wordt aangegrepen, er straks toch 
weer een andere regering komt, wellicht opnieuw met de BSP 
erbij, die het hekken aan de oude stijl zal hangen en van de 
gewestvorming niets zinnigs zal terechtbrengen of ze verder op 
slechte banen zal leiden. Dit dient tot het uiterste te worden 
vermeden. 
Zal het « konklaaf » van Steenokkerzeel tot een goed resultaat 
leiden ? Het is lang niet zeker, maar het is toch mogelijk. De 
« pétroleurs » van de PSC in de eerste plaats zullen ook daar 
trachten de zaak in het honderd te sturen, evenals al diegenen 
welke nog steeds een oog gericht houden op regeringsdeelname 
van de BSP. Tijdens dit beraad zal ook blijken in welke mate de 
CVP verder de gijzelaar wenst te spelen van de kleine Waalse 
CVP, die — precies door haar alliantie met de CVP — reeds 
al te veel noten op haar zang heeft en aan wie reeds veel te 
veel werd toegegeven. Te Steenokkerzeel zal tevens vastgesteld 
kunnen worden in welke mate de CVP bereid is om, samen met 
de Volksunie, een voor Vlaanderen gunstige pre-federale struk-
tuur te verdedigen. Weldra zal nu blijken of deze partij nog 
verder bereid is alles en nog wat te offeren, ten nadele van de 
Vlaamse belangen, om haar bindingen met de PSC intakt te 
houden. 

Het « konklaaf » van Steenokkerzeel is hoe dan ook belangrijk. 
De Volksunie-onderhandelaars zullen er realistisch maar hardnek
kig de nationale en sociale belangen van de Vlamingen verdedi
gen. 

Paul Martens 
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SPEKULEREN OP STABILITEITSKOMPLEKS 
(AVD) In en buiten Frankrijk gaat 
de aandacht met de dag meer 
naar de gaullist Chaban-Delmas, 
de onafhankelijke republikein 
Giscard d'Estaing en de socialis-
tisch-kommunistische eenheids-
kandidaat Franpois Mitterand. In 
de race naar het Franse presi
dentschap zijn zij reële kansheb
bers. Zelfs een Royer of een Mul
ler zijn niet veel meer dan mar
kante outsiders. De overige kan
didaten wier gelederen nog dage
lijks door nieuwe kandidaturen 
worden aangevuld zijn gewoon 
« marginaal ». 
Bij alle prognoses en opiniepei
lingen verliest men vaak uit het 

oog dat zowel de eenheid van 
links als de verdeeldheid van 
rechts (gaullisten, giscardisten, 
centristen, gematigden en <• li
beralen » van diverse pluimage) 
een taktische aangelegenheid is. 
Het komt er immers op aan te 
winnen want wie verliest staat 
voor jaren in de politieke kou. 
Bijgevolg wenst niet één kandi
daat zwaar te tillen aan principes. 
Na de eerste stemronde van 5 
mei zullen de ernstige kansheb
bers wel een kombinatie uitkie
zen waardoor ze een bredere po
litieke basis verwerven. Mocht 
Mitterand bv. bij de eerste stem
ronde de volstrekte meerderheid 

WREEDHEID EN MISHANDELING BIJ MARINIERS 

(jeeveedee) Bij Nederlanders die gewicht hechten aan krijgs
haftig gedrag en militaire strijdlust, hebben de Mariniers 
altijd een wit voetje gehad. In het koloniale tijdperk ontston
den rond dit korps allerlei heldhaftige mythen en hun repu
tatie als ijzervreters werd vooral versterkt door de gevechten 
die zij in de meidagen van 1940 rond de Rotterdamse Waal
bruggen leverden. Sinds die tijd heten ze ook « de zwarte 
duivels ». 
Op deze legerafdeling (niet te verwarren met de marine die 
op de Nederlandse vloot is gestationeerd) is onlangs een 
zwarte smet komen te liggen door de publikatie van het rap
port X Schoon schip bij de mariniers », opgemaakt door de 
Vereniging Voor Dienstplichtige Militairen (VVDM) en de 
defensiekommissie van de Partij van de Arbeid. Want dit 
rapport onthult op onverbloemde wijze dat wreedheden en 
mishandelingen een vast onderdeel vormen van de dagelijkse 
praktijk bij de Mariniers en dat bij dit korps een mentaliteit 
heerst waarbij men meent zich alles te kunnen permitteren. 
De aanleiding tot het samenstellen van het rapport was het 
bekend worden, drie maanden geleden, van het feit dat een 
marinier in het kamp van Doorn (provincie Utrecht) na een 
licht vergrijp zodanig werd mishandeld dat hij zijn hele ver
dere leven ernstige hinder zal blijven ondervinden van een 
rugafwijking. Toen de verantwoordelijken van het Mariniers
korps en minister Vredeling (Defensie) zich haastten om te 
verklaren dat het om een « betreurenswaardig exces » ging, 
wensten de VVDM en de genoemde PvdA-kommissie zich 
daar niet bij neer te legge.n. Ze stelden gezamenlijk een 
diepgaand onderzoek in, en de resultaten zijn ronduit ver
bijsterend. 
Men klappert met de oren als men leest welk een mentaliteit 
er bij de Mariniers heerst (minachting voor andere leger
onderdelen, kadaverdiscipline, een volstrekt gesloten groeps
geest, voortdurende pesterijen). Maar het meest stuitend 
zijn de verklaringen, afgelegd door tientallen mariniers, waar
uit blijkt dat bruut geweld en zinloze wreedheden tot het 
vaste programma van « de troep » behoren. We doen enkele 
willekeurige grepen uit het rapport : •• Bij mensen die na de 
reveille te lang in hun tent bleven liggen, werd zonder enige 
waarschuwing een traangasgranaat naar binnen gegooid ». — 
« Op een avond liepen we een beetje grappenmakend naar 
onze slaapzaal. Een jonge beroepsmarinier kwam op me af 
en gaf me zo'n harde dreun in mijn gezicht, dat ik pas de 
volgende morgen in de ziekenboeg wakker werd. Ik heb daar 
een week gelegen met een lichte hersenschudding ». — 
« De slechtste van de groep moet een hele dag een stalen 
pijp waar lood in zit, van ongeveer twee meter, en die onge
veer 40 kilo weegt, meezeulen ». — « Tijdens een oefening 
hebben ze bij een « krijgsgevangene » een stuk of drie nagels 
uit zijn vingers getrokken omdat de jongen niets wilde zeg
gen ». — « In de brandende zon werd iemands jack helemaal 
dichtgesnoerd, zodat hij amper lucht kon halen. Weer iemand 
anders kreeg een boomstam op zijn nek gebonden en werd 
zo tegen een boom gebonden. Die jongen heeft daar twee 
en een half uur gestaan ; ze kregen de hele dag niets te 
drinken ». 
Bij de vele getuigenissen omtrent mishandelingen van aller
lei aard komen dan ook nog de aansporingen van oversten 
(soms tot jongens van nog geen 16 jaar) om zich naar pros
tituees te begeven. De vaste leuze in het korps blijkt te zijn : 
•' Een echte marinier gaat naar de hoeren ». 
Het keiharde rapport, dat ten dienste van minister Vredeling 
is aangevuld met de namen van de ondervraagden, heeft 
uiteraard in Nederland voor heel wat opschudding gezorgd. 
En de minister blijkt er ook nogal mee in zijn maag te zitten. 
Hij heeft de militaire politie onmiddellijk opdracht gegeven 
om een onderzoek in te stellen. De bewindsman schrok er 
echter voor terug om de mentaliteit van het Marinierskorps 
te laten peilen, terwijl het de samenstellers van het gerucht
makende rapport juist veel meer ging om de verwerpelijke 
mentaliteit dan om de getuigenissen van mishandelde mili
tairen. Want met het bestraffen van de verantwoordelijken 
zou de zaak uit de wereld lijken. Terwijl de verziekte toestan
den in het korps intussen verder vreten. « Zwarte duivels » 
hebben we in het leger niet nodig : discipline kan best 
samengaan met beheerst optreden. En sadisme is er in de 
militaire wereld al genoeg. 
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halen, wat niet waarschijnlijk is, 
dan zou behoudsgezind Frankrijk 
over alle nuanceringen van zijn 
konservatieve samenstelling heen 
algauw verzamelinig blazen tegen 
het kommunisme dat zich achter 
de linkse eenheidskandidaat heeft 
opgesteld. M.a.w. het nadeel dat 
tijdelijk kan vastzitten aan een 
verdeeld optreden kan tussen de 
twee stemronden (5 mei - 19 mei) 
weggewerkt worden door de boe
man van de bedreigde politieke 
en socio-ekonomische stabiliteit 
waarop de gemiddelde Fransman 
zo verslingerd is. Die stabiliteit 
waaraan de « citoyen » zijn wel
vaart dankt zou niet gediend 

zijn met een overwinning van 
het linkse front. In de Assemblee 
zou Mitterand immers alleen 
staan tegenover een vijandige 
meerderheid met alle denkbare 
verwikkelingen vandien. Voor een 
van de kongeravtieve kandidaten 
zou evenmin een meerderheid 
aanwezig zijn maar die zou dan 
gebeurlijk een beroep kunnen 
doen op andere niet-linkse part
ners om uiteindelijk toch een 
meerderheid te halen. M.a.w. de 
verdeeldheid van rechts kan een 
voordeel zijn terwijl de linkse so
lidariteit rond Mitterand ook na
delig kan uitvallen. De behouds-
gezinde kiezer kan nl. bij alle 

(AVD) Verleden week zijn de drie 
landen van het Indische subkon-
tinent (Pakistan, Bangladesj en In
dia) eindelijk akkoord geraakt 
over twee essentiële punten die 
een gunstige ontwikkeling naar 
vrede en verstandhouding in de 

weg stonden. Bangladesj (het 
voormalig Oost-Pakistan, onafhan
kelijk geworden na de Paklstaans-
Indiase oorlog van 1971) zal 195 
krijgsgevangenen (verdacht van 
oorlogsmisdaden !) naar hun va
derland terugsturen. Anderzijds 

IK HET SLOP 

GOLDA MEÏR 

(AVD) Het ziet er niet naar uit 
dat een oplossing voor de pro
blemen van het Midden-Oosten 
nabij is. Het verdwijnen van 
Golda Meir als premier ten ge
volge van de naoorlogse malai
se (o.m. rond de figuur van 
Dayan I) zal voorzeker de vrede 
niet bespoedigen. Men kan het
zelfde zeggen van de Palestijnse 
overval op het bij de Libanese 
grens gelegen stadje Kyriat 
Shmona, en van de prompte te-
genaktie van Israël tegen dor
pen in Zuid-Libanon. 
Mog andere feiten wijzen er 
trouwens op dat in het Midden-
Oosten niets geregeld is. 
In weerwil van het geslaagde 
« disengagement » in de Sinai 
houden de Arabische landen 
stijfhoofdig vast aan hun beken
de eisen terwijl Jeruzalem blind 

blijft voor de Palestijnse werkelijkheid. Wel heeft Abba Eban verklaard 
dat Israël ook na het ontslag van Golda Meir toegankelijk blijft voor 
aanvaardbare voorstellen, maar er is wel meer dan een goedkope 
verklaring nodig om bv. het « geschil » met Syrië op te lossen — een 
knelpunt dat recentelijk door premier Assad te Moskou besproken en 
zaterdag j l . te Washington tussen Kissinger en Gromyko onder de 
loep genomen werd. Het is erg onwaarschijnlijk dat Syrië terzake van 
de Golanhoogten noemenswaardige toegevingen zal doen. Om in eigen 
land de deur open te houden op de Geneefse konferentie over het 
Midden-Oosten heeft premier Assad binnen zijn eigen Baaspartij al 
drastisch moeten optreden. Bovendien voelt Syrië zich op dit ogenblik 
meer dan ooit door Moskou gesteund. Op het ogenblik dat Sadat van 
Egypte naar Washington komt, stelt Moskou zich krachtig achter Syrië 
op. De Sovjets gebruiken Syrië gewoon om hun onderhandelingspositie 
tegenover Washington te versterken. Terwijl zich in het Midden-Oosten 
een nieuwe faze aftekent (nog vóór eind april wordt Kissinger weer 
eens te Damaskus verwacht) is Israël op zoek naar een opvolger voor 
Golda Meir. Ook die omstandigheid is niet bevorderlijk voor een dina-
mische vredespolitiek. Het vakküum te Jeruzalem kon wel eens hinder
lijk worden voor de harmonische ontwikkeling naar vrede en verstand
houding in het Midden-Oosten. Inmiddels kunnen de Palestijnse des
perados met hun terreurakties alleen bijdragen tot herbevestiging van 
het harde Israëlische standpunt, terwijl de tegenakties van Israël 
het geweld eskaleren — een soort vicieuse cirkel die nooit tot verzoe
ning van standpunten heeft geleid. 

konservatieve schakeringen te
recht terwijl zijn linkse kollega 
gekonfronteerd is met het ene en 
onverdeelbare vijfpuntenprogram
ma van Mitterand die het Atlan
tisch bondgenootschap (een gaul
listische optie) vastkoppelt aan 
gedurfde socio-ekonomische her
vormingen, ontworpen in het 
denkarsenaal van de CGT. Zo lig
gen de kaarten op dit ogenblik. 
Tijdens het interregnum kan ech
ter nog van alles gebeuren zowel 
op binnenlands als op buitenlands 
vlak waardoor alle prognoses als 
kaartenhuisjes worden wegge
veegd. Dan maar liever : wait and 
see ! 

OP ELKAAR AANGEWEZEN 
gaat All Bhutto van Pakistan de 
verbintenis aan, de teruggekeer
de krijgsgevangenen zelf te be
straffen... Indien uit een onder
zoek zou blijken dat ze zich wer
kelijk aan strafbare feiten zijn te 
buiten gegaan. Bovendien zal Pa
kistan ca. 400.000 In Bangladesj 
residerende Bihari's (niet-Benga-
len) die tijdens de oorlog met 
West-Pakistan kollaboreerden 
naar Pakistan laten overkomen. 

Het akkoord van 9 april j l . bete
kent niet dat alle menings
verschillen zijn bijgelegd. Pakis
tan en Bangladesj moeten nodig 
besprekingen gaan voeren over 
nog uitstaande financiële schuld 
van voormalig unitair Pakistan. 
Teoretisch moet die schuld 
(voortgevloeid uit de oorlog van 
1971) solidairlijk door Dacca en 
Islamabad worden vereffend. 

Maar Bangladesj heeft bezwaren... 
De afgescheiden staat is nl. van 
mening dat (West) Pakistan tus
sen 1947 en 1971 al genoeg heeft 
geprofiteerd var Oost-Pakistan 
(nu Bangladesj) e Jat de inbreng 
van Islamabad bijgevolg groter 
moet zijn dan die van Dacca... 

Toch mag Bangladesj zich van
daag gelukkig achten. Voortaan 
kan niets nog zijn toetreding tot 
de VN in de weg .staan. Van zijo 
UNO-lidmaatschap uit kan het 
dan intenser op zijn noodsituatie 
gaan doordrukken. Gesteund door 
de supergroten die niets voelen 
voor wapengekletter in dit strate
gisch erg belangrijke deel van de 
aardbol zal het land allicht zijn 
ekonomische barensweeën te bo
ven komen. Gebeurt dit niet dan 
geraakt Bangladesj ekonomisch 
kompleet aan de grond met alle 
nare gevolgen die een ekono
mische ramptoestand voor de po
litieke stabiliteit meebrengt. Die 
politieke stabiliteit hangt trou
wens aan een zijden draadje... 
en dit geldt meteen voor Pakis
tan en India. M.a.w. de drie buur
staten zijn op elkaar aangewezen 
willen ze nuttig meespelen in de 
ontwikkeling van de internationa
le verhoudingen die ook hun ei
gen subkontinent niet langer on
beroerd laten. 
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RIJKSONDERWIJS : 

BSPKIESDRAVERS ?... 

VU-kamerlid Willy Kuijpers 
vroeg de minister van Nationale 
Opvoeding wat er van volgende 
feiten waar was : tijdens de 
voorbije Iciesstrijd zouden leer
lingen van het Bijzonder Tech
nisch Onderwijs, Prosperdreef, 
te Heverlee in opdracht van de 
BSP propagandawerk uitgevoerd 
hebben voor premier Leburton. 
Naar het kamerlid meent te we
ten mogen instellingen van het 
rijksonderwijs geen betaalde 
werken uitvoeren. We zien be
nieuwd uit naar het antwoord. 

DALENDE KOOPKRACHT 

De prijs van het « nationaal 
Belgisch gerecht », de frites, 
gaat fors de hoogte in : naar 
15 fr. minimum. Ook de sigaret-
tenprijs stijgt : 22 fr. De koffie
prijs is al flink gestegen. Er al 
op gelet dat het hier om drie 
produkten van algemeen ge
bruik gaat, om verbruik door de 
beroemde « kleine man », die 
steeds dieper in de met steeds 
minder waardevol geld gevulde 
zakken moet tasten om aan zijn 
brokken te geraken, hij die al 
stukken van mensen aan huis
huur, huisbrand, vervoer, haar-
knippen en d. m. betaalt ? 
Is dat het resultaat van de wis
selende kleurpartijenregeringen, 
die nochtans beweren er in al
lereerste plaats voor diezelfde 
kleine man te zijn ?... 

WOORDENKRAMERIJ 

De recente TV-uitzending van de 
PVV was de moeite waard als 
men een loopje met de waar
heid neemt. De PVV verklaarde 
zich zonder blikken of blozen 
de 3de grootste partij in Vlaan
deren daar waar ze minder 
stemmen en minder zetels 
heeft dan de Volksunie. 
Volksvertegenwoordiger Decroo 
die deze onwaarheid naar voren 
bracht was weer eens een toon
beeld van woordenkramerij. Hij 
had het over abortusonderbre
king, een zicht op een visie enz. 
Men sprak van Vlaamse PVV. 
Men zei echter niet dat diezelf
de PVV weer terug in één partij 
kroop niet alleen mét de PLP 
doch ook met de Brusselse 
taairacisten van het PLDP De-
muyter en Risopoulos die samen 
met het FDF opkwamen I 
Voorwaar betrouwbare Vlamin
gen. 

Wat ze er ook niet bij vertel-
' den is dat hun nieuw parle
mentslid Degrève zich alles be
halve blauwe leeuw gedraagt. 
Hij behoort met Rollin, Jacque-
min, Sprockeels, Lahaye, Cuvel-
lier, Vreven en konsoorten tot 
de eerder Franstalige vleugel 
van de Vlaamse PVV in Vlaan
deren zelf I De heer Decroo 
zelf heeft zich daarbij nooit als 
Vlaamsgezinde onderscheiden 
en Willy Declercq heeft in zijn 
Gentse gemeenteraadsfraktie 

een reeks Franskiljons zitten. 
Vlaams P W ? 
Dat zal nog wel duren tot de 
laatste Franskiljon in Vlaande
ren dood zal zijn ! 

mnsuiiJK 
P R O C E S S I O N 

a. s. b. I 

Secr. : Brusselsesteenweg 487 

2800 Malines 

Van de organisatoren van de be
kende Hanswijk-processie ont
vingen wij een brief met boven
staande hoofding. Het zal alle
maal wel op een * vergissing • 
berusten. Maar dat juist *WIJ' 
zoiets mocht ontvangen ! ? 

DRASTISCHE 
VERNIEUWING 

Wie klaagt over gebrek aan ver. 
nieuwing van het politiek perso
neel die is er rats naast. De fei
ten spreken een gans andere 
taal. 
De Senaat bv. werd jonger. De 
gemiddelde leeftijd na de ver
kiezingen, die 54 jaar en 7 maand 
was voor de verkozenen in 1971 
is nu nog slechts 52 jaar juist. 
Er is echter niet alleen de ver
jonging. Er is vooral de drasti
sche vernieuwing. De Senaat 
telt nog slechts 37 leden die er 
zetelen van 1965 af of vroeger, 
waarvan dan nog 13 slechts van 
1965 af, wat maakt dat nu slechts 
24 senatoren meer dan 10 jaar 
dienst hebben. 
De Senaat telt daarbij 30 oud-
volksvertegenwoordigers : 2 er
van zijn senator van voor 1965, 
een van 1965 af en 27 kwamen 
er in 1968 of later. De rest van 
de senatoren en dat zijn er 114 
zetelen pas van 1968, 1971 of 
van vorige maand. Er zijn 41 
nieuwe senatoren. 
Zo vernieuwing verbetering zou 
betekenen kan de Senaat opti
mistisch zijn. Anderzijds kan 
men echter vaststellen dat het" 
beroep van senator weinig duur
zaam is en erg wisselvallig. 

MEER SPEELRUIMTE VOOR 
BRITSE KELTEN 

(K.J.] Groot-Brittannië is wel 
geen federaal koninkrijk maar 
de regeringsstruktuur kent daar 

toch reeds geruime ti jd afwij
kingen van het unitarisme als 
bv. een staatssekretariaat voor 
Wales. Dit betekent nog niet 
dat met Wales echt rekening 
gehouden wordt. De laatstse 
Labour-staatssekretaris op die 
post, George Thomas, had niets 
dan kritiek op de Welshe na
tionalistische partij en spuwde 
werkelijk zijn gal uit als hij het 
had over de kultureel-politieke 
drukkingsgroep « Welsh Langua
ge Society ». Slecht is het hem 
echter bekomen. De verschil
lende Keltische nationalistische 
partijen in het Verenigde Ko
ninkrijk dreven bij de laatste 
verkiezingen hun zetelaantal op 
tot 23. En aangezien r!e socia
listen en de konservatieven el
kaar praktisch in üvenwicht 
houden, moet de regerende La-
bourpartij de nationalisten nu 
wel ontzien. 

In deze omstandigheden was 
George Thomas niet meer per
sona grata als staatssekretaris 
voor Wales. Op zijn plaats zit 
nu een heel wat verdraagzamer 
figuur : John Morris (42 j . ) . 
Deze advokaat — die als een 
gematigd man gekend staat — 
is sedert 1959 volksvertegen
woordiger voor Aberavon en 
welshprekend. 
Uit dit Welsh spreken willen 
wi j geen politieke besluiten ha
len. De meeste Belgische 
Franskiljons spreken ook Ne
derlands I Staatssekretaris Mor
ris zal misschien niet méér dan 
een zoethoudertje zijn v>)or Wa
les. Wat hiervan ook zij, vast 
staat dat de Engelse regering 
met de Kelten in toenemende 
mate rekening moet houden. 

BLUNDEREND 
KOMMISSARIAAT-GENERAAL 

Het is niet de eerste keer dat 
ons berucht komm.-generaal 
voor toerisme (frankofone 
burcht onder de hoede van de 
sektaire anti-Vlaming Haulot) in 
zijn uitgaven blundert. De jong
ste blunder is het niet-vermel-
den in het propagandamateriaal 
voor « het jaar van de folklore » 
van het belangrijkste volkskun-
demuseum van heel het land, 
nl. dit van Antwerpen ! De be
kende volkskundige prof. K.C. 
Peeters en de Antwerpse sche
pen Jos van Elewyck schreven 
dan ook aan komm.-generaal 
Haulot elk een protestbrief, die 
er niet om liegt. 
Bijna sistematisch verzwijgt het 
komm.-gen. belangrijke instel
lingen en manifestaties op toe
ristisch vlak in Vlaanderen. Met 
des te meer ijver worden de 
Brusselse en Waalse « presta
ties » vermeld, tot de meest 
onbenullige toe. 

Enige remedie om aan deze 
Brussels-frankofone voogdij 
over de hoofdzakelijk Vlaamse 
toeristische nijverheid paal en 
perk te stellen is de splitsing 
van dit kommissariaat. Zo spe
len we Haulot en trawanten 
eens en voorgoed kwijt ! 

DE VOLKSUNIE 
EN DE 
SCHOOLPROBLEMEN 
In verband met de opnieuw toenemende spanningen 'm de 
onderwijssektor, stuurde het VU-bestuur vorige week donder
dag volgende steliingname naar de pers. 
Het Partijbestuur van de Volksunie besprak het verloop van 
de regeringsvorming. Met toenemende verbazing stelt het 
Partijbestuur van de Volksunie vast dat in de CVP-BSP-be-
sprekingen de schoolproblemen sistematisch als storende 
faktor op de voorgrond worden geschoven. 
Het is immers duidelijk dat in het land een ruime meerder
heid voor handen is om een realistische schoolpolitiek te 
voeren, wars van alle pogingen om de schoolproblemen te 
misbruiken voor partijpolitieke doeleinden. 
Het Partijbestuur van de Volksunie herinnert in dit verband 
aan de vier basisbeginselen van haar programma inzake 
schoolpolitiek, dat onbetwistbaar kan bijgetreden worden door 
alle partijen die een definitieve schoolvrede in het land wil
len vestigen. 
Deze 4 basisbeginselen zijn : 
1. Absolute eerbiediging van de vrije schoolkeuze voor de 
ouders en van het recht onderwijs naar eigen keuze in te 
richten. 
2. Volstrekte gelijkheid in de behandeling van ouders, leer
krachten, instellingen en leerlingen op het materieel vlak en 
dit zowel voor de dagscholen als de internaten. 
3. Het onttrekken van alle schoolnetten zowel het Rijksnet 
als het Vrije aan de pogingen om er een partijpolitieke stem
pel op te slaan, o.m. door het toekennen van een grotere ad
ministratieve en pedagogische vrijheid aan de instellingen, 
ook deze van het Rijksonderwijs. 
4. Het bevorderen van overleg en samenwerking tussen de 
schoolnetten met het oog op een eerlijke rationalisatie en 
een zuinige besteding van de gemeenschapsgelden. 
Het Partijbestuur van de Volksunie klaagt in dit verband de 
houding van de BSP aan dié de idee van de pluralistische 
school vervalst heeft door haar in de plaats van de andere 
scholen te willen plaatsen dan wanneer het duidelijk is dat 
men de pluralistische gemeenschapsschool een kans moet 
geven naast de bestaande scholen, en verder in de eerste 
plaats aan ouders en leerlingen de keuze moet laten van deze 
mogelijkheid al dan niet gebruik te maken. 

HET IJZERBEDEVAART-
KOMITEE EN DE 
POLITIEKE AKTUALITEIT 
In een persmededeling schrijft het IJzerbedevaartkomitee het 
volgende : 
« Het IJzerbedevaartkomitee heeft niet de gewoonte veelvul
dig tussen te komen in de politieke aktualiteit. Het doet dat 
slechts in buitengewone omstandigheden. 
Dergelijke omstandigheden doen zich thans voor. 
Niet enkel wordt de op een natuurrecht gesteunde eis dat de 
Vlaamse gemeenschap zou beschikken over eigen volwaar
dige politieke instellingen, nog steeds niet gerealiseerd. 
Maar er wordt verder geaarzeld en getalmd met de verwezen
lijking van zinnige, nieuwe strukturen, namelijk de aanpassing 
van de bestaande instellingen aan de erkende grenzen van 
de kultuurgemeenschappen, konkreet : de splitsing van het 
kiesarrondissement Brussel en de unitaire provincie Brabant 
en de inrichting van het kiesarrondissement Halle-Vilvoorde 
en de oprichting van de provincie Vlaams-Brabant. 
Aansluitend bij o.m. verklaringen van het overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen en van de Vlaamse Volksbeweging 
wijst het IJzerbedevaartkomitee er met de meeste nadruk op 
dat de inrichting van het kiesarrondissement Brussel en de 
oprichting van de provincie Vlaams-Brabant moeten be
schouwd worden als volstrekt prioritaire opdrachten voor de 
nieuwe regering, de verbintenis deze maatregelen onmiddel
lijk uit te voeren moet als voorwaarde gelden voor elke 
Vlaamse deelname aan de nieuwe regering ». 

LAYAL: DE KOLLABORERENDE EERSTE MINISTER VAN FRANKRIJK 
Na de « bevrijding » was Laval 
die herhaalde malen minister en 
eerste minister in Frankrijk was 
en de kollaboratiefiguur bij uit
stek, een van de meest gekende 
politieke kollaborateurs in Europa. 
Hij werd ter dood veroordeeld en 
geëxekuteerd. 
Onlangs verscheen te Parijs (uitg. 
Pion) « La vie publique de Pierre 

Over dit boek lezen wij de vol
gende recensie : 

G. Jacquemin : « La vie publique 
de Pierre Laval » ; 
350 biz. : uitg. Pion. 
(van een onzer medewerkers) 
Bij dezelfde uitgeverij heeft Clau
de Counelle in 1969 onder de 
titel ' Le dossier Laval » een 
eerste poging gedaan om de zo 
omstreden figuur van Laval objek-
tief te belichten. In mijn bespre
king in ' Vooruit » (9 aug. 1969) 
zegde ik hierover o.m. : « Zo het 
geen verdediging van Laval is, 
dan in ieder geval een herstel van 
het evenwicht in de zaak •. 

Over dit boek lezen wij de vol
gende recensie : « Achttien maal 
was Laval minister van de Franse 
republiek geweest. Vier maal eer
ste minister, waarvan twee maal 
* aangesteld » door de Duitsers 
tijdens de bezetting in de jongste 
wereldoorlog. Toen de geallieer
den na de Normandische door
braak onweerstaanbaar begonnen 
door de rukken, vluchtte Laval. 
Hij bereikte Zwitserland, maar 
werd door de Zwitserse autori
teiten aan de geallieerden uitge
leverd. Het was niet heel humaan 
en noch minder dapper. Op 15 
oktober 1945 werd Laval na een 
karikatuur van een proces in wal
gelijke omstandigheden terecht
gesteld. 

De biografie van Jacquemin, was 
de eerste openbare verdediging 
van Lavals houding en politiek. Zo
als de auteur het zelf zegt : « In 
dit boek proberen wij Laval de 
hem eigen zijnde persoonlijkheid 
weer te geven ; aan te tonen hoe 
hartstochtelijk hij van Frankrijk 

en de Vrede hield en hoe deze 
liefde hem onvermijdelijk, na onze 
ineenstorting, tot de politiek 
moest leiden die hem als een 
misdaad verweten is geworden 
door hen die zelfs de elementaire 
moed niet opgebracht hebben 
hem in waardige voorwaarden te 
veroordelen ». 

Ook dit boek is geen opwekkende 
lektuur. Bijna dertig jaar zijn ver
lopen sedert Laval in volle oorlog 
opkwam voor de ideeën die hij in 
vredestijd konsekwent verdedigd 
had : toenadering tot Duitsland 
en behoud van de vrede. Hij Is 
altijd overtuigd gebleven dat geen 
enkel van de grote vraagstukken 
van onze tijd door middel van een 
oorlog kon opgelost worden. Hij 
is zonder de minste twijfel tijdens 
en na de oorlog de meest gehate 
man van Frankrijk geweest. En in 
de voorste rijen van zijn vijanden, 
de kommunisten. Nogal begrijpe
lijk :de kommunisten moesten 
doen vergeten dat het in de grond 
Sovjet-Rusland geweest is dat 

door zijn pakt met Hitler-Duits-
land de oorlog mogelijk gemaakt 
heeft. 

Laval was een cynieker. Een rea
list die wist dat elk land slechts 
de eigen belangen verdedigt. Zijn 
grootste vergissing — en dat 
wordt in dit boek niet voldoende 
belicht — is geweest te geloven 
dat de oorlog in juni 1940 gedaan 
was omdat Engeland een kompro-
mis-vrede op de rug van Frank
rijk zou gesloten hebben. Maar 
hoevelen van hen die in die be
wogen tijd een verantwoordelijke 
rol te spelen hadden, deelden die 
mening niet ? Wat de Fransen, 
Laval nooit vergeven hebben was 
zijn noodlottige verklaring van 
juni 1942 : « ik wens de overwin
ning van Duitsland want als dat 
niet gebeurt zullen wij spoedig 
door het bolsjewisme overspoeld 
worden ». ^ 

Of Jacquemin velen zal overtui
gen is twijfelachtig. Zeker geen 
van Lavals tijdgenoten. Maar een 
nieuwe generatie — en tot haar 

richt Jacquemin zich tenslotte — 
zal oordelen zonder passie. Wie 
zou er in eigen land een Borms 
nog ter dood veroordelen en doen 
terechtstellen ? -. 

Wie meent dat dit proza in een 
of ander Vlaams-nationaal week
blad of geschrift verscheen, ver
gist zich. 
Lieve lezeres, beste lezer — hou 
U vast. Dit lazen wij in de so
cialistische « Vooruit » van 30 
maart 1974 ! 
Wij willen hier geen oordeel uit
spreken over Laval, wel over de 
dubbelzinnigheid der BSP die in 
haar partijblad, de kollaboratie 
elders, met begrip benadert en 
in eigen land blijft zwammen over 
de « zwartzakken » en medogen-
loos iedere vorm van amnestie 
bekampt. 
De geschiedenis zal niet alleen 
Laval beoordelen maar de BSP 
oordelen en veroordelen. 

M. VAN HAEGENDOREN 
Senator 
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DE OORSPRONG VAN 
HET DAENSISME 
door frans-jos verdoodt 

Het Daensisme groeide uit hiernavol
gende feiten en gebeurtenissen : 
9 bittere ellende onder de arbeidende 
klasse ; 
# verarming der landbouwersstand ; 
9 de (moeizaam op gang komende) 
ontvoogdingsstrijd van de Vlaamsbe-
wusten ; 
# het opvallend konservatisme van de 
katolieke partij ; 
9 het anti-socialisme ; de Belgische 
Werkliedenpartij was in 1885 opge
richt en volgde een uitgesproken anti
klerikale koers. 
Om van die feiten in een tijdspanne 
van enkele jaren te kunnen komen tot 
sen Daensisme dat 43,42% van de 
stemmen behaalde, was natuurlijk een 
stroomversnelling van nieuwe feiten en 
nieuwe ideeën nodig : 
9 Rerum Novarum [1891] ; 
# De onsimpatieke Kongo-politiek van 
Koning Leopold II ; 
# Anti-militarisme, gevoed door de be
ruchte bloedwet, waardoor men zich 
kon vrij kopen van legerdienst. De rui
me budgetten voor landsverdediging, 
waren in die omstandigheden — verer
gerd door de algemene armoede — een 
uitdaging ; 
9 De politieke organisatie van het 
socialisme, het oprichten van socialis
tische vakbonden, koöperatieven, dag
bladpers, enz. ; 
9 De mislukte verzoeningspogingen te 
Aalst onder kristen-demokraten en par-
tijkatoiieken ; 
9 Het beëindigen van de schoolstrijd 
tussen liberalen en katolieken. Meteen 
kon de katolieke partij haar eis van on. 
voorwaardelijke eenheid teqenover het 
anti-klerikaal liberalisme niet meer ge
loofwaardig maken ; 

9 Het Meervoudig Algemeen Stem
recht bracht van 1894 af het aantal kie
zers van 137.772 naar 1.370.687 (*), on
der wie 850.000 één stem hadden, zo
dat de verkiezingsuitslagen voortaan 

ALOIS DE BACKER 

niet meer door de bezittende klasse 
alléén werd gemaakt ; 
9 Het optreden van Jan-Baptist Van 

(*) Cijfer van Pieter Daens (blz 9 in 
zijn hogergenoemd boek). Hendrik-J. 
Elias schrijft dat het er 1.381.000 waren 
(blz 18 van zijn geciteerd boek). 

Langenhaeke te Ninove (1891) en van 
Hector Plancquaert te Zomergem (1892) 
en te Waarschoot (1893) : zij stelden 
zich bij gelegenheid van o.a. tussentijd
se verkiezingen van provinciale raden 
op als onafhankelijke kandiaat tegen 
de katolieken, omdat men daar weiger
de konservatieve en anti-Vlaamse kan
diaten te weren. Van Langenhaeke 
slaagde erin verkozen te worden, maar 
meteen was zijn loopbaan als politikus 
voorbij. 

0 De stichting van het weekblad 
« Klokke Roeland » in 1891 te Ninove. 
Dit was het rechtstreeks gevolg van 
de kiesstrijd ten voordele van Van Lan
genhaeke gevoerd : de open kontesta
tie had wind in de zeilen, via een week
blad kon de strijd nu doorgezet v,/orden. 

9 De verkiezingssuksessen van kris
ten-demokraten in Duitsland en Oos
tenrijk. 
Men heeft omtrent het ontstaan van 
het Daensisme te Aalst vele jaren lang 
beweerd 

0 dat het groeide uit een soort vete 
tussen personen en families, zelfs tus
sen drukkersfamilies. (Pieter Daens 
aan de ene zijde en Van de Putte aan 
de andere zijde). 

9 dat de ambtloze priester Adolf 
Daens, verbitterd om al het onrecht 
dat hij om zich heen ontmoette, een 
ongelijke strijd aanvatte tegen de kon
servatieve katolieken te Aalst en dat 
« mistevreden flaminganten en advo-
katen zonder werk » als De Backer, 
Van Langenhaeke en Plancquaert daar
bij aanpikten op zoek naar een politie
ke loopbaan. ;' 
Die leugen kent een taai bestaan, uit
zondering gemaakt voor de bewering 
dat die mensen Daensist werden « op 
zoek naar een politieke loopbaan ». 
Want dat alle Daensistische leiders ge
zondheid, fortuin en beroep hebben ge-
af f erd aan hun ideaal, dat weet vandaag 
iedereen. Albert Van den Bruele, over 

JAN-BAPTIST 
GENHAEKE 

VAN LAN-

wie wij hoger reeds schreven dat wij 
samen met Plancquaert aktivist werd 
en na de oorlog in vrijwillige balling
schap vertrok, schreef op 29.5.28 In 
een brief aan volksvertegenwoordiger 
Van Opdenbosch : 

KLOKKE 1 ROELAND 
ORGAAN DER CHRISTEN E VOLKSPARTIJ. ^r^STs--

« A//es wat thans gebeurt en alle werk 
dat gedaan wordt, wordt goed en dik 
betaald. Ik heb vijftien jaar dag en 
nacht gestreden in de kwade dagen, 
gelopen, geschreven, meetings gege
ven en mij afgedjakkerd voor 't kraan
tje van de paus... >. 

Men bedenke dat Albert Van den Brue
le pas naar voren kwam, toen Sterck, 
De Backer, Lambrecht en priester 
Daens reeds onder de last van de 
strijd waren bezweken. 

A/if!, mor en door het ro/k ' 

Albert Van den Bruele. 

De o vrome leugen » over het onvoor
bereide ontstaan van het Daensisme te 
Aalst — zoals wij hierboven schetsten 
doet niet alleen groot onrecht aan de 
pioniers en latere leiders van de be
weging, ze is ook het loochenen van 
de werkelijke bronnen van het Daen
sisme. Die bronnen vinden wij in de 
sociaal bewuste groepen van de Vlaam
se Beweging, in de door die groepen 
opgezette kontestatie tegen het kato-
liek konservatisme dat de materiële 
armoede van arbeiders en landbouwers 
en de geestelijke armoede van een 
heel volk bestendigde. De feiten, idee-
en en omstandigheden die wij hierboven 
reeds opsomden hebben voor het «kli
maat» gezorgd, voor de stroomversnel
ling die bijna een politieke aard
verschuiving had veroorzaakt. Woeste, 
de « schoonmoeder » van de katolieke 
partij en haar regeringen kon zich te 
Aalst slechts nipt handhaven. 

Wij schreven het reeds : sociaal be
wuste groepen van de Vlaamse Bewe
ging kontesteerden de katolieke partij 
— Pauwels te Antwerpen, Du Cantillon 
te Kortrijk, Plancquaert te Oudenaarde, 
Van Langehaeke en De Backer te Ni
nove en Pieter Daens te Aalst —. Zij 
wisten dat na de schoolstrijd de scha
kel van de eenheid onder katolieken 
zwak geworden was, dat die gauw zou 
breken als de partij-katolieken de so
ciale ellende bleven bestendigen. Toen 
« Rerum Novarum » verscheen dach
ten de « kontestanten » terecht dat 
een konfrontatie tussen partij-katolie
ken en christen-demokraten kon ver
meden worden. Rome had gesproken 
en de katolieke partij had geen enkele 
geldige reden meer om haar konserva
tisme niet op te geven. 

Rerum Novarum interpreteerden de 
kristen-demokraten dus als een rugge
steun van de Kerk. Het zou echter een 
bittere misrekening worden. Want ein
de 1899 had letterlijk iedereen die de 
Kerk vertegenwoordigde het Daensis
me in de figuur van priester Daens 

veroordeeld : de parochiale geestelijk
heid, het bisdom Gent, Rome. Sommi
ge Daensisten wilden in die dagen te
rugkeren naar de katolieke partij. Maar 
de Daens-partij was zes jaar oud en 
aan terugkeren viel niet meer te den
ken. Zij die dat toch wilden doen, ver
lieten toen de partij. Onder hen Pros
per De Pelsmaeker van Denderleeuw. 
Hij werd kort nadien benoemd tot rech
ter te Brussel en later tot hoogleraar 
te Gent. 

Tot OD heden neemt men aan dat de 
Kerk (Bisdom en Vatlkaan) priester 
Daens en zijn partij hebben- veroor
deeld na zware druk van Woeste en 
Leopold II. Maar vandaag duikt de — 
vooralsnog niet kontroleerbare — stel
ling op dat het wel een in omgekeerde 
zin kan verlopen zijn ! In « Impuls », 
oud-leerlingenblad van het Slnt-Jan-
Berchmanskollege te Brussel schreef 
drs. Jan Withofs, die ooit meegewerkt 
had aan het inventariseren van het 
aartsbisschoppelijk archief te Meche-
ien : 

' Op een dag vond ik op de zolder een 
kast met dossiers <• Correspondance 
Royale ». Tussen de honderden brie
ven van Leopold II aan de kardinaal, 
botste ik op enkele brieven die het 
geval » Priester Daens » aansneden. 
Volgens Leopolds schrijven was die 
Priester Daens nog erger dan de so
cialisten. Hij wou blijkbaar een einde 
maken aan al wat bestond. Zelfs Rome 
had reeds aan het adres van Leo
pold verontruste boodschappen ge
stuurd : dat men in die man en zijn 
beweging een groot gevaar zag voor 
de katolieke gemeenschap. Heel fier 
kwam ik beneden aan de archivaris 
vertellen dat ik belangrijke dokumen-
ten had gevonden voor de geschiede
nis van het ontstaan van de kristen 
demokratie. De man moest blijkbaar 
dadelijk instrukties hebben gekregen : 
toen ik de volgende morgen naar mijn 
historische ontdekking zocht, was het 
hele dossier verdwenen ». 

«Rerum Novarum » is dus verschenen 
en gaat nu snel vooruit op de weg naar 
de kristen demokratie. In Ninove gaat 
de wonderbare advokaat Van Langen
haeke de strijd aan bij de provinciale 
verkiezingen Hij « wipt » de katolieke 
kandidaat. Zijn overwinning is voor 
een groot deel te danken aan zhjn 
vrienden én leerlingen uit het Ninoof-
se : Prosper De Pelsmaeker (zijn neef-
zegger), Alois De Backer, Frans Sterck, 
Victor Soens. Die mannen hadden dank 
zij de hulp van Van Langenhaeke tegen
over de Centrale Examenkommissie 
een graad of titel behaald. Maar ook 
in de nieuwe stroming, de kristen de
mokratie, had Van Langenhaeke hen 
ingewijd Uit de kiesstrijd met de zetel 
Van Langenhaeke als inzet, groeide in 
hetzelfde jaar (1891) nog het eerste 
Daensistische — daensistisch avant-la-
lettre ! — weekblad «Klokke Roeland». 
De medewerkers ervan werden spoe
dig de Roelanders genoemd. 

En in een andere hoek van de provin
cie Oost-Vlaanderen, in Zomergem en 
Waarschoot, herhaalt Hector Planc
quaert het « experiment Van Langen
haeke ». Telkens zonder sukses welis
waar. Planquaert is echter meer partij-
vormend dan de individualist Van Lan
genhaeke. Plancquaert wordt in zijn 
strijd geholpen door Pauwels uit Ant
werpen en door de Roelanders van 
Ninove. Nu hangt de kristen demokra-
tische partij werkelijk in de lucht. 
Plancquaert was te Waarschoot volop 
in de kiesstrijd gewikkeld, toen te Oke-
gem de Roelander en Pieter Daens 
van Aalst de Christene Volkspartij 
stichtten. De partij die door Pauwels en 
Plancquaert was geïnspireerd, werd 
tenslotte in het arr. Aalst gesticht. Van
zelfsprekend was Plancquaert één der 
allereersten die toetrad tot de partij. 
Plots is hier dus de naam Pieter Daens 
verschenen Drukker-uitgever Pieter 
Daens was een bemiddeld man, vroom 
en partijkatoliek en aanvankelijk zelfs 
bewonderaar van Woeste. Onder de 
druk van het sociale vraagstuk verwij
derde hij zich echter van de konserva
tieve partij-katolieken. Na « Rerum No
varum » ging hij te Aalst de open op
positie aan. Zo werd Aalst, na Ninove 
en Zomergem-Waarschoot, de derde 
«brandhaard» van de kristen demokra
tie in Vlaanderen, spoedig het Daensis
me genoemd. 

(vervolgt) 
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AMNESTIE 
EN GEEN EINDE 
Wie op paaszaterdag naar het 
Thierbrauhof in Kontich getrolc-
ken is, zal het zich zeker niet be
klaagd hebben. Het was niet min
der dan balsem op de amnestie-
wonden. Laatkomers hadden moei
te op de reuzeparking nog een 
plaatsje te vinden. Het Thierbrau
hof was van onder tot boven eivol 
met simpatisanten van de honger
stakers. Inderdaad hadden een 
vijftigtal personen, jong en oud 
onder elkaar onder de dinamische 
leiding van een onvermoeibare 
Alois Verbist, een driedaagse 
hongerstaking gehouden. Hun be
doeling was voor de zoveelste 
maal de aandacht van de open
bare mening te vestigen op het 
feit dat België nog altijd het 
laatste land in Europa is, dat nog 

geen amnestie verleend heaft. 
Deze onmenselijke onrechtvaar
digheid werd eens te meer aan
geklaagd. Maar is er wel let« aan 
te vangen met Belgische dove
mansoren ? 
Om 18 u. was de hongerstaking 
voorbij. Na een versterkende 
maaltijd en de hartelijke begroe
ting tussen vrienden en kennissen 
werd een mis gecelebreerd door 
e.h. Daem en Aernout In de reu
ze sporthalle. Deze stroomde vol 
met ten minste een duizendtal 
personen. Een ontroerende bloe
menhulde werd gebracht door 
kinderen tussen 6 en 12 jaar. Een 
grote zwarte plaat met het woord 
amnestie werd door kinderen 
met gele bloempjes versierd, ter
wijl bracht Alois Verbist de paas

kaars naar het geïmproviseerde 
altaar. De homilie werd gehouden 
door e.h. Aernout, die een taal 
hanteerde regelrecht naar het 
hart. Wl] onthouden vnl. dat de 
amnestiegedachte had moeten 
uitgaan van de geestelijkheid 
zelf, gezien dit In de aard van hun 
taak ligt en zij als herders hadden 
dienen voor te gaan. Een pijl 
regelrecht naar ons episkopaat 
geschoten. Na de mis volgde een 
dankwoord van Alois Verbist en 
een toespraak van mr. Herman 
Wagemans. Deze laatste heeft als 
redenaar reeds lang zijn sporen 
verdiend en heeft geen moeite 
om zijn gehoor in de ban van zijn 
vloeiend woord te houden. Te
recht vroeg mr. Wagemans zich 
af wat voor een volk wij zijn, dat 
honderdduizenden getroffenen 
heeft en de dingen dermate lijd
zaam ondergaat zodat 30 jaar na 
de feiten nog altijd om amnestie 
gebedeld moet worden. Zoiets is 
alleen in het lankmoedige Vlaan
deren mogelijk. 

Alles tezamen hebben mis en toe
spraak meer dan anderhalf uur 
geduurd. Wij beklaagden de vaan
deldragers, die onbeweeglijk op 
het podium stonden. 
Ook de VU-jongeren, Het Vlaamse 
Kruis de «VOSsen» van Kontich 
hebben een aardig handje toege
stoken, evenals de « Groene Ka
pel » die meermaals optreedt bij 
Vlaamse-nationale manifestaties. 
De hongerstakers hebben even
eens het vrijdagse bezoek ge
smaakt van prof. Derinne, die hen 
een hart onder de riem kwam 
stoppen. Ook een woord van dank 
aan de losse medewerkers van 
radio Brabant en de rijkswacht 
die zich zeer korrekt gedragen 
heeft. Bovendien ontvingen de 
hongerstakers talrijke telegrams 
en vele bloemstukken. 
Alles bij elkaar groeide deze zo
veelste amnestie-aktie uit tot een 
groot sukses. Verhoudingsgewijze 
met de andere landen van Europa 
« geniet Belglö de eer » het 
grootst aantal « incivieken » op
geleverd te hebben. Er waren in
derdaad honderdduizenden dos
siers. (600.000). leder verstandig 
mens zou toch eens eindelijk 
moeten begrijpen, dat de beschul
digende vinger niet dient uitge
stoken te worden naar de zoge
naamde « incivieken », maar wel 
naar de staat die dergelijk cc mas
saal verraad » heeft mogelijk ge
maakt door zijn flagrante onrecht
vaardigheden tegenover de meer
derheid van zijn bevolking. Wij 
zijn overtuigd niet de laatste am
nestie-aktie meegemaakt te heb
ben. Iemand lijk Aloïs Verbist 
geeft het niet op. Hij zal blijven 
voorthameren op dezelfde spijker, 
met of zonder resultaat, zijn ei
gen woorden indachtig : cc moei
lijkheden zijn er om opgelost, 
wetten om overtreden en beve
len om genegeerd te worden ». 
Wie doet het hem na ? 

HILDA UYTTERHOEVEN 

TWEE PORTRETTEN 
UIT DE 
OOST-KANTONS 
Vorige week brachten wij een overzicht van de politieke toestand in 
de Oost-kantons na 10 maart. Vandaag brengen we twee portretten : 
Albert Dauine, gekoöpteerd PSB-senator en Alfred Evers, PLP-volksver-
tegenwoordiger. 

EUPENAAR UIT LUIK 

Toen PSB-er Georges Housiaux 
in december II. « om gezond
heidsredenen » de Senaat verliet 
werd Albert Dauine door de Pro
vinciale Raad van Luik verkozen 
om zijn mandaat te voleinden. Het 
heeft niet lang geduurd. Op 3 
maart echter werd hij door koöp-
tatie opnieuw de senaat binnen
geloodst. Toen zoals nu heeft hij 
de eed in het Duits en (daarna) 
in het Frans afgelegd. Dit is niet 
zonder belang. Parlementsleden, 
die in één van de vijf en twintig 
als duitstalig erkende gemeen
ten wonen, worden ambtshalve 
lid (met adviesrecht) van de Raad 
der Duitse kultuurgemeenschap 
indien zij de eed van getrouw
heid aan de grondwet hetzij in 
het Duits alleen hetzij in meer 
dan één taal doch eerst in het 
Duits afleggen. 
In de Franstalige pers, vooral de 
" prinsbisschoppelijke », werd 
nogal wat nadruk gelegd op het 
feit dat senator Dauine te Eupen 
woont. Er werd bij gezegd dat hij 
« ook Duitstalig » is. Met een on
dertoon van : kijk eens aan, hoe 
grootmoedig wij Walen toch op
treden tegenover onze Duitse 
minderheid. 
Uit achterdocht tegenover zoveel 
grootmoedigheid stelden wij een 
klein onderzoek in. Welnu, dit 
onderzoek heeft ons geleerd dat 
de heer Dauine een Waal is, ge
boren te Luik, die dadelijk na de 
herovering van België's Oostkan
tons in het atheneum van Eupen 
gedropt werd als Wiskunde-ieraar. 
Hij was (en is) één van de vele 
Walen die de plaats kwamen in
nemen van leerkrachten uit de 
streek zelf wie wegens echte of 
vermeende medewerking met het 
Duitse oorlogsgezag hun betrek
king ontnomen was. Deze opera
tie was goed bekeken : Duitsge
zindheid werd voorbeeldig ge
straft, de invloed van Duits voe
lende leerkrachten op de jeugd 
werd gebroken, In de plaats kwa
men Walen de jeugd ont-duitsen 
en ook allengskens de streek 
metterwoon verfransen. Wij ken
nen het persoonlijk aandeel van 
de heer Dauine tn deze operatie 
niet. Wel speelt hij het spel mee, 
dat er in bestaat, de Belgische 
Duitsers een schijn-vertegenwoor-
diging te bezorgen. Doordat hij 
Duits kan spreken en zelfs te 
Eupen woont kan hij zich met 
enige .schijn van waarheid opwer
pen als iemand die optreedt na
mens de Duitse bevolking. Ter
wijl hij in feite een Waal is, door 
Walen aangeduid om deze rol te 
spelen. 

ECHTE EUPENAAR EN 
ECHTE FRANSKIUON 

Niemand was over zijn verkiezing 
tot volksvertegenwoordiger meer 
verwonderd dan hijzelf : geboren 
en getogen Eupenaar Alfred 
Evers. Hij stond weliswaar op de 
tweede plaats van de PLP-lijst in 
het arrondissement Verviers en 
988 stemmen is voor een begin
neling een fraai resultaat, maar 
wat kon dit baten wanneer zijn 

partij, zoals bijna overal in het 
W a l e n land, achteruitboerde ? 
Toch was het lot of, om het 
nauwkeuriger uit te drukken : de 
apparentering, hem gunstiger. 
Het PLP-stemmen-overschot uit 
het arrondissement Hoei-Borg-
worm was nog zo groot dat het, 
gevoegd bij de Vervierse uitslag, 
nipt voldoende was voor een bij
komende PLP-zetel in Verviers. 
« Zonder de franstaligen » aldus 
de nieuwbakken duitstalige volks
vertegenwoordiger « ware ik niet 
verkozen geworden ». 
En zo werd de brave man op won
derbaarlijke wijze gesterkt in zijn 
geloof. Want uit geloof, uit over
tuiging, is deze direkteur van een 
expeditiezaak in de politiek getre
den. Deze overtuiging bracht hem 
tot het voorzitterschap van de 
« Interessengemeinschaft für 
Zweisprachigheit » en, drie jaren 
geleden, tot het lidmaatschap van 
de PLP (die daar voor de vorm 
PFF heet). Zij is hem helder voor 
de geest komen staan toen de 
Partei der Deutschsprachigen Bel
gier het hoofd opstak en in de 
« Grenzecho » lezersbrieven be
gonnen te verschijnen die pleit
ten voor een eentalig Duits 
schoolwezen (Frans leren op 
Duitse scholen, in plaats van 
tweetaligen vormen op Frans-
Duitse scholen). Dat werd hem te 
bar. Deze voortreffelijke Belg, die, 
nauwelijks één jaar oud, reeds 
onder de hiel van de gehate be
zetter zuchten moest totdat hij 
de leeftijd van de lagere school 
bereikt had en dan eindelijk de 
vreugden van de tweetaligheid 
kon smaken, is dus een uitgespro
ken franskiljon. Franskiljons zijn 
uiteraard nooit Walen of Fransen. 
Het zijn mensen die dat wel 
graag zouden worden. Uit geloof 
en overtuiging zoals Alfred Evers, 
of uit stoffelijk eigenbelang ; bv. 
om goed te staan bij wie de la
kens uitdelen. 

Zolang de taaitoestand van een 
streek een plotse ommezwaai 
naar het Frans onmogelijk maakt, 
bepleiten de franskiljons tweeta
ligheid. Eens zover verdringt het 
Frans wel « vanzelf » de andere 
taal. Zo is het, vlak bij Eupen, 
reeds in Welkenraat, Balen en de 
hele Platdietse streek. Zo wordt 
het ooit in heel Oost-Belgié, in
dien de « grote » partijen ginder 
het goede weer blijven maken. 
Allen immers — de ene wat fel
ler dan de andere — ijveren voor 
« een soepele tweetaligheid » 
(van de Duitsers). 
Alfred Evers is één van de poli-
tiekers die hun streekgenoten 
wijs maken dat hun belang ligt 
in een zo eng mogelijke barud 
met Waals-België. De grondwet
telijke eed heeft hij eerst in het 
Duits afgelegd en daarna in het 
Frans. 
Rechtens zal hij dus in de Raad 
der Duitse kultuurgemeenschap 
zetelen. Hij beschouwt zichzelf 
nu (luidens een persinterview 
met « Grenzecho •>) als een le
vende weerlegging van de PDB-
bewering dat de Duitstaligen een 
eigen kiesdistrikt nodig hebben. 
Het is niet moeilijk om te voor
spellen hoe zo'n kamerlid zal rea
geren op het Vlaamse voornemen 
om het kiesdistrikt Brussel op te 
splitsen en op andere pogingen 
om het kiesdistrikt Brussel op te 
paraat te ontredderen. 

KAREL JANSEGERS. 
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NAAR (meer) MEDEZEGGENSCHAP 

IN DE ONDERNEMING 

Anti-kapitalistische teorieën van Marx en 
Lenin zijn er heden ten dage nog niet in 
geslaagd de onderneming dichter bij de 
werkende mens te brengen. 

Van werkgeverszijde werd jaren terug ge
loofd dat alles draaide rond « human re
lations », de ware sleutel om de mens in 
de onderneming blij en tevreden te ma
ken. In feite kwam het er op maar op aan 
de mensen tevreden met hun lot te stel
len, zonder dat lot zelf te verbeteren. 

In vakbondskringen ging meer aandacht 
naar demokratisering van de onderne
ming. Wat deze idee juist inhield, wordt 
door alle vakverenigingen niet op dezelfde 
wijze geïnterpreteerd. Het ABVV heeft in 
1971 op zijn doktrinaal kongres duidelijk 
standpunt ingenomen voor de arbeiders-
kontrole, hetgeen fundamenteel inhoudt 
dat zij wel macht op de ondernemingsbe
slissingen willen uitoefenen, zonder ech
ter verantwoordelijkheid te dragen. 

Hierin verschilt deze visie van de stel-
lingname van het ACV, dat zich in 1968 
•< verantwoordelijk voor de toekomst » 
verklaarde. In hun kongresdokumenten 
spraken zij zich uit voor medezeggen
schap in de onderneming. 

De jongste gebeurtenissen, meer in het 
bijzonder het buitengewoon ACV-kongres 
van 16 maart j l . , bewijzen dat men het 
ernstig meent met deze medezeggen
schap. 

maar ook gebrek aan informatie en on
voldoende vorming van de werknemers-
afgevaardigden, het werkelijk opzet van 
de ondernemingsraden niet volledig be
reikt werd. In vele gevallen staan de 
werknemers nog even ver verwijderd van 
hun onderneming als jaren geleden. 
Om een meer reële invloed te verwerven 
op het ondernemingsbeleid en om de 
werknemersbelangen beter te kunnen 
doordrukken, zou de ondernemingsraad 
moeten omgevormd worden in een werk-
nemersraad. Deze idee is o.m. geïnspi
reerd op voorstellen die in EG-verband 
geformuleerd werden t.a.v. de Europese 
Vennootschap. 

die alle kaderleden als leidinggevend be
schouwden. De rechtspraak heeft duide
lijk stelling genomen dat er een wezen
lijk onderscheid bestaat tussen « leiding
gevend personeel » ,te weten deze die 
onmiddellijk bij het beleid van de onder
neming betrokken zijn en anderzijds het 
kaderpersoneel, dat op de kiezerslijsten 
bij de bedienden moest ingeschreven wor
den. Zolang hieromtrent geen wetswijzi
ging komt, zal deze dubbelzinnigheid blij
ven bestaan. Dit is dus wel voer voor 
parlementair initiatief ! 

Van vakbondszijde is het probleem dan 
gesteld of bij de verkiezing van de werk
nemersraden het kaderpersoneel op een 
afzonderlijke lijst kaderpersoneel, dan 
wel op de bediendenlijst moet voorgedra
gen worden. Het ACV heeft zich uitge
sproken voor de tweede formule. 
Vermeldenswaardig is tenslotte dat de 
meeste bezwaren tegen de oprichting van 
werknemersraden van Waalse afdelingen 
van het ACV kwamen. De oorzaak is moei
lijk te peilen. Het zou kunnen dat de in
vloed van de stellingname van het ABVV 
t.a.v. arbeiderskontrole hier speelt en de 
werknemersraden beschouwd worden als 
een stap terug in de fundamentele en 
uiteindelijke optie voor zelfbestuur. 

Het is ook mogelijk dat in de Vlaamse 
gewesten de relaties met de werkgevers 
niet dezelfde zijn en dat praten met werk
gevers aan - éénzelfde tafel niet altijd 
even gemakkelijk gaat, zeker niet wan
neer die werkgever een andere taal 
spreekt dan zijn werknemers. 

DEMOKRATISERING 
VAN HET ONDERWIJS... 
GEEN IJDELE WOORDEN 

Een eerste belangrijk projekt van het 
ACV is gewijd aan de hervorming van 
de ondernemingsraden. Meer dan 20 jaar 
ervaring hebben bijgebracht dat de idee 
wel goed was, maar dat door allerlei om
standigheden, onwil van werkgeverszijde, 

DE WERKNEMERSRAAD 
IN GROTE LIJNEN 

Het nieuwe in het voorstel is wel dat dit 
orgaan uitsluitend samengesteld zou zijn 
uit werknemersverkozenen. De werkge
vers-vertegenwoordigers zouden nog wel 
kunnen uitgenodigd worden om tech
nische informatie te verstrekken, maar 
zouden niet meer de facto deel ervan 
uitmaken. 
De bevoegdheden van deze werknemers-
raad zou vooral van informerende en ad
viserende aard zijn. Voor een aantal kwes
ties die onmiddellijk de arbeidssituatie 
van de werknemers raken zouden beslis
singen kunnen getroffen worden of zou 
veto kunnen ingesteld worden tegen een 
werkgeversbeslissing. 
Een belangrijk diskussiepunt van het kon
gres betrof de plaats van het kaderperso
neel in deze werknemersraden. Het lei
dinggevend personeel, zonder ooit goed 
omschreven geweest te zijn in de wetge
ving op de ondernemingsraden, is nooit 
verkiesbaar noch kiesgerechtigd geweest. 
De rechtspraak heeft ter gelegenheid van 
de laatste sociale verkiezingen in vele 
gevallen moeten tussenkomen bij een te 
vergaande interpretatie van werkgevers 

DEMOKRATISERING 
STAP VOOR STAP 

Men mag de instelling van een werkne-
mersraad niet als een eindfase in het 
demokratiseringsproces opvatten. Dit 
voorstel en ook het feit dat de werkge
vers thans wettelijk verplicht worden re
gelmatig financiële en ekonomische in
lichtingen aan de ondernemingsraadsle
den te verstrekken, zijn allen een stap in 
dezelfde richting. De onderneming moet 
voor de werknemers die er werken een 
glazen huis worden, zij moeten op de 
hoogte zijn van de financiële toestand 
van hun onderneming, zij moeten inge
licht zijn over het tewerkstellingsbeleid, 
opdat zij met kennis van zaken zouden 
kunnen meespreken over hun onderne
ming. Dit alles zal bijdragen tot een gro
tere werkzekerheid, rust in de onderne
ming en tevredenheid bij de werknemers. 
Hiervan moeten ook de werkgevers be
wust worden en men kan alleen maar 
hopen dat zij de ruiten niet onbedacht
zaam dichtschilderen. 

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN l-A/02 

O 

o 
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AANVULLENDE VAKANTIE VOOR 

JONGE WERKNEMERS 

INLEIDING 

De duur van de jaarlijkse vakantie wordt berekend 
op grond van het aantal gepresteerde dagen (plus 
de ermee gelijkgestelde) gedurende het zgn. 
« vakantiedienstjaar », d.i. het jaar dat het vakan
tiejaar voorafgaat. Gewezen studenten en gewezen 
leergasten hebben echter gedurende een gedeelte 
van het « vakantiedienstjaar » gestudeerd en dit 
zou hen derhalve volgens de gewone normen recht 
geven op slechts een beperkt aantal vakantiedagen. 
Om hieraan te verhelpen, werd de zgn. « aanvul
lende vakantie voor jonge werknemers » in het 
leven geroepen. 

VOORWAARDEN 
Gewezen studenten en gewezen leergasten kunnen 
aanspraak maken op de aanvullende vakantie mits 
te voldoen aan volgende voorwaarden : 
— Minder dan 25 jaar zijn op het einde van het va

kantiedienstjaar waarin ze voor de eerste maal 
in dienst treden. Gelegenheidswerk tijdens de 
vakantie wordt niet als eerste indiensttreding 
aangerekend. 

— De betrokkenen moeten bij de werkgever in 
dienst treden uiterlijk de laatste dag van de 
periode van vier maand die volgt op de datum 
waarop ze hun studies of hun leertijd afgesloten 
hebben. Noteer evenwel dat deze periode van 
vier maand niet loopt tijdens de legerdienst. 
Deze periode is dan geschorst. 

— Werknemers, andere dan bedienden, moeten 
verbonden geweest zijn door een arbeidskon-
trakt dat hen aan het stelsel van de jaarlijkse 
vakantie onderwerpt gedurende ten minste 60 % 
van de werkdagen begrepen tussen de datum 
van indiensttreding en het einde van het vakan
tiedienstjaar. 

De dagen tussen 1 januari en de datum van de in
diensttreding worden in dit stelsel beschouwd als 
arbeidsdagen, zodat de betrokkenen in feite geen 
vakantiedagen verliezen als gevolg van het feit 
dat ze gedurende een deel van het vakantiedienst
jaar gestudeerd hebben. 

VERGOEDING 
De betrokken jonge arbeider heeft recht, voor de 
zgn. gelijkgestelde periode van het vakantiedienst
jaar, op 12 % van het zgn. fiktief loon van deze 
dagen. 
De jonge bediende ontvangt een vergoeding vol
gens de gewone regels van de algemene regeling. 

AANVRAAG 
Het formulier waarmee de aanvullende vakantie 
moet aangevraagd worden, kan verkregen worden 
bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, Elyzeese 
Veldenstraat 12, 1050 Brussel. Ook de vakorgani-
zaties werden in het bezit gesteld van deze formu
lieren. De formulieren kunnen ook aangevraagd 
worden op het Gewestelijk Sekretariaat voor Den-
dermonde van het OCDNV, p/a Renaat Meert, 
Stuifstraat 15, 9330 Dendermonde/Appels. 
Het ingevuld formulier dient overgemaakt aan het 
Vakantiefonds waarbij de werkgever aangesloten is. 

Cw. 

DOKUMENTATIE 

TE 

DURE 

ELEKTRICITEIT 

Terwijl de regeringsformateur een rege
ring tracht ineen te knutselen, de socia
listen maar niet ophouden met hun ge
praat en geschrijf over een overheidsraf-
finaderij en zowat iedereen meent dat er 
in de energiesektor een en ander uit de 
hand loopt zitten de elektriciteitsprodu
centen blijkbaar op rozen (zonder door
nen). Inderdaad een week geleden be
richtten de kranten dat de elektriciteits-
prijzen gewijzigd worden en wel op een 
erg gerafineerde (!) manier. Stel je voor 
de eerste schijf daalt enkele centiemen, 
de tweede schijf blijft praktisch ongewij
zigd en de derde schijf stijgt fors. Ieder
een weet onderhand allicht dat de eerste 
schijf maar een beperkt aantal kw inhoudt 
doch dat aan de derde schijf geen einde 
komt. Een gemiddeld gezin heeft vandaag 
het grootste deel van het elektriciteits
verbruik in de derde schijf en de normale 
en grote verbruikers van elektriciteit zijn 
dus de slachtoffers van de jongste prijs
stijging. Natuurlijk kunnen de maatschap
pijen aanvoeren dat de brandstofprijzen 
de jongste maanden in aanzienlijke mate 
gestegen zijn, niemand zal het tegenge
stelde beweren doch dat de grote(re) 
vebruikers daar moeten voor opdraaien 
is onredelijk. Wie iets meer afweet van 
het elektriciteitsverbruik in dit land weet 
dat er onder de belangrijke afnemers van 
stroom voor huishoudelijk verbruik veel 
grote gezinnen zijn. Die gezinnen hebben 
die stroom gewoon nodig en dat is hele
maal geen overbodige luxe want het heet 
dat men door de vrij forse prijsstijging 
van de derde schijf het (overbodige) 
stroomverbruik wil afremmen. Dat is nocii 
min noch meer een kinderachtige redene
ring. Dit is gewoon een prijsverhoging en 
daarmee uit en van een daling in het 
elektriciteitsverbruik kan op deze manier 
niets maar dan ook niets terecht komen. 
Merkwaardig in deze zaak is dat deze 
« prijsaanpassing » (zo noemt men dat) 
goedgekeurd werd in het Kontrolekomitee 
voor gas en elektriciteit. In dit Komitee 
zitten o.m. ook de drie vakbonden. Vooral 
het ABW daarin gevolgd door ACV die 
de energiesektor uit de macht van het 
privé kapitaal willen halen (en daarvoor 
overheidsbedrijven willen als alles zalig
makende oplossing) hebben de nieuwe 
prijzen aanvaard en daar reppen ze na
tuurlijk met geen woord over. In de ge
geven omstandigheden mochten de vak
bonden deze prijsverhoging zondermeer 
niet aanvaard hebben, om hun eigen ge
loofwaardigheid (i.v.m. de ganse energie
sektor) niet te verliezen, om de koopkracht 
te behouden en de inflatie tegen te gaan. 
Niets daarvan, de elektriciteit wordt duur
der en men heeft de pil alleen maar wat 
verguld maar wie de woorden van onze 
vakbonden nog serieus wil nemen moet 
dat maar voor eigen rekening doen en 
vooral niet teveel nadenken. 
Ik blijf erbij dat de toestand in de ener
giesektor niet gesaneerd zal geraken 20-
lang de verbruikers zelf geen degelijke 
vertegenwoordigers in de Kontrolekomi-
té's hebben. Vakbonden kunnen de kon-
sumentenbelangen niet verdedigen. 
Deze bonden zijn er immers in de eerste 
plaats om hun leden hun hoger inkomen 
te geven. Jammer genoeg zijn he^ juisl 
de vakbonden die verhinderen dat de ver
bruikersverenigingen opgenomen worden 
in het Kontrole Komitee voor gas- en 
elektriciteit en in het Kontrole Komitee 
voor de petroleum. Dat is machtswellust 
op de rug van de verbruiker, alleen zijn 
wij er allemaal het slachtoffer van. Wordt 
het niet de hoogste tijd dat de grote 
verbruikersverenigingen (Test Aankoop, 
Vivec, Bond van Gezinnen-Verbruikers) 
hun tanden laten zien en duidelijk eisen 
stellen ? Of zijn die verenigingen ook (al) 
in de macht van de vakbonden geraakt ? 
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EEN MENING ALS EEN ANDERE 

GROEIENDE ONVERSCHILLIGHEID 
BIJ JONGE KIEZERS? 

De jongste weken bereikten ons 
diverse reakties van VU-leden en 
simpatisanten over de jongste 
verkiezingsuitslag van de Volks- ' 
unie. Een gedeelte daarvan pu
bliceerden wij reeds in onze ru
briek « lezersbrieven » of wij ga
ven er echo aan op deze pagina. 
Wij menen dat het goed is over 
deze verkiezingservaring in de 
partij ruim van gedachten te wis
selen. Het is daarbij normaal dat 
de meningen over de oorzaken 
van onze terugloop verschillen. 
Hoofdzaak is dat wij, in een po
sitieve geest aan zelfkritiek doen 
om dan, geleerd door de ervarin
gen, weer allen samen te bouwen 
aan de verdere groei van de 
partij. 

In het kader van deze brede ge-
dachtenwisseling drukken wij 
hierbij een brief af van een vrij
zinnig VU-simpatisant. Niet alle 
aspekten daarvan zullen door an
dere VU-mensen onderschreven 
worden maar dat hoefde niet : in 
onze Vlaams-nationale familie 
heeft elke mening haar waarde 
en is de diskussie vrij. 

Over de jongste (en tot nog toe 
enige) verkiezingsnederlaag wer
den al veel zinnige en onzinnige 
dingen verteld. Ik wil ook graag 
mijn duit in het zakje doen. 
Er werden verschillende oorza
ken genoemd, daarvan wil Ik er 
twee nader onderzoeken. 
1) o De eigenheid werd onvol
doende geaffirmeerd ». 

Ik heb de indruk dat deze zin 
door sommigen al te eenzijdig 
wordt geïnterpreteerd : wat le
zen wij in het laatste « Wij »-
nummer ? een Bormsherdenking, 
een Verschaevehulde en een hon
gerstaking voor amnestie. Moet 
deze eigenheid van het Vtaams-
nationalisme absoluut beklem
toond worden ? Geloof me vri j, 
diegenen die niet uit Vlaams-na
tionaal milieu afkonistig zijn en 
de VU binnenstappen voelen 
zich onwennig bij dergelijke hel
denverheerlijkingen (in wat ver
schillen deze van de Belgisch-
patriottische Vlam en koning Al-
bertvereringen en de kommunis-
tische Marx-aanbiddingen ?]. Wij 
kunnen ons niet van de indruk 
ontdoen dat voornoemde figuren 
het weliswaar eerlijk meenden 
maar dat zij het bij het verkeer
de eind hadden en vinden de 
identifikatie van de VU met der
gelijke omstreden figuren maar 
zo en zo. 

Op dergelijke wijze de eigenheid 
van de Vlaams-nationale partij af
firmeren zal voor gevolg hebben 
dat nog meer kiezers zich onwen
nig gaan voelen. 
Het moet daarentegen zijn : de 
eigenheid van het VU-program-
ma propageren, dit bekendmaken 
bij leden en kaders, de inhoud 
konkretiseren in de gemeente
en provincieraden ; en rond de 
temas van dit programma de pro
paganda koncentreren op een ak-
tieve en agressieve wijze. 
2) « Er werd verlies geleden om
dat in de verkiezingspropaganda 
vooral de BSP werd aangevallen 
en de grootste konkurrent, de 
CVP werd gespaard ». 

ZEVENTIEN 
IS GEEN ACHTTIEN 
Het moet zijn dat we geen uit
blinkers in de mathematika zijn 
vermits we in één onzer vorige 
nummers (30,03.74) beweerden, 
een lijst te publiceren van de 18 
verkozen VU-prov. raadsleden van 
Antwerpen, terwijl er op die lijst 
slechts 17 namen te vinden waren. 
De — zoals steeds altijd wakkere 

en nauwkeurige — arr. sekr. Wim 
Claessens maakte er ons attent 
op en deelde ons ook de naam 
van de « vermiste » mede : de 
heer J. Steurs uit Kontich. Daar
mee zijn er nu echt 18 VU-prov. 
raadsleden en wij verontschuldi
gen ons voor die spijtige verge
telheid. 

Evengoed werd de PVV gespaard 
en de VU heeft er ook heelwat 
aan verloren. Laten sommigen 
daarbij bedenken dat de PVV zich 
nogal » vrij » opstelt t.o.v. de 
etische problemen (abortusvyets-
voorstel Vanderpoorten) maar dat 
dit vele Vlamingen niet heeft be
let van de VU naar de PVV over 
te lopen. De PVV was voor veel 
zelfstandigen een geldiger alter
natief voor de steeds dreigender 
wordende verstaatsing dan de 
VU. Het besluit van de VU zou 
echter moeten het volgende zijn : 
uit de samenstelling van zijn kie
zerskorps zelf is het de VU on
mogelijk liberaler te zijn dan de 
PVV die beperking moet zij aan
vaarden. Dat zij daarom haar 
zelfstandigen de gegrondheid en 
het realisme van haar programma
punten leert kennen en niet mee
doet aan PVV-poujadisme. 
De VU heeft er geen belang bij 
de CVP na te lopen. 
Aangaande het vrij onderwijs kan 
de VU gerust de vrijheid van 
sphoolkeuze verdedigen en be
paalde konsekwenties daarvan 
aanvaarden, maar kan ze zich 
moeilijk opwerpen als dé verde
digster van het vrij onderwijs en 
mgr. Daelemans in al zijn eisen 
volgen. 

Betreffende de etische proble
matiek mag de VU niet katolieker 
willen zijn dan de CVP, hetgeen 
de Limburgse VU-ers blijkbaar 
wel wilen, (zie hun motie twee 
weken na de verkiezingen in dit 
blad gepubliceerd) alhoewel 
beide voornoemde partijen aldaar 
aan de « goddeloze » BSP heb
ben verloren. De VU zou alleen 
zijn « zich minder katoliek voe
lende kiezers » voor het hoofd 
stoten. Laat de VU niet verge
ten dat de rekrutering van zijn 
kiezerskorps verschillend is van 
dat van het vooroorlogse VNV. 
De verstedelijking en (ook daar
mee verbonden) groeiende ont
kerstening van Vlaanderen laat 
sterk haar sporen na, dat iedere 
trouwe nationalist maar eens 
kijkt in zijn eigen kring. 
Wil de VU een pluralistische par
tij zijn dan moet zij samen met 
de voordelen, ook de beperkin
gen daarvan aanvaarden en dit 
ondermeer op het vlak van de 
etische problemen, waar zij dui
delijk een verzoenende midden
koers moet varen. 
Dat ik als vrijzinnige in de VU 
niet al mijn vrijzinnige verzuch
tingen verdedigd zie, vindt ik 

vanzelfsprekend, maar ik wou dat 
de « harde » katolieken in de 
VU niet handelen alsof de partij 
alleen voor hen is gemaakt, en 
eisen dat alle programmapunten 
op alle vlakken aan hun wensen 
beantwoorden. Zij die weten wat 
het is als een minderheid in Bel
gië behandeld te worden, zouden 
moeten begrip opbrengen voor 
de filosofische minderheid in hun 
eigen (Vlaander-)land. 
3) Iets wat echter nog niet werd 
aangeraakt, hetgeen mij tenzeer-
ste verwondert : de respons van 
de VU bij de jongeren is zeer 
verzwakt. De rekrutering mag dan 
nog gunstiger uitvallen dan voor 
de andere partijen, ze verzwakt 
onmiskenbaar, en het baart de 
verantwoordelijken blijkbaar geen 
zorgen ! 
Integendeel worden nog al te 
vaak (progressieve ?) jongeren 
in de werking geïsoleerd of bui-
tengewerkt. Laten we ons niet 
blind staren op de « getrouwe » 
inzet en de aanwezigheid van de 
Vlaams-nationale jeugdbeweging 

met zijn duizend leden, maar la
ten we samen nagaan hoeveel 
de VU heden rekruteert bij de 
scholieren die nu hun studies be
ëindigden in de athenea en de 
kolleges, bij de andere jeugdbe
wegingen en bij de werkende 
jongeren. Mijns inziens ligt het 
grote probleem van de VU stag
natie niet bij de afval van die 
paar tienduizend kiezers (m.i. 
meest 40-plussers, die één of 
tweemaal VU hebben gestemd en 
zijn teruggekeerd naar de CVP-
schaapstal), maar bij de erg on
voldoende rekrutering bij de jon
geren beneden de 20-25 jaar. 
De partij zou er goed aan doen, 
hopelijk samen met de VUJO, 
een gewetensonderzoek te doen 
betreffende de groeiende onver
schilligheid van de jonge kiezer, 
de oorzaken daarvan na te gaan, 
en de aktiemiddelen te plannen 
om deze apatie te bestrijden. 

B.E., Gent. 

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 werk
wijze om de jongeren aan te spreken, kunnen zij fouten vermijden 
en kan het werk dat reeds op andere plaatsen gepresteerd- werd, 
elders nuttig gebruikt worden. 
Hiervoor vragen wij tegen 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 leden

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

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

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. 

KONTICH 

Woensdag : 24 april : volksv. R. MATTHEYSSENS 

Lokaal : « Alcazar » Mechelsestwg 22 Kontich (tel. 37.13.32), van 19u. 

tot 20u. 

APRIL 

21. Borgerhout : VUJO-Borgerhout. Bezoek aan de Antwerpse 
Zoo. Bijeenkomst te 10u., stipt aan de ingang van de Dieren
tuin. 
21. Hoboken : Werftocht, wijk Zwaantjens. Verzameling 10 u., 
Vi. Nat. Centrum, Steynstr. 85. 
25. Deurne : VVM-avond te 20u.30 in lokaal « Trefpunt », 
Turnhoutsebaan 28. 

27. Antwerpen : Arrondissementele Kolportage met « Wij » 
Bereidwillige propagandisten verzamelen te 14u. in het se-
kretariaat Stad Antwerpen. 

28. Boom : Grote VU-Autorally. 

30. Mortsel : Algemene Ledenvergadering ter bespreking 
van h»! « Mortsels Struktuurplan ». 

MEI 

4. Borgerhout : VU-Afdelingsbal. Zaal « Reuzenpoort », Turn
houtsebaan. 
10. Deurne : « VU-arr. Antwerpen • Ontmoeting met de top », 

lokaal « Trefpunt », Turnhoutsebaan 28, Deurne. Aanvang te 
20 u. Voor arr, raadsleden, afdelingsvoorzitters en sekretaris-
sen. 
19. Antwerpen : Uitstap naar 's Gravenwezel. Vertrek te 10 
u. aan de kerk. Knapak mee ! 

25. Antwerpen : VUJO arr. lentefeest voor jong en oud, in het 
Jeugdcentrum « Lange Wapper », Van Trierstraat, te Antwer-
len. 
26. Merksem : Vlaams Nationaal Zangfeest (Sportpaleis). 

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, inge
komen tot het aanleggen van een sportveldbekleding op het 
omnisportvélci.^ 
De stukken liggen ter inzake op : 
— hi-t kantoor der aanbestedingen, Luxemburgstraat 49 • 

Brussel 
,jurek,i van de gemeentelijke technische dienst. Markt 

22 Mol. 
Zij ' ' in verkrijgbaar op laatst vermeld adres tegen storting 
van'ije som van 50 fr. op PR 9161 van het gemeentebestuur 
van Mol. 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 

KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 
(Let op het huisnummer I) 

Telefoon 03/26.86.62 

ALLE MONTUREN 

ANTWERPEN (Arr.) 
VUJO-LENTEFEEST 

Vujo organiseert op zate.rdag 25 
mei een denderend lentefeest 
voor jong en oud. Voor de jonge
ren wordt een knalfuif voorbereid. 
Voor de ouderen wordt een knus
se bodega geïnstalleerd. Jeugd
centrum « Lange Wapper », Van 
Trierstr. te Antwerpen. 
ONTMOETING MET DE « TOP » 

Onze voor 14 februari voorziene 
« ontmoeting met de top » dien
den wij uit te stellen wegens de 
verkiezingsaktiviteiten. Uiteindelijk 
zal dan deze << Topontmoeting » 
(arr. Antwerpen), waarop alle arr. 
raadsleden, de afdelingsvoorzit
ters en sekretarissen zullen aan
wezig zijn, doorgaan op vrijdag 
10 mei e.k. te 20 u. in het lokaal 
« Trefpunt », Turnhoutsebaan 28 
te Deurne. Alle afdelingsbesturen 
nemen hiervan nota. Uitnodigin
gen en omschrijving volgen eerst
daags. 
ARR. KOLPORTAGE 

Zaterdag 27 april e.k. te 14u. 
verzamelen alle propagandisten 
(w.o. mandatarissen en arr. raads
leden) in het sekretariaat van 
Stad-Antwerpen, Wetstraat 12 te 
Antwerpen voor de arr. kolporta
ge met " Wij » in het centrum 
van Antwerpen. 

BOOM 
TER NAGEDACHTENIS 

Ter nagedachtenis van onze ge
sneuvelde Oostfrontstrijders, richt 
de Aktiegroep « Klauwaards » (se-
kret. Kerkhofstr 573, tel. 88.25.60) 
een plechtige heilige mis in, op 
woendag 1 mei e.k. in de dekena
le 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 be
stuursleden. Op 28 april (zondag) 
e.k. dienen alle bewuste Vlaamse 
auto-rally-liefhebbers in Boom aan 
de start te zijn. 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Elke maandag van 16 tot 20 u. 
op het sekretariaat, Wetstr. 12, 
Antwerpen : volksvert. De Beul, 
Mattheyssens of sen. De Bruyne. 
Verder is het sekretariaat alle 
dagen geopend van 9 tot 16 u. 30. 
Op maandag tot 20 u. Tel. 36.84.65. 
KOO 

Leden of simpatisanten van on
ze afdeling kunnen voor alle pro
blemen betreffende de KOO zich 
wenden tot De Boel, tel. 33.97.90 
of De Laet, tel. 38.66.92. 
KONTAKTBLAD 

Verschijnt weer regelmatig van
af de maand mei. 
KOLPORTAGE 

Zaterdag 27 april. Sekr., Wetstr. 
12, om 14 u. 
UITSTAP 

Zondag 19 mei : voorjaarswan
deling in de parel der Voorkem
pen te 's Gravenwezel, nu be
dreigd door het duwvaartkanaal. 
Bijeenkomst aan de kerk te 's Gra
venwezel om 10 u. Onder leiding 
van heemkundige streekgids. 
Knapzak mee. We pleisteren hier. 
voor in een herberg te St Job op 
het middaguur. Einde rond 17 u. 
Bij regenweder aangepast schoei
sel. Mits de allerkleinsten thuis 
te laten kan iedereen mee op 
stap. Belangstellenden geven zich 
op bij het sekr. 36.84.65 of voor 
meer inlichtingen : organisator J. 
Moens, tel. 38.56.87. 

BORGERHOUT 
VU-BAL 

Men houdt de datum van zater
dag 4 mei vrij : VU-bal van afd. 
Borgerhout in de zaal Reuzen-
poort op de Turnhoutsebaan. Kaar
ten bij de bestuursleden en man
datarissen. 
LEDENSLAG 

De ledenslag in onze afdeling 
evolueert goed. Toch kunnen wij 
nog meer bereiken als ook u zich 
inzet en enkele leden aanwint die 
u de naam, adres, geboortedatum 

en beroep kunt bezorgen aan me
vr. Van Geert, Lt. Lippenslaan 22. 
SEKRETARIAATSMEDEDELING 

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

De wandelklub Burgerbos 
brengt morgen zondag 21 april 'n 
bezoek aan de Zoo te Antwerpen. 
Bijeenkomst te lOu. aan de in
gang dierentuin. Belangstellenden 
genieten een korting op de toe
gangsprijs. 

DEURNE 
VLAAMSE GEPENSIONEERDEN 

Het bestuur doet een oproep tot 
alle gepensioneerden, toe te tre
den tot het Verbond van Vlaamse 
Gepensioneerden. Inlichtingen : 
mevr. Baelemans, tel. 24.27.38. 

EKEREN 
ABONNEMENTEN 
Personen, die een abonnement op 
« Wij », het weekblad van de 
Volksunie, wensen, kunnen zich 

steeds wenden tot het sekretari
aat, Geestenspoor 72, Ekeren. Tel. 
41.04.41, of tot de bestuursleden. 
Hartelijk dank I Abonnementsprijs 
vanaf heden tot het einde van het 
jaar ; 255 fr. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

HOBOKEN 
DIENSTBETOON 

In Vlaams-nationaal centrum, 
Steynstr. 85 : alle woensdagen 
van 18 tot 19 u. 30 door gemeen
teraadslid Fonne Crick en alle don
derdagen van 18 u. 30 tot 19 u. 30 
door gemeenteraadslid Clem De 
Ranter. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

In Vlaams-nationaal centrum, 
Steynstr. 85 : iedere maandag en 
dinsdag van 18 u. 30 tot 19 u. 30. 

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 

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

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

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

Krachtvleesschotel beter dan In Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. q3/31.20.37 - 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-LIchtervelde. 2.000 pi. T. 051/728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venlo 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, Korbeek-Lo 
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HOVE 
26 MEI 

Laat u niet verrassen : schaf 
tijdig toegangskaarten aan .. en 
rendez-vous in 't Antwerps Sport
paleis. Lokatie : ANZ-sekretariaat, 
Vrijheidsstraat 30-32, Antwerpen, 
tel. 37.93.92. 

MORTSEL 
STRUKTUURPLAN MORTSEL 

Wij nodigen onze Mortselse 
VU-leden en «Wij»-lezers vriende
lijk 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-Lode-
wijk (Dieseghemwijk), aanwezig te 
zijn en deel te nemen aan onze 
besprekingen omtrent het Mort-
sels struktuurplan. Hartelijk wel
kom. Wij rekenen op uw inspraak. 

NIEL 
BELASTINGSAANGIFTEN 

Voor het invullen van deze for
mulieren staat Jos De Graef ter 
beschikking op d i n s d a g e n 
23/, 30/4, en op donderdag 25/4, 
in het VU-sekretariaat, Antwerp
sestraat 186 Niel. 
DIENSTBETOON 

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

TURNHOUT 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

Alle leden van de afdeling Turn-
hout-Oud-Turnhout worden uitge
nodigd op de algemene ledenver
gadering die plaats heeft op don
derdag 25 april a s. om 20 u. in 

het Cultureel Centrum « De Wa
rande » te Turnhout, Warandastr. 
Gastspreker sen. W. Jorissen zal 
handelen over de huidige politie
ke problemen. Zonder twijfel zal 
er ook nagekaart worden over de 
verkiezingsuitslagen. Tijdens deze 
bijeenkomst zal scheidend voor
zitter Swat Van Houtven officieel 
aangesteld worden als ere-voor-
zitter van onze afdeling. We we
ten allemaal wat Swat voor onze 
afdeling gepresteerd heeft, en 
daarom twijfelen we er niet aan 
dat iedereen er bij zal willen zijn 
op donderdag. 

2e LUSTRUMBAL 

Op 22 mei heeft ons tweede 
lustrumbal van Volksunie arr. 
Turnhout plaats in de gemeente
lijke feestzaal te Geel. Orkest : 
The Combo Blue Moons. 

WILRIJK 

BRAINSTORMING 

Voor 14 dagen meldden wij hier 
reeds, dat wij onze aanwezigheids-
politiek in de gemeente eens kri
tisch wilden bekijken, om aldus 
tot een wat duidelijker profiel te 
komen. Wij dachten hierbij reeds 
aan de verkiezingen van 76 voor 
de gemeenteraden. Uiteraard dient 
ook uitgemaakt wat hierbij de rol 
zal zijn van 't maandblad «Scherp 
gezien», dat in de twee en half 
jaar van zijn bestaan ruimschoots 
zijn belang heeft bewezen. Men 
sen die aan het geplande « denk
werk » willen deelnemen, kunnen 
nog altijd hun naam opgeven aan 
W. Decoene, Frans De Cortlaan 56, 
die hen dan verder wel een werk
schema en verdere inlichtingen 
zal doen toekomen. 

WOMMELGEM 
DE VOLKSUNIE TE BRAAF ? 

1. Maar uzelf hebt nog géén 
leeuwevlag om in uw straat de 
« beest » uit te hangen ? 2. Het 
zangfeest denkt u ook ieder jaar 
eens bij te wonen, maar u deed 
het lekker niet ? 3. En de IJzer
bedevaart, het rendez-vous der 
« stouterikken », dat zegt u ook 
wel iets Maar 't is zover, en 't is 
zo warm, en op éne man zal 't ook 
niet aankomen. 

Als u zichzelf in deze drie pun
ten herkent, dan bent u veel te 
braaf. 

Dat zal « veranderen » ! Noteer 
dan in uw boekske : zangfeest, 
26 mei ; IJzerbedevaart, 30 juni ; 
leeuwevlaggen : het héle jaar 
door. 

En voor alles, één adres : Wel-
komstr. 116. 

BRABANT 
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
(Arrondissement) 
SEKRETARIAAT 

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

ARR. LEUVEN 
VORMINGSAVONDEN 
# Donderdag 2 mei : te 20 u., 
deel II : hoe pak ik het aan ; 
waar haal ik de nodige informa
tie en hoe wend ik ze aan ; 
hoe krijg ik de beste resulta
ten. 
# Woensdag 15 mei : gemeen, 
telijk schoolbeleid. 
9 Woensdag 29 mei : milieu
hinder. 
De lessenreeks gaat door in 
het Huis der Vlaamse Leergan
gen, Leuven (bij stadhuis), 3e 
verd., en is gratis. 

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

Belastingsplichtigen die moei
lijkheden hebben met het invul
len 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 ver
noemd adres. 

DIEST (KANTON) 
BOND VAN VLAAMSE 
GEPENSIONEERDEN 

Heden z a t e r d a g zal de 
stichtingsvergadering plaats heb
ben van de VVVG-afdeling Diest-
Molenstede, in de gemeentelijke 
feestzaal te Molenstede. 

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

LIEDEKERKE 
BELASTINGSFORMULIEREN 

Deze namiddag van 14 tot 18 u. 
zullen twee specialisten-belastin
gen uw aanslagbiljetten invullen. 
U bent welkom in ons lokaal, Mui-
lemstr. 23. 

ST-KWINTENS-LENNIK 
GROTE VOLKSVERGADERING 

3 mei te 20 u. in lokaal « In de 
verzekering tegen de grote dorst » 
tegenover de kerk te Eizeringen : 
grote jaarlijkse volksvergadering 
met als spreker sen. Wim Joris
sen. Tema : « Aktuele problemen 
over de Vlaams-nationale gedach
te en aktie ». 

DI-CYKLUS GEMEENTEBELEID 

ARR. BRUSSEL-HALLE
VILVOORDE 
DOSFELINSTITUUT BRABANT 

Vrijdag 26 april : studie-
avond over de ruimtelijke orde
ning, t.t.z de plannen van aan
leg, wetgeving op de RO ; het 
indienen van de bouwaanvraag, 
door H. Leyseele. Vangt aan te 
20 u. in het Kultureel Centrum 
van Strombeek-Bever. 

Vrijdag 10 mei : Rechten en 
plichten van de gemeenteman
dataris. 

Zaterdagen 8 en 15 juni : 
Goed besturen. 
De ganse cyklus gaat door in 
het Kultureel Centrum van 
Strombeek-Bever. Gegevens 
over inhoud en uren volgen. 

De Volksunieafdelingen Beerzel - Booischot - Hal
laar - Heist-op-den-Berg - Itegem en Schriek hebben 
de eer U en uw familie uit te nodigen op hun 

BREUGEL-FEESTMAAL 

U volledig gratis aangeboden door enkele milde 
schenkers. 
— op vrijdag 26 april 1974 te 20.30 uur stipt 
— in zaal <• De Kievit » Broeckmansstraat te 

Booischot. 
— muzikale omlijsting door Jos De Winter met 

zijn Combo zanger FRANKY BODET. 

TERVUREN 
HONGEREN OM AMNESTIE 

In naam van het arr. Leuven 
nam Marieke Decorte (Tervuren) 
deel aan de hongerstaking te Kon. 
tich tijdens de voorbije paasweek. 
De hele simpatie van alle afdelin
gen vergezelde haar. Op paasza
terdag vertrok een Leuvens ploeg-
ske vanuit Lubbeek, Linden, Ter
vuren, Vossem, Molenstede, He
rent, Heverlee, Leuven-stad en ka
merlid Willy Kuijpers naar de slot 
plechtigheid. Ze troffen er Marie
ke aan. moe, hongerig . maar 
bezielend voor de hele hongeren
de groep. Het paasei van echtge
noot Mark werd voorzichtig be

roerd, het kon wellicht wat an
ders zijn I 

Een opdracht voor onze afdelin
gen : in het najaar een winterakti. 
viteit over amnestie, doodgezwe
gen in dit jaar van de « rechtvaar
digheid ». 

VILVOORDE 
BELASTINGSAANGIFTEN 

Personen die problemen heb
ben met het invullen van hun be
lastingsformulier kunnen zich 
wenden tot : De Donder Antoon, 
Koekoekstraat 11, tel. 67.66.86. 
Ghysens Gilbert, J.B Nowélei 7 
tel. 51.07 74 

HflL€nD€R 
APRIL 

19-20 Averbode : Weekend voor Kadervorming. 
20 Aarschot : Afdelingsbal, zaal •• Witte Molen », Hertselse 
weg 
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. Dorps
straat 31. 
22. Leuven : Arr. bestuur. 
26. Begijnendijk : Arr. raad, « Raamhof », om 20 u. 
26. Dilbeek : 10e VU-Lentebal om 20u.30, zaal Mertens, Ni-
noofsesteenweg. 

27. Wespelaar-Tildonk : Afdelingsbal 

MEI 
2. Leuven : Centrum voor Gemeentebeleid. 
15. Leuven : Centrum voor Gemeentebeleid. 
17. Ontmoeting met de Partijtop (plaats nog te bepalen). 
29. Leuven : Centrum voor Gemeentebeleid. 

LIEDEKERKE : AMNESTIEHONGERSTAKING 

De hongerstaking door VU- en VUJO-Liedekerke is een waar sukses 
geworden. Van Goede Vrijdagavond (19 u.) tot paaszondag (13 u.) was 
het een ware toeloop van belangstellenden en simpatisanten. Niet min
der dan 285 handtekeningen werden verzameld op de amnestlepetitielijs-
ten. Ondanks de koude nachten in de tent in het pastorijpark van Lie
dekerke-centrum hebben onze mannen het er goed van afgebracht. On
der leiding van ons provinciaal raadslid Staf Kiesekoms hielden Basiel 
Schelfhout, Mark De Brabander en Willem Asselman (zie de foto) moe
dig stand. (De vele versterkende drankjes die door simpatisanten wer
den aangebracht en in dankbaarheid ontvangen waren zondagnamiddag 
echt nodig !). Van de bezoekjes werd onthouden : de ontroerende woor
den van de « ouwe getrouwen » die de jeugd speciaal wilden danken 
(want ook in de streek van Liedekerke is de repressie hard geweest), 
jonge lui die wat meer wensten te weten over amnestie, zelfs de BOB-
Asse bracht een bezoekje. 

Al met ai was deze paas-aktie voor amnestie een geslaagde daad en 
een eerste aktiviteit naar buiten van de Liedeke'rkse Vujo. 
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NEER DAN 5000 PRACHTIGE HERENKOSTUUNS-RLAZERS-
SPORTVESTONS - RERENNANTELS - RROEKEN WACHTER OP U I 

SUCCES KLEDING MEYERS 
ALS U KWALITEITSKLEDING 
TEGEN FABRIEKSPRIJZEN 

WENST TE KOPEN 
BETEKENT DIT NU NAAR... 
SUCCES KLEDING RIJDEN! 

Op amper 15 km. van Antwerpen 
vindt U de grote modespecialist. 
Ruime parkeermogelijkheden 
staan er te uwer beschikking. En 
uw reisje komt er driedubbel uit! 
Er wordt tegen fabrieksprijzen 
verkocht. U wordt er bediend door 
vakbekwame en ervaren 
meester-kleermakers-verkopers, 
die U graag goed gekleed zien en 
U een overgrote keus 
kwaliteitskleding van zuiver 
scheerwol kunnen 
aanbieden. En over keus 
gesproken, zowel 
regenmanteis, 
sportvestons, blazers als 
kostuums van zuiver 
scheerwol worden bij ons 
per 1.000 aangekocht. Wij 
weten wat kwaliteit is en 
kunnen prijzen maken! De 
beste Europese fabrikanten 
zijn onze leveranciers en wij 
hebben de 
vertegenwoordiging van 
bijna alle grote merken. 

WOL KAN NIET NAGEMAAKT WORDEN-DE NATUUR DOET HET ALTIJD BETER-KIES DUS SCHEERWOL 
SUCCES KLEDING MEYERS heeft als gro te special i tei t zi jn «BUITENAAATEN» als U echt 

nergens terecht komt, v indt U nog keuze in uw maat bij SUCCES KLEDING MEYERS 
Hoe bereikt U best SUCCES KLEDING MEYERS 

E C E ' A . - ï A S ' . S D t e c s 

Zo b e . t . k l U 
best 

SUCCES 
KIEOINC 
MEYERS 

T u n n e l p l u l t 
Antwerpen 

,,.,,.,„ rvTvrr-Trrïï. 

ty''' .-e,*-^"*-!' 

- I « ï l l t> t , _ 

.».-ts-»-"' 

*vi 

S U C C E S K L E D I N a 

Y E R S 
•;, K BE UNSUSTItAAT l-t-S NIEl 

0 rtHKML 

JAARLIJKS VERLOF VAN 15 JULI TOT 13 AUGUSTUS 

In een kleine gemeente zijn wij éèn der tien grootste kledingszaken in dit land 
geworden, daar zijn veel goede redenen voor en die moet ook U leren kennen! Het 
is in uw eigen belang een SUCCES KLEDING KLANT te worden. Vanuit Antwerpen-
Centraal Station is er elk uur een trein naar Niel. 

BON af te geven aan de kassa 
zeker vóór U uw aankopen doet 

Naam en voornaam : 

Straat: nummer: 

wens mijn kwaliteitskleding tegen fabrieksprijs te kopen. 

DE GROTE MODESPECIALIST 
A. DE L A N G L E S T R A A T 4 - 1 0 2 6 4 0 N I E L 

I 

OPEN ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 20 UUR ZATERDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN 
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ARLO VAN ELZEN 
" HET VLAAMS-NATIONALISME BEOOGT HET WELZIJN VAN 

VLAAMSE VOLK 

De Vo lksun ie- senator 
Carlo Van Elzen uit AAo 
is geen geboren politi-
kus. 
Hij geraakte in de poli
tiek door zijn werkkracht 
en door zijn veelzijdig 
engagement. 
Na zijn terugkeer uit 
Kongo werd hij danig 
aktief in de sociale en 
sportsektor, wat hem in 
kontakt bracht met de 
gemeentepolitiek in Mol . 
De Kempense gemeente 
Mol wordt wel eens aan
geduid als de meest uit
gestrekte gemeente van 
ons land (Zowat 11.500 
ha en 30.000 inwoners). 
Het centrum telt nauwe
lijks 4.000 inwoners, 
maar er zijn nog een tien
tal gehuchten, waarvan 
Postel op niet minder 
dan 13 km van het ge
meentecentrum gelegen 
is. 

In 1962 werd een VU-afdeling op
gericht waarvan Carlo Van Elzen 
de eerste voorzitter werd. 
Twee jaar later belandden vier 
verkozenen van de lijst « Vlaamse 
gemeentebelangen » in de oppo
sitiezetels. 
De doorbraak kwam bij de jong
ste gemeenteraadsverkiezingen 
in '70, toen de verkozenen van de 
Volksunie met vier zetels op de 
banken van de meerderheid be
landden. 
(De 17 zetels in Mol zijn momen
teel als volgt verdeeld : 10 CVP, 
6 BSP, 4 VU en 1 Onafhankelijke). 
« De eigenaardige koalitie die wi j 
met de BSP in Mol hebben ge
sloten », aldus Carlo Van Elzen, 
« is te verklaren door de weiger
achtige houding van de CVP, die 
geen princiepsakkoord op papier 
wou zetten. Bovendien konden 
wi j bijzonder goed opschieten 
met de BSP-burgemeester Jos 
Cools die onlangs is overleden. 
Uiteraard zijn er wel eens botsin
gen met onze socialistische koa-
litiepartners, en in onze plaatse
lijke pers bestrijden wi j de poli-

9» 

PORTRET 
Senator Carlo Van Elzen is een geboren en getogen Molle
naar. Hij werd er geboren in '26, honderd stappen verwijderd 
van de plaats waar nu zijn villa in het groen langs de Turn-
houtsebaan te zonnen staat. 
Vóór zijn avontuur in de voormalige Belgische kolonie, trok 
hij elke dag met zijn schooltas naar het Sint-Jan-Berghman-
kollege in Mol. Na zijn middelbaar onderwijs bezocht hij de 
voormalige koloniale hogeschool, die op onze dagen werd 
herdoopt in het Universitair Instituut voor de Overzeese 
gebieden. 
Carlo Van Elzen was reeds in zijn jeugdjaren een onrustige 
natuur. Hij was aktief in de jeugdbeweging KSA [hij was de 
eerste jongknapenleider van de gouw Antwerpen) en ver
diende ook zijn sporen in de toenmalige Rodenbachbonden. 
Tevens stichtte Carlo Van Eizen de volksdansgroep de « Klep
perman » in '48. Hij hield trouwens enorm veel van beweging 
en lichamelijke training. 
Dat verklaart meteen waarom hij bijzonder aktief was — en 
nog is — in tal van sporttakken, zoals atletiek, voetbal, vol
ley en tennis. 
In Mol was hij tenslotte medestichter van de sportpleinen 
voor de jongeren, die vooral tijdens de vakantie hun beentjes 
willen uitslaan. 

In '51, toen hij 25 jaar was, liet Carlo Van Elzen zich mee
slepen door zijn avonturiersgeest en trok hij naar Kongo, 
waar hij gedurende 9 jaar verbleef. 
' Wat mij vooral aantrok, was dat je daar konkrete resul
taten van je werk ziet. Je ziet er bijvoorbeeld in de brousse 
een berijdbare weg ontstaan, net zoals je die gepland hebt ». 
De senator uit Mol werkte zich in Belgisch Kongo op van 
agent, en officier van gerechterlijke politie, tot gewestbe
heerder. 
Die funkties werden meteen de aanloop voor zijn politieke 
aktiviteiten. 
Door zijn bedrijvigheid op het gebied van de justitie, van de 
landbouw en industrie, de arbeidsreglementering, de wegen
aanleg, en het ekonomisch beleid, kreeg hij spoedig een 
duidelijk inzicht in de organisatie en de macht van de poli
tieke beslissingskernen. 
Bij ziin terugkeer uit Zaïre, in augustus 1960, ten tijde van de 
onafhankelijkheidsverklaring van voormalig Belgisch Kongo, 
trok Carlo Van Elzen vastberaden opnieuw naar de school
banken. Gedurende een jaar volgde hij de herscholingskursus 
bij het ekonomisch seminarie voor bedrijfskunde van profes
sor Vlerick te Gent. 
Daarop kreeg hij een kaderfunktie toegewezen bij Philips 
te Lommei, waar hij nu nog als part-time tewerkgesteld is 
als verantwoordelijke in de komputerafdeling. 

tiek van de nationale BSP onver
schrokken met getrokken mes
sen. Maar de gemeentepolitiek is 
van een andere dimensie dan de 
nationale politiek. In de plaatse
lijke politiek gaat het immers om 
de praktische verwezenlijking van 
initiatieven ten behoeve van de 
bevolking ». 
Carlo Van Elzen verdiende in Mol 
vooral zijn sporen als deskundige 
op het gebied van financiën, 
maar maakte zich tevens ver
dienstelijk voor de sport en het 
toerisme. De sportraad, die onder 
zijn impuls tot stand kwam, groe
peert niet minder dan 80 sport
verenigingen. 
Van Elzen : « Wij trachten in elk 
gehucht een sportinfrastruktuur 
uit de grond te stampen die be
antwoordt aan de behoeften. On
der meer werden een openlucht 
én een overdekt zwembad opge
trokken. Verder zijn er een vijftal 
openlucht-sportterreinen en mag 
ook de realisatie van de mini
sporthall niet vergeten worden ». 
Carlo Van Elzen is een sportief 
politikus, die op 39 jaar de kamer-
lijst van de VU steunde en in '71 
als tweede verkozene van het ar
rondissement in de senaat be
landde. 
Bij de jongste verkiezingen be
hield hij zijn zetel, gekoöpteerd 
als provinciaal senator. 

(Alhoewel senator Van Elzen geen neofiet is toch noemen wij dit 
vraaggesprek « Kennismaking met » : daar wij nog niet de kans kregen 
hem voor een « Wij «-gesprek « aan de haak te slaan ») 

STEENTJE BIJDRAGEN 

Carlo Van Elzen : « Ik zetel in de 
parlementaire kommissies van 
Ekonomische Zaken en Ontwikke
lingssamenwerking. Na een jaar 
aanlooptijd heb ik er nu alvast^ 
mijn draai gevonden. Vooral de 
taaiverhoudingen in het atoom
centrum te Mol, met daarbij inbe
grepen het despotisme van de 
heer Baeyens, evenals de water
voorziening, de wegeninfrastruk-
tuur en de milieuvervuiling in de 
Kempen staan op mijn politieke 
agenda. 
Het energiebeleid, dat aan de 
orde van de dag is, bestudeer ik 
nauwgezet ». 
Senator Van Elzen bracht even
eens zijn steentje bij voor de 
wetgeving op de winkelsluiting 
(voor het verlenen van een aan
tal vrijstellingen), en hield een 
stevig pleidooi voor het behoud 
van de speciale bouwpremie. 
In de kultüurraad is Van Elzen lid 
van de begrotingskommissie en 
van de kommissie Jeugd en Sport. 
Het hoeft geen verder betoog dat 
senator Van Elzen tijdens de nieu
we legislatuur het sportbeleid 
met een belangwekkend dekreet-
voorstel op de korrel zal nemen. 
Carlo Van Elzen is een overtuigd 
Vlaams-nationalist. « Vóór mijn 
vertrek naar Kongo had ik reeds 
kontakten met de leiders van de 
« Vlaamse koncentratie ». 
Mijn ervaringen in het leger als 
reserve-officier, en in het voor
malig Belgisch Kongo, hebben 
mijn engagement in de Vlaamse 
strijd bijzonder aangewakkerd. 
Op sociaal, ekonomisch en kultu-
reel gebied moet ook vandaag de 
klemtoon blijven liggen op het 
Vlaams bewustzijn. 
Het Vlaams-nationalisme is niet 
ideologisch-links of rechts, maar 
beoogt uiteindelijk het welzijn 
van het Vlaamse volk. Ik ben 
voorstander van een doorgevoer
de staatskontrole op de belan
gen die de gemeenschap werke
lijk interesseren. Een volledige 
medezeggenschap van de arbeii-
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ders is nodig, maar slogans ais 
« arbeiders baas in de fabriek « 
zijn enigszins overdreven ». 
Senator Van Elzen aast uiteinde
lijk op een spoedige realisatie 
van het tweeledig federalisme : 
« Wij moeten baas worden in 
eigen huis «. 

t t S * 
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LIMBURG 
BIJEENKOMST 
PROVINCIERAADSLEDEN 

Dinsdag 23 april vergadering 
voor de prov. raadsleden en oud-
prov. raadsleden en parlementai
ren in de Slagmolen te Genk. Aan. 
vang 20 u. Agenda : Voorbereiding 
volgend werkjaar. Wij rekenen 
stellig op uw aanwezigheid. 

BERINGEN 
AFDELINGSWERKING 

Onze afdeling heeft eens te 
meer puik werk geleverd bij de 
voorbereiding van het arr bal te 
Genk. Wij danken speciaal Albert 
en Maria Jacobs-Colemont. die 
niet minder dan 160 inkomkaarten 
aan de man brachten, en Frans en 
Claire Wijcknians, die zo fijn de 
bar verzorgden. 

GENK 
20 JAAR VOLKSUNIE 

De pessimisten hebben onge
lijk gekregen : de grootse Familia-
zaal was werkelijk te klein om al 
onze vrienden te bevatten, die het 
20-jarig bestaan van de Volksunie 
wilden vieren Méér dan 700 na
tionalisten vulden de danszaal op 
de zoete tonen van het orkest van 
Bobby Cann'-iüs. Naast onze Lim
burgse mandatarissen Olaerts. 
Raskin en Vandekerckhove moch
ten we ook Wim Jorissen begroe
ten, die er aanstonds met een 
gloedvolle rede de stemming in
bracht. Bij de harde werkers van 
de eerste uren, die speciaal gehul
digd werden, vernoemen we inge
nieur Clem Colemont, Jaak Cup
pens en Gustaaf Begas Er waren 
zovele oude vrienden opgekomen. 

uit Brussel en Antwerpen, zelfs 
uit Engeland, dat we er zeker van 
zijn dat het « Grote Weerzien » 
m het napaar 1974 te Antwerpen 
een schitterend sukses zal wor
den We danken hierbij de man
nen (en vrouwen) die borg ston
den voor deze avond : Door Van-
dueren, Jos Hermans, Maria Ja
cobs, Georges Minten, Urbaan 
Grognard, René Wenmeekers, 
Frans Wijckmans, Paula Droog-
mans. Marcel Ulburghs en alle an
deren. 

HASSELT 
ARR WERKING 

Het arr. bestuur vergaderde op 
woensdag 17 april, waarbij vooral 
de nieuwe taakverdeling geregeld 
werd. De arr. raad vergadert op 
vrijdag 26 april, waarbij we er wil
len op aandringen dat de afdelin
gen, die nog achter zijn met de 
ledenvernieuwing 1974, dit op de
ze datum zouden in orde brengen. 
Op dinsdag 28 mei hebben we dan 
op arr vlak de ontmoeting met de 
'lOD. 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 
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 be
stuursleden. 
Peer (Kanton) 

Groot kantonnaal bal op zater
dag 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 Parochie
zaal, Dorp, Tongerlo-Opitter, he
den zaterdag 20 april vanaf 20 u. 
Het zeer goede orkest « The Black 
Shanandows » brengt muziek voor 
jong en oud. Prachtige tombola. 
Ruime parking op het dorpsplein. 

TONGEREN-MAASEIK (Arr.) 
ARR. BESTUUR 

Volgende vergadering is gepland 
op maandag 22 april. 

Kanton PEER 

Groot kantonnaal bal op zater
dag 4 mei in zaal Concordia te 
Peer. Aanvang 20 u. 
Houdt deze datum vrij en 
steun uw kanton met uw aan
wezigheid. 

Vier met ons mee op ons 

GROOT OVERWINNINGSBAL 

in de Parochiezaal, Dorp, Ton
gerlo-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 Dorps
plein. 

OOST-VLAANDEREN 
AALST 
INVULLEN 
BELASTINGSAANGIFTEN 

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

EREMBODEGEM-TERJODEN 
ZITDAGEN BELASTINGS
AANGIFTEN 

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

Zondag 28 april van lOu. tot 
12U.30 in de parochiezaal van 
Terioden. 

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

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

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

GENT (Arr.) 
DIENSTBETOON SEN. DE FACQ 

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

unmi 
20. Dender-West : Overwinningsdansavond Gebr. Henderickx, 
22 Gent : Ledenvergadering Volksunie-Muide, zaal Scaldis, 
om 20 u. 
25. Gent : Dosfelinstituut nodigt de wijkkomitees en belang
stellenden uit op de eerste praktische politieke scholings
avond, in parochiaal centrum Reinaert, Reinaertstr., Gent. 20 u. 
29. Gent : Bestuursvergadering Volksunie-Zuid, zaal Monopole, 
om 20 u. 
30. Aspelare-Nederhasselt : Jaarlijks Vlaams-Nationaal dans
feest in zaal Edelweis te Voorde. Eerste dans te 21 u. 30. 
MEI 
1. Gent : Kaderdag der Vereniging van Vlaamse Ziekenfondsen 
7. Gent : Bestuursvergadering Volksunie-Centrum, zaal Metro-
pole, om 20 u. 
16. Gent : Tweede politieke vormingsavond, door Dosfelinsti
tuut, in zaal Scaldis, Voormuide. 
JUNI 
9. Gent : Gezellig samenzijn voor de driemaal-twintigers, pan-
nekoekenbak, op uitnodiging van wijkkomitee Muide (in zaal 
Scaldis). 
13. Gent : Dosfelinstituut : derde vormingsavond, in zaal Rei
naert, Maria-Hendrikplein. 

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. 

SINAAI 

NAAR DE VOER 

De VU-afdeling Sinaai organi
seert, indien er voldoende belang
stelling is, een uitstap naar de 
Voerstreek en dit op woensdag 
1 mei. Wij vertrekken om 7 u. 30 
en rijden via de E3 en de Boude-
wijnsnelweg naar Hasselt, Bilzen, 
Kanne waar we de mergelgroeven 
en padde.stoelkwekerijen bezoe

ken. Er is gelegenheid om te mid
dagmalen, waarna we verder rei
zen naar het Land Van Herve, Sint 
Pieters-Voeren waar we een forel
kwekerij kunnen bezichtigen. Dan 
via Tongeren, Sint Truiden, Tie
nen, Leuven, Mechelen naar Si-
naai. 

Wij hopen van harte dat we met 
veel leden deze mooie uitstap mo
gen maken. Graag ontvingen wij 
uw inschrijving voor zondag 21 
april. U kunt dit doen bij een van 
de volgende bestuursleden : Cop-
pens Piet, Stenenmuur 23, tel. 03/ 
72.42.58 ; Van Goethem Roger, 
Zakstr. 17b ; Baeyens René, Neer-
str. 14 ; De Witte Hubert, Abelen-
dreef 13 ; Tallir Georges, Dorpsstr. 
10 of bij één der bestuursleden 
van de afdeling Sint-Niklaas. 

20. Moelingen : terrein SK Moelingen : Voetbalmatch Moe-
lingen-Were Di Limburg. 
22. Tongeren-Maaseik (Arr.) : Arr. bestuur. 
26. Hasselt : Vergadering arr. raad. 

MEI 

28. Hasselt 
bestuur. 

Ontmoeting met de VU-top : arr. raad + arr. 

STAD AALST 
Openverklaring van één vacante betrekking van PART-TIME 
ASSISTENT bij de stedelijke bibliotheken met een prestatie 
van 12u. per week. 
De kandidaturen voor deelname aan het bekwaamheids
examen worden ingewacht tot uiterlijk 28.5.1974 ; zij moeten 
bij ter post aangetekende brief worden gericht aan het Col
lege van burgemeester en schepenen, Stadhuis - 9300 -
Aalst. 
Voorwaarden : 
— op 1.1.1974 minimum 19 jaar oud zijn en op het ogenblik 

van het examen geen 50 jaar oud zijn 
— aan de dienstplichtwetten voldoen 
— houder zijn van een diploma of getuigschrift van volledig 

hoger secundair onderwijs of titularis zijn van het voltijds 
ambt van assistent en in beide gevallen houder zijn van 
de akte van bekwaamheid tot het houden van een open
bare bibliotheek. 

— slagen in het bekwaamheidsexamen waarvan het pro
gramma zal worden vastgesteld door het college van 
burgemeester en schepenen. 

De volledige voorwaarden kunnen op schriftelijke, monde
linge of telefonische aanvraag worden bekomen ten stad-
huize, dienst personeel. Grote Markt, 3 - 9300 - AALST (tel. 
053/257.511 

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 wor
den gestuurd aan de Voorzitter van de Kommissie, Gasthuis
straat 40, 9300 Aalst en dienen met de bewijsstukken uiter
lijk 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, bestuursse-
kretaris H. Barrez). 

Openverklaring van één vacante betrekking van KLERK bij het 
stadsbestuur. 
De kandidaturen voor deelname aan het bekwaamheids
examen worden ingewacht tot uiterlijk 28.5.1974 ; zij moeten 
bij ter post aangetekend schrijven worden gericht aan het 
College van Burgemeester en Schepenen, Stadhuis 9300 -
Aalst. 
Voorwaarden : (voornaamste) 
— op 1.1.1974 minimum 16 en op het ogenblik van het 

examen maximum 50 jaar oud zijn. 
— aan de dienstplichtwetten voldoen 
—- houder zijn van een diploma of getuigschrift van lager 

middelbaar onderwijs of van onderwijs dat hiermede wordt 
gelijkgesteld 

— slagen in het bekwaamheidsexamen waarvan het pro
gramma zal worden vastgesteld door het college van 
burgemeester en schepenen. 

De volledige voorwaarden kunnen op schriftelijke, mondelinge 
of telefonische aanvraag worden bekomen ten stadhuize. 
Dienst Personeel, Grote Markt 3 - 9300 • Aalst (tel. : 
053/257.51). 

wicnscB€Coon 
SOC. 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 Aifons De CSercq, 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. 

ST-DEN!JS-WESTREM 
LENTEFEEST 1974 

Optreden van 't Klakske, oude 
volksliederen ; feestrede gehou
den door Jaak Van de Meulebroe-
cke : muziek en dans. 

Hartelijk welkom op zaterdag 11 
mei in zaal Blancatony. Baron de 
Gieylaan. De Pinte. Deuren open 

te 20 u. 

MELSELE 
BLOEDIG IERLAND 

Op 26 april te 20 richten de 
Volksuniejongeren van Melsele 
een gespreksavond in over de 
bloedige strijd in Ierland en dit 
in zaal « Astrid », Grote Baan 240. 
Spreker is Pol Van Caenenghem 
en het geheel wordt omlijst met 
Ierse volksmuziek. ... 
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MELSELE 
OPEN BRIEF 

Aan dhr Jozef De Roeck, CVP-
burgemeester en dagbladredak-
teur, Melsele. 

Op 5 maart en 30 maart werden 
u 2 persmedeelingen overgemaakt 
via het afdelingsbestuur van de 
VU te Melsele. Het eerste had be
trekking op het propaganda maken 
voor de CVP van een sociale in
stelling (ACW) en het tweede had 
betrekking op een protest i.v.m. 
het geplande vliegveld te Bazel. 
Deze persmededeling werd zoals 

altijd goed opgevolgd in de natio
nale en streekpers... maar in uw 
dagblad, dat ons bekend is als 
neutraal en objektief, werd daar
van geen spoor teruggevonden. In 
de gemeenteraadsverslagen wor
den meestal feiten en moties ver
noemd zonder daarom aan te stip
pen van wie ze werden ingediend. 
Wij menen dat met deze vorm 
van berichtgeving de bevolking 
en de objektiviteit zeker niet ge
diend is. Stippen wij daarbij aan 
dat onlangs in uw krant ten stel
ligste werd geschreven dat de re-

daktie zich onafhankelijk en poli
tiek neutraal wenst op te stellen 
en open staat voor eenieders me
ning. In het verleden hebben wij 
ons daarin mogen verheugen maar 
de huidige neutrale voorlichting 
heeft ons toch ten zeerste be
zorgd gemaakt. Zij schokken het 
vertrouwen in de joernalist en 
verklaren onze, misschien te gro
te, vooroordelen, die wij in de 
briefaanhef van dit schrijven heb
ben gemaakt. 

G. Decaluwé, voorzitter. 
P. Van Parijs, sekretaris. 

WEST-VLAANDEREN 

ARDOOIE-KOOLSKAMP 
OVERLIJDEN 

Op 6 april overleed mevr. Marie 
Margaretha Vanhaverbeke, wedu
we van de heer Léon Devoldere. 
De teraardebestelling had plaats 
op 10 april. Aan de achtbare 
Vlaamse familie biedt de VU-ge-
meenschap haar oprechte gevoe
lens van deelneming. 

BLANKENBERGE 
DIENSTBETOON 

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

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

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

BRUGGE-KERN 
ONTSPANNINGSBAL 

Zaterdag 11 mei te 20 u. 30 in 
het Jagershof, gemeenteafdeling 
Brugge-St-Andries, richt de afde
ling voor het eerst een eigen 
dansfeest in. Het aktleve bestuur 
en sen. Guido Van In hopen tal
loze leden samen te zien, als be
wijs en bekroning van de bloei 
die de afdeling de jongste tijd 
kent. 

DE HAAN 
DIENSTBETOON 

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

lEPER 

DAMES NODIGEN UIT 

In de feestaai van het jeugdsta-
dion, Leopold 3 laan te leper op 
vrijdag 26 april om 20 u. Feest
avond van de VVI met koud buf
fet aan 125 fr. per persoon (drank 
niet inbegrepen) (wel inbegrepen: 
muziek en gezelligheid). Tafelre
de : 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 
iemand van de werkgroep of op 
adres : Acacialaan 66, leper, tel. 
057/233.78. 

KORTRIJK (Arr.) 
BELASTINGAANGIFTEN 

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

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

OOSTENDE (Arr.) 
ZITDAGEN 
KAMERLID E. VANSTEENKISTE 
1ste Zaterdag van elke maand : 
9u. : « De Beurs », Markt te 
Veurne. 
10u. : « Vlaams Huis », Ijzerlaan 
te Diksmuide. 
11u. : bij raadslid M. Van Cleven, 
Terreststr. 8 te Houthulst. 
12u. : <• De Speie », Staatsbaan 
te Kortemarkt. 
12U.30 : « Hertog van Arenberg » 
te Koekelare. 
13U.30 : bij L. de Keyser, Engel
straat 10 te Ichtegem. 
14U.30 : Café « Autobus », Ko 
laardstraat 20b te Gistel. 
3de Zaterdag van elke maand : 
9u. : « Casino », Essex Scottish-
laan Westende. 

MEDEGEDEELD 

VER. VLAAMSE 
ZIEKENFONDSEN 

Kaderdag voor leden van Raad 
van Beheer en medewerkers der 
aangesloten primaire kassen. 

Met medewerking van Dosfelin
stituut, op woensdag 1 mei, in 
VTB-gebouw te Gent, Kalanden-
berg (Paddenhoek). 

lOu. : « Were di » de Smet de 
Nayerstraat te Middelkerke. 

11u. : bij Schepen L. Vierstraete 
te Roksem. 

Ilu.30 : « Riva-Venus » Aartrijke-
straat te Eernegem. 

12U.15 : « De Torre » (tramhalte) 
te De Haan. 

13u. : bij K. Haeck, Driftweg 59 
te Bredene. 

Te Oostende : elke maandag op 
afspraak, tel. 795.48 van Iseghem-
laan 6. 

OOSTENDE (Aggl.) 

PLAKKERSFEEST 

We herinneren eraan dat alle 
propagandisten en bestuursleden 
van Groot-Oostende verwacht wor
den op ons plakkersfeest heden 
zaterdag 20 april in De Duinen. 
Raversijdestr. Aangeven bij Jean 
Verplancke, L. Van Tygheml. 54. 

OOSTKAMP 

3e BOOMPLANTBAL 

Heden zaterdag te 20 u. 30 in 
de zaal Tom Dooley te Oostkamp 
(Moerbrugge) gaat het Jaarlijks 
boomplantbal door, ingericht door 
de afdeling. Het zal ons verko
zen prov. raadslid mevr. Nele Mol-
let-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 lente
bal in. Onze gemeenteraadsleden 
mevr. Josiane Van Vlaenderen. 
Tuyaerts en Omer Dombrecht no
digen u ten dans. 

Voormiddag : 9 u. 30 : 1. Uit' 
bouw Vlaams ziekenfondswezen ; 
2. Werking primaire kas ; 3. Situ
ering en opties der Vlaamse zie
kenfondsen ; 4. Uitbouw Vlaams 
sociaal front. 

Midagmaal Roeland om 12 u 
30 

Namiddag • 14 u., bespreking, 
vragen, informatie. 

Einde 17 u. 

VU-AKTIE VOOR GEHANDI-
KAPTEN TE WAARSCHOOT 
Waarschoot is de eerste gemeente van het land neweest, waar de ge
meenteraad een reglement stemde op de toegankelijkheid van het ge
meentehuis en andere gemeentelijke instellingen. Toen het er echter 
onlangs op aankwam, de woorden in daden om te zetten en met name 
te stemmen over het voorstel, een lift in het gemeentehuis te plaatsen, 
om het gebouw toegankelijk te maken voor minder-valieden, trok de 
meerderheid haar staart in. Burgemeester De Prest verschool zich ach
ter de komende samenvoeging van gemeenten in het gewest, waar
door de rol van Waarschoot als zelfstandige gemeente zou uitgespeeld 
zijn, zodat hij de uitgave voor een lift (1 miljoen fr.) nutteloos achtte 
(alsof de lift er vlugger zal komen, eens dat Waarschoot in een grotere 
gemeentelijke eenheid zal opgenomen zijn, nvdr). Een tussenvoorstel 
(parlofoon beneden aan een loket voor gehandikapten en bejaarden) 
werd daarna goedgekeurd, nadat de liftplaatsing meerderheid tegen 
minderheid verworpen was Tevergeefs reageerden de oppositieleden 
zeer scherp tegen deze handelwijze, waarbij ze nog de vraag stelden, 
of de 350.000 fr uitgaven voor centrale verwarming dan ook geen « nut
teloze uitgaven » vormden. Wat de parlofoon betreft : ook dat is geen 
oplossing, want wie wil nu zijn eigen zaken gaan uitbazuinen via een 
parlofoon I 

Twee gemeenteraadsleden van de Vlaamse Gemeentebelangen, Fons 
van Holderbeke (links op de foto met borstel en verfpot) en Daniel De 
Poorter namen dit niet en schilderden dan maar de eis « Wij eisen een 
lift nu I » op de trappen van het gemeentehuis en op een bord, terwijl 
pamfletten aan de voorbijgangers werd uitgedeeld waarin een betere 
toegankelijkheid voor gehandikapten in openbare gebouwen werd geëist 
Deze stunt genoot kennelijk de instemming van de bevolking. Voor de 
beschaamde meerderheid is het een eerste waarschuwing. 

APRIL 

20. Oostkamp : VU-bal. 
20. Oostende : Plakkersfeest. 
27. leper : VVI-feest, 20 u., jeugdstadion. 
27. St-Kruis : VU-bal. 

MEI 

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

VOLKSVERTEGENWOORDIGER 
LUC VANSTEENKISTE EN DAME 
IN ZEE VAN BLOEMEN 

Zaterdagnamiddag was het voor Wevelgem één groot feest. Naar aan
leiding van de herverkiezing van Volksunievolksvertegenwoordiger Luk 
Vansteenkiste had de plaatselijke afdeling een dankfeest op touw 
gezet waarbij gans de bevolking werd betrokken. 
Wij geloven dat zij daar voor een groot deel in geslaagd zijn, want wij 
hebben heel wat Wevelgemnaren ontmoet in de zaal van Sint Barbara. 
Men zag het zo aan Luk Vansteenkiste was en blijft de sympatieke 
figuur, de man die door zijn werkkracht achting heeft verdiend van 
heel wat Wevelgemnaren, met zozeer gebonden partijgenoten, maar 
mensen die anderen kunnen waarderen en die waardering kreeg Luk 
Vansteenkiste verleden zaterdag. Ook vanwege talrijke partijgenoten 
waaronder provincieraadslid Herwin Vandenbulcke. 

STEEDS TEN DIENSTE 
Het was Rudy Duprix die in een fel gesmaakte rede namens de Wevel
gemnaren in het algemeen en namens de afdeling in het bijzonder 
hulde bracht aan Luk, en hem dankte voor het ten dienste stellen van 
persoonlijke kwaliteiten ten bate van de medemens, van de leefge
meenschap. Hij prees de onverdroten ijver van de volksvertegenwoor
diger in een sterk geworden dienstbetoon De sterke gebondenheid 
aan Wevelgem waar eenieder u kent als Luk en de man die het wel 
voor ons zal willen proberen als het niet gaat, aldus spreker maken 
van onze volksvertegenwoordiger een volksgeliefd personnage, waar
voor het een plezier is zich in te zetten 

DANK 
Nadat de bloemen maar bleven toestromen kwam volksvertegenwoor
diger Vansteenkiste op het podium en met zjin zware stem, zonder 
mikro (wie schreef daar weer in een Vlaams dagblad van zijn frêle 
borst ?) dankte hij alle medewerkers, alle kandidaten die zich op de 
lijst hebben gezet, het plaatselijk, het arrondissementeel bestuur om 
de volle medewerking Even kort herinnerde hij aan de jongste ver
kiezingen en de achteruitgang van de Volksunie, maar aldus spreker, 
wij zijn verheugd dat wij kantonnaal gezien een vooruitgang hebben 
geboekt en wees gerust onze verzwakking is zeker en vast van voorbij
gaande aard, wij zullen uit deze uitslag de nodige lessen trekken en 
met de hulp van velen wordt het voor de Volksunie, die als enige 
Vlaamse nationale partij optreedt, een nieuwe zegeweg 

DB 
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ZCXKeRC]CS 

1) Verkoopsleider tekstielacces-
soires konfektie. 2) Verkoper 
automobielen Gent 3) Sekretares-
se te Gent 4) Receptionist grote 
garage te Gent 5) Elektronikus 
A1 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 09-
25.64.91). R 43 

Gezocht te Leuven : 1. dames 
voor kameronderhoud in nieuw ho
tel te Leuven ; 2. mannelijke re
ceptionisten-bedienden te Leuven. 
Kontakt via kamerlid Willy Kuij-
pers, Swertmolenstr. 23, 3020 He
rent (tel. 016/296.42). — R 45 

Landbouwingenieur zoekt in het 
Brabantse hoeve met ongeveer 20 
ha grond over te nemen om er 
een modelbedrijf te vestigen. Kon. 
takt 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, diplo
ma A l , omgeving Gent. 
— 35-jarige handelsreiziger uit 
Antwerpse met 8 jaar ortdervin-
ding. 
Voor inlichtingen zich wenden tot 
Oswald Van Ooteghem, Rode 
Kruisstr. 7, Gentbrugge, tel. 09/ 
30.72 87. ^ R 47 

TE KOOP : Offsett-machine mul-
tilith DIN-formaat (29,7 x 44 cm) 
als nieuw. (Nieuw prijs 300.000 fr.. 
voor 120.000 fr.). Tel 02/56.41.07. 

— R47 

fiflnBCuoLcn 
KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

VAN DER KLEIN 
TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 
TeK 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 Overii»o 
(Maleizen) - Tel. (02)53.91.62 

LUSTRERIE 
MARC DE VRIESE 
WANNEER HET OM UW 

VERLICHTING GAAT 
Bon. Ruzettelaan 56, 
Assebroek - Brugge 

Grote Baan naar Kortrijlc 

DE OUDE KRING 
Café - VU-lolcaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT GLASAL 

FABRIEKEN TE 
RAMSDONK 

TEL. 015/714.47 - 719.13 

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

met foto's 
WEST-LITTORAL 

te huur. Vraag gratis katalogus 
verkoop villa'» - bouwgronden 

bouwen op aanvraag 
Leopold ll-laan 212 - 8458 Oott-
duinkerke Tel. (058)526.29 

FREETIME FLAT 
INTERNATIONAL pvba 

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

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

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

lefoneer. 

Aanbouwlceukeni 
HELEMAAL mar maaf. 

Apart en per klant gemaak. 
Nlol duurder dan seriefabrikatie, 

en zelfs beter I 
'rijsbestek en studio zijn gratis. 

K a u k e n b e d r i j f R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 NIeuwpooH 

Tel. (058)235.81 
OOSTDUINKERKE 

KWEKERIJEN J.V.H. 
Dendermondse steenweg 120 

9208 SCHELLEBELLE 
Tel. 09/69.31.70 

GESELEKTEERDE PLANTEN voor 
PARTIKULIERE VERKOOP 

Open 's zaterdags 
Kataloog op aanvraag 

- Bezoek ons Tuincentrum — 

Brandbeschermlng met aangepast 
materiaal van een bedrijf met 
ervaring : 

pvba ALBAG 
Ninoofse Steenweg 515 

1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09 

BRABANTIA 
ZIEKENFONDS 

Alle londenvlaggen -
Kunst- en rcklaom-
vlaggen _ Fanlons -
Wimpels - Geborduur
de kentekens - blj-
bcnodigdheden - Lint
jes met leeuw en 
speld Zelfklevers. 

Onze rcklaam leeuw katoen 
150 X 150 : 

375 F - met fennen 475 F. 
VRAAGT PRIJSLIJST : 

Paul SUYS 
Moltnvest 50, Herentalt 2410 
T. (014)212.07 - P.R. 10.29.28 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel (03)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en L?monades 
• 

Bijhuizen : Cogeii Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpan 

Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 

P.WM.A. 
Lange Zoutttr. 30, 2*-33, 36-3« 

Tel. (053)240.ée 

* 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversle

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen -
ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en 

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei. i 

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 me-

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuin-
schommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
Inseklen. TWINTIG JAAR WAARBOfKS. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans het 
land. P.WBA. INDUSTRADE. Vanderzijpenstr. 
12, Wemmei (Bt) - Te!. 02/79.20.00. 

I n s t i t u u t P. V E R M E I R 

Aalst , Dirk Mortensstr . 58, 053 /205 .16 
Dendermonde, De Bruynlaon 1 - 3 

052 /215 .14 
Kor t r i j k , Gentsestwg 37, 0 5 6 / 1 2 0 61 
Roeselare, Consiensestr 42, 051 /237 .20 
Bestuurssekretariaat (dag- en week-
eindles) - to t v ier to l ige steno-dakty lo, 
to t v ier ta l ige briefwissel ing, konversc-
t ie, boekhouden. 
Kinderbijslag - Plaatsing 

Eugeen THEYS - DROESSAERT 
Lakborslei 300 - Deurne-N. 

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

recepties, jubileums, 
slechts één adres : 

FEESTZAAL TREFPUNT 
Turnhoutsebaan 28 - Deurne-N. 
« Villa Christina » heeft 4 app. ter 
uwer beschikking en is gelegen op 
50 m van het strand. - Inl. en 
prosp. te bekomen bij : 

H. VAN RIJSSEL 
K. Boudewijnl. 25, Blankenberge 

Tel .(050)41201 

Vlamingen, 
• j ^ l vraag GRATIS 
• • J * l advies voor uw 
^ ^ ^ ^ hypotheek-leningen 

( Ie 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 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
^Sleentiouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83, 

N A T I O N A L E LOTERIJ 

9 de TRANCHE 

Tranche 
van de Arbeid 

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

H O G E LOTEN : 

1 X twaalf miljoen 

Sxéén miljoen 

3 X een half miljoen 

T r e k k i n g op D o n d e r d a g 
2 M E I 

GEEN AFHOUDING OP UW WINSTEN 

WIN 12 miljoen : U ONTVANGT 12 miljoen j 
* ' f c ^ 

Vergunning nr 1185 Kat. A 

G R I E K E N L A N D 

ATHENE - KLASSIEKE RONDREIS - EEN WEEK VERBLIJF OP HET EILAND EVIA 
Vertrekdata : 10 juli en 7 augustus 
Reisdokument : identiteitskaart. 

1e daq. Te 14u.35, uit Zaventem met een lijnvllegtuig Boeing 727 
van Olympic Airways naar Athene, waar aankomst te 19u.50. 
Overbrenging naar het centrum van de stad. 

2e en 3e dag. Twee volle dagen verblijf in de Griekse hoofdstad. 
Tijdens het verblijf voorzien wij een geleid bezoek aan de stad 
per autocar. 

4e dag. Vertrek voor de vijfdaagse klassieke rondreis, per auto
car Over het kanaal van Korinthe naar Oud-Korinthe en Mukene. 
's Namiddags ,door Argos naar Epidauros. Verder naar Naupilon. 
5e dag. Door de vlakte van Argos en de Arkadische heuvels, vla 
Tripolis en Vytina, naar Olumpia. Na het middagmaal, bezoek 
aan de opgravingen en het museum, met prachtig beeldhouw
werk. 

6e dag. 's Morgens, vervolg van het bezoek aan Olumpia. Via 
Patras naar Aigion. 's Namiddag over de golf van Korinthe naar 
Itea en Delfi. Eerste bezoek aan de vermaarde orakelstad. 

7e dag. 's Morgens, verder bezoek aan Delfi. Na het middag
maal, door de valleien van de Parnassos naar Lamia en over de 
Thessalische vlakte naar Kalambaka. 

8e dag. 's Morgens naar de Meteoren en bezoek aan de kloos
ters, 's Namiddags op weg naar Athene bezoek aan het slag
veld en het monument van de Termopulai. 

9e tot 14e dag. Zes volle dagen verblijf op het eiland Evia, in het 
hotelkompleks « Holidays in Evia » (kat. B.) op 5 km oostelijk 
van het plaatsje Eretria, ligt in een mooi park aan de kust het 
nieuwe hotelkompleks. Gelegenheid tot wandelen en mogelijk
heid om de belangrijkste bezienswaardigheden van het eiland 
te bezoeken. 

15e dag. Met de veerboot naar Oropos en verder via Athene 
naar de luchthaven, waar vertrek te 10u.15 terug naar Zaventem. 
Aankomst te 13u.45. 
Reissom : 21.980 fr. 

Alles inbegrepen. Vol pension tijdens gans de reis. Verblijf in 
tweepersoonskamers met bad of stortbad in goede hotels van 
kategorie B. 

Inlichtingen : 2000 ANTWERPEN 45-47 — T e l . (03)31.76.80 en in al onze andere kantoren : 

9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestraat 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 -
Tel. (02)18.55.55-17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (099)23.60.21 — 
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 — 8500 Kortrijk, St.-Jorisstraat 33 -Tel . (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenoten-
laan 102 - Tel. (061)267.20 — 2800 Mechelen, O.l. Vrouwstraat 34 - Tel. (051)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059) 
783.61 — 8800 Roeselare, St. Michielsstraaf 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turn
hout, Kerentalsestraat 3 - Tel. (041)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15. Alle inlichtingen eveneens bij onze 
plaatselijke vertrigenAVOordigers. 
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DE EERSTE CIRKEL 
(The first circle) 

In 1968 verliet de Poolse kineast 
Alexander Ford, samen met ande
re inteilektuelen, zijn land. In Ko
penhagen draaide hij deze « Eer
ste cirkel », naar het gelijknamige 
boek van Alexander Solzjenitsyn. 
De recente gebeurtenissen rond 
deze Russische auteur geven de 
f i lm een gratis publiciteit mee. 
Een publiciteit die hij best kan 
gebruiken, wil hij nog op enig 
sukses kunnen rekenen. 

Wie het boek reeds gelezen 
heeft, zal het met mij eens zijn 
dan de verfilming ervan een moei
lijke opdracht moet geweest zijn. 
Het lijvige boek bevat een over
vloed aan personen en feitenma
teriaal waartussen flink moet ge
snoeid worden. Het was echter 
te verwachten dat een akademi-
sche kineast als Alexander Ford 
hiermee reeds in de knoei zou 
raken. Hij heeft zich gehouden 
aan de letter van het werk en 
heeft zoveel mogelijk personen 
en feiten behouden. Hij geeft de 
grote lijnen van het • verhaaltje » 
weer : in een speciale gevange
nis nabij Moskou zijn een aantal 
geleerden ondergebracht (tijdens 
de Stalin-periode). Hun lot én dat 
van hun bewaker hangt af van het 
welslagen van een door Stalin 
bevolen onderzoek naar een ge
heim telefoonsysteem. Solzjenit
syn haakt hier in op D.ante's me
tafoor over de Hel : de eerste 
cirkel is de wachtkamer naar de 
hel en heeft in vergelijking met 
de tweede cirkel (de echte straf
kampen in de Siberische ellende) 
nog iets van een paradijs. Ford 
heeft dit verhaal zo getrouw mo-

De gevangene Nershin met zijn vrouw : de bewaker zorgt voor de voorgeschreven 
fysische afstand. 

gelijk weergegeven. Hij faalt ech
ter jammerlijk waar het de geest 
van het boek betreft. Solzjenit-
syns kreet van onmacht en woe
de vanuit de duisternis van de 
hel (al is het dan nog maar de 
wachtkamer) heeft hij niet in 
filmische taal weten om te zet
ten. Er komt weinig of niets over 
van de vrijheidsberoving waar
onder deze mannen gebukt gaan 
of van de innerlijke verscheurd
heid van diegenen die deson
danks toch nog blijven geloven in 
het regime dat hen dit aandoet. 
En het verlangen van deze man
nen die 5, 10, 20 jaar of zelfs 
levenslang in de gevangenis moe
ten doorbrengen, naar hun vrouw 
of naar de vrouwen in het alge
meen en die in het boek prachtig 
wordt weergegeven, geeft Ford 
slechts weer via een aantal kom-
merciële bloot- en seksscènes. 
Zijn f i lm wordt hierdoor naast 
feuilletonesk ook nog platsvloers. 
Solzjenitsyn kon waarachtig beter 
gediend zijn ! 

Een geslaagder verfilming van 
een werk van Solzjenitsyn biedt 
het reeds eerder uitgebrachte 
« Een dag uit het leven van Ivan 
Denisovitsj » van de Finse kine
ast Casper Wrede. Deze had veel 
te danken aan de inlevende ver
tolking van de Amerikaanse ak-
teur Tom Courtenay. Ford had 
echter af te rekenen met het 
eerder koele, anonieme spel van 
de Deense vertolkers, wat de 
mislukking van zijn film kompleet 
maakt. 
Wie In Solzjenitsyns werk geïn
teresseerd is kan beter het beek 
. De eerste cirkel » lezen dan de 
f i lm te gaan zien. Het vraagt een 
grotere inspanning, maar het 
loont tenminste de moeite. 

HILDE DEKEYSER 

ZATERDAG 20 APRIL — BRT 

VLUCHT VAN DE FENIKS (Flight of the Phoenix) (1965) 

Avonturenfilm van Robert Aldrich, die de lotgevallen verhaalt van de-' 
overlevenden van een passagiersvliegtuig dat een noodlanding 'maakte 
in een woestijn. Psychologisch minder geslaagd, maar vri j spannend 
uitgewerkt. Met een stel knappe akteurs waaronder James Stewart, 
Hardy Krüger, Peter Finch en Richard Attenborough. 

MAANDAG 22 APRIL BRT 

GEEN TIJD OM TE LEVEN ! (Le Temps de vivre) (1968) 

Een ogenschijnlijk gelukkig arbeidersgezin met twee kinderen. Hij, 
Louis, werkt zich kapot om zijn gezin de nodige luxe en status te 
bezorgen, maar leeft om te werken i.p.v. omgekeerd. Zij, Marie, ver
veelt zich en voelt zich gefrustreerd. De luttele uurtjes samen-zijn 
worden in beslag genomen door de tv. De latente krisis bij Marie 
wordt een manifeste ontevredenheid. In een happy-end — dat kunst
matig en geforceerd is — vinden de twee gehuwden elkaar terug in 
een wederzijds begrijpen. « Geen tijd om te leven ! » Is een f i lm die 
enerzijds boeit om zijn maatschappijkritiek en om zijn realistische 
en raak geobserveerde sekwensen, maar die anderzijds ook ontgoo
chelt omdat voornoemde elementen ergens midden In de fi lm blijven 
hangen en regisseur Bernard Paul te vaak zijn toevlucht neemt tot 
romantizerende elementen. 

DONDERDAG 25 APRIL — RTB 

DE MAN MET DE GOUDEN ARM (The man with the golden arm) (1955) 

Dramatische fi lm die, ondanks enkele onwaarschijnlijkheden, op aan
grijpende wijze de verslaafdheid en de gevolgen van het drogeren 
worstelt . Buitengewone weergave van het kaartspelersmilieu. Film van 
Otto Preminger, met een merkwaardige vertolking van Frank Sinatra. 

VRIJDAG 26 APRIL - - BRT 

DER AMERIKANISCHE SOLDAT (1970) 

De tweede van een reeks van drie zogenaamde « debuutfilms » van de 
jonge Duitse kineast Rainer Werner Fassbinder die in « De Andere 
Film » geprogrammeerd worden. Hoofdpersonage is Ricky, die in op
vallende kleren en met witte cowboyhoed terugkomt van Vietnam. Aan 
een vriend uit zijn jeugd vertelt hij dat hij er zijn job gedaan heeft : 
hij heeft er zijn opdrachten uitgevoerd, zonder vragen te stellen, als 
hij maar betaald werd. Ricky is een man zonder sentimenten, die een 
vrouw « neemt » als hij daar zin in heeft. Er is nochtans een meisje 
dat van Ricky houdt en gelooft dat ze met hem een toekomst heeft. . 

DRIEMAAL ECHO 

(THE TRIPLE ECHO) 

Michel Apted is een jong Brits 
kineast. « The Triple echo » Is 
zijn eerste f i lm en het welslagen 
ervan heeft hij zeker mede te 
danken aan de vertolking, vooral 
dan van Glenda Jackson in een 
der hoofdrollen. Deze aktrice 
(37 jaar) kreeg Inmiddels een 
Oscar toebedeeld voor haar rol 
in « Een slippertje met allure • 
(« A touch of class »), die we 
destijds op deze filmpagina aan 
u voorstelden. Michel Apted had, 
als beginnend regisseur, dus wel 
geluk dat Glenda Jackson zich 
aangetrokken voelde tot het sce
nario van zijn fi lm en haar mede
werking wilde verlenen. 

De prent situeert zich op het 
Engelse platteland, tijdens de 
tweede wereldoorlog. De knal 
van een jachtgeweer wordt drie
maal weerkaatst (vandaar de t i
tel) wanneer Alice (Glenda Jack
son) op hazen jaagt. De nog jonge 
plattelandsdvrouw is alleen op 
een hoeve ; haar man is krijgs
gevangen in een Jappenkamp. Ze 
ontmoet de 18-jarige soldaat Bar
ton, (Brian Deacon) die haar een 
handje toesteekt bij het zware 
werk. Hij komt telkens terug en 
tussen beide groeit een liefdes
verhouding, die bezegeld wordt 
tijdens een weekje soldatenver-
lof Barton heeft echter allerminst 
zin om terug dienst te nemen en 
besluit te deserteren. Om haar 
minnaar voor de buitenwereld 
verborgen te houden wil Alice 
dat Barton zich verkleedt als een 
vrouw en zich laat doogaan voor 
haar zuster. In het begin gaat 
alles goed, alhoewel Alice zich 
nu fysisch niet meer aangetrok
ken voelt tot Barton, die trou
wens plezier schijnt te vinden in 
zijn verkleedpartij. De list krijgt 
echter pas onverwachte gevolgen 
wanneer een ruwe sergeant 
(Olivier Reed) opduikt, aanvan
kelijk toenadering zoekt bij Alice, 
daar bot vangt en het daarna met 
meer sukses bij het « zusje » 

probeert. Dit alles leidt tot een 
dramatisch slot, waarbij opnieuw 
« the triple echo » zal weer
klinken. 

« Driemaal echo » Is zeker geen 
meesterwerk. Michel Apted mist 
duidelijk nog een originele aan
pak en hield het bij wat al te 
sober maakwerk. Psychologisch 
heeft hij uit het verhaal ook niet 
helemaal gehaald wat er .toch in 
zat. Hij slaagde echter wel in het 
weergeven van de wat desolate 
sfeer rondom een eenzaam boer
derijtje in een regenachtig Brits 
landschap. Ook in het opvoeren 
van de spanning naar het drama
tisch eindpunt toe is hij zeker 
geslaagd. 
Maar zoals gezegd, « Driemaal 
echo • schittert vooral door de 
aanwezigheid van Glenda Jackson. 
Of zij nu de rol vertolkt van een 
gescheiden burgervrouwtje zoals 

m « Een slippertje met allure », 
of in deze van een nymfomane 
zoals in « Music Lovers >•, of 
deze van koningin zoals in « Ma
ry, queen of Scots », of van plat
telandsvrouw zoals in deze « Trip
le echo », steeds is Glenda Jack
son steeds even gelqpfwaardig 
en lijkt ze wel geknipt voor te 
vertolken rol. De verklaring hier
van volgens de aktrice zelf : ze 
heeft het suksesvol vertolken 
van dramatische rollen nooit be
schouwd als voortvloeiend uit 
• talent » maar wel als het re
sultaat van hard werken De 
Oscar voor de beste vrouwelijke 
vertolking 1973 (haar tweede ; de 
eerste kreeg ze voor « Women in 
love •) heeft ze m.i. dan ook 
ruimschoots verdiend. 

HILDE DEKEYSER 

« Driemaal echo » schittert door de aanwezigheid van 
aktrice Glenda Jackson, die de Oscar 1973 voor de beste 
vrouweli jke vertolking ontving. 
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BRUSSELS INTERNATIONAAL 

SALON VOOR AKTUELE KUNST 

Behalve het gezellig etentje voor de pers 
In een bouwvallig restaurant in de St 
Annastraat te Brussel en de happening 
op de openingsavond van dit salon (twee 
poedelnaakte modellen werden door hy-
per-erotieker Nato — heeft niets met de 
organisatie van meneer Luns te maken — 
met verf besmeerd en besmeurd, onder 
het lijdzaam oog van het publiek en naar 
de rug toe van twee verwijderd staande 
Brusselse vrouwelijke politie-agenten) 
valt er over dit salon met zoveel te zeg
gen. Belangrijke galerijen ontbreken, be
langrijke kunstenaars eveneens Het was 
een allegaartje van allerlei ismen, waar
van de lijst met de dag langer wordt Op
vallend was wel dat de klemtoon werd 
gelegd op de grafiek, met niet onaardig 
resultaat 
Brussel is in dit verband nog lang niet 
Basel, Dusseldorf of Cassel, maar het 
kan een aanloop zijn De kommercialiteit 
moet men er op de koop toe nemen, dat 
blijkt nu eenmaal onvermijdelijk te zijn. 

Een programma dat ik u van harte kan 
aanbevelen is •< Muziek a Gogo » de maan
dagavond van acht uur tot sluitingstijd op 
BRT 1' De grote verdienste van dit mara-
tonmuziekprogramma bestaat erin dat hier 
zonder enige pretentie of vervelend gegil 
gewoon aan één van de eerste opdrachten 
van de radio wordt voldaan het brengen 
van goede ontspanningsmuziek. Niet met 
het kommercièle gejank of hysterisch ge
krijs van vele zogenaamde populaire of 
jeugdige uitzendingen, maar oo een rusti
ge vanzelfsprekende ontspannen manier. 
•• Muziek a Gogo » lijkt mij één van de 
weinige BRT-radioprogramma's die voor 
een dubbele funktie geschikt zijn . als 
autonoom programma kan je er een hele 
avond lang zonder zweem van verveling 
naar luisteren (een zeldzaamheid in deze 
tijd) en ten tweede als achtergrondpro
gramma geeft het een ideaal background-
je om bij te werken Want ook dat moet 
op een Paasmaandagavond nog gebeuren. 
Ondermeer door die meneer die voor 
« Wil •• iedere week naar de radio luistert. 

Een van de tentoon gestelde werken op 
het int. kunstsalon te Brussel. Een gewas
sen pentekening van Dario Boccara (Pa-
rijs)-boven. 

Onder-Antiekmarkten zijn in. Deze van 
Antwerpen op (het niet makkelijk te vin
den) Conscienceplein heeft weer zijn ten
ten recht gezet, elke zaterdagnamiddag 
tot 17u. 

a5«P9L 

ROB DE NIJS : 
«IN DE UREN VAN DE MIDDAG» 

Wie voor het eerst naar Rob de Nijs 
luistert, denkt onmiddellijk aan Boude-
wijn de Groot. Wie nog nooit van Rob 
de Nijs heeft gehoord, kan zelfs even 
denken dat het Boudewijn de Groots stem 
zelf IS die hij hoort klinken. Het kan ook 
moeilijk anders dan dat deze elpee een 
onmiskenbare de Groot-touch heeft : de 
teksten zijn van Lennaert Nijgh (tekst
schrijver van de Groot), de muziek is van 
Boudewijn de Groot of Astrid Nijgh en 
B de Groot is tevens de producer. Toch 
is Rob de Nijs niet zomaar een epigoon, 
een afkooksel van de echte Boudewijn 
de Groot Dat wordt je bij herhaalde be
luistering van <• In de uren van de mid
dag » steeds maar duidelijker. Rob de 
Nijs gaat bvb. veel meer dan de Groot 
de populaire toer op. Het sukses van de 
twee hitjes « Jan Klaassen de trompetter » 
en « Dag Zuster Ursula » liegen er niet 
om. De meeste liedjes op deze elpee zou 
je ook niet zomaar in het kleinkunst- of 
chansonhokje rangschikken. De meeste 
liedjes bevatten nochtans een doordachte 
inhoud, het « mild engagement » waar
over de Nijs het in een interview had. 
Sommige liedjes bevatten vrij scherpe 
teksten, zo bvb. « Malle babbe » en « Ma
ria », waarin rake klappen worden uitge
deeld aan de burgerlijke heren. Prachtige 
teksten vind je verder in het poëtische 
liefdes-credo « De Avond », in het be
kende « Meisje in Engeland » waaruit de 
titel van de elpee werd gehaald, in « Als 
je met meer verder kunt » en in « Tegen 
beter weten in » Wie niet overtuigd is 
van het talent van Rob de Nijs moet maar 
eens zijn vertolking beluisteren van 
« Leonardo •> (tekst L Nijgh/Muziek B. de 
Groot) en deze vergelijken met de versie 

van Liesbeth List (net als bij de Nijs met 
Bert Paige als arrangeur). Liesbeth List 
vertolkt het misschien met wat meer fi jn-
vrouwelijk gevoel, maar Rob de Nijs laat 
de betekenis van de niet zo gemakkelijke 
tekst veel beter overkomen. 
Ik vrees dat Rob de Nijs bij de kleinkunst-
liefhebbers niet zo'n beste beurt zal ma
ken, aangezien hij sterk de populaire 
toer opgaat Rob de Nijs begon zijn 
karrière trouwens in de zestiger jaren 
als een populaire teenagerzanger. Na zijn 
sukses met The Lords wilde hij nog iets 
anders doen dan zingen en bouwde hij 
een karrière op in de teater- en kabaret-
wereld (musicals « Salvation » en « Sa-
juns Fiksjun », tv-serie « Hameien » en 
het kabaret « Tingel Tangel » van Marijke 
en Sieto Hoving). En nu waagt hij opnieuw 
een kans als zanger en dit met een genre 
dat na o.a. Johan Verminnen en Boudewijn 
de Groot een volgende aanzet kan zijn 
tot een vorm van Nederlands pop-chan
son De muziek en de arrangementen zijn 
goed en liggen telkens in de juiste sfeer 
om de sterke teksten van Nijgh te om
kaderen. 

Wat Rob de Nijs ziifgt zijn allerminst • 
luisterliedjes volgens het klassieke pa
troon, maar daarom juist zijn ze m.i. zo 
beluisterenswaard. 
(Philips 6413 053) 

HILDE DEKEYSER 
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VOOR DE JEUGD 
Op het kinder- en jeugdboek 
wordt meestal pas met de einde-
jaarsfeesten de aandacht geves
tigd... Nochtans is het hele jaar 
door het kinder- en jeugdboek als 
geschenk, als ontspanning, als 
geestesverrijking aanwezig én 
noodzakelijk. Wij brengen daarom 
hierna enkele recente titels en 
uitgaven, voor diverse leeftijden : 
als aansporing en ter informatie. 
Beginnend met de kleintjes, zou
den wij eerst en vooral willen 
Wijzen op de mooi geïllustreer
de, grootformaat-sprookjesboeken 
waarin de bekende sprookjes — 
Roodkapje, Doornroosje, Asse
poester e.a. — naverteld werden 
door Jane Carruth en geïllus
treerd door Elisabeth en Gery 
Embieton. De Nederlandse verta
ling is van Kees Walraven. 

Voor wat grote lezertjes zijn de 
boekjes van Henri Arnoldus ten 
zeerste geschikt. De auteur is 
geen onbekende als jeugdsschrij-
ver : verscheidene series jeugd
boeken staan op zijn naam (de 
Pietje Puk-reeks, Oki en Doki-
reeks enz.) naast heel wat edu-
katieve jeugdboeken. Met de 
reeks « Bollejan » waarvan zopas 
het zesde deel verscheen. (Bolle
jan speurt op goed geluk) zet 
hij zijn werk van aangenaam ver
teller voor de jongere lezertjes 
voort. 

In de reeks « Zegelvikings », 
keurboeken voor de jeugd, ver
scheen van de bekende jeugd
schrijver Johan Baliegeer « De 
Marulle van Kris Delanghe », een 
scheepvaartroman die zich in de 

middeleeuwen afspeelt. Een avon
tuurlijk boek, dat jongens en 
meisjes van 12 tot 15 zeker zal 
interesseren. 
Aan te bevelen, voor jongens 
vooral, zijn de boekjes van de 
« Pionierreeks ». Daarin worden 
op bevattelijke wijze, met korte 
teksten en veel illustratie, de 
meest diverse onderwerpen van 
allerlei aard behandeld. Er zijn 
boekjes over elektriciteit, foto
grafie, vliegtuigen en luchtsche
pen, stadjes en wereldsteden, 
televisie, bruggen en tunnels, 
bergen, paarden en pony's, auto's 
en racewagens. Zeer degelijk, be
vattelijk en aangepast aan belang
steling en begripsvermogen van 
de middeiklassen der lagere 
school ! 
Voor de groteren kunnen wi j 
zeer bijzonder twee lijviger wer
ken aanbevelen. De jeugdomni-
bus van Bart Sereyns bevat drie 
langere verhalen : « Spartacus », 
« De galeislaaf », <• De stenen 
bliksem ». Drie verhalen — jeugd-
romans eiqenlijk — die gesitu
eerd zijn in de Romeinse t i jd, ge
schreven met een historisch in
voelen en in een vlotte en mee
slepende verteltrant. 
Juul Bovée kennen wi j al van 
vroeger als auteur van jeugdver-
halen. Zijn stof zoekt hij vooral 
in de oudheid, in de myten, sagen 
en legenden, de ridderromans en 
balladen. 

Jaren voor de oorlog lazen wi j 
van hem al zijn verhalen : « Go
den » en « Sigurd » die samen 
met andere in een « Jeugdomni-
bus » werden opgenomen. 

In • Femios, in het spoor van 
Odysseus » vertelt hij van een 
Griekse jongen, die geboeid door 
de verhalen uit de Griekse myto-
logie, op zekere dag de Olympus-
berg bestijgt, er in slaap valt en 
in zijn droom de goden van de 
Olympus en zijn held Odysseus 
ontmoet. Hij beleeft hun avontu
ren mee en vertelt die later aan 
Helena, een meisje uit zijn klas. 
Een zeer goed en vlot geschre
ven boek, in een kleurige verzorg
de taal van een volkomen be
heersing van het taaiinstrument 
getuigend, met een soms poëtisch 
aandoende en zeer verzorgde 
stijl : een boek dat zich op dat 
gebied met heel wat « grote
mensen-romans » kan meten, ook 
wat dè inhoud betreft, die ook 
volwassenen kan aanspreken en 
een aangenaam leesuurtje kan 
bezorgen. « Femios » is een intro-
duktie in de oudheid die wij jong 
é . oud kunnen aanbevelen I 
Arnoldus : Bollejan 6 55 F 

Carruth : Doornroosje 90 F 
Carruth : Roodkapje 90 F 
Pioniersreeks : 
Vliegtuigen en luchtschepen 55 F 
Bruggen en tunnels 55 F 
Havens en havensteden 55 F 
Stadjes en wereldsteden 55 F 
Auto's en racewagens 55 F 
Elektriciteit 55 F 
Televisie 55 F 
Fotografie 55 F 
Bergen 55 F 
Paarden en pony's 55 F 
Bovée : Femios 195 F 
Sereyns : Jeugdomnibus '225 F 
Ballegeer : De Marulle 120 F 
Standaard-Uitgeverij Antwerpen. 

EEN VOLK DAT ZICH VERBERGT 

In 1960 werd het volk : de Mee 
zowat op 400.000 geschat. 50 % 
van de mannen werden gedood 
en 25 % van de vrouwen en kin
deren zijn oorlogsslachtoffers. 
Een klein gedeelte is er noch
tans in geslaagd hun eigen kul-
turele aard te behouden. Ze le
ven afgezonderd in hun dorpje 
en vermijden angstvallig elk kon-
takt met vreemden. De soldaten 
mogen doorheen hun vallei trek-

. ken maar mogen er niet verblij
ven. 

Wanneer de dorpelingen, tien jaar 
geleden, de Mekong overstaken, 
trokken ze naar een gebied dat 
van minder strategisch belang 
was, zodat er maar weinig ge
vochten werd in dit gebied. De 
dorpelingen huurden soldaten van 
beide zijden om door de vallei 
te trekken. Wanneer ze echter te 
lang bleven voedden ze hen niet 
meer. Over dit weinig gekende 
volk, maakte de Engelsman Brian 
Moser een interessante film. 
« Ontdek de wereld » stelt hem 
voor op donderdag 25 april in het 
Paleis voor Schone Kunsten te 
Brussel. 
Plaatsbespreking : alle dagen van 
11 tot 19u. (behalve op zondag) 
tel. 12.50.45. Toerisme, Informa
tie Brussel. Heuvelstraat 12. Tel. 
13.89.40. 

MAX WEBER 

GEZAG EN DEMOKRATIE 
Max Weber is een der belangrijk
ste sociologen uit de eerste helft 
van deze eeuw en een der groot
sten in de geschiedenis van deze 
nog jonge wetenschap überhaupt. 
Er is geen handboek, geen studie 
op het gebied der sociologie, die 
aan zijn naam voorbij kan, en er 
is zelfs een soort Weberkultus 
ontstaan : weinig klassieke socio
logen hebben zoveel verklaring, 
exegese en verdediging van zijn 
uitspraken en teorieën opgewekt. 
Deze blijvende belangstelling blijkt 
veroorzaakt te zijn door een sa
menwerking van diverse faktoren. 
Zowel de werkelijk visionaire en 
geestelijke kracht van de geleer
de als een meervoudig-verklaar-
bare wijze van uitdrukking, naast 
een eerder inventieve armoede 

van de moderne sociologie kun
nen er de oorzaak van zijn. Weber 
is de grondlegger van de be-
stuurssociologie, hoewel niet alle 
door hem geponeerde teorieën 
hebben kunnen weerstaan aan de 
resultaten van het empirisch on
derzoek. 
Bij de Standaard-Uitgeverij in de 
reeks « Keur der Sociologie » 
verscheen een door prof. dr. A. 
Van Braam samengestelde en in
geleide selektie uit « Wirtschaft 
und Gesellschaft Grundriss der 
verstehende Soziologie » en uit 
de «Gesammelte Politische Schrif-
te ». Na een inleiding en een kort 
hoofdstuk over terminologie vol
gen respektievelijk hoofdstukken 
over de sociologie van het gezag, 
de sociologie van de staat, de 

sociologie van de bureaukratie. 
In het aanhangsel zijn bureaukra-
tiebegrippen uit de « Gesammel
te Politische Schriften » opgeno
men en een tabel stelt naast de 
bladzijden van de Nederlandse 
selektie telkens de korresponde-
rende bladzijde van de Studie-
uitgave van 1964. 
Voor wie belang stelt in sociolo
gie, en voor sociologiestudenten 
een uitzonderlijke gelegenheid 
om met een der groten uit de 
geschiedenis dezer — nog jonge 
— wetenschap kennis te maken. 

JD 
Max Weber : fc Gezag en Bureau
cratie » — Universitaire Pers, 
R'dam — Standaard Wetenschap
pelijke Uitgeverij, Antwerpen — 
220 biz. 

J.E. Klausnitz : « Logik-Training » reeks • Kompaktwissen » 
Heyne-Bücher 144 blz. DM 5,80. 

Een praktische en populaire logika door een bekwaam psy
choloog en medewerker aan een instituut voor experimentele 
psychologie en hybernitische psychotechniek. 

G. Obermair : EDV-Grundwissen für Führungskrafte » 256 blz. 
DM 6,80 Heyne Bücher. 

EDV is de afkorting van •• Elektronische Datenverarbeitungs-
anlagen » de Duitse benaming voor computers. Hier wordt 
een soliede basiskennis verstrekt over de EDV-systemen 
voor wie een leidende funktie heeft in ekonomie of admini
stratie en van wie meer en meer een dergelijke kennis ver
langd wordt. 

F.W. Doucet : « Traum und Traumdeutung » Kompaktwissen, 
Heyne-Bücher 192 blz. DM 3,80. 

F.W. Doucet : « Mensch und Psychologie » Kompaktwissen -
192 blz. DM 4,80. 

De moderne psychologie en de psycho-analyse hebben de 
droom als element voor de kennis der menselijke ziel zeer 
sterk aangesproken. Doucet geeft in zijn boekje een uiteen
zetting over de zin en onzin der droomverklaringen. 
In zijn werkje over mens en psychologie brengt de bekende 
psycholoog en wetenschappelijk publicist de geschiedenis 
en de mogelijkheden van de psychologie, met testopgaven. 

H.C. Opfermann : « Die neue Schachschule » Praktische 
Reihe-Heyne-Verlag - 384 blz. - DM 5,80. 

Een lijvige inleiding en wegwijzer voor verdere stappen in de 
edele schaakkunst, met een groot aantal oeTeningen. Aanbe
volen aan alle schaakliefhebbers, die het boek met het 
schaakbord naast zich zullen moeten doornemen ! 

Leonce Peilhard : « Geschichte des U-Bootkrieges 1939-1945 » 
464 blz. DM 6,80 Heyne-Verlag, Munchen. 

werk van de belangrijkste marine-historicus van Frankrijk : 
Dit boek is een goedkope uitgave — in vertaling — van het 
« Histoire générale de la guerre sous-marine 1939-1945 » 
Wie in de geschiedenis van W.0. II geïnteresseerd is, kan 
niet voorbij aan deze zeer degelijke en objektieve historische 
studie, een « dokumentatie bericht van eerste rang » zoals 
een Zwitserse krant schreef. 

WETENSCHAPPElllKE 
UiTGAVEH 

G. De Landsheere : « Inleiding tot het onderwijskundig on
derzoek » Universitaire Pers, R'dam, Standaard Wetenschap
pelijke Uitgeverij Antwerpen 244 biz. 

Dit werk is een vertaling van « Introduction a la recherche 
en education ». Het bevat een empirisch onderzoek van 
onderwijs- en vormingsverschijnselen en beantwoordt daar
door aan de groeiende behoefte het gedrag van leraar en 
leerling proefondervindelijk te toetsen. 

Ralph W Tyler : «Theoretische Grondslag van het curriculum» 
108 blz. Universitaire Pers, R'dam - SWU, Antwerpen. 

Dit boek is de vertaling van een Amerikaans werk, dat poogt 
een basis te leggen voor beschouwing, analyse en interpre
tatie van het curriculum en het instruktieprogramma van een 
onderwijsinstituut Hij wil een antwoord geven op een viertal 
fundamentele vragen in verband met het curriculum en het 
instruktieprogramma . welke doelstelling ? Welke leerwegen 
zijn daartoe geschikt "> Hoe organiseert men die best ? Hoe 
bepaalt men of deze doelstellingen bereikt werden ? 

Maria Degraeve : « Lesvoorbereiding en evaluatie » UP Rot
terdam, SWU Antwerpen. 

Dra. Maria Degraeve is lector voor algemene didactiek aan 
de Ekonomische Hogeschool Limburg. Met dit werk werd 
een praktisch bruikbaar hulpmiddel nagestreefd dat zowel 
bij opleiding van leerkrachten als tijdens latere beroeps
opleiding nuttige diensten kan bewijzen. 

n Bevolking en Gezin ». Tijdschrift van het Centrum voor 
Bevolkings- en Gezinsstudieën Brussel van het Nederlands 
Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag. Verkrijg
baar • Nederlandsche Boekhandel Kapellen. 125 fr. per nr. 
abonnement : 340 fr. per jaar. 

Aanbevolen voor al wie zich met bevolkings- en gezinsproble
men en -politiek bezig houdt. Enkele artikels uit jg. 73 : 
Gezin en Schoolresultaat - Belgische Jeugd en Druggebruik -
Partnerkeuze . biochemische aspekten... 
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ZATERDAG 
20 

APRIL 

12.55 WK ijshockey in Helsinki. 
15.15 Klein Brabant - Schelde. Toe

ristisch programma. 
15.45 Tom Sawyer. Familiefilm. 
17.00 Volksuniversiteit. 
18.00 Colargol. 
18.05 Star Trek. 
18.55 Boeket. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Moeders slimste. 
20.45 Met de muziek mee. 
21.35 Terloops. 
22.20 Cannon. 
23.10 TV-nieuws. 
23.20 WK ijshockey Helsinki. 

11.30 Teleac. 
18.00 WK ijshockey. 
16.02 Kijkkast. 
16.40 Pe knipoog van het Cheru

bijntje. 
17.10 Black Beauty. 
18.00 WK-ijshockey. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Goed dat er nog kabouter-

tjes bestaan. 
20.00 TV-nieuws. 
20.21 Herkent u deze tijd ? Spel-, 

show. 
21.50 Farce majeure. 
22.20 Hier en nu. 
23.00 Dagsluiting 
23.05 TV-nieuws. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Wie van de drie ? 
19.30 Mash. 
20.00 TV-nieuws. 
20.21 De Mountiesshow. 
21.10 Frans festival. 
22.00 AVRO'S Sportpanorama. 
22.50 TV-nieuws. 
22.55 EK-biljarten. 

11.30 Tout partout. 
12.00 Samedi-midi. 
12.50 TV 7. Amusement. 
13.30 Sana rancune. 
12.45 TV-nieuws. 
16.45 Landbouwnieuws. 
17.00 Interwallonie. 
17.30 Ciao Amici. 
17.30 Appuntamento Italiano. 
1Ö.30 Vacances jeunes 1974. 
18.55 De Wombels. 
19.15 Elephant Boy. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Le jardin extraordinaire 
20.45 Cleopatra. Tweede deel. 
22.10 A travers del flamenco. 

TV-nieuws. 

ZONDAG 
21 

APRIL 

14.30 Magister Maesius. 
15.15 Binnen en buiten. 
17.15 Youppy. 
17.20 April doet wat hij wi l . Pro

gramma over mensen en ge
beurtenissen in de maand 
april. 

18.15 Colargol. 
18.20 Sportportret : Ludo Dielis. 
18.45 Van Pool tot Evenaar. Eks-

ploratiekwis. 
19.45 TV-nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.40 De Waltons. 
21.30 Een avond met Carda Fracci. 

Variété. 
22.25 In memoriam Jos De Haes. 

Poëzieprogramma met o.a. 
Hugo Claus. 

22.55 TV-nieuws. 

11.00 Eucharistieviering. 
14.00 Teleac. 
15.00 TV-nieuws. 
15.02 Het programma met de 

muis. 
15.28 Star Trek. 
16.15 Muziek om naar te kijken. 
16.55 Voetbal- en Totouitslagen. 
17.00 IKOR. 
18.20 Teleac. 
18.55 Ti-Ta-Tovenaar. 
19.00 TV-nieuws. 
19.05 McCloud. 
20.15 Man over de vloer. 
20.40 Simon Carmiggelt leest uit 

eigen werk. 
21.45 Een klein uur : U. 
20.45 Waaldrecht. 
22.25 Revue van de verandering. 
23.15 TV-nieuw9. 

18.47 
18.50 
18.55 
19.00 
19.25 
20.40 
20.45 
21.35 
22.10 
22.35 

Vooraf. 
IKOR. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Polly in Tunesië. 
Studio Sport. 
TV-nieuws. 
Bellevue. 
Varen, maar... 
Werkwinkel. 
TV-nieuws. 

9.45 Yoga. 
11.00 Eucharistieviering. 
12.00 Faire le point. 
13.00 Concertissimo. 
13.40 Couleurs et formes. 
14.00 Daktari. 
14.50 Le camp de Saive. 
15.40 Luik-Bastenaken-Luik. 
16.15 Sportuitslagen. 
17.10 Sept sur sept. 
17.50 Follies. 
18.30 Voetbalbeelden. 
19.00 Antenne soir. 
19.30 Les fables de La Fontaine 
19.45 TV-nieuws. 
20.05 Sportweekend. 
20.35 Le renard a l'anneau d'or 
21.35 Don Pasquale. 
23.10 TV-nieuws. 

MAANDAG 
22 

APRIL 

17.30 Schooltelevisie. 
18.00 Colargol. 
18.05 De familie Partridge. 
18.30 De vijfling. Dokumentaire 

over de eerste maanden van 
Poolse vijfl ing. 

19.10 Sporttribune. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Geen tijd om te leven. 

Speelfilm. 
21.50 Enquête van de Nieuws

dienst. 
22.35 TV-nieuws. 

10.45 Schooltelevisie. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Black Beauty. 
19.30 Tweekamp. Kwis. 
20.00 TV-nieuws. 
20.21 Vidocq. 
21.15 NCRV-Springtrofee. 
22.10 Yehudi Menuhin speelt Bar-

tok. 
22.35 Geestelijke liederen. 
22.45 TV-nieuws. 
22.50 School TV. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Toppop. 
19.30 Het ziekenhuis. 
20.00 TV-nieuws. 
20.21 Met vlag en wimpel 
21.10 Cannon. 
22.50 TV-nieuws. 
22.55 Teleac. 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 TV « F ». Vrouwenmagazine. 
19.00 La pensee et les hommes. 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 La tuile a loup. Toneel. 
21.45 Pulsars. 
22.35 TV-nieuws. 

DINSDAG 
23 

APRIL 

17.30 Schooltelevisie. 
18.00 Colargol. 
18.05 Het grote koraalrif. 
18.30 Tienerklanken. 
19.05 Het Humanistisch Verbond. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Waaldrecht. 
21.05 Waarom sidderen de kwa

kers ? J. Florquin en Jan de 
Hartog over Het genoot
schap van de Ware Vrienden 

21.55 Bilateraal 3. Liedjesprogram, 
ma m.m.v. Martine Bijl en 
Julie Felix. 

22.40 TV-nieuws. 

11.10 Schooltelevisie. 
14.00 Schooltelevisie. 
18.55 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Voor achten. 
20.00 TV-nieuws. 
20.21 The naked runner. Frank Si-

natra, akteur en zanger. 
22.00 Gamma. 
22.50 Den Haag vandaag 
23.05 TV-nieuws. 

20.00 TV-nieuws. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
19.05 De stratemakeropzeeshow 
19.30 Guyana - Waterland. 
20.00 TV-nieuws. 
20.20 De Onedinlijn 
21.10 2 voor 12. Kwis. 
21.50 Achter het nieuws. 
22.40 TV-nieuws. 
22.45 Teleac. 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Seniorama. 
19.00 Antenne soir. 
19.15 L'Age en fleurs. 
19.45 TV-nieuws. 
20.20 Télé-souvenances. 
20.50 Les oiseaux de Meiji-Jingu. 
21.40 Vivre en Wallonië. 
22.40 Schooltelevisie. 

TV-nieuws. 

WOENSDAG 
24 

APRIL 

16.30 Jevanjong. 
17.25 Magister Maesius. 
18.00 Wie weet, wint. Kwis. 
18.53 Volksuniversiteit. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Hier is Lucy. 
20.40 Pano 74. 
21.30 Standpunten. IPOVO - CVP. 
22.00 TV-nieuws. 

Opgelet : Het avondprogramma 
kan gewijzigd worden l.v.m. de 
voetbal. Terugwedstrijd halve f i 
nale om de Europabeker. 

10.45 Schooltelevisie. 
17.00 Grabbelton. 
17.15 Aesop's fabels. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19.50 Socutera. 
20.00 TV-nieuws. 
20.20 Politieke partijen. D' 66. 
20.30 Buggins' Erminé. 
21.25 Panoramiek. 
21.50 Studio sport. 
22.15 Den Haag vandaag. 
22.30 TV-nieuws. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 50 keer Kartner. 
20.00 TV-nieuws. 
20.21 Lili. Speelfilm. 
21.40 Op uw gezondheid. 
22.10 Kenmerk. 
22.45 TV-nieuws. 
22.50 Teleac. 

14.00 Schooltelevisie. 
16.45 Feu vert. 
18.25 Les volants. 
18.55 Le manége enchanté. 
19.00 Antenne soir. 
19.15 L'Age en fleurs. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Variétés. Cirkusprogramma. 
21.15 Sports en vie. 

TV-nieuws. 
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DONDERDAG 
25 

APRIL 

17 30 Schooltelevisie. 
18.00 Colargol. 
18.05 Black Beauty. 
18.30 Tienerklanken. 
19.05 De Belgische week in Dal

las (Texas). Dokumentaire. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Wachtwoord. Kwis met Ro

land Verhavert en Tine Bal
der. 

20.45 Het'trouwfeest. TV-spel naar 
Berthold Brecht. 

21.45 Première. 
22.35 TV-nieuws. 
22.35 Yoga. 

10.45 Schooltelevisie. 
11.35 Schooltelevisie. 
14.25 Schooltelevisie. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 EO-Kinderkrant. 
20 00 TV-nieuws. 
20.20 Ik ben Harry's 
20.55 Nader bekeken. 
21.20 Looft den Heere 

ruggegraat. 

22.00 Het gat van Nederland. 
23.15 TV-nieuws. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 De eenzame weg naar Tim-

boektoe. 
20.00 TV-nieuws. 
20.21 Duys op donderdag. Met Hil-

degarde Knef. 
21.40 Liesbeth en Ramses. 
22 25 Ontdek je plekje. 
22.30 Den Haag vandaag. 
22.45 TV-nieuws. 

14.00 Schooltelevisie. 
18 10 1, 2, 3 j'ai vu. 
18.30 Yoga. 
19.00 Antenne soir. 
19.15 L'Age en fleurs. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 Contacts. 
22.15 De filmmolen. 
20 20 L'Homme au bras d'or 
22.55 TV-nieuws. 

VRIJDAG 
26 

APRIL 

17.30 Schooltelevisie. 
18.00 Colargol. 
18.05 Bobek en Lolek. 
18.15 Volksuniversiteit. 
18.25 Op safari in Argentinië. Re

portage. 
18.50 Ziet u er wat in ? 
19.03 Protestants-godsdienstige 

uitzending. 
19.45 TV-nieuws. 
20.15 De familie Ashton. 
21.05 Konfrontatie. 
21.50 TV-nieuws. 
22.00 De andere f i lm. Der Ameri-

kanische Soldat. Naar R.W. 
Fassbinder. 

10.45 Schooltelevisie. 
11.35 Schooltelevisie. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Zorro. 
19.30 Wat een familie ! 
20.00 TV-nieuws. 
20.21 Alles of niets. Kwis. 
21.10 Hawkins. 
22.25 Olympia's ronde door Neder

land. 
22.30 Wereld op wielen. 
22.55 Doorpraten. 
23.35 TV-nieuws. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 TV-nieuws. 
19.05 Waar of niet waar. 
20.00 TV-nieuws. 
20.21 The Eddy go round show. 
21.10 Goud voor Montevazall. 
22.00 Hier en nu. 
22.40 Vroomheid in hout en steen 
22.50 Uit de kunst. 
23.15 TV-nieuws. 

14.00 Schooltelevisie 
17.00 Syndicalisme. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 La communauté Frangaise 

de Wallonië et Bruxelles. 
19.30 Tekenfilms. 
19 45 TV-nieuws. " 
20.20 Transit. De kinderen van Na 

pels. 
21.10 Histoire d'Amérique. 
22.20 Recital Oscar Peterson. 
23.15 TV-nieuws. 

Vrijdag 26 april de tweede film van het drieluik ge wijd aan R.W. Fassbinder «der Amertkanische soldat». 
Reeds aankondigen: zondag 28 april : « Topaz », tr iller van Hitchcock. 
Dinsdag 23 april : Bilateraal met o.a. Martine Bijl. 
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poficmiiK 
EINDELIJK 
Van Frans Verbeeck werd gezegd 
dat hij er maar niet in slaagde 
een « klassieker • te winnen. Hij 
werd dikwijls genoeg tweede of 
derde, maar een grote overwin- • 
ning zat er nooit in. Tenzij in het 
kampioenschap van België, maar 
dat wordt eigenlijk nog niet tot 
de grote klassiekers gerekend. 
Eerder tot de vaderlandse folk
lore. Maar nu zie, verleden don
derdag, won de Frans eindelijk 
zijn koers : de Waals Pijl. En hij 
moest er zowaar Roger de Vlae-
minck, Walter Godefroot en Erik 
Leman voor kloppen in de spurt, 
mannen die allemaal — op papier 
— stukken rapper zijn dan hij. 
Daarmee zit Verbeeck dan, voor 
zover dat nog niet het geval was, 
in de klub der groten. 

HET EVENEMENT 
Het evenement van de eeuw 
wordt in Zaïre ongetwijfeld het 
wereldkampioenschap boksen, in 
september, tussen Cassius Clay 
en Foreman. Tot de regering toe 
IS zich met de organisatie gaan 
bemoeien. Het ziet er dus naar 
uit dat alles zal gesmeerd lopen. 
Maar dan niet voor Cassius Clay, 
want Francis Ngombe heeft voor
speld dat de « king » op zijn kop-
peken zal krijgen. Nu kent deze 
Nogombe wel niks van sport of 

boksen, maar hij schijnt zo een 
beetje de top-waarzegger te zijn 
van Afrika. 

BEDREIGING 
Bedreiging voor de autosport : er 
is een koninklijk besluit dat, in 
het kader van de gerechtigde 
strijd tegen de geluidshinder, se-
rieuse beperkingen oplegt aan or
ganisaties op gesloten omlopen. 
Het zwaarst zullen, naar het 
schijnt, de zogenaamde piraat-or
ganisaties getroffen worden, 
maar ook rasechte, officiële wed
strijden op omlopen als Nijvel en 
Zolder zouden moeilijkheden kun
nen krijgen. Een beetje komiek Is 
het wel dat het KB geen gewag 
maakt van koersen op de open
bare weg. Maken de monsters 
daar misschien minder lawaai ? 

EVEN AAN DENKEN 
Met de paasvakantie achter de 
rug en met enkele vrije dagen 
in het vooruitzicht, mag hier 
misschien even herinnerd worden 
aan de oproep die ook via tele
visie en radio werd gedaan : as-
temblieft de mooie hoekjes in 
ons land proper houden. Wij heb
ben nog meer mooie en rustige 
plekjes dan wij wel eens denken, 
zowel in Vlaanderen als Wallonië. 
Wij hebben ze hard nodig. Laten 

NONKEL GEORGES, LOWIE EN DE PRESIDENT 
De president zien binnenkomen in de staminee van de Sjarel is een 
evenement op zijn eigen. Proper opgepolierd, dil<l<e sigaar in de l<op, 
gouden tand bloot, joviaal, het verstand in persoon. Geen wonder dus 
dat alleman subiet rond hem hangt. Alleman krijgt een hand, en alle
man krijgt een pint. Behalve Lowie. Geen pint en geen hand voor 
Lowie. Die gaat dan maar verhuizen van de toog naar een tafeiken bij 
de deur. 
Het is Lowie zijn eigen schuld. Veertien jaar heeft hij, gelijk dat past, 
zonder één cent en zonder één merci, zijn nestel afgedraaid voor de 
klub En op een goeie dag zei hij . « President, ik heb genoeg van uw 
geparadeer en uw gefoefel. Ik bol het af ». 
Wat had Lowie dan, met bewijzen aan de hand, te zeggen op de presi
dent ' Wat kende Lowie, een simpele werkmens, van investeringen en 
public-relations die renderen op lange termijn ? Kon de president nu 
met Lowie bij mon ami Ie sénateur zus en Ie fondé de pouvoir zo 
gaan, allo ? Maar bon, Lowie wou de anarchist uithangen, ruzie stoken, 
de grote mensen voor de voeten lopen. Dag Lowie, ik zie u niet meer 
staan en ik ken u niet meer. 
Wij, de stamineemeubelen van de Sjarel, wij hebben Lowie duizend 
keer gevraagd wat voor gefoefel dat was. Lowie zei niks. 
En nu, daar aan de deur, zei hij ook niks. Hij luisterde zo maar wat 
naar de redevoeringen van de president. Van ik ga dit en ik ga dat. 
En van de ezels die niks verstaan. En in de moderne business, verstade 
da, die voetbal geworden is, zal ik... 
" En ikke, zei nonkel Georges, ik ga mij een beetje bij Lowie zetten ». 
En hij en Lowie kochten een fles geuze, en toen de prezident nóg een 
rondje gaf, en de Sjarel aan nonkel Georges zo met een vaag gebaar 
vroeg wat het voor hem moest zijn — aan Lowie mocht hij niks vragen 
— ' zei ' den ouwe » heel hard : « Voor mij niks, Sjarel, ik ben al 
geriefd. En Lowie ook ». 
De volgende diskoer van de president was veel minder. En d'r wilden 
er nog bij Lowie gaan zitten. Maar ze dierven niet... 

wij allemaal samen een kleine 
inspanning doen om ze niet te 
verknoeien met lege flesjes en 
blikjes, frietenzakjes en plastiek
verpakking. 

GESPEELD 

Voor wat de voetbal kompetitie in 
eerste afdeling betreft kan wel 
gezegd worden dat het gespeeld 
is. Drie speeldagen voor het ein
de staat Anderlecht met vier pun
ten voorsprong aan de leiding. 
Nog één overwinning volstaat om 
de titel te verzekeren, en die 
overwinning zit er zeker nog In. 
Daarenboven liet Antwerp — 
tweede gerangschikt — verleden 
zondag op Beringen een zeer po
vere indruk. De kans lijkt dus 
ook klein dat Antwerp voor de 
rest alles gaat winnen. En ter
loops gezegd : zoals Beringen te
gen Antwerp (en Anderlecht) 
speelde is het ook niet de ploeg 
om de rode lantaren te dragen. 

FRENCH GAN-GAN 
De enige serieuse koers in Hol
land, de Amstel Gold Race, werd 
verleden zaterdag betwist. Ge
woonlijk wordt die koers gewon
nen door de Belgen, maar dat was 
dan deze keer niet het geval. 
Overwinnaar werd de Hollander 
G. Kneteman, behalve van naam 
voor ons een nobele onbekende. 
Het was echter niet helemaal 
« oranje boven », want de over
winnaar rijdt voor het Franse 
merk GAN-Mercier, merk dat met 
o.m. Zoetemelk en Bal (ronde van 
Vlaanderen) dit jaar al verschil

lende overwinningen behaalde. 
Zou GAN — een verzekerings
maatschappij — zinnens zijn « Ie 
plat pays » te veroveren ? 
GAN wou niet deelnemen aan het 
tweede bedrijf van de koerserij 
in Wallonië, Luik - Bastenaken -
Luik. Raymond Poulidor, de beza
digde oude wijze van de ploeg, 
was van oordeel dat er teveel 
« treiterij » was gebeurd In het 
eerste bedrijf, de Waalse Pijl. 
Raymond had een bijna officiële 
organisatie opgemerkt om de 
Belgische koereurs de hellingen 
op te duwen. Wij kunnen het na
tuurlijk noch ontkennen noch be
vestigen, want wi j hebben er niks 
van gezien, maar als wij ons goed 
herinneren was men in Frankrijk 
ook niet vies van wat daadwerke
lijk supporterschap voor de eigen 
favorieten. 

ff Als een minder be
faamd renner ge

durende enkele weken 
uit de kompetit ie ge
bannen wordt bekom
mert niemand 
zich om zi jn lot 

Eddy Merckx. 

ff 

Tot nu toe (donderdagmiddag liep elke rit in de R.v. Belgié op een 
(gevaarlijke) groepssprint uit. De groten zijn steeds vooraan... 

OPGAVE 94 

HORIZONTAAL 

1) Nederlands dagblad 
2) Oosterlengte - Groeiwijze -

Braziliaanse stad 
3) Anagram van « Mond » -

Medeklinkers van « KEGEL » 
4) Rijksmajoor - Anagram van 

• DOET » - Getij 
5) Victor - Eigenaardige 
6) Europees land 
7) Ter stede - Verkorting van 

EVERT 
8) Tijdig - Boogbal 
9) Van adel - achter 

10) Terugbetaling 

VERTIKAAL 

1) President 
2) Oosterlengte - Vogel - Lid

woord 
3) Gram - Snijting 
4) Woestijnschip - Zangstem 

5) Meisjesnaam - Koor 

6) Bouwvallig huis - Ontkenning 
7) Regelmaat - Thans 
8) Woonschip - Appartement 
9) Afrikaans land 

10) Doeane 

OPLOSSING 93 
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VAN DAG... 
MAANDAG 
Hoe begrijpen wij de vrees die 
onze vriend Luc Varenne om het 
hart sloeg, toen hij zich verplicht 
zag neer te schrijven : « Som
migen zouden zich kunnen inbeel
den dat ik (Luc) behoor tot de
genen die mordicus geloven dat 
het met Eddy Merckx de berg af
gaat ». Die vrees van de krolle-
kop zal wel ongegrond zijn. Geen 
enkele serieuze Belg twijfelt er 
aan dat van alle Eddy-aanbidders 
Luc de ijverigste is. 

DINSDAG 
Waar het hart van vol is, loopt 
de mond van over. Wij moeten 
het nog eens over Eddy hebben. 
Met verschrikte blik en ontroerd 
tot in het merg van zijn beende
ren is het TV-sportfenomeen van 
piket ons komen melden dat 
Eddy ziek is, en de Belg der Bei
gen is dat in hoogst-eigen per
soon komen bevestigen. Het is 
zelfs niet uitgesloten dat de 
ziekte enkele dagen aanhoudt, 
want er komen anti-biotica bij te 
pas. De malheuren blijven het 
vaderland teisteren. 

WOENSDAG 
Schoonspel alweer in het schoon
ste aller spektakels : potstampe-
rij op Europees vlak. Deze keer 
de halve finale voor de Europa
beker voor landskampioenen, «ge
speeld» door Celtic Glasgow en 
Atletico Madrid. Een festival van 
stampen, pootjelappen, natrap
pen, catchgrepen en moordaan
slagen. En voetbal om bij te 
bleiren. De arbiter was de kluts 
kwijt, en het publiek gevaarlijk 
zot. Kon men — in deze Goede 
Week — deze kelk niet aan ons 
laten voorbijgaan ? 

DONDERDAG 
Voorzitter Quisenaerts van Spor
ting LIerse neemt ontslag. Hij 
blijft wel in het bestuur, kwestie 
van de centen die hij in de klub 
stak te kunnen rekupereren wei-
licht. De reden is niet, zei hij, 
dat Lierse slecht marsjeert — 
dat is nog gebeurd — maar dat 
de kritiek en ondankbaarheid wat 
al te zwaar beginnen te wegen. 
Quisenaerts heeft inderdaad een 
en ander gedaan voor Sportkring. 
Als « ze » dan met doodsbedrei
gingen afkomen, is het tijd om te 
gaan. 

VRIJDAG 
De juffrouw die elke dag onze 
kranten brengt, had vandaag «Les 
Sports» niet mee. Het werd dus 
een lege, troosteloze, eindeloze 
dag. Wij hebben een tijdlang met 
holle blik door huis en hof ge
zworven. Zijn dan aan de drank 
geraakt. Zijn rond vier vijf uur 
doodziek in elkaar gestuikt tus
sen de lege jeneverflessen. We
ten nu maar al te best dat ons 
leven zonder sportinformatie 
waardeloos is. 

ZATERDAG 
Jo Röpcke was wellicht zat toen 
hij zei dat « Steeds op kop » een 
goede film is, menselijk en infor
matief en zo. Wij zijn gaan kijken, 
en hebben van de wielersport 
helemaal niks gezien, over « de 
mens » Merckx alleen wat super
sentimenteel gezwam gehoord — 
klaar voor kosumptie met de on
derbroeken erbij — en ervaren 
dat onze Vlaamse taal nog net 
geschikt is om hier of daar bij 
sterke emotie wat nagenoeg on
verstaanbare klanken uit te sto
ten. Ook in de huiskring van twee 
Vlaamse mensen die liever Frans 
klappen. 

ZONDAG 
De vakantie begint nu het weer 
slechter dreigt te worden. Zal cns 
een zorg wezen. Naar jaarlijks 
gebruik duiken wij voor een poos
je de bossen van onze Ardennen 
is. Footing is ook bij storm en 
ontij een boeiend bedrijf. De laat
ste woorden die wij uit ons ma-
chientje wringen zijn de wens 
dat wij allemaal een prettige va
kantie zouden kennen, waar dan 
ook, en dat wij allemaal een 
beetje sport zouden beoefenen, 
hoe dan ook. 

TOT DAC... 
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DIE 
VERVELENDE 
KOERDEN 

De opstandige Koerden maken 
weer nieuws. Zij doen dat, bij tiid 
en wijle, ai eni<e!e tientallen ja
ren. De Arabieren, die na het ver
trek van de Engelse kolonizatoren 
uit Irak opnieuw de macht in han
den genomen hebben, zijn er 
nooit in geslaagd dit Indo-Europe
se bergvolk volledig onder hun 
gezag te krijgen. Dit laatste is er 
zijnerzijds nooit in geslaagd, zijn 
onafhankelijkheid met een staats-
of deelstaatsstruktuur te beveili
gen. , 
Is dit niet bevreemdend, zo n lan
ge onbesliste strijd in een tijd 
waarin zovele nieuwe onafhanke
lijke staten ontstaan ? 
De tragedie van de Koerden be
staat hierin dat zij helemaal al
leen staan, zonder vrienden, met 
vele vijanden. 
Hun woongebied strekt zich uit 
over het noorden van Irak, het 
noordwesten van Iran, de uiterste 
noordoost-spits van Syrië, het 
oosten van Turkije en een zuide
lijke strook van de Sovjet-Unie : 
vijf landen die natuurlijk geen van 
allen goedschiks een stuk grond
gebied en gezag aan een op te 
richten Koerdistan wensen af te 
staan. 

.noedigheid tegenover een opstan
dige bergstam. 
In Syrië wonen slechts een half 
miljoen Koerden. De Syrische Ara
bieren gebaren alsof die niet be
staan en maken het buitenlandse 
loernalisten zo goed als onmoge 
lijk. hun Koerdisch gebied te be
treden Het zwaartepunt van de 
strijd ligt echter In Irak, het enige 
iand waar de Koerden In gewa
pend verzet zijn gekomen. 
De houding van het westen tegen
over Syrië en Irak wordt meer 
dan ooit bepaald door de beden
king dat dit Arabische, dus olie-
voortbrengende of -aanbrengende 

NAVO EN OLIE 

Van het Westen hebben de Koer
den geen steun te verwachten 
Turkije is een NAVO-bondgenoot 
en wel een zeer belangrijke. De 
Turken onderdrukken de Koerden 
met harde hand (verbod van Koer
disch onderwijs en pers, ontrui
ming van grensgebieden en zo 
meer) Westerse steun aan de 
Koerden In Turkije zou door de 
Turken zeer slecht onthaald wor
den en bijgevolg het NAVO-bond
genootschap in gevaar brengen 
(dat reeds wankel genoeg Is we
gens wrijvingen met de Grieken) 
Het IS bovendien weinig waar
schijnlijk dat de NAVO-strategen 
zouden Instemmen met het af
staan van een aroot bergmassief 
op zulk cruciaal punt op de we
reldkaart Te meer daar van een 
eventueel Koerdistan waarschijn
lijk niet meer dan een neutrale 
houding zou kunnen verwacht 
worden 
In Iran hebben de Koerden het 
relatief nog het best : een radio-
zendstatlon. een paar kranten, 
maar geen schijn van autonomie 
Ook Iran is een belangrijke bond
genoot van de Westerlingen. Het 
is niet denkbaar dat enige Wester
se regering dit betrouwbare land 
zou willen bewegen tot het vrij
willig prijsgeven van een strate
gisch grensgebied vlakbij de Sov
jet-Unie en dit uit louter edel-

landen zijn. Voor niets ter wereld 
zijn Westerse regeringen heden 
ten dage bereid, tegen Arabische 
schenen te stampen. Zeker niet 
om genoegen te doen aan een 
volk waarvan zij weinig voordeel 
verwachten. 

Blijft nog de kleine (150.000 men
sen sterke) Koerdische minder
heid binnen de Sovjet-Unie. Bij ons 
weten heeft sedert het einde van 
de oorlog nog nooit enige Wes
terse regering openlijk belang
stelling betoond voor een van «1« 
vele In de Sovjet-Unie levende 
volkeren die door verrussing be
dreigd worden, laat staan bij de 

Russische gezagsdragers daarte
gen geprotesteerd of de getroffe
nen vanuit het vrije Westen enige 
steun voorgespiegeld. 
Waarom zouden ze het dan voor 
die kleine groep Koerden wel 
doen ? 
Zolang het Westen geen voordeel 
ziet in de onafhankelijkheid der 
Koerden zal het er ook geen vin
ger naar uit steken. 

Moellach Moestafa Al Barzani 

ONDEUGDELIJK BREEKIJZER 

Geldt deze waarheid ook voor het 
Oosten, In dit geval het Russische 
rijk ? 
In de ogen van sommige Wester
se politlekers blijft op de Koer
den-opstand een pro-Russische 
verdenking wegen. De nu 74-jarlge 
opstandelingenaanvoerder « gene
raal » Moellach Moestafa Barzani 
ontving inderdaad deze titel in de 
Sovjet-Unie. Hij had daar, in de 
SSR Armenië een toevlucht ge
vonden toen de sjah van Iran de 
op Iraans gebied gevestigde Koer
dische Mahabadrepubllek met de 
hulp van Iraakse troepen opgerold 
had. In die tijd toonden de Russen 
zich belangstellend voor de Koer
den (die In de socialistische Sov-
jet-republlek Armenië niet ver
volgd maar ook niet erkend wor
den), In de krachtdadige Barzani 
zagen zij een breekijzer dat Irak 
(toen nog een koninkrijk) zou kun
nen verminken (het Koerdische 
woongebied omvat ook de olie
velden van Kirkoek). Eens als 
staat bestaande zou Koerdistan 
onrust kunnen stoken in de Wes
terse steunpunten Turkije en Iran, 
terwijl de Russen, als bondgeno
ten In de vrijheidsstrijd, weinig 
te duchten zouden hebben voor 
hun eigen Koerdisch gebied. 
De politieke evolutie In Irak heeft 
de Russen van houding doen ver
anderen. De — uiteraard niet 
linkse — koning werd van de 
troon gestoten en de republiek 
kwam in handen van de Baath-
partij, met sterke socialistische 
inslag. 
Bovendien maakte Barzani, die in
middels naar Irak teruggekeerd 
was en er 'n Koerdische Demokra-
tische Partij gesticht had, geen 
aanstalten om de rol van kom-
munistisch gangmaken te spelen. 
Hem was het alleen om een zo 
groot mogelijke onafhankelijkheid 
voor zijn volk te doen, niet om 
klassenstrijd. Hij was dus voor 
de Russen veel minder bruikbaar 
dan de Iraakse Arabieren. 
Deze Arabieren maken bovendien 
moeizaam maar toch merkbaar 
vorderingen naar een grotere so
lidariteit toe. De Russen zouden 
nu, meer dan in 1947, deze solida
riteit tegen zich krijgen en zodoen
de kostbare invloedssfeer moeten 
prijs geven, indien zij in één Ara
bisch land, Irak, een afscheidings
beweging als die van de Koerden 

zouden steunen. Om die te doen 
slagen zouden zij trouwens ster
ke rechtstreekse militaire hulp 
moeten leveren ; wat ze, zo dicht 
bij de NAVO-grens, waarschijnlijk 
liever niet wagen. 
Met des te meer reden laten de 
Russen zich dan ook niet gelegen 
aan de veel minder talrijke en 
veel minder roerige Koerden In 
Syrië. 
Daarbij dient nog gevoegd : de he
le konstellatie van het Midden-
Oosten als pion op het schaak
bord der internationale politiek. 
De Russen hebben 't niet gemak
kelijk om in dit gebied, waar ge
vaarlijke brandhaarden smeulen en 
steeds kunnen oplaaien, de Ara
bieren op hun hand te krijgen. 
Omdat de Koerdenopstand geen 
marxistische inslag vertoont en 
bovendien ongelegen komt in dit 
deel van de wereld, is hij dus voor 
de Russen van geen nut als breek
ijzer in het Miden-Oosten. Daar
om kunen de Koerden ook van het 
Oosten niets verwachten. 

WERELDGEWETEN DOOF 

En van het wereldgeweten dan ? 
Kan daar soms geen invloed van 
uit gaan ? Kan dit geen wind doen 
opsteken waar een aantal rege
ringen hun zeilen moeten naar 
zetten ? 
Teoretisch kan dit inderdad. Maar 
in de praktijk stellen wij vast dat 
dit wereldgeweten zich sedert het 
einde van de laatste wereldoorlog 
nog nooit geroerd heeft om enig 
volk te bevrijden. Wél om ge
kleurde bevolkingen van hun kolo. 
nizatoren af te helpen, althans 
voor zover deze laatsten West-
Europeanen waren. En ook om 
sociale verdrukking in het kom-
munlstische deel van de wereld 
aan te klagen. Maar nooit om de 
vrijheid van enig volk. als etni
sche, volksnatlonale eenheid, te 
bewerken ; nooit om de opslor
ping, gelijkschakeling, versmelting 
van kleine door grote volkeren te
gen te gaan. Want dit ware « na
tionalisme ». In marxistische ter
men : « bourgeois-nationallsme »; 
bourgeois : « stammentwisten, 
in de ogen van de kapitalistische 
achterhaald » door een opper
vlakkig kosmopolitisme. Alleen zo 
kan men de onverschilligheid uit
leggen van genoemd wereldgewe
ten voor de post-koloniale slach
tingen en uitdrijvingen in Biafra, 
Bangia Desj en Oeganda. Alleen 
zo is het te begrijpen waarom het 
begrip « bevrijdingsbeweging » 
vernauwd wordt tot de opstanden 
in Portugal's Afrikaanse koloniën. 
En meteen is het duidelijk waar
om het wereldgeweten geen op
risping over heeft voor een zo 
moeilijk manipuleerbare zaak als 
die van Koerdistan. 

KAREL JANSEGERS 
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