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MET DE SOCIALISTEN IS DIT NIET MOGELIJK

VAN GEMEENSCHAP TOT GEMEENSCHAP
Het,gesprek van Steenokkerzeel
tussen alle partijen, behalve de
socialisten en de kommunisten,
was een belangrijke politieke gebeurtenis ook al leidde het niet
dadelijk tot een deelname van
de federalisten aan de regering.
Voor de allereerste maal werden
de traditionele partijgrenzen resoluut doorbroken en kwam het tot
een opbouwend gesprek van gemeenschap tot gemeenschap. Voor
een dergelijke benadering van de
gemeenschapsproblemen heeft de
Volksunie jarenlang gepleit. Het
bewijs is nu geleverd dat dit de
goede manier van aanpakken is
om tot duurzame oplossingen te
komen. Te Steenokkerzeel werden,
op zeer korte tijd, opmerkelijke
resultaten geboekt.
Terecht werd in de pers opgemerkt dat men na 23 uur beraad
in het kasteel van Ham veel verder stond dan na jarenlange palavers tussen de traditionele par-

tijen. Velen vonden het dan ook
jammer dat dit vruchtbare beraad
toch nog moest stranden op die
eeuwige kwestie van Brussels
grenzen. En wellicht ook op het
feit dat de onderhandelaars, na de
uitputtende nachtelijke maraton,
al te vermoeid waren om die
moeilijke kwestie nog meester te
kunnen worden.
Uit de reakties van diverse partijleiders nadien klonk duidelijk op
dat men het jammer vond dat uiteindelijk toch geen akkoord tot
stand kwam. En men liet verstaan
dat het zelfs wenselijk zou zijn op
een of andere manier het gesprek
verder te zetten in de geest van
Steenokkerzeel. Een wens die ook
vandaag nog niet begraven lijkt,
ook al doen de konservatieven —
van « La Libre Belgique » tot « Het
Belang van Limburg » — hun
uiterste best om het te doen voorkomen alsof dit « avontuur »
slechts een voorbijgaande sotter-
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Tindemans is nu klaar met de
vorming van zijn katoliek-liberaal minderheidskabinet. Dinsdag komt hij met zijn regeringsverklaring voor het parlement. Het is op basis van deze
teksten dat de partijraad van
de Volksunie zich diezelfde
avond nog zal uitspreken over
de aan te nemen houding tegenover deze wankele regering.
De formateur en de leiders
van de partijen die hem steu-

nen hebben dus nog maar enkele dagen de tijd om duidelijk te maken op wie zij al
dan niet wensen te rekenen
voor het verlenen van de
onontbeerlijke
parlementaire
steun, en onder welke voorwaarden.
Het heet dat men bij de liberalen en ook in een belangrijk
deel van de CVP daartoe op
federalistische hulp rekent. De
PSC van haar kant — die haar
droom van een rooms-rood ka-

nie was. Deze kringen hebben er
alles voor over om een federalistische hervorming van de Belgische staat te dwarsbomen, en
daartoe verkiezen zij zelfs een
pakt met de (socialistische) duivel.
Dat de BSP-ers zuur reageren op
het konklaaf van Steenokkerzeel
verwondert natuurlijk niemand.
Steeds hebben deze arrogante heren van de daken geschreeuwd
dat men hen niet kon missen bij
de vorming van om het even welke regering. Zij zegden het zo
vaak dat zij dit sprookje uiteindelijk zei zijn gaan geloven. En
uitgaande van hun vermeende
onontbeerlijkheid stalden zij aan
hun partners de onmogelijkste
eisen. Zij waren ervan overtuigd
dat men hen zelfs de maan zou
moeten geven, als zij dat wilden.
Nu zij hebben kunnen vaststellen
dat een alternatieve regering zonder socialisten wel degelijk tot

binet onder de leiding van
Vanden Boeynants nog niet
heeft opgegeven — blijft zich
dubbelzinnig gedragen.
Bepaalde verklaringen van kristen-demokratische zijde lieten
bovendien uitschijnen dat een
verruiming van dit minderheidskabinet over enkele tijd
niet moet uitgesloten worden,
ook niet in de richting van de
socialisten.
Inmiddels zijn er in de pers
ook reeds teksten verschenen
die in het regeringsakkoord
zouden worden opgenomen.
Wat de gewestvorming betreft
zouden die in grote trekken
overnemen wat in Steenokkerzeel' bedisseld werd en waarover een breed akkoord mogelijk leek, behalve natuurlijk
voor de begrenzing van Brussel.
Als men echter moet
voortgaan op deze persartikelen, dan zouden nochtans sommige zaken waarover men op
het kasteel van Ham akkoord
ging inmiddels in de mist zijn
opgegaan : het lidmaatschap
van de Vlaams-Brusselse senatoren in de Vlaamse gewest-

de mogelijkheden behoort, zijn zij
in totale verwarring geraakt. Sommigen barsten van woede, anderen steken hun spijt niet onder
stoelen of banken en die probeerden zelfs deze week nog terug
in het spel te geraken en dit tegen elke prijs. Aan de andere
kant is het zo dat zij tal van
CVP-ers en liberalen de jongste
jaren zo gedegouteerd hebben dat
die niet meer willen horen van
een nieuwe alliantie met de BSPers. Dit gevoelen heeft er trouwens in belangrijke mate toe bijgedragen het politieke taboe te
doorbreken, en het gesprek met
de federalistische partijen mogelijk te maken.
Ook wij zijn van oordeel dat in
de qeest van Steenokkerzeel moet
kunnen verder gepraat worden
om uiteindelijk tot een gewestvorming te komen welke die
naam verdient. Ook wij wensen
de hypoteek van de gemeen-

raad bijvoorbeeld, en de pariteit in het uitvoerend orgaan
van het Brussels gewest. Zaken die voor de Vlaamse gemeenschap echt niet onbelangrijk zijn.
De partijraad van de Volksunie zal zich dinsdagavond in
volle vrijheid, maar tevens in
het volle besef van zijn verantwoordelijkheid tegenover de
Vlaamse gemeenschap uitspreken. Opdat hij dit tenvolle zou
kunnen doen, lijkt het dringend geboden dat de h. Tindemans en de regeringspartijen
klare wijn zouden schenken.
Er mag bijvoorbeeld
geen
twijfel meer bestaan over de
vraag of de regering al of niet
zinnens is in het regeerakkoord op te nemen wat te
Steenokkerzeel het akkoord
wegdroeg van alle aanwezigen,
en of zij vastbesloten is zonder uitstel de besprekingen
die daar begonnen zijn met
dezelfde partners voort te zetten.
Daarover mag niet de
minste dubbelzinnigheid meer
blijven bestaan.
Paul Martens.

schapsvraagstukken definitief te
lichten om alle energie dan te
kunnen besteden aan de talrijke
zware problemen waarmee onze
bevolking te kampen heeft. Het
moet nu gedaan zijn met de
struisvogelpolitiek en de halfslachtigheden.
Welnu, dit is met de socialisten
erbij nu eenmaal niet mogelijk. In
het verleden hebben zij ten overvloede bewezen dat die problemen hen geen barst kunnen schelen, en zij hebben zich op alle
mogelijke manieren als saboteurs
aangesteld. Een gesprek « van gemeenschap tot gemeenschap » is
met hen onmogelijk, daar hebben
zij zich in 't verleden steeds tegen
verzet. Vorige zondag nog, na de
nacht op het kasteel van Ham,
verklaarde een Willy Claes nog
voor de Franstalige TV dat zo'n
gesprek met hen erbij niet zou
doorgegaan zijn. Als « nationale »
partij zouden zij niet geduld hebben dat Vlamingen en Franstaligen afzonderlijk overleg pleegden.
Het zou dus een (ondoelmatig) gesprek onder partijen zijn gebleven.
Dit is de reden waarom de Volksunie eist dat een eventuele voortzetting van het gesprek van Steenokkerzeel zou plaats vinden tussen de partijen die daar vertegen,
woordigd waren, en dus zonder de
BSP-ers erbij. Dit heeft helemaal
niets met anti-socialisme te maken, maar met voor de hand liggende redenen van doelmatigheid. De BSP moet trouwens de
geldigheid van gepsrekken van gemeenschap tot gemeenschap niet
betwisten omdat zij er, als sterkste partij in Wallonië en tweede
sterkste in Vlaanderen, niet bij
zijn. De gesprekspartners van
Steenokkerzeel — en dit kan niemand betwisten — vertegenwoordigden immers de grote meerderheid van de demokratisch verkozenen uit Wallonië en Vlaanderen.
Welnu, dan ?

OPGELET,
MEDEWERKERS
Volgende week, op 1 mei,
heeft ook onze redaktie
en drukkerij vrijaf.
Gelieve dus uw teksten
een dag vroeger in te sturen ten einde de vlotte afwerking van ons blad mogelijk te maken.
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DIAGNOSE EN REMEDIE

Na de verkiezingsnederlaag van
onze partij werd zowel aan de top
als aan de basis aan ernstige
autokritiek gedaan
over het al
gemeen was er grote eensgezind
held over de verschillende fakto
ren die tot stemmenverlies heb
ben geleid Het is echter niet vol
doende rapporten op te maken
WIJ moeten drastische maatrege
len treffen om hieraan te verhel
pen Hierbij enkele suggesties
Een eerste opmerking was • de
VU voerde een zwakke oppositie
en was een partij zoals de andere
gewoiden
Alhoewel ingewijden
weten dat (de meeste van) onze
parlementairen
intensief
werk
hebben verzet m het Parlement
en ver boven het gemiddelde van
hun kollega s uitstaken kwam dat
geenszins over het Parlement is
nu eenmaal gedegradeerd en bo
vendien beschikken wij over geen
eigen pers Laat onze verkozenen
hun tijd met meer verspelen m
dat
eerbiedwaardige
huis
en
meer naar de basis komen Het is
nu bewezen dat parlementairen
die in het Parlement een flop wa
len maar m de plaats een gans
net van dienstbetoon hadden op
gebouwd de meeste stemmen
aanbrachten En dat telt toch '
En laat onze parlementairen aan
de kop gaan staan van manifes
taties van akties bv te Brussel
en aan de taalgrens (waarom
wordt er geen woord meer ge
rept over de Voer ' )
laat zij on
wettelijke toestanden aanklagen
ministeries bezetten en noem
maar op
de spuitbussen liggen
voor hen klaar i Wij staan achter
hen 1
Een andere vaststelling was dat
de miljoenenkampanje van andere
partijen (denk maar aan Tinde
mans De Clercq en Claes) ren
deerde
Gezien de Volksunie militanten
nog altijd de meest intensieve
schooiers zijn is het dus een feit
dat die tientallen (of honderden)
miljoenen elders vandaan komen
Zoals het voor enkele jaren nog
werd toegegeven voor de TV ko
men deze gelden voor het over
groot deel uit hun nevenorgani
saties Laat de Volksunie initia
tieven nemen om het verkiezings
budjet openbaar te maken en te
beperken maar laten wij onder

tussen met naïef blijven
dit
blijft een illusie Bijgevolg laat de
partij voor 100 '/< initiatieven
steunen
inzake
nevenorganisa
ties
vakbonden ziekenfondsen
sociale organisaties Door de af
zijdige houding van de partijlei
ding betalen honderdduizenden
Volksunie kiezers via hun organi
saties bijdragen aan de partijkas
sen van de anderen i Daarenbo
ven maken bv KWB KAV de
Christelijke Mutualiteiten open
iijk piopaganda voor de CVP kan
didaten Waarom nog langer op
ons gezicht laten slaan '
In elk gewest is er nu een Vlaams
nationaal ziekenfonds dat dezelf
de rechten en voordelen biedt als
de anderen Dat iedere VU sym
patisant daarbij nu onmiddellijk
eens aansluit Ook voor vakbon
den e a organisaties kan mits
initiatief en organisatie op korte
termijn
een
grootse
mutatie
plaatsgrijpen
Een laatste beschouwing betreft
de onduidelijkheid inzake een aan
tal problemen
WIJ moeten ermede leren reke
ning houden dat andere partijen
op de loer liggen om aan alles
wat uit de VU hoek komt een
verkeerde interpretatie te geven
daarom geen domme verklaringen
meei van parlementairen meer
omzichtigheid bv inzake etische
probfemen pluralistische scholen
enz
Wat dit laatste betreft nemen wij
een voorbeeld aan Wilfried Mar
tens die zich nu doodzwijgt over
de pluralistische school die hij
zelf enkele jaren geleden heeft
gelanceerd
Laat ons met alle middelen strij
den tegen de politizering van be
staande schoolnetten maar geen
vooistellen doen — hoe eerlijk en
gerechtvaardigd die ook zijn —
die handig worden geinterpre
teerd als een aanslag op de kato
lieke scholen En dat ook heeft
stemmen gekost
PDB
Merelbeke

DRIEMAAL HITLER

In aansluiting op het artikel «Drie
maal Hitler) van « Wij » dd
06 04 74 had ik graag nog het
volgende vermeld
In het najaar van 1973 verschenen
nl 2 grote en veelbesproken
boeken over de figuur Adolf
Hitler
In de eerste plaats W Maser
Hitlei Legende mythe werke
lijkheid
De auteur verzamelde
20 jaai lang dokumenten per
soonlijke notities en mededelin
gen Het is n bijzonder leesbaai

BUITENLANDS
KOMMENTAAR
Teiwijl Israel en Libie nog al
tijd slaags zijn op de Golan
hoogten zijn de betrekkingen
tussen Egypte en Libie plots
weer verslechterd In de nacht
van 17 op 18 april zijn vanuit
Alexandne
een
honderdtal
linkse
extremisten binnen
gedrongen in de
technisch
militaire school van Hehopolis
(met ver van Kaïro) De aan
slag bedoeld om wapens te
stelen voor verdere revolutio
naire aktie mislukte
Officieel
vielen hierbij aan weerskanten
27 doden en Egyptische woord
voerders hebben Tripoli en
kolonel Kaddafi als de schul
dige aangewezen Een eerste
reaktie was het weigeren van
de Egyptische afvaardiging de
zitting van het federale parie
ment (übie en Egypte zijn met
Syrie in een federatie verbon
den) m de Libische hoofdstad

WIJ 1

bij te wonen Hoofdvraag is
hoe Egypte verder op die aan
slag za' reageren Zal Sad at
een gematigde houding aanne
men om de Arabische
een
held " met nodeloos te bezwa
ren of gaan we
regelrecht
naai een breuk tussen Egypte
en Libie ^ Het
verslechteren
van de Egyptisch Libische bei ekkingen kan immers ook
dieper liggende oorzaken heb
ben vastzittend aan de reeds
verwarde toestand in het Mid
den Oosten
In weerwil
van
hun federatie wil het tussen
beide landen al lang met meer
zo vlot lopen In december
1973 kort na de oktoberoorlog
riepen Kaïro en Tripoli hun
ambassadeurs terug Het ge
schil cirkelde toen rond de
onverbiddelijke kritiek van ko
lonel Kaddafi op het Egyptisch
oorlogsbeleid en het bestand

werk die heel wat non sens en
sensatieverhalen over Hitler uit
de wereld helpt n Greep uit wat
behandeld wordt Hitler s afstam
ming kinder en jeugdjaren kun
stenaar en architekt Hitler t o
vrouwen Hitler als militair lei
der
Maser geeft ook kritiek op
oudere werken over het Derde
Rijk en z n Fuhrer ( o m op de
boeken van Bullock Shirer Gi
sevius )
Werner Maser « Hitler Legende
mythe werkelijkheid » Uitgeverij
Arbeiderspers » A dam
Momenteel is de biografie van
J C Fest •< Hitler
n bestseller
m Duitsland
In februari 1974
maakte de • Der Stern » gewag
van de verkoop van n half mil
joen exemplaren
Het IS n uitermate lijvig werk
( De Standaard >
« de zware
papieren baksteen van 1200 blad
zijden .) dat m 5 jaar tijd tot
stand kwam Het is geenszins
n boek dat in een ademtocht
wordt gelezen
Joachim C Fest « Hitler » uit
gave Propylaen Verlag en Uil
stem Frankfurt/M Berlin Wien
38—DM
El bestaat nog geen Nederlands
talige uitgave (wel n Franse en
n Engelse)
Beide werken verkondigen iets
nieuws omtrent Hitlers jeugd in
Wenen (van februari 1908 tot mei
1913) Tot nog toe werd algemeen
aangenomen dat deze periode
voor Hitler zeer treurig was we
gens financiële nood (Bullock
Shirer ) Maser bewijst echter
zeer nauwkeurig dat deze bewe
iing slechts n fabel is
D J Brugge

deren Rechtbanken en sommige
Kamers van Hoven van Beroep
waar ze de absolute meerderheid
uitmaken
Het aantal frankofone vrede
rechters in Vlaanderen is ook
haast met te tellen Traditioneel
immers genieten de Franskiljons
in Vlaanderen prioriteit bij de be
noemingen
Ik ken een kantonhoofdplaats in
Oost Vlaanderen waar op 15 jaren
twee notarissen en een vrede
rechter werden benoemd
Alle
drie behoren ze tot de « elite •
van de franssprekenden Twee er
van spraken bij hun benoeming
een zeer gebrekkig Nederlands
Vlaamsgezinde kandidaten waren
steeds kansloos
Alle beloften van de twee laatste
ministers van Justitie ten spijt
wil men in Vlaanderen blijkbaar
geen gezond Justitiebeleid
Hoe dikwijls is al geschreven en
gezegd dat de rechter meer nog
dan de ambtenaar in geestelijke
kommunikatie moet leven met de
gemeenschap waarin hij zijn taak
te vervullen heeft Dat is mets
minder dan een demokratische
eis
Ik hoop mijnheer de minister
dat in de toekomst de vlaams
gezinden prioriteit zal worden
verleend bij benoemingen
In een grootscheepse publiciteits
kampagne werd ons beloofd dat
nu alles anders gaat worden
We rekenen er derhalve op mijn
heer de minister dat U de moed
zult hebben af te rekenen met
de restanten van een franskil
jons klassegerecht
Marcel De Boe
Advokaat, Noorderwijk

MIJNHEER DE FORMATEUR

SECUNDAIRE

Sedert meer dan 10 jaar ijvei ik
voor toepassing van de Belgische
Taalwetten die nog steeds
straf
feloos worden overtreden
Voor mijn vreedzame aktie ben ik
o a moeten verschijnen op 21
junf 1972 voor het Hof van Be
roep te Gent Het toeval wou dat
de Kamer uitsluitend was samen
gesteld uit Frankofone rechters
leder persoon heeft het recht ge
oordeeld te worden door zijns
gelijken
Ik vond dit Hof in strijd met de
Rechten van de Mens » Frans
sprekende rechters hebben daar
enboven de gewoonte met enkel
onder elkaar Frans te praten doch
ook te beraadslagen in het Frans
wat m strijd is met de Belgische
Taalwetten
Terwijl de Franskiljons in Vlaan
deren een zeer klein percentage
uitmaken zijn er toch m Vlaan

De onzekere sociaal ekonomische
toestand was m i hoofdoorzaak
van het verlies der regionale par
tijen (VU FDF RW) Met duis
tere vooruitzichten en een gekon
ditioneerde « Help moeder ik ben
bang
refleks holde de bange
kiezer naar de grote zekerheden
van voorheen
Moeder CVP in
Vlaanderen en Vadertje BSP in
Wallonië
Uiteraard speelden er ook sekun
daire motieven bij het VU verlies
Sommige wil ik weerleggen an
dere beklemtonen
1) Zekere kringen fluisteren hard
op dat de VU houding inzake
abortus nadelig is geweest Dat
lijkt me weinig zinvol
in het
Leuvense en in Brussel ging de
VU er op vooruit Zouden hier
dan de kristelijk geïnspireerde
kiezers hun fundamentele etische
beginselen ondergeschikt maken

met Israel
Er is een nog ver
dei verwijderd
geschilpunt
op 1 september 1973 moest
de totale unie van Egypte en
Syrie — ook al een improvi
satie van Kaddafi — door een
referendum
bekrachtigd
wor
den Op die verbintenis
is
Sadat nooit ingegaan Het is
met waarschijnlijk
dat de ü
bische leider met een zinloze
vergeldingsaktie op het verio
ren gaan van zijn pan Ara
bische droom heeft willen rea
geren Dat Sadat zijn Libische
vriend
beschuldigt kan een
voorwendsel zijn om schoon
schip te maken met linkse e/e
menten in Egypte Recente ar
restaties
in Kaïro en Suez
kunnen dit vermoeden beves
tigen President Sadat heeft nu
eenmaal zijn politieke
tegen
standers Na de oktoberoorlog
en de hiermee gepaard gaan
de rehabilitatie van het Egyp
tisch staatshoofd hadden die
linkse tegenstanders zich be
hoedzaam teruggetrokken
Nu
Sadat ondubbelzinnig toenade
ring zoekt met Washington (en
zijn
Amerikaanse
en Rus
sische « vrienden - op gelijke
voet wil behandelen steekt die

MOTIEVEN

linkse
oppositie
weer
het
hoofd op Het is met zeker dat
die oppositie
werkelijk
ach
ter het bloedbad van Heliopo
lis staat Maar ook zonder die
zekerheid heeft Sadat vandaag
redenen genoeg tot
interne
waakzaamheid Op het ogen
bfik dat zijn land een histo
iische rol speelt in het duis
ter midden oostelijk
gebeuren
kan hij zich bezwaarlijk het
imago van tolerant en liberaal
staatsman
veroorloven
En
waren het nog maar interne
narigheden
alleen '
Overal
stapelen de diplomatieke
in
triges zich voor zijn ogen op
met alleen met Libie en Mos
kou maar ook met Syrie en de
harde Palestijnen
die
alle
kompromisoplossingen
afwij
zen Hier boven op is de toe
stand in Israel ook na het aan
wijzen van Yitzak Rabin tot
kandidaat premier vrij labiel en
vol mogelijke
verrassingsef
f&kten
Sadat weet
immers
met eens wefke
Israëlische
intenties hij morgen (of over
morgen) te Geneve aan de
konferentietafef zat ontmoeten
Adriaan Van Duyn

aan kommunautaire problemen '
2) Andere welke het allemaal
met zo zien zitten
kijken nostal
giek naar het eenvoudige onge
kunstelde « radikaal Vlaams na
tionalisme » van weleer En willen
terug naar de zwartwit schema s
Terug naar de kommunautaire
spanningen i
Dat zit vast boordevol goeie be
doelmgen maar het biedt toch zo
wemig houvast waar blijf je met
die rijkelijk vage slogans als je
gekonfronteerd wordt met nuch
tere konkrete problemen zoals
milieuhinder inflatie multinatio
nals ekonomische uitbuitmg e a
sociale problemen '
Men moet durven inzien dat onze
strijd in het verleden hoe nood
zakelijk ook, op een veel te smal
Ie (taal) basis is gevoerd Dat de
oude terminologie met meer rele
vant IS omdat de oude situatie
nou eenmaal met meer bestaat
3) Een partij moet m i de prefi
guratie zijn van de maatschappij
welke ZIJ tot stand wil brengen
De samenstelling van biev het
partijbestuur laat ons met veel
ruimte voor •• volkse » illusies
Het overwicht van vrije beroepen
klem ondernemers (om niet meer
te zeggen) drukt dan ook lood
zwaar op de partij strategie
een
waarachtige Volks nationale partij
moet zich richten tot en steunen
op alle lagen van het volk
4) De drijverijen tegen de vakbon
den (ondanks alle tekortkomin
gen
in deze onzekere tijden
meer dan een houvast voor onze
werkende mensen) was een kapi
tale blunder Het is illustrerend
voor een mum aan realiteitszin,
en een autistisch denken van een
leidende klasse t a v andere sociologische groepen Als we er
gens « terug naar de basis moe
ten » dan is het wel op dit ter
rem En indien de partij zonodig
een meer kombattieve opstelling
moet dan is het op het konkreet
sociale vlak
W L

BLIJVEN JAMMEREN

Willebroek

'

In « WIJ » van vorige week jam
mert W S op biz 2 over het feit
dat duizenden VU kiezers de CVP
propaganda helpen betalen door
hun lidmaatschap van ACV enz
Op blz 5 wordt hierover op een
geïllustreerde manier verder ge
jammerd en op blz 13 volgt het
eindgejammer uit de bekwame
pen van het provincieraadslid Hu
guette D B Doch wat helpt jam
meren broers en zusters als ge
blijft lammeren '
R M Melsen
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DANK ZIJ DE AANWEZIGHEID VAN DE VOLKSUNIE

STEENOKKERZEEL WERD
GEEN TWEEDE HERTOGINNEDAL!
Ook in 1963 werd er een « konklaaf » gehouden over
de gemeenschapsvraagstukken en het knelpunt Brussel.
Een konklaaf waaraan enkel vertegenwoordigers deelnemen de zgn. « traditionele regeringspartijen ». Dit
gebeurde op het kasteel" van Hertoginnedal, en er werd
daar onderhandeld van partij tot partij. Het resultaat
was dat de CVP er door de knieën ging (« met de dood
in het hart » zei Verroken) voor de Brusselse eisen :
de onzalige « faciliteiten » in zes Vlaamse randgemeenten zijn daar een gevolg van. De Vlaamse gemeenschap
was woedend, en sindsdien klinkt Hertoginnedal als
een vloekwoord in Vlaanderen.
Te Steenokkerzeel, anno 1974, was de Volksunie er
wèl bij, als ruggegraat van de Vlaamse delegatie. Onder
haar impuls vormden de Vlamingen nu een gesloten
front tegenover de Franstalige eisen en kwam het tot
een dialoog « van gemeenschap tot gemeenschap ».
Er werd ditmaal niet toegegeven aan het Brusselse
imperialisme, en toch werd er een heel eind gevorderd
op de weg naar een federaliserende gewestvorming.
Zelfs voor het probleem van de repressie-nasleep werd
een goede regeling getroffen.
Steenokkerzeel werd daarom geen echte mislukking,
maar een symbool van nieuwe hoop.

HET " HISTORISCHE"
KONKLAAF
Nadat formateur Tindemans wekenlang zijn tijd iiad verloren met de
socialisten, kwam het vorige week vrijdag dan toch tot een gesprek
met de federalisten op het kasteel van Ham te Steenokkerzeel. In
tegenstelling met veler verwachting kwam het daar tot een konstruktief politiek gesprek op hoog niveau, ook al stonden de standpunten
bijwijlen zeer scherp tegenover elkaar.
Er was afgesproken dat te Steenokkerzeel « tot de finish - zou gesproken worden over de gewestvorming in al haar aspekten. Zo daarover
een akkoord kon bereikt worden, dan zouden de
vertegenwoordigde
partijen samen ook de andere aspekten van het regeringsbeleid bespreken om dan ten slotte over te gaan tot de vorming van een regering.
Zo ver is het niet gekomen : na 23 u onderhandelen liep alles vast
op de begrenzing van Brussel (zoals verwacht). De Franstaligen met
hun expansie-eisen botsten op het gesloten front van de Vlamingen
en braken daarop het gesprek af. Toch was men voordien een heel
eind opgeschoten inzake de gewestvorming. Er werd gesproken over
de bevoegdheid van de gewesten, hun organen en linanciën, en ook
voor de volledige opruiming van de repressie-nasleep werd — zij het
niet zonder moeite — een bevredigend akkoord bereikt. Velen vonden
het dan ook wel jammer dat het beraad op de valreep weer eens moest
stranden op die ergerlijke kwestie van de begrenzing van Brussel.
Het gesprek begon in een vrij
sceptische sfeer. Men had namelijk de indruk dat de PSC, die al
dagenlang stokken in de wielen
had gestoken, er spoedig een
einde zou aan maken. Gaandeweg
verbeterde echter de stemmnig,
en in de nacht van vrijdag op zaterdag zou er zelfs een lichte euforie heersen : men had de indruk dat er wel degelijk kans in
zat op een regering. Toen de VU
de amnestie-eis te berde bracht
verkilde de sfeer wel, maar dit is
toch niet — in tegenstelling met
de beweringen van Perin — de
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oorzaak van de breuk geweest.
Die zou later komen : in de morgenuren van zaterdag, toen Lagasse (FDF) en Van Aal (PSC)
hun zoveelste poging ondernamen
om een aantal Vlaamse randgemeenten bij Brussel aan te hechten. Het Vlaamse front hield ditmaal stevig stand, en men mag
gerust zeggen : dank zij de aanwezigheid van de Volksunie.
Wat de besprekingen zelf betreft
was het van meet af aan klaar
dat men enkel maar kon trachten
te komen tot een aanvaardbaar
voorlopig
schema van gewest-

H e t h i s t o r i s c h e kasteel van H a m te S t e e n o k k e r z e e l .
vorming. Om de gewestvorming
in de gewenste federalistische zin
goed te organiseren is een nieuwe grondwetsherziening nodig,
en die is tijdens deze legislatuur
niet mogelijk (door de onwil, enkele maanden geleden, van de
BSP en van de nukkige PSC). Men
moest zich dus zo dicht mogelijk houden bij het uitgangspunt :
het fameuze artikel 107 quater.
Het is belangrijk daarbij vast te
stellen dat alle aanwezige partijdelegaties, op de onwillige PSC
na, bereid bleken op het einde
van deze legislatuur maatregelen
te nemen opdat de volgende legislatuur grondwetgevend werk
zou kunnen doen.
EEN VLAAMS FRONT
Bij het begin van de besprekingen kwam reeds dadelijk het territorium van het toekomstig gewest Brussel ter sprake. De grenzen van de Brusselse agglomeratie liggen wel vast (de 19 gemeenten), maar die van het voorziene gewest Brussel nog niet.
Ingaande op een voorstel dat de
VU m het verleden reeds herhaaldelijk
formuleerde,
maar
waarop nooit werd ingegaan, bleken CVP-ers en PVV-ers nu wel
bereid samen met de VU afzonderlijk overleg te plegen. Dit gebeurde, en daardoor werd de weg
geopend — van bij het begin van
de besprekingen — voor eendrachtig Vlaams optreden tijdens
het hele beraad. Dit « Vlaamse
front » — werd ditmaal een werkelijkheid, en het leidde tot een
werkelijk gesprek « van gemeenschap tot gemeenschap » zoals

de vu m de voorbije jaren reeds
zo vaak bepleitte. Het is verheugend vast te stellen (o.m uit de
perskommentaren) dat men nu
ook in de andere politieke formaties inziet dat dit DE weg is om
inzake gewestvorming tot een
duurzame oplossing te komen. Dit
is alvast een positieve verworvenheid van Steenokkerzeel.
Tijdens dat eerste afzonderlijk
beraad tussen de Vlamingen van
vu, CVP, P W , werd een gemeenschappelijke verklaring opgesteld
waarin werd aangestipt dat het
gewest Brussel beperkt moest
blijven tot de grenzen van de huidige 19 agglomeratie-gemeenten.
Aan Vlaamse zijde wilde men enkel nog praten over eventuele
grenskorrekties
op voorwaarde
dat die beperkt zouden blijven,
wederzijds en evenwichtig zouden

gebeuren Bovendien kon daarvan slechts sprake zijn indien er
over de gewestvorming een algemeen akkoord mogelijk zou blijken.
Geplaatst tegenover dit eendrachtige Vlaamse standpunt, reageerden de Franstaligen vrij gematigd.
Zij stelden voor eerst de hele gewestvorming te bespreken. Indien zou blijken dat daarover een
akkoord mogelijk was, zouden zij
dan niet langer vasthouden aan
hun eisen tot het houden van een
volksraadpleging in het Brusselse
randgebied, maar zich bepalen
tot een definitieve grensregeling.
Met andere woorden : de grenskwestie van Brussel werd verschoven naar de eindfase van het
beraad Later zou blijken dat het
Franse venijn in de staart zat .
(Lees door biz. 5)

STEENOKKERZEEL : BELANGRIJK NIEUW FEIT
De Partijraad van de Volksunie hoorde een verslag van de onderhandelaars van de partij die deelnamen aan het konklaaf van Steenokkerzeel en keurde de konsekwente houding van deze onderhandelaars eenparig goed.
De Partijraad betreurt dat dit konklaaf niet geleid heeft tot een akkoord
over een federaliserende gewestvorming en dit ingevolge de onredelijke houding van de Franstaligen ten aanzien van de grenzen van het
Brusselse gebied.
De Partijraad noteert met voldoening dat zich in dit konklaaf een Vlaamse frontvorming heeft afgetekend en dat op essentiële punten van gemeenschap tot gemeenschap werd onderhandeld.
De Partijraad acht dit een belangrijk nieuw feit dat trouwens geleid
heeft tot een doelmatig verzet tegen de pogingen van de Franstalige
Brusselaars om de Brusselse agglomeratie uit te breiden zodat Steenokkerzeel geen Hertoginnedal geworden is.

WIJ 3
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LEUTOPE DES PEUPLES

BELGISCH
KONSULAAT TE
STRAATSBURG
DOOR TAK EN
W E R E - D l BEZET

(AVD) De machtshonger van Afrika's militairen lijkt wel onverzadigbaar. Of de gestemde wapendragers het dan ook beter doen
dan hun burgerlijke voorgangers
moet in de meeste gevallen nog
bewezen worden. Inmiddels is het
procédee van de brutale staatsgreep simptomatisch voor het
postkoloniale tijdperk van het
zwarte kontinent.
De jongste staatsgreep verliep
vorige week in het Westafrikaanse Niger, een oud-Franse kolonie
maar sedert 1960 onafhankelijk.
Daar heeft stafchef Seyni Kountie
zij'n burgerlijke president Hamani
Diori uitgerangeerd. Als motief
gold dat Diori zijn uranium al te
goedkoop wilde verkopen, zodal
zijn uraniumverdrag te eenzijdig
gunstig was voor de vroegere
(Franse) koloniale heerser. Het
uranium-argument weegt echter
niet zo zwaar als men weet dat
Niger (4 miljoen inwoners) net
als de ander Sahellanden met een
haast apokaliptische
droogte
wordt gekonfronteerd en het argument vervalt helemaal als men
beseft dat ex-president Hamani
Diori van Niger (een land dat alles moet importateren) ten gevolge van de gestegen olieprijzen

voor een geval van ekonomische
overmacht stond. Het is nu wachten op de aanpak van de overmoedige Kountié.
Het resultaat van de jongste coup
is zeker niet bevorderlijk voor het
gezicht van de Afrikaanse demokratie-in-wording. Na de gebeurtenissen in Niger hebben Afrika's
militairen nu al meer dan twintig
staatsgrepen op hun aktief —
waarbij een spoedige terugkeer
naar burgerlijke bestuursvormen
erg problematisch blijft.

In Ethopië heeft Haile Selassie
eveneens narigheid genoeg met
de politieke gevolgen van de
droogte. Onverwacht heeft de 82Jarige leeuw van Juda zijn 22-jarige kleinzoon Yokob Asfa Wossen
tot waarnemend kroonprins benoemd in plaats van diens vader
Asfa Wossen sr die ergens in
Zwitserland kuurt. Desondanks
duurt de nu al twee maanden oude
spanning onverminderd voort. Niet
alleen studenten en boeren maar
ook doeaniers en ontvangers van
belastingen gaan staken zodat premier Makonnen de bedragen niet
kan kollekteren die hij onverwijld
nodig heeft om de verhoogde soldij van zijn soldaten te betalen.
Een gevolg van de ontwikkeling is
dat de greep van de regering op
het leger met de dag losser wordt
terwijl de kloof tussen radikaien
en gematigden onheilspellend vergroot. Het is dus onwaarschijnlijk
dat de aangekondigde kroonopvolging een krisis kan beëindigen
waarbij keizerlijk Ethopië inmiddels al meer erupties heeft meegemaakt dan in zijn hele duizendJarig verleden. De Leeuw van Juda
maakt zich terecht zorgen over de
veiligheid van zijn keizerlijke prerogatieven.

TOUWTREKKEN IN
HET MIDDEN OOSTEN

Vrijdagmorgen trokken een vijftigtal leden van TAK en
WERE-DI naar Straatsburg om er in een petitie te protesteren
tegen de benoeming van Ganshof van der Meersch als rechter bij de kommissie voor de rechten van de Mens.
Terwijl de betogers voor het gebouw van deze kommsisie
enkele spandoeken ontvouwden werden de heren Piet De
Pauw (TAK) en Luc Vermeulen (WERE-DI) ontvangen door
de sekretaris van de Europese Kommissie, de heer Mc Nuty.
Tijdens een half uur durend gesprek werden de eisen van
de Vlaamse betogers, amnestie, de benoeming van Ganshof,
en de minorisatie van het Vlaamse volk in België besproken.
Rond het middaguur trokken de betogers door de stad naar
het Belgische konsulaat Terwijl de (automatische) deur
werd geopend, ketenden enkele manifestanten zich vast aan
hei hekken rond het konsulaatsgebouw. Ogenblikkelijk
stormde het gros der betogers naar de bovenverdieping, en
op de balkons werden allerlei slogans opengevouwen

Een gesprek tussen het personeel van het konsulaat en de
betogers bleek onmogelijk. Tak- en Were-di-leden spraken
Nederlands, taal die de konsul en zijn personeel niet machtig

bleken.
Inmiddels was de Straatsburger oproerpolitie verschenen
Rond het gebouw werd een kordon opgetrokken, maar in het
konsulaat zelve werd niet opgetreden Na een uur trokken
de manifestanten zich terug, zonder dat er incidenten waren
gebeurd In dat uur waren voldoende Straatsburgers voorbijgekomen, om in de uitgeworpen pamfletten doel van deze
aktie te vernemen. Ook verschillende journalisten en de
ORTF waren daar. Voor de ORTF verklaarde een TAK-lid hoe
de Vlamingen in België worden geregeerd, en waarom deze
aktie werd ondernomen.

WIJ 4

(AVD) In weerwil van de uitputtingsoorlog op de Golanhoogten
die eind vorige week een dramatische wending bereikte met Israëlische bombardementen diep in
Syrië en luchtgevechten tussen
Syrische en Israëlische vliegtuigen blijft de wereld maar geloven
in een troepenscheiding tussen
Israël en Syrië. Het hoeft geen
betoog dat Syrië met die gevech-

ten een oplossing beoogt waarin
voor een groot deel aan zijn eisen
wordt tegemoet gekomen... terwijl
Moskou alsmaar duidelijker beseft
dat Syrië een belangrijke pion kan
zijn in de onderhandelingen die
later te Geneve doorgang moeten
vinden.
•Moskou wil te Geneve niet het
onmondige broertje zijn dat pas-

OFFENSIEF
WARSCHAUPAKT
(AVD) Het kommunikee tfaf de zeven lidstaten van het Warschaupakt
na hun tweedaagse konferentie (te Warschau) van vorige week de
wereld instuurden bevestigt de bereidheid van die landen, het Oosteuropees defensiegenootschap op te heffen vooropgezet dat de Westerse landen ook hun Navo ontbinden. Een gelukkige
ingesteldheid...
op het eerste gezicht. Jammer genoeg liggen de zaken niet zo eenvoudig. Het is immers niet het Warschaupakt dat de Westerse strategen doet klappertanden, maar veeleer de massale aanwezigheid van
Russische troepen, die onze stoere staatslieden
zenuwschokken
bezorgt.
De konferentie had plaats op een voor West-Europa ongunstig ogenblik. Onlangs geraakten de Atlantische betrekkingen immers in een
onbehaaglijke knel, zodat men zich gaat afvragen of West-Europa (zonder Frankrijk dan nog !) geen gunstiger moment kon uitkiezen om te
Wenen over de vermindering van strijdkrachten
te spreken. Die vermindering van strijdkrachten
(om maar te zwijgen van de Europese
veiligheidskonferentie)
stond ook te Warschau hoog op de agenda.
Ofschoon dit uit het slotkommunikee niet blijkt zouden de Oosteuropese staten nu toch bereid zijn een grotere reduktie
(aanvankelijk
20 000 !) van de strijdkrachten van de supergroten in centraal-Europa
toe te staan.
Er zou alvast een voorstel van die aard in de maak zijn. De vraag is
maaé of West-Europa hierop zou kunnen ingaan. De westersen eisen
immers een even hoog plafond van de strijdkrachten
in centraalEuropa terwijl de SU (de grote stuwkracht achter alle MBFR-gezeur)
slechts gelijke vermindering wil toestaan wat aan de bestaande toestand niets zou veranderen. Die reduktie zou al te duidelijk een toegeving zijn die Oost-Europa niets kost... terwijl de westersen in ruil
moeten gedogen dat de nationale strijdkrachten
in centraal-Europa
(Benelux, West- en Oost-Duitsland, Tsjechoslowakije en Polen) al in
een eerste faze met 1 t.h. verminderd worden, wat een westerse toegeving veronderstelt op het stuk van de nationale strijdkrachten.
In
" Le Monde » tekent Bernard Margueritte hierbij aan dat de Warschaukonferentie van meetaf bedoeld was op het bevestigen van het huidig
Europees status-quo — waardoor de integratie van West-Europa en ae
organisatie van een Westeuropese defensie sine die wordt verdaagd.
Bovendien zou het vertrek van een groot deel van de Amerikaanse
kontingenten Europa nog afhankelijker maken (wat zijn defensie betreft) van zijn Amerikaanse « beschermheer ». Per slot zou het opheffen van de hele Navo het vertrek van alle GI's impliceren, terwijl de
SU ook na het opheffen van zijn Warschaupakt in de Westeuropese
buurt zou « gelegerd »'blijven — een toestand die gemengde gevoelens
oproept, en tegelijk een strategische wanverhouding die Washington
met zijn zogezegd technologisch overwicht niet kan neutraliseren.

sief toekijkt hoe Henry Kissinger
daar zijn Pax Americana serveert.
Om het Syrisch vertrouwen nog
eens extra te herbevestigen hebben de Sovjets tijdens het recent
bezoek aan president Assad aan
Moskou voorzien in de levering
van lange afstandsraketten en ander supersonisch tuig. Die Mig-23
of Mig-25 toestellen zullen, ook al
worden ze wellicht nooit ingezet,
hun psychologische weerslag OD
de Syrische vastberadenheid niet
missen ! Toch verloopt niet alles
naar Russische wensen en voorkeuren. Terwijl de Russisch-Syrische betrekkingen een haast euforisch hoogtepunt hebben bereikt
branden de Russisch-Egyptische
relaties op een erg laag pitje. Het
bestaan van een Russisch-Egyptisch geschil is niet van gisteren.
Al in volle Verzoendagoorlog toen
Kaïro ahw daverde van de « Antonovs » gingen geruchten dat de
Sovjets boter bij de vis eisten
voor alle wapenleveringen. In die
samenhang moet trouwens de ver.
klaring worden gesitueerd die
president Sadat vorige week voor
het partijbestuur van zijn Arabische Socialistische Unie aflegde.
Sadat gewaagde nl van « uitbreiding van de bronnen voor wapenleveranties », hetgeen meteen
impliceert dat het Russisch uitstel
(terzake het leveren van wapens
aan Egypte) zijn land gedwongen
had zich tot andere (bij voorkeur
Europese) landen te richten. Tegelijk heeft de Egyptische president publiekelijk zijn niet-gebondenheid aan Amerikaans kapitalisme of Russisch kommunisme beleden. Die Egyptische neutraliteitsverklaring (op ideologisch vlak) is
echter geen onmiddellijk winstpunt voor de vrede in het MiddenOosten. Sadats verklaring is immers niet los te denken van de
omstandigheid dat zijn betrekkingen met Washington opmerkelijk
verbeterd zijn. Dit nauwer toehalen van de Egyptisch-Amerikaanse
betrekkingen kan immers aanleiding zijn tot verslechteren van de
Amerikaanse betrekkingen met Israël. Waarmee dan weer bewezen
is hoe delikaat de operatie is die
Henry Kissinger dezer dagen te
Damaskus en in het Midden-Oosten moet uitvoeren wil hij de sluimerende Geneefse konferentie
over het M-0 weer op gang trekken.
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STEENOKKERZEEL
Vervolg van biz. 3

AANVAARDBAAR
VOORLOPIG SCHEMA
Vanzelfsprekend kan men maar
van een akkoord spreken als er
overeenkomst is over alle punten
van het beraad. Dit is niet gebeurd, maar toch kwam er in de
loop der onderhandelingen heel
wat uit de bus dat positief kan

De onderhandelingstafel
Eist.

bijdragen tot een to'ekomstige regeling.
Wat de bevoegdheden van de op
te richten gewestelijke organen
betreft, werd men het eens over
een brede interpretatie. Men zou
uitgaan van de lijst der bevoegdheden, opgesteld tijdens het •• gesprek der 28 » enkele jaren geleden, maar daarbij werd door de

van Steenokkerzeel.

VU bedongen dat in de organieke
wet ook andere bevoegdheidsoverdrachten ten allen tijde mogelijk zouden zijn.
Wat Brussel betreft, werd door
de VU eveneens bedongen, en
aanvaard door alle deelnemende
partijen, dat de Vlaamse gewestraad op het grondgebied van het
gewest Brussel en ten gerieve
van de Vlamingen aldaar alle initiatieven zou kunnen nemen die
wenselijk lijken. Vanzelfsprekend
op eigen kosten. Dit is belangrijk
want het zou toelaten de Vlaamse
gemeenschap te Brussel voortaan
doelmatig te beschermen en te
ondersteunen.
Wat de samenstelling van de gewestelijke organen betreft, kwam

Links op de foto de VU-delegatie : Schiltz, Jorissen, Van der

men overeen dat de Vlaamse en
de Waalse gewestraden gevormd
zouden worden door de Nederlandstalige, respektievelijk Franstalige senatoren. Met andere
woorden, de in het arr. Brussel
verkozen Vlaamse senatoren zouden deel uitmaken van de Vlaamse gewestraad De Walen, die
niet graag de Franstalige Brusselaars inspraak verlenen in Waalse
aangelegenheden, moesten voor
hün
gewestraad
desgevallend
maar een andere regeling treffen. Het uitvoerend orgaan van
de Vlaamse en Waalse gewestraden zou bestaan uit een komitee
van V l a a m s e , respektievelijk
Waalse ministers van de regering.
Wat de samenstelling van de gewestraad van Brussel betreft,
leek men het eens over volgend
vergelijk : de helft van de agglomeratieraad plus de verkozen senatoren uit het arrondissement
Brussel die binnen het Brusselse
gewest wonen. En wat het uitvoerend orgaan van dat Brusselse
gewest betreft, bekwamen de
Vü-onderhandelaars dat dit paritair zou zijn samengesteld : een
minister plus een staatssekretaris van de andere taalrol, die alle
ordonnantiën moet tegentekenen.
Stippen wij nog aan dat de regionale
ministerkomitees
politiek
verantwoordelijk zouden zijn tegenover hun gewestraad.
Inzake de financiële middelen verdedigde de VU tijdens het beraad
het standpunt van de Ekonomische Raad voor Vlaanderen. In
afwachting dat elk gewest over
eigen financiële middelen kan beschikken (nu niet wettelijk mogelijk, door het verzet van de PVVPLP destijds) zou men tot een
verdeling van de dotaties komen
op basis van drie kriteria : de
bevolking, de belastingsopbrengst
van de natuurlijke personen, en
de oppervlakte van het gewest.
De VU bekwam tevens dat de
diverse gewesten volkomen vrij
en zelfstandig zouden beslissen
over de aanwending van de hen
toegekende financiële middelen
Dit werd door allen aanvaard.

de VU-delegatie de amnestiekwestie aan. Zij stelde voor dat
elke gewestraad voor zijn gebied
de bevoegdheid zou hebben al of
niet amnestie te verlenen voor
oorlogsfeiten. De bedoeling is
duidelijk : indien de Vlaamse gewestraad die bevoegdheid krijgt,
dan komt er amnestie in Vlaanderen, want VU en CVP zijn daarvoor gewonnen, en zij vormen de
meerderheid in Vlaanderen.
De Franstaligen en ook de PVV
kantten zich daartegen. Na urenlang gepalaver over deze kwestie,
kwam men uiteindelijk dan toch
tot een aanvaardbaar akkoord.
Men besloot niet langer te vitten
over het woord amnestie, maar
men was bereid alle gevolgen
van de repressie, sociale en financiële inbegrepen, te doen verdwijnen Dit zou gebeuren via een
protokol tussen de deelnemende
partijen, waarop allusie zou worden gemaakt in de regeringsverklaring, en na de regeringsvorming zou een ministerieel komitee deze zaak onmiddellijk aanvatten.
Nog tijdens het beraad werd
daarover een tekst opgesteld die
de algemene instemming verwierf.

DE GRENZEN VAN
HET BRUSSELS GEWEST

AMNESTIE

Tijdens de laatste fase van het
23 uur durende beraad bleek het
venijn in de staart te zitten. Toen
de Vlamingen de Franstalige Brusselaars uitnodigden hun kaarten
op tafel te leggen ontvouwde Lagasse (FDF) zijn plannen. Het
kwam erop neer dat hij een vijftiental Vlaamse gemeenten rond
Brussel wilde inlijven, geheel of
gedeeltelijk. Toen de voorzitter
daarop vroeg welke de reaktie
van Vlaamse zijde was, zei Wim
Jorissen dat hij gewoon sprakeloos bleef bij zo'n voorstel. Dit
leverde hem een woede-uitbarsting op van PSC-voorzitter Nothomb. Daarop overlegden de

Toen de bevoegdheid van de gewesten ter sprake kwam, sneed

Lees door op bIz. 7

OOK WU HEBBEN EEN PROGRAMMA!
Bepaalde Franstalige woordvoerders,
waaronder de heer Perin, hebben de
Volksunie verweten het vraagstuk van
amnestie of van amnestierende maatregelen te hebben gesteld te Steenokkerzeel.
Net alsof de Volksunie geen programma mag hebben !
Sinds de CVP wetsvoorstellen voor
amnestie ingediend heeft in Kamer en
Senaat is het een feit dat meer dan
twee derde van de Vlaamse parlementsleden voor amnestierende maatregelen gewonnen is.
Het is dan ook nogal grof het ons
kwalijk te nemen dit vraagstuk te stellen.
Men heeft trouwens in dit land bepaalde verzachtende maatregelen getroffen tot in 1965. Nadien geen meer.
Is het niet meer dan tijd 30 jaar na de
oorlog dit verleden op te ruimen ?
De bisschoppen in dit land hebben
trouwens onlangs — zeer laat, ifiaar
beter laat dan nooit — eraan herinnerd dat de eenvoudige naastenliefde
de amnestie vereist :
« Zolang w i j vrijwillig de medemens
in zijn rechten te kort doen of berusten in onrechtvaardige toestanden
waarvan hij het slachtoffer is, klinken
alle verzoenende woorden en gebaren vals.
God noch mens kunnen daarin geloven...
Oudgevangenen, ongehuwde moeders,
slachtoffers van mislukte huwelijkssi-
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tüaties, hebben vaak de indruk behandeld te worden als geestelijk marginalen.
Medeburgers die veroordeeld
werden voor ideologische en politieke
misstappen tijdens de oorlog gepleegd,
moeten er na dertig jaar nog steeds
pijnlijke gevolgen van dragen, terwijl
hun kinderen en naastbestaanden behandeld worden als burgers van tweede rang wegens feiten waarvoor zij
persoonlijk niet verantwoordelijk zijn».
Heel wat oud-incivieken zijn inderdaad
marginalen, randgevallen van onze
maatschappij. Is het sociaal verantwoord randgevallen te laten bestaan ?
Moeten haatzaaiers na 30 jaar en na
de uitboeting van hun straf deze mensen nog altijd vervolgen ?
Is de straf dan een weerwraakmaatregel geworden ?
Was het niet federalistisch bij uitstek deze rubriek onder de bevoegdheden van de gewestraden te brengen ? De meerderheid ligt ook op dit
gebied anders in Vlaanderen dan in
Wallonië. Evenals de situatie en de
gevoeligheden.
Waarom zou op dit terrein de demokratie niet mogen spelen in gewestverband ? Wie voor is stemt voor, wie
tegen is stemt tegen.
De PVV noemt zich thans de « Vlaamse » PVV. Wie a zegt moet b zeggen.
De grote meerderheid van de vooroorlogse Vlaamsgezinden werd getroffen
door de repressie, die ook een antiVlaamse haatmachine was. Thans is

de centrale staat niet meer sterk genoeg om de Vlaamsgezinden te vervolgen, vroeger greep ze de gelegenheid
te baat. Moeten de huidige Vlaamsgezinden dan doen alsof hun neus
bloedt ? En de vroegere Vlaamsgezinden laten vallen ? Ofwel is dit laf ofwel is de Vlaamsgezindheid niet gemeend.
Uiteindelijk bleek men toch bereid een
inventaris op te maken en dan konkrete
maatregelen voor oplossing voor te
stellen.
Volgens « De Standaard » zou de
Volksunie echter afgezien hebben van
haar eis ! « De Standaard >> heeft het
de jongste weken weer lelijk te pakken tegen de Volksunie. Eerst beschuldigde zij ons, vóór Steenokkerzeel, onrechtstreeks de randgemeenten te willen laten vallen en nadien komt er nog
bij dat we de slachtoffers van de repressie zouden laten stikken.
Men moet maar durven ! Met fierheid
heeft dit niets meer te maken. En daarbij kent « De Standaard » ons dan
slecht.
Insiders beweren dat ze dit schreven
om Vanden Boeynants genoegen te
doen. De Volksunie wegjagen zou Tindemans doen struikelen en VdB op
het tapijt brengen. Wij laten dit in het
midden maar in elk geval is hun informatie alles behalve korrekt, doch
misleidend en niet eerlijk.
Zoals het evenmin juiste informatie is
te beweren dat ikzelf tegen elke re-

geringsdeelname zou gekant zijn. Ook
dit is niet juist. Alleen wens ik behoorlijke voorwaarden en daar tegenover
heb ik altijd sceptisch gestaan.
Dit scepticisme is na Steenokkerzeel
verminderd. Ik wil graag erkennen dat
de gesprekspartners daar korrekt waren. Wij waren op de goede weg. Ik
wil evenwel nog eerst de teksten zien
die uit de bus zullen komen in de regeringsverklaring.
Er kan trouwens geen sprake van zijn
dat de Volksunie niets zou verwezenlijken van de wezenlijke punten van
haar programma zo ze ooit later in
een regering zou treden.
En tot dit wezenlijke hoort ook ons sociaal programma. Het beginsel alleen
van een socio-vitaal minimum vooropzetten van 1975 af is toch wat al te
mager ais kern van een sociaal programma.
Zo in de rand van een nieuwe regering
verder zou worden onderhandeld dient
het punt van een behoorlijk levensminimum centraal te staan in de diskussie.
En er zijn nog andere belangrijke punten.
Ondertussen hebben we echter een
begin van goede wil gezien.. Wij hopen dat deze goede wil zal blijven
duren.
WIM JORISSEN,
senator.
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WORDINGSGESCHIEDENIS VAN HET DAEHSISNE (3)
Hiernavolgende grafische voorstelling
leert ons op overzichtelijke wijze de
wordingsgeschiedenis van het Daensisme.

Arbeidersellende

Leidden tot de stroomversnelling :
__^
Rerum Novarum.
~
Kongo-politiek.
Anti-militarisme.
Socialisme.
Mislukte verzoeningspogingen te Aalst (onder katolieken).
Meervoudig algemeen stemrecht.
Optreden Pauwels-Planquaert-Van Langenhaecke.
J<lokke Roeland,
"kristen-demokratische verkiezingssuksessen in Duitsland.
Daensisten in het parlement : 1894 tot 1936 (niet in 1898 en 1921).

door frans-jos verdoodt

Verarming van de
landbouwersstand
Verdrukking van taal en kuituur in Vlaanderen.

Internationale tendens tot morele en materiële lotsverbetering door politieke maatregelen.

Landbouw
heeft steun nodig

T

Vlaanderen als eisende partij.
Kern Antwerpse flaminganten : Sprekersbonden

T

Taalgilden - Davidsfonds.

Open oppositie tegen de bewarende katolieke partij.
Tegenkandidaten - Idee van autonome partij(en) :
Kristelijk + Demokratisch + Vlaamsgezind.

Optreden Planquaert + Van Langenhaecke
Wederzijdse steun bij tegenkandidaturen
ZomergemJ Waarschoot - Ninove

: ^ ^
Du Catillon

+

Planquaert
(Kortrijk + Oudenaarde)

Pieter Daens
(Aalst)

De Roelanders
(Ninove)

De Christene Volkspartij in het arr. Aalst
(Daensisme)

De Vlaamse Christene Volkspartij - Federatie van de Christene Volkspartij in de verschillende arrondissementen.

In de zomer van 1893 verschijnt het
eerste pmaflet van de « Christene
Volkspartij » Het bevat de programmatekst van Okegem, aangevuld met een
inleiding en motivering van dat programma De kristen demokraten maken
bekend waarom de partij er kwam, op
we'ke demokratische principes ?ij zich
zal steunen voor haar werking. Auteurs
van het pamflet zijn Alois De Backer
en priester Adolf Daens. Ondertekenaars : de stichters van Okegem en
enkele andere Roelanders. Het pamflet deed reeds duidelijk een gooi naar
de verkiezingen die ruim een jaar later gehouden worden : Oude en Nieuwe Kiezers : Het Programma in 7 artikels. Gij hebt nog 15 maanden tijd.
Leest, overweegt en oordeelt. (Pieter
Daens. biz 12 - Oude en Nieuwe kiezers : in 1894 was er voor het eerst
Meervoudig Algemeen stemrecht).
Meieen breekt de tegenkanting los.
•• De vijanden zaten achter het gordijn », zou Pieter Daens later schrijven (bIz 15) Die tegenkanting en vervolging zou twintig jaar lang zeer hevig zijn. Die dramatische episode is
voldoende gekend. Toch moeten wij
hier even wijzen op twee punten : 1)
als beinvloedingsmiddel speelde de
streekpers toen een enorme rol ; 2)
De katolieken beperkten zich tot verdachtmakingen en verwijten : scheurmakers, volksfoppers, zwarte kleddes
— priesters Daens en Fonteyne —,
sle;;hte priesters, dynamiters, verblinde hoveerdigen en gelukzoekers ; nooit
zouden de katolieken de Daensisten
bestrijden met argumenten of met een
ideologie ; eenheid onder katolieken
bleek het enige politieke credo.
14 oktober 1894, verkiezingen, eerste
konfrontatie. De katolieken winnen
nipt, maar hun vervalsing van de uitslag lekt uit en op 9 december dient
gedeeltelijk opnieuw gestemd : balotering tussen Woeste- Van Wambeke
en Daens-De Backer. De uitslag : Woeste 27.549 stemmen, Daens 26.837, Van
Wambeke 26.538 en De Backer 25.732.

WIJ 6

sistische beweging. Plancquaert en Pieter Daens gaan elk hun eigen wea.
Maar Pieter wint de prestigeslag. In
1911 is de rivaliteit tussen beide leiders opnieuw groot, maar in 1914
sleept de felle Plancquaert voor de
vermoeide Pieter Daens een overrompelende overwinning in de wacht.

ADOLF DAENS, PRIESTER
GEWIJD IN 1873
Woeste blijft in de Kamer, maar nu zetelt priester Daens daar eveneens. Op
21 december 1894 houdt die er zijn
eerste redevoering. In het Nederlands.
In 1897.volgt de breuk met de Belgische Volksbond, zoals wij reeds eerder beschreven. In 1898 is Daens niet
meer gekozen. In 1899 gaat hij voor de
gemeenteraadsverkiezingen te Aalst
een kartel aan met liberalen en socialisten en versnelt hierdoor zijn zware
veroordeling door de Kerk : het afleggen van het priesterkleed... zal ik de
Priesterlijke Degradatie ondergaan, een
Vonnis waarop vroegertijd de Doodstraf kon volgen, en dat enkel toegepast werd aan Priesters met zware
IVlisdaden bevonden als Ketterij, Geloofsverzaking. Moord, Ontucht door
de Biecht, Valse Munt maken... (Brief
van 12 oktober 1894 aan de bisschop
van Gent).
In 1900 is priester Daens kandidaat
voor het arr. Brussel, doch mislukt. Te
Aalst is intussen Alois De Backer verkozen. In 1904 overlijdt De Backer, een
drietal dagen vóór zijn herverkiezing.
Pieter Daens volgt hem op en zetelt
naast zijn broer Adolf, die opnieuw verkozen is voor het arr. Brussel. In mei
1905 legt priester Daens het eerste

wetsvoorstel tot vervlaamsing van de
Gentse Universiteit voor. In 1960 is
hij niet meer verkozen. In 1907 overlijdt hij, « verzoend » met zijn Kerk.
Intussen waren nog twee andere Daensistische pioniers en leiders overleden:
Smid Frans Lambrecht — de populairste leider van het Daensisme — in 1906
en Frans Sterck — de eerste drukkeruitgever van Klokke Roeland en de man
die Pieter Daens en de Roelanders samenbracht — in 1896.
Maar ook het overlijden van een buitenstaander — hoogleraar mgr De Harlez, overleden in 1899 — dient hier
vermeld als een groot verlies voor het
Daensisme. De Harlez heeft steeds zijn
gezag in de weegschaal geworpen om
priester Daens te verdedigen. Ook nog
na de ontgoochelende resultaten van
de « Rome-reis » van priester Daens
(1895), die hiertoe door De Harlez was
aangespoord.

Dan komt Wereldoorlog I. Plancquaert
en Van den Bruele — de aankomende
leider van het Daensisme — treden
in het aktivisme, maken deel uit van de
Raad van Vlaanderen, en worden na de
oorlog bij verstek ter dood veroordeeld en vertrekken in vrijwillige ballingschap. Hierdoor is geen enkele leileider van betekenis beschikbaar om de
Daensistische lijst van 1919 aan te
voeren. Pieter Daens was in 1918 overleden. Karel-Leopold Van Opdenbosch,
schoolhoofd te Berchem-Óudenaarde
wordt hiervoor aangezocht. Hij twijfelt,
maar een brief van weduwe Pieter
Daens liet hem aanvaarden. Op de periode 1921-25 na, werd Van Opdenbosch voortaan steeds verkozen op de
kartellijst Fronters-Daensisten. Toen
het VNV van 1936 af de fronters opvolgde, was Van Opdenbosch echter helemaal geïsoleerd. Samen met de inmiddels naar Vlaanderen teruggekeerde Plancquaert stelde hij een afzonderlijke lijst samen. De beide vergrijsde
Daensistische
leiders
behaalden
slechts 897 stemmen. Het was het einde van het Daensisme als nationale
partij. Het dagboek van Van Opdenbosch geeft volgende pijnlijk detail van
de nederlaag : er was een dorp waar
ik 20 handtekeningen verzamelde op
mijn « peterlijsten » en waar ik tenslotte slechts 4 stemmen behaalde...

In 1904 had Hector Plancquaert te Dendermonde door woordbreuk van de liberaal Van Damme de kamerzetel gemist. In 1906 was hij te Kortrijk het
slachtoffer van het grillige spel der
naamstemmen en miste opnieuw de
zetel van volksvertegenwoordiger,
in 1908 ontstaat een barst in de Daen-

Het Daensisme was helemaal opgegaan
in het Vlaams Nationalisme van het
VNV. Vanuit Terneuzen had de verbannen Van den Bruele reeds op 29.5.28
geschreven : Of zou de geest van de
demokraten-partij de sterkte van het
Vlaams Nationalisme vormen in het
arr. Aalst ?
(vervolgt)

ADOLF DAENS NA 12 JAAR
CHRISTENE VOLKSPARTIJ
(1906)
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STEENOKKERZEEL
Vervolg van biz 5.

DE WOEDE VAN GRILLIGE PERIN
Op het einde van het « konklaaf • fe Steenokkerzeel, toen de breuk een feit was, kreeg RW-voorzitter
Frangois Perin een aanval van woede. Hij kafferde de Vlamingen uit en deed hysterisch tegen de Volksunie. Tegen de perslui verklaarde hij achteraf dat de mislukking de schuld was van de VU omdat die de
kwestie amnestie — die volgens hem met de gewestvorming niets te maken heeft — in het debat ter
sprake had bebracht. Dit is een leugen, en dat bleek ook uit de verklaringen van de andere partijleiders :
het zijn de onzinnige eisen van zijn RW-bondgenoten en van de PSC-petroleurs die het beraad hebben
doen stranden. Maar zoiets kan Perin natuurlijk niet « verkopen » aan zijn Waalse kiezers, die van de
frankofoon-Brusselse
« problemen > echt niet wakker liggen. Daarom moest hij de aandacht afleiden door
de schuld op de Vlamingen en meer speciaal op de VU te schuiven. Hij zou zich beter wat vrijer opstellen
tegenover zijn FDF-partners, dan zou alles zoveel vlotter kunnen gaan en dan ligt een goede (voorlopige)
gewestvorming zo binnen handbereik.
Foto : lange gezichten bij Defosset (FDF). Persoons (FDF) en Perin (RW) na het konklaaf.

Maandag kon men vooral in de Vlaamse pers heel wat positieve kommentaren lezen op het nochtans vastgelopen
' konklaaf » van Steenokkerzeel. Dat
het daar voor de eerste keer tot een
dialoog « van gemeenschap tot gemeenschap ' kwam achtte men vrij
algemeen een goed punt, terwijl men
zich aan Vlaamse zijde verheugd toonde om de Vlaamse eendracht tijdens
het beraad. Heel andere geluiden klonken natuurlijk op uit de BSP-pers, terwijl de konservatieven van « La Libre
Belgique » tot » Het Belang van Limburg •> ook maar zuur reageerden.
HET LAATSTE NIEUWS
« Het overleg in het Hamkasteel te
Steenokkerzeel is op de begrenzing
van het Brussels gewest vastgelopen.
Toch blijft dit gesprek van gemeenschap tot gemeenschap een belangrijke gebeurtenis.
De h. Frans Grootjans heeft gelijk
gehad aan te dringen op een ontmoeting met de regionale partijen. Zij
heeft ondanks de einduitslag een indrukwekkende bijdrage tot de oplossing van het kommunautair vraagstuk
opgeleverd.
De onderhandelaars hebben immers
op drieëntwintig uren tijd een ruim
akkoord bereikt over de samenstelling,
de bevoegdheden en de middelen van
de gewestraden. Hierin slaagden noch
de regering-Eyskens, noch de regering-Leburton ondanks de talrijke marathon-vergaderingen in de Wetstraat
of in Terhulpen.
Voor het eerst werden te Steenokkerzeel de regionale partijen mee aan
de onderhandelingstafel genomen en
werden de gesprekken van gemeenschap tot gemeenschap gevoerd, zodat
partij-politieke dictaten hierbij geen
kortsluiting veroorzaakten.

27 APRIL 1974

Bewust van deze historische gelegenheid hebben alle onderhandelaars, zowel aan Vlaamse als aan Waalse zijde,
een inspanning geleverd met het oog
op een kommunautaire verzoening.
Zonder het te bereiken, zijn zij dit
doel zeer dicht benaderd ».

Vlamingen en de Franstaligen opnieuw afzonderlijk. Bij die gelegenheid liet minister Vanderpoorten (PVV) zich ontvallen : « Als
die Lagasse zo doorgaat zit hij
straks in mijn tuin te Lier ! ».
In elk geval, de Vlamingen lieten
Lagasse en zijn medestrijders —
waaronder Van Aal (PSC) een van
de giftigste was — duidelijk verstaan dat het « njet » was en dat
dit zo zou blijven Zij dienden dan
als tegenvoorstel m enkele verfranste stukjes van Kraainem,
Wezembeek en St. GenesiusRode bij Brussel te voegen, in
ruil voor de teruggave aan Vlaanderen van nog overwegend Vlaamse gedeelten van de huidige Brusselse agglomeratie (de vroegere
gemeente Haren, en Neerpede te
Anderlecht). De Franstaligen, die
alleen willen inpalmen maar niets
teruggeven, zaten dan een tijdlang te lamenteren, maar geraakten niet akkoord
Toen op een bepaald ogenblik
ook Neder-over-Heembeek (deel
van de agglomeratie) ter sprake
kwam — daar woont onze voorzitter Frans Van der Eist — merkten de Franstaligen op dat dit
onmogelijk
kon
teruggegeven
worden aan Vlaanderen omdat
daar het nieuwe Brusselse militair hospitaal komt. Waarop Van
der Eist verontwaardigd : « lin-

gramma van Steenokkerzeel als basis.
Die regering maakt kans om door RW
en VU in het leven te worden gelaten.
Zij zou als historische taak hebben
eindelijk de Vlaams-Waalse verhoudingen te normaliseren. Na Steenokkerzeel kan dat ».

GAZET VAN ANTWERPEN
« Door de onredelijkheid van het FDF
en de Brusselse PSC is het historische
beraad te Steenokkerzeel vastgelopen
op de begrenzing van het Brusselse
gewest.
Het is jammer dat het beraad daarop
is gestrand, want men was op 23 uur
tijd veel verder geraakt met de gewestvorming, dan wat jaren gepraat
onder de traditionele regeringspartijen ooit had opgeleverd.
Tindemans heeft een historisch-belangrijke daad gesteld deze dialoog van
gemeenschap tot gemeenschap mogelijk te maken. Dat kon, omdat de unitaristische BSP er toch niet bij was.
Zonder die partij en een stel nukkige
Brusselaars, zbu ons land geen « gemeenschapsproblemen » meer hebben.
Een tweede «n biezonder verheugende
vaststelling is dat er te Steenokkerzeel een aaneengesloten V l a a m s
Front was, gevormd door CVP, PVV en
VU.
Daardoor werd Steenokkerzeel
geen tweede Hertoginnedal.
Ondanks het negatief resultaat wat de
grenzen van Brussel betreft, is Steenokkerzeel geen mislukking geworden
Er werd een definitieve regeling gevonden voor het repressieprobleem en
inzake de grenzen van het Brussels
gewest staat men eigenlijk vlakbij een
vergelijk
In deze omstandigheden is nog alles
mogelijk. Tindemans kan snel een minderheidsregering vormen van kristendemokraten en liberalen, met het pro-

DE FINANCIEEL-EKONOMISCHE TIJD
« Het overleg van Steenokkerzeel heeft
toch een positieve indruk nagelaten.
Het ging om een fundamentele aangelegenheid, nl. de herstrukturering
van de geledingen van een plurinationale staat, die wil streven naar kommunautaire vrede.
Wie dergelijke besprekingen minimaliseert en de vraagstukken die er het
voorwerp van uitmaken, afdoet met alleen maar te verwijzen naar de inflatie, waaraan een regering vanzelfsprekend moet dokteren, beseft toch niet
goed de rangorde van de (politieke)
waarden. De inflatie is een typisch
ekonomisch en ook welvaartsverschijnsel waaraan een nationale regering
niet kan voorbijgaan, maar dat internationaal een definitieve oplossing
moet krijgen, terwijl de nieuwe strukturen een zaak zijn van de eigen binnenlandse, politieke formaties »

VOLKSGAZET
•• Sommigen hebben van « historische
uren » gesproken en beweerd dat men
op het punt stond « nieuwe politieke
horizonten » te openen.
Onze mening blijft, dat het een politieke dwaasheid en in zekere mate
een soort van schandaal was, de taaiextremisten, vooral zo kort nadat zij
bij de verkiezingen de nederlaag hadden geleden, te dedouaneren door hen

derdaad, daar werd reeds een
<• eerste steen » gelegd, en nog
wel op grond van mij, die nog niet
eens onteigend is I ».
Kortom, er kwam geen schot in
de zaak Op zeker ogenblik stelden de Vlamingen nog voor :
goed, als jullie dan Haren niet
willen lossen, laat het dan in het
Brusselse gewest, maar dan moeten de faciliteiten in enkele randgemeenten worden afgeschaft. En
als jullie helemaal niets in ruil
wensen terug te geven, dan moeten de faciliteiten verdwijnen in
de zes randgemeenten.
Maar niets baatte nog, en daarop
liep het beraad spaak. Tot grote
woede van een Perin, die ondanks
zijn pleiten bij zijn FDF-bondgenoten, zijn droom in rook zag opgaan Hi| vierde dan nog maar
zijn woede bot op. de Volksunie
Het was met een uitgesproken
spijt om die ultieme mislukking,
dat
de
onderhandelaars
omstreeks 9 u zaterdagmorgen uit
mekaar gingen. De fanatici van
het FDF en de PSC dragen daarvoor alle schuld. Zolang die niet
zullen beseffen dat de Vlamingen
het nu definitief beu zijn steeds
weer grond en mensen aan de
Brusselse slokop af te staan, zal
er geen akkoord komen over de
grenzen van het Brusselse gewest.

bij een beraad over regeringsvorming
te betrekken. Wij achten dit des te
bedenkelijker omdat uitlatingen van
onderhandelaars en hun journalistieke
verdedigers het zowaar durven voorstellen alsof te Steenokkerzeel een
« gesprek van gemeenschap tot gemeenschap » plaats greep. Dergelijk
gesprek zal nooit geldig zijn, indien de
BSP,
in Wallonië de eerste en in
Vlaanderen de tweede politieke macht,
er niet aan deelneemt. Dat men zich
dit voor gezegd houde ».
LA LIBRE BELGIQUE
« Wij willen geloven dat men de lessen zal trekken uit de mislukking van
Steenokkerzeel. Men moet geen staat
maken op de medewerking van de
kommunautaire partijen, die bereid
zijn tot heel wat geschipper om aan
de macht te kunnen komen.
Dan zouden ze beter geplaatst zijn om
hun werk — de ontmanteling van de
Staat — te voltooien.
Het FDF-RW en de Volksunie kunnen
onmogelijk overeenkomen. Men zou
opnieuw moeten komen tot een dialoog tussen de nationale partijen, liever dan die hersenschim van een •• dialoog van gemeenschap tot gemeenschap >• te gaan najagen. De vraag is
hoe ? De ontwikkeling van de politieke
toestand de volgende dagen zal dat
uitwijzen. De vorming van een minderheidsregering met de liberalen is
zonder twijfel, in de nabije toekomst,
een stadium waar men doorheen moet
gezien de slechte wil op dit ogenblik
bij de socialisten Maar men moet
hopen op een nieuwe samenwerking,
vroeg of laat, van de drie nationale
partijen, vooral nu de jongste verkiezingen hebben aangetoond dat de kommunautaire partijen lood in de vleugels
hebben gekregen ».
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KIEZEN IN VRIJHEID ?

SOCIALE INFORMATIE

VAKANTIE SPREIDEN IN VRIJHEID

Volgend jaar geniet iedere werknemer,
die recht heeft op een volledige vakantie,
van vier weken onbezorgde vakantie.
Hiervoor werd tussen werkgevers- en
werknemersorganisaties een programmatie opgesteld, lopende over vier jaar mèt
als eindpunt 1975, zodat in 1973 een werknemer met volledige vakantie kon beschikken over minstens drie weken en
twee dagen en in 1974 over drie weken
en drie dagen.
Over de wijze waarop deze vierde week
moet besteed worden, bestaat er wel
meningsverschil Dit werd trouwens bewezen door de jongste manifestaties bij
Bell Telephone, waar de bedienden opkwamen om de vrije beschikking te hebben over de bestedingswijze van de vierde week Ook in andere bedrijven en sektoren stellen zich gelijkaardige problemen.
De Hoge Raad voor het Sociaal Toerisme
heeft de realisatie van de vierde vakantieweek aangegrepen om over vakantienemen in het algemeen en het aanwenden
van de vierde week in het bijzonder een
aantal principes te herinneren en een advies op te stellen.
VRIJHEID EN ONTSPANNING
De vakantie is bij uitstek een tijd van vrijheid en ontspanning. Daarvan zou men
zoveel mogelijk moeten kunnen genieten,
voorzover het maatschappelijk leven er
niet onder lijdt.
De Raad vestigt daarop de aandacht van
alle betrokken personen en organismen,
opdat deze vrije tijd optimaal zou worden
benut. Hierdoor kan dit in hoge mate bijdragen tot verrijking van de persoonlijkheid, maar ook tot de valorizatie van de
toeristische en kulturele rijkdom en uitrusting van ons land.
De huidige koncentratie van de vakantiedagen heeft nadelige gevolgen ;
• op het gebied van de prijzen voor toeristische diensten, wegens onvoldoende gespreid gebruik van uitrusting, inzonderheid vervoermiddelen en logies;
• voor een groot aantal gezinnen die
omwille van de hoge kostprijs geen
gebruik kunnen maken van deze uitrusting ;

•

op gebied van overbevolking van vervoermiddelen, logies en ontspanningsmogelijkheden, zodpt het objektief
rust en ontspanning niet of weinig gerealiseerd wordt.
De vierde vakantieweek zou daarom volgens de Hoge Raad een gelegenheid moeten zijn om alle betrokkenen aan te sporen de besteding en de spreiding van de
vakantiedagen aan een grondig onderzoek
te onderwerpen.
De Raad deed dezelfde aanbeveling ter
gelegenheid van de verwezenlijking van
de derde vakantieweek, zonder echter tot
wezenlijke lesultaten te komen.
Het is en blijft een achtenswaardig initiatief het principe te beklemtonen dat iedereen, die recht heeft op vakantie, zijn
keuze in volle vrijheid zou moeten kunnen
doen, zonder zich te laten beïnvloeden
door routine, dwaalbegrippen of reklame.

BESTEDING
De Raad vraagt aan alle personen en organisaties, die verantwoordelijk zijn voor
het bepalen van de vakantieperiode, dat
zij zich in hun beslissingen zouden laten
leiden door volgende overwegingen ;
• Alle maatregelen overwegen om een
spreiding van vakantie mogelijk te maken ;
• Alle pogingen aanwenden om de mogelijkheden, die de huidige schoolvakantie biedt, tenvolle te benutten door
de (kollektieve) vakanties in de ondernemingen en sektoren te spreiden
over de hele periode juli-augustus ;
• De vierde week volledig losmaken van
de andere 3 weken vakantie ;
• In de mogelijkheid voorzien om de
dagen van de vierde week te splitsen.
In die zin wordt aanbevolen om deze
dagen te gebruiken om een weekeinde
te verlengen : vnl. aansluitend bij een
feestdag of bij de tussentijdse schoolvakanties.
Deze aanbevelingen zijn slechts richtinggevend. Niets belet de ondernemingen om
vakantiedagen te laten samenvallen met
plaatselijke feesten.

DE SOCIALE WETGEVING
TIJDENS DE LEGERDIENST (I)

1 "ET ARBEIDERSKONTRAKT
a)

Arbeiders

Afwezigheden ingevolge militieverplichtingen schorsen de uitvoering van het art)eidskontrakt. Dat wil
zeggen dat de werkgever in beginsel aan het kontrakt geen einde kan stellen, de werknemer echter
wel.
Volgende afwezigheden zijn voorzien in de wet ;
^ oproeping en wederoproeping ;
— verblijf in het rekruterings- en selektiecentrum ;
— in observatiestelling in een gezondheidsinrichting van het leger ;
— hospitalizatie in een militaire inrichting na ongeval of ziekte bij keuringsverrichtingen of selektieproeven ;

o
O

— dienst volbracht bij de burgerlijke bescherming :
— wederindienstneming, onder bepaalde voorwaarden.
De werkgever kan het arbeidskontrakt, behoudens
om dringende of voldoende reden, niet opzeggen
vanaf het ogenblik dat hij van de datummaand
van oproeping of wederoproeping in kennis werd
gesteld en tot de maand nadat de betrokkene met
onbetaald verlof werd gezonden.

HEIBEL OM ZALF
EN PILLEN

l-A/03

De arbeider kan zijn kontrakt wel opzeggen tijdens
de hogervermelde afwezigheden en de opzeggingstermijn loopt tijdens deze schorsingsperiode.
De voordelen van deze bepalingen gelden niet voor
dienst of wederoproeping wegens slecht gedrag.
De betrokken arbeider kan in dit geval onmiddellijk
door zijn werkgever afgedankt worden.
b) Bedienden
Voor bedienden gelden soortgelijke bepalingen als
voor de arbeiders.
2. LONEN EN WEDDEN
In beginsel moet geen loon uitbetaald worden tijdens de afwezigheden ingevolge de militieverplichtingen. Hierop bestaan evenwel uitzonderingen :
Het verblijf van de dienstplichtige werknemer in
een rekruterings- en selektiecentrum of in een
militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in
het RSC, is een bij de wet voorziene bezoldigde
afwezigheid (klein verlet) waarvoor maksimum drie
dagen loon uitbetaald worden.
In sommige nijverheidssektoren wordt eveneens
één dag loon uitbetaald aan wie voor de militieraad
moet verschijnen.
Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen arbeiders en bedienden.
3. BETAALDE FEESTDAGEN
De werkgever moet het normaal loon uitbetalen
voor een feestdag die valt binnen de 12 werkdagen
na indiensttreding of wederoproeping, behalve wanneer dit het gevolg is van slecht gedrag.
Cw.

DOKUMENTATIE

WIJ 8

Je kan vandaag de dag wel geen sektor
meer vinden waarin men niet spreekt van
prijsverhogingen. Dat betekent nochtans
niet dat alle prijsverhogingen gewettigd
zouden zijn en dat de verbruiker zomaar
zonder kleerscheuren uit gelijk welke
prijsverhoging te voorschijn komt. Neem
nu bv. de prijs van de farmaceutische
produkten. Sedert 1971 al heerst er in
deze sektor een ware anarchie die tijdens
de laatste maanden zelfs scherpe vormen
aannam. Dat het zover kwam ligt uiteraard niet aan de konsument van geneesmiddelen, de zieke die moet geholpen
worden, doch aan de farmaceutische sektor zelf en in zekere mate ook aan de
mutualiteiten die voor een flink stuk tussenkomen in de prijs van de pillen en
zalfjes die men bij de apotheker gaat
halen. Het is in dit konflikt tussen de
zopas geciteerde partijen niet helemaal
duidelijk wie wel en wie niet gelijk heeft
en als buitenstaander kun je dan ook niets
anders dan het konflikt tussen partijen
vaststellen.
Waar gaat het in grote lijnen om ? De
farmaceutische industrie wilde de prijzen
van haar produkten verhogen, wie wil dat
vandaag de dag niet, doch stuitte daarbij
op tegenkanting van de mutualiteiten ook
al geen katten om zomaar zonder handschoenen aan te pakken. Bij een prijsverhoging in deze sektor zijn twee groepen
betrokken, de gewone verbruiker in zoverre het gaat om zogenoemde specialiteiten waar niets op terugbetaald wordt
door de ziekenkassen en de ziekenkassen
self in zoverre het gaat om produkten
waarvoor wel terugbetaald wordt. De door
Je farmaceutische industrie voorgestelde
irijsverhoging zou op een meeruitgave
neerkomen van een goeie 400 miljoen fr.
/oor de ziekenfondsen, hoeveel de doorsnee burger meer zou moeten uitgeven
voor de niet terugbetaalde geneesmiddelen heeft niemand ooit uitgerekend, die
betaalt toch altijd want wie heeft zijn
laatste frank niet over als het met de
gezondheid niet goed gaat ?

LEIDRAAD VOOR EEN GOEDE

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN

O

y

Uitgaande van de principiële stellingname
van de Raad dat vakantie bij uitstek een
tijd van vrijheid en ontspanning moet zijn,
hadden wellicht andere en betere stellingnamen dit doel kunnen realiseren. De
aanbeveling houdt al te zeer rekening met
het feit als ware het nemen van kollektieve vakanties een dringende noodzaak
voor vele ondernemingen. De werknemer
zou minstens over zijn vrijheid moeten
kunnen beschikken om de dagen van de
vierde week naar eigen keuze te nemen.
De voorstellen van de Raad komen in
principe wel neer op een spreiding, maar
houden geen of te weinig rekening met
de vrijheid, alhoewel zij het toch als een
voorwaarde voor een geslaagde vakantie
vooropstelde.
Komt het dan hierop neer dat de Hoge
Raad voor het Sociaal Toerisme het kollektief vaststellen van de vakantie als
een noodzakelijk kwaad aanvaardt, of zijn
er nog andere mogelijkheden ?

Het touwtrekken tussen industrie en bonden heeft uiteindelijk geleid tot het uitvaardigen van een KB op 28 februari j.l.
waarbij de prijzen van de geneesmiddelen werden bevroren. Dat besluit kwam
er op aandringen van de mutualiteiten en
het hoeft dan ook niemand te verwonderen dat de farmaceutische industrie toch
naar mazen in het net zocht om tot een
prijsverhoging te geraken. Dat spreekwoordelijk gat hadden ze bijna nog gevonden ook indien men niet op het veto
van de beheerraad van het Rijksinstituut
voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering
(RIZIV) was gestuit. Na zoveel tegenkanting heeft de industrie van farmaceutische
produkten tijdelijk de strijdbijl begraven
en zit men in een labiel evenwicht, de
ene partij wacht af wat de andere zal
doen. Een toestand die in ieder geval
niet kan blijven duren en waaraan een oplossing moet komen. Het kan niet anders
of beide partijen moeten rond de tafel
gaan zitten, uiteraard samen met afgevaardigden van de regering. Indien wij
ons niet vergissen zal dat niet erg lang
op zich laten wachten en allicht komt er
dan een kompromis uit de bus dat voor
IC beide partijen aanvaardbaar is ». Dergelijke kompromissen kennen we en het
zou ons niet verwonderen indien « men
iets ziet » in een serieuze prijsverhoging
van de niet terugbetaalde specialiteiten.
Om het niet zover te laten komen bestaat
er in dit geval maar één oplossing namelijk vertegenwoordigers van de verbruikers (die uiteraard iets afweten van de
problemen in deze sektor) te laten aanzitten bij het gesprek tussen ziekenkassen en industrie én ook luisteren naar
wat deze mensen te zeggen hebben. Jammer genoeg zal het waarschijnlijk zover
niet komen en zullen de mutualiteiten
weer wel eens voor zich zelf uitmaken
dat zij best de zieke vertegenwoordigen.
Mutualiteiten én vakbonden verdragen nu
eenmaal niet dat ook de verbruiker zelf
iets te zeggen heeft en daar kan de farméK:eutische industrie in dit geval alleen
maar baat bij hebben. (AM)
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AKTIVITEITEN
VAK HET
DOSFELrNSTITUUT

" EERST EN VOORAL
MOETEN W I J NATIONALIST ZIJN "
zelfstandigheid mogen wij dit
grootse werk niet vernietigen
door een van buitenaf gedikteerd
egoïsme dat slechts tot de vernietiging van dit volk kan leiden.
Dit heeft niets te maken met de
tegenstelling vrijzinnig - gelovig.
Wanneer in deze problematiek het
nationalistisch standpunt samenvalt met het katolieke, moeten wij
dan als vrijzinnige nationalisten
aanvaarden.
Meer algemeen moet B.E., en ook
de leiding van onze partij aanvaarden dat ons uithangbord het
volksnationalisme blijft, ons doel
de zelfstandigheid van ons volk.
Daarvoor moeten wij ons radikaal
en kompromisloos inzetten.
Het is niet onze taak aan glimlachpolitiek te doen. Ook moeten
wij niet persé willen nalopen wat
op een gegeven moment « in »
lijkt te zijn. Het is verkeerd ons
aan iedereen en alles te willen
aanpassen in de ijdele hoop dat
allen dan wel tot ons zullen komen.
Op die manier verliezen wij ons
gezicht en onze geloofwaardigheid, zelfs de bange eerbied van
de tegenstrevers en uiteindelijk
de trouw van de basis. Het is niet
door ons « aan te passen » aan
de huidige massa dat we er zullen komen, maar wel door die
massa te imponeren met onze
konsekwente houding, ze te doen
nadenken door onze onwrikbare
propaganda, ze Vlaams-bewust te
naken door ons nooit aflatend
radikalisme. Zo komen ze tot ons.
Schouderklopjes van tegenstreWie zich ergert aan een Bormsvers, gevlei om onze gematigdherdenking, een Verschaevenhulheid, ons aanpassingsvermogen
de, een amnestieaktie, is ergens
kunnen we gerust missen. Er waniet thuis in onze partij. Want
ren er bij ons die dweepten met
wat is normaler dan eerbied te
D66 toen deze partij als een pijl
hebben voor voorgangers die geaan de Nederlandse politieke hedood werden, vernederd zijn of
mel omhoogschoot. Dat diezelfnog altijd gebroodroofd worden
den zich de les van D66 goed in
omdat dit, ons, nationalisme hun
de oren knopen. Nu D66 door zijn
• zonde » was.
gesjacher zijn eigenheid verlooEr is een groot verschil, beste
chende werd zij door haar kiezers
B.E., tussen het officiële België
uitgespuwd. D66 bestaat
niet
dat koning Albert herdenkt als
meer.
een simbool van Belgische overheersing over Vlaanderen en • Met deze les voor ogen moeten
wij er in slagen het tij te doen
Vlaamsnationalisten die hun markeren. Onze sensationele opgang
telaren eren.
in de 60er jaren gebeurde in een
Wie zich door een modeverschijnperiode toen de VU samen met
sel laat meeslepen, en denkt dat
gelijkgerichte organisaties radihet heel eigentijds en progressief
kaal in het offensief ging. Harde
en vrijzinnig klinkt een « breed »
betogingen, teerakties, straatgestandpunt in te nemen tegenover
vechten, bezorgden ons de haat
bepaalde etische problemen zoals
van de tegenstrever, de afschuw
abortus, dwaalt.
van de brave burger. Maar de
Omdat men in zijn etiek als volkspartij groeide, de jeugd stond
nationalist niet kan aanvaarden
achter ons, « de stroom rees
dat de levenskracht van een volk
meer en meer ». Velen kwamen in
hoe dan ook aangetast wordt.
de ban van onze argumentatie.
Generaties
hebben
gevochten
Marsen
op
Brussel,
Leuven,
voor het bestaansrecht van ons
Zwartberg maakten dat ons, o zo
volk. Op de drempel van onze

Met belangstelling verwerkte Ik
in « Wij » de mening van de vrijzinnige B.E. uit Gent, mening
waarmede hij blijkbaar niet alleen
staat in de VU, daar ik ze in
VUJO-kringen nogal eens hoor
verdedigen.
Ik ben zelf een vrijzinnig VU-militant die na een jeugddweperij
met 1 mei, de rode vlag, de internationale en de BSP... uit een
Vlaamse refleks en ontgoocheld
door het Belgische staatssocialisme tot het nationalisme is gekomen. Nog geen 40-plusser. Om
al die redenen misschien wel een
a a n v a a r dbaar gesprekspartner
voor B.E.
Zijn vaststelling over de onvoldoende rekrutering van de VU bij
de jongeren is pertinent. Zijn
terapie, die ik opmaak uit enkele
van zijn bedenkingen vergt voorbehoud.
Wanneer men met walging de
BSP de rug heeft toegekeerd omdat de verburgerlijkte
leiding
steeds maar opnieuw het doel,
het program, de eigenheid van
het socialisme verloochende voor
een beperkte macht ten gunste
van neven en magen, dan zou ik
het ook niet nemen dat de VU het
volksnationalisme, haar doel en
bestaansreden, zou verzaken.
Iemand die in de VU wil ijveren,
wil leiding geven, moet daaruit
de konsekwenties trekken en het
volksnationalisme aanvaarden als
het essentiële van zijn politieke
keuze.
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lakse volk, in een pre-revolutionaire sfeer geraakte. De overwinning leek nabij.
Veel van wat er daarna gebeurde
konden wij misschien moeilijk
verhinderen. Andere partijen gingen op de Vlaamse toer. Het ware
doel van de akties werd door
agitatoren,
pseudo-revolutionairen, en zelfs goedmenenden afgeleid naar ideeën die de eensgezindheid braken zodat op de
duur iedere aktie stil viel op een
ogenblik dat zij beslissend kon
worden. Maar toch hebben wij op
dat moment te veel «ondergaan».
In plaats van het tij te doen keren
hebben wij ons laten overrompelen. Waren wij moe ?
Toen werd ook de misrekening
gemaakt dat door ons imago te
matigen de, zo dachten wij, bewust geworden Vlaamse massa,
in grote getale tot ons zou komen. Wij verloren er echter grotendeels onze geloofwaardigheid
mee.
Onze relatieve verkiezingsnederlaag kan een zegen zijn wanneer
wij de passende besluiten trekken in de zin van wat Wim Jorissen reeds herhaaldelijk schreef.
Onze basis bleef trouw. Wanneer
wij terug onze vechtlust, ons revolutionair elan, ons geloof in
het nationalisme vinden, zullen
wij ook onze aantrekkingskracht
op de nog apatische onverschillige massa terug winnen.
België heeft slim gespeeld door
de harde kanten van de Vlaamse
achteruitstelling af te ronden,
maar essentieel is er niets veranderd.
Dat moeten wij de massa kunnen
bewijzen. Als er één idee is dat
dit, te brave, volk tot daden kan
aanzetten is het de bewustmaking van zijn eigenheid, van zijn
huidige vernedering ...is het ons
volksnationalisme.
Dat idee hebben wij in de hand,
kunnen wij tot uitdrukking brengen. Maar dan moeten wij allen
in de eerste plaats de konsekwenties van dit nationalisme aanvaarden en onze eenheid niet laten
aantasten door het achterna hollen van kamergeleerden zonder
achterban, progressieve denkers
zonder troepen die, zelfs als zij
het goed menen, slechts verdeeldheid zaaien en verzwakkend
werken.
Eerst en vooral moeten wij nationalist zijn. Slechts daarna vrijzinnig, katoliek, links of rechts.
Eerst moeten wij dit volk zijn
zelfstandigheid geven, daarna zullen wij zien wat we ervan zullen
maken... maar we zullen het dan
zelf doen.
H.V., WILRIJK.

1. COLLOQUIUM . LEVEN IN EEN STAD .
Zoals wij U reeds eerder mededeelden organiseert het Dosfelinstituut een drietal colloquia onder het thema « Welzijnsproblemen in Vlaanderen voor het jaar 2.000 ».
Het eerste colloquium dat handelde over « Bevolking en
Welzijn « werd reeds met sukses gehouden. Het tweede
colloquium « Leven in een stad » zal georganiseerd worden
op zaterdag 18 mei e.k. te Steenokkerzeel in het Vormingscentrum Kasteel Van Ham, van 10 tot 17u30.
PROGRAMMA
10 uur : Inschrijving en kennismaking
IOu.15 : Inleidend referaat : « Sleutels voor goed samenleven » E. Van Itterbeek, socioloog
11U.15 : Koffie
llu.30 : « Oude stadskernen als leefbare woonmodellen van
nu » (hoe oude kernen herwaarderen ?) J. Beeck, grafikus
13 uur : Lunch
14u.30 : « Leef- en woonmodellen van nu » R. Sepelle, architekt
16 uur : Koffie
16U.15 : Paneeldiskussie. Deelnemers en referenten wisselen
van ideeën
Einde rond 17u.30.
Inschrijvingen : kunnen gebeuren door storting van 150 fr.
op rekening nr. 430-0835551-81 van het Dosfelinstituut te 1000
Brussel met vermelding colloquium « Leven in een stad •.
In deze bijdrage zijn begrepen : syllabi, lunch, koffie en
inschrijvingsgeld.
2. STUDIEWEEKEINDE . POLITIEKE VORMING Voor deelnemers aan de kursussen politiek opbouwwerk.
Ook andere belangstellenden en eventueel echtgenoot of
echtgenote kunnen deelnemen.
Datum en plaats : zaterdag - zondag 27 - 28 april 1974 (14 13 uur) te Drongen (Gent) in Volkshogeschool De Sirkel Dorpsplein 13.
Onderwerpen :
• politieke problemen (aktuele politieke vragen - houdingen
VU daaromtrent - VU-programma - VU-standpunten - goed
werken in de partij en in het kader - hoe naar buiten treden,
e.a...).
% praktische en methodische vragen (vragen rond samenwerking, afdelingswerking, hoe debatteren, goed vergaderen, e.d...).
Inschrijving : zo spoedig mogelijk (ook telefonisch 02/19.1202)
bij het Dosfelinstituut, Tribunestraat 14, 1000 Brussel en door
het storten van 200 fr. deelnemingsgeld op rekening nr.
430-0835551-81 van het Dosfelinstituut Brussel met vermelding : vormingsweekeinde Drongen.
3. TRAININGSKURSUS VOOR BASIS-KADERWERKERS
Deze kursus richt zich tot de ex-deelnemers van de vormingscyclus « politiek opbouwwerk » en heeft tot doel medewerkers te vormen die dan :
• aktuele politieke problemen en informatie kunnen doorgeven en toelichten aan het basis-kader (arrondissementen
en afdelingen).
• zelf in staat zijn om op te treden in paneelgesprekken en
debatten, ook in radio en TV, op gespreksavonden, enz...
Werkwijze : geregelde weekeind- of dagbijeenkomsten waarop konkreet gestelde politieke problemen uitgediept worden.
Tijdstip en plaats : in afspraak met de groep kursisten en
wisselend van plaats.
Eerste trainingsweekend : zaterdag - zondag 1 8 - 1 9 mei (13
uur - 14 uur) in Volkshogeschool De Sirkel - Drongen (Gent).
Opgave en nadere informatie : Dosfelinstituut, Tribunestraat
14, 1000 Brussel. Tel. 02/19.12.02.
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ANTWERPEN

ANTWERPEN :
Maandag : 29 april : volksv. A. DE BEUL en R. MATTHEYSSENS
Lokaal : VU-Sekretariaat (Stad)-Antwerpen, Wetstraat 12, (tel. 36.84.65)

VU-ARRONDISSEMENT ANTWERPEN

van 16u. tot 20u.
HULDIGING cc ARMAND PREUD'HOMME » • 70 JAAR
met de opvoering van de overbekende operette :
cc OP DE PURP'REN HEI »
in de KVO (Kon. Vlaamse Opera), Frankrijklei, Antwerpen
Op WOENSDAG 12 JUNI 1974 te 20 u. (deuren te 19 u.)
Toegangskaarten : na tel. 03/36.84.65 (VU-Stadssekretariaat) of
na tel. 03/21.46.24 (V. Peeters, Berchem)

APRIL
27 Antwerpen : Arrondissementele Kolportage met « Wij »
Bereidwillige propagandisten verzamelen te 14u m het sekretanaat Stad Antwerpen
28 Boom : Grote VU-Autorally.
30 Mortsel : Algemene Ledenvergadering
van |-ei •• Mortsels Struktuurplan ».

ter

bespreking

MEI
4 Broechem : Bal van de Burgemeester. Zaal « Veilingshal
der Kempen » om 20 u. Orkest Eddy Smets.
4 Borgerhout : VU-Afdelingsbal. Zaal « Reuzenpoort », Turnhoutsebaan
10 Deurne : cc VU-arr. Antwerpen - Ontmoeting met de top »,
lokaal « Trefpunt », Turnhoutsebaan 28, Deurne. Aanvang te
20 u Voor arr. raadsleden, afdelingsvoorzitters en sekretarissen
11 Wijnegem : VU-Reinaertbal, zaal « Vleminckhof », Marktplein 8, om 21 u Inkom 30 fr
19 Antwerpen : Uitstap naar 's Gravenwezel. Vertrek te 10
u aan de kerk Knapzak mee !
25 Antwerpen : VUJO arr. lentefeest voor jong en oud, in het
Jeugdcentrum « Lange Wapper », Van Trierstraat, te Antwerlen
26 Merksem : Vlaams Nationaal Zangfeest (Sportpaleis).
JUNI
12 Antwerpen : VU-arr. Antwerpen : « Huldiging Armand
Preud'homme » (70 jaar) met opvoering van de operette « Op
de Purp'ren hei » in de Kon. Vlaamse Opera te Antwerpen

ANTWERPEN (Arr.)
WENSEN
Het VU-arr bestuur Antwerpen
en VVM-bestuur wensen dhr Toon
Claessen van harte een welgemeend proficiat bij zijn aanstelling tot burgemeester van Schilde
Uw toewijding en inzet kennende,
waarde vriend Toon, weten wij dat
uw mandaat vruchtbaar en suksesvol zal zijn, in dienst van de bevolking en de gemeente Schilde
KOO
De laatste VVM-aktiviteit vóór
het verlof zal gewijd worden aan
de KOO-leden. Het VVM-bestuur
weet niet welke avond u 't meest
gelegen komt Wij vragen daarom
de KOO-leden aan VVM-voorzitter
Hugo Andries, Turnhoutsebaan 116
te 2200 Borgerhout, tel. 36.59.67
de geschikte dagen te laten kennen voor een vergadering van de
KOO-leden en wel voor de periode
tussen 1 en 15 juni KOO-mandatarissen wij rekenen op uw belangstelling en medewerking.
ONTMOETING MET DE « TOP »
Waarop alle arr. raadsleden, de
afdelingsvoorzitters en sekretarlssen zullen aanwezig zijn, zal doorgaan op vrijdag 10 mei te 20 u. ir
« Trefpunt », Turnhoutsebaan 28
te Deurne. Alle afdelingsbesturen
nemen hiervan nota.
ARR KOLPORTAGE

BERICHT V A N AANBESTEDING

GEMEENTE MOL
Op dinsdag 30 04 1974 te 10 u zal er ten gemeentehuize van
Mol overgegaan worden tot het openen der biedingen, ingekomen tot het aanleggen van een sportveldbekleding op het
omnisportveld.
De stukken liggen ter inzake op •
— het kantoor der aanbestedingen, Luxemburgstraat 49 Brussel
— de burelen van de gemeentelijke technische dienst, Markt
22 Mol
Zij zijn verkrijgbaar op laatst vermeld adres tegen storting
van de som van 50 fr op PR 9161 van het gemeentebestuur
van Mol

Heden zaterdag 27 april te 14 u.
verzamelen alle propagandisten
(w o mandatarissen en arr. raadsleden] in het sekretariaat van
Stad-Antwerpen, Wetstraat 12 te
Antwerpen voor de arr. kolportage met « Wij » in het centrum
van Antwerpen.
ANTWERPEN (Stad)
KOLPORTAGE
Vandaag zaterdag 27 april te
14 u , sekr, Wetstr. 12, Antwerpen Kolportage in het centrum
van de Stad
UITSTAP
Zondag 19 mei onder leiding van
een heemkundige streekgids bezoeken we de « Parel der Voorkempen » 's Gravenwezel Bijeenkomst aan de kerk te s' Gravenwezel om 10 u. Knapzak meene-

matthieu's beddenbedrijf
biedt voor elk probleem een wooninrichting
onze studiedienst
lost uw woonprobleem gratis op
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men. Bij regenachtig weder, liefst
aangepast schoeisel. Mits de allerkleinste thuis te laten kan
iedereen mee op deze lange wandeling. Belangstellenden geven
zich op aan het sekretariaat, tel.
36.65 84 of voor meer bijkomende
inlichtingen tel. Moens 38.56.87.
KVO
Opvoering van « Op de purp'ren
hei » van Armand Preud'homme.
Op woensdag 12 juni. Kaarten op
het sekretariaat tel. 36.84.65.
DIENSTBETOON
Elke maandag treft u op het sekretariaat een volksvert. aan van
16 tot 20 u. om samen met u uw
problemen op te lossen. Verder is
het sekretariaat alle dagen open
van 9 tot 16 u. 30.
KOO
Leden of simpatisanten uit onze afdeling kunnen voor alle problemen betreffende KOO te Antwerpen zich wenden tot De Boel,
33 97.90 of De Laet, 38.66.92.
BORGERHOUT
KAARTEN
Voor het zangfeest + IJzerbedevaart zijn te bekomen bij mevr.
Van Geert, Lt. Lippenslaan, tel.
36.68.29.
GELUKWENSEN
Onze gelukwensen voor ons bestuurslid mej. Ledy Broeckx, die
in het bestuur van de gemeentelijke jeugdraad werd opgenomen.
We zijn er van overtuigd dat haar
entoesiaste
medewerking
een
waarborg is voor de goede vaart
van deze jeugdraad.
BORNEM
LENTEBAL VAN 6 APRIL
Dank aan allen die meehielpen
tot het weilukken van ons 6de
Lentebal We mochten in ons midden begroeten . sen Wim Jorissen en Edgard Bauwens, volksvert Ludo Sels en Joos Somers
en prov raadslid Hilda Uytterhoeven Walter Jaspers had zich verontschuldigd.
UITSLAG TOMBOLA
70 Badkamer-mat
161 Broodrooster.
240 Croc-seconde
439 Tochthond.
554 Koffiekan.
583 Regenscherm.
Prijzen af te halen bij H Sogers,
Doregem 24, vóór 30 mei 1974.
BRECHT
OVERLIJDEN
Alhoewel reeds jaren ziek zijnde, kwam het overlijden, op 67jarige leeftijd van Karel Abelshausen, stamvader van een door-endoor Vlaams-Nationale familie, onverwacht
« Ik heb zelf niet veel, maar hier
is toch een steuntje ». Het waren
de laatste woorden welke deze
trouwe Vlaams-Nationalist tot ons
sprak, nog voor de verkiezingen.
Vaarwel vriend Karel !
TEERFEEST
Er was veel en lekker eten, en
zeer veel leute op ons jaarlijks
teerfeest van 16 maart. Met zijn
honderd hebben we er een broederfeest van gemaakt !

EOEGEM
GELUKWENSEN
Lutgard Wijns, dochter van ons
KOO-lid, stapt in het huwelijksbootje. Wij wensen het jonge paar
veel geluk.
LEDENSLAG
De verkiezingen betekenden 'n
onderbreking in onze ledenslag.
Er blijft nog voldoende tijd over
voor de zomervakantie om de achterstand op te halen. Wij rekenen
op de medewerking van alle kaderleden en brengen nu door huisbezoeken bij onze leden, de « Aktie-Blauwe-Kaart '74 » tot het gewenste resultaat.
EKEREN
KVO-OPVOERING
Op woensdag 12 juni om 20 u.
huldigt VU-arr Antwerpen de 70jarige Vlaamse toondichter Armand Preud'homme. Opvoering
van de operette « Op de purp'ren
hei » in de KVO te Antwerpen.
Inlichtingen hieromtrent te bekomen op het VU-sekr., Geestenspoor 72 te Ekeren, tel. 41.04.41.
SOCIAAL DIENSTBETOON
Onze mandatarissen zijn steeds
bereid om u te helpen. Alfons
Bollen, Koekoeklaan 7, tel. :
64.49.43.
Maurits Van Tongerloo, Leliënlaan 62, tel. : 64.55.14.
Lode Van Vlimmeren, Hoogboomstwg 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 gemeenteraadslid Fonne Griek en alle donderdagen van 18 11. 30 tot 19 u. 30
door gemeenteraadslid Clem De
Ranter.
MERKSEM
DE VROUW VAN VANDAAG
Onze werkzame vrouwenafdeling nodigt u allen uit op 1 mei
deel,.te nemen aan een wandeling
in het Peerbos. Bijeenkomst te 14
u. 30 aan de Melkerij. Zowel de
kleintjes als de ouden van dagen
kunnen mee. Leiding . mevr. I.
Levsen
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Bestel kaarten bij Jan Vinken,
Akkerbouwstr. 71. Inlichtingen in
« Tijl ..
MORTSEL
WENSEN
Vorige zaterdagavond, na deelgenomen te hebben aan een zeer
gemoedelijke uitstap met onze
Vlaamse gepensioneerden naar
Molenstede (Diest), werd ons zeer
geacht en trouw medelid dhr Fr.
Berckmoes getroffen door een
hartaanval. De dokter verwees onze vriend Frans naar de kliniek.
Alvast wensen VU-Mortsel en het
Verbond van Vlaamse Gepensioneerden u een spoedige en algehele genezing, en terugkeer bij
uw bovenste beste echtgenote
mevr. Berckmoes.
MAKLANK
Ons Mortsels VU-leden-lentefeest van vrijdag 19 april j l . bracht
ons weer enkele gezellige uurtjes.
Ook dit jaar mochten wij enkele
van one jongblijvende ouderdomsdekens en hun trouwe echtgenoten in de « werkelijke bloempjes »
zetten, nl. de hh. S. Van Horenbeeck en H. Kunnen. De heildronk
de prima koude schotel (met beste verzorging door enkele bereidwillige en kundige VU-vrouwenhanden) en de vriendensfeer met
kwis en dans, voldeden alle deelnemers.
WIJNEGEM
FiEINAERT-BAL
Alle leden, simpatisanten en
«Wij«-lezers worden hartelijk ujtgenodigd op ons jaarlijks bal op
zaterdag 11 mei te 21 u. in de zaal
• Vleminckhof », Marktplein 8.
Orkest Karel en Wim. Kaarten
(slechts 30 fr.) op het sekretariaat
Merksembaan 170.
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HOVE
26 MEI
Laat u niet verrassen : schaf
tijdig toegangskaarten aan... en
rendez-vous in 't Antwerps Sportpaleis. Lokatie : ANZ-sekretariaat,
Vrijheidsstraat 30-32, Antwerpen,
tel. 37.93.92.
MORTSEL
STRUKTUURPLAN MORTSEL
Wij nodigen onze Mortselse
VU-leden en «Wij»-lezers vriendelijk uit, in het raam van onze e.k.
algemene ledenvergadering, van
dinsdag 30 april e.k. të 20 u. 30
in het Parochiaal centrum St-Lode-

wijk (Dieseghemwijk), aanwezig te
zijn en deel te nemen aan onze
besprekingen omtrent het Mortsels struktuurplan. Hartelijk welkom. Wij rekenen op uw inspraak.
NIEL
BELASTINGSAANGIFTEN
Voor het invullen van deze formulieren staat Jos De Graaf ter
beschikking op dinsdag 30 en
op donderdag 25 april 1974
in het VU-sekretariaat, Antwerpsestraat 186 Niel.
DIENSTBETOON
Onze vrienden Guido Michiels
en Frans De Meulemeester staan
elke vrijdagavond van 20u. af in

het sekretarlaat klaar om
problemen op te lossen.

uw

TURNHOUT
2e LUSTRUMBAL
Op 22 mei heeft ons tweede
lustrumbal van Volksunie arr.
Turnhout plaats in de gemeentelijke feestzaal te Geel. Orkest :
The Combo Blue Moons.
WILRIJK
VLAAMSE VROUWENKLUB
7 van onze vrouwelijke leden
vonden dat er in onze afdeling te
*/eel aan « ernstige » politiek gedaan wordt en te weinig voor de
ontspanning van de leden. Dus staken zij de hoofden bij elkaar, over-

legden wat er kon gebeuren en
stichtten prompt de W K , de
Vlaamse Vrouwenklub Wilrijk. Eigenlijk zal er pas in september
definitief gestart worden, maar in
afwachting plant men een veertiendaagse zwemstonde (die natuurlijk ook voor mannen openstaat !) in het Mortselse gemeentelijke zwembad (in afwachting dat
het Wilrijkse volledig af is]. De
eerste plons is intussen reeds gegev en (24.4) en vermits 1 mei dit
jaar op een woensdag valt, wordt
er pas opnieuw gedoken op woensdag 8 mei te 19 u. 30. VVie er wat
voor voelt, belle even op met een
van de volgende dames (kwestie
van af te spreken wie wie waar

BRABANT
ASSE
EEN 'NIEUWE TRADITIE ZET IN !
Op 1 en 2 juni 1974 (pinksterweekeind) : 2e Heffeest van JongAsse - Volksunie op Hof de Eenhoorn (Cooreman), Keierberg te
Asse. Ons feestprogramma wordt
andermaal dé verrassing !

BRUSSEL
(Br. - Haren • Humbeek - Laken)
BELASTINGSAANGIFTE
Belastingsplichtigèn die moeilijkheden hebben met het invullen van hun formulieren, kunnen
hiervoor terecht in ons lokaal
Uilenspiegel, Pletinckxstraat 38
1000 Brussel, tel. 12.13.74.
Aggl. raadslid
Stan Philips
zorgt ervoor dat een bevoegd
persoon het nodige doet.
Voor de nodige
informaties
richt men zich tot hoger vernoemd adres.

ZIEKENFONDS
BRABANTIA
DWORP
BAL
Zaterdag 11 mei om 20 u. 30 dansen wij in de •< Vredezaal » te
Dworp op het 7e Meinachtbal van
Volksunie-Dworp, met het orkest
« The Crainies » en zanger Roger,
Toegang : 60 fr.
LEUVEN (Arr.)
VLAAMS VERBOND VAN GEPENSIONEERDEN : DAVERENDE
START
Dank zij de plaatselijke hulp
van het gemeentebestuur In persoon van Dirk van de Weyer, schepen en VU-afgev. Willy Somers
werd de stichting van de V W G -

V
V
Z

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

afdeling Diest-Molenstede
een
reuze sukses op zaterdag 20 april.
Meer dan 200 personen vulden de
gemeentelijke zaal te Molenstede.
Vanuit Antwerpen was een sterke afvaardiging mede onze stichting komen vieren. De plaatselijke werking is er in de handen van
de heren Beckers, Celis en Swinnen ; dat belooft 1 In elk geval
mogen we het arr. bestuur van
het VWG-Leuven van harte gelukwensen : André van Hoof, Cécile
Engelen, Norbert van Opstal, Frans
Geerts en Piet Wyndale. Zeker
mogen we in onze dank de werkersploeg uit het hele arr. Leuven
niet vergeten die daadwerkelijk
het hele feest mede uitwerkte.
Het hele stichtingsfeest stond in
het teken van het leven en werk
van Emiel Hullebroeck. En of er
gezongen werd !
Volgende stichting is al gepland ! VVVG-Haacht rond halfoogst. Medewerkers kunnen kontakt opnemen met de verantwoordelijken : Pol Verhelen, Cauberg
6, Tildonk en Andre van Hoof,
Overwinningsstr. 24, Kessel-Lo.
KANTONALE WERKING
Kanton Leuven-Noord : dinsdag
7 mei om 20 u. : werkvergadering
bij Roger Overloop, St-Michielsstr,
12, Veltem.
Kanton Aarschot : woensdag 8
mei om 20 u. : voorbereiding

nieuwe afdelingen bij Rik Buelens,
Raamhofstr., Begijnendijk.
Kanton Diest : donderdag 9 mei
om 20 u. : inzet nieuwe kantonnale
werking, lokaal « De Heren van
Zichem », Grote Markt, Zichem.
Geen enkel kaderlid zou mogen
ontbreken ! Voor de kantons Aarschot en Diest zijn alle nieuwe
medewerkers eveneens hartelijk
welkom.
MALEIZEN
SOC. DIENSTBETOON
Café Monument, stwg Terhulpen,
rechtover de kerk. Door Marcel
Debroyer, Emiel Dewaet en Vik
Anciaux.Op maandag 29 april om
20 u,
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 Jorissen. Tema : •• Aktuele problemen
over de Vlaams-nationale gedachte en aktie ».
VILVOORDE
BELASTINGSAANGIFTEN
Personen die problemen hebben met het invullen van hun belastingsformulier
kunnen
zich
wenden tot : De Donder Antoon,
Koekoekstraat 11, tel. 67.66.86.
Ghysens Gilbert, J.B. Nowélei 7
tel. 51.07.74.

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

Provincie Antwerpen :
, . , „ „ . „ . , . ,-r
RUPELSTREEK - KLEIN-BRABANT : O N D E R L I N G ZIEKENF. RUPELSTREEK en KUEIN-BRABANT
Kroanweg 2 1 ,
2 6 8 0 Bornem
Tel. (03)89.16.19
Provincie Brabant :
.,..„.ARR LEUVEN - gewest T I E N E N : CENTRALE M U T U A L I T E I T V A N B R A B A N T EN L I M B U R G
Leuvenselaan 4 3 ,
3300
Tel. (016)834.35
Provincie Oost-Vlaanderen :
ARR. AALST : ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS
H o p m a r k t 36,
9300 Aalst
Tel. (053)745.53
ARR. GENT en DENDERMONDE : ZIEKENFONDS F L A N D R I A
Keizer K a r e l s t r a o t 1 0 1 ,
900Ü Gent
Tel. (09)23.52.27
ARR. EEKLO en K A N A A L Z O N E : ZIEKENFONDS FLANDRIA-MEETJESLAND
Gravin J o h o n n o l a a n 8,
9 9 0 0 Eekio
Tel. (09)77.23.51
ARR. OUDENAARDE : ZIEKENFONDS V L A A M S E A R D E N N E N
Fortstraat 34,
9 7 0 0 Ondenaarde
Tel. (055)331.15
ARR. ST.-NIKLAAS : V L A A M S E M U T U A L I T E I T W A A S L A N D
Vrasenestraot 14,
2750 Beveren-Waas
Tel. (03)75.66.66
Provincie West-Vlaanderen :
ARR. KORTRIJK-IEPEft : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Verruelaan 4 1 ,
8500 Kortrijk
T e l . (056)256.98
ARR. OOSTENDE - VEURNE - DIKSMUIDE : ZIEKENFONDS DE WEST
Recollettenstrcat 66,
8450 Nieuwpoort
Tel. (058)237.15
ARR. ROESELARE-TIELT en BRUGGE : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRI A
W e s t l a o n 145,
8 8 0 0 Roesclare
Tel. (051)202.08

V.V.Z-sekretariaat : Verruelaan 41 - 8500 Kortrijk - Tel. (056)25698
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KORTE BERICHTEN
In september richt de W K een
reuze-Wafelenbak in ; smulpapen
weten dus nu al wat hen te wachten staat.
De Wilrijkse Jeugdraad is eindelijk terug samengekomen ; Eddy Gaublomme maakt er voor Vujo deel van uit.
Naar de IJzerbedevaart wordt
ook dit jaar een eigen bus ingelegd ; wie daar al wat meer wil
3ver vernemen, vrage het maar
aan Mia Damen.

AKTIVITEITEN
VAN HET
DOSFELINSTITUUT

27. Wespelaar-Tildonk : Afdelingsbal
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE
(Arrondissement)
SEKRETARIAAT
Het arr. sekretariaat, Kongresstraat 53 te 1000 Brussel, tel.
(02)17.92.18 is alle dagen open
van 18 tot 21u.

ophaalt) : Mia Damen (28.15'.17),
mevr. Van Rousselt (27.87.07),
mevr. Bellens (28.06.28) of mevr.
Robbroeckx (27.27.32).

BRABANT :
ARRONDISSEMENT LEUVEN
• DONDERDAG 2 MEI . te 20 uur
Hoe pak ik het aan ? Waar haal ik de nodige informatie
en hoe wend ik'ze aan ? Hoe krijg ik de beste resultaten ?
• WOENSDAG 15 MEI : « Gemeentelijk schoolbeleid »
• WOENSDAG 29 MEI : « Milieuhinder ••
De lessenreeks gaat door in het Huis der Vlaamse Leergangen, Leuven (Boekhandelsstr.) ; 3e verdieping en is
gratis, telkens te 20 uur.
ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE
• VRIJDAG 26 APRIL : « De ruimtelijke ordening »
Het algemene en bijzondere plan van aanleg in de gemeente, procedure, opstelling, de wetgeving op de ruimtelijke
ordening, het indienen van de bouwaanvraag.
• VRIJDAG 10 MEI :
« Rechten en plichten van de gemeentemandataris »
de verschillende mogelijkheden die de gemeentemandataris in zijn gemeente kan benutten om zijn werk te verrichten ; regels waaraan hij zich in elk geval moet houden.
Deze aktiviteiten gaan door in het Kultureel Centrum te
Strombeek-Bever (Gemeenteplein), telkens te 20 uur.
VORMINGSKURSUS « GOED BESTUREN »
Samenwerken in groepsverband, aksepteren van de andere
mensen en hun bijdrage ; het goed leiden van een samenkomst, o.a. een afdelingsbestuur en haar vergaderingen :
zoeken naar oplossing voor eventuele kontaktstoornissen
— ZATERDAG 8 JUNI : 9.30 u. - 17 u.
— ZATERDAG 15 JUNI : 9.30 u. - 17 u.
Deze aktiviteiten gaan door in het Kultureel Centrum te
Strombeek-Bever (Gemeenteplein), telkens te 20 uur.
Inschrijving : vooraf bij : Janine Craps-Van Welde, Leuvenseweg 277, 3070 Kortenberg en door betalen van 200 fr. op
rekening D.I.-BRABANT nr. 433-7093721-39 (2 x middagmaaltijd, koffie + teksten inbegrepen).
Al deze aktiviteiten gaan door in het Kultureel Centrum te
Strombeek-Bever (Gemeenteplein), telkens te 20 uur.

ANDERLEGHT
OVERLIJDEN
Met droefheid vernamen wij het
overlijden van de h. Maurits Le/rau, bestuurslid en gewezen voorzitter van onze afdeling. Als voorzitter heeft de h. Levrau zich onDaatzuchtig en met geestdrift
yoor de afdeling ingezet. Maar ook
als bestuurslid is hij steeds een
trouw medewerker geweest, die
de afdeling met woord en daad
bijstond. De uitgave van het blad
.. De Dageraad » zal onafscheidelijk met zijn naam verbonden blijven.
Vandaag, zaterdag 27 april zal
om 18 u. in de kerk van O-L-V van
het h. Hart (Norbert Gillelaan 67)
een h. mis ter nagedachtenis van
de h. Levrau opgedragen worden.
Het bestuur nodigt allen uit deze eucharistieviering bij te wonen,
als stille hulde aan onze gewezen
voorzitter en als dank voor zijn
eerlijke, Vlaamse trouw.
KAPELLEOP-DEN-BOSRAMSDONK-NIEUWENRODE
POPPENTEATER
Na de indrukwekkende viering
van volksvert. Paul Peeters was er
te Kapelle-op-den-Bos
verleden
een « Swjoengnamiddag », door
onze afdeling gratis aangeboden
aan alle kinderen van Kapelle-opden-Bos, Ramsdonk en Nieuwen.•-ode.

In alle huizen van bovengenoemde gemeenten bezorgden onze bestuursleden een reklameblaadje.
Er was ook een tekenwedstrijd.
De kinderen moesten hun tekening aan de ingang afgeven. Niet
minder dan 40 tekeningen werden
bij lottrekking bekroond. Terloops
mag gezegd dat wij via deze wedstrijd aan een heleboel nuttige
adressen kwamen, want uit de
VU-leeuw en de vlag waarmee hij
zwaaide — dingen die de kinderen
moesten kleuren —^ kun je heel
wat zaken afleiden, i
Ondanks het pracfitige zomerweertje waren er zowat 300 kinderen, we zeggen er wel bij dat
het vrijdagnamiddag was en dus
schoonmaakdag.
Het poppenteater van onze
Vlaams-nationale vrienden Nonkel
Wally en Tante Lieve was prachtig. Een •• reuzen poppenkast »
(8 m lang bij 3 m hoog) met originele, simpatieke poppen en een
opvoedkundig verantwoord, boeiend spel, nl. « Het koffertje van
het geluk » met Ponponneke enhaar hondje Poepoel. Daarnaast
nog een hip lied- en spelprogramma dat heel wat bijvaK kende. Voor
geïnteresseerde afdelingen vermelden wij het adres van Nonkel
Wally en Tante Lieve : 01menst^
29, St-Niklaas, tel. 03/76.61.57.
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f M > het ioiapste
kostuum in de e.e.g.
in de nieuwste mode coupe
• voorradig

in 75 verschillende

maten

• 45 modische tekeningen
• luxe-afwerking
• broek voorzien van een
knievoering en met nog talrijke
andere voordelen is

het luxe-herenkostuum
van zuiver scheerwol
Enkel doordat we er
meer dan 5000 per jaar
verkopen kost u dit
prachtkostuum van
zuiver scheerwol
nu nog slechts

2.500,-F.
P.S. BELANGRIJKE MEDEDELING
Alle kledingstukken van deze

SUPER DISCOUNT AANBIEDING
zijn aangeduid met
— witte label op de mouw met hun eskamprijs ;
— Mister M en Mister M de Luxe
De verkoop van onze normale collecties heren- en dameskledlng gaat gewoon verder tegen hun normale verkoopprijzen

INGEVOLGE DE GROTE PRIJSSTIJGING EN TAL VAN ANDERE
VERHOOGDE KOSTEN ZAL HET «MISTER M» KOSTUUM VAN
ZUIVER SCHEERWOL BIJ DE NIEUWE AFLEVERINGEN 2.950 FR.
KOSTEN.
: BMSAM 'fM5t

SUCCEa

KLEDINa

M E Y E R S
. DE UNCLESIRAAT -<•(•«

ALS U ER NOG EEN KUNT GEBRUIKEN DOET U ER IN ELK GEVAL
EEN GOEDE ZAAK AAN HET NU TE KOPEN.
KOM NIET TE LAAT! DE VRAAG IS GROOT... ER GAAN NU
GEMIDDELD PER DAG 50 STUKS BUITEN! ! !
De p.v.b.a. SUCCESKLEDING MEYERS HOUDT ZICH HET RECHT
VOOR DEZE UITZONDERLIJKE SUPER DISCOUNT VERKOOP OP
ELK MOMENT TE STOPPEN.

NIEl

JAARLIJKS VERLOF VAN 15 JULI TOT 13 AUGUSTUS
i k

DE GROTE M O D E S P E C I A L I S T
A. DE LANGLESTRAAT 4 - 1 0
OPEN ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 20 UUR

ZATERDAG

OPEN VAN 9 TOT 18 UUR

ZON-

2 6 4 0 NIEL
EN FEESTDAGEN GESLOTEN
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AUL VAN GREMBERGEN
"DE ZON MOET VOOR IEDEREEN IN HET WATER SCHIJNEN"
M e t Paul V a n G r e m b e r g e n
is e r e e n d i c h t e r e n e e n
s t e r k sociaal b e w o g e n j o n g e
politikus in h e t parlement
bijgekomen.
Van Grembergen heeft nooit
hoogdravende politieke a m bities gehad ; z i j n relatie
m e t de p o l i t i e k was eerder
b r o o s . M a a r , h i j is w e l z o ' n
type d a t steeds bereid w o r d t
gevonden o m , waar het nod i g is, i n d e bres t e s p r i n gen.
« Enigszins ben i k in de politiek g e k o m e n , door de afw e z i g h e i d v a n anderen », z o
zegt h i j .

De zetel die volksvertegenwoordiger Van Grembergen in de Kamer inpalmde, zal niet onaangeroerd blijven. Tijdens zijn jeugdjaren ontwikkelde hij immers een
stevige politieke overtuiging.
De jeugdbeweging en de school
gaven daarbij een stimulans.
Van thuis uit kreeg hij reeds wat
politiek bloed mee : zijn vader
behoorde tot de liberale burgerij,
zijn moeder stamde uit de katolieke burgerij.
Maar Paul ontwikkelde stilaan zo
zijn eigen visie.
De eerste invloeden gingen uit
van zijn leraar Nederlands in het
ateneum te Boom : dat was niemand minder dan de broer van
Ernest Vander Hallen. Later werd
hij door een leraar geschiedenis
ingeleid in aktuele vragen « die
op een ateneum normaal niet gesteld worden »... Er werd gesproken over Rodenbach, de Vlaamse
kwestie. Dat boeide Paul Van
Grembergen uitermate.
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat zijn gerijpte Vlaamse
strijdvaardigheid hem in het seminarie parten speelde. Toen hij
op de sociale school in kontakt
trad met de zoon van dr. Leo
Wouters, zette hij geleidelijk de
stap naar de Volksunie, zonder
nochtans een behoefte te voelen
om in het partijkader te geraken.

PORTRET
Paul Van Grembergen werd geboren op 18 september 1937
in Eksaarde.
Zijn vader was stationschef in Hemiksem en strijdend liberaal. Paul liep school in de atenea van Boom en Eeklo. Zijn
ervaring in de Chiro, en ook wel op school, was een stevige
voedingsbodem voor zijn sociale bewogenheid en bracht
hem een katolieke overtuiging bij.
Paul trok naar het seminarie waar hij slechts een jaar doorbracht.
'
Samen met de bekende priester-kontestant
Frans Wuyttack,
met de zoon van professor Coutsier en met de rebellerende
onderpastoor van Sint-Gillis-Dendermonde, behoorde ook Paul
Van Grembergen tot het « seminarie van de kontestatie ».
« Tussen de gewijde heilige apostelen waren wij een groep
van lastige volgelingen ; wij protesteerden tegen het onechte
vernis dat nog ten onrechte op tal van heilige huisjes lag >.
Vooral door zijn Vlaamse overtuiging — foen reeds — kreeg
Paul Van Grembergen na een jaar de deur van het kleinseminarie achter zich dichtgesmakt.
Daarop trok hij naar de sociale school in Gent, vanwaar hij
als schitterend leerling met een diploma in het onderwijs
belandde.
Inmiddels getrouwd, verhuisde hij in 1968 naar Ertvelde.
Daar begon zijn politieke loopbaan ; je mag het een politieke
blitzkarrière
noemen.
In '68 werd hem gevraagd de provincieraadslijst
van de VU
te steunen. Meteen belandde hij op de eerste plaats en in
de zetels van de provincieraad.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen
in '70 kwam hij evenzeer
als overwinnaar uit de stembus, en werd hij schepen van
sport en kuituur. Zijn vijfjarige politieke loopbaan werd bij
de jongste nationale verkiezingen bekroond met een zetel in
de kamer van volksvertegenwoordigers
(2.983 voorkeurstemmen).

VOLLEDIGE INZET
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Paul Van Grembergen is een hard
werker. Het Meetjesland was
voor de Volksunie een nog onvoldoende ontgonnen gebied. Door
zijn inzet kon hij ertoe bijdragen
in '68 het aantal stemmen in de
streek te verdubbelen.
Er werd een maandblad uitgegeven « De Schaduw », dat ondanks
of misschien dank zij z'n kwajongensallures zelfs een piekoplage
van 40.000 eksemplaren wist te
bereiken.
De VU-afdeling in Ertvelde is relatief bekeken de grootste van
Vlaanderen : 500 leden op 8.000
inwoners.
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de gemeenteraadsverkiezingen in '70 met grandioos
sukses werden gewonnen.
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De Volksunie stak de CVP de loef
af met 10 zetels tegen 5. Dit werd
mogelijk omdat de 5 VU-verkozenen de steun kregen van 5 onafhankelijke Vlaamsgezinden.
Evenzeer in Kaprijke, Oost-Eekio
en Assenede werden aanzienlijke verkiezingsoverwinningen geboekt.
Ook in Eeklo, Maldegem, Wachtebeke, Everberg en Waarschoot
werden afdelingen opgericht.

'•••••••• ••
••••••
I • • • • • r .

tn Ertvelde werd zopas een ontmoetingscentrum geopend. Het
ligt immers in de bedoeling om
nevenstrukturen uit te bouwen,
die de partijpolitieke aktie moeten schragen.
• Ik heb het relatieve van de politiek leren inzien. Toch ben ik ervan overtuigd dat er heel wat
kan verbeterd worden, op voorwaarde dat je je volledig inzet ».
Paul Van Grembergen heeft dat
totnogtoe gedaan, op gemeentelijk vlak : als schepen. Hij presteerde veel meer dan wat traditioneel van hem verwacht werd.
Nu hij in het parlement zit, zal
hij zijn politieke aktie nog meer
doeltreffend kunnen maken.

VERDRAAGZAAMHEID

ff

Ik wil een sociaal Vlaanderen helpen opbouwen. Geen gedomineerd Vlaanderen door ultrarechts of links, door vrijzinnigen
of katolieken. Als katoliek geloof
ik in het pluralisme. Maar de verdraagzaamheid speelt daarbij een
grote rol.
De Vlaamse mens is van natuur
uit iemand die zeer goed kan
verdragen dat de zon in het water schijnt voor iedereen.

POLITIEK ALTERNATIEF

ff

Door
de staatkundige
macnten zijn wij totnogtoe op een
zijspoor gezet, ik kreeg een afkeer van de traditionele politieke
werkmetodes. Voor mij was het
engagement in de Volksunie een
alternatieve
politieke
mogelijkheid.

ff

ff

Van Grembergen zette de stap
naar de politiek om een aantal
menselijke begrippen te verdedigen.
« De vrijheid van mening, het
zegevieren van de rechtvaardigheid moet mogelijk zijn.
Totnogtoe was de bekwaamheid
van de mensen te klein tegenover
de ingewikkelde dienstverlenende
strukturen. Dat brengt onrechtvaardigheden met zich mee.
Daarom moet de politieke mandataris de gewone burger aansporen tot politieke interesse. Dat is
slechts mogelijk als de partijstrukturen opengesteld worden
voor al de geïnteresseerden. Ik
heb ervaren dat dit het geval is
bij de Volksunie ».
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« De V l a a m s e m e n s is van n a t u u r u i t i e m a n d d i e z e e r g o e d k a n v e r d r a g e n d a t d e z o n
voor iedereen in h e t w a t e r s c h i j n t » !

Paul Van Grembergen wil wat
gaan doen voor de middenstand,
voor het vrijwaren van de belangen van zijn landelijke streek, tegen de vervuiling in de kanaalzone. (« Hoe die mensen daar
wonen is zielig ; een echte schande ..).
« Maar vooral, zegt hij, wil ik
vooraf veel studeren. Vele zogenaamde geleerden in het parlement verklaren wetenswaardigheden op een manier of zij die zelf
uitgevonden hebben ; wat zelden
waar is Ik heb geleerd dat de
grote woorden niet steeds heilig
zijn »
bart.
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MEDEGEDEELD

LIMBURG
AS
BESTUURSVERGADERING
Het bestuur van afdeling As
kwam samen op dmsdag 23 april
ten huize van voorzitter Hubert
Verheyen Om de toestand van de
kas te verbeteren zal er een flinke
mobilisatie gebeuren Tegelijkertijd wordt een nieuwe ledenwerving begonnen

KUSTMARS

DIEPENBEEK
AFDELINGSFEEST
Op het gezellig samenzijn van
onze afdeling op vrijdag 19 april
mochten we ook sen Vandekerckhove en prov raadslid Renaat
Vanheusden begroeten Uit deze
blijken van samenhorigheid van
het arr en het kanton Hasselt
zal ons afdelingsbestuur de nodige energie putten om verder te
werken aan de groei van de Volksunie m Diepenbeek

HOUTHALEN-HELCHTEREN
ZANGFEEST
26 MEI
TE ANTWERPEN

Het Taal Aktie Komitee organiseert op donderdag 23 mei (Hemelvaart)
een voetmars van Nieuwpoort naar De Panne, afstand ongeveer 18 km.
Deze mars staat onder de tema's « De kust is Vlaams » en « Stop dulnenroof ».
Vertrek : Nieuwpoort, Markt, om 11 uur.
Aankomst : De Panne, Markt, rond 15 u. 30.
Alle inlichtingen reeds nu bij TAK, De Pintelaan 311, Gent (09/213206).
Bussen worden Ingelegd vanuit alle hoeken van Vlaanderen.

Indien er voldoende kandidaten
zijn wordt door de afdeling een
bus ingelegd
Geïnteresseerde
kandidaten
vragen wij zo snel mogelijk in
kontakt te treden met de bestuursleden

AZAERT
Brabantdam 142 GENT —

DE MEEST COMPLETE ZAAK VOOR
BETERE HERENKLEDING

Kanton PEER
BAL
Groot kantonnaal bal op zaterdag 4 mei in zaal Concord a te
Peer. Aanvang 20 u.
Houdt deze datum vrij en
steun uw kanton met uw aanwazigheid.

KflLCHD'

VERHURING CEREMONIEKLEDING
' MAATKLEDING
' CONFECTIE
' CHEMISERIE
• KOSTUUMS
• SPORTVESTEN
• BROEKEN
• MANTELS
• REGENMANTELS
• PULLS
• HEMDEN

MEI
3 Hasselt • Arr. raad, lokaal Warson
28 Hasselt : Ontmoeting met de VU-top : arr raad -f arr
bestuur lokaal Warson

OOST-VLAANDEREN
AALTER-BELLEM-LOTENHULLE
WEER AAN HET WERK
Op 1 maart hadden wij ons jaarlijks VU feest Ruime belangstel
ling en uitbundige
geestdrift
schonken alle aanwezigen goede
moed voor de verkiezingen Lijst
trekkers Frans Baert en Oswald
Van Ooteghem waren naast onze
plaatselijke kandidaten de spre
keis van de avond
Het plaatselijk bestuur besloot
na de verkiezingen een avondfeest
in te richten om plakkers mede
i(verkers en simpatisanten opnieuw
klaar te stomen voor de verdere
strijd Gastspreker was nationaal
sekietaris Wim Jorissen Als be
zielde en bezieler wist hij ons te
lug op te beuren en aan te spo
len om onmiddellijk met verenigde krachten de harde werking verdei te zetten met de vurige hoop
aen volgende VU overwinning te
bekomen
AALST
FUSIES
De belangrijke en informatief
zeer waardevolle brosjure «Schaalveigrotinq en fusies van gemeen
ten • uitgegeven door de Vereniging van Belgische Steden en Ge
meenten is verkrijgbaar door stor
tinq of overschrijving van 55 fr
op prk 000-0914764-54 van Willy
Cobbaut Bossti 2 9391 Baarde
gem
INVULLEN
BELASTINGSAANGIFTEN
WIJ dringen er op aan dat elke
afdeling een speciale zitdag sociaal dienstbetoon zou organiseren voor het invullen van belastingaangiften
Voor praktische
hulp kontakt opnemen met Willy
Cobbaut Tel 052-354 52
DENDERBELLE
HUWELIJK
Vrijdag 26 april trad onze afde
lingsekretaris Mark Van Haver m
het huwelijksbootje met Lucienne
D Haese van Wieze Wij wensen
het jonge paar van harte veel ge
luk bij deze grote stap en hopen
dat Mark vanuit Lebbeke waar ze
hun nestje bouwen Belle met zal
loslaten
EREMBODEGEMTERJODEN
ZITDAGEN BELASTINGSAANGIFTEN
Zondag 28 april van lOu tot
12u30 m de parochiezaal van
Terioden
Aan deze zitdagen verlenen
hun medewerking
VU-raadsIe
den De Graeve Vermeulen, Arijs
D Hondt en Roels de heren Al-
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Tel. 25.42.83

APRIL
29 Gent : Bestuursvergadering Volksunie-Zuid, zaal Monopole,
om 20 u
30 Aspelare-Nederhasselt : Jaarlijks Vlaams-Nationaal dansfeest m zaal Edelweis te Voorde Eerste dans te 21 u 30
MEI
I Gent : Kaderdag der Vereniging van Vlaamse Ziekenfondsen
7 Gent : Bestuursvergadering Volksunie-Centrum, zaal Metropole om 20 u
I I Izegem : VU bal Springtij in zaal Mandeldaele
befaamde dansorkest The Jacksons

met het

16 Gent : Tweede politieke vormingsavond, door Dosfelinstituut in zaal Scaldis Voormuide
JUNI
9 Gent : Gezellig samenzijn voor de driemaal twintigers, pannekoekenbak op uitnodiging van wijkkomitee Muide (in zaal
Scaldis)

NIEUWKERKEN-WAAS
ROUW
Op 25 maart overleed te Geel
bij een tragisch auto-ongeluk onze
vriend Joris Wielandt, 43 jaar
Onze innige en oprechte deelneming aan zijn zwaar beproefde
moeder en familie
KLEINKUNSTAVOND
Morgen zondag 28 april om 20
u gaat te Nieuwkerken onze 2de
grote kleinkunstavond door met
als vedetten
Wim De Craene,
het duo Yvette en Werner en Dimitri Van Toren Parochiale Kring,
Dorp Kaarten bij de bestuursleden Toegangsprijs 69 fr Allen
hartelijk welkom i
ST-DENIJS-WESTREM
LENTEFEEST 1974
Optreden van 't Klakske, oude
volksliederen , feestrede gehouden door Jaak Van de Meulebroecke , muziek en dans

Hartelijk welkom op zaterdag 11
mei in zaal Blancatony, Baron de
Gieylaan, De Pinte Deuren open
te 20 u
WAARSCHOOT
RECHTVAARDIG, EVENWAARDIG
Vrijdag 12 april II werd onze
brochure « Rechtvaardig, evenwaardig » aan de pers en het publiek voorgesteld Onder de talrijke aanwezigen senator Eugeen
De Facq en kamerlid Paul Van
Grembergen
DEUR-AAN-DEUR-AKTIE
Zondag 21 april
16 medewerkers aan de ODD (Open-De-Deuren) trokken van huis tot huis met
de brochure « Rechtvaardigheid,
evenwaardig » Resultaat de eerste oplage (650 nummers) totaal
uitverkocht De ODD-aktie leeft

13 Gent : Dosfelinstituut : derde vormingsavond, in zaal Reinaert, Maria Hendrikplein

bert De Kerpel en Jos Verdoodt
en deskundigen van het Centrum
voor Dienstbetoon
Indien U op onze medewerkers
beroep wenst te doen, breng het
volgende mede
identiteitskaart,
aanslagbiljet onroerende voorhof
fing 1973 bewijsstukken onroe
rend inkomen, bewijzen van be
taalde interesten en terugbetaalde kapitalen, bewijzen van betaal
de
levensverzekeringspremies
voor werklieden en bedienden
loonfiches 1973 strookjes vakantiegeld 1973 voor zelfstandigen
fakturen en bewijzen van onkos
ten jaar 1973 indien mogelijk
(voor ieder) afschrift van uw
aangifte van vorig jaar

bijkomende zitting houden op vrij
dag 4 mei e k te 19 u in het ge
meentehuis Toegang vrij
Dagorde
Hoogstbelangrijke m
terpellaties van de VU-raadsleden Verpaele en De Moor over onwettelijke handelingen van het
CVP BSP-gemeentebestuur

Iedereen is welkom de dienst
werkt volstrekt gratis
geheimhouding IS verzekerd

NAAR DE VOER
De VU afdeling Sinaai organiseert indien er voldoende belangstelling IS een uitstap naar de
Voerstreek en dit op woensdag
1 mei WIJ vertrekken om 7 u 30
WIJ hopen van harte dat we met
veel leden deze mooie uitstap mogen maken Graag ontvingen wij
uw inschirjving bij een van onze
volgende bestuursleden
Coppens Piet Stenenmuur 23 tel 03/
72 42 58
Van Goethem Roger
Zakstr 17b Baeyens Rene, Neerstr 14 , De Witte Hubert Abelendreef 13 Tallir Georges, Dorpsstr
10 of bij een der bestuursleden
van de afdeling Sint-Niklaas

GENT (Arr.)
DIENSTBETOON SEN DE FACO
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
EEN BOM IN DE GEMEENTERAAD
GENTBRUGGE
Ingaande op de eis van de VUfraktie zal de gemeenteraad een

AKTIVITEITEN
VAN HET
DOSFELINSTITUUT

LANDEGEM-NEVELE
DIENSTBETOON
Volksvert F Baert houdt zitdag
iedere derde zondag \/an de
maand Ten huize van G Schaeck
Vosselarestraat 16 te Landegem
Om 11 uur
SINAAI

OOST-VLAAN DEREN
REGIONALE AKTIVITEITEN
GENT
VORMINGSKURSUS

« WIJ IN/EN DE POLITIEK »

(nog twee van de drie dagdelen)
(Centrum Reinaert - Reinaertstraat)
•

DONDERDAG 16 MEI
om 19 45 uur
(Zaal Scaldis Voormuide)

•

DONDERDAG 13 JUNI

om 19 45 uur

Cafe Zaal Remaert Kon M Hendrikaplem)
Een vormingskursus over basis-inzichten m politiek en politieke aktie voor VU-leden, belangstellenden en Gentse VUwijkkomiteeleden
Inschrijving en uitvoerig programma bij
aardesteenweg 698 9000 Gent

H Leyseele Zwijn-
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WEST-VLAANDEREN
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AARSELE-KANEGEM
NIEUW BESTUUR
Voorz. : Dirk Debaere ; sekr.penningm. : Devrieze Jeannette ;
bestuursleden : Julien Sucaet,
Geert Decavele, Krista Decavele
en Roger Devreeze.
ARDOOrE-KOOLSKAMP
NIEUW BESTUUR
Voorz. : Odiel Devoldere ; ondervoorz. : Luk Vanslambrouck ;
sekr. ; Robrecht Cogghe ; org. en
prop. : Roger Heytens ; bestuursleden : Oscar Demey, Patrick Vanhandsaem, Ingrid Dendouw ; afgev. in de raad : Odiel Devoldere;
plaatsv. in de raad : Roger Heytens.
»
BLANKENBERGE
DIENSTBETOON
•Personen welke om 't even welke problemen hebben kunnen zich
steeds in volle vertrouwen wenden tot ons gemeenteraadslid Jef
Fryns, 78 de Smet de Nayerlaan,
tel. 42239 of tot H. Van Rijssel,
KOO-lid, 25, K. Boudewijnlaan, tel.
41201.
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Er wordt een autobus ingelegd
naar het Vlaams Nationaal Zangfeest, deze zal vertrekken van aan
het station. In een volgende uitgave vermelden wij het vertrekuur. Leden van het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden kunnen zitplaatsen bekomen van 150
fr. voor 100 fr. Deze kunnen bekomen worden op het sekretariaat
van het W V G voor zover er nog
beschikbaar zijn.
'•"
VAKANTIEJOB
Gevraagd : studenten, meisjes
en jongens, vanaf 16 jaar, voor
juli of augustus. Zich wenden tot

Em. Duysters, spijshuis Béarnaise,
de Smet de Naeyeriaan 86, 8370
Blankenberge, tel. 050-436.54.
Kamers te huur, alle datums
voor 2-4 personen.
BRUGGE-KERN

Voorz. : Joris Verbeke ; ondervoorz. : Plater Derieuw ; sekr. :
Wilfried Lagae ; penningm. : Pierre Decoana ; afgev. Vujo : Geert
Bourgeois ; prop. : Raymond Wullaart ; org. : Jozef Samijn ; public rel. : Mare Seynaeve.

ONTSPANNINGSBAL

FIETSKLUB

Zaterdag 11 mei te 20 u. 30 in
het Jagershof, gemeenteafdeling
Brugge-St-Andries, richt de afdeling voor het eerst een eigen
dansfeest in.

Vanaf 1 mei vliegen we er weer
in. De fietsklub start het seizoen
met een rit naar Lichtervelde. Verzameling om 13 u. 30.

DE HAAN
DIENSTBETOON
Leden die hun belastingsbrief
wilen laten invullen kunnen zich
melden bij G. Verkast, RlnglaanZuid 161, of Noël Mahieu, Vosseslag 31, beiden te Klemskerke.
Dit na 18u. 's avonds.
IZEGEM
GELUKWENSEN
De afdeling en het bestuur van
de VU van Izegem wensen ons
nieuw bestuurslid Raymond Wullaert en mevr. Wolf van harte proficiat met de geboorte van hun
meisje Saskia.
Op 5 april stapten Pat Vercruysse en Myriam Cneut in het huwelijksbootje. Gelukwensen van de
leden en het bestuur aan het jonge paar en familieleden.
Eveneens gelukwensen voor de
familieleden en 't jonge paar Guido en Marijke Azou die op 12
april In het bootje stapten.

MEDEGEDEELD
VER. VLAAMSE
ZIEKENFONDSEN
Kaderdag voor leden van Raad
van Beheer en medewerkers der
aangesloten primaire kassen.
Met medewerking van Dosfelinstituut, op woensdag 1 mei, in
het Europa Hotel te Gent, Gordunakaai.
Voormiddag : 9 u. 30 : 1. Uitbouw Vlaams ziekenfondswezen ;
2. Werking primaire kas ; 3. Situering en opties der Vlaamse ziekenfondsen ; 4. Uitbouw Vlaams
sociaal front.
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NIEUW BESTUUR

Middagmaal : Roeland om 12 u.
30.
Namiddag : 14 u., bespreking,
vragen, informatie.
Einde 17 u.
MEIKLOKJESBAL
Het
Jongeren
Steunkomitee
van het Vlaams-nationaal Jeugdverbond Sint-Niklaas, brengt u het
internationaal Tiroler en amusementorkest Karl Herberger op het
7de Meiklokjesbal ook volksdansen door v.n.j. « speelschaar ossaart » vandaag 27 april 1947 te
20U.30 in zaal « Terminus » Stationsplein Sint-Niklaas. Toegang :
75 fr. (kaarten tel. 03-76.50.12)

KORTRIJK (Arr.)
BELASTINGAANGIFTEN
Wij dringen erop aan dat alle
afdelingen een bijzondere zitdag
sociaal dienstbetoon zouden organiseren voor het invullen van de
belastingsaangiften.
Het initiatief moet uitgaan van
de afdelingen die dringend kontakt moeten nemen met de heer
Vandevyvere, Deken Caemerlincklaan 121 te Kortrijk, tel. 140.01.
OOSTENDE CArr.)
ZITDAGEN
KAMERLID E. VANSTEENKISTE
1ste Zaterdag van elke maand :
9u. : « De Beurs », Markt te
Veurne.
lOu. : « Vlaams Huis », Ijzerlaan
te Diksmuide.
11u. : bij raadslid M. Van Cleven,
Terreststr. 8 te Houthulst.
12u. : « De Speie », Staatsbaan
te Kortemarkt.

GROTE
NEDERLANDSE
LAROUSSE
ENCYCLOPEDIE
In deel 7 van dit merkwaardig
naslagwerk-woordenboek
van
Chase tot Daquin, met 716 pagina's, vindt U 9266 trefwoorden
met meer dan eens zo veel betekenissen, 2077 illustraties en 30
kaarten in zwart-wit, 24 pagina's
ilustraties in kleur, waaronder
een kaart van twee pagina's van
China.
Gaarne even uw aandacht vragen
voor de lemmata :
• Chili (6 pagina's - 30 illustraties - 2 kaarten) en van aktualiteit gesproken : ook over de
staatsgreep van 11 september
1973 is in dit artikel sprake.
• China 41 pagina's tekst + 8
pagina's met 35 veelkleurige illustraties, een veelkleurige kaart
over twee pagina's, 20 kaarten
in zwart-wit waaronder historische kaarten, en zo maar eventjes 130 zwart-wit illustraties.
• communisme met 26 illustraties.
• concentratiekamp : 1 kaart +
19 Illustraties.
• veel over mode o.a. de lemmata : cocktail, competitie en
complet.
• computer + samenstellingen
• conniliR
• con]unctaar (In de economie)
-1- samenstellingen
• Cuba, Connecticut, Costa Rica,
Colombia
-I- Chicago
• Chloor + maar liefst 147 samenstellingen
• Christendom : prachtige kleurillustratie I enz.
En wat de GNLE als verklarend
woordenboek waard is : lees
even het lemma Dag en spits uw
aandacht toe op de massa spreekwoorden en zegswijzen. Werkelijk de moeite waard !
Uitgeverij Heideland-Orbis N.V.
Hasselt — Deel 7 (Chas - Dag) :
1.295 fr.

27. leper : VVI-feest, 20 u., jeugdstadion.
27. St-Kruis : VU-bal.
MEI
11. Brugge : VU-bal, 20 u.. Jagershof.

12U.30 : « Hertog van Arenberg »
te Koekelare.
13U.30 : bij L. de Keyser, Engelstraat 10 te Ichtegem.
14U.30 : Café « Autobus », Kolaardstraat 20b te Gistel.
3de Zaterdag van elke maand :
9u. : « Casino », Essex Scottishlaan Westende.
lOu. : « Were dl » de Smet de
Nayerstraat te Middelkerke.
11u. : bij Schepen L. Vierstraete
te Roksem.
11U.30 : « Riva-Venus » Aartrijkestraat 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 Iseghemlaan 6.
ROESELARE-TIELT (Arr.)
NIEUW ARR. BESTUUR
Voorz. : Rik Hoornaert ; sekr. :
Jaak Pelgrims ; org. : Joris Verbeke en Lieven Demets ; prop. : Robrecht Cogghe ; penningm. : Gust
Jacobs ; dienstbetoon : J.-P. Pillaert.

SINT-ANDRIES
PAPIERSLAG
Om de afdelingskas weer vlot
te krijgen, wordt oud papier ingezameld. Hebt u een redelijk pak :
een telefoontje naar 15631 of
19697 en wij komen bij u thuis
afhalen. Dank !
SINT-KRUIS
LENTEBAL
Heden zaterdag te 20 u. 30 in
de zaal St-Elooi, gemeenteafdeling
Brugge-Sint-Kruis (rechtover de
kerk), richt de afdeling een lentebal in. Onze gemeenteraadsleden
mevr. Josiane Van VlaenderenTuyaerts en Omar Dombrecht nodigen u ten dans.
TIELT (VUJO)
NAAR HET ZANGFEEEST
Afspraak op 26 mei om 12 u. 30
aan de Halletoren. Prijs 160 fr.
(busreis -1- fooi ; toegangskaart
-f programma inbegrepen. Inschrijven bij : D. Ameye, Beernegemstr. 36 ; L. De Rammelaere,
Kistestr 16/3 ; J. Lampaert, Hoogstr. 63, allen te Tielt.

EEUWFEESTHERDENKING C. VERSCHAEVE,
ARDOOIE
VERSCHAEVE-TENTOONSTELLING
Door de zorgen van dhr Lucien Van Acker, gemeentesekretarls en sekretaris van het eeuwfeestkomltee, wordt vanaf vrijdag 26 april tot
zondagavond 28 april, in de feestzaal van de gemeentelijke jongensschool een tentoonstelling gehouden van het Ardooise rijke Verschaevearchief, aangevuld door veel kostbaars uit het Verschaeve-archief van
het Lootensfonds.

BORSTBEELD C. VERSCHAEVE IN ST-JOZEFSKOLLEGE TE TIELT
Door de zorgen van het Eeuwfeestkomltee C. Verschaeve Ardooie,
wordt in het kollege te Tielt vandaag 27 april om 10 uur, in aanwezigheid van het lerarenkorps en van de studenten, een borstbeeld van
C. Verschaeve onthuld.
Het bronzen borstbeeld werd afgegoten van het bronzen zelfportret
van Verschaeve, uit het archief van het Lootensfonds te Steenbrugge.
door de Kunstkopergieterij Bronsw. P. Norga uit Etikhove.
Na de plechtigheden te Ardooie, morgen 28 april, zal het standbeeld,
opgericht op een binnenkoer van het kollege, kunnen bezichtigd worden.

PROGRAMMA ZONDAG 28 APRIL TE ARDOOIE.
— 10 u. 30 : plechtige eucharistieviering in koncelebratie. Voorganger
in deze diens is z.e.h. F. De Poorter, pastoor van Ardooie. De homilie
wordt gehouden door Anton van Wilderode. Het Piuskoor van Ardooie
zal de mis opluisteren.
— Onmiddellijk daarna optocht naar het geboortehuis van C. Verschaeve, in de Brugstraat, alwaar de gedenksteen, schenking van de Verschaevestichting Ardooie, wordt onthuld.
— Toespraken door dhr L. Maeseele, burgemeester van Ardooie en dhr.
Noël Popelier, voorzitter van het eeuwfeestkomltee.
— Onder de optocht en bij de onthulling musiceert de Kon. Muziekmaatschappij St-Cecilia van Ardooie.
— Om 13 uur feestmaal in het klooster van de Zusters van de H. Kindsheid (De stichteres was een familielid van C. Verschaeve).
— Tijdens het maal, wordt het woord gevoerd door dhr Lucien Van
Acker : « Verschaeve en Ardooie » en door dhr Remain Vanlandschoot,
lid van het J. Lootensfonds over « Het wonderjaar 1909 in Verschaeves
leven ».
— Feestrede door pater A.R. Van de Walle O.P. « De Vlaamse boodschap van Verschaeve voor nu en morgen >.

WIJ IS

PLAATSAANBOD
1) V e r k o o p s l e i d e r t e k s t i e l a c c e s soires
konfektie.
2)
Verkoper
a u t o m o b i e l e n Gent 3) Sekretaresse te Gent 4) R e c e p t i o n i s t g r o t e
garage t e Gent 5) E l e k t r o n i k u s
A1 t e Gent.
Inlichtingen
bij
senator E. De
Facq, Europalaan, 11, 9870 ^ i n t
D e n i j s - W e s t r e m of Oranjeberg~19,
9000 Gent ( t e l , 09-22.64,23 of 0925.64.91).
R 43
— Jonge dame uit A a l s t . Beroep :
b o u w k u n d i g tekenaar.
^
— Vakantiejob t o t m i l i t a i r e d i e n s t
voor 20-jarige boekhouder, diploma A l , o m g e v i n g Gent.
— 35-jarige
handelsreiziger
uit
A n t w e r p s e m e t 8 jaar o n d e r v i n ding.
Voor i n l i c h t i n g e n zich w e n d e n t o t
Oswald
Van
Ooteghem,
Rode
K r u i s s t r . 7, G e n t b r u g g e , t e l . 0 9 /
30.72.87.
R 47
TE KOOP : O f f s e t t - m a c h i n e m u l t i l i t h DIN-formaat (29,7 x 44 cm)
als n i e u w . ( N i e u w prijs 300.000 fr.,
voor 120.000 f r . ) . Tel. 02/56.41.07.
— R 48
Jonge m a n , middelbaar o n d e r w i j s
en kandidaat sociale w e t e n s c h a p pen — o n d e r b r e k i n g s t u d i e s wegens sociale noodzaak — zoekt
passende b e t r e k k i n g in L i m b u r g .
Kontakt via sen. Van Haegendoren, G. Gezellelaan 63, 3030 Heverlee.
R49
In Leuven-stad b e t r e k k i n g vakant
voor A 2 - e l e k t r o n i k a . K o n t a k t via
sen. Van H a e g e n d o r e n , G. G e z e l l e .
laan 63, 3030 H e v e r l e e , t e l . : 0 1 6 /
245.45.
R 51
Gevraagd v ^ o r k o n f e k t i e b e d r i j f :
a t e l i e r - l e i d s t e r (of leider) en werkm e i s j e s . Z i c h w e n d e n naar : Hug u e t t e De Bleecker-Ingelaere, Tolhuislaan 15, 9000 Gent, t e l . 0 9 /
64.67.84, t u s s e n 18 en 19 u.
R 52
35-jarige s t e n o t y p i s t e , v o l k o m e n
t w e e t a l i g , zoekt passende betrekking t e M e c h e l e n , Brussel of A n t w e r p e n . Schrijv. of t e l . naar s e n .
W i m J o r i s s e n , Louisastr. 3 1 , M e c h e l e n . Tel. (015)43596.
R 53

^_y

Voor onderwijsbegeleidingstaken
Wetenschappen (kandidaatsjaren
tuurkunde, Scheikunde, Biologie)
Geneeskunde
(kandidaatsjaren Geneeskunde,
worden mandaten

in de Faculteit
Wiskunde, Naen de Faculteit

Wetenschappelijk

Personeel

vacant gesteld.
Vereisten : Diploma van licentiaat, ingenieur, apotheker, doctor. Studenten welke dit
academiejaar een universitair einddiploma zullen behalen kunnen eveneens een kandidatuur indienen.
De benoeming gebeurt in de rangen van assistent,
eerstaanwezend assistent of werkleider.
De begeleidingstaken zullen inzonderheid dienen
opgenomen voor de
Departement
W i s k u n d e - N a t u u r k u n d e - Fysiologie

Voor de onderwijsverzorging in de tweede en
derde kandidatuur Geneeskundige Wetenschappen
wordt een mandaat bij het onderwijzend personeel
vacant gesteld
specialisatie

Menselijke Fysiologie
Deze functie kan naargelang de behoefte voltijds
of deeltijds opgenomen worden.
Diplomavereiste : Doctor in de Geneeskunde.
Betrokkene zal de hem toegewezen opdrachten
dienen op te nemen in een geïntegreerd onderwijsverband. De medewerking met de staf van de
andre disciplines is daarom een noodzaak.
De kandidaatstelling dient te gebeuren via formulieren welke alleen op aanvraag kunnen bekomen
worden op het Rectoraat van het Limburgs Universitair Centrum, Universitaire Campus, 3610 Diepenbeek, tel. 011/299.61, en welke, ingevuld, uiterlllK
op maandag 20 mei 1974, op dit adres moeten toekomen.

Wiskundige vakken
Natuurwetenschappelijke vakken :
— NATUURKUNDE
— SCHEIKUNDE
— BIOLOGIE
Medische basisvakken :
— FYSIOLOGIE
— BIOCHEMIE
— ANATOMIE
— WEEFSELLEER
— MICROBIOLOGIE
Bovendien worden wetenschappelijke personeelsmandaten vacantgesteld voor de begeleiding bij de
opdrachten
Statistiek
Medische sociologie
Medische psychologie
De kandidaatsstelling dient te gebeuren via formulieren welke alleen op aanvraag kunnen bekomen worden op het Rectoraat van het Limburgs
Universitair Centrum, Universitaire Campus, 3610
Diepenbeek, tel. 011/299.61, en welke, ingevuld,
uiterlijk op maandag 20 mei 1974, op dit adres
moeten toekomen.

Alle landenvlaggen Kunst- en
rckloomvloggen - Fanions Wimpels - Geborduurde kentekens - btjbenodigdheden - Ljnties
met
leeuw
en
speld Zelfklever».
Onze reklaom leeuw kotoen
] 5 0 X 150 :
375 F - met fennen 475 F.
VRAAGT PRIJSLIJST :

WALTER ROLAND
gediplomeerd opticien,
e r k e n d d o o r alle z i e k e n f o n d s e n
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let o p het h u i s n u m m e r ! )
Telefoon ( 0 3 ) 3 6 . 8 6 . 6 2

Pau» SUYS
Moicnvest

50, H e r e n t a l t

Tandheelkunde)

2410

ALLE MONTUREN

T. ( 0 1 4 ) 2 1 2 . 0 7 - P.R. 10.29.28

UjtË
Ivjvl
^ ^ ^ #
en

uw

Vlamingen,
v r a a g GRATIS
advies v o o r uv^
hypotheek-leningen
( I e en 2e r.)
bouwgrondkredietan
aan de

Vergunning

nr 1185 Kat.

A

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

UNITAS n.v.

Fotosafari en strandvakantie

Kortri}kse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.)
A g e n t e n en makelaars
neem kontakt met ons

in het

WONDERMOOIE KENIA
12 tot 28 juli

Brouwerij
MOORTGAT
BREENDONK
tel. (03)86.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades

•

Bljhulzen : Cogels Osylel 73
2600 B e r c h e m - A n t w e r p e n
Tel. ( 0 3 ) 3 6 . 1 0 . 1 1
Deheegher Jan
Ledeganckslraat 19
Gent
Tel. ( 0 9 ) 2 2 . 4 5 . 6 2

WIJ 16

-

Leiding : hr Marcel Eiaerts, V.T.B.-vertegenwoordiger,
die ter plaatse deze reis ging voorbereiden.
Technische reisorganiratie :
Vlaamse Toeristenbond en Swissair

Twee programma's
1. 1 w e e k safari en 1 w e e k s t r a n d v a k a n t i e
2. 2 w e k e n s t r a n d v a k a n t i e
Reissom per p e r s o o n ( o p bazis v a n 15 d e e l n e m e r s )
p r o g r a m m a 1 ; 38.220 f r .
toeslag éénpersoonskamer : 6.150 f r .
p r o g r a m m a 2 : 27.970 f r .
toeslag éénpersoonskamer : 4.800 f r .
Inbegrepen
— v l i e g t u i g v e r v o e r in e k o n o m i s c h e klasse met SWISSAIR o f een
andere l A T A - l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j , v o l g e n s het p r o g r a m m a ;
— International Route C h a r g e ;
— v e r b l i j f in eersteklassehotels, in t w e e p e r s o o n s k a m e r s met bad
of in zeer k o m f o r t a b e l e lodges in de p a r k e n ;
— v o l l e d i g p e n s i o n t i j d e n s de gehele reis;
— v e r v o e r v a n de l u c h t h a v e n naar de hotels en t e r u g ;
— alle uitstappen e n b e z o e k e n , v e r m e l d in het p r o g r a m m a ;
— de d i e n s t e n en belasting in de hotels.
Reisdokumenten en i n e n t i n g e n :
— g e l d i g e i n t e r n a t i o n a l e reispas met v i z u m v o o r Kenia en e v e n tueel Tanzanië;
— international attest v a n i n e n t i n g t e g e n p o k k e n en g e l e koorts
( t e g e n cholera is aan te r a d e n ) .
Niet inbegrepen
— p e r s o o n l i j k e u i t g a v e n zoals w a s s e r i j , f o o i e n , v e r f r i s s i n g e n ,
d r a n k e n , enz.
— luchthavenbelasting.

I n l i c h t i n g e n : 2000 ANTWERPEN 4 5 - 4 7 —- Tel. ( 0 3 ) 3 1 . 7 6 . 8 0 e n in al onze andere k a n t o r e n :
9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. ( 0 5 3 ) 7 1 7 . 2 7 — 8000 B r u g g e , W o l l e s t r a a t 28 - Tel. ( 0 5 0 ) 3 6 4 . 4 3 — 1000 Brussel, Em. J a c q m a i n l a a n 126 Tel. (02)18.55.55-17.83.61 — 3600 G e n k , Stationsstraat 51 - Tel. ( 0 1 1 ) 5 6 3 . 1 0 — 9000 Gent, K a l a n d e n b e r g 7 - T e l . ( 0 9 9 ) 2 3 . 6 0 . 2 1 —
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 - Tel. ( 0 1 1 ) 2 3 5 . 7 0 — 8500 K o r t r i j k , St.-Jorisstraat 33 - Tel. ( 0 5 6 ) 2 3 5 . 1 5 — 3000 L e u v e n , B o n d g e n o t e n laan 102 - Tel. ( 0 6 1 ) 2 6 7 . 2 0 — 2800 M e c h e l e n , O.L. V r o u v / s t r a a t 34 - Tel. ( 0 5 1 ) 4 2 0 . 0 9 —
8400 O o s t e n d e , Kerkstraat 14 - Tel. ( 0 5 9 )
783.61 — 8800 Roeselare, St. Michielsstraat 7 - T e l . ( 0 5 1 ) 2 2 3 . 6 3 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. ( 0 3 ) 7 6 . 3 8 . 9 5 — 2300 T u r n hout, Herentalsestraat 3 - T e l . ( 0 4 1 ) 4 2 8 . 4 0 — 1800 V i l v o o r d e , H e l d e n p l e i n 22 - Tel. ( 0 2 ) 5 1 . 1 7 . 1 5 . A l l e i n l i c h t i n g e n eveneens b i j onze
plaatselijke vert>>genwoordlgers.
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ONZE MOOISTE JAREN
( THE WAY WE WERE)
In Amerika is heimwee naar het ver
leden « m » Muziek, mode en ook
film grijpen terug naar het recent verleden en buiten de nostalgie kommercieel uit. « The last picture show » en
. The summer of 42 » waren wat de
film betreft hiervan de voorboden. Nu
trekken prenten als o.a. « Paper
moon », « American Graffiti » (meer
hierover een der volgende weken) en
o The way we were » bomvolle zalen.
Ook Europa wordt stilaan door deze
nostalgieke produkties overspoeld. Of
het Europees verleden m massa door
dit Amerikaans heimwee zal worden
aangetrokken valt echter nog te bezien.
« Onze mooiste jaren » van Sidney
Pollack is een film die het in elk geval
verdient gezien te worden en dit juist
omdat zijn aantrekkingskracht met in
de eerste plaats ligt in zijn terugblikken op de « goede oude tijd ». De
tijdsspanne van de jaren dertig tot
aan de vroege fifties, met alle sociale,
politieke en show-bizz-achtergronden
vandien, wordt nl. slechts opgeroepen
in funktie van de relatie tussen de
twee hoofdpersonages waar het hier
eigenlijk om te doen is. Men doet de
film dan ook werkelijk onrecht aan
wanneer men hem een flop noemt
omdat hij deze achtergronden niet
echt uitdiept. Wat centraal staat in de
film en wat dan ook, met de hulp van
talentvolle akteurs, uitgediept wordt.

IS de relatie tussen een paar, dat gevormd wordt door twee tegenpolen die
mekaar aantrekken en weer afstoten
ZIJ IS een militante die alles doodernstig opneemt en een onblusbare
Jeanne d'Arc-natuur heeft Hij daarentegen neemt alles aan de gemakkelijke
kant op en dringt als schrijver zonder
veel moeite door tot het Hollywoodwereldje, waar senator McCarthy jacht
zal voeren op zogezegd subversieve
elementen.
Het tema, nl een vrij romantisch liefdesverhaal, IS natuurlijk aflerminst
origineel Sidney Pollack is echter een
talentvol kineast en wist de juiste
verhouding te vinden tussen sentimentaliteit, romantisme, dramatiek, humor en nostalgie Zijn film steunt
echter vooral op het onmiskenbaar
talent van twee der momenteel meest
populaire Amerikaanse akteurs : Robert Redford en Barbra Streisand
Deze werden bovendien door de scenarist gevatte replieken en soms wel
wat te vinnige en geestige dialogen
m de mond gelegd.
« Onze mooiste jaren » haalt niet het
niveau van Pollacks vorige films,
« Jeremiah Johnson » en « Ook paarden worden afgeslacht ». Het is gewoon een prettige, charmante liefdesfilm, overvleugeld door een nostalgieke sfeer. Toch viel de film nog een
Oscar te beurt, nl. deze voor de beste
filmmuziek. Wat dan onrechtstreeks
een m de bloemetjes zetten is van
Barbra Streisand, die de titelsong uitvoert

Barbra Streisand en Robert Redford spelen als twee
van formaat perfekt op mekaar in.

akteurs

Hilde Dekeyser.

ZATERDAG 27 APRIL - RTB
DIE DUIVELSE RAKKERS {Zum Teufel mit der Penne (1968)
Ontspannende muzikale kluchtfilm van Werner Jacobs met goedkope
gags, komische situaties en een vluchtig optreden van zanger Heintje.
Peter Alexander herstelt als gastleraar de tucht in een moeilijke klas
Film gemaakt volgens het bekende Duitse serierecept.
ZATERDAG 27 APRIL - RTB
GEEN ROZEN VOOR OSS 117 (Pas de roses pour OSS 117) (1968)
Serie-spionagefilm waarin André Hunebelle zonder originaliteit noch
suspense alle elementen en clichés van het genre mengt. Agent OSS
117 krijgt als opdracht een moordsyndikaat onschadelijk te maken. De
handeling speelt zich af in het mooi dekor van Italië en Noord Afrika.
MAANDAG 29 APRIL - BRT
TOPAZ (1969)
Deze laatste film in de Hitchcock-reeks die op de BRT werd vertoond
handelt over een wijdvertakt spionagenet dat onder de kodenaam
« Topaz » zijn mazen tot in de hoogste Franse kringen uitspreidt
Alhoewel de film niet de onverwachte wendingen bezit die we van
Hitchcock gewoon zijn, is hij toch ongemeen boeiend en ontroerend.
Met zijn kronologische en wei-doordachte montage, zijn geraffineerde
regie- en vertelkunst is « Topaz » volkomen konform met de Hitchcocktraditie. Meer dan ooit is de stijl superieur aan de inhoud, verrast de
soberheid en de noodzakelijkheid van elk beeld, en is de konstruktie
feilloos.
DONDERDAG 2 MEI • RTB
DE BESTE JAREN VAN MISS BRODIE (The Prime of Miss Brodie - Les
belles annéfis de Miss Brodie) (1968)
Miss Brodie, een vooruitstrevende lerares, onderwijst in een konservatieve Schotse school. Voor Miss Brodie zijn de beste iaren aangebroken en ze wil haar élan meedelen aan haar leerlingen, die ze tracht
te modelleren naar haar eigen dromen. Haar meest begaafde en geliefde leerlinge zal Miss Brodie's leugens echter ontmaskeren Het
scenario komt, vooral in de karaktertekening, als erg zwak over, zodat
de film in zijn geheel weinig overtuigend is. Als milieustudie kan de
film er soms wel door. Technisch verzorgd, mooie fotografie, originele
muziek en goede vertolking van de schoolmeisjes. Minder goede vertolking van Maggie Smith in de hoofdrol.
VRIJDAG 3 MEI - RTB
RAZERNIJ DER MENSEN (Man Hunt - La Fureur des hommes) (1958)1
Dramatische en spannende western van Henry Hathaway. Aan het op
zich niet erg origmeel tema van een mensenjacht werd een nieuw
element toegevoegd : de opgejaagde is hier tegen iedere geweldpleging maar ziet zich niettemin verplicht verschillende van zijn achtervolgers aan te vallen Film die uitstijgt boven de middelmaat en opgenomen werd in een heerlijk landschap.
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Francesco van Assisi, in een armoede-pij, genietend van de
dauw des hemels
BROEDER ZON, ZUSTER MAAN
(BROTHER SUN, SISTER MOON)
Franciscus van Assisie is de enige
heilige die de Italiaanse kineast Zeffirelli (van o.a. « Romeo and Juliet »)
kan luchten Hij beschouwt hem als
een hippie-heilige, iemand die in zijn
kontestatie tegen gevestigde waarden
en in zijn levenswijze veel gelijkenis
vertoont met de hippe jongeren van
nu. Deze rijkeluiszoon omhelsde zich
met de pij van de armoede Met als
basis de evangelietekst •• Wees met
bezorgd >• ging hij leven zoals en met
de bloemen en vogels in het veld •
vrij, onthecht, met de zon als zijn
broeder en de maan als zijn zuster
HIJ wachtte met tot iemand hem liefhad, maar hij had lief . de zieken, de
havelozen, de gebrekkigen vonden bij
hem troost en hulp De virus van Francesco werkte aanstekelijk op vele andere jongeren uit het middeleeuws
Assisi, en aldra vormden ze een gemeenschap van gelijkgezinden. Tegenwoordig zou men dit een kommune
noemen
Er is enkel dit (toch wel
groot I) verschil . de kuisheid was
hun bruid en Francesco's vriendschap
met Clara (ja, de •• heilige » Clara)
resulteerde niet in een wereldse liefde, maar wel m een samen beleven
van een zelfde evangelisch ideaal
Met zijn protest tegen materialisme,
uitbuiting en konventies moest Francesco wel in botsing komen met de

Kerk van toen (volgens Zeffirelli
heeft zijn film ook niets met de huidige officiële Roomse Kerk te maken)
die de geestelijke waarden liet verstikken onder de pracht en de praal
van wereldse macht, ambitie en rijkdom Toch krijgt Francesco uiteindelijk de steun en de zegen van de toenmalige paus Innocentius lil, die in
deze eenvoudige maar bezielde jongeman het ideaal herkende waarmee ook
hij eens, lang geleden, als priester
begon
Zeffirelli wilde met deze film het pad
op van de mystiek, maar dan een
soort mystiek waar vele jongeren van
nu naar op zoek zijn Toch komt juist
de spirituele dimensie .n zijn film het
minst over De reden hiervoor ligt
enerzijds m het feit dat Francesco en
zijn volgelingen vooral worden geschetst als sociale rebellen, en anderzijds in de weelderigheid en de pikturale rijkdom van de geschoten
beelden Zeffirelli is een kineast die
verliefd is op kleuren en op de pracht
van historische dekors en kostumes.
De sterkte van de film ligt dan ook
vooral in zijn fascinerende kleurenrijkdom en de bijna te overladen pikturale
weelderigheid
« Brother sun, sister moon » is een
prent om je als filmfan door te laten
overrompelen Misschien komt er dan
toch ook iets van de mystiek van
Francesco van Assisi op je over En
vergeet niet te luisteren naar de sfeervolle muziek van Donovan !
Hilde Dekeyser
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37 VLAAMS
NATIONAAL
ZANGFEEST

Het
37e
Vlaams-Nationaal
Zangfeest gaat dit jaar door
onder het motto .
« Vlaanderen één één ploeg »
Zangfeest heeft geschreven) uitvoeren, terwijl Jef Burm beloofd heeft
zijn optreden volledig in de sfeer van
het Zangfeest te plaatsen. Het wordt
dus spits, humoristisch en ad rem
kortom zoals een Reinaert als Burm
past.'

^&^—

Met dit motto wil de Raad van
Beheer van het ANZ expliciet
stellen dat slechts door de
eensgezindheid van al de
Vlaamsbewuste
Vlamingen
een integrale én konsekwente
doorvoering van het twee-ledig federalisme zal kunnen
doorgevoerd worden
Een tweeledig federalistische
staatsstruktuur, die inhoudt
dat Brussel bestuurlijk volledig tweetalig dient te worden,
wil het zijn pretenties op Europees vlak waarmaken én dat
het Duitssprekende landsgedeelte eveneens zijn eigen
rechtmatige kulturele autonomie moet kunnen uitbouwen.
Dit zal slechts haalbaar worden indien alle Vlamingen
over de partijbelangen en de
diverse ideologische
opties
heen — deze eis eensgezind
•jnderschrijven.
Slechts in een federalistische
struktuur zullen Vlaanderen
en Wallonië zichzelf zijn. Dit
betekent
dat
slechts
met
« Vlaanderen één » een rechtvaardig en demokratisch tweeledig federalisme
realiseerbaar wordt.
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Om dit tema gestalte te geven, zullen
regisseur Remi Van Duyn en scenarioschrijver Mare Liebrecht momenteel reeds beroep kunnen doen op
volgende medewerkers : tekstauteur
Anton Van Wilderode, puntdichter
Louis Verbeeck, komponist Peter Cabus, het uitgebreid koperensemble
Theo Mertens, de dirigenten Raf Belmans, Willem De Meyer, Lode Dieltiens, Hendrik Dieis, Theo Mertens,
Armand Preud'homme, Fernand Van
Durme en Juliaan Wilmots, presentators Rita Lommée en Nand Baert, De
Vaganten, de Bob Boon Singers, de
koreografische
groepen Kunstgroep
.< Wolfsangel » (Aalst) en Keurgroep
Tijl (Neerpelt), de volksdansgroep De
Garve en de muziekkapellgn van Chiro, VNJ en Blauwvoetvendfels.
De Vaganten, die onlangs een nieuwe
LP op de markt hebben gebracht en
daarmee ongetwijfeld bewijzen dat zij
uit het kleinkunstwereldje van Vlaanderen niet meer weg te denken zijn,
zullen de liederen « Brussel », « Tien
geboden van de Patriot » en « Daar is
maar één land » (een lied, dat Anton
Van Wilderode speciaal voor het

De Bob Boon-Singers anderzijds brengen een reeks van Vlaamse volksliedjes.
Daarnaast zal Nand Baert enkele puntige kantschriften van Louis Verbeeck
voorbrengen.
De kaartenverkoop werd opengesteld
op 4 maart j l . de prijzen van de gereserveerde zitplaatsen bedragen 200
fr. (Ie rang), 150 fr. (2e rang), 100 fr.
(3e rang) en 75 fr. (4e rang), terwijl
de niet gereserveerde plaatsen 50 fr.
kosten.
De kaarten zijn te bekomen bij Muziekhandel De Monte, Vrijheidstraat

30-32 te Antwerpen, iedere dag van 9
tot 12 en van 14 tot 18 uur. (zaterdag
tot 17 uur ; maandagvoormiddag tot
14 u. gesloten), in ai de kantoren van
de VTB-VAB en telefonisch alleen via
het ANZ-sekretariaat (tel. 03/37.93.92),
waar men ook alle gratis propaganmateriaal (affiches, folders, strooibiljetten) kan bestellen en alle verdere
inlichtingen bekomen.
De kaarten kunnen ook verkregen worden door storting of overschrijving
van het overeenkomstig bedrag op pr.
000-0096336-15 t.n.v. ANZ-Antwerpen.
In dit geval dient steeds duidelijk de
naam, het adres en de soort en het
aantal van de gewenste toegangskaarten vermeld.
Voor een vlotte én veilige verzending
storte men 5 fr., 10 fr. (meer dan 10
kaarten) of 20 fr. (meer dan 20 kaarten) meer. De kaarten worden dan
per brief toegezonden.

ïlc';.s^

VLAANDEREN
ÉÉNÉÉN PLOEG

Voor onze gehandikapten en begeleiders (leden KVG-Katholieke Vereniging voor
Gehandikapten, leden NFLG-Nationaie Federatie van Lichamelijk Gehandikapten
en leden B W (Belgische vereniging voor Verlamden) zijn er weer gereserveerde
plaatsen, die speciaal voor hen werden voorbehouden (kaarten van 150 fr aan 50 fr).
Zwaar gehandikapen bekomen deze kaarten gratis.
Deze kaarten zijn te bestellen op het nationaal sekretariaat van KVG, NFLG en
B W , op vertoon van teaterkaart op het ANZ-sekretariaat (Vrijheidstraat 30-32
Antwerpen).
Gepensioneerden ( leden WVG-Vlaams Verbond van Gepensioneerden) evenals
Vlaamse Oudstrijders (leden VOS - Vlaamse Oudstrijders) bekomen op de gereserveerde zitplaatsen rangsverhoging.
Deze kaarten dienen eveneens besteld op het nationaal sekretariaat van respektievelijk VVVG en VOS.
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HELP, DE KIJKER VERZUIPT !
Moet TV een podium of een huisbioskoop
zijn ? Voor tv-l<ritlci is die vraag maar een
kleintje : een podium, wat dacht je !
Want op de citaten uit een informatief
programma bouw je nu eenmaal makke
lijker een stukje tot je gevraagde lijn
dan uit de verstrooiing van films, sfiows
en kwissen, waarvoor je je waardering
toch maar zélf moet invullen.
Uit de beoordeling van de kijker blijkt
dat nergens. Integendeel.
Nergens is de hitgevoeligheid van programma's en van een programma-pakket
zo makkelijk te meten dan uit het Nederlandse omroepstelsel, waar slecht en
goed worden afgemeten met méér of
minder leden.
De twee grootste omroeporganisaties
(TROS en AVRO) hebben met hun pakweg anderhalf miljoen aanhangers evenveel leden als de resterende rits (NCRV,
VARA, VPRO, EO, KRO).
En juist die eerste twee zijn huiverig voor
informatie, schuw voor principes en hebben lak aan De Boodschap Aan het Volk
Is de bijna sensationele groei van de
TROS (in een paar jaar tot een half miljoen leden) niet te verklaren uit het feit
dat de principiële omroepen in Nederland hun visie tot een bijna alle zendtijd
inpalmend altaar hebben gemaakt, terwijl
de TROS juist de verstrooiende zegen
gaf, die de kijker over zichzelf wilde afroepen ?
Vooral in Nederland (hoewel we ons ook
hier schor roepen als Jan Schodts gewoon
zijn werk goed heeft gedaan) wordt nu
steeds meer spreekgestoelte.
Behalve de konkurrentieslag tussen dagelijkse aktualiteitenrubrieken, het NOSJoernaal en « duizende » dokumentaires,
sluipt de boodschap nu ook in programma's, die tot nu toe aan de praters waren ontsnapt.
In Studio Sport wordt al niet meer normaal gedaan over voetbal (want te hard,
want spelbederf), in het informatieve programma « Varen maar... » wordt er duizend keer op gewezen dat de aspirantsportschipper het groen niet van de kant
moet varen en in « Werkwinkel » worden
vrijwilligers gevraagd voor kindervakantieweek, waar niet voorop staat dat de
kinderen het leuk moeten vinden, maar
wèl dat ze inspraak moeten hebben in al
dan niet een ijsje.
Als al die bevoogding staat opeengepakt
op één zondagavond (zoals 21 april op
Nederland 1) is het nauwelijks moeilijk
om een lenige voorspelling voor dit jaar
te maken : VERONICA, tot nu toe piraat,
zal met de 300 000 leden, die het nu al
geronseld heeft, uitgroeien tot een omroepgigant als TROS en AVRO, want Help,
de kijker verzuipt.
WIEL.

HERMAN VAN VEEN :
« ZO LEREN KIJKEN »
De dubbelelpee « Herman Van Veen Carré » Amsterdam (Poiydor 2675 021)
liep blijkbaar zo lekker dat men het er
nog maar eens op waagde met een liveelpee, opnieuw opgenomen in de Carré
te Amsterdam. Terwijl de vorige livedubbelelpee nog grotendeels liedjes bevatte, bevat deze nieuwste elpee vooral
niet-gezongen kabaretnummertjes. De enkele gezongen nummers zijn wel van het
beste uit Van Veens recente repertoire :
« Windstil », •• Arm » en « Dat tedere
gevoel >>. Van dat laatste gaat werkelijk
een enorme sfeer uit.
Slechts één liedje is echt ^nieuw, maar
tevens erg kort en weinigzeggend, nl.
<• Marianne ».
•< Werken », •< Beer », <• Computer » en
« Pappie » zijn heel korte kabaretnummertjes Daarnaast zijn er ook langere kabaretnummers : « Dokter », « Zo leren kijken » (een gefluisterd fantaisistisch verhaaltje met een fijne pointe) en « God ».
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De meeste kabaretnummers, lange én
korte, doen het misschien wel in de zaal,
maar komen op plaat niet zo best over.
Dit is meestal het geval met' kabaret, dat
eigenlijk zowel visueel als auditief is
Luister maar naar kabaretnummers van
Toon Hermans, Wim Sonneveld, Henk
Elsink, of om het even welke kabaretier,
en je mist steeds het visuele. Een Paul
Van Vliet kan je dat gemis nog wel doen
vergeten, maar hij is dan ook één van de
grootsten. Van Veen slaagt daar m elk
geval niet in
Bij een optreden straalt Herman Van
Veen steeds een eigen-aardige sfeer uit
en fascineert hij je door zijn teaterpersoonlijkheid. Deze sfeer en het kontakt
dat hij steeds met zijn publiek weet te
leggen, komen hier maar erg magertjes
over.
Een groot deel van deze elpee wordt ingenomen door gewoon behoorlijke muzikale stukjes. Blijkbaar wou Van Veen zijn
verschillende muzikanten om beurt de
gelegenheid geven een eigen nummertje
te laten horen. Betekent dit voor Herman Van Veen een soort afscheid van
deze muzikanten ? En misschien ook wel
van zijn kleinkunstpubliek, nu hij met « De
Spinse » meer de teater-weg opgaat ''
Hilde Dekeyser.
(- Zo leren kiiken », Harlekijn 2441 501)

DRIE VLAMINGEN
NAAR BIËNNALE VENETIË
Hoewel ook al ontspoord en soms meer
gelijkend op een jaarmarkt of een karoessel van rariteiten, toch blijft de Biënnale van de dogenstad een begrip in de
kunstwereld. Ervoor geselekteerd worden
geldt nog steeds als een onderscheiding,
zelfs wanneer die selektie zwaar wordt
aangevochten.
Toevallig (of niet -) werden voor de Biënnale 1974 te Venetië drie Vlamingen geselekteerd, om er met hun werk ons land
te vertegenwoordigen
Jan Burssens
(" 1925 te Mechelen), Frans Minnaert
(" 1929 te Idegem) en José Vermeersch
(" 1922 te Bissegem)
De drie kunstenaars werkten gedurende
een jaar — na hun selektie — naar de
Biënnale toe, zodat hun Inzending In
funktie staat van een wel overwogen
doel, wat hun persoonlijke vrijheid natuurlijk niet belette. Hoe zou Jan Burssens anders 19 zelfportretten op doek geschilderd hebben en niet minder dan 40
getekende zelfportretten, in totaal 59 maal
de schilder zoals deze zich in wisselende
stemming, sfeer, belichting e.d.m. ziet.
Deze kwantitatieve uiting van het narcisme in de kunst is een boeiende ervaring,
afgezien van de knappe techniek en bepaalde vondsten.
Frans Minnaert — wiens werk we enkele
jaren geleden in dit blad uitvoerig bespraken — bekend om zijn wazige schilderijen, koos het scheppingsverhaal als
tema, verwezenlijkt in acht doeken, die
door het onderwerp uiteraard aansluiten
bij Minnaerts vroegere periode. Tien tekeningen en twee « verzoekingen van Sint
Antonius » vervolledigen dit ensemble
van de jongste van het Biënnale-trio.
Ten slotte is er de beeldhouwer Vermeersch met een serie menselijke figuren, hondenskulpturen en 10 tekeningen,
in totaal 28 werken.
Zijn levensgrote beelden van mensen en
dieren roepen een lichte huiver op, de
huiver van de hedendaagse mens voor de
primitieve mens, die in het oeuvre van
Vermeersch « als uit de nacht der tijden
komt gestapt », met starende blik, in een
hoekig gezicht, starend van verwondering
of van angst. Deze geboetseerde beelden
trillen van spankracht en leven en doen
monumentaal aan, monumentale beweging
en plasticiteit, als vanzelf optredend in
de ruimte. Knap werk !
Het is een interessant ensemble geworden, dat haast klassiek van opvatting mag
genoemd worden, in acht genomen al het
progressieve of wat daarvoor doorgaat,
dat reeds aan ons (vaak verbaasd of verbijsterd) oog is voorbijgegaan. Het was
een goed idee deze drie Vlaamse (Belgische) inzendingen voor Venetië 1974
samen tentoon te stellen te Antwerpen,
in het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten, Plaatsnijderijdersstraat 2. Van 20
april tot 12 mei 1974. (RC)

comcL
JUNO EN DE PAUW
Omdat de Ier geleefd wordt, gevangen
als hij is van tradities en overjaarse
strukturen die hem isoleren van elk blikverruimend kontakt, vult hij zijn rauwe
bestaan op met elfen, kabouters en
schimmen. Zijn dillemma is voortaan :
ofwel een leven slijten in een wereld met
wangedrochten die hem met dusdanige
afkeer vervullen, dat hij overmatig gaat
drinken om zijn angst te verduwen, ofwel zich in de alkohol storten om zijn
geliefde en tegelijk verafschuwde fantasiewezens op te roepen Maar drinken is
er steeds bij, ook om de maatschappelijke frustraties een neus te zetten Want
om het even welke schimmenwereld is
aantrekkelijker dan deze wereld.
Ergens blijft de misterieuse bevolking van
Ierland, waar romantiek en wreedheid innig met mekaar verstrengeld zijn een vergrotingsspiegel waarin de mensheid haar
tragische kontradiktie zonder onzuiver
kompromis, genadeloos m geprojekteerd
ziet. De onmacht is ons deel, omdat we
de strukturen die we zelf geschapen
hebben niet wensen te doorbreken en we
voortdurend gehanteerd worden door de
hunkering naar een ander leven.
Het is uit Gaston Burssens' •> Ballade der
Allotria » dat mij voortdurend de versregel door de geest speelt : en zuipt gij
van uw ellende meer dan gij verdraagt/
en kruipt gij in het hol van uw verdriet/
dat nuchter blaakt en bloost als een geschonden maagd. . » als ik gekonfronteerd word met deze Juno en de Pauw
van Sean O'Casey, die momenteel in
KNS Antwerpen loopt.
Een onrijpe produktie van een naar de
keel grijpend werk in de regie van Walter
Tillemans. Onbevredigd veflaat je de
schouwburg, want laat sommige Vlamingen dan denken, dat wij en het Ierse volk
ergens parallel lopen, behoudens oppervlakkige overeenkomsten, word je nergens gegrepen door dat diepe, donkere
tegensprekelijke zieleleven van de getormenteerde Ier. Onze akteurs lukken er
ternauwernood in een ruwe schets te

geven van O'Casey's personages, wat
misschien een maksimaal resultaat is.
Zaten wij niet voor enkele jaren Brendan
Behan's « De Gijzelaar » met verglaasde
ogen te bekijken, daar waar in diezelfde
periode een Ierse groep een voorstelling
gaf in het raam van het Teaterfestival,
waar je hart van schreide. Zoals een
Franse groep geen « Suiker • of « Vrijdag » op een geloofwaardige manier kan
overbrengen, kunnen wij net zo min op
een aanvaardbare wijze het werk van een
Iers auteur vertolken. Zelfs het spiegelbeeld blijft wazig.
Ray De Bouvre

Het stukje dat ik deze week over radio
moest schrijven ging over de manier waarop onze BRT de gebeurtenissen te Steenokkerzeel versloeg. Het lag al klaar op
mijn bureau. Ik heb het zaterdagnamiddag
om twee uur kapot gescheurd om u heel
boos een schandaal te melden.
Een paar minuten voor 14 uur, zaterdagnamiddag 20 april op BRT 2 heb ik letterlijk
het volgende gehoord.
Een kerel die met een onnatuurlijke opgewonden stem lichte muziekjes aan mekaar
praat wou nog graag de luisteraars tot
wat meer voorzichtigheid in het verkeer
aansporen. Ook aan de onbewaakte overwegen De kerel zei letterlijk •• Pas maar
op want vanochtend is er nog een chauffeur onvoorzichtig geweest aan een onbewaakte overweg in Sint-Martens-Lierde
en, jawel hoor, hij was dood ». Einde citaat.
Alles werd gedebiteerd met dezelfde toon
waarmee een nieuwe single van Juul Kabas wordt aangekondigd.
In de uitzending waarin dit gebeurde waren twee presentators. De ene is Paul
Codde. Het was niet Paul Codde die dergelijke wansmakelijke braaksels in de eter
spuwde. Het was de andere. De BRT moet
maar eens uitzoeken wie.

« Zo leren kijken », als Herman Van Veen
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18.45 Ti-Ta-Tovenaar.
18.55 TV-nieuws.
19.05 Voor een briefkaart op de
eerste rang.
20.00 TV-nieuws.
20.20 Mik.
21.10 Brandpunt.
22.00 Sergio Mendes. Show.
22.50 Pax Christikongres.
23.20 TV-nieuws.
23.25 Het lied van de week.

11.30 Tout partout.
14.00 Pulsars.
16.10 Tirach au sort. Vakantiemagazme.
18.55 De Wombels.
19.15 Toumal.
19.45 TV-nieuws.
20.15 Le jardin extraordinaire.
20.15 Le solitaire pase è l'attaque. Spionagefilm.
22.10 Cinéscope.
23.20 TV-nieuws.

14.00 Teleac.
15.00 TV-nieuws.
15.02 Het programma met de
muis.
15.30 Juliana, koningin der Nederlanen 1948-1973. Dokumentaire.
16.55 Voetbal- en Toto-uitslagen.
17,00 Vesper.
18.20 Teleac.
18.55 Ti-Ta-Tovenaar.
19.00 TV-nieuws.
19.05 Het wonder der natuur.
19.30 Hier Parijs, Hier Jan Brusse.
19.40 Die moedige mannen in hun
krakende karren. De rally
van Monte Carlo 1920.
21.40 Met het oog op de mode '74.
22.20 Ontdek je plekje.
22.25 Humanistisch verbond.
22.45 TV-nieuws.

18.47
18.50
18.55
19.00
19.25
20.40
20.45
21.35
22.10
23.10

Vooraf.
Woord voor woord.
TV-nieuws.
Poly in Tunesië.
Studio sport
TV-nieuws.
Bellevue.
Wat doe je voor de kost ?
Zienswijze.
TV-nieuws.

9.45
12.00
13.00
13.40
14.00
14.50

10.45
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.21
21.15
22.05

18.55
18.45
19.30
19.05
20.00
20.21
20.45
21.55

TV-nieuws.
Ti-Ta-Tovenaar.
Het ziekenhuis.
Toppop.
TV-nieuws.
Mash.
Echo van Theresa. Triller.
Televizier magazine.

14.00
18.10
18.30
19.00

ZATERDAG
27
APRIL

15.00 Kunstroutes door Frankrijk.
15.30 De duivelse rakkers Speelfilm.
17.00 Volksuniversiteit.
18.00 Colargol.
18.05 Jonge journalisten. Film voor
de jeugd.
19.00 Wikken en w/egen.
19.45 TV-nieuws.
20.15 Moeders slimste.
20.40 25 jaar Will Ferdy.
21.20 De zachte arm van de wet.
Weekendfilm.
22.30 TV-nieuws.

11.30
16.00
16.02
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.55
22.25
22.50

ZONDAG
28
APRIL

10.30 Eucharistieviering uit RanstMillegem.
14.30 Voor boer en tuinder.
15.00 De toverbal.
15.15 Binnen en buiten.
17.15 Luister naar de film over En.
nio Morricone.
18.15 Colargol.
18 20 Leef nu.
18.45 Survival. Dokumentaire.
19.10 Het meisje van de TV.
19.45 TV-nieuws.
20 00 Sportweekend.
20.40 Topaz. Triller.
22 35 André Van den Heuvel. Ernstige en vrolijke liedjes.
23.05 TV-nieuws.

14.00
18.00
18.05
18 30
18.35

MAANDAG
29
APRIL

DINSDAG
30
APRIL

WOENSDAG

1
MEI

18 40
19.10
19.45
20.15
21.55
22 30

Schooltelevisie.
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Black Beauty.
Tweekamp. Kwis.
TV-nieuws.
Vidocq.
Muziek in uw straatje,
Ander nieuws.

16.15
15.05
16.20
17.00
17.10
17.50
18.30
19.00
19.30
19.45
20.05
20.30
20.35
21.25
22.35

Yoga.
Faire le point.
Concertissimo.
Couleurs et formes.
Daktari.
Le sang est rouge, partout
dans le monde.
Sportuitslagen.
Gala de danse.
Ouoi de neuf.
Sportuitslagen.
Sept sur sept.
Follies.
Voetbalbeelden.
Antenne soir.
Mister Magoo.
TV-nieuws.
Sportweekend.
Suggestions.
Le renard a l'anneau d'or.
Les sentiers du mone.
TV-nieuws.

22.50 Teleac.

21.50
22.40

Schooltelevisie.
1, 2, 3... j'ai vu.
TV « F », Vrouwenmagazine.
Emision religieuse catholique.
Lundi-Sports.
TV-nieuws.
Printemps perdus. Toneelstuk.
Harmonies Viennoises,
TV-nieuws.

19.30
19.45
20.15

22.45 TV-nieuws.

Schooltelevisie.
Colargol.
Het grote koraalrif,
Tienerklanken.
Uit de dierenwereld.
TV-nieuws.
De man die zichzelf achterna zat.
21.05 Pano 74.
21.55 Festival van Vlaanderen.
22.25 TV-nieuws.

10.30 Défilé paleis Soestdijk.
18.15 Samenvatting défilé op
Soestdijk.
18.45 Ti-Ta-Tovenaar.
18 55 TV-nieuws.
19.05 KRO - Cineac.
20.00 TV-nieuws.
20.20 Frank Sinatra, akteur en zanzanger. The man with the
golden arm.
22.15 Prins Bernard ontmoet Seys
Inquart. Dokumentaire.
23.05 Den Haag vandaag.
23.20 TV-nieuws.

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.21
21.55
22.30

Ti-Ta-Tovenaar,
TV-nieuws.
Dier en vriend.
De Beverly Hillbillies.
TV-nieuws.
Ted en de meesterkwissers.
Den Biesbos. Dokumentaire.
Interkerkelijk Maassluis Jongerenkoor.
22.45 Teleac.

14.00
18.10
18.30
19.00
19.15
19.45
20.20
20.40
21.30
22.20
16.45

Schooltelevisie.
1, 2, 3... j'ai vu.
Seniorama.
Antenne soIr.
L'Age en fleurs.
TV-nieuws.
Si vous saviez.
Les oiseaux de Meiju-jingu.
Ce pays est a vous.
TV-nieuws.
Feu vert.

16 30
17.55
18.00
18.55

10.45
17.00
18.45
18.55
19.05
19.50
20.00
20.20
20.30
21 50
22.15
22.30
22.45
23.05

18.45 Ti-Ta-Tovenaar.
18.55 TV-nieuws.
19,05 Zoete broodjes bakken we
niet meer...
20.00 TV-nieuws.
20.20 Dokumentaire over Tanzania.
20.50 Koncert in Studio I.
21.30 M'Boom.
22.05 Kerken.
22.30 TV-nieuws.
22.35 Teleac.

18.25
18.55
19.00
19.15
19.45
20.15

Tempo.
Le manége enchanté
Antenne soir.
L'Age en fleurs.
TV-nieuws.
L'Experience socialiste
Chili.
Debat.

14 00
18.00
18.05
18 30
19 10
19.45
20.15

19 20
19.45
20 15
20.40
21.40
22.30

WIJ 2 0

Schooltelevisie.
Colargol.
De familie Partridge.
Veilig verkeer.
Bloed. Programma van het
Rode Kruis.
Praag, de witte stad. Dokumentaire.
Sporttribune.
TV-nieuws.
Berend Boudenwijskwis.
Vergeet niet te lezen.
TV-nieuws.

Teleac.
TV-nieuws.
Jong geleerd, oud gedaan.
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Coronation street.
TV-nieuws.
De kleine hut. Reportage.
De Ombudsman.
Man over de vloer.
TV-nieuws.

Jevanjong.
Fabeltjeskrant.
Atelier.
Pré-metro in Antwerpen. Do.
kumentaire.
Yoga.
TV-nieuws.
Hier is Lucy.
1 mei 1974. Gelegenheidsprogramma.
De vakbondsmacht in de onderneming. Enquête.
TV-nieuws.

Schooltelevisie.
Kijkkast.
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Van gewest tot gewest.
Socutera.
TV-nieuws.
Politieke partijen.
« Oranjehotel •>.
Panoramiek.
Dokumentaire WK-voetbal.
Den Haag vandaag.
Studio sport.
TV-nieuws.

au

TV-nieuws.
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DONDERDAG
MEI
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14 00
18.00
18.05
18.30
18.50
19 45
20.15

Schooltelevisie.
Colargol.
Black Beauty.
Jonger dan je denkt.
Chicago. Dokumentaire.
TV-nieuws.
De agent en de staker. TVspel.
21.40 Première.
22.10 TV-nieuws.
22 20 Yoga.

14.00
18.00
18.05
18.15
18.25
18.50
19.03
19.45
20.15
21.05
21.50

Schooltelevisie.
Colargol.
Bolek en Lolek.
Volksuniversiteit.
Op safari in Argentinië
Ziet u er wat in ?
KTRC : Kruispunt.
TV-nieuws.
De familie Ashton.
Music, Music, Music. Show.
Gastarbeiders. Sociale dokumentaire.
22.40 TV-nieuws.

18.45 Ti-Ta-Tovenaar.
18.55 TV-nieuws.
19.05 De wonderlijke plannetjes
van meneer Uitvinder
19.15 Zwijgen is goud.
19.45 Popeye.
20.00 TV-nieuws.
20 21 Berichten uit de samenleving.
20.35 All in the family.
21.00 Zipcode in Frankrijk.
21.45 Gyges en Kandaules.
23.15 Den Haag vandaag.
23.30 TV-nieuws.

19 15
14.00
18.10
18.30
19.00
19.45
20.10
20 15

23.15

Schooltelevisie.
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Tele-tournee vanuit Zweden.
Cheetah. Dokumentaire.
TV-nieuws.
De overgeblevenen. Dokumentaire.
Looft den Heere.
Nader bekeken.
In angst roep ik tot u. .
Oostenrijk : bakermat van
de muziek.
TV-nleuws.

10.45
18.45
18.55
19.05
19.25
20.00
20.21
21.10
21.40
22.50
23.30

Schooltelevisie.
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Levende wildernis.
Arthur II (slot).
TV-nieuws.
De FBI.
Tros sport.
Music-all-in.
Mistere Buffo Film
TV-nieuws.

18.45
18.55
19.05
20 00
20 20
21.10
21.40
22.30

14.00
18.10
18.30
19.00
19 30
19.45
20.20
22.00
22 50

10 45
18 45
18.55
19.05
19.40
20.00
20.20
21.15
21.30
22.15
22.45

Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Met de muziek mee.
TV-nieuws.
De Onedin-lijn.
De schuilplaats.
Koning klant.
Hans Jacobs in gesprek met
minister-president J.M. Den
Uyl.
22.40 Uit de kunst.
23.00 TV-nieuws.

#
#
#
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L'Age en fleurs
Schooltelevisie.
1, 2, 3
j'ai vu.
Yoga.
Antenne soir.
TV-nieuws.
Contacts.
Les belles années de miss
Brodie Psychologische film
22.00 Le carrousel aux images.
22.45 TV-nieuws.

Schooltelevisie.
1, 2, 3
j'ai vu.
Sept sur sept
Reflets du liberalisme
Tekenfilms.
TV-nieuws.
Neuf millions neuf.
Histoire d'Amerlque.
TV-nieuws.

Donderdag 2 mei : « De agent en de staker », sociaal bewogen TVspel (20U.15).
Vrijdag 3 mei : Op safari in Argentinië (18u.25).
Dinsdag 30 april : De man die zichzelf achterna zat. Een BBC-serie
(20u,15).

WIJ II

VRIJ€ TIJD
NIET VRIENDELIJK

BEN JE VAN BRUGGE...
Mogen wij vandaag op deze bladzijde, die toch niet langer « sport »
maar « vrije tijd » als titel voert, eens spreken over iemand die met
zo direkt is wat wij een sportfiguur noemen, maar v/aarvan wij, in de
sport, wel wat te leren hebben Mogen wij het eens hebben over Harry
de Meyer ">
Hij heert verleden zaterdag gedaan wat zijn stadsgenoten zichzelf
plegen aan te raden : ben je van Brugge, zet ;e van achter. Hij heeft
de voorzitterszetel van de Vereniging voor Sterrenkunde verlaten, en
hij is weer tussen het voetvolk gaan zitten Waarom ? Omdat zijn werk
als voorzitter gedaan was, en omdat hij daar tevreden en moe van was.
En zijn werk was af. Van de Noordzee tot de Maas heeft hij, haast dag
na dag, zijn - beste sterrenvrienden » bezocht, hun geleerd hoe zij
een spiegel moesten slijpen, en als het dan nog niet ging, die spiegel
dan maar zelf geslepen. Hij heeft van het gesloten kringetje dat de
VVS was, een vereniging gemaakt die groeit, die bloeit, die gonst van
bedrijvigheid, en die verdekke al stout genoeg is om in Holland, tot
grote verbijstering aldaar, op tafel te slaan. Hij heeft een wagen versleten op de ellendige kasseien van Vlaanderen-mijn-land om in iedere
stad, in ieder dorp aan de mensen te gaan zeggen dat de toekomst
vóór ons ligt, en dat wie mee wil in de vaart der volkeren, ook een
beetje moet kunnen meeklappen over de vaart, naar de sterren. Harry
de Meyer heeft gesproken, geschreven, spiegels gewreven tot hij
armen had gelijk een lutteur Hij heeft gewaakt over de uitzwermende
familie die de VVS geworden is, met leden in Chili, Mallorca, ZuidAfrika, met leden overal op aarde in volle aktie. Hij heeft het klaargespeeld dat in zijn vereniging de werkman, die zelf zijn
kijkertje
heeft gebouwd, altijd wel een eminente hoogleraar naast zich ziet
zitten aan wie hij gerust vragen kan : « zeg, ge moest mij ne keer
dit of ne keer dat... ». Men moet dat volgens ons niet onderschatten.
Harry de Meyer behoort tot die grote mannen die Vlaanderen dag na
dag een beetje minder arm maken, en die dat doen op eigen kosten
en zonder komplimenten. Geen wonder dus dat de koning hem zaterdag liet bedanken voor wat hij deed voor het Vlaamse volk, voor zijn
volk.
Toen hij zaterdag, ontroerd, van het podium stapte, om weer « zere
van achteren » te gaan zitten, deed hij ons een beetje denken aan die
Romeinen, die hun ploeg in de steek lieten om de stad te redden, en
die. als de stad weer gezond en welvarend was, weer de ploegstaart
ter hand namen. Het is <,-ooral omwille van dat laatste dat wij hun
naam nog kennen.
Er zijn maar weinig presidenten die kunnen zeggen : voila. beste sterrenvrienden, mijn werk is af. i'-' heb wat rust verdiend. Harry de Meyer
is één van die weinige.

In de voorbeschouwingen bij de
wedstrijd Antwerp - Anderlecht
lazen wij dat de wondertrainer
van Anderlecht, Urbain Braems,
over Antwerp niet veel meer wist
te zeggen dan dat de Sinjoren
specialisten zijn in het afdwingen
van strafschoppen, en dat zijn
•< joueurs » dus moesten oppassen zich niet te laten vangen met
dat truukje. Wij vinden die uitleg
van Braems weinig elegant tegenover de klub die hij verleden
jaar op zo weinig elegante manier in de steek liet. Het doet ons
dan ook plezier dat hij de kous
op de kop kreeg te Antwerpen, en
zonder penalty.
NIET ERG
Daniel Mortier had het maandag
over de tennissport hier in België. Hij stelde zeer terecht dat
enige vordering merkbaar is, vermits er twee tennissers toch een
beetje figuur beginnen te slaan
op internationaal vlak, en vermits
er, vooral in Vlaanderen, een
massa
beoefenaars
bijkomen.
Even terecht stelde Daniël dat
tennis aan de top een Franstalige
— lees Brusselse — aangelegenheid is, om velerlei redenen ontoegankelijk voor de doorsnee
Vlaming. De TV-man scheen dat
wel spijtig te vinden. Is het echter
niet
belangrijker
dat
In
Vlaanderen getennist wordt op
grote schaal, dan dat er een paar
zouden opklimmen tot de status
van vedette ?

^ ^
Maatschappelijk
^ ^
is aanvaard dat
een werknemer medikamenten gebruikt
om
zijn werk naar behoren
te vervullen. Aan de beroepssport wordt
A ^
dit recht ontzegd
^ ^
T.B. VREE

NUMMER TWEE

De aanwezige kampioen (Freddy) en de afwezige (Eddy). Een handdruk
vandaag, rivalen morgen ..
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SOEP
Met de ronde van België, meer
bepaald met de laatste rit, een
tijdrit, is het ook alweer een soepke van belang geworden. Normaal
vertrekken de laatst gerangschikten eerst, zoals men weet, zodat
de kanshebbers op de eindoverwinning laatst aan de beurt komen. Met dat sisteem had men
echter de vedetten niet meer
kunnen tonen in de TV — aan
zenduren gebonden — en daarom
besloot men de eersten eerst te
laten vertrekken, en dan verder
van achter naar voor, volgens het
normale sisteem. Dat maakte dat
Maertens
(eerst
gerangschikt)
heel vroeg vertrok, en Bracke (zevende als we ons niet vergissen)
laatst. En vermits teoretisch de
kans bestond dat Bracke nog de
ronde kon winnen moest Maertens een kleine halve dag op zijn
« boekee » wachten. Enkele koereurs, zoals Verbeeck, vonden het
zo gortig dat ze ineens naar moe
reden. TV is schoon, maar...

VAN DAC...
MAANDAG
De • Kop Belgique • — niet te
verwarren met kalfskop of geperste kop —, de jongstgeborene van
de écht
Belgische
pittoreske
« sosjeteiten -», en geroepen de
Belgische voetbalkapitalisten
met
hun trompettekens en gekrijs aan
te moedigen en te verrijken, worden opgeroepen om woensdag te
Luik hun lievelingen te steunen in
hun zware strijd tegen de snode
Polen. Zij kunnen hun entreekaart
kopen aan verminderde prijs, een
voorrecht dat de simpele burger
niet kan toegekend worden.

DINSDAG
Jaak Lecoq denkt met weemoed
terug aan de paastornooien van
destijds. Het waren dè gelegenheden voor de Belgische voetballiefhebbers om befaamde buitenlandse voetbalklubs aan het werk
te zien, en zeer dikwijls brachten
die voetbal
van de
bovenste
plank. Met de organisatie van de
diverse kompetities op Europees
vlak en de sterke
kommercialisatie daarvan, kwahn een einde
aan de paastornooien. Zij leven
hoogstens verder « op den buiden ' in het jeugdvoetbal.

WOENSDAG
TRADITIE
De voetbalkompetities lopen overal zowat naar hun einde toe. Zoals ieder jaar Is dus het ogenblik
gekomen voor de verhalen over
vermeende en echte korruptie.
Uit Engeland komt een knal van
een story over een omgekochte
arbiter tijdens de laatste Europese kompetitie. Uit Frankrijk het
-bericht dat een klub uit de eerste
afdeling moet verdwijnen — op
bevel van de FIFA — omdat zij
een aangekochte speler weigert
te betalen. Veel belang dient daar
allemaal niet aan gehecht : ook
hier wordt de soep zelden zo heet
gegeten als ze wordt geserveerd.
DWAAS GEVAL
Dwaas geval in het Belgisch
sporthulshouden. Zoals men weet
geeft het winnen van de beker
van België in het basketbal recht
op deelname aan de Europese
kompetitie voor bekerhouders. De
basketbalbeker werd in ons land
veroverd door Antwerpen, dat
daarvoor Lier moest verslaan.
Antwerp wenst echter de Europabeker volgend jaar niet te betwisten. En de Lierenaars, uitgenodigd Antwerp te vervangen,
zeggen dat ze geen kadootjes
wensen, en dat zij evenmin zullen
deelnemen. De vraag is dus : wie
wil volgend jaar deelnemen aan
de Europabeker voor bekerhouders. En niet dringen svp.

Heel de dag hebben wij er, midden de Ardennenwouden,
niet
aan gedacht dat vandaag onze
groriol national weer eens op het
spel staat, namelijk in de match
België - Polen. Tegen de avond
herinnerden wij onszelf aan onze
plicht en onze dorst, en wij zijn
in de twee staminees die de
streek rijk is gaan
informeren
naar de uitslag. Eén staminee was
dicht. In de andere bekeek men
ons of wij niet goed snik waren.

DONDERDAG
Freddy Maertens
won vandaag
zijn derde rit in de ronde van België. Wordt hier een nieuwe traditie boven de doopvont gehouden ? De traditie namelijk dat de
topvedette van piket alle ritten
wint. D'r zit wel iets in voor
Merckx in de ronde van Italië —
die hij nu tóch zou rijden, ja —,
en het zou een
onuitgegeven
stunt zijn...

VRIJDAG

II

Onze week wandelsport zit erop.
Het was fijn, maar ergens in ons
achterhoofd kriebelt een onaangename zorg. Na enkele dagen
klefferen
over rotsen en door
kloven, en waden door beekjes en
plassen moeten wij
vaststellen
dat wij bekaf zijn als onze spruiten eigenlijk pas in forme komen.
Zijn het de jaren die hun invloed
doen gelden ? Of de gewoonte
het aangename aan het nuttige te
paren, en tijdens de vakantie dus
nogal duchtig te vreten en overvloedig door te spoelen ?

ZATERDAG
9

10

OPGAVE 95

8) Bijbelse stad.
9) Selenium - Tweegevecht - Achter.
10) Gezellin van Tristan - Vochtig.

HORIZONTAAL

•

• •
_•
m •j

^^^H ^ ^H
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•
8

« Eeuwen » hebben de Vlaamse
biljarters op een ongenaakbare
hoogte getroond. Voor enkele weken werd Raymond Ceulemans
door de Japanners van zijn drlebandtroon gestoten. En nu, verleden week, moest nummer twee
eraan geloven. Ludo Dielis, die
het Europese kampioenschap kader 71/2 niet kon verliezen, moest
er toch aan geloven. Kampioen
werd de Fransman Francis Connesson. Meteen werd maar al te
waar wat Dielis zichzelf steeds

in het hoofd placht te prenten
wanneer hij tegen een onklopbaar gewaande Ceulemans in het
strijdperk moest : « Het is onzin
te beweren dat iemand niet kan
geklopt worden ».

1) Volksvertegenwoordiger Mu
zieknoot.
2) Soort kleine visjes.
3) Zeedier.
4) Muzieknoot . Paardekracht
Drie medeklinkers.
5) Boom - Helling.
6) Hulp voor lifters . Zout water
7) Eerstkomend - Paling.
8) Volgens de naam.
9) Pik - Strijdperk.
10) Praatvogel - Schaakterm.

VERTIKAAL
1) Londense voorstad - Nederlandse provincie.
2) Engels bier - Zoetigheid.
3) Europees land - Snijtuig .
4) Ned. politieke partij - Anagram
van o RIT ».
5) Muziekstuk van « Focus ».
6) Paardekam -Groelwijze.
7) Sint - Groelwijze.

OPLOSSING 94

ZONDAG

V 0 L K S K R ft N T
R 1 0
0 LHft R R
M
0
N
K G L
OHB
1^ M B E ü T O B E ï>
z E G E 'RH'R ft R E
1 E R L ft N B |
EF
T S ^ ^ H E
T B M ft V. E B L 0 B
E D E L E H N AHT
R E 3 T 1 T UT 1 E

1

7e Begijnendijk wordt bij een valpartij een jonge wielrenner zwaar
gewond. Te Deerlijk rijdt een even
jonge renner in volle koers tegen
een wagen aan, en hij wordt bijna op slag gedood. Voor ons part
kan men het nu keren of draaien
zoals men wil, en ons duizend
keren komen vertellen dat ongelukken altijd mogelijk zijn : de
wielersport
eist te veel slachtoffers, en daar moet wat aan gedaan worden. Alle koersen samen
zijn niet één mensenleven waard.

Onlangs werd de
voetbalmatch
tussen de Belgische
ligaspelers
en hun buitenlandse kollega's gered door een inleidende
wedstrijd,
gespeeld door twee dameselftallen. Heeft men daaraan gedacht,
toen men besliste in afwachting
van de aankomst van de koers
Luik - Bastenaken - Luik een dameskoers in te richten ? Het
spektakel schijnt dan nog moeilijkheden te hebben veroorzaakt
na de aankomst, omdat de wasplaatsen nog door de dames bezet
werden.

•• M^

TOT DAC...
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Groepen en maatschappijen allerhande ! ! !

finnBCuoLcn
KUNSTGEBITTENHERSTELLINGEN
VAN DER KLEIN

Speciaal voor U bedacht

Instituut P. VERMEIR

FEESTZAAL TREFPUNT

Aalst, Dirk Martensstr 58, 053/205 16
Dendermonde, De Bruynlaan I - 3
052/215 14
Kortriik, Gentsestwg 37 056/120 61
Roeselore, Consiensestr 42, 051/237 20

Turnhoutsebaan 28 - D e u r n e - N .
« Villa Christina » heeft 4 app. ter
uwer beschikking en is gelegen op
50 m van het strand. - fnl. en
prosp. te bekomen bij :

Bestuurssckretariaat

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

« GROENSPAAN »
RUSTHUIS
N i e u w b o u w - rustige omgeving
VALIEDE en MINDER-VALIEDE
personen
V l a a m s - n a t i o n a l e eigenaars
Langeweg 34 B - 1900 Overijse
( M a l e i z e n ) - Tel. ( 0 2 ) 5 3 . 9 1 . 6 2

(dag-

en

week

eindles) - tot viertalige steno-daktylo,
tot viertalige briefwisseling, konversotie, boekhouden
Kinderbijslag - Plaatsing

H. V A N RIJSSEL
K

Boudewijnl.

25,

Blankenberge

Tel . ( 0 5 0 ) 4 1 2 0 1

Eugeen THEYS - DROESSAERT
Lakborslel 300 - D e u r n e - N .
Tel. 24.71.24
BEENHOUWERIJ - TRAITEUR
v o o r alle feesten, h u w e l i j k e n ,
recepties, j u b i l e u m s ,
slechts één adres :

B r a n d b e s c h e r m i n g met aangepast
Tiateriaal van een bedrijf met
ervaring

pvba ALBAG
Ninoofse Steenweg 515
1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09

LUSTRERIE

MARC DE VRIESE
WANNEER HET O M UW
VERLICHTING G A A T
Bon.
Ruzettelaan 56,
Assebroek - Brugge
Grote Baan naar Kortrijk

DIRK MARTENS
NINOVE

DE OUDE KRING
Café - vu-lokaal

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
Kan U op ieder ogenblik van de dag van het
jaar middag- en avondmalen aanbieden

INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur
een der beste Oberbayern-orkesten
M i d d a g - en avondmaal in groep : gezellig fijn, goed en goedkoop. De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe Hongaarse goelasj - Eisbein mit Sauerltraut - Kip aan het spit Krachtvleesschotel beter dan in Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 0 1 6 / 2 8 7 . 7 2 - 1500 zitplaatsen
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 0 3 / 3 1 . 2 0 . 3 7 - mooiste zaal van
de stad
LEUVEN (Bierltelder) : O u d e Markt 1 1 . Tel. 0 1 6 / 2 6 8 . 6 9 .
mooiste kelder van Europa.
BRUSSEL : Nieuw/brugstr. 28. Tel. 0 2 / 1 8 . 7 4 . 8 9 - mooiste van
Brussel
AALST (Klaroen) : A u t o w e g . Tel. 0 5 3 / 2 2 8 . 5 3 . 1.000 plaatsen
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestv/g. 1 . T. 0 5 6 / 7 5 1 . 3 6 - 2.400 pi.
KONTICH . Kon. Astridlaan 87 - Tel. 0 3 / 5 7 . 3 0 . 3 2
TORHOUT : S^wg Torhout-Liciitervelde. 2.000 pi. T. 0 5 1 / 7 2 8 . 2 2
DRONGEN . A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel. 0 9 / 2 6 . 7 4 . 3 2
SINT-TRUIDEN • Spaansebrugstraat - Tel. 0 1 1 / 7 3 6 . 3 0
KESSENICH : Venio Seenweg - Tel. 0 1 1 / 6 1 9 . 7 1
KNOKKE : Slwg K n o k k e - M a l d e g e m - M o e r b e k e . Tel. 0 5 0 / 5 0 2 . 9 6
BERINGEN • Grote Markt 17 . Tel. 0 1 1 / 3 2 0 . 5 1
OOSTENDE : O u d e luclithaven Middelkerke - Tel. 0 5 9 / 3 2 0 . 8 6
Wi|
zoeken d r i n g e n d
als m e d e w e r k e r s
Ernstige f a m i l i e s
w a a r v a n de man of de v r o u w de k e u k e n kan leiden — Vast
loon - Kost en i n w o o n gratis - In regel met de sociale w e t Liefst mensen v a n 't vak
Schriftelijk aanbieden bij • ABTS : Tiensestwg 128, Korbeek-Lo

Dorpsplein,

Heusden-Limburg

AL - AL AANBOUWKEUKENS UIT GLASAL
FABRIEKEN TE
RAMSDONK
TEL. 015/714.47 - 719.13
Voor uw verlof aan zee
M o d e r n e v i l l a ' s , appart en studio's
met f o t o ' s

WEST-LITTORAL
te h u u r
V r a a g gratis katalogus
verkoop villa's - bouwgronden
b o u w e n op aanvraag
Leopold ll-laan 212 - 8458 Oostduinkerke
Tel. ( 0 5 8 ) 5 2 6 . 2 9

Beverstraat 24-26
Tel.
(054)331.05

Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksijde
tel.
(058)527.77
Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerke
tel.
(059)322.60
V e r h u r i n g en v e r k o o p v a n moderne, n i e u w e a p p a r t e m e n t e n en studios - b u n g a l o w s en caravans
s o m m i g e n met p r i v a a t z w e m b a d g e l e g e n te Koksi|de, Oostduinker-__
ke en m i d d e l k e r k e - h u u r per
m a a n d , per w e e k , per w e e k e n d
of een p e r i o d e naar eigen smaak
Vraag i n l i c h t i n g e n - Schriff o f t e lefoneer

P.V.B.A.
Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38
Tel.
(053)240.60

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

FREETIME FLAT
INTERNATIONAL pvba

AALST

ZEER VOORDELIGE

PRIJZEN

—

«Vlaanderen één»

Aanbouwkeukens
HELEMAAL naar maat.
Apart en per klant gemaak.
Niet d u u r d e r d a n s e n e f a b r i k a t i e
en z e l f s b e t e r i
Pri|sbestek en s t u d i o z i | n gratis

Keukenbedrijf R. ROSSEY
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort
Tel.
(058)235.81
OOSTDUINKERKE

KWEKERIJEN J.V.H.

10%vr.V.U.Ieden
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDING V E R M E E S C H
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83^

HOUTWORM?
Behandeling van dakwerken tegen alle houtinsekten.
TWIKTtG JAAR WAARBORG.
Dok. op aanvraag. Grahs bestek m gans het
land. P.VBA INDUSTRADE. Vanderzijpenstr.
12, Wemme! (Bt) - Tel 02/79.20 00.

Dencjermondse steenweg 120
9208 SCHELLEBELLE
Tel.
09/69.31.70
GESELEKTEERDE PLANTEN v o o r
PARTIKULIERE VERKOOP

—

Open 's zaterdags
Kataloog o p aanvraag
Bezoek ons T u i n c e n t r u m

INFORMATIECENTRA
ANTWERPEN
03/31 78 20

GENK
011/54442

GENT
09/251923

LEUVEN
016/33735

600

ARBEIDERS

1001

MOGELIJKHEDEN

*i?-v-

—

26 MEI 74
Sportpaleis - Antwerpen 14.30 uur

beleg uw geld in

KWALITEIT
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

/1KTU/1LIT6IT

DE POLITIEKE TOESTAND

HET MINDERHEIDSKABINET
(donderdag) Vandaag heeft tormateur
Tindemans de laatste hand gelegd aan
de samenstelling van zijn katollek-liberale minderheidsregering Een noodoplossing in de gegeven omstandigheden, inderdaad, die slechts een tijdelijk karakter kan hebben
Laten wij vooraf even herinneren aan
de voorgeschiedenis van deze kabinetsformatie.
De verkiezmgen van 10 maart j l . betekenden voor de BSP een afstraffing
in Vlaanderen, maar niet in Wallonië
waar deze partij enige vooruitgang
wist te boeken. De liberalen handhaafden stevig hun posities in Vlaanderen, boekten zelfs hier en daar wat
winst, maar hün partijgenoten in Wallonië kregen een opdoffer van belang.
Te Brussel werd een groot deel van
de liberalen de (tijdelijke) bondgenoten van het FDF, maar de koalitie van
deze partijen leed een afgetekende
nederlaag. Ook voor de federalisten,
het RW in Wallonië en de Volksunie
in Vlaanderen, werd 10 maart geen
zegedag. In Vlaanderen ging de CVP,
na 15 jaar nederlagen, voor het eerst
weer vooruit o.m. door het uitspelen
van de figuur Tindemans.
In die omstandigheden leek het niet
meer dan normaal dat de CVP haar
<
i grote man >• zou voordragen als kandidaat eerste-minister. Na een korte
informatieronde van de h Van Elslande (CVP) gebeurde dit inderdaad
ook : de koning duidde Leo Tindemans
aan als formateur. Deze trachtte eerst
opnieuw een •• tripartite » (met Vlaamse en Waalse CVP-ers, BSP-ers en
PVV-ers) op poten te zetten. Zonder
veel overtuiging trouwens, want Tindemans wist (en dat werd dra bevestigd) dat de BSP van die formule niet
langer wilde weten.
Tindemans wendde zich dan rechtstreeks tot de BSP-PSB om een roomsrood kabinet te vormen. Hij heeft er
enkele weken over gedaan om met de
BSP-ers tot een akkoord te komen.
De socialisten echter gaven eerder de
indruk Tindemans te willen " verslijten » dan op een akkoord aan te sturen. Zij waren innerlijk immers grondig verdeeld over de vraag of de BSP
er beter aan deed opnieuw mee te
regeren dan wel een oppositiekuur te
doen, iets wat door de militante linkervleugel in Vlaanderen werd gevraagd maar ook — en dat is belangrijker — door Debunne van het ABVV
en door een groot deel van de Waalse
BSP-ers met Cools en konsoorten op
kop. Het aanslepende overleg tussen
de kristen-demokraten en de socialisten is dan uiteindelijk spaak gelopen
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op
de voorstellen in verband met
de gewestvorming.
Tindemans behield als formateur het
vertrouwen van het staatshoofd, en
wilde dan dadelijk aan de vorming van
een katoliek-liberaal minderheidskabinet beginnen. PVV-voorzitter Grootjans wees hem er echter op dat het
toch wenselijk zou zijn eerst nog eens
ernstig de kansen op een meerderheidskabinet te onderzoeken. Hij drong
met andere woorden aan op een serieus gesprek met de federalistische
partijen, de Volksunie en het FDF-RW.
Ondanks het tegenstribbelen van de
door Vanden Boeynants gepiloteerde
PSC (VdB zou graag eerste-minister
worden van een roomsrode koalitie),
kwam hel inderdaad zover. Dit leidde
tot het inmiddels beroemd geworden

•< konklaaf » van Steenokkerzeel (zie
elders in het blad). Daar kwam men
een belangrijk stuk vooruit, maar een
globaal akkoord kwam niet tot stand
omdat men bleef steken op het vraagstuk van de begrenzing van het Brusselse gewest. Zowat alle deelnemers
betreurden dit reeds de dag nadien :
wellicht was iedereen té vermoeid om
de laatste moeilijkheden nog te kunnen opruimen (na 23 u palaveren). De
indruk overheerste dat het toch jammer was dat men, zo dicht bij de
eindmeet, was gestrand. Vandaar ook
de bereidheid om, hoe dan ook, op
een of andere manier het vruchtbare
gesprek van Steenokkerzeel voort te
zetten en met sukses te bekronen.
Door de (al) te lange gesprekken van
de formateur met de nukkige BSP-ers
was er echter reeds veel te veel tijd
verloren. Het land heeft inderdaad
een regering nodig : er zijn genoeg
dringende problemen die om een oplossing schreeuwen. Tindemans heeft
nu toegegeven aan de zware druk die
op hem werd uitgeoefend om — zonder verder uitstel — een regering te
vormen. Een minderheidskabinet van
katolieken en liberalen leek hem daarvoor de gemakkelijkste weg en die
heeft hij ook gekozen. Niettemin blijft
het erg jammer dat hij zo weinig tijd
heeft uitgetrokken voor het gesprek
met de federalisten. Zijn minderheidskabinet is dan ook de vrucht van
kunst en vliegwerk, na zijn tijdverlies
met de socialisten.
Het is vandaag zover : de minderheidsregering is er, maar daarmee zijn alle
problemen nog lang niet opgelost. Wil
deze regering ook werkelijk regeren,
in plaats van te sneuvelen bij haar
eerste konfrontatie met het parlement, dan moet zij kunnen rekenen op
de — al dan niet passieve — steun
van andere partijen. Zij heeft immers
wel een kleine meerderheid in de
Senaat, maar geen meerderheid in de
Kamer van Volksvertegenwoordigers,
En in de Franse kultuurraad komt zij
zelfs een paar tientallen stemmen tekort voor de meerderheid, die zij wel
ruim heeft in de Nederlandse kultuurraad.

Tindemans wil het dus toch proberen
met een katoliek-liberaal minderheidskabinet. Hij zou niettemin — althans
volgens sommigen — de deur openlaten voor een (latere) uitbreiding tot
andere partijen met het oog op een
steviger regering, die op een parlementaire meerderheid stoelt. Met de socialisten ? Of met de federalisten ?

Om tot een « evenwichtig •> verdelen
over de twee grote gewesten te kunnen komen — en sinds Eyskens' grondwetsherziening is dit een dwingende
voorwaarde — zou het kabinet dus in
de eerste plaats ruimere steun moeten
vinden in het Franstalige deel van het
land.
Niettemin blijft het voor Tindemans
en voor de CVP in haar geheel psychologisch een hachelijke onderneming het bestaan van de regering uitsluitend afhankelijk te moeten maken
van de steun van het RW-FDF. Vandaar hun streven om ook de Volksunie tot een welwillende houding te
bewegen, al is het tijdelijk en onder
bepaalde voorwaarden.
Welke houding de VU in deze zaak ten
slotte zal aannemen hangt af van de
beslissing van de partijraad, die volgende dinsdag zal bijeenkomen en die
zal oordelen op basis van de konkrete
teksten van de regeringsverklaring en
de verdere bereidheid tot overleg van
de regeringspartijen.
De Volksunie is niet zinnens zondermeer waterdrager te spelen voor de
CVP en de PVV. Zij wil echter de kansen die zotiden geboden worden op
een goede federaliserende gewestvorming, in afwachting van een nieuwe
grondwetsherziening, ook niet a priori
kelderen. Van nu tot dinsdag zal dus
veel afhangen van de houding van de
regeringspartijen die het minderheidskabinet steunen. In de allereerste
plaats is nu duidelijkheid geboden en
klare afspraken.
P.M.

Tindemans en zijn partij, en ook de
PVV-ers, rekenen daarvoor in de eerste plaats op de federalisten, aangezien met de BSP-ers, in hun huidige
opstelling, toch geen land te bezeilen
valt. Het RW hebben zij politiek gezien zelfs méér nodig dan de Volksunie, aangezien het minderheidskabinet slechts steunt op de PSC en de
PLP. Dit zijn twee relatief zwakke
Waalse partijen.

27 APRIL 1794

