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TINDEMANS FEDERALISTEN ZETTEN SEIN OP GROEN
MOET HET NU^WAAR MAKEN
(Donderdagnatniddag). Een uur
geleden is in de Kamer van Volksvertegenwoordigers het debat begonnen over de regeringsverklaring. Van bij het begin maakten
de BSP-ers een hels tumult — in
de stijl van Van Eynde's 't meimeeting te Antwerpen — over
wat te Steenokkerzeel besproken
werd in verband met de repressie-nasleep. De BSP-in-de-oppositie, dat is duidelijk, zal van alle
hout pijlen maken om te verhinderen dat wat in Steenokkerzeel
begonnen werd tot een goed einde zou worden gebracht.
Toch ziet het er momenteel naar
uit dat de minderheidsregeringTindemans heelhuids uit dit debat zal komen en een (beperkte)
levenskans zal krijgen. Daartoe
volstaat het dat de federalistische frakties zich onthouden bij
de eindstemming. Dat zijn ze
trouwens zinnens te doen, behoudens natuurlijk onverwachte
wendingen die het debat zou kunnen nemen. Het RW, het FDF en
de PLDP spraken zich reeds in
die zin uit, en ook de Volksunie
vorige dinsdagavond.
Wanneer de Volksunie tot deze
— tijdelijke — welwillende houding heeft besloten, dan is het
omdat daardoor een enige mogelijkheid wordt opengehouden om
het te Steenokkerzeel begonnen

gesprek voort te zetten. Dit gesprek — dat nochtans niet leidde tot een globaal akkoord —
werd door de deelnemers als positief genoeg ervaren om hei
verder te willen zetten. Alle betrokken partijen hebben inmiddels
die wens geuit.
Vorige week reeds hebben we
hier aangetoond dat zoiets met
de socialisten erbij nu eenmaal
niet mogelijk is. Dat zij om de
hele gewestvorming geen barst
geven bebben zij bewezen tijdens het bewind van hun ex-voorzitter Leburton. En recent nog
hebben BSP-voormannen beklemtoond dat zij tegenstanders zijn
van elk gesprek « van gemeenschap tot gemeenschap ». Willy
Claes ging tijdens een 1 mei-redevoering nog verder : met de
federalisten wil hij helemaal niet
praten, zo zei hij.
In die omstandigheden is het —
vanuit federalistisch standpunt
bekeken — niet opportuun de reële kans die er nu is om een
behoorlijke atap in federalistische richting te zetten, van meet
af aan te kelderen. Te meer daar
de partijen die nu bereid zijn
tot dit gesprek, samen over een
2/3 meerderheid kunnen beschikken in het parlement. Als zij onderling tot een akkoord kunnen
komen wel te verstaan. Dat is

inderdaad nu niet zéker, maar
nog geen reden om het niet te
proberen.
De vraag waarover de VU-partijraad zich diende te beraden was
dan ook niet zozeer wat men —
vanuit Vlaams en sociaal standpunt — moet denken over dit
regeringsprogramma van de huidige minderheidsploeg-Tindemans.
Daarover zullen de VU-woordvoerders in Kamer en Senaat
vrijuit hun kritisch woord meepraten tijdens het debat.
De vraag was of de VU er al dan
niet toe bereid is deze regering
een kans te geven de besprekingen van Steenokkerzeel voort
te zetten in de hoop — binnen
relatief korte termijn — tot een
globaal akkoord te komen over
de gewestvorming.
Daarop heeft de partijraad positief gereageerd. Mislukken echter de verdere onderhandelingen,
dan spreekt het vanzelf dat er
voor de VU dan geen reden meer
is om dit minderheidskabinet nog
langer te gedogen en kan de partij verder haar integrale oppositie-rol vervullen.
Leiden de verdere besprekingen
echter tot een aanvaardbaar globaal akkoord, dat is het niet uitgesloten dat de regering uitgebreid wordt tot de federalistische
partijen om — met een 2/3 meer-

derheid — de gewestvorming te
verwezenlijken zover als mogelijk.
Het spreekt vanzelf dat er in dat
geval een nieuwe regeringsverklaring moet komen. Wat daarin
staat zal het VU-engagement bepalen. Dan zullen overigens niet
enkel
de
gemeenschapsvraagstukken, maar het héle regeringsbeleid kritisch onder de loep
moeten worden genomen. Op sociaal terrein heeft de VU — en
dat wordt gemakshalve wel eens
« vergeten -> — ook een aantal
dringende eisen te stellen. In
geen enkel geval en om geen
enkele reden zal de Volksunie
zich ontpoppen als een « waterdraagster » voor een konservatieve regering. De Volksunie is
niet bereid hand- en spandiensten
te verlenen ten gunste van een
anti-sociaal beleid. Indien de VU
in de regering mocht terecht komen over enige tijd, dan zal ze
in die regering een vooruitstrevende fraktie zijn.
Behoudens onvoorziene omstandigheden krijgt Tindemans dus
een voorwaardelijk en tijdelijk
vertrouwen. Hij zal het spoedig
moeten « waar maken ». Als hij
werkelijk iets wil ondernemen om
« het te veranderen » in dit land,
dan moet hij die kans aangrijpen,
niet enkel om onze gemeenschap-

WIJ KEKEN
ER VAN OP
Dat " Gazet van Antwerpen »
vorige woensdag en donderdag
ervoor scheen te pleiten dat
de VU toch met te veeleisend
zou zijn inzake amnestierende
maatregelen, en inzake de
vertegenwoordiging
van de
Vlaams-Brusselse
senatoren
in de Vlaamse gewestraad
Dit verwondert ons van een
k ant die op dat terrein toch
steeds een duidelijk-Vlaamse
en vrij radikale lijn heeft getrokken In elk geval, de VU
wenst niet te verloochenen
wat steeds tot de kernpunten
van haar programma heeft be
hoord en zal die dus ook blij
ven verdedigen

pen te helpen bevrijden van wat
hen reeds zolang knelt, maar tevens om enige beweging te brengen In de demokratlsche verhoudingen in dit land. Het is een
unieke kans om die cirkel der
verstarring te doorbreken, die
reeds zolang ons hele politieke
leven beknelt.
Paul Martens

EEN I N ' T GEBRUL
Ze zien er tevieden uit, de rode spitsbroeders
Cools en Van Eynde, voorzitters van de verdeelde
BSP Maar zo gelukkig zijn ze nu echt niet met de
politieke positie waann zij zichzelf hebben gemanoevreerd Dat kan je nog het best aflezen op de
gezichten van de BSP-ministers van gisteren en
van de BSP-ministrabelen
Nu ze echter toch in de oppositie zijn terecht gekomen (Anseele, jawel die, hoopt voor korte tijd)
trachten zij er dan maar het beste van te maken
Brullen en herrie schoppen, dat kunnen ze, en dat
hebben Cools sn Van Eynde deze week ten overvloede bewezen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers Ze trokken weer de grove registers
open in de stijl van 1945-46 Dertig jaar na de oorlog IS eenieder die ook maar enige bereidheid
toont om de gevolgen van de anti-Vlaamse repressie
op te doeken, voor de BSP-ers weer een zwart
beest, een nazi, een verrader en meer van dat liefs.
De bedoeling van de « heren » is natuurlijk duide
lijk
de frankofone regeringspartijen en grillige
Perm op stang j'agen, m de hoop dat daardoor in
duigen zou vallen wat in Steenokkerzeel begonnen
IS Een oppositietaktiek als een andere. Men kan
er zich alleen maar over verwonderen dat de leider van het RW zich zo vlug « op zijn paard »
schijnt te laten zetten
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KIIUI
OVERTUIGEN

Van achter zijn schrijfmachien
komen om in de straat de gewone
man te overtuigen G V m « Wij »
van 20 4 74 Kan G V met wat
meer uitleg geven over
in de
straat de gewone f ) man te overtuigen '
Ik zie met goed in hoe men in
de straat de gewone man kan
lastig vallen zonder te worden
opgepikt door de politie en terecht, men laat de mensen in de
straat met rust Overtuigen ' Dat
is onbegonnen werk Men wordt
als Vlaams-nationalist geboren,
men heeft het in zich en niks of
niemand kan van een kruipdier,
een triestige baantjesjager, een
geboren eigennestbevuiler, van
een Leynen een Camps en es
een Vlaams-nationalist maken
Een Vlaams-nationalist is een
Vlaming die zich van zijn waardigheid als Vlaming ten volle bewust IS iets wat door alle andere nationalisten als vanzelfsprekend wordt beschouwd behalve
door de chauvinistische frankofonen
waarvan het
percentage
echte Fransen hoe langer hoe
kleiner wordt en die op wereldvlak door hun belachelijke grootdoenerij
gebaseerd op wat '
heel wat van hun pluimen verliezen
M C ,Tervuren

BETERE OPLOSSINGEN

De gewestvorming zoals zij ontworpen IS door de regeringspartijen wordt een knoeiboel waar
mets mee aan te vangen is
Het IS juist de taak van een oppositiepartij dit geknoei aan te
klagen en onmogelijk te maken
Hiertoe volstaat het met de kleurpartijen alle schuld te geven,
maar de VU moet een betere oplossing voorstellen
De verwezenlijking van het zuivere federalisme is nog met in
het zicht Doch er zijn wel oplossingen die in de goede richting
gaan en het bekomen van federalisme kunnen bespoedigen
Die wisseloplossmg bestaat in
het splitsen van alle ministeries

naar het voorbeeld van het ministerie van Onderwijs en Kuituur
Deze oplossing biedt het voordeel dat ZIJ snel te verwezenlijken is Eens de ministeries gesplitst kan men overgaan tot het
vormen van een Vlaamse en
Waalse ministerraad
Waarom heeft de VU deze splitsing nog nooit voorgesteld ' De
VU zou bij gelegenheid van de
regeringsvorming in het offensief
moeten gaan en door het propageren van deze splitsingen de
Vlaamse problematiek weer op
de voorgrond schuiven
H B , Antwerpen

EEN TEKEN AAN DE WAND

De politieke krachtproef te Steenokkerzeel is dus mislukt door het
onbegrip en de onhandelbaarheid
van de frankofonen en inzonderheid van de Brusselaars die kost
wat kost Vlaanderen willen ontwrichten De politici van de hoofd
stad geven zich geen rekenschap
dat de Vlamingen naar hun voorbeeld even stug en vastberaden
kynnen optreden en België minder dan ooit de konstruktieve
vrede zal kennen die moet toelaten de andere knelpunten van
ons nationaal leven harmonisch
op te lossen
De hoofdstad, met al haar misbaar, vergeet te gemakkelijk dat
ai wat Vlaamse en Waalse grond
IS van in het grijze verleden (ook
zonder o f f i c i ë l e
afbakening)
Vlaams en Waals moet blijven en
dat er nooit rust kan komen in
den lande als dit princiep (dat in
het omgekeerd geval ook door
Brussel zou ingeroepen worden ']
met onderling geëerbiedigd wordt
Een vreedzame overdraging van
grondgebied kan maar het gevolg
zijn van een wederzijds akkoord
en niet van persoonlijke en plaatselijke ambities
Brussel schijnt met bewust te
zijn dat het recht van ekspansie
dat het voor zich inroept, ook in
omgekeerde richting kan gelden
voor Vlaanderen, want ook het
Vlaamse land kan profijt trekken
uit grondaanwinst Evenwel geen
enkel gewest, ook niet het hoofdstedelijke, heeft grondwettelijke
voorrechten
Toen Vlaanderen in het verleden
politiek zwak stond, heeft frankofoon Brussel daar buitensporig
van geprofiteerd
het werd een
agglomeraat van negentien gemeenten, een olievlek die onder
zijn invloed bleef Brussel mis-

BUITENLANDS
KOMMENTAAR
De Europareis van senator
E. Kennedy heeft niet de
frontpagina's van de kranten
gehaald. Toch is ze niet onopgemerkt
voorbijgegaan.
Zowat overal heeft het recent verblijf van de « laatste Kennedy » te Bonn, te
Belgrado en te Moskou vragen doen rijzen naar de motieven van zoveel reislust.
Toen de senator vorige week
in Moskou bij Brezjnev te
gast was wijdde de Pravda
jzowaar een hoofdartikel aan
zijn aanwezigheid. De Pravda IS anders niet gewend
buitenlandse bezoekers op
zoveel publiciteit te vergasten
Men kan er gerust vanuit
gaan dat de senator van
Massachusetts met die buitenlandse reizen zijn tot dusver nog niet officiële maar
algemeen verwachte kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van 1976 aan 't
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voorbereiden is.
Op het
Amerikaanse kiezerspubliek
kan zoveel diplomatieke aktie alleen maar gunstig overkomen. Een kandidaat die
vandaag al door de internationale prominentie afs gelijkwaardig gesprekspartner
aanvaardt wordt ziet, al is
hij terzake door niemand gemandateerd, zijn verkiezingskansen koortsachtig stijgen.
Zaak is dat Kennedy de
noodzaak van een internationaal optreden (bij voorkeur
dan nog In Oost-Europa) tijdig heeft onderkend. Het
kommunikee dat onmiddellijk na zijn vertrek uit de
Sovjethoofdstad werd vrijgegeven benadrukt niet toevallig de wenselijkheid om
de op gang gebrachte ontspanningspolitiek voort te
zetten. In de VSA heeft senator Kennedy immers een
rivaal in senator Jackson die
resoluut achter herbewape-

prijst het «recht van den bodem»,
maar wie het meest gehecht Is
aan « grondbezit » is de stad
Brussel zelf '
Aan deze achtereenvolgende annexaties moet eenmaal paal en
perk gesteld worden, zo niet zal
Vlaanderen, gereduceerd tot vier
provincies, het kind van de rekening worden en meer en meer
zijn gezicht en betekenis verliezen in het Staatsverband België,
iets waarvoor Wallonië en Brussel
zelf feestelijk zouden bedanken
Wat te Steenokkerzeel werd voorgesteld door de Vlaamse partijen
(omruiling van Vlaamse
voor
frankofone
gehuchten)
bewijst
hun goede w.l en hun zin voor
inschikkelijkheid Thans staat men
nergens
Vlaanderen met, Wallonië en ook Brussel met Door
de onverzadelijke landhonger van
luidkraaiende Brusselaars en de
steun van de Waalse federalisten
zit België politiek diep in de knel
Zal het er ooit u't geraken '
Een verheugend feit, dat zal dateren in de Vlaamse strijd, is althans de omstandigheid dat voor
de eerste keer de Vlaamse onder
handelaars « blok » hebben gevormd ten overstaan van hun
frankofone tegenstanders '
MDW

deren en tenslotte kwam opnieuw
iemand afgestevend om mij te
woord te staan, doch hij maakte
mij duidelijk dat dit uitsluitend in
het Frans kon geschieden
Ik schakelde toen voor de technische termen over naar het
Frans Hij antwoordde met klaarblijkelijke tegenzin, zonder ons
een deugdelijke uitleg te verschaffen Na enkele tijd werd het
me duidelijk dat het hopeloos
was om meer inlichtingen te kunnen verkrijgen en zijn wij, geërgerd, het dan maar afgestapt onder de spottende blikken van de
aanwezige verkopers, die, zelfs
toen WIJ buiten in de wagen stapten, door het raam ons als achterlijke wezens bleven nastaren
Mijne Heren, ais Vlaming heb
ik m Brussel reeds het één en
ander meegemaakt, maar zelden
werd ik met een dergelijke tergende minachting behandeld
De konklusie ligt voor de hand
het kan de verkopers van die
autofirma geen barst schelen om
wagens te verkopen aan Nederlandssprekende klanten Wij zien
ons dan ook genoodzaakt onze
vrienden en zakenrelaties hiervan
op de hoogte te brengen Eveneens zullen WIJ een kopij van dit
schrijven
overmaken
aan
de
hoofdzetel van het automobielmerk te Antwerpen
V O V , Machelen (Br)

RIJ MAAR AN...

Op dinsdag 9 april jl , omstreeks
5 45 u, bezochten wij de tentoonstellingszaal van een welbepaald
Amerikaans automerk, voor de
aankoop van een nieuwe wagen
Vijf heren zaten te praten rond
een tafel, tot tenslotte een van
hen, zich tot ons wendde Toen
hij vaststelde dat wij geen Frans
spraken, liet hij ons weten dat de
Nederlandssprekende verkoper afwezig was en drong hij erop aan
dat WIJ hem in het Frans tewoord
zouden staan
Daar de mij vergezellende perso
nen de Franse taal met machtig
waren ging ik hier niet op in en
de heer in kwestie verwijderde
zich met de (letterlijke) mededeling
- Alors, on ne peut pas
vous servir ' » De heren zetten
hun gesprek verder en zij konden
hun hilariteit nauwelijks verbergen
Na enkele minuten wachten
wendde ik mij, enigszins geërgerd, terug tot hen met de vraag
of mij nu werkelijk niemand inlichtingen kon verschaffer» Toen
vroeg een der heren mij in korrekt Nederlands, wat er aan de
hand was, konfereerde met de an-

ning staat en ten opzichte
van Moskou een harde houding propageert. Het Amerikaanse volk dat al meer dan
tien jaar lang de lasten van
een gigantische oorlogsinspanning hielp dragen verwacht uiteraard meer van
een « duif » dan van een
« havik ». Wil men dp Internationale bemoeiingen van
Kennedy nauwkeurig evalueren dan mag men hierbij
de
presidentsverkiezingen
van 1976 niet uit het oog
verliezen. De uitslag van die
verkiezingen zal echter tegelijk afhangen van het opvoeren van het bruto nationaal produkt. De verhoging
hiervan wordt o.m. mogelijk
door het opdrijven van ekonomische betrekkingen met
de Sovjetunie. Daar door
wint « Ted » meteen de
gunst van machtige industriële concerns die zijn demokratische partij tijdens de
verkiezingskampanje kunnen
steunen.
Over zijn populariteit mag
Kennedy vandaag niet klagen. Hij zal zeker gesteund
worden door de machtige
CIA, door katolieken en

SOCIALE MACHT

In de rubriek « Sociaal Leven »
van « Wij » 30 3 1974 verscheen
een artikel •• Een vrijwillige verzekering en toch verplicht ' »
Op het einde van dit artikel worden een drietal oplossingen gesuggereerd De vierde oplossing
— aansluiten bij een Vlaams ziekenfonds — komt niet voor Dat
het partijblad van de VU deze
oplossing met vermeld, dat in het
ganse artikel
met
gesproken
wordt over de Vlaamse ziekenfondsen, komt mij toch eigenaardig voor Het is zeker met genoeg
foto's te publiceren van lokalen
van de kristelijke ziekenfondsen
die gebruikt worden als partijlokalen het IS met voldoende te
jammeren dat het blad van deze
ziekenfondsen « De Volksmacht »,
een partijblad van de CVP is, als
« WIJ » het zelf met nodig acht
de Vlaamse ziekenfondsen te vermelden in een redaktioneel artikel Als de VU met inziet dat er
naast een politieke macht ook
zoiets bestaat als een sociale
macht, dan moeten we zeker niet
ver zoeken naar de redenen van
de uitslag van 10 maart
HV,

Kortrijk

zwarten, door een meerderheid van arbeiders en door
een aanzienlijk deel van de
middenstand. Recentelijk is
hij trouwens ook de senatoren van de Deep South gaan
opvrijen. Ten slotte heeft hij
het charisma van zijn beroemde broers overgeërfd
zodat hij zijn
nominatie
waarschijnlijk al
op zak
heeft. Het is echter niet zeker dat hij ook Verkozen
wordt. Dit hangt vooreerst
af van de republikeinse partij zelve en van de spoed
waarmee de Grand Old Party
haar Watergate-infarkt te boven komt. Anderzijds kan
Kennedy ook de minst goede van de demokratische
kandidaten zijn, alleen al
omdat hij niet te best geplaatst lijkt om de republikeinen lessen in moraal (politieke en andere) te geven !
Maar dit verandert niets aan
de omstandigheid dat weer
een Kennedy zich gereed
maakt om de massa te polarizeren en de hartstochten
aan te wakkeren van een
volk dat na Vietnam en Watergate nodig aan een politieke rustkuur toe is.

SUGGESTIES

In het nummer van 6 4 74 wordt
ons gevraagd eventueel voorstellen en opmerkingen te maken in
verband met de verkiezingen,
voorbije en komende
Ik ben het volledig eens dat er
moet gestreefd worden naar volwaardige kandidaten en dat enkele jaren werken in geen geval
een maatstaf mag zijn om vooraan of op een verkiesbare plaats
te komen, ook voor de abonnenten-wervers op het weekblad
« WIJ »
In het belang van de partij moet
er naar gestreefd worden om figuren met een zekere faam vooraan op de lijsten te plaatsen De
kiezer stemt hoe langer hoe meer
voor een naam d w z voor een gekende figuur
Daarom is het wenselijk zoveel
mogelijk gekende figuren aan te
trekken en die figuren zo snel
mogelijk naar voor te schuiven.
De gekozen figuren moeten er
dan naar streven om zich te tonen en er op die wijze toe bij te
dragen hun naam nog meer weerklank te geven Een van de beste
middelen om dit te realiseren Is
de TV
TV-programma s van de VU zouden best door verschillende mensen verzorgd worden, vooral die
programma's die van de partij zelf
uitgaan zoals «Politieke Tribune»
en het recent gestarte « De
Vlaams Nationale Gedachte •
Debatten en konfrontaties moeten
verzorgd worden door diegenen
die steeds goed naar voorkomen
zoals Schiltz en Coppieters
Ook ben ik van oordeel dat alle
VU-parlementairen dringend hard
moeten werken
Er mag met
steeds en uitsluitend op militanten gerekend worden Gekozenen
die er zich toe beperken om juist
voor de verkiezingen hard te
werken om de kop van de lijst
te behouden kan de VU best missen Misschien ware het wenselijk de statuten aan te passen
derwijze dat de stemgerechtigde
leden van de arrondissementsraden dergelijke kandidaten kunnen
tonen wat z e e v e r hen denken
In de huidige omstandigheden
heeft een gekozene het al te gemakkelijk om in een korte tijdspanne het voor elkaar te brengen
dat er 50 % achter hem staan
Een nieuw en bekwaam kandidaat
wordt daardoor vaak gewipt
Dus VU-parlementairen aan het
werk, de militanten zullen vanzelf
meegetrokken worden
Nu aan de slag voor de volgende verkiezingen van
74 '
H P, Zottegem.
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DE NOODZAKELIJKE
STUWKRACHT
in de politiek van dit land vindt er thans een ommekeer plaats die wij
uiteraard zeer kritisch moeten benaderen, maar die wij ook op zijn
juiste waarde moeten beoordelen.
Het onstaan en de groei van de Volksunie heeft meegebracht dat we
twee van de drie traditionele partijen verplicht hebben tot vleugelvorming over te gaan. Vleugelvorming die thans schijnt te ontwikkelen tot iets meer dan schijn. Wat aanvankelijk bij de CVP en bij de
PVV slechts taktiek was schijnt thans, mee door de onafhankelijke
groei van hun Waalse vleugel, inhoud te krijgen.
De PUP bv. kreeg de jongste twee jaar meer en meer een federalistische strekking, zodat de PVV haar strak unitarisme niet meer kan
volhouden en pogingen doet om de partij een Vlaamse inhoud te geven.
Dat dit niet zo gemakkelijk gaat bewijst ze door haar verzet tegen de
amnestie. Waar alle Vlaamsgezinden sinds jaren overtuigd zijn dat de
repressie een georganiseerde anti-Vlaamse uitbarsting was, waardoor
amnestie voor politieke gevallen — na 30 jaar — noodzakelijk is, daar
durft de PVV dit vraagstuk nog niet aan. Wat bewijst dat haar Vlaamsgezindheid nog in de kinderschoenen staat.
De PSC ging eveneens onafhankelijk haar weg en haar eisen en grillen
drukken vaak loodzwaar op de CVP, zodat de zucht naar zelfstandigheid bij de CVP eveneens groeide.
Het is de verdienste van de Volksuniekaders en -militanten door haar
20-jarige aktiviteit en hun onophoudend beuken op de unitaire stellingen deze ontwikkeling te hebben bewerkt en bevorderd.
Het betekent voor ons eveneens de beste stimulans om de strijd met
nieuwe moed voort te zetten. De eerste resultaten zijn wel bereikt
doch de gewestvorming waarover men thans akkoord gaat is nog
slechts een beperkt onderdeel van het zo noodzakelijke federalisme,
dat er pas echt kan komen na een volgende — degelijke — grondwetsherziening.
Het is echter duidelijk dat noch het federalisme, noch de amnestie,
noch het degelijk levensminimum voor iedereen op een bepaalde dag
uit de biecht zal vallen. Wij zullen die programmapunten in twee
of drie episoden moeten verwezenlijken. Zij zullen echter slechts verwezenlijkt worden zo wij erbij zijn om de verwezenlijking ervan te
bewerken, zo wij de stuwkracht achter een regering vormen.
Zij zullen slechts verwezenlijkt worden zo onze militanten en propagandisten onze basisideeën verder dinamisch uitdragen en zo we niet
hervallen in een laksheid en in een argeloos geloof dat alles van zelf
zal gaan, zoals in de jongste paar jaar vaak het geval was.
Te Steenokkerzeel heeft de Volksunie bewezen dat niet elke vergadering met andere partijen moet leien tot een Vlaamse nederlaag en
evenzeer dat de partij op een besliste wijze de grondideeën durft stellen en verdedigen.
Dit voor wie er ooit aan getwijfeld had.
Zonder programma en verwezenlijking op deze gebieden zal de Volksunie trouwens in geen regering gaan.
Onze opdracht kan in de volgende maanden dubbel worden. In een
regering de eerste verwezenlijkingen afdwingen, de zaken in de juiste
plooi leggen en anderzijds door de partijwerking wervend optreden
voor onze oplossingen in alle lagen van de bevolking.
Het terug naar de bron zal noodzakelijker zijn dan ooit te voren. En
omdat we onze bezielende ideeën in ons zelf moeten laten leven en
omdat we daarin de kracht moeten vinden ons programma uit te dragen bij oné volk.
Er was een tijd dat men het federalisme en de amnestie verketterde
en dat men een degelijk minimuminkomen een utopie vond. Binnen
enkele maanden zou het kunnen dat we voor deze punten tot verwezenlijkingen overgaan.
Hoe ver we zullen oprukken zal vooral afhangen van onze kaderelementen, van onze ingeschakelde militanten en van onze losse propagandisten.
Zonder stroming kan men weinig bewerken.
Maar een stroming kan bewerkt worden en stuwkracht verleend.
Dat deed ons kader in het verleden.
Dat hopen we dat het zal doen in de onmiddellijke toekomst.
De toekomst van ons volk ligt in onze handen.
WIM JORISSEN,
senator.

VU-WETSVOORSTELLEN
Senator Wim Jorissen heeft op het bureau van de Senaat volgende
wetsvoorstellen ingediend ;
1. Tot het invoeren van slechts één dienstplicht per gezin ;
2. Tot gelijkstelling van de kindervergoeding van de zelfstandigen met
de loontrekkenden ;
3. Tot de splitsing van het kiesarrondissementBrussel-Halle-VIlvoorde ;
4. Tot afschaffing van de taaitegemoetkomingen in de 6 Brusselse randgemeenten.
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Het minderheidskabinet-Tindemans
bestaat uit 19
ministers en 6 staatssekretarissen,
samen dus 25
' excellenties ». Dat zijn er alvast 11 minder dan
toen Leburton begin 1973 met zijn mammoetregering startte.
Zoals het er vandaag, donderdag, uitziet zal deze
minderheidsregering
kunnen rekenen op de steun
van 102 kamerleden (50 CVP-ers, 21 PVV-ers. 22
PSC-ers en 9 PLP-ers), en op de onthouding van 47
kamerleden (22 VU-ers, 22 RW-FDF-ers en 3 PLDPers). De socialisten en kommunisten zullen tegenstemmen, dat zijn er in de Kamer samen 63.
Door de onthouding van de federalistische
groepen
krijgt Tindemans' minderheidskabinet
dus een levenskans Zonder die onthouding lag het er al bij
de eerste stemming.
Uit de samenstelling van deze regering blijkt nog
maar eens overduidelijk hoezeer Eyskens destijds
met zijn grondwettelijke pariteitsregeling de Vlaam-

MEDEDELING
PARTIJRAAD
De Partijraad van de Volksunie
besprak de houding van de partij
tegenover de minderheidsregering Tindemans. Meer bepaald in
het licht van de besprekingen
gevoerd te Steenokkerzeel en de
voorgestelde visie op een mogelijke gewestvorming.

MIS,
PALLIETERKE !
Vorige week schreef het weekblad « 't Pallieterke » in zijn rubriek « zuur en zoet » dat er te
Steenokkerzeel — zoals steeds
op dergelijke top-bijeenkomsten
— nagenoeg uitsluitend Frans
werd gesproken. En dit ondanks
de aanwezigheid van de Volksunie.
Wij weten niet waar « 't Pallieterke » deze informatie heeft
gehaald, maar ze is hoe dan ook
fout. En opdat deze kwakkel de
volgende weken Vlaanderen niet
rond zou vliegen heeft senator
Wim Jorissen — een van de VUonderhandelaars — hem dan ook
dadelijk neergeschoten door middel van bijgaand briefje aan « 't
Pallieterke » (dat deze week in
het blad verscheen) :

se meerderheid aan banden heeft gelegd. Buiten de
officieel ' geslachtsloze » eerste-mmister
(Tindemans) beschikken de 50 Vlaamse CVP-ers over 6
ministers en 2 staatssekretarissen.
De 22 PSC-ers
echter hebben evenveel ministers, en slechts een
staatssekretaris
minder. (De pariteitsregel
geldt
immers niet voor de staatssekretarissen).
Nog flagranter is het bij de liberalen. De Vlaamse
PVV-ers met hun 21 kamerleden hebben 3 ministers
en 2 staatssekretarissen, terwijl de PLP-ers met hun
slechts 9 kamerleden eveneens drie ministers hebben en maar één staatssekretaris
minder.
En om het eens per gemeenschap te vergelijken :
in de minderheidsregering
Tindemans beschikken
de 71 Vlamingen die haar steunen — op de premier
na — over precies evenveel ministers (9) als de 31
Walen die haar steunen. Ze kunnen zich alleen
troosten met het feit dat zij 2 staatssekretarissen
meer hebben gekregen .

De Partijraad onderstreept dat
deze gewestvorming in ieder geval slechts kan beschouwd worden als een stap in de richting
van een waarachtig federalisme
dat evenwel een nieuwe grondwetsherziening zou vergen.
De Partijraad stipt verder aan dat
de tekst van de Regeringsverklaring terzake te vaag blijft wat
betreft de paritaire samenstelling
van het uitvoerende bestuur voor
het Brusselse gewest en afwijkt
van het standpunt van de Vlaam-

se deieffatie te Steenokkerzeel
betreffende de samenstelling van
de Vlaamse Gewestraad.
De Partijraad van de Volksunie
wenst nochtans dat de dialoog
van Steenokkerzeel over de gewestvorming zou worden verder
gezet en beslist bijgevolg dat de
parlementaire frakties van de
partij zich onder voorbehoud van
het verloop van het parlementair
debat bij de stemming over de
regeringsverklaring
zullen onthouden.

Geacht

Nederlands spreken en de voorzitter het gauw moe werd alles
zelf te vertalen. De enige vergadering waar thans nog geen tolk
bij is, is die van de fraktievoorzitters. Ik spreek uiteraard ook
daar Nederlands en zo men mij
soms niet verstaat, vertaalt de
voorzitter.
Daar waar in 1965 nog heel wat
Vlaamse senatoren Frans spraken
in de kommissies is dit thans
zeer sterk afgenomen. En omdat
men onze spot vreest én omdat
de nieuwe generatie minder goed
Frans kent.
Jammer dat u ons verdacht gemaakt hebt. Wil als boete dit
briefje opnemen en het is vergeten.

Pallieterke,

Uw stukje ' Voertaal » onder de
rubriek « Zuur en Zoet » over
Steenokkerzeel heeft me wel verwonderd.
Te Steenokkerzeel was er een
tolk bij het begin en ik heb ar
een bijgevraagd omdat één man
alle vertalingen niet aankon ledere deelnemer heeft er dus zijn
taal gesproken. Dat was trouwens
ook zo op de samenkomst van de
28 ten tijde van eerste-minister
Eyskens.
Op dit vlak zijn ook parlementair
praktisch alle moeilijkheden opgelost. Toen ik in 1965 in de Senaat kwam waren er nog geen
'tolken in de kommissie
Buitenlandse Zaken en op de vergaderingen van het Bureau van de
Senaat. Zo gauw er echter VUsenatoren op deze vergaderingen
verschenen,
heeft men
tolken
moeten inschakelen, omdat wij

Met hartelijke
Wim

groeten
Jorissen.
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WERELDLUCHTYERKEER'
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1960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 1973
De Organisatie voor de Burgerluchtvaart publiceerde dezer
dagen de voorlopige cijfers over de omvang van wereldluchtverkeer in 1973. Deze cijfers omvatten het totaal van het
regelmatige verkeer van de maatschappijen van de 128 leden
staten. Gegevens over China zijn niet beschikbaar.
In 1973 vervoerden de luchtvaartmaatschappijen op hun regelmatige diensten meer reizigers en vracht dan ooit te voren. Het totale luchtverkeer in 1973 [passagiers en bagage,
vracht en post) wordt geraamd op ongeveer 75 miljard tonkilometer, hetgeen neerkomt op 11 % meer dan in 1972.
Herinneren wij eraan dat in 1972 de stijging ten opzichte
van het voorafgaande jaar 12 % bedroeg. Indien de omvang
van het luchtverkeer in 1973 niet in dezelfde mate is toegenomen als in 1972, dan komt dat gedeeltelijk doordat vele
luchtvaartmaatschappijen hun regelmatige lijnen in de laatste
maanden van het jaar hebben beperkt.
Volgens de schattingen hebben de luchtvaartmaatschappijen
in 1973 bijna 480 miljoen passagiers vervoerd ofwel meer
dan 600 miljard passagiers-kiiometers hetgeen een stijging
met 18 % betekent ten opzichte van 1972.
In 1973 beliep de omvang van de luchtpost 2,9 miljard tonkilometer of 5 % meer dan in 1972. Deze bijzondere merkwaardige stijging steekt sterk af bij de teruggang in 1971
en in 1972.

SEYCHELLEN
ONAFHANKELIJK

IN
1975

Een jaar na de verkiezingen van 25 april
| . l . , zullen de Seychellen onafhankelijk worden. Het wordt een
nieuwe
ministaat,
want de totale oppervlakte van alle eilandjes tezamen beslaat
slechts 230 km2 en de
bevolking
telt
nog
geen 53.000 inwoners. Het belangrijkste eiland, Mahé, is
148 km2 groot en beslaat dus meer dan de helft van de totale
oppervlakte. De hoofdstad, Victoria, telt bijna 14.000 inwoners.
Tot 1768 waren de Seychellen onbewoond. In dat jaar namen
de Fransen er bezit van. Tijdens de Napoleontische oorlogen
kwamen de eilanden in Britse handen en in 1814 deed Frankrijk er bij het verdrag van Parijs officieel afstand van.
De Britse kolonie Seychellen (die genoemd zijn naar een
Franse minister van Financiën de Séchelles) omvat niet alleen de eilandengroep van die naam, maar ook bij voorbeeld
de Amiranten, Assumption en Astove. Tot 1965 behoorden
ook Aldabra, Farquhar en Des Roches tot de Seychellen,
maar in dat jaar werden deze eilanden van de Seychellen
losgemaakt om samen met de Tsjagosarchipel (welke administratief bij l\^auritius behoorde) de nieuwe kolonie Brits
Indische Oceaangebied te vormen.
De bevolking bestaat uit afstammelingen van de eerste Franse kolonisten en van andere Europeanen, verder zijn er
afstammelingen van bevrijde negerslaven, Indiërs, Chinezen
en halfbloeden die daar Creolen worden genoemd. De omgangstaal is Creools, een soort Frans, maar de officiële taal
IS het Engels. IWen verwacht nogal wat uitbreiding van het
toerisme.
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(AVD) Sinds 25 april is de werelo
een militaire junta rijker, ai lijkl
ze dan van een makelij die erg
van de bekende modellen in Chili
en Griekenland verschilt. Te Lissabon hebben militairen rond ge
neraal Spinola geschaard, een
feilloze putsch uitgevoerd. Vandaag kan men al zeggen dat de
dingen in Portugal wel nooit
meer zullen worden wat ze vroeger zijn geweest. Hetgeen niet
wil zeggen dat het uur van de demokratische
renaissance voorgoed is geslagen. Die generaal
Spinola is beslist geen demokraat. Van zijn kollega's in de
junta zal men evenmin zeggen dat
ze wakker liggen van demokratische bewogenheid. Die putschisten blijven vooreerst militairen en
die komen in Portugal traditioneel
uit de konservatieve, reaktionaire
hoek.
Sedert nagenoeg een halve eeuw
leefde Portugal buiten de demokratische traditie. Daarom kan
het aankondigen van vrije verkiezingen daar stormen van geestdrift wekken. Het schemeren van
een nieuwe grondwet waarin politieke vrijheden in uitzicht worden gesteld maakt er uitbundige
reakties los. Het kan trouwens
niet ontkend worden dat het afschaffen van de censuur, het vrijlaten van politieke gevangenen,
het arresteren van de beruchte
en gehate DGS-agenten inder-

daad op een aanpak wijzen, die
met het moederland is een kinmeer belooft dan pseudo-liberale
deke van de dood. Men kan van
innovaties. Die junta heeft imdie guerillero's bezwaarlijk vermers alles beloofd wat de demowachten dat ze een vrede onderkratische hemel geven kan. De
tekenen waarbij hun eerste streefPortugezen houden zich waarachdoel, de totale onafhankelijkheid,
tig al gereed om hun soevereine
geheel of gedeeltelijk onvervuld
wil in vrije verkiezingen te bevesblijft, terwijl Lissabon bevrijd van
tigen terwijl politieke partijkomizijn militair avontuur, voortaan
tees van diverse pluimage (demoongehinderd aan het inlopen van
kratische oppositie, liberalen, kazijn ekonomische en sociale achtolieken, socialisten en kommuterstand zou beginnen. Spinola zal
nisten) al bezig zijn met het opbijgevolg nog veel water in zijn
stellen van spektakulaire proPortugese wijn moeten doen,
gramma's en forse geloofsbelijdewant een mislukken in Afrika zou
nissen.
de losgewoelde liberale tendenToch mag de euforie in het moesen in het moederland « buitenderland niet doen vergeten dat
sporig •
kunnen aanscherpen.
Portugal nog altijd in een koloTegen die radikalisering zou zijn
niale oorlog verwikkeld zit, waarmilitaire junta dan met harde midtegen het land (het armste van
delen moeten reageren, waardoor
West-Europa) financieel, ekonozij haar imago van wijze en zachtmisch en militair niet opgewaszinnige « redder uit de nood •
sen is. Nu overduidelijk gebleken
fataal zou verliezen.
is dat de strijd tegen de guerille
ro's in Guinee-Bissau, MozambiAllicht heeft de generaal realique en Angola militair niet haalteitszin genoeg om te beseffen
baar is, zal Spinola een politieke
dat langer vasthouden aan neooplossing moeten zoeken voor de
kapitalistische teorieën (zoals in
tien jaar oude uitputtingsoorlog
zijn boek « Portugal en de toealdaar. Spinola is vooreerst eer
komst ») het isolement van zijn
staatsnationalist, die de Portuland alleen maar kan versterken.
gese belangen wil veilig stellen
Met kunstgrepen en halve oplossingen zal jiij niet veel bereiken.
door een « eervolle vrede » mei
Het ware jammer dat de belofte
Afrika waarbij hij dan subsidiair
om de burgerlijke vrijheden te
ook bepaalde ekonomische en sohersteilen zou stranden op de onciale implikaties aanvaardt. Maar
verwezenlijkbare droom van een
die vrede is er nog niet en zijn
soort
Lusitaniaanse
Commonfameus plan voor een federatie
wealth.
van de overzeese gebiedsdelen

EERSTE RONDE IN ELYSEE-RACE
(AVD) Morgen gaat Frankrijk zijn
eerste stemronde in voor de verkiezing van monsieur ie Président. Toen Giscard d'Estaing vorige week te Colmar verklaarde
dat de reglementen die de presidentsverkiezingen begeleiden nodig moesten herzien worden,
mocht hij stormachtige bijval oogsten. De gemiddelde Fransman
voelt nl. niet veel voor een al te
groot aantal kandidaten, üe 30
kandidaten, die aan de start verschenen, zijn inmiddels tot twaalf
geslonken en dat zijn er naar het
gevoel van de Franse kiezer nog
altijd tien te veel. De twee burgerlijke kandidaten zijn immers
nauwelijks van elkaar te onderscheiden. De trotzkist Alain^ Krivine gewaagt dan ook sarkastisch
van Chaban-d'Estaing en GiscardDelmas. Precies omdat er tussen
de twee rechtse kandidaten geen
noemenswaardige
schakeringen
zijn, komen hun intriges zo komisch over
Morgen kan Franpois Mitterand
uit al die kuiperijen van zijn tegenstanders allicht nog een reëel
kansje distilleren. De linkse koalitie treedt dan ook aan n\et een
blokvormende
waardigheid
die
onwillekeurig vertrouwen inboezemt ofschoon ook daar • wolfsijzers » en schietgeweren voor
het rapen liggen. Vandaag heeft
F. Mitterand al narigheid met zijn
eigen socialistisch voetvolk dat
volgens de jongste opiniepeilingen slechts voor drie vierden achter hem staat. Toch kan Mitterand alvast rekenen op de machtige CGT en CFDT die de hele
Franse vakbeweging overkoepelen ,op de gedisciplineerde KP.
de « linkse radikalen » en de
gauchistische PSU waarvan de
aanbreng meer doktrinair dan getalsmatig is. Tijdens zijn kampagne heeft hij afstand genomen
van extreme voorkeuren : geen
volksfrontexperimenten, geen nodeloze risiko's met de Frans Fr.,
geen gewaagde vrijpostigheden
tegen Washington en het NoordAtlantisch pakt. De linkse kandidaat liet ook de deur op een kiertje voor de aarzelende kiezers
van de centrum-partijen en van
de UDR die onder de tover van
het gaullistisch charisma de socialistische
schaapstal
hebben
verlaten. Volgens de specialisten
van de demoskopie heeft Mitterand die eerste stemronde al op
zak.
Waarschijnlijk wordt Giscard d'Estaing zijn grote rivaal voor 19

mei. Giscard roerde lustig de vaderlandse snaren, deed herhaaldelijk een beroep op de stabiliteitskompleksen en de devaluatie-huiver van zijn gemiddelde
landgenoten. Giscard is meer traditionalist dan konservatief. Zijn
traditionalisme wortelt in het besef dat Frankrijk een van de
oudste naties van Europa en de
wereld is, dat het bijgevolg oude
maar kostbare waarden heeft te
verdedigen. De minister van Ekonomische Zaken kan bovendien
rekenen op het centrum. Om zijn
sociaal imago op te vijzelen haalde hij bestaande wantoestanden
over de hekel, maar beklemtoonde hierbij dat de beste maatschappehjke
hervormingen
bestaan in een meer gelijkmatige
verdeling van de welvaart, dat ze
onder geen beding tot geldverspilling mogen leiden en zeker
niet op de rug van de belastingen
betalende gemeenschap mogen
doorgevoerd worden.
Voor Chaban-Delmas (die men
een links Gaullist zou kunnen
noemen) liggen de verhoudingen
op de vooravond van de grote
konfrontatie niet bijster rooskleurig, in alle opiniepeilingen komt

hij op de derde plaats. De burgemeester van Bordeaux kan nl.
niet langer teren op zijn roemrijk
patriottisch verleden. De herinnering aan zijn verzetsdaden is
dood. Andere dichterbij liggende
gebeurtenissen kwamen de herinnering van de Franse citoyen
doorflitsen. Een blanco-belastingsaangifte, een derde huwelijk na
de nooit kompleet opgehelderde
omstandigheden waarin zijn tweede echtgenote de dood vond, zijn
politieke desertie (van de radikalen naar de gaullisten), zijn avontuurlijk en wispelturig imago deden zijn populariteit onheilspellend dalen.
Als Chaban-Delmas morgen zoals
algemeen wordt verwacht, als
derde uit de bus komt dan zal er
een wonder moeten gebeuren om
hem voor de tweede en beslissende stormloop van 19 mei in
de race te houden. Dit wonder is
niet waarschijnlijk maar in politicis evenmin uit te sluiten. Alleen partijdiscipline of een of andere monsterachtige kombinatie
waarvan de gewone sterveling
niet eens een vaag vermoeden
heeft kan dit wonder verwezenlijken.

Mk

Het kruis van Lorreinen : reeds vergeten simbool.
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/tKTU/tüTeiT
GEEN AMNESTIE
De fossielen van de «nationale»
strijdersbond kwamen in kongres bijeen te Gent en spraken
zich in een motie tegen iedere
vorm van amnestie uit. Na voorlezing van deze
haat-motie
sprak PVV-minister De Clerck
zijn bewondering uit voor de
« kranige NSB-ers » die overigens veel meer belang stelden
in hun materiële vergoedingen
dan in « morele problemen ».
Het zal aftandse NSB niet zijn,
die amnestieverlening zal beletten : amnestie komt er en nu
wel vlugger dan NSB-bons Dumolin en konsoorten denken !

MONSTERFUSIE ?
Te Machelen hebben verbolgen
middenstanders de straten rond
het gemeentehuis
volgekalkt
met leuzen tegen de burgemeester en zijn meerderheid,
omdat deze het BPA goedkeurden waarbij de inplanting van
een hypermarkt van de NV Distrimas is voorzien. Deze holding
bestaat uit de groep Delhaise
en de Franse groep Carrefour
en heeft reeds twee hypermarkten in exploitatie. Streefdoel :
10 hypermarkten. Om dit gemakkelijker te bereiken, o.m. door
onrechtstreekse politieke steun,
sloot Delhaise-Carrefour een akkoord met de... socialistische en
kristelijke koöperatieve bewegingen (die al geruime tijd in
moeilijkheden verkeren, omdat
ze zich aan de evolutie in de
distributie niet tijdig aanpasten). Beide koöperatieven bren-

gen elk 128,5 miljoen fr. in de
NV Distrimas, in ruil voor 42.867
aandelen a 3.000 fr. stuk.
Zowel in arbeiders- als in middenstandskringen fronst men de
wenkbrouwen : het is een tegennatuurlijk verbond en druist
in tegen de principes van de
arbeidersbeweging. De middenstand van zijn kant ziet met een
kwaad oog een nieuw soort
konkurrent opdagen. De wrevel
is zo groot dat sommige koöperatieve afdelingen weigeren
mee te marseren.
« Le Consommateur » beweert
wel dat deze stap een versterking van de koöperatieven is.
Maar in diezelfde kringen kon
men kort geleden vernemen
« dat de koop. beweging verontrust is door de koncentratie
van de ekonomische macht in
de Belgische distributie en door
de inbreng van vreemd kapitaal »...

uitsluitend in het Nederlands
gebeuren »...
Waar hebben we nog zulke taal
gehoord ? Honderd jaar lang in
Vlaanderen, maar dan — tot op
vandaag ! — over de diskriminatie van de Vlan'Jngen in het
Belgisch leger, diskriminatie die
o.a. in de hand werd gewerkt
en goedgepraat door kranten
als de Libre, Dernière Heure,
Soir en tutti quanti. Onbewust
geven ze ons met dergelijke bijdragen 100 % gelijk, want ze gebruiken dezelfde argumentatie.
Wij dachten onze frankofoontjes
toch verstandiger, want al daalt
het aantal Vlaamse lezers van
de Libre's en de Soirs, de lezing
^ervan blijft nuttig, vooral als
we hun argumentatie tegen hen
zelf kunnen keren !

SPELLING
EIGEN .RUITEN
INGOOIEN
Jo Gérard is « de geatitreerde »
historische
medewerker
van
« La Libre Belgique » (vroeger
van « Europe Magazine »). Dezer dagen publiceert hij in het
blad van de liberaal Marcel Brébart een serie bijdragen over
het Belgisch leger vóór 1870.
Daarin klaagt hij de diskriminatie aan, waarvan de Belgen het
slachtoffer waren in het Koninklijk Nederlandse Leger tussen
1815 en 1830. Op 2.377 officieren telde dit leger slechts 417
Belgen. « Nog erger : de militaire studies moeten te Delft

De Nederlandse minister Kemenade en zijn Belgische kollega,
thans
ex-minister
Calewaert
hadden tijdens een gesprek onder vier ogen de indruk verwekt
dat ze eigenmachtig de hele
spellingskwestie in de ijskast
zouden steken.
Er ontstond beroering en de ministers zongen een toontje lager. We zullen er niet veel
woorden aan verspillen, maar
stellen dat er een einde moet
komen aan de spellingsverwarring, dat er eens en voorgoed
een bindende spelling moet komen (liefst zo eenvoudig mogelijk) en dit voor lange tijd. Het
spellingsgehaspel heeft nu lang
genoeg geduurd.

VERSCHAEVE'S
EEUWFEEST HERDACHT
TE ARDOOIE
Met een tikkeltje chauvinistisch gekleurde overdrijving in de
toespraken werd vorige zondag in het westvlaamse Ardooie
de honderdste verjaring herdacht van Cyriel Verschaeve's
geboorte. Een vijftienhonderd herdenkers zakten af naar het
ietwat verbaasde Ardooie om eerst een prachtig Latijns gezongen mis bij te wonen, met koncelebratie van twee abten,
een missiebisschop, een pater provinciaal en nog enkele
priesters, een kernachtige homilie door Anton van Wilderode
— blijkbaar de enige relativerende spreker op deze Ardooise
Verschaeve-zondag — en een plechtstatige, ongewone Vlaamse Leeuw, door de bomvolle kerk gezongen met orgelbegeleiding.
Zoals op alle Vlaamse manifestaties stonden bij de uitgang
van de kerk na de mis verscheidene randgroeperingen, die
hun publikaties vlot aan de vrouw en de man brachten. Daarna ging het, voorafgegaan door een tromroffelende VMO en
klaroenschetterende jeugdfanfare lang een omweg, in een
warm prikkelende lentezon naar de Brugstraat, waar het bescheiden geboortehuis van de priester-dichter-ziener staat en
waar de gedenkplaat voorlopig werd verborgen door een reuzeportret van de herdachte (In een winkel ernaast zagen we
trouwens een reproduktie van het prachtig geschilderde
Verschaeveportret van Lode Lamote). Burgemeester Maeseele en komitee-voorzitter N. Popeliers riepen in zeer radikale
taal de herinnering aan Verschaeve op, het weerklonk luid
door de luidsprekers, ook de dank aan de mannen van de
« operatie Brevier » na een scherpe uitval tegen een magazine, dat zich Vlaams noemt doch eng-Hollands schrijft. Tussenin luisterden we naar de voordracht van het gedicht
« De Zeemeeuw » door mejuffer Meirhaeghe (wat stilletjes)
en daarna werd onder het spelen van de Vlaamse Leeuw door
de St. Ceciliafanfare door burgemeester en voorzitter de
gedenkplaat onthuld.
Daarmee was het openbaar gedeelte van deze hulde voorbij.
Een feestmaal in 't klooster verenigde eventjes 520 mensen.
Eregaste was hier mej. Hermi Erhard uit Soldbad Hall die
Verschaeve tijdens zijn ballingschap hielp en die onder daverend applaus in de bloemen werd gezet. Ze schetste een
beeld van de laatste levensjaren van de balling en ontving
daarna nog het erepakket van de gemeente. Redenaars Van
Acker, pater Van de Walle en mgr. Buysse belichtten tot
slot diverse aspekten van Verschaeve's persoonlijkheid.
In de rand van dit herdenkingsfeest was er nog de onthulling
daags te voren van een borstbeeld op het binnenplein van
het kollege te Tielt en een boeiende Verschaeve-tentoonstelling in de gemeenteschool van Ardooie.
Er is iets aan het veranderen in Vlaanderen, dat blijkt ook uit
deze officiële Verschaeve-herdenking, zo kort na zijn nachtelijke terugkeer en een gerechtelijk onderzoek dat niet door
snuggerheid uitblinkt. En niet zo lang na het verbod van
de geridderde goeverneur van West-Vlaanderen, te Alveringem een straat naar Verschaeve te noemen.

^e>iS^ó5t5^.

Het kan verkeren, zei Bredero. Het is volop aan het verkeren ! (R.C.)

DE PARLEMENTSLEDEN EN HET SOCIAAL DIENSTBETOON
ledereen weet, dat de Belgische parlementsleden, zowel Vlamingen als
franssprekenden, een groot deel van
hun tijd besteden, aan wat doorgaans
sociaal dienstbetoon wordt genoemd,
ledere week houden zij aan huis of
elders in hun arrondissement een aantal zitdagen, waarop zij mensen ontvangen, die hun hulp op de meest verschillende terreinen inroepen. Dat dit
ook nog achteraf een heleboel werk
meebrengt
(briefwisseling,
telefonische kontaktnamen, bezoeken aan
overheidsdiensten enz.) spreekt vanzelf.
Het sociaal dienstbetoon is dermate
ingeburgerd, dat de elektorale positie
van de parlementsleden — zelfs zo zij
minister zijn of een belangrijke rol in
de nationale politiek spelen — in grote
mate afhankelijk is van het aantal
mensen, dat zij op hun zitdagen ontvangen hebben. Als dusdanig kan
geen enkele partij — ook niet de
Volksunie — zich hieraan onttrekken.
Niet alle landen met een parlementair
stelsel kennen het sociaal dienstbetoon.
Nederlandse
parlementsleden
hebben mij herhaaldelijk gevraagd,
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welke sociale diensten de Belgische
politici aan hun kiezers betonen. Hun
reaktie op mijn antwoord was steeds
dezelfde : het verschaffen van informatie of administratieve hulp op het
vlak van de sociale en aanverwante
wetgeving beschouwen zij als een
taak, die bij voorrang door gemeentelijke sociale diensten moet behartigd
worden, terwijl protektie en voorspraak bij benoemingen en toekenning
van allerhande voordelen — om niet te
spreken van het bekomen van onwettelijke beslissingen — in hun ogen
uiteindelijk korruptie is.
Natuurlijk zullen er steeds mensen
zijn, die in een speciale situatie verkeren, mensen, die door de mazen van
de sociale wetgeving vallen of die aan
de rand, van de maatschappij leven.
Voor deze mensen dienen de politici
steeds en overal in de bres te springen. Het zou evenwel niet zo mogen
zijn dat de parlementsleden het werk
van sociale assistenten doen. Nog minder kan aanvaard worden, dat zij als
pleitsbezorgers optreden voor onrechtvaardige en onwettelijke zaken.
De eerste en voornaamste opdracht

van de parlementsleden is : de regering kontroleren en wetgevend werk
verrichten. Deze taak behoorlijk vervullen veronderstelt een volledige inzet en vereist bovendien e*n voortdurende aanwezigheid in de hoofdstad.
Althans tijdens de dagen dat de wetgevende Kamers of de parlementaire
kommissies vergaderen. Hier komt bij
dat de mandataris, als lid van een politieke partij en als gekozene van een
bepaalde streek, een aantal verplichtingen heeft waaraan hij zich niet kan
of mag onttrekken en die niets, maar
dan ook niets, met sociaal dienstbetoon te maken hebben.
Het is dan ook duidelijk wat er zou
moeten gebeuren :
1. de uitbouw van een behoorlijk net
van gemeentelijke of intergemeentelijke sociale diensten (die door de
meerderheid in de gemeente niet misbruikt mogen worden) — Misschien
ligt hier een nieuwe, aangepaste taak
voor de KOO's.
2. de goedkeuring van een reeks wetten, die iedere korruptie streng beteugelen en die benoemingen, toekenning van subsidies e.d. afhankelijk ma-

ken van objektieve en niet-partijpoiitieke kriteria.
Hier komt bij dat de Rijksadministratie meer doelmatig zou moeten worden ingericht. Bovendien ware het
wenselijk dat eindelijk werk zou worden gemaakt van de administratieve
decentralisatie (overheveling van diensten naar provinciehoofdplaatsen of
andere grote gemeenten) Dit zou als
voordeel hebben dat de ingezetenen
van dit land snel en afdoende —• zonder bemiddeling van een mandataris
— geholpen kunnen worden.
Misschien zijn dit allemaal wensdromen, zeker in België, waar de politieke
zeden 'n vérgaande ontaarding hebben
ondergaan. Nochtans meen ik dat dit
ons niet mag beletten een aktie te
voeren voor de herwaardering van het
politiek mandaat. Inderdaad, indien
de basisprincipes van het parlementair stelsel niet meer worden vooropgezet, dan dreigt de ontaarding, waarvan zo juist sprake, nog groter te worden.

Evrard Raskin
kamerlid

WIJ s
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DAENSISME :

PROGRAMMA EH VERKOZENEN
Was 1936 het einde van het Daensisme op parlementair en nationaal vlak
op gemeentelijk vlak (in het arr. Aalst)
was het hoogtepunt van het sukses nog
maar pas bereikt : 120 gemeenteraadsleden en 12 burgemeesters in de periode 1921-1927. Maar ook toen bleef
de tegenkanting voortduren.
De benoeming van Desire Boriau als
burgemeester van Denderleeuw bleef
in de dossiers van de gouverneur en
te Aalst werd Van Opdenbosch in 1925

als burgemeester geschorst omdat hij
op 11 juli de leeuwevlag had laten
aanbrengen op de pui van het stadshuis.
Later werd Van Opdenbosch nogmaals
met kwaad opzet geschorst, als schepen van onderwijs van de stad Aalst.
In 1938 was de rel om de afzetting nog
niet beslecht. VNV-kamerlid Thomas
De Backer interpelleerde in dat jaar
erover in het parlement.

(4)

door frans-jos verdoodf-

HET PROGRAMMA VAN OKEGEM
Ingezien wij een nieuw tijdperk van VOLKSMACHT zijn ingetreden, en er door de
Grondwet een gansch nieuw kieskorps is gevormd, (op 10 kiezers 8 nieuwe) ; is het
dringend noodig eene

CHRISTENE VOLKSPARTIJ
in te richten.
Zij zal bestaan uit alle weldenkende Vrienden van 't Vlaamsche Volk, en wordt ingericht als volgt :

INRICHTING
De Kiezers mogen niet beroofd worden van hun eerste en VOORNAAMSTE RECHT,
te weten van de Kandidaten te benoemen ; en bijgvolg :
1. Geen officiéele Kandidaten, door een Komiteit opgelegd ; maar vrij door 't Volk
gekozen ;
2. Stichten van een midden-komiteit met besturende macht en bestaande uit afgeveerdigden van elke Volksmacht en Maatschappij zonder onderscheid, die zich wil
aansluiten aan de Christene Volkspartij ;
3. Geheime POLL op elke Gemeente voor alle in- en uittredende leden ;
4. Wanneer 200 Kiezers eenen Kandidaat voordragen voor de Kamers, moet die Kandidaat aan den Poll onderworpen worden.

PROGRAMMA :
A.
L A N D B O U W
1. Vermindering der grondlasten.
2. Vermindering der registratierechten voor de onroerende goederen ; afschaffing
der erfenisrechten in rechte lijn.
3. Inkomende rechten.
4. Regeling van de pachten door Boerenbonden.
5. Afschaffing der belasting op den aankweek van iniandschen Tabak en op de Suikernijverheid.
6. Inrichting van een doelmatig landbouwcrediet.
7. Ontwikkeling en verbetering der vervoer- en verkeermiddelen.
8. Gemak van aankoop en onaanslaanbaarheid der kleine eigendommen.
9. Kostelooze ontleding in de Staatslaboratoriums.
10. Bescherming der landbouwstokerijen en andere landbouwnijverheden.
11. Ondersteuning der vrije Veeverzekering.
B.

B E L A S T I N G S T E L S E L

Evenreedige verdeeling der belastingen tusschen de roerende en onroerende goederen ; — belasting op de beursspeculatië, weddingen in koerser^^en op de prachtvoorwerpen.
C.

(Brief over deze zaak van De Backer)

AANWEZIGHEID VAN DE VLAAMS-NATIONALISTEN (DAENSISTEN, FRONTERS, VNV) IN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 1900 TOT 1939
1890 94 Kat. - 44 Lib.
1892 92 Kat. - 60 Lib.
1894 103 Kat. - 21 Lib. - 27 Soc.
1 Daensist (A. Daens).
1896 110 Kat. . 13 Lib. - 28 Soc.
1 Daensist (A. Daens).
1898 112 Kat. - 13 Lib. - 27 Soc.
1900 86 Kat. - 34 Lib. - 31 Soc.
1 Daensist (De Backer).
1902 96 Kat. - 34 Lib. - 34 Soc.
2 Daensisten (A. Daens en De
Backer).
1904 93 Kat. - 42 Lib. - 29 Soc.
2 Daensisten (A. Daens en P.
Daens).
1906 89 Kat. - 46 Lib. - 30 Soc.
1 Daensist (P. Daens).
1908 87 Kat. - 43 Lib. - 35 Soc.
1 Daensist (P. Daens).
1910 86 Kat. - 44 Lib. - 35 Soc.
1 Daensist (P. Daens).
1912 101 Kat. - 44 Lib. - 39 Soc.
2 Daensisten (P. Daens en priester Fonteyne).
1914 99 Kat. - 45 Lib. - 40 Soc.
2 Daensisten (P. Daens en priester Fonteyne).
1919 59 Kat. - 41 Lib. - 20 Soc. 4 Frontpartij.
1 Daensist (L. Van Opdenbosch).
1921 80 iKat. - 33 Lib. - 68 Soc. . 4
Frontpartij - 1 Onafhankelijke.
1925 78 Kat. - 23 Lib. - 78 Soc. - 5
Frontpartij - 2 Kommunisten.
1 Daensist (L. Van Opdenbosch).

WIJ 6

76 Kat. . 28 Lib. - 70 Soc. - 11
Frontpartij - 2 Kommunisten.
1 Daensist (L. Van Opdenbosch).
1932 79 Kat. - 24 Lib. - 73 Soc. - 7 VNV
- 3 Kommunisten.
1 Daensist (L. Van Opdenbosch).
1936 63 Kat. - 23 Lib. - 70 Soc. - 16
VNV - 9 Kommunisten - 21 Rex.
1939 73 Kat. - 33 Lib. - 64 Soc. - 17
VNV - 9 Kommunisten - 4 Rex 2 Onafhankelijke.
1929

W E R K M A N S S T A N D

1. Bescherming van al de zedelijke en stoffelijke belangen der Werklieden.
2. Spaar- en ziekenkassen, lijfrentkassen ; geldelijke en zedelijke ondersteuning
der wettige Werkstakingen.
3. Wettige erkenning der Vakvereenigingen, met recht van opbepaald bezit op de
roerende goederen.
4. Verplichtende verzekering tegen ongelukken, ziekten en ouderdom.
5. Wettige bepaling van het maximum werkuren voor volwassenen.
6. Strenge uitvoering en verbetering der reeds bestaande wetten op vrouwen- en
kinderarbeid.
7. Nijverheidstoezicht, geholpen door toezichtsraden, door 't Werkvolk gekozen,
8. Zondagrust.
9. Minimum van dagloon in al de openbare aanbestedingen.
10. Bespaarzaamheid der openbare Besturen ; vermindering der groote pensioenen.
11. Sekretariaat van 't werk ; ondersteuning van Landverhuizers en van Werklieden
die in den Vreemde gaan werken.
D.

HANDEL

EN

N I J V E R H E I D

1. Bescherming van nationalen Handel en Nijverheid.
2. Opsporing en ondersteuning van nieuwe Nijverheidstakken en uitwegen.
E.
S C H O O L K W E S T I E
1. Verplichtende schoolgang, met toelagen van den Staat aan elke wel ingerichte
school, in evenredigheid van 't getal leerlingen.
2. Ontwikkeling van 't beroepsonderwijs.
F.

T A A L K W E S T I E

1. Vlaamsch moet in 't Vlaamsch land de bestuurlijke, rechterlijke en wetgevende
taal zijn.
2. Het Vlaamsch en 't Fransch op gelijken voet in alle Besturen.
G.

LEGER

1. Vermindering van krijgslasten.
2. Bevordering van een Vrijwilligersleger.
3. Verzachting der Loting namate men Vrijwilligers heeft, om tot de volledige afschaffing der Bloedwet te geraken.
Het doelwit der Christene Volkspartij is de stoffelijke en zedelijke verheffing van
't Belgisch Volk. — Geen nuttelooze twisterijen — spaarzaam bestuur, afslag der
belastingen.
Gelijk recht en gelijke vrijheid voor alle Belgen !

Priester
Fonteyne van Brugge, de
tweede priester - volksvei tegenwoordiger der Daensisten.

Volgen de handteekens : Ad. Daens, Priester ; P. Daens, Gazetschrijver, De Backer,
De Pelsmaeker, Guillemin, Lambrecht, Sterck, Van de Velde, Van Langenhaecke.
(vervolgt)
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BERICHTEN UIT DE SAMENLEVING

VROEG RIJP
Hoe vaak hoort men niet uitroepen, dat de jeugd van tegenwoordig vroeger rijp is dan de ouderen. Volgens een Amerikaans damestijdschrift is dat alleszins gelogen, want ook die ouderen blijken wel vroeg rijp te zijn geweest. Aan een aantal beroemde
personen werd gevraagd wanneer zij voor de eerste keer met
een meisje (of een jongen) hebben gevrijd.
De Britse akteur Michael Caine
was 15. Het gebeurde in een rododendronstruik van een Londens
park. Zij was 35 en zijn lerares.
De beste, die ik ooit heb gehad,
meent Caine. Filmheld Charles
Bronson was 5 en zij... ouder,
want 6. Zij « vrijde » met hem
omdat hij haar een kersenbonbon
had beloofd.
De Broadway-ster Sylvia Miles
evenwel bekende (blozend), dat

reizigers en de 72-jarige, die 45
jaar geleden
de eerste vlucht
zonder tussenlanding van NewYork naar Parijs maakte, stond
recht om het gezelschap te groeten. Toen de luchtpionier zich
weer neerzette, had hij even last
met zijn veiligheidsgordel.
Een jonge, air-hostess wilde hem
heipen en vroeg dood-onschuldig:
« Dit is zeker de eerste keer dat
mijnheer over de oceaan vliegt ?»

MANNEN ZIJN DIEVEN
Inderdaad de mannen zijn dieven,
want zij stelen openlijk de politieke rechten van de vrouw. Deze uitspraak in een bij uitstek
Islamietisch land zoals Koeweit
is van zware betekenis. Ook in
Koeweit is de nieuwe vrouw opgestaan. Ze heeft onderwijs genoten, ze verdient geld en nu wil
ze ook stemrecht en gelijke ont-

KINDERKRIBBEN
ONGELIJK GESPREID
Volksvertegenwoordiger Dehousse (Luiks socialist en ook m
andere opzichten « zoon van zijn vader ») heeft nog vóór de
val van de regering, aan de minister van Volksgezondheid,
L'èefmilieu en Gezin een aantal vragen gesteld nopens de
kinderdagverblijven in ons land. De antwoorden leveren ons
heel wat cijfers op, waaruit wij enkele punten opdiepen :
1" Het aantal kribben is, in absolute cijfers, op tien jaar
tijds sterk gestegen. Het sterkst m Vlaanderen (van 40
tot 55), wat minder in het Walenland (van 10 tot 26) en
nog minder in de agglomeratie Brussel (van 33 tot 61)
2" Brussel alleen beschikt over méér kribben dan Vlaanderen,
en over meer dan dubbel zoveel als het Walenland.
3" Inderdaad, in Brussel is er één kribbe voor 17.524 inwoners, in Vlaanderen één voor 99.595 en in het Walenland
één voor 122.312.
4" Vanzelfsprekend volgt daaruit een ongelijke toekenning
van toelagen : 81,80 fr. per Brusselaar, 19 fr per Vlaming
en 12,90 fr. per Waal.
Over de hele lijn stelt men dus een achterstand (of achteruitstelling) van het Walenland vast. Dat Brussel op allerlei
wijzen en gebieden het laken naar zich toe haalt, is ons een
vertrouwd beeld en vergt a.h.w. geen nadere uitleg.
Een verhoudingsgewijs bevoordeeld Vlaanderen is echter een
beeld waaraan wij nog moeten wennen.
Zou de verklaring niet liggen in de (voorlopig nog) grotere
kinderrijkdom van de Vlamingen to.v. de Walen ?
(R.L.)

zij eerst keurig was getrouwd,
toen zij 17 was.
Wie gelooft nog aan de veelgehoorde bedenking : « Nee hoor,
daar zijn mijn kinderen nog veel
te jong voor 1 ».

DE EERSTE KEER
Toen onlangs een Amerikaanse
» Jumbo •> uit New-York opsteeg
met bestemming Europa, meldde
de gezagvoerder trots dat Charles Lindbergh zich onder de passagiers bevond. Applaus bij de
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plooiingskansen
Polygamie verwerpt zij over de hele lijn.
Nuriyah Saleh Al Sadani, een zesentwintigjarige televisiedirektrice
en voorzitster van de Familievereniging, is de spreekbuis van
de nieuwe vrouw. Zij vindt ruim
gehoor in de pers en bij de
volksvertegenwoordigers
en
maakt de oude garde aartsbelachelijk. Nuriyah heeft het reeds
zover gekregen dat onder vrouwelijke druk de Nationale Vergadering aan het vechten geraakt
is. Nooit tevoren hadden de Excellenties zich zo laten gaan.

In een land waar de Koran meer
gewicht in de schaal legt dan
beloftes in de grondwet over gelijkberechtiging, is het zeer handig te steunen op de religie. Als
men Nuriyah vraagt wie Marx is,
haalt zij de schouders op. Van
dié kerel heeft zij geen weet.
Haar toebehoorders zijn dan ook
heel wat meer vertrouwd met
Aliyah, een van de vrouwen van
de profeet en tevens een geduchte politieke leidster. In ieder geval is Koeweit rijp voor veranderingen. Wij volgen met grote belangstelling de evolutie van onze
oosterse zusters.

GENOEG VERGADERD
In de « Litoernaja Gazeta » geven
de Russen toe, dat grote handelsovereenkomsten vaak woordelijk
worden afgesloten in de Verenigde Staten, dat bestellingen en
afleveringen er onmiddellijk uitgevoerd worden en dat geen van
beide partijen het gegeven woord
breekt.
Dat is een zaak die — voor ons
Russen — totaal vreemd is, aldus de ekonoom AleftSander Leviov. Integendeel zelfs, wanneer
wij met een probleem gekonfronteerd worden, hebben wij de neiging de oplossing te zoeken in
eindeloze en vervelende vergaderingen, terwijl het natuurlijk op
handelen aankomt.
En om dit te illustreren vertelde
Leviov het verhaaltje van een kaoitein op een Japanse vissersboot. Men vroeg aan deze kapitein waarom hij meer vis ving
dan de Russen. Het antwoord
luidde : « als jullie geen vis hebben, dan trommelen jullie een
vergadering bijeen. Als ik geen
vis heb, ga ik ernaar op zoek ».

Na de zelfvoldane brilleglazen en « big smiles » van partijbonzen, kijken we nu op grote reklameborden naar een merkwaardige tekening : gestileerde flatgebouwen dreigen een
piepklein trapgeveltje onder hun aggressiviteit
te verpletteren.
Een blauw-bakstenen tiartje wil ons warm maken voor het
oude gebouw : dit alles op initiatief van « Nederlandse
Kul tuur '.
In onze oude stad krijg je een tweede kans tot meditatie
als je een spaarbankgebouw binnentreedt — ook al zon
glimmend beton-en-glas-fabrikaat — en ;e loopt naar foto's
te kijken die in zwart-wit tussen de loketten hangen.
Het is zo'n typische tentoonstelling, Europees opgevat, over
een héél aktueel onderwerp : hoe de oude Westeuropese
stadskernen van de ondergang te redden. Je kijkt naar beelden voor-en-na in gunstige en ongunstige zin — een plein
mèt en zonder auto's, een vervallen en hersteld Engels
herenhuis, en het gave grote plein van Oudenaarde van toen
en dat gat erin van nu : omdat het moderne verkeer zo veeleisend was.
Milieu is ook een oud huis in een oude straat in een oude
stad.
Jonge mensen krijgen steeds meer belangstelling om het
hart van het verleden dat voortleeft in de trapgeveltjes en
stegen te ontdekken en voor teleurgang te behoeden.
In een begeleidende tentoonstellingsstencil
vertelt de inrichtende vereniging — het GAL of Gents Aktiekomitee Leefmilieu — ons een aantal onthutsende feiten.

GEVELS
Zo was België vóór Thailand het laatste land om een wetgeving te hebben op stedebouw. Toch is Vlaanderen met haar
390 inwoners per vierkante kilometer het
dichtsbevolkte
stuk ter wereld.
Als je daarbij weet dat in West-Europa geen platteland zo
vlug verstedelijkt en dat er hier heel veel stadskernen een
aaneenschakeling van krotwoningen worden, dan kan je vermoeden dat stilaan maar zeker ons eens «zo weelderig huis»,
ons Vlaamse land, onbewoonbaar en ongenietbaar wordt.
Als je de spaarbank verlaat, en ye loopt een paar straten door,
kijk je zó op een schrijnend voorbeeld van wat geld en invloed vermag en wat er dan met een oud huis gebeurt.
Een vroeg-achttiende-eeuwse gevel, met fronton en gezellige
vensters, kijkt je gehalveerd aan Boven steken een paar
zwarte balken uit en daarnaast verrijst een betonnen gevaarte. De ironie wil dat de eigenaar van het bewaarde halve
stuk een antikwiteitszaak voert Naast oude schilderijen en
kostbare beeldjes en gleiswerk stalt hij ook boze krantenknipsels uit, die vertellen over de onzin ernaast
De oude woning was in haar geheel beschermd, maar hoorde
aan twee eigenaars toe. De tweede man beschikte over
kleurloze oude huizen ernaast en die wou hij voor uitbreiding
van de zaak afbreken. Dat kon, maar het halve deel zeventiende-eeuws kon niet. Tot de eigenaar een « lange arm »
vond, die met verbluffend gemak alle reglementen van stedebouw en kultuurbeschermnig
opzijschoof. De laatste fase
begint weldra : de « lange arm » tracht het bewaarde halve
deel te laten onteigenen.
Natuurlijk lukt het. Want zo'n halve gevel is toch geen zicht,
en het lijkt een vervelend verwijt, en als straks steeds meer
toeristen voorbijkomen, wat moeten dié dan-denken f
In dezelfde straat waar ze vóór eeuwen Jakob van Artevelde
vermoordden, omdat een groot man historisch hier zo'n lot
beschoren is, slopen ze nu het oude huis.
Uit de eiken balken maken ze wel dure meubelen voor rijke
lui. Op de vrije plek komt dan een beton-bouw.
Geld Is hier oppermachtig.
Daaraan veranderen mooie affiches en goed-bedoelde tentoonstellingen
niets.
Ze openen misschien wat de ogen.
HUGUETTE D.B.

LAWAAI
Vastgesteld is dat vooral kreatieve mensen met een hoge intelligentie zoals artiesten, schrijvers,
dichters, komponisten zeer gevoelig zijn voor geluid. Dit blijkt
zowel uit modern wetenschappelijk en statistisch verwerkt onderzoek als uit biografieën.
Grote geesten die een geweldige
hekel hadden aan lawaai en er
zich altijd aan ontrokken waren
bijvoorbeeld
Tolstoi,
Bernard
Shaw, Goethe, Kant, Schopenhauer, Verdi.
^
Onderzoekingen bij de luchthavens Heathrow (Londen) en Kloten (Zurich) hebben aangetoond
dat 20 % van de omwonenden
opvallende lichamelijjke en geestelijke stoornissen zijn gaan vertonen, waaruit eens te meer
blijkt dat lawaai een van de
grootste bedreigingen van onze
gezondheid is.
HrLDA UYTTERHOEVEN
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SOCIALE INFORMATIE

TREINTARIEVEN VOOR GEPENSIONEERDEN GEHALVEERD

De Nationale Maatschappij van Belgische
Spoorwegen en de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen hebben onlangs
een zeer belangrijke beslissing getroffen,
die gelet op de aanstaande vakantieperiode en op het beperkt budget van deze
die het zal aanbelangen, lovenswaardig
is
Vanaf 8 april 1974 kunnen gepensioneerden, weduwen, wezen en invaliden en
de personen ten hunne laste een vermindering bekomen van 50 % op de tarieven 2de klasse van de spoorwegen en
ook op de buurtspoorwegen.
De formaliteiten zijn zeer eenvoudig gehouden Gewapend met het lidboekje
van hun ziekenfonds, waarin een speciale
zegel heeft met vermelding « WIGW »
en waarin de naam van de betrokkene

ingeschreven is, kan men een reiskaartje
aan halve prijs bekomen.
Wanneer twee leden van hetzelfde gezin
op dezelfde dag naar een verschillende
bestemming willen reizen, kan slechts
één ervan over het lidboekje beschikken.
Dan volstaat het een attest van het ziekenfonds voor te leggen waarin het recht
op prijsvermindering voor de betrokkene
bevestigd wordt.
TOCH NIET ZO ROOSKLEURIG
ALS MEN ZOU DENKEN
Niet alle gepensioneerden en weduwen
komen hiervoor in aanmerking. Velen kunnen immers geen aanspraak maken op de
voorkeurtarieven in het kader van de

ziekte- en invaliditeitsverzekering en hebben dus geen witte zegel om in hun boekje te kleven.

WAT BETEKENT
DIT VOORKEURTARIEF ?
In de ziekteverzekering worden de erelonen van geneesheren terugbetaald aan
100 % i.p.v. 75 %, is de prijs van bepaalde specialiteiten waarvoor terugbetaling voorzien wordt, lager dan voor de andere verzekerden en worden de magistrale bereidingen volledig terugbetaald.
Dit gebeurt echter maar wanneer men
het statuut van WIGW heeft, d.w.z. Weduwe, Invalide, Gepensioneerde of Wees.

Om dit statuut te bekomen moeten de
ouderdomsgepensioneerden en de weduwen bewijs van hun geringe bestaansmiddelen leveren. De grens voor deze
bestaansmiddelen is thans vastgesteld op
ongeveer 125.000 fr. per jaar voor een
alleenstaande en wordt met ongeveer 25
duizend fr. per jaar verhoogd per persoon
ten laste.
In het bewijs en de berekening van de
bestaansmiddelen wordt niet alleen rekening gehouden met het pensioenbedrag,
maar ook met het eventuele pensioenbedrag van de echtgenote, met inkomsten
uit een bijverdienste die men had op het
ogenblik dat men met pensioen ging en
deze misschien nu niet meer heeft, maar
ook met ontvangsten van huur van onroerende eigendommen, enz. enz. Het
spreekt dus vanzelf dat heel wat gepensioneerden niet van het voorkeurtarief
kunnen genieten. En dit betekent dan dat
zij geen witte zegel in hun lidboekje
hebben. En voor de NMBS en voor de
NMVB betekent dit dan konkreet dat deze
gepensioneerden geen vermindering op
trein of buurtspoorweg kunnen genieten.

VOORLOPIGE MAATREGEL
De beslissing om tariefvermindering toe
te staan is voorlopig beperkt tot 31
december 1974. Hopelijk zit er voor 1975
in dat andere maatstaven zullen aangewend worden om deze tariefvermindering
voort te zetten en te veralgemenen.

INTERKOMMUNAAL VERVOER
VOOR INVALIDEN

TREK ER EENS UIT l

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN

O

DE SOCIALE WETGEVING
TIJDENS DE LEGERDIENST (II)
4. DE GEZINSBIJSLAGEN
Om recht te hebben op de gezinsvergoedingen (kinderbijslag, leeftijdsbijslag, bjikomende bijslag voor
minder-valiede kinderen, kraamgeld, gezinsvakantiebijslag) moet de werknemer een minimumaantal
werkelijke en gelijkgestelde arbeidsdagen tellen.
Dagen van oproeping of wederoproeping onder de
wapens worden als gelijkgestelde dagen aanzien
Dat heeft dus voor gevolg dat de gezinsvergoedingen ook tijdens de legerdienst zullen uitbetaald
worden door de Kompensatiekas van de werkgever
waar de betrokken dienstplichtige werkte op het
ogenblik dat hij onder de wapens geroepen werd.
In de praktijk zal de werkgever als bemiddelaar
optreden om bepaalde aanvragen op te sturen.
Noteer dat geen gezinsvergoedingen verschuldigd
zijn voor perioden tijdens dewelke men onder de
wapens blijft wegens slecht gedrag.
5. PENSIOEN
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Het pensioen van een gewezen werknemer wordt
berekend in funktie van de duur van diens loopbaan
Een pensioenloopbaan telt op de eeiste plaats werkelijke perioden van tewerkstelling, tijdens dewelke
bijdragen betaald werden Daarnaast kent men ook
de zgn. gelijkgestelde perioden. Voor sommige
hiervan dienen geen bijdragen betaald te worden
De berekening gebeurt dan op grond van zgn fiktieve lonen.

l-A/4

De perioden van inaktiviteit ingevolge de oproeping
onder de wapens zijn gelijkgestelde perioden waarvoor geen bijdragen betaald dienen te worden, maar
die wel meetellen voor de berekening van de duur
van de beroepsloopbaan.
6. ZIEKTEVERZEKERING
Tijdens de periode van dienst onder de wapens is
de betrokken werknemer niet ten laste van de
ziekte- en invaliditeitsverzekering. De personen ten
zijnen laste blijven evenwel hun rechten op gezond-,
heidszorgen behouden.
Een soldaat die tijdens zijn legerdienst huwt en
vóór zijn legerdienst aan alle voorwaarden van
toekenning voldeed, draagt de voordelen van de
ziekteverzekering onmiddellijk aan zijn echtgenote
over.
De afzwaaiende militair die onmiddellijk opnieuw
aan het werk gaat, behoudt ononderbroken zijn
rechten op alle voordelen. Even ononderbroken
blijven zijn rechten wanneer hij zich laat inschrijven
als werkzoekende bij de RVA.

Onafhankelijk van de beslissingen van de
NMBS en NMVB te een maatregel getroffen die minstens even belangrijk is voor
minder-validen. Wie een invaliditeitsgraad
heeft van minstens 90 % kan een Nationale Verkeerkaart bekomen, die het interkommunaal vervoer volledig gratis operv
stelt aan deze invaliden.
Vele invaliden zullen gelet op de invaliditeitsgraad van 90 % van dit voordeel
geen -gebruik kunnen maken. Voor wie
dit zeker interessant is zijn wel de blinden.
Wie meent hiervoor in aanmerking te
komen kan deze kaart aanvragen, o.m.
ter beschikking bij de verenigingen van
minder-validen, de invaliditeitsgraad laten vaststellen door een geneesheer en
deze gegevens overmaken aan het Fonds
voor Sociale Reklassering.

EEN GOEDE ZAAK
Vele gepensioneerden en invaliden die
tot voor kort om allerlei omstandigheden, vooral omdat de financiële middelen en soms ook de lust ontbraken, weinig of niet op re.is gingen, worden wellicht door deze maatregelen naar buiten
gelokt.
Men kan het misschien als propaganda
voor toerisme of sport of promotie voor
het treinverkeer beschouwen. Wij zien er
wel meer inzetten. Gewild of ongewild
wordt door de NMBS en de NMVB en
voor sommigen ook door het interkommunaai vervoer een poort opengezet
voor meer sociaal kontakt met de buitenwereld, iets dat voor iedere mens belangrijk is, maar voor vele ouderen en
invaliden problemen stelde.

Wie, ingevolge een feit dat zich heeft voorgedaan
tijdens de legerdienst en hieraan te wijten is,
arbeidsongeschikt wordt, moet onmiddellijk zijn
mutualiteit verwittigen. Hij zal daar de nodige onderrichtingen krijgen. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid zal betrokkene eventueel een militair
invaliditeitspensioen ontvangen
Cw.
(Wordt

vervolgd)
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NEEN U N DE BRUSSEISE SLOKOP
Algemeen
wordt
aangenomen
dat de deelneming van de federalistische partijen aan het konklaaf te Steenokkerzeel de weg
naar een uiteindelijke oplossing
van onze gemeenschapsproblemen in ruime mate heeft geëffend. De traditionele partijen zijn
het
Vlaams-Waals
probleem
steeds angstvalig uit de weg gegaan, en zij hebben er altijd omheen gedraaid als een kat om de
hete brij. Zij hebben een frontale
aanpak steeds maar uitgesteld,
overtuigd als zij waren dat zij op
dat ogenblik in twee diametraal
tegenover elkaar staande groepen
zouden uiteenvallen. De socialisten moeten wat blij zijn dat zij
er niet bij waren want dan zou
de legende van hun monolitisch
blok als een zeepbel uiteengespat zijn.
Dat het FDF die enige gelegenheid heeft aangegrepen om zijn
fameuze landkaart te ontvouwen,
waarop zijn wensdroom inzake
gebiedsroof
in een vijftiental
Vlaamse gemeenten van het
Brusselse ommeland een vaste
aftekening had gekregen. Natuurlijk hebben de Vlaamse onderhandelaars, over alle partijgrenzen heen, een eenparig « neen »
laten horen, maar dat de Volksunie daarbij als katalysator heeft
gewerkt wordt door vriend en
vijand erkend. Kon men in Franstalige kranten inderdaad niet lezen, dat de Volksunie de grote
schuldige is van het mislukken
van het gehele formatieberaad ?
Hoe dan ook, nu het gemeenschapsprobleem frontaal is aangepakt zoals de Volksunie steeds
heeft voorgestaan, en wel van
gemeenschap tot gemeenschap,
kan het onmogelijk weder in de
doofpot worden gestopt, en zal
het verder moeten uitgepraat
worden. Met ook de socialisten
erbij, want hoe men er ook over
denke,
de gewestvorming is
meer dan een eenvoudig regeringsprobleem, het is een nationaal probleem dat een nationale
oplossing eist, met de aktieve
medewerking van alle partijen
wij zullen trouwens niet te veel
hebben aan een eendrachtig blok
van alle Vlamingen om de frankofonen ditmaal de weg naar verdere gebiedsuitbreiding te versperren.
De Volksunie heeft steeds voorafgaand overleg onder alle Vlamingen bepleit, maar in het verleden werden alle desbetreffende
voorstellen
steeds
hooghartig
door CVP en BSP van de hand
gewezen. Wij hebben er immer
op gehamerd dat het nationaliteitenvraagstuk in België niet
door één enkele partij kan worden opgelost, en dat een Vlaams
front ook de socialisten zou
moeten omvatten.
Wij hebben ook steeds voorgehouden dat zolang Brussel de
hoofdstad is van een unitair Bel-
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gië Vlaanderen steeds opnieuw
in gebiedsverlies zou moeten berusten, omdat Brussel er nooit zal
in toestemmen noch ertoe zal
kunnen gedwongen worden de
Belgische taalwetten ter beveiliging van de Vlaamse gemeenschap te Brussel toe te passen,
omdat de gebiedsroof zal voortgaan en omdat aldus geleidelijk
geheel Vlaams Brabant ons zal
ontnomen worden.
De nu officieel naar voren gebrachte eisen van de frankofonen
zijn trouwens niet zo nieuw : het
is immers algemeen bekend dat
niet alleen het FDF maar ook de
PSC, de PSB en de PLP tal van
gemeenten of gedeelten van
Vlaamse gemeenten bij de Brusselse agglomeratie wensen te
voegen. Door het eendrachtig optreden van de Vlamingen zijn die
eisen voorlopig afgewezen, wat
evenwel niet wil zeggen dat zij
later niet weer opnieuw ter tafel
zullen worden gelegd, en dat alle
gevaar bezworen is. Het is maar
jammer dat die Vlaamse eensgezindheid zich pas nu heeft kunnen doorzetten, nu de Volksunie
ook bij het beraad was betrokken,
en met bitterheid moet nu, na
zoveel jaren, de vraag gesteld
worden of een vroeger eendrachtig optreden het verlies van toen
nog overwegend Vlaamse gemeenten als Evere, Ganshoren,
St. Agatha-Berchem, Jette niet
zou kunnen vermeden hebben.
Wat nu te Steenokkerzeel is geschied is enkel de herhaling van
wat zich vroeger steeds heeft
afgespeeld. Zoals altijd zijn de
frankofonen in het offensief gegaan, en moesten de Vlamingen
de diskussie aanvaarden en voeren in een defensieve positie.
Het onzinnige voor de dag komen met ruilvoorstellen betekent
zoveel als een erkenning van het
beginsel van nieuwe gebiedsuitbreiding, en tenslotte zal de diskussie enkel lopen over de omvang van mogelijke aanhechtingen. Het is fout geweest zich te
wagen op het gladde ijs van de
gebiedsuitwisseling
: zijn de
vroeger opgedane ervaringen dan
geen voldoende les geweest ?
Na elke toegeving aan de frankofonen
(aanhechting van gemeenten of toekenning van faciliteiten) werd plechtig verklaard
dat het nu de laatste maai was
geweest, maar na « elke laatste
maal » werd er door de frankofonen al reikhalzend uitgekeken
naar de volgende « laatste maal ».
De trouweloosheid van onze
Brusselse gesprekspartners heeft
altijd tegen ons gewerkt ; steeds
hebben zij hun mollenwerk voortgezet en al onze toegevingen
zijn steeds misbruikt geworden
als de aanloop van nieuwe gebiedsroof. Onmiddellijk na de onzalige kapitulatie op Hertoginnedal werden er nieuwe eisen gesteld : de aanhechting bij Brus-

sel van de luchthaven van Zaventem (het idiote Brussel-Nationaal I), het Zoniënwoud, de oeverstrook van het Brusselse zeekanaal, enz. Om nu bekroond te
worden met een gehele waslijst
van aan de agglomeratie palende
of nog verder afgelegen wijken
van Vlaamse gemeenten. Nooit,
maar nooit mogen de Vlamingen
daarop ingaan ; zelfs het overwegen van enige ruil is uit den boze.
Hoe willen wij ooit ernstig opgenomen worden, indien w i j op het
eerste woord dadelijk een tegemoetkomende houding aannemen
en te verstaan geven dat er met
ons wel te praten valt. Het was
van de Vlaamse onderhandelaars
niet verstandig zich tot een samenspreking over het ruilen van
bepaalde wijken te lenen, te meer
daar kon voorzien worden dat er
van de aan Vlaamse zijde vooropgestelde voorwaarden niets zou
terecht komen. Een diskussie
over een eventuele ruil berustte
overigens op valse uitgangspunten : de frankofone eisen steunden immers op getrukeerde cijfers en de door de Vlamingen
voorgestelde ruilobjekten hebben
nu niet meer dezelfde waarde op
Vlaamse gebied als voor een tiental jaren geleden, toen ook reeds
van een zodanige ruil werd gewag gemaakt. Zo heeft de Vlaamse wijk Neerpede van Anderlecht
de jongste jaren veel van haar
landelijk karakter verloren, en
met de oprichting aldaar van het
akademisch ziekenhuis van de
Brusselse Franstalige universiteit
zal de toestand daar binnen afzienbare tijd grondig gewijzigd
worden. Hetzelfde kan m.i. gezegd worden van Haren en Neder-over-Heembeek waar het onderwijs sedert de aanhechting bij
Brussel grondig is verfranst en
waar de vestiging van een nieuw
krijgshospitaal de zaken op :
Vlaams gebied niet zal vereenvoudigen.
Een ruil op een zodanige onevenwichtige basis aangegaan kan
niet anders dan een slechte ruil
zijn, en is des te gevaarlijker
daar de daaraan vastzittende erkenning van het beginsel een
nieuwe aantasting van de sedert
1963 officieel erkende onschendbaarheid van ons Vlaamse grondgebied zou betekenen.
Wij mogen het spel van de frankofone
artisjokkenpolitiek, het
achtereenvolgende
lospeuteren
van steeds weer nieuwe wijken,
niet meespelen. Dit is geen plaatselijk maar een nationaal Vlaams
belang, en het zijn niet enkele
rumoerige
Brussels-frankofone
potentaten, maar wel heel de
Vlaamse gemeenschap, die te beslissen heeft of nogmaals Vlaams
grondgebied zal geruild worden
voor een bord linzensoep, zij het
ditmaal in de vorm van een ministerportefeuille.

AKTIVITEITEN
VAN HET
DOSFELINSTITUUT
r. 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 •.
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
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
16U.15 : Paneeldiskussie. Deelnemers en referenten wisselen
van ideeën
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 ».
2. 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.
fersfe trainingsweekend : zaterdag - zondag 1 8 - 1 9 mei (13
uur - 14 uur) in Volkshogeschool De Sirkel - Drongen (Gent).
Opgave en nadere informatie : Dosfelinstituut, Tribunestraat
J 4 , 1000 Brussel. Tel. 02/19.12.02.

REGIONALE AKTIVITEITEN
OOST-VLAANDEREN
V0RI\/1INGSKURSUS : ' 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
Café-Zaal Reinaert - Kon. M. Hendrikaplein)
Inschrijving en uitvoerig programma bij : H. Leyseele, Zwijnaardesteenweg 698, 9000 Gent.

BRABANT
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.
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.

M.V.d.B. Anderlecht.
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ANTWERPEN

ANTWERPEN :
Maandag 6 mei : volksvert. A. DE BEUL en sen. H. DEBRUNYE.
Maandag 13 mei : volksvert. A DE BEUL en R. MATTHEYSSENS.
Maandag 20 mei : volksvert. A .DE BEUL en sen. H. DE BRUYNE.
Maandag 27 mei : volksvert. A. DE BEUL en R. MATTHEYSSENS.
Lok. • VU-sekr. (Stad) Antwerpen, Wetstr. 12, tel. 36.84.65, van 16 tot
20 u.
WIJNEGEM :
Maandag 6 mei : sen. H. DE BRUYNE.
Maandag 20 mei : sen .H. DE BRUYNE.
Lok. : Vleminckhof, Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 19 tot 20 u.
KONTICH :
Woensdag 8 mei : volksvert. R. MATTHEYSSENS.
Woensdag 22 mei : volksvert. R. MATTHEYSSENS.
Lok : Alcazar, Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32, van 19 tot 20 u.'
MERKSEM :
Donderdag 16 mei : volksvert. dr H. GOEMANS.
Lok : Tijl, Bredabaan 298, tel. 45.89.76, van 20 u. 30 tot 21 u. 30.

VU-ARRONDISSEMENT ANTWERPEN

HULDIGING « ARMAND PREUD'HOMME » - 70 JAAR
met de opvoering van de overbekende operette :
« 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)

SENATOR W. JORISSEN

6 mei :
Mariekerke, van 18u. - 19u. : Gasthof « de Hert »
Bornem, van 19u - 20u. : Café « de Eenhoorn », Stationstr. (03/80.12.18)
Wiliebroek, van 20u. - 21 u. : Bij A. Suykens, Vinkstr. 23 (03/86.86.48)
Tisselt, van 21 u. - 22u. : « Leeuw van Vlaanderen » Westdijk 37
(03/78.76.61)

\u
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 : « VU-arr. Antwerpen - Ontmoeting met de top »,
lokaal « Trefpunt » Turnhoutsebaan 28 Deurne Aanvang te
20 u Voor arr raadsleden afdelmgsvoorzitters en sekretarissen
11 Wijnegem : VU-Reinaertbal, zaal « Vleminckhof » Marktplem 8 om 21 u Inkom 30 fr
11 Niel : VUJO-Lentebal. Zaal « Familia » Dorpsstraat 21,
(toegangsprijs
25 f r )
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 Ant\*er)en
26 Merksem . Vlaams Nationaal Zangfeest (Sportpaleis)
31 Kontich : VÜJO-« Klem-kunstavond » met Willem Vei
mandere Zaal « Pronkenborg » (Kontich Kazernen)
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

WALTER ROLAND
gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let op het huisnummer !)
Telefoon (03)36.86 62

ALLE MONTUREN

NATIONALE

LOTERIJ

10 de TRANCHE

HOGE LOTEN :

1 X twaalf miljoen
Sxéén miljoen
3 X een half miljoen
T r e k k i n g op w o e n s d a g
15 M E I
HET BILJET
HET TIENDE

230 fr
25 fr

GEEN AFHOUDING OP UW WINSTEN
WIN 12 miljMn : U ONTVANGT 12 miljoan

WIJ IP

ANTWERPEN (Arr.)
KOO
De laatste VVM-aktiviteit voor
het verlof zal gewijd worden aan
de KOO leden Het VVM-bestuur
weet met 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 sekretarissen zullen aanwezig zijn, zal doorgaan op vrijdag 10 mei te 20 u. in
« Trefpunt », Turnhoutsebaan 28
te Deurne. Alle afdelingsbesturen
nemen hiervan nota.
VVM-NAKLANK
Onze arr VVM avond van donderdag 25 arpil veroverde voorzeker zijn plaats in de rij van de
meest geslaagde VVM-avonden
sinds onze meer dan tweejaarlijkse arr VVM-werking Tot bij
middernacht wist volksvert Nelly Maes onze mandatarissen en
talrijke
kaderleden te boeien
over het onderwerp « De taal
van de vrouwelijke mandataris •>
Ook een korte bespreking van
de huidige politieke toestand,
door volksvert André De Beul
en Nelly Maes, brachten ons
dichter bij de aktuele regeringsvorming en het VU-standpunt
hieromtrent
Het
VVM-arr
sektiebestuur
Antwerpen en leden dankt volksvert Nelly Maes voor haar aanwezigheid en zeer gewaardeerde
medewerking tijdens deze welgeslaagde ontmoetingsavond
ARMAND PREUD'HOMMEVIERING
Alle afdelingsbesturen zetten
alle krachten m om onze KVOavond van woensdag 12 juni e k
gestalte te geven Volg de gegeven arr onderrichtmgen i v m de
kaartenverkoop
ANTWERPEN (Stad)
KVO
Opvoering van « Op de purp ren
hei » van Armand Preud homme
Op woensdag 12 juni Kaarten op
het sekretanaat tel 36 84 65
DIENSTBETOON
Elke maandag treft u op het sekretanaat een volksvert aan van
16 tot 20 u om samen met u uw
problemen op te lossen Verder is
het sekretanaat alle dagen open
van 9 tot 16 u 30
KOO
Leden of simpatisanten uit on
ze afdeling kunnen voor alle problemen betreffende KOO te Ant
werpen zich wenden tot De Boel,
33 97 90 of De Laet 38 66 92
UITSTAP
Zondag 19 mei door de parel
der Voorkempen onder de kundige leiding van een heemkundige
gids van de streek Bijeenkomst
aan de kerk te s Gravenwezel
om 10 u Knapzak meenemen
Rond het middaguur verpozen we
even om onze boterham te nuttigen m een dranklokaal te StJob BIJ regenachtig weer
liefst

aangepast schoeisel Mits de allerkleinsten thuis te laten kan
iedereen mee op deze dagtrip
in volle natuur Belangstellenden
gelieven zich echter op te gevensekr VU-Antwerpen Stad, tel
36 84 65 Voor meer inlichtingen
tel Moens 38 56 87
KONTAKTBLAD
Vanaf deze maand weer trouw
in de bussen van alle leden te
Antwerpen Stad Tevens 'n 10 000
ex te bussen door onze bestuursleden
BALEN-OLMEN
ANZ ZANGFEEST
Zoals ieder jaar gaan we in onze afdeling naar het zangfeest
met een autobus
Kandidaterj
kunnen hun naam opgeven in ons
lokaal
Kerkstr 63, 2490 Balen,
of bij een van onze bestuursleden
BOECHOUT-VREMDE
UIT DE GEMEENTERAAD
Tiidens de raadszittina van 18
april bracht onze voorzitter Fred
Entbrouxk de ontworpen inplanting van een olieopslagplaats met
bevoorradmgsmstallaties
in de
landbouwzone tussen Boechout
en Vremde ter sprake Hij vestigde de aandacht op de weinig gelukkige keuze van de vestigingsplaats
nog net op Boechouts
grondgebied, maar precies op de
verbindingsweg tussen de Boechoutse en Vremdese gemeenschappen Hierdoor zouden belde gemeenschappen m plaats
van naar elkaar te kunnen toegroeien, van elkaar worden gescheiden Ons VU-raadslid wees
ook op de gevaren, die voor de
gezondheid en de veiligheid van
de onmiddellijke omgeving aan
dergelijke installaties zijn verbonden HIJ sprak de gegronde
vrees uit dat een nog grotere bevolkingsgroep met deze gevaren
zou af te rekenen krijgen, wanneer de nu geplande installaties
in de toekomst — en dit is vrijwel zeker — verder zouden worden uitgebreid Beperkingen zullen dan niet meer mogelijk zijn
Fred Entbrouxk toonde ten slotte' aan, dat dergelijke installaties
op amper 15 minuten van Antwerpen overbodig zijn en noch
voor Boechout, noch voor Vremde echte voordelen opleveren
Na een geanimeerde gedachtenwisseling slaagde ons VU-raadslid erin de Boechoutse gemeenteraad eenparig zijn motie te laten
goedkeuren, waardoor de gemeente Boechout, zich solidair
met de gemeente Vremde, uitspreekt tegen de vestiging van
dit voor de bevolking hinderlijk
bedrijf
BBESTEL NU
Uw kaarten voor de Armand
Preud homme viering door de
Volksunie Op 12 juni opvoering
van « Op de purp ren hei » m de
Opera te Antwerpen Kaarten aan
75 rf bij Fred Entbrouxk Kapelleveldstr 3 Boechout
BORGERHOUT
KAARTEN
Voor het zangfeest + IJzerbedevaart zijn te bekomen bij mevr
Van Geert Lt Lippenslaan, tel
36 68 29

DANSFEEST
Heden avond te 20 u 30 verwachten WIJ een reuze toeloop
voor ons VU-afdelingsbal in zaal
Reuzenpoort, Turnhoutsebaan 110,
orkest « The Spiders »
EDEGEM
VOSKA
Nodigen u uit op haar eerste
« Geel-Zwart Sporthal » heden
zaterdag 4 mei te 20 u 30 in
zaal « Magdalena », Magdalenastr 11 te Kontich Showorkest
Zoemeriet
EKEREN
KVO-OPVOERING
Op woensdag 12 juni om 20 u.
huldigt VU-arr. Antwerpen de 70larige 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, Lelienlaan 62, tel
64 55 14
Lode Van Vlimmeren, Hoogboomstwg 22, tel
64 41 48
Veerie Thyssens, Geestenspoor
72, tel
41 04 41
HERENTALS
IJZERBEDEVAART
Woensdag 1 mei zal een IJzerbedevaartkomitee opgericht worden Dit om de gespreide aktie
te hernieuwen en te bundelen in
de kantons Herentals en Westerlo Iedereen met interesse voor
aktieve inzet wordt uitgenodigd.
Begin om half elf in de Zalm,
Grote Markt, Herentals
BIJ deze roepen w i j ieder op
om de datum van de IJzerbedevaart vrij te houden
30 juni
Ook vanuit onze streek een goede deelname als het kan
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 u 30 tot 19 u 30
door gemeenteraadslid Clem De
Ranter
HOVE
26 MEI
Laat u met verrassen
schaf
tijdig toegangskaarten aan
en
rendez-vous in 't Antwerps Sportpaleis Lokatie
ANZ-sekretanaat,
Vrijheidsstraat 30-32, Antwerpen,
tel 37 93 92
KONTICH
WANDELTOCHT
Het Vlaamse Kruis, afd Kontich, richt morgen zondag 5 mei
haar eerste wandeltocht in Vertrek
Kontich Atletiek Club ,Keizershoek Afstanden 30 - 20 - 10
km Starturen
resp 9 - 11 en
14 u Hennnenngsmedaille voor
iedere deelnemer
DIENSTBETOON
Zitdag van volksvert R Mattheyssens op woensdag 8 mei
van 19 tot 20 u m lokaal Alcazar,
assistentie van gemeenteraadslid Jef Steurs
LEDENSLAG
De maand mei staat in het teken van een intense ledenwerving
Voorlopige
aansluitingskaarten te bekomen op het sekretanaat, tel 57 09 82 Kontaktadressen altijd welkom Zoals in
1973 ook dit jaar honderd nieuwe leden erbij Het kan, het
moet 1
WILLEM VERMANDERE
De aangekondigde kleinkunstavond met Willem Vermandere
wordt
beslist
een sfeervolle
avond
Onze Volksuniejongeren
verwachten u op vrijdag 31 mei
in zaal Pronkenborg (Kontich Kazerne) Kaarten bij Eduard Lem
mens, Kauwlei 11 , ontmoetingscentrum
Pronkenborg,
Kontich
Kaz , lok Alcazar, Kontich Centrum
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MERKSEM
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Bestel kaarten bij Jan Vinken,
Akkerbouwstr. 71. Inlichtingen in
. Tijl ..
MOL
VLAAMS NATIONAAL
ZANGFEEST
Wie graag mee gaat naar het
zangfeest kan van nu af inschrijven op het VU-afd. sekr., Beekstr. 22, tel .014/32320. Wij zorgen dan voor vervoer en toegangskaarten.
MORTSEL
VUJO
Woensdag 8 mei e.k. richt VUafdeling Mortsel een kontaktavond in voor onze jongeren
(vanaf 16 jaar) onder voorzitterschap van VUJO arr.-afgevaardigdeten). Wij verwachten
onze

Mortselse jongeren in het Parochiaal Centrum St-Lodewijk (Dieseghem) te 20 u.
GEMEENTERAAD
De e.k. gemeenteraadszitting
zal plaatsvinden op maandag 13
Juni te 20 u. in de raadszaal van
het
gemeentehuis.
Belangstellenden steeds welkom.
ARMAND PREUD'HOMME 70
Voor rekening van VU-arr. Antwerpen grijpt een feestelijke opvoering plaats van Preud'homme's overbekende operette « Op
de purp'ren hei » op woensdag
12 juni te 20 u. in de Kon. VlOpera (Frankrijklei) te Antwerpen. Maak deze enige feest- en
'huideviering mee ! Bestel onmiddellijk uw kaarten bij Em.
Croes (afde. sekr. Mortsel), tel.
49.12.20 of bij arr. sekr. Wim
Claessens, tel. 55.39.09.

NIEL
VUJO-LENTEBAL

WIJNEGEM

Onze jongeren nodigen allen
uit, die zich eens duchtig willen
uitleven op hun derde Vujo-Lentebal op zaterdag 11 mei 1974
te 20 u. in de zaal « Familia »,
25 fr.

Alle leden, simpatisanten en
«Wij»-lezers worden hartelijk uitgenodigd 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.

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

REINAERT-BAL

WILRIJK
GEMEENTELIJKE

ATTENRODE-WEVER
TWEEDE AUTOZOEKTOCHT
Op zondag 19 mei richt de afdeling haar 2de autozoektocht
in. Inschrijven : café Frangois
Bellen-Courtoise, Dorpstr. (naast
gemeentehuis) tussen 13 en 15
u. Aankomst en prijsuitreiking in
de zaal 't Haegeland.
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE
(Arrondissement)
SEKRETARIAAT
Het arr. sekretariaat, Kongresstraat 53 te 1000 Brussel, tel.
(02)17.92.18 is alle dagen open
van 18 tot 21u.
BRUSSEL
ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering gaat
door op dinsdag 7 mei om 8 u.
30 in het lokaal Uilenspiegel, Pletinckxstr. 38, 1000 Brussel. Sprekers : Stan Philips, Vik Anciaux
en F. Van der Eist.
DIEGEM
AFDELINGSBAL
Ons jaarlijks bal gaat door heden zaterdag 4 mei om 20 u. in
het Gildenhuis, Kosterstr. 1. Orkest : Gerry Lee and the Travelling Brass. Kaarten vooraf : 40
fr. ; aan de ingang : 50 fr. Tijdens
deze dansavond kunt u ook proeven van onze lekkere versgebakken pannekoeken.
SOC. DIENSTBETOON
Voor het ogenblik zitten wij
zonder lokaal zodat wij geen
vaste zitdag kunnen houden. Doch
kunt u met uw problemen in onze gemeente steeds terecht op
ons sekretariaat . Stef Vanpoucke, Vandervekenstr. 11. Daar zal
dan wel het nodige gedaan worden om de problemen op te lossen of verder naar onze mandatarissen door te spelen.
TELE-DISTRIBUTIE
De werking van de teledistributie in onze gemeente is geen
sukses geworden. De meesten
klagen over de te hoge prijs en
het minimum aantal zenders dat
men kan nemen. Om een grondige
studie te maken over al deze tekorten kunt u uw klachten en
opmerkingen aangaande de tele-

WK
Vorige week meldden wij reeds
de oprichting van een Vlaamse
Vrouwenklub. Wie interesse voelt
om mee te werken, de volgende
i/ergadering
heeft
plaats
bij
mevr.
Robbroeckx,
Vaderlandstr. 58 op 15 mei te 20 u. 30. Alle vrouwtjes hartelijk welkom I

AKTIVITEITEN
VAN HET
DOSFELINSTITUUT

ASSE (Eed.)

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

Voor de Vujo zetelt Eddy Gaublomme in de raad. Wij wensen
hem een strijdbaar mandaat toe !

JEUGDRAAD

Na een lange onderbreking tijdens dewelke door het uittredend
bureau naar een nieuwe werkbasis werd uitgekeken, is de Gemeentelijke Jeugdraad maandag
22 april opnieuw samengekomen
en heeft een nieuw bureau gekozen. Voor het eerst zijn nu ook
de politieke jongeren in de
Jeugdraad vertegenwoordigd.

BRABANT
RAAD
Woensdag 8 mei om 20 u. : federatieraadszitting in het gemeentehuis van Dilbeek. Om 19 u. komen de verkozenen en het politiek komitee samen ten huize van
Jef Valkeniers.

Merkwaardig feit : de politieke jongeren droegen unaniem en
zonder de minste diskussie de
kandidatuur van jong PVV-er G.
Van Nuffel voor als ondervoorzitter. De bewering, als zou de
deelname van politieke jongeren
de partijpolitiek in huis brengen
lijkt dus wel degelijk uit de lucht
gegrepen.

L<
MEI
4. Haacht-Statie : Etentje.
6. Leuven : Arr. raad.
7. Leuven : Debatavond ingericht door het CMBV met F.
Grootjans, H. Schiltz, G. Verhaegen en Van Miert. Vlaamse
Leergangen.
7. Leuven-Noord : Kant. vergadering bij R. Overloop.
8. Aarschot : Kant. vergadering bij R. Buelens.
9. Diest : Kant. vergadering te Zichem.
11. Dworp : 7e IVleinachtbal met de Crainies en Roger in de
Vredezaal om 20 u. 30.
15. Leuven : Centrum voor Gemeentebeleid.
17. Ontmoeting met de Partijtop (Thierbrauhof).
20. Leuven : Arr. bestuur.
26. Antwerpen : Zangfeest.
29. Leuven : Centrum voor Gemeentebeleid.

distributie in Diegem laten geworden op ons sekretariaat : Stef
Vanpoucke, Vandervekenstr. 11.
Zodoende kunnen wij met voldoende gegevens een grondige
studie hieromtrent maken en
trachten het mogelijke te doen
bij het gemeentebestuur.

IJZERBEDEVAART
De afdeling zal een speciale
bus inleggen om gezamenlijk
naar de IJzerbedevaart te gaan.
Inlichtingen bij alle bestuursleden. Brief volgt.
LEUVEN (Arr.)

DIEST (Kanton)
ZANGFEEST
EN IJZERBEDEVAART
Het IJzerbedevaartkomitee gewest Diest vraagt ons via deze
weg 'n krachtige oproep te doen
tot alle Vlaamsgezinden teneinde deel te nemen aan de Vlaams
Nationale manifestaties ; Zangfeest en IJzerbedevaart. Voor 't
Zangfeest zullen autobussen ingelegd worden, terwijl voor de
IJzerbedevaart zowel met autobus als met trein zal kunnen gereisd worden. Wij rekenen beslist op vele deelnemers. Voor
inlichtingen neem tel. kontakt
met Willy Somers, Klappijstr. 55,
Molenstede, tel. 013/32669.
KANT. VERGADERING
Een kant. vergadering zal gehouden worden op 9 mei a.s. Uitnodigingen zullen hiervoor nog
verzonden worden. In ieder geval
worden
alle
afdelingsberissen en aktieve militanten nu
reeds verzocht deze datum vrij
te houden.

ARRONDISSEMENT LEUVEN
•
•

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 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.

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.
HEVERLEE

ZIEKENFONDS
BRABANTIA

BRABANT :

ONTMOETING MET DE TOP
Vrijdag 17 mei te 20 u. in het
Dortmunder
Thiebrrau-Hof
te
Leuven uitgebreide arr. raad. H.
Schiltz en E. Raskin zullen uw
vragen beantwoorden en samen
bespreken we de verdere akties.
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 1 Voor de kantons Aarschot en Diest zijn alle nieuwe
medewerkers eveneens hartelijk
welkom.
SENATOR R. VANDEZANDE
Leuven : 7 mei, 19 u. 30 tot 21 u.
30 : Naamsestraat 167.

VVVG GEWEST DIEST
STICHTINGSVERGADERING
Ruim 200 Vlaamse gepensioneerden, waaronder vele gasten uit Antwerpen en Leuven, kwamen op zaterdag 20 april jl. samen in de gemeentelijke feestzaal van Molenstede om er de stichtingsvergadering
bij te wonen van de VVVG gewest Diest.
Reeds bij het binnenkomen werden alle aanwezigen getrakteerd op
een heerlijk stuk Kempische taart en"een kop lekker smakende koffie.
Om 15 u. 15 verwelkomde Willy Somers de aanwezigen en verontschuldigde ook meteen de burgemeester.van Molenstede, die wegens
bepaalde omstandigheden verhinderd was er bij te zijn.
Vervolgens sprak de jonge schepen Dirk Van de Weyer, die van de
gelegenheid gebruik maakte om zijn Vlaams-Nationale opvoeding te
beklemtonen. In scherpe bewoordingen stelde de schepen de wantoestanden aan de kaak, die door de schuld van de leiding in dit land
nog steeds niet aan oplossingen toe zijn. Als schepen van kuituur, zei
Dirk Van de Weyer, dat hij door zijn mandaat elke dag weer in aanraking komt met die wantoestanden, waarvan hij bovendien zegt, dat
hij alles zal doen opdat tenminste op gemeentelijk vlak een einde zou
gesteld worden aan dit schandaal van de derde leeftijd.
Na deze vrij scherpe toespraak werd het eerste deel van de diamontage « Emiel Hullebroeck » vertoond door de heer Hermans uit Antwerpen.
Tijdens de pauze kwam de arr. verantwoordelijke André Van Hoof alle
medewerkers voor en achter de schermen speciaal bedanken. Hij had
hierbij ook een woord van kritiek voor sommige dorpsherders, die
kost wat kost de VVVG willen boycotten. Een speciaal dankwoord had
hij over voor de gemeente Molenstede, die helemaal de zaal beschikbaar had gesteld en voor de VU-afdeling Kessel-Lo, die een belangrijke geldelijke bijdrage had gestort voor de arr. VWG-ploeg. Een humorvolle Louis Beckers, verantw. gewest Diest, kwam vervolgens zijn
vreugde uiten over dit geslaagd feest en hij sprak de overtuiging uit
dat de VVVG in het gewest Diest spoedig en vlugger dan sommigen
lief is, een bloeiende afdeling zou zijn.
Na het tweede gedeelte van de diamontage werd dan een smakelijke
koffietafel opgediend, waarvan de aanwezigen zichtbaar genoten. Tijdens de koffietafel werd nog het woord gevoerd door de heer De
Graeve namens het hoofdbestuur, die vooral de technische kanten
van de VVVG belichtte, waarna de algemene voorzitter de slotrede
hield. Hieruit is vooral te onhtouden, dat de gepensioneerden geen
seniele wezens zijn, maar volwaardige mensen, die recht hebben op
een levensminimum aan inkomen en dat de Staat niet moet denken
deze mensen te kunnen afschrijven. De VVVG, aldus de algemene voojzitter staat er borg voor dat een harde aktie zal gevoerd worden ten
voordele van onze gepensioneerden.
WILLY SOMERS
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2.000 ZONNIGE LENTEMANTELS
E

WACHTEN OP U BIJ

BiSUCCES KLEDING MEYERS
NU BETEKENT KWALITEIT K O P E N
SERVICE GENIETEN
EN TOCH GELD SPAREN...

ZEKER «SUCCES KLEDING» KIEZEN
Er is keus tussen ruim
2000 lente- en zomermantels
voor de jeugd, de jonge dame
en de dame.
Een speciale kollektie voor moeders van
kommunikanten.
Samengebracht uit de beste Europese
koliekties, gaat U zowel de jonge,
modieus sportieve als de zeer geklede
klassieke mantel vinden.
En dan brengt SUCCES KLEDING U nog
die ongelooflijke keus in vesten - kleedjes
- broeken - rokken - bloezen en
regenmantels...
JAARLIJKS VERLOF VAN 15 JULI TOT 13 AUGUSTUS
Hoe bereikt U best SUCCES KLEDING MEYERS

OP RUIM 15 K M . VAN ANTWERPEN HEBT U RUIME PARKEERMOGELIJKHEDEN EN WORDT U BEDIEND DOOR ERVAREN EN VAKBEKWAME
BEROEPSMENSEN DIE U GRAAG GOED GEKLEED ZIEN.
VOOR DE KEUS EN BESLIST VOOR DE PRIJS - DIE VELE HONDERDEN
VERSCHILT - MOET U DE ENORME KOLLEKTIES ZIEN VAN SUCCES KLEDING MEYERS.

BON

.

Degelijk ingevuld aan de kassa af te geven vooraleer uw/ aankoop te doen en
dan zult u uw nieuwe lentemantel een heel stuk beneden de aangeduide prijs
betalen.
Naam en voornaam..
SUCCES

KLEDINO

M E Y E R S
A DE UNGLESIRAM •(•6 8

NIEt

,

Straat
Gemeente

postnummer

Beroep
C£V[ES'Ct-L S ' . I k

SUCCES KLEDING MEYERS
DE GROOTSTE MANTELSPECIALIST IN BELGIË
A. DE LANGLESTRAAT 4 - 1 0 2 6 4 0 NIEL
OPEN ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 20 UUR

ZATERDAG

OPEN VAN 9 TOT 18 UUR

ZON-

EN FEESTDAGEN GESLOTEN
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OSWALD VAN OOTEGEM:
" IN DE POLITIEK WORDT AL TE VEEL AAN FRASEOLOGIE GEDAAN "
PORTRET
:->»K.x.:.:.!.:.:.:.:.ïTi

Voor Oswald Van Ootegem is zijn inzet in de
Volksunie een vanzelfsprekende zaak.
Zijn ouders hebben hem
de weg getoond in de
VPaamse beweging en in
de rijkdom van de Vlaamse kuituur..
Reeds tijdens zijn jeugd
leerde hij de politieke

voetangels trotseren, en
de passies tot hun realiteitswaarde te relativeren.
Zijn politiek engagement
is uiteindelijk gericht op
het verwerven van het
zelfbestuur voor Vlaanderen. Daarbij denkt hij dan
vooral aan een samenleving waar het voor iedereen goed is te leven.

OVER HET PARLEMENT :

Oswald Van Ootegem, die dit jaar 50 wordt, en vader is van
een 16-jarige zoon, heeft reeds vroeg het l<lappen van de
politieke zweep leren kennen.
Geboren in Gent, deed hij zijn lagere studies in het SintAmandusinstituut,
waarna hij overstapte naar het ateneum.
Nadien volgden drie studiejaren in Sint-Lukas. De jonge
Oswald wou immers, in navolging van zijn vader, architekt
worden.
Maar er kwam een kink in de kabel ; de jeugddroom werd
afgebroken door de oorlogsjaren. VJarm gemaakt door de
anti-kommunistische propaganda op de katolieke school, antwoordde hij ook positief op de oproep van de VNV-leidmg.
De 17-jarige knaap trok naar het Oostfront waar hij vier jaar
rondzwalpte als oorlogskorrespondent.
Hij werd drie keer
tegen de grond geveld.
Het einde van de oorlog en de weinig zonnige nasleep ervan
wachtte hij liever af in het « Zwarte Woud » in Duitsland.
Hij had immers wel iets opgevangen over repressie.
Zijn kommentaar op de polemieken over de kollaboratie :
1 Men diskussieert veelal over het geslacht der engelen.
Naderhand kan men inderdaad de verliezer en de winnaar
aanduiden. Mijn kameraden die het Oostfront zagen hadden
immers de bedoeling om te beletten dat Vlaanderen na de
oorlog de mond zou gesnoerd worden, en zonder meer ingeliffd bij Duitsland ».
Oswald Van Ootegem huwde in '48 met een Duits meisje en
werd bij zijn terugkeer naar België, een jaar later, bedacht
met een lichte gevangenisstraf
van één jaar. Een aantal
getuigen, onder meer de weduwe van een Duitse Jood, hebben belet dat hij voor zijn politieke stellingname tijdens de
oorlog zwaarder zou beboet zijn.
In '50 knoopte Oswald Van Ootegem aan bij zijn vooroorlogse
studies en vond hij werk als bouwtechnikus in Brussel.
Onverpoosd ijverde hij sindsdien voor zijn vrienden en onbekenden die als politieke gevangenen nog zwaarder dan hij
getroffen werden. Zo bijvoorbeeld zorgde hij voor protesen
voor gewezen
oostfronters.
Stilaan borrelde zijn politiek engagement weer op, en in
'65 werd hij in het distrikt Ledeberg als VU-verkozene naar
de Oost-Vlaamse provincieraad gestuurd. Hij behield zijn
zetel tot 10 maart.
9 jaar was hij vrij aktief, met het indienen van moties ten
gunste van de tekstielarbeiders
in het Gentse, en betreffende de hete politieke problemen van de Voerstreek, het
arrondissement-Brussel,
en de amnestie.
Een aantal sociale voorstellen vonden een gunstige weerklank. Oswald Van Ootegem werd ook aktief als hoofdbestuurslid van de Vlaamse Oudstrijders (VOS) en als gewestelijk sekretaris van de dr. Jef Goossennaerskring (zowat de
tegenhanger van de socialistische centrale voor het kultuurbeleid), en die fungeert als « Oostvlaams centrum voor het
dienstbetoon en de naschoolse vorming voor de werknemers ».

f»

Momenteel wordt het parlement uitgehold door onbegrijpbare beslissingskernen. Het formatieberaad bijvoorbeeld, gebeurt in
geheime konklaven. Het parlement krijgt een bijbel voorgeschoteld,
die te nemen of te laten valt. De parlementsleden zijn al te veel
akteurs die een show moeten opvoeren. Wij glijden een beetje af naar
een situatie als in Italië, getooid met een anti-demokratisch
kleurtje.

f»

De vader van Oswald Van Ootegem was niet alleen een bekend
avant-gardistisch architekt, maar
heeft omwille van zijn akties als
flamingant (o.m. in Edingen) niet
minder dan 17 jaar in de gevangenis doorgebracht. De repressie
heeft hem tenslotte geveld.
Zijn artistieke moeder, die als
zangeres, pianiste en regisseur
op het konservatorium tal van
prijzen wist weg te kapen, was
bijzonder bekommerd om- de vrijwaring van ons kultuurpatrimonium.
Oswald Van Ootegem : « Zoals
Jan Briers het vandaag doet,
maakte zij destijds in het buitenland veel ophef met de kulturele
manifestaties die zij organiseerde. In het Gentse Gravensteen
werden bijvoorbeeld tal van Mid-

delnederlandse toneelstukken —
zoals bvb Esmoreid en Gloriant
— opgevoerd.
Zij was ook een flamingante en
leidster van de « Vlaamse meisjesbond ».

ORIGINEEL ZIJN
Oswald Van Ootegem, die behoort tot de meest-militante vleugel van de Vlaamse beweging is
een bijzonder zacht en verdraagzaam man.
« Dat de wegen die mijn kollega's gebruiken om onze Vlaamse
vrienden vooruit te helpen niet
steeds dezelfde zijn, vind ik logisch. Wij zijn immers geen BSP
waar er geen vrijheid van mening
en handelen mogelijk is. In de

OVER DE PENDELARBEID

f»

Als werknemer in de bouwnijverheid pendel ik dagelijks van
Gent naar Brussel. Bij de pendelaars die vanuit Ronse, Oudenaarde en
Zottegem vier tot vijf uur naar de hoofdstad treinen zijn er jongeren
van 15 jaar. Die mensen houden slechts de tijd over om thuis 's avonds
een boterham te eten en in bed te kruipen om 's anderdaags even
moe terug op te staan.
^^^^
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Ook Is hij lid van het bureau van de gewestelijke Ekonomische Raad voor Vlaanderen, en zetelt hij in de kommissie
voor het gewestplan van Gent en de kanaalzone.
Tenslotte werd hem gevraagd bij de jongste
parlementsverkiezingen de VU-senaatslijst voor het arrondissement GentEeklo aan te voeren. Hij zegevierde met 5.792 stemmen,
wat voor een neofiet een pracht van een sukses is.
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Volksunie kan ieder, vanuit
persoonlijke overtuiging en
een originele manier er toe
dragen om zo snel mogelijk
alle niveaus de ontvoogding
ons Vlaams Volk te bereiken

zijn
op
bijop
van
».

Vu-senator Van Ootegem heeft
zes urgentiepunten op zijn programma staan : verbetering van
het pensioenstelsel, intomen van
de asociale pendel, bescherming
van het kultuurpatrimonium en de
landschappen, ekonomische decentralisatie, amnestie en zelfbestuur voor Vlaanderen.
•< Ik ben op de eerste plaats in
de Volksunie gekomen, om het
zelfbestuur te helpen realiseren
Elk negervolk heeft omzeggens
politieke macht verworven ; wij
zuilen tot de laatste volkeren van
de wereld behoren die het zelfbeschikkingsrecht In handen krijgen ..
Of de amnestie-eis vandaag niet
achterhaald is, zoals de traditionele partijen wel eens beweren •?
« Er wordt al te veel aan fraseologie gedaan Ik word nog dagelijks gekonfronteerd met het lot
van mensen, die slechts een hongerpensioentje toegewezen krijgen, met weduwen die 30 jaar na
het uitbreken van de oorlog nog
moeten boeten voor de « fout »
van hun echtgenoot, met de klacht
van jonge mensen die, wegens
het politieke verleden van hun
vader of andere familieleden, gebroken worden in hun karrière en
overal dat bezwarend dossier
meezeulen.
Senator Van Ootegem. die een
bouwdeskundige is, zal tenslotte
m het parlement ook pleiten voor
een daadwerkelijke
bescherming
van het kultuurpatrimonium en
ons leefmilieu.
HIJ neemt daarbij de lintbebouwing op de korrel die het gevolg
IS van ongebreidelde grondspekulafies
>• Het IS zonde hoe men steden,
zoals bijvoorbeeld Gent, en historische wijken, zonder meer verknoeit Het is doodjammer dat
men onze rijkdommen zomaar
laat teloorgaan ».
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MOLENSTEDE
DANK
Schepen Dirk Van de Weyer
gemeenteraadslid Raymond Van
Compel en het afdehngsbestuui
van Molenstede danken alle aan
weziqen op haar lentedansfeest
van Paaszaterdag Eens te meer
groeide
deze
Volksuniefeest
ivond uit tot een waar sukses
Ook een speciaal woord van

dank aan al diegenen die door
het schenken van een prijs heb
ben bijgedragen tot het welsla
qen van de tombola
PROFICIAT
Een welgemeend proficiat aan
onze sekretaresse Lucienne en
haar echtgenoot Andre Corten
bij dp geboorte van hun dochter
tje dat ZIJ de klinkende naam
« Joke . hebben gegeven

WELKOM
WIJ zijn blij onze voorzitter te
rug in ons midden te hebben Na
een verblijf m de kliniek schijnt
Andre Peeters inderdaad" terug
helemaal op dreef te zijn om
zijn aktiviteiten te hervatten
OPROEP
Hierbij doen wij een dringen
de oproep tot alle Molensteedse

VILVOORDE

lezers en lezeressen van dit blad
WIJ zijn genoodzaakt wegens de
talrijke aktiviteiten onze bestuurs
ploeg uit te breiden Wie in een
kameraadschappelijke geest wil
meewerken aan de verdere uit
bouw van onze Volksunieafdeling
gelieve zich nu in verbinding te
stellen met een van onze be
stuursleden Stel met uit tot mor
gen wat ge vandaag nog kunt i

BELASTINGSAANGIFTEN
Personen die problemen heb
ben met het mvullen 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

MEDEGEDEELD

LIMBURG
BILZEN
AUTOZOEKTOCHT
Zondag 12 mei achtste VAB
autozoektocht
Geen
snelheid
geen behendigheid
uitsluitend
opgaven in het museumdorp Boknjk Vrij vertrek aan cafe Wei
kom tussen 13 en 15 u Insch.i]
vmgsprijs
200 fr En
zoals ae
vorige jaren voor ledeieen een
mooie pnjs
BREE (Kanton)
'"
KANT OVERWINNINGSBAL
Onder enorme opkomst gmq
dit bal door in de parochiezaal
te TongerloOpitter
Waren on
dei meer aanwezig
sen Vande
kerckhove volksvert Raskin de
orov raadsl Gabriels Behoofs
Vanheusden en afgevaardigden
i^an de afdelingen Maaseik Dil
sen Eigenbilzen Valmeer Lom
mei en Overpelt Het welkom-ït
woord werd uitgesproken dooi
prov laadslid Jaak Gabriels oie
naast de parlementaiien en piov
,aadsleden vooral begroette de
schepenen Konings (Meeuwen!
Bosmans en Kesters (Opitter) de
gemeenteraadsleden Custers en
Gabriels (Bree) dr Cornelissen
(Maaseik) Dreezen en Vanaken
(Opitter) Hun aanwezigheid be
wijst dat ook op gemeentelijk
vlak in ons kanton iets roert
AUTORALLY 26 MEI
Vanaf 13 u 30 aan cafe Cam
brinus Markt Bree start op 26
mei de vierde grote autozoek
tocht van het kanton Bree Prach
tige prijzen voor een waarde van
35 000 fr Inlichtingen en inschrij
ving op voorhand bij L Schepers
Neyensstr 17 te Bree Tel 011/
66717 WIJ verwachten u allen
PAARDEKOERS
Op zaterdag 24 augustus te Km
rooi (bij M Laumen) Organisatie
hiervan in handen van de VU
s Avonds groot bal met het op
treden van de « George Baker
Selection » en het vast orkest

« The Soft Band » Mogelijkheid
tot eten aan het spit Inlichtingen
bij de prov raadsleden J Gabri
els en T Schoofs en bij arr voorzitter J Plas Mis dit uniek fes
tiin niet '
EIGENBILZEN
FILMAVOND
Op vrijdag 10 mei vanaf 20 u
in de gemeentelijke feestzaal
(Hartenberg) filmavond en voor
dracht
over de IJzerbedevaart
Iedereen hartelijk welkom
ARR RAAD
Ontmoeting met de partijtop op
dondeidag 16 mei in de Slaqmo
'en te Genk Aanvang te 19 u 30
stipt Bestuursleden van de plaat
seiijke afdelingen zijn eveneens
uitgenodigd
GENK
BESTUURSVERGADERING
Het afdelingsbestuur vergader
de op maandag 29 april m lokaal
> Majestic » samen met de
gemeentemandatarissen Op deze belangrijke vergadering werd
grondig van gedachten gewis
seld over onze toekomstige wer
king zowel op plaatselijk vlak
— uitbreiding van het afdelings
bestuur aktiviteiten van de ge
meenteraadsfraktie — als op
kant en arr vlak — samenwer
king met de afdelingen As en Op
glabbeek voorbereiding arr raad
HASSELT
ARR WERKING
Het arr bestuur kwam samen
ten huize van sen Vandekerck
hove op zondag 28 april vooral
ter voorbereiding van de belang
rijke vergaderign van de arr raad
van vrijdag 3 mei waarop het
arr bestuur en de arr werking
grondig gewijzigd zouden worden
en waarover we volgende week
verslag zullen brengen

KUSTMARS

HERK DE STAD
KANT VERGADERING
Alle
afdelmgsbestuursleden
van het kanton Herk de Stad wer
den uitgenodigd op een kant ver
gadering in het Parkhotel te Lum
men op donderdag 2 mei Na een
grondige bespreking van de ver
kiezingsuitslagen waaruit bleek
dat ons kanton relatief gezien
het beste heeft stand gehouden
in arr Hasselt werd vooral gedacht aan de toekomst Daartoe
zal in samenwerking met het arr
bestuur gestreefd worden naar
een beter gestruktureerde wer
king in het kanton

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 duinenroof ».
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 lioeken van Vlaanderen.

MEI
28 Hasselt : Ontmoetng met de VU-top : arr
bestuur lokaal Warson

HOUTHALEN-HELCHTEREN
KAARTAVOND
Op 20 april ging in cafe Eden
onze grote kaartavond door Het
werd een reuze sukses 32 kaarters De prijzenregen maakte de
stemming volledig Vooral organisator R Mattheus verdient on
ze felicitaties
IJZERBEDEVAART
Ook dit jaar gaat onze afdeling
op 30 jum naar de IJzervlakte Zoals gebruikelijk zullen wij het
« nuttige aan het aangename »
koppelen Geef nu reeds uw naam
op bi| een van de bestuursleden
ZANGFEEST
BIJ voldoende kandidaten leg
gen wij een bus m Anders zal
er de mogelijkheid zijn om met
andere •> Vlaamse zangers » mee
te reizen Prijzen der plaatsen
200 150 100 75 en 50 fr Inlichtingen en inschrijving
D Leppens sekretaris VU tel
011/
38864
PEER (Kanton)
MEINACHTBAL
Heden zaterdag 4 mei om 20 u
in zaal Concordia Wittesteenstr
(handbooglokaal) Peer Met DJ
Francis

DI€nSCB€COOn
VOLKSVERTEGENWOORDIGER E. RASKIN

4 mei :
Eisden van 9u.30 - lOu. : Café Atlanta, Rijksweg 156 (011/671.75)
Maaseik van 10u.30 - 11u.30 : Cafe Posthoorn, Bosstraat 3 (011/614.08)
Bree van 12u. - 12u 30 : Cafe Wit Paard, Nieuwstraat 28 (011/654.79)
Peer van 13u. - 13u.30 : bij Jan Plas, Collegelaan 5 (011/302.44)
St Huibrechts-Lille van 14u. - 14u.30 : bij H. Lipkens
Overpelt van 15u. - 15U.30 : bij R. Geusens, Dorpstr. 45 (011/421.97)
Lommei van 16u. - 16U.30 : bij mevr. De Roo-Neven, Beemdstraat 92
(011/408.17)
Helchteren van 17u
17U.30 : Café Eden, Houtholmseweg (011/37.655)
6 mei :
Tongeren van 13u. - 13u.30 : bij P. Jorissen, Blaasmolenstraat 13
(012/310.92)
Hoeselt van 15u. - 15u.30 : Café ABC, Tongerse Baaq»3 (012/192.33)
Borgloon van 14u. • 14u.30 : bij S. Wijnants, Graeth 1 (012/421.28)
Eigenbilzen van 16u - 18u.30 : Ursulastraat 1 (011/194.54)
SEN. DR VANDEKERCKHOVE
Eerste maandag :
Kanton HERK DE STAD : ten huize van mevr. Irma De Cap, prov.
raadslid, Bosstr. 5, 3930 Zelem, tel. 013/41642, van 18 tot 19 u.
Kanton ST-TRUIDEN : ten huize van de h. Urbaan Driljeux, Terbiest 25A,
St.-Truiden, tel. 011/74764, van 19 tot 20 u.
Verder iedere vrijdag bij mij ten huize. Schaapsdries 29, 3600 Genk,
liefst na afspraak, tel. 011/546.40.

OOST-VLAANDEREN

AZAERT
Brabantdam 142 GENT —

AALST
INVULLEN
BELASTINGSAANGIFTEN
WIJ dringen er op aan dat elke
afdeling een speciale zitdag so
ciaal dienstbetoon zou organise
ren voor het invullen van belas
tmgaangiften
Voor praktische
hulp kontakt opnemen met WilK
Cobbaut Tel 052 354 52
ERTVELDE
ZANGFEEST
Onze afdeling gaat met de bus
naar het VI Nat Zangfeest Prijs
125 fr (alles inbegrepen) Ver
trekuren
12 u 30
Kluizen
Dorp
12 u 25
Ertvelde kerk
12 u 30
Vlaams Huis « De
Veldbloem .
12 u 35
Rieme
kerk
VLAAMS HUIS
Het Vlaams Huis « De Veld
bloem < IS open
vrijdag om 18
u zaterdag om 12 u zondag de
hele dag In de week op aanvraag
tel 44 67 90
GENT (Arr)
DIENSTBETOON SEN DE FACQ
Elke maandag en vrijdag van
16 tot 18u op het adres Oranje

WIJ 14

berg 19 te Gent of na telefoni
sche afspraak 09 22 64 23 of 09
25 64 91
GENT
SOC DIENSTBETOON
Zitdagen
iedere dinsdag en
vrijdag van 19 tot 21 u in het
Vlaams Huis Roeland Korte Kruis
str 3 (Kris Versyck)
iedere
eerste donderdag van 19 u 30
tot 21 u in het lokaal van VU
Gent-Zuid cafe Monopol Elisa
bethlaan 61 Op deze zitdagen
kan u terecht met alle proble
men
HEUSDEN-DESTELBERGEN
KOLPORTAGE
EN VIJF JAAR VOLKSUNIE
Zondag 12 mei 1974 is het 5
jaar geleden dat een Volksuniekern te Heusden opgericht werd
Die dag doen wij een grote kol
portage met het weekblad «Wij»
in het centrum van Heusden We
verzamelen ten laatste om 10 u
stipt m cafe « De Toekomst »
Magerstr 22 te Heusden (dicht
bij Tramstatie) Wij vragen ook
medewerking van buiten Heus
den en Destelbergen Wij willen

raad -f^ arr

er een suksesvolle «Wij»-verkooD
van maken dit ter gelegenheid
van de vijfde verjaardag van de
VU te Heusden Na de kolportaqe
rond 12 u heffen we even het
qlas I
LANDEGEM-NEVELE
DIENSTBETOON
Volksvert F Baert houdt zitdag
ledere derde zondag van de
maand Ten huize van G Schaeck
Vosselarestraat 16 te Landegem
Om 11 uur
ST-DENIJS-WESTREM
LENTEFEEST 1974
Optreden van t Klakske oude
volksliederen
feestrede gehou
den door Jaak Van de Meulebroe
cke muziek en dans
Hartelijk welkom op zaterdag 11
mei in zaal Blancatony, Baron de
Gieylaan De Pinte Deuren open
te 20 u
MELSELE
BERICHT AAN DE BEVOLKING
Het afdelingsbestuur van de
VU-Melsele brengt aan de bevol
king ter kennis dat sen Maur ts
Coppieters zich ter beschikking
houdt van gans de bevolking voor

Tel. 25.42.83

DE MEEST COMPLETE ZAAK VOOR
BETERE HERENKLEDING
i
I
•
•

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

\
menselijke en sociale problemen
Indien gewenst kan voorafgaan
delijk kontakt opgenomen worden
met het afdelingsbestuur
Dit
dienstbetoon is sociaal gericht en
kosteloos Plaats
zaal Reinaert,
Grote baan 233 op maandag 6
mei te 19 u 30

Voor het invullen van belas
tingsformulieren
gelieve
men
zich te voorzien van
identiteits
kaart loonfiche(s), strookjes va
kantiegeld bewijzen van betaal
de
levensverzekeringspremies,
bewijzen van betaalde intresten
en terugbetaalde kapitalen
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WIJ in D6 i/aK9utiie
MEDEGEDEELD

DKnscBCCOon

ZOMERKURSUS IN
LUC
SENATOR M. COPPIETERS

In het Limburgs Universitair
Centrum te Diepenbeek organiseert deze zomer het <• European Institute of applied Linguistics •' een kursus in sociolinguistiek. van maandag 15 juli af tot
vrijdag 2 augustus. De deelnemers worden verwacht van 18 u.
af op 14 juli Deelneming (voor
drie weken, registratie, kost en
woning inbegrepen)
7.500 fr.
Het betreft een kursus voor gevorderden.
Alle inlichtingen : Sekretariaat
van European Institute of applied
Linguistic, Limburgs Universitaire
campus, 3610 Diepenbeek, tel.
011/29961.

MEI

Melsele, 6 mei om 19u. : Café Reinaert, Grote Baan 255
Beveren, 7 mei om 10u.30 : VMW - Vrasenestraat 12
St. Gillis : Café De Fortuin, Kerkstraat
St. Niklaas, 9 mei om 9u.30 : Verdurmenstraat 6

7. Gent : Bestuursvergadering Volksunie-Centrum, zaal Metropole, om 20 u.
16. Gent : Tweede politieke vormingsavond, door Dosfelinstituut, in zaal Scaldis, Voormuide.

SENATOR E. DE FACO
St. Denijs Westrem, 4 mei van lOu. - 12u. : Café Pallieter, Kerkstraat
Gent, 6 mei van 16u. - 18 u. : Oranjeberg 19 (3de verd.)
Baarle-Drongen, 9 mei van 20u. • 21u. : Barloria

VOLKSVERTEGENWOORDIGER P. VAN GREMBERGEN
Oosteeklo. 6 mei van 18u. - 19u. : Café Jules Criel, Dorp
Watervliet, 11 mei van 9u. - lOu. ; Zaal Scala, D'^-'
Kaprijke, 11 mei van lOu. - 11u. D. Coppejans, Molenstraat 58

JUNI
9. Gent : Gezellig samenzijn voor de driemaal-twintigers, pannekoekenbak, op uitnodiging van wijkkomitee Muide (in zaal
Scaldis).
13. Gent : Dosfelinstituut : derde vormingsavond, in zaal Reinaert, Maria-Hendrikaplein.

Alle landcnvlagqen Kunsten
reklaamvlaggen - Fanions Wimpels - Geborduurde kentekens
bijbcnodrgdheden - L i n t jes
met
leeuw
en
speld
Zelfklevers.

WEST-VLAANDEREN
BLANKENBERGE
DIENSTBETOON
Personen die 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 VVVG 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 Naeyerlaan 86, 8370
Blankenberge, tel. 050-436.54.
Kamers te huur, alle datums
voor 2-4 personen.
VOOR VERLOFGANGERS
Pefsonen welke wensen te
Blankenberge een modern appartement te huren bij iemand van
bij ons kunnen zich wenden tot
Fr. Pulinckx, voorzitter VVVG, Astridlaan 2, tel. 050-43865, Blankenberge.
BRUGGE-KERN
ONTSPANNINGSBAL
Zaterdag 11 mei te 20 u. 30 in
het Jagershof, gemeenteafdeling
Brugge-St-Andries, richt de afdeling voor het eerst een eigen
dansfeest in.
BRUGGE
OVERLIJDEN
De heer en mevr. R. Van der
Fraenen-Van Hecke melden ons
het overlijden van hun dochter
mej. Machteld Van der Fraenen.
Wij bieden de ouders en familieleden onze oprechte gevoelens
van innige deelneming aan.
DE HAAN
DIENSTBETOON
Leden die hun belastingsbrief
wilen laten invullen kunnen zich
melden bij G. Verkest, RinglaanZuid 161, of Noël Mahieu, Vosseslag 31, beiden te Klemskerke.
Dit na 18u. 's avonds.
IZEGEM
BAL
Zaterdag 11 mei : Springtij-bal
in zaal Mandeldaele met •< The
Jacksons ».
KORTRIJK (Arr.)
BELASTINGAANGIFTEN
Wij dringen erop aan dat alle
afdelingen een bijzondere zitdag
sociaal dienstbetoon zouden organiseren voor het invullen van de
belastingsaangiften.
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Het initiatief moet uitgaan van
de afdelingen die dringend kontakt moeten nemen met de heer
Vandevyvere, Deken Caemerlincklaan 121 te Kortrijk, tel. 140.01.
VU-VROUWEN
De Volksunie Vrouwen, afdeling Kortrijk, hebben het genoegen u uit te nodigen op enkele
van hun atkiviteiten :
1. Op dinsdag 7 mei komt dr
Debucquoy spreken over « Ziekten van onze tijd ». Om 20 u.
Lokaal « 1302 ». Kortrijk.
2. Op zaterdag 18 mei : wandeltocht in de prachtige bossen
van de Kluisberg, toeristisch
trekpleister van de Vlaamse Ardennen, Vertrek om 14 u. stipt
aan de parking voor het hotel
<• La Sapinière » (Orroir) (Kluisberg boven links komende van
Ruien). Einde van de wandeltocht
omstreeks 18 u. 30. Na de wandeltocht
gezellige
bijeenkomst
(Kinderspelen). Voor de wandeltocht wordt aangeraden gepast
schoeisel te dragen.
NIEUWPOORT
VU TE PERVIJZE
Ons kanton bestaat slechts uit
drie gemeenten, waaronder Pervijze, waar we zeker het minst
sterk staan. Morgen, 5 mei, gaat
er daar voor het eerst een kolportaqe door : onze afdeling moet
goed vertegenwoordigd worden ;
om 9 u. 30 aan de kerk van Pervijze.
OOSTENDE-STENE
HUVVELIJK
Op 19 april trad ons lid Patrick
Spriet in het huwelijk met Nicole
Laureins. Hartelijke gelukwensen
aan het bruidspaar en de wederzijdse families. Toekomstig adres
wordt Kroonlaan 12.
OOSTENDE (Aggl.)
KURSAAL EN KONINKLIJKE
VILLA
Vanbiervliet en C" hebben uiteindelijk het kursaal te pakken
gekregen en meteen ook de uitbating van de Koninklijke Villa,
welke voortaan « Oostendse Compagnie » zal heten. Op een perskonferentie vond met het nochtans « nuttig » ook nog wat
Frans eraan toe te voegen, zoals ook de 'burgemeester dit
niet kon nalaten. Onze fraktieleider wees er in de gemeenteraad
op dat men niet moet in herhaling vallen. Inderdaad, ofwel Nederlands alleen, ofwel vier talen.
Gewoon toezien zullen we niet.
OOSTENDE-VEURNEDIKSMUIDE (Arr.)
PROPAGANDA
Met voldoening stelt het arr.
bestuur vast dat men in het kanton Veurne opnieuw gestart is
met de kolportages. Onder de bezieling van B. Huyghe en J. Haezebaert hebben deze kolportages
hun nut bewezen. Wij sporen
alle afdelingen aan weer aan te
knopen met deze uitstekende tra-

SOCIOLINGUÏSTIEK

Onze reklaam leeuw k a t o e n
150 X 150 :
3 7 5 F - met frennen 4 7 5 F.
V R A A G T PRIJSLIJST :

Paul SUYS

DicnscBccoon

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

VOLKSVERTEGENWOORDIGER M. BABYLON
ledere maandag van 16u. tot 19u., Westlaan 145, Roeselare of op afspraak (051/20.208)
VOLKSVERTEGENWOORDIGER L. VANSTEENKISTE

6 mei :
Lendelede : van 11u.30 - 13u. : Handboogplaats (056/313.14)
Kortrijk van 17u.30 - 19u. : 1302 A. Reynaertstraat 9 (056/44.332)
Wevelgem van 20u. - 22u. : Vredestraat 10 (056/44.332)
11 mei :
Ingooigem van 16u. - 17u. Zaai Streuvels (056/774.67)
Waregem van 17u.15 - 18u : Weekend, Holstraat 23 (056/626.56)
Guilegem van 18u.30 igu.30 : Stadium, Wevelgemstraat (056/416.78)

BREENDONK
tel.
(03)86.71.21
voor A L U w bieren
en L i m o n a d e s

•

VOLKSVERTEGENWOORDIGER E. VANSTEENKISTE
4 mei :
Veurne 9u. : « De Beurs », Markt
Diksmuide lOu. : « Vlaams.Huis », IJzerlaan
Houthulst 11u. : bij M. Van Cleven, Terrestraat 8
Kortemarkt 12u. : « De Speie », Staatsbaan
Koekeiare 12u.30 : « Hertog van Arenberg »
Ichtegem 13u.30 : bij L. de Keyser, Engelstraat 10
Gistel 14U.30 : Café « Autobus », Kolaardstraat 20b

ditie, die door de verkiezingen
op het achterplan geraakte.
DE WEST
Nog goede zes weken scheiden
ons van 15 juni : wij dringen dan
ook aan dat men in alle afdelingen zo spoedig mogelijk aan
nieuwe werving voor De West
zou beginnen. Wanneer men ééndrachtig te werk gaat, zullen we
snel ons streefgetal behalen.
OOSTENDE-MARIAKERKE
IJZERBEDEVAART
Wij sporen onze leden aan gebruik te maken van de autocar
die de VTB inlegt om tegen de
prijs van slechts 80 fr. naar de
IJzerbedevaart te gaan. Deze
autocar gaat van Diksmuide naar
Lo en van Lo naar het graf van
Verschaeve in Alveringem. Thuiskomst tussen 19 en 20 u. Men
kan zich inschrijven bij de VTB
3f ook bij J. Nagels, Narcissenlaan 4, tel. 731.31.
TIELT (VUJO)
NAAR HET ZANGFEEEST
Afspraak op 26 mei om 12 u. 30
aan de Halletoren. Prijs 160 fr.
(busreis + fooi ; toegangskaart
,+
programma inbegrepen. Inschrijven bij : D. Ameye, Beernegemstr, 36 ; L. De Rammelaere,
Kistestr 16/3 ; J. Lampaert, Hoogstr. 63, allen te Tielt.
VEURNE
ZANGFEEST
Wij raden onze leden sterk aan
om met de VTB mee naar het 37e
Vlaams Nationaal Zangfeest te
gaan op zondag 26 mei a.s. « Nu
méér dan ooit moet Vlaanderen
één ploeg vormen ». Dit is het
motto voor het zangfeest. De
prijs bedraagt slechts 80 fr. per
persoon voor de bus. Vertrek om
8 u. 30, Grote Markt, Veurne. In-

Brouwerij
MOORTGAT

Bijhuizen : Cogels Osylei 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel. (03)36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel. (09)22.45.62

schrijven tot 20 mei bij de VTBverantwoordelijke,
lepersestwg
41, Veurne. Tel. 316.83. De bus
rijdt tevens over Nieuwpoort en
Oostende.
VEURNE-NIEUWPOORT (Kant.)
KOLPORTAGE
Morgen zondag 5 mei worden
alle propagandisten van ons kanton speciaal opgeroepen om deel
te nemen aan de kolportage die
doorgaat in de gemeente Pervijze. Verzamelen om 9 u. 30 aan
de kerk aldaar. Uiteraard zijn
vrienden uit andere kantons ook
welgekomen.

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

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

DIRK MARTENS
AALST

NINOVE
Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

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

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

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

—

WIJ IS

AL - AL AANBOUWKEUKENS UIT GLASAL
FABRIEKEN TE
RAMSDONK
TEL. OT 5/714.47 - 719.13

zo€K«c]€s flflftBeüOLen
Jonge man 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 w e
gens sociale noodzaak — zoekt
passende b e t r e k k i n g m L i m b u r g
K o n t a k t via sen Van Haegendo
ren G Gezellelaan 63 3030 Heverlee
R49

In Leuven-stad b e t r e k k i n g vakant
voor A2 e l e k t r o n i k a
Kontakt via
sen Van Haegendoren G Gazellelaan 63, 3030 H e v e r l e e , tel
016/
245 45
R 51

Gevraagd voor 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 w e r k
m e i s j e s Zich w e n d e n naar
Hu
g u e t t e De Bleecker-Ingelaere, Tol
huislaan 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
volkomen
t w e e t a l i g zoekt passende betrek
king t e M e c h e l e n , Brussel of A n t
w e r p e n Schrijv of tel naar sen
W i m J o r i s s e n , Louisastr 3 1 . M c
c h e l e n Tel (015)43596
R 53

O u d e r l i n g e n , zoekt u een ideaal
t e h u i s dat ook u w t h u i s zal zijn
N e e m dan k o n t a k t m e t
M
D a e m s , Oude K e r k s t r
21
Ant
w e r p e n , tel 03/37 45 13
R 54

ONTSPANNING !
VAKANTIE !
Hotel-Pension « Haus Waldeck »
5411
Stromberg
(unterwesterw a l d ) . Telf. 9 1 4 9 / 2 6 2 4 9 4 1 5
(12 k m van Koblenz)
W.-Duitsland
A a n de rand van heerli|ke bossen
in een heerli|k v e r k w i k k i n g s g e b i e d Kamers k en w w a t e r
bad
c v
Pension
vanaf 23,5 D M
Prospektus o p aanvraag
Inlichtingen
Engelen 0 3 / 5 7 11 51

KUNSTGEBITTENHERSTELLINGEN
VAN DER KLEIN
rANDTECHNISCH LABORATORIUM
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek
Tel. 34.06.43 om na 18 u. 25.46.42

Laborante A2 zoekt passende be
t r e k k i n g o m g e v i n g A a l s t . G e n t of
Brussel.
2 g e d i p l o m e e r d e n A1 sociale w e t .
g e v i n g zoeken passende betrekking in sociale i n s t e l l i n g , mutual i t e i t , v e r z e k e r i n g en derg
Voor k o n t a k t
Frans-Jos Ver
doodt, Leuvestr 29bis, Erembodegem
R J7

Dringend gevraagd voor u i t b a t i n g
van V l a a m s e h e r b e r g m e t vergaderzaal in c e n t r u m van M e c h e len
Gerant (bij v o o r k e u r echtpaar t u s s e n 30 en 40 jaar) Goe
de v e r d i e n s t e m e t g r a t i s w o n e n
e l e k t r i c i t e i t en v e r w a r m i n g
Tel
a a n m e l d e n 015/440 53 (m w e e k
end) en 015/479 39 ( t i j d e n s de
week) Onmiddellijke indiensttreding
R 56

Speciaal voor U bedacht

V o o r u w v e r l o f 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
Vraag gratis katalogus
verkoop villa's - b o u w g r o n d e n
b o u w e n op aanvraag
Leopold l l - l a a n 212 - 8458 O o s t duinkerk*
Tel. ( 0 5 8 ) 5 2 6 . 2 9
Aanbouwkeukens
HELEMAAL naar maat.
A p a r t en per k l a n t gemaak.
Niet d u u r d e r dan s e r i e f a b n k a t i e ,
en zelfs b e t e r I
^ri|sbestek en s t u d i o z i j n gratis
K e u k e n b e d r i j f R. R O S S E Y
Kokstraat 53 - 8450 N i e u w p o o r t
Tel. ( 0 5 8 ) 2 3 5 . 8 1
OOSTDUINKERKE

MACONFECT - KLEDING

« GROENSPAAN »
RUSTHUIS
N i e u w b o u w - rustige omgeving
VALIEDE en MINDER-VALIEDE
personen
Vlaams-nationale eigenaars
Langeweg 34 B - 1900 O v e r i j s e
( M a l e i z e n ) - Tel
(02)53.91.62
LUSTRERIE

MARC DE VRIESE
WANNEER HET O M UW
VERLICHTING G A A T
Bon. Ruzettelaan 5 6 ,
Assebroek - B r u g g e
Grote Baan naar K o r t r i j k

Opperstraat 37
—
IIEDEKERKE
Tel. ( 0 5 3 ) 6 6 2 . 1 9
M A A T W E R K e n zeer g r o t e keus
k l e d i n g « KLAAR O M DRAGEN »
I n s t i t u u t P.

Heusden-Limburg

FREETIME FLAT
INTERNATIONAL pvba
Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksijde
t e l . ( 0 5 8 ) 5 2 7 77
Leopoldl 260 - 8430 M i d d e l k e r k e
tel. ( 0 5 9 ) 3 2 2 . 6 0
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 gelegen te Koksi|de O o s t d u i n k e r ke en m i d d e l k e r k e - h u u r per
maand, 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 - Schrijf of t e lefoneer

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

VERMEIR

A a l s t , Dirk M a r t e n s s t r 58 0 5 3 / 2 0 5 16
Dendermonde, De B r u y n l a a n 1 - 3
0 5 2 / 2 1 5 14
Kortnik,
Gentsestwg
37
0 5 6 / 1 2 0 61
Roeselare, Consiensestr 42 0 5 1 / 2 3 7 2 0
Bestuurssekretariaat
(dag- en
week«indles) - t o t v i e r t a l i g e s t e n o - d o k t y l o ,
tot v i e r t a l i g e briefwisseling, konversotie, boekhouden
Kinderbijslag - Plaatsing

DE OUDE KRING
Café - vu-lokaal
Dorpspiein,

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! T

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

I N T E R E S S A N T

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

Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.

FEESTZAAL TREFPUNT

M i d d a g - en a v o n d m a a l i n g r o e p : g e z e l l i g f i j n , g o e d en g o e d k o o p . De g r o t e specialiteiten z i j n : O c h s e n s c h w a n z s u p p o Hongaarse goelasj - Eisbein m i t S a u e r k r a u t - K i p aan het spit Krachtvleesschotel b e t e r d a n In D u i t s l a n d .
LEUVEN : Tervuursevest 6 0 . Tel. 0 1 6 / 2 8 7 . 7 2 - 1500 zitplaatsen
ANTWERPEN : G r o e n p l . 3 3 . T. 0 3 / 3 1 . 2 0 . 3 7 - mooiste zaal van
de stad
LEUVEN ( B i e r k e l d e r ) ; O u d e M a r k t 1 1 . Tel. 0 1 6 / 2 6 8 . 6 9 .
m o o i s t e k e l d e r v a n Europa.
BRUSSEL : N i e u w b r u g s t r . 28. T e l . 0 2 / 1 8 . 7 4 . 8 9 - mooiste v a n
Brussel
AALST ( K l a r o e n ) : A u t o w e g . Tel. 0 5 3 / 2 2 8 . 5 3 - 1.000 plaatsen
HULSTE ( K o r t r i j k ) : B r u g s e s t w g . 1 . T. 0 5 6 / 7 M . 3 6 - 2.400 p i .
KONTICH : K o n . A s t r i d l a a n 87 - Tel. 0 3 / 5 7 . 3 0 . 3 2
TORHOUT : Stv/g T o r h o u t - L i c h t e r v e l d e . 2.000 p i . 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 • Spaansebrugstraaf - Tel. 0 1 1 / 7 3 6 . 3 0
KESSENICH : V e n i o S e e n w e g - Tel. 0 1 1 / 6 1 9 . 7 1
KNOKKE : S t w g 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 M a r k t 17 - T e l . 0 1 1 / 3 2 0 . 5 1
OOSTENDE : O u d e l u c h t h a v e n M i d d e l k e r k e - Tel. 0 5 9 / 3 2 0 . 8 6
W i | 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 l e i d e n — Vast
l o o n - Kost en i n w o o n gratis - In regel met de sociale w e t Liefst mensen v a n 't vak

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

Turnhoutsebaan 28 - D e u r n e - N .
« V i l l a Christina » h e e f t 4 a p p . t e r
u w e r b e s c h i k k i n g en is g e l e g e n o p
50 m v a n het s t r a n d . - I n l . en
p r o s p . te b e k o m e n b i j :
H. V A N RIJSSEL
K. B o u d e w i j n l . 25, B l a n k e n b e r g e
Tel . ( 0 5 0 ) 4 1 2 0 1
B r a n d b e s c h e r m m g m e t aangepast
m a t e r i a a l van een b e d r i j f
met
ervaring

pvba ALBAG
N i n o o f s e S t e e n w e g 515
1711 ITTERBEEK - T e l . 02/21.19.09

EEN

JUWEEL
MET S T A N D I N G

KIES JE BEST BIJ
A r c h i t e k t e n - en i n g e n i e u r s b u r e a u
w e r f t aan
1 j o n g b u r g e r l i j k b o u w k u n d i g in
genieur of burgelijk
ingenieurarchitekt voor fabrieksontwerpen
en o n t w i k k e l i n g van p r e f a b n k a t i e s i s t e m e n ,>
1 a r c h i t e k t voor a r c h i t e k t u u r t e k e nen en g e ï n d u s t r i a l i s e e r d e b o j w
metodes ,
1 t e c h n i s c h ingenieur b o u w k u n
de voor o n t w i k k e l i n g p r e f a b n k a tiesistemen ,
2 ervaren a r c h i t e k t u u r t e k e n a a r s
Schrijven met curriculum vitae
naar ir O Renard, Leopoldstr 7,
2800 M e c h e l e n
R ^5

S c h r i f t e l i j k a a n b i e d e n b i j : ABTS : TIensestwg 128, K o r b e e k - L o

VERELST
Meir 2 (hoek Wiegstr.)
2000 Antwerpen

Tel. 38.46.31
Horloges - LONCINES
VERDAL MONDIA
Aanstekers DUPONT

VLAAMSE

ZIEKENKAS

1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON
ZIektevergoedIng voor A R B E I D E R S

BEDIENDEN
ZELFSTANDIGEN
Dagvergoeding

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

LOONTREKKENDEN

matthieu's beddenbedrijf
biedt voor elk probleem een wooninrichting

^^v«^

V r a a g nog h e d e n I n l i c h t i n g e n b i j u w p l a a t s e l i j k e a f g e v a a r d i g d e .
Geen m o e i l i j k h e d e n b i j o v e r s c h a k e l i n g v a n een ander

Bestendige sekretariaten

ziekenfonds.

:

Kipdorp, 4 0 - 2 0 0 0 Antwerpen - Tel. 0 3 / 3 2 . 7 3 . 0 5

onze studiedienst
lost uw woonprobleem gratis op

Brabant
Tel.
=

124 - 1000

02/19.08.64

Limburg
V.Z.

: E. J a c q m a i n l a a n
: Zuivelstraat

- Hasselt - T e l .

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

VERfVIEESCH

StMnhouwersvcst, 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83,

WIJ 16

I.)

^
9

SYMBOOL v a n VERTROUWEN + ZEKERHEID +

RICO-KLEDING

(2

Brussel
011/220.57
DIENSTBETOON

HOUTWORM?
Behandeling van dakweri<en tegen alle houtinsekten.
TWINTIG JAAR WAARBORG.
Dok. op aanvraag Gratis bestek in gans het
land P V B A INDUSTRADE Vandemjpenslr
12, Wemmei (Bt)-Tel 02/79.2000.
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AMERICAN GRAFFITI

Na een opmerkelijke science-fictionfilm, « THX 1138 ., realiseerde George Lucas deze « American Graffiti », gebaseerd op elgen jeugdherinneringen. De film
situeert zich in het begin der
zestiger jaren. Ergens in een klein
Californisch stadje nemen vier
jongens, die hun middelbare studies beëindigd hebben, afscheid
van hun jeugd. Op het einde van
de film verneemt men wat er intussen van hêTi is geworden : één
sneuvelde in Vietnam, een andere
is een burgerlijk verzekeringsmannetje geworden, een derde
vond de dood bij een auto-ongeval en de vierde werd schrijver.
Het verhaal ontwikkelt zich in de
tijdspanne van één nacht. De jongens nemen afscheid, want twee
onder hen vertrekken om in het
oosten te gaan studeren. Uiteindelijk is het degene die tot het
laatste ogenblik aarzelde die toch
vertrekt. De andere blijft, berustend in een mat bestaan. Vrouwen spelen in het leven van deze
jongens een belangrijke rol, net
als Auto's en Muziek.
Het een houdt trouwens verband
met het ander : met een auto
verleid je een meisje en in de
auto-met-radio kun je luisteren
naar de legendarische, de hele
nacht onophoudelijk
plaatjes
draaiende en berichten omroepende dee-jay Wolfman Jack. « American Graffiti » is dan ook eer

schoolvoorbeeld voor een film
waarin de auditieve beelden minstens even belangrijk zijn als de
visuele. De muziek — niet zozeer
deze van de zestiger jaren als
wel de rock-muziek der vijftiger
jaren — loopt als een rode draad
doorheen de film.
« American Graffiti • heeft een
en ander gemeen met « The last
picture show » van Peter Bogdanovich. Het is nl. eveneens een
film over verveling en banaliteit
in een klein Amerikaans stadje.
Vertrekken betekent vluchten uit
de beperktheid van een afgebakend bestaan. Maar slechts één
der hoofdpersonages slaagt er in
de banden te verbreken en afscheid te wuiven. Voor de anderen is de toekomst weinig hoopvol, wat wordt onderstreept door
het einde van de film.
Het ambigue van deze prent ligt
m zijn mengeling van weemoed
en terug-verlangen-naar enerzijds,
en van bitterheid anderzijds. De
publiciteit spekuleert op de ontsnapping, die deze film kan bieden naar een tijd toen Watergate
en Vietnam nog niet aan de orde
van de dag waren en toen Kennedy vanuit het Witte Huis Amerika met kloeke hand regeerde.
Maar de ondertoon van de film
is er juist een van grenzeloze
verveling, lusteloosheid, berusting in een middelmatig bestaan
én van een angstig en wanhopig
voorvoelen van wat na 1962 zou
komen. Het is een ondertoon die
de film een bittere nasmaak
qeeft.
Hilde Dekeyser

Amerika : anno 1962 : het einde van een tijdperk, het begin van een leven dat
berust in zijn middelmatigheid.

DE RARE SNUITERS
(Les

MAANDAG 6 MEI — BRT
OOG OM OOG (Coup pour coup) (1971)

Gaspards)

Met « De Lijfrente » schakelden
Pierre Tchernia en René Goscinny (Lucky Luke, Asterix) moeiteloos over op de film. « De rare
snuiters » is opnieuw een film die
ontstond uit beider samenwerking. Pierre Tchernia is wel de
uiteindelijke realisator, maar René
Goscinny hielp hem bij het schrijven van het scenario. Een scenario dat op het eerste zicht een
nogal ongeloofwaardig verhaaltje

inhoudt, maar dat bij nader toezien toch niet zó gek lijkt.
De « gaspards » zijn een groepje
mensen die in een Parijs dat wel
één bouwwerf lijkt zo verstikten
dat ze besloten onder de grond
te gaan leven. Op dat ogenblik is
Frankrijk net gezegend met een
minister van Openbare Werken
die op zijn manier • de slag van
Parijs » wil winnen : de Seinebedding ziet hij reeds omgetoverd in een grote autoweg en de
Notre Dame wil hij inkapselen
tussen twee betonnen torens.
Een zekere Rondin, boekhandelaar
en tussendoor ook schrijver van
boeken over het Parijs van vroe-

Sociale film gerealiseerd door Marin Karmitz en een ploeg kineasten,
in samenwerking met een honderdtal werkende vrouwen. « Coup pour
coup » is het verhaal van een fabrieksstaking van meisjes en vrouwen,
zoals de betrokkenen het zelf beleefden. De film is nl. tot stand gekomen in voortdurende diskussie met de arbeidsters, zodat het voor een
groot deel « hun » film is, en bijgevolg aanspraak maakt op een grote
autenticiteit.

DONDERDAG 9 MEI — RTB
DE SICILIAANSE BROEDERS
( The Brotherhood/Les Frères Siciliens) (1968)
Vertrekkend van een uitstekend scenario heeft de Amerikaan Martin
Ritt een stevige zedenstudie gemaakt over de Siciliaanse maffia in
Amerika en in Sicilië Verzorgde, overwegend psychologische film
met een merkwaardige sfeerevokatie en beklemmende suspensvolle
sekwensen.

VRIJDAG 10 MEI

BRT

OUELQUE PART, OUELQU'UN (1972)
De kineaste Yannick Bellon tekent in deze film de geschiedenis van
duizenden eenzamen in de reuzenstad Parijs : kilometers trein, metro,
auto's, koortsige kantoren, rumoerige cafe's, uniforme appartementsgevels. « Ouelque part, queiqu'un » is een gedicht van vrij gekozen
beelden uit het dagelijkse leven Uit de anonieme menigte van de
grootstad duiken drie paren op : een joernalist die door afkeer en
revolte verzinkt in alkoholisme, en zijn vriendin, een architekte, die
hem tracht te redden ; een jonge etnoloog die de liefde van zijn vriendin opoffert voor zijn beroepseerzucht ; twee oudjes die hun wijk
moeten verlaten en tevergeefs de stoomwals van de bureaukratie
trachten te doen stoppen. Drie paren, drie leeftijdsgenoten, dezelfde
eenzaamheid. En dan is er nog Christine, als vrouw verloren in deze
reuzestad, maar tevreden als ze iemand kan helpen...
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Rondin (Michel Serrault) kijkt toe hoe de leider van
die « rare snuiters » (Philippe Noiret) de gekken daarboven vervloekt.

ger, ziet dit alles met lede ogen
maar tevens onmachtig aan Rondin weet echter wat er zoal onder Parijs moet bestaan aan onderaardse gangen, overyijfsels
uit o a de 17de eeuw (deze blijken werkelijk te bestaan, alleen
minder groot dan in de film), zodat hij niet zo verwonderd is
wanneer groenten uit de kloostertuin in de grond verdwijnen, een
kruidenier zijn wijnkelder met de
dag ziet slinken en meesterwerken uit het Louvre spoorloos
weggekaapt worden. Maar wanneer zijn eigen dochter en kort
daarop een hele troep buitenlandse toeristen in het niet verdwijnen, wordt het hem te gortig en
daalt hij af in het onderaardse
Parijs
Rondin is duidelijk diegene met
wie de toeschouwers zich kunnen
identificeren ; diegene die de
gaspards van op afstand bekijkt
maar toch ook met sympathie
voor deze mensen die niet meer
bij die gekken daarboven willen
leven.
• De rare snuiters » bezit net
als • De lijfrente » een vlot ritme, spirituele maar eenvoudige
humor en een fantasie die vertrekt vanuit een reëel gegeven
(hier de werkelijk bestaande onderaardse gangen). De film bezit
talrijke fijne gags. Opvallend is
wel dat de « bovengrondse gags •
de beste zijn.
Tchernia werd blijkbaar door de
onderaardse
beslotenheid
wat
geremd m zijn kreativiteit. De
gags komen in elk geval minder
goed over Het geheel is echter
een amusante klucht, die tevens
wars is van iedere platvloersheid
Iets wat tegenwoordig al een verdienste op zich is Dit is nu eens
een ontspannende familiefilm in
de goeie zin van dit woord. Geen
flauw gedoe zoals « Tom Sawyer », geproduceerd door « Readers Digest » die ook eens Iets
tegen de seks- en geweldrage
wilde gaan doen en dus een zogezegde familiefilm afleverde
Een belangrijke raad • als je « De
rare snuiters » gaat zien, mis dan
vooral de generiek met Deze is
reeds kenmerkend voor de ganse
film
je schaterlacht niet, je
glimlacht
Een weldoende, ontspannende glimlach die m deze
tijd vol stress zeker met te versmaden is
Hilde Dekeyser
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20EEUWS HEIMWEE NAAR
OUDE MEESTERS

De vernieuwde strekkingen zijn de jongste jaren van over atlantische oceaan gekomen. Was de abstrakte strekking nog
hoofdzakelijk een westeuropees verschijnsel (echter niet zonder Amerikaanse inbreng] dan is de op, pop en het hyperrealisme hoodzakelijk een Anglo-Amerikaans verschijnsel dat naar hier is overgewaaid. Vooral het hyperrealisme is een
Amerikaanse reaktie op de abstrakten en
op de surrealisten (met deze laatsten
hebben ze nochtans de tot het uiterste
gedreven technische afwerking gemeen).
Het is wel eigenaardig dat precies de
zgn. Nieuwe Wereld de pikturale waarden
van de zgn. Oude V\/ereld wil in ere herstellen, temidden van de chaos, waarin
nu eenmaal de beeldende kunsten zijn
terecht gekomen. De Amerikaanse hyperrealisten hebben trouwens behalve hun
Europese voorbeelden ook hun eigen
.. voorouders », nl. de zgn. naleven Wie
de grote tentoonstelling van Amerikaanse naleven enkele jaren geleden te Brussel zag, zal wel enig verband kunnen leggen tussen deze •< avant garde » en de
hyperrealistische •• Nachwuchs » van vandaag. Schilderden de naleven onhandig,
ze schilderden even rigoureus en geduldig als hun technisch zoveel knapper geworden 20-eeuwse nakomelingen (en vergeten we toch niet dat onder die Amerikaanse naleven kleppers zaten die qua
techniek en koloriet voor niemand moeten onderdoen).
In het kultureel centrum van de Kanadese
ambassade te Brussel, Loksumstraat (vlak
voor de Sint Goedele, op een gelijkvloers
van een building) maakten we dezer dagen kennis met het werk van vier leerlingen van de legendarisch geworden
realistische schilder Alex Colville, die
thans in Europa onbekend weldra als een
der vaders van het hyperrealisme zal bekend gemaakt worden Deze Colville was
in ieder geval iemand die alle knepen
van de schilderkundige alchemie onder
de knie had, voor hem hadden de Vlaamse primitieven de Italiaanse fresco's of
de Hollandse groot- en kleinmeesters
blijkbaar geen geheimen. Wat zijn leerlingen bvb. met tempera of eiwitschildering weten te bereiken grenst aan het
fenomenale (toch in een tijd waarin de
vakkennis als een streng te mijden element geldt).
Van de vier is Dan Price Brown ongetwijfeld de meester. Naast zeer eigentijdse
onderwerpen kiest hij typische Vermeeronderwerpen ; de briefschrijvende vrouw,
de musicerende jonge dame : het interieur is van onze tijd. de mode'len zijn
thans tussen de twintig en de dertig,
maar ze komen over in een Vermeersfeer, koloristisch minder sterk maar qua
matière boven de materie verheven (men
denkt niet meer aan schilder-kunst). Om
ook maar geen twijfel te laten bestaan
beeldt Brown zijn eigen vrouw als briefschrijvende dame af, met aan de wand
achter de schrijftafel een schilderij >• Gezicht op Delft » van Jan Vermeer. Brown
verheelt dus zijn affiniteit met de Delftse
meester niet, hij afficheert ze a.h.w , maar
m een eigentijds dekor. In « Portret van
een Kanadese » (een prachtig geschilderd paneeltje) doet hij aan de Italiaanse
rennaissance denken (profiel op een arkadisch landschap en met die typisch gebrande siena-nuance, mosgroen en ijl
blauw). Lichtspelingen a la Vermeer,
licht- en schaduw, sereniteit : men vraagt
zich af hoe zoiets nog mogelijk is tn deze
rumoertijd !
Ken Danby, Tom Forrestal en Christopher
Pratt zijn minder « artistiek », al is zo'n
vaststelling toch maar relatief. In « De
gele poncho » — een prachtig, monumentaal zelf(?)portret — bewijst Danby
een volbloed schilder te zijn, terwijl de
zeefdrukken van Pratt haast abstrakt aandoen en Forrestal de schoonheid van
het lelijke krachtig aan bod laat komen
in zijn verlaten bouwwerven, autokerkhoven of vervallen gebouwen, nota bene
via akwarellen, die van op afstand als

kleurenfoto's aandoen (de Amerikanen
hebben blijkbaar van de Engelsen de
begaafdheid in het akwarelschilderen geërfd).
Betekent het hyperrialisme nu het revival
van de figuratieve kunst ? Het beschikt
in elk geval over betere argumenten dan
vroeger, dank zij o.m. het hyperrealisme,
waaruit zich stilaan een « gewone » figuratie loswerkt, die niet zo erg meer
wil epateren dan wel een verstilde, innerlijk gerichte kunstuitdrukking wil zijn.
Ergens raken deze « veredelde » hyperrealisten de produktie van de Europese
neo-figuratie. Het is in elk geval een
boeiend proces om volgen. Inmiddels :
voor Brown, Danby, Pratt en Forrestal ;
coup de chapeau ! (R.C.)

LA TRAVIATA VAN BEJART :
EEN BIZARRE BAZAAR
In ontuchtige jongelingsjaren gunden wij
catchpromotor Pete Brackeniers de milde
penning en onszelf de bevrijding van
onze jeugdfrustraties door het bijwonen
van formidabele catchwedstrijden, waarbij we, tot groot ongenoegen van de
talrijke fans van het Antwerpse spierenbundel-idool Bert Mychel, steevast voor
de « valsaard » supporterden. Alle aanmoedigingskreten
tenspijte
was
het
steeds onze valserik die het onderspit
moest delven wat er ons toe aanzette
luidkeels « chique - te brullen, met het
riziko op een paar muilperen getrakteerd
te worden door het chauvinistische publiek. Die heerlijke jeugdperiode is helaas achter de rug. Alhoewel.
Na de première-reprise van «La Traviata»

in de regie van Béjart voelde ik terug
iets van die drang in me opborrelen, om
me te manifesteren tegen de meerderheid van het publiek in en met luider
stemme uiting te geven aan mijn ongenoegen. Wat, behoudens de enorme kosten vorig seizoen tegen deze produktie
aangesmeten en het domme snobisme
van het Brusselse publiek, zet direkteur
Huisman er toe aan dergelijke vervelende en pretentieuze voorstelling opnieuw te programmeren ? Ik behoor tot
de kategorie operafanatici, die het medium situeren waar het thuis hoort, nl.
als muziekteater. Deze vizie vergt veelal
het verlaten van de betreden paden en
het niet schuw staan tegenover eksperimenten. Maar als het probeersel ontaardt
in aanstellerij, als Jan Publiek gemanipuleerd wordt als klootjesvolk, kortom
indien mijnheer Béjart meent Verdi en
Dumas en de tekstboekschrijver Piave
te kunnen schofferen, dan heb ik het
recht de Munt te bestempelen als een
hoerenkast, waarvan de bewoners rijp
zijn voor een psichiatrische instelling.
Zonder ons over te leveren aan teoretische bespiegelingen over verantwoord
teater, moet gesteld worden, dat deze
produktie slecht teater is, want men verveelt zich stierlijk, niettegenstaande de
aktie utigesmeerd wordt over het ganse
teater (de Bühne -f de zaal) en er geld
noch middelen bespaard zijn om er een
kijkspektakel van te maken. Er blijft echter niet meer over dan een weinig originele show, die veelal de aandacht afleidt van de essentie.
Ik heb me de vraag gesteld, of ik door
Béjart's vizie een dieper inzicht gekregen
heb in de aktie-motivering van de personages, of ik iets meer vernomen heb
over hun sociale, karakteriële achtergronden ; of ik het gebeuren in zijn universele kader heb weten te situeren. Het
antwoord is negatief. Misschien ben Ik
een domme jongen, die niets van teater
afweet.
Ik verklaar me dan ook onbevoegd om
volgende fenomenen te verklaren : Violette gaat een stukje beeldhouwen tijdens
de ontmoetingsscène in II met vader
Germont. Nadien stort zij zich samen met

de geliefde Alfredo op een amorfe plaasterspecie. De balletdanser A.D. (Alexandre Dumas (?), een vondst van de regisseur) die de ganse opera door trippeltrappelt en soms de personages regisseert, verschijnt naakt in III. Voor ons
niet gelaten. Het funktioneel naakt, dat
we in het Arenateater zagen met Arrabal's « Zelfs de bloemen worden geboeid » heeft ons niet geschokt. Maar
hier in deze kontekst is deze streakpassage totaal zinloos. Bovendien, als die
vent perse naakt moet zijn, laat hem dan
normaal evolueren en niet alleen met
zijn gespierde kont naar het publiek. Is
dit misschien het middelpunt van het
labirint waarheen de regisseur ons wil
voeren volgens zijn schamele toelichting
in het programmaboekje ? De ontroerende sterfscène van Violetta in IV, waar je
als teaterman een dankbare kluif aan
hebt, ontaardt tot een groteske kavalkade : uit de scène duikt een soortement
zeilschip op (hé, daar komt de Vliegende Holander) en de klap op de v u u r p i j l :
niet Violetta sterft maar wel Alfredo en
vader Germont storten neer ! Dit is maar
een greep : elke scène zit vol met dergelijke nonsens.
De muzikale ondersteuning was koel, onzuiver en de dirigent had voor ons part
net zo goed kunnen vervangen worden
door een metronoom. De Griekse sopraan Vasso Papantoniou heeft een
enerverende vibrato in het middenregister
en een wankele hoogte. Ze heeft daarentegen wel een mooie rug maar het achterwerk is iets te plat en te breed. (En
het is niet mijn fout, dat ik de gelegenheid heb gehad me zo uitgebreid te verdiepen in deze weliswaar niet onbelangrijke maar niet terzake dienende details).
De Alfredo van Edoarde Gimenez klonk
vrij schriel maar technisch netjes. Over
de andere protagonisten kan globaal gezegd worden dat ze over veel moed en
geloof beschikken. Voorstellingen tot 19
mei in de grote zaal van de Munt.
RAY DE BOUVRE
Van volgende week af heeft hoofdredakteur Paul Martens mij verzocht me te
ontfermen over de catchrubriek. Waaraan graag gevolg gegeven.
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SPROOKJES UIT LAGE LANDEN
RENE VERBEECK 70

UIT
DE VOLKSMOND
GEPLUKT
Er zijn boeken, die alleen aktueel zijn op het ogenblik dat" zij
verschijnen,.want in wezen overleven zij de jongste boekenbeurs
niet. Er zijn er gelukkig ook andere, die men niet achteloos in
de boekenrek vergeet, omdat
men er geregeld naar teruggrijpt
en met onverminderde belangstelling leest. Het bewijs dat men
te maken heeft met één van de
belangrijkste schrijvers uit deze
en voorbije eeuwen ? Neen.
Want het boek, dat ik aan elke
bewuste literatuurliefhebber wil
aanbevelen, is eigenlijk geen literatuur, maar wel geplukt uit de
naamloze volksmond. De schrijvers ervan zijn — om slechts
enkele voorbeelden te noemen —
een 28-jarige dienstmeid uit Antwerpen, een 80-jarige schippersweduwe uit Willebroek, een 52jarige pastoorsmeid uit Hemiksem, een veldwachter uit Wambeek, een 70-jarige landbouwer
uit Aartselaar, een werkvrouw
uit Bonheiden, een stadhuisklerk
en een herbergier uit Antwerpen,
een hoofdonderwijzer uit Denderwindeke en, als bewijs dat niet
alle « auteurs » een hoge leeftijd hebben bereikt, ook een 9jarig meisje uit Antwerpen.
Maar ik moet stoppen, want de
lijst der naamlozen is te lang.

Toch moet erop gewezen worden,
dat de volksbloemen niet alleen
werden geplukt in het zuidelijkste
der Lage Landen, maar ook boven de Moerdijk.
Zo een boek is « Sprookjes van
de Lage Landen », rijkelijk geïllustreerd met tekeningen van de
welbekende Peter Vos en uitgegeven 'door de Bezige Bij te Amsterdam (te bestellen via de
boekhandel). De bijeengebrachte
« sprookjes » werden bewerkt
door Eelke de Jong en Hans
Sleutelaar, die op dat vak zowat
de voornaamste bronnen hebben
aangeboord in ons taalgebied, nl.
de « standaardwerken » door
Victor de Meijere, Pol de Mont,
Alfons de Cock, K. Ter Laan. E.J.
Huizinga-Onnekes, Jozef Cohen
en verscheidene anderen.
De bewerkers hadden vanzelfsprekend met enkele moeilijkheden te kampen. Immers, uitsluitend folkloristen waren het,
die in de 17de eeuw, toen de
volksmond nagenoeg gans beschaafd Europa had geïnspireerd
de vertellingen van het ongeletterde volk optekenden volgens
de overlevering, zodat het oorspronkelijk
karakter
ongerept
bleef. Daar tegenover evenwel
stond het nadeel, dat de volksmond niet luider en verder klonk

VAK-LITERATUUR
Sedert enkele tijd wordt er op de BRT een literair magazine
gepresenteerd met als welsprekende titel « Boeket ». Wie het
nog niet heeft gedaan, moet ook eens kijken naar deze
nieuwe vorm van
kleuteronderwijs.
Voldoende afwisseling is er alleszins. Zo kan men bijvoorbeeld kennismaken met Klazen en Thijzen, Durneetjes en
Decorten, genietend van de gezellige huiskamer, waarin de
letterkundige onderonsjes in knusse zetels zachtjes ten einde
glijden. Er zijn ook schokelementen in de vorm van verrassingen en geschenkjes.
Zo een verrassing is een vraaggesprekje met een genodigd
laureaat, aan wie de intelligentste
vragen worden gesteld,
en als toemaatje worden voorts enkele
glanzendnieuwe
boeken voorgesteld, zodat de uitgeverijen ervan o zo blij
zijn en — men gelove het of niet — men leert er zelfs
zonder spoedkursus enkele versjes in mekaar knutselen onder deskundige leiding en met de zeemzoetste glimlach.
Het bekroonde vaars mag als blijk van hoge waardering vele,
lange minuten op het grote bord prijken ten behoeve van
de ganse klas.
Ten slotte komt het moeilijkste van de les. Dus stelt men
lastige vragen aan argeloze kijkers, die aan de literaire wedstrijd willen deelnemen. Vragen zoals :
— Wie schreef « De mens van goede wil » ? of " Wie is de
onlangs overleden Nederlandse Boeman, die Vlaanderen ontdekte ? En wie dan, zonder ooit een boek te hebben gelezen,
een hoog cijfer heeft gekregen in het BRT-schooltje, omdat
hij in het verleden vlijtig heeft gekeken naar het televisiescherm, kraait het antwoord uit en wint de verzamelde
kapelletiesbanen of of andere klassiekers.
Misschien. Als het lot hem gunstig is en zijn juiste antwoora
bij toeval bovenaan ligt in de grabbelton.
' Boeket » is er dan weer geweest. Wie zijn neus diep, héél
diep in de literaire ruiker had gestoken, herinnert zich later
nog iets van de geur der strobloemen.
Men vindt het jammer voor de Klazen en Thijzen, de Durneetjes, de Decorten en al de anderen, want zij zijn allemaal
sympathieke mensen, die het waard zijn. Maar kent men de
voorgestelde auteurs nu beter ? Welnee. Weet men één
letter meer over poëzie en literatuur ? Och, nee. Zit men nu
op hete kolen om iets of méér van deze dames en heren te
lezen ? Helaas...
Wel herinnert men zich vaag de neus van Klaas, de monkellach van Decorte, het profiel van wie-was-het-weer ?
Vroeger gebeurde het wel eens, dat de BRT van de BBC een
laatavondprogramma
overnam, gewijd aan een auteur en
gekommentarieerd door een deskundige, die met een ploeg
vaklui naar plaatsen trok, waar deze letterkundige
vertoefde
en die onthullend zijn voor zijn leven of zijn werk. En men
begrijpt er nog minder van.
Want deze auteurs hebben wij ook Mogelijkheden eveneens.
Maar vaklui blijkbaar niet, omdat men bij de BRT — de
nieuwsdienst uitgezonderd — alleen maar lui mag zijn, ieder
in zijn eigen vakje.
W.V.
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dan binnen een beperkte kring,
zodat heelwat volkse vertelschatten in de vergetelheid dreigden
te geraken.
En schatten zijn het, hun al dan
niet oorspronkelijke afkomst buiten beschouwing gelaten. Ten
slotte komt het er niet of weinig
op aan, in hoever deze sprookjes van tussen de Dollard en
Duinkerken,
echt
Nederlands
zijn. Immers, de sprookjesvorm
zelf komt toch uit het Verre Oosten en dat heeft ook de gebroeders Grimm nooit belet kultuursprookjes te schrijven. En nu het
woord toch is gevallen, zou ik
zonder aarzelen de vertellingen
uit « Sprookjes uit de Lage Landen » tot kultuursprookjes willen
verheffen.
Er zijn er lange, verdroomde en
onwezenlijke, die terecht met
het beste op dat vlak kunnen vergeleken worden ; er zijn er spitse
en korte, die eigenlijk op een
vraag eindigen, wat me dunkt een
bewijs is van de volkse intelligentie ; er zijn er realistische
en boerse, waarbij Bruegel om
de hoek komt kijken ; er zijn er
vele, prachtige die mens en maatschappij typeren met nauwelijks
verholen ironie en die het gezag
zo kritisch benaderen als Reinaert de Vos. En er zijn ook pa-

rels van wijsgerige diepgang,
bijna afornismen en kursiefjes
om al onze schuinschrijvers te
doen schuimbekken van jaloersheid.
Het is ook een leerrijk boek,
omdat het onderricht waarom
water en vuur eikaars vijanden
zijn, waarom de katten zich
schoonlikken na het eten en op
muizen jagen, waarom de beer
een korte staart heeft en waarom de mensen alle kanten uitlopen.
En dat laat ons toe op een ander
aspekt van dit boek te wijzen :
zijn geschiktheid voor jong en
oud. Aanbevolen voor de jongsten, die weliswaar de betekenis niet snappen van een aantal
« sprookjes », maar die met volle
teugen kunnen genieten van vele
andere vertellingen, die zich uitstekend lenen om aan de klasgenootjes na te vertellen. Maar
ook aanbevolen aan de ouderen,
die uit het boek moeten voorlezen, zelf genietend van de sappige wijze, ja diepzinnige mond
van hun voorzaten. En andermaal
warm aanbevolen aan wie graag
het kostbare boek, wil bezitten,
dat de wonderlijke eigenschap
bezit voorname literatuur te zijn
zonder. . literatuur.
W. VREBOS

Dichter
René
Verbeeck,
wiens jongste werk onlangs
nog werd besproken in deze
rubriek, wordt 70 ! Naar aanleiding hiervan hebben de
gemeentelijke kultuurraad en
het gemeentebestuur
van
Hove, waar de dichter nu al
vele jaren woont, besloten
in samenwerking met de
Mortselse Kunstkring Sirkel
een
poëzieavond
omtrent
René Verbeeck te organiseren.
Tijdens de huidezitting in de
feestzaal van de Albrecht
Rodenbachschool 19, te Hove, op vrijdag 3 mei, te 20
uur, werd aan de gevierde
een « Liber Sircuïorum »
overhandigd.

ZWIJGEN
Dichter Stefaan Van den
Bremt is dan toch veroordeeld wegens medeplichtigheid aan Palestijnse terreurakties in Nederland. Ondanks de zwangerschap van
zijn vrouw en ondanks de
protesten van letterkundige
verenigingen, zat hij verscheidene maanden in voorarrest, want recht is recht
en daaraan valt niet te tornen.
De grootste misdaad die
Stefaan Van den Bremt beging, is het feit dat hij bleef
zwijgen, zelfs toen hij langs
de radio om vernam wat
zijn gelegenheidsvrienden in
Nederland op hun geweten
hadden, zijn verregaande argeloosheid bij het vervoer
der daders en de springstoffen buiten beschouwing gelaten.
Het potest van de letterkundige verenigingen was trouwens niet gericht tegen een
eventuele veroordeling —
want recht is recht — maar
wel tegen een eventueel
misbruik van het voorarrest,
vooral in moeilijke familiale
omstandigheden.
Het geval-Van den Bremt bevat dus een les.
Zou men de hele procedure
van het voorarrest niet kunnen herzien en andere, betere normen vastleggen om
eventuele
misbruiken
te
voorkomen. Kunnen de parlementairen niet even de
mond openen ?
Of zullen zij zwijgen. Zoals...

BIËNNALE TE KNOKKE
In het casino te KnokkeHeist wordt van 29 augustus tot 2 september de elfde
internationale biënnale voor
poëzie georganiseerd. Dit
keer is het thema de 50ste
verjaardag van het Manifest
van het Surrealisme, waarvan de vele vertakkingen zowel de plastische kunsten
als de poëzie vandaag de
dag nog vruchten dragen.
Inlichtingen en het volledig
programma kunnen worden
bekomen bij het sekretariaat
Keizerinlaan 7, 1030 Brussel.
Laten wij hopen, dat ook de
Nederlandse poëzie aan haar
trekken komt in de werkvergaderingen. De klachten
over de geringe belangstelling in het verleden vanwege Vlaamse en Nederlandse
letterkundigen, waren niet
altijd te wijten aan de onverschilligheid van onze taalgemeenschap.
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ZATERDAG
MEI

ZONDAG
MEI

13 45 Beentje buiten.
14 15 Cup final. Sfeerprogramma.
14.45 Voetbal ; Liverpool - NewCastle. Britse cup final.
17.30 Volksuniversiteit.
18.00 Fabeltjeskrant.
18.05 Star Trek.
18 55 Vida Animada. Tekenfilm.
19.05 Doorgaand verkeer.
19.45 TV-nieuws.
20.15 Moeders slimste.
20.45 Met de muziek mee.
21.35 Terloops.
22.20 Cannon.
23.10 TV-nieuws.
'
23.20 Basketbal. De Beker van
de Televisie.

10.30
14.30
15.00
15.15
17 15
18.15
18.20
18.45
19.45
20.00
20.40
21.30
22.15
23.05

Protestanse dienst.
Magister Maesius.
De toverbal.
Binnen en buiten.
Gala Unicef.
Fabeltjeskrant.
leder zijn zeg. Over het gebruik van de gewesttaai.
Van Pool tot Evenaar.
TV-nieuws.
Sportweekend.
De Waltons.
Ook dit is leven. Een al te
lange winter.
Première-magazine.
TV-nieuws.

11 30
14.45
16.45
18.45
18.55
19.05
19.30
19.53
20.10
20.25
22.15
22.50

14.00
18.00
18.05
18 30
18.35

MEI

19 10
19.45
20.15
21.45
22.35

DINSDAG
MEI

14.00
18.00
18 05
18.30
19.10
19.45
20.15
21.05
21.55
22.10
22.40

WOENSDAG
8
MEI

WIJ 2e

16.30
17.55
18 00
18.53
19.20
19.45
20.15
20.25

Schooltelevisie.
Fabeltjeskrant.
De familie Partridge.
Korte film.
Mindanoo Mistiru. Stemmingsbeelden uit Ethiopië.
Sporttribune.
TV-nieuws.
Oog om oog. Sociale film.
Ten huize van Jef Contreyn.
TV-nieuws.

Schooltelevisie.
Fabeltjeskrant.
Het grote koraalrif.
Tienerklanken.
Uit de dierenwereld.
TV-nieuws.
De man die zichzelf achterna zat.
Een vader wat is dat ? Gezinsprogramma.
Scarabus. Tekenfilm.
Het vrije woord. Het Willemsfonds.
TV-nieuws.

J^vanjong.
Fabeltjeskrant.
Wie weet, wint.
Volksuniversiteit.
Yoga.
TV-nieuws.
De cirkusschool.
Voetbal : AC Milaan
Maagdenburg FC.
22.10 Pano 74.
23.00 TV-nieuws.

18.45
18.55
19.05
19.50
20.10
20.25
21.45
22.50
23.20
23.25

Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Simon Wiesenthal
Reportage Waalsdorpervlakte, dodenherdenking.
TV-nieuws.
De overval in Joure.
Requiem Wolfgang Amadeus Mozart.
Hier en nu.
TV-nieuws.
Lied van de week.

11.30
14.00
14.15
14.30
15 20
17.15
18.00
18.55
19.00
19.15
19.45
20.15
20.45
22.20
22.45
23 30

Eucharistieviering.
Teleac.
TV-nieuws.
Het programma met de
muis.
Star Trek.
Suriname-Antillen.
Woord voor woord.
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Het koncertgebouw.
Gunsmoke.
Citroentje met suiker.
Brandpunt.
Een beeld van de ongehuwde moeders.
TV-nieuws.

18.50
18.55
19.00
19.00
19.25
20.40
20.45
21.30
22.10
22.45

Schooltelevisie.
Ti-Ta-Tovenaar.
^
TV-nieuws.
Blacik Beauty.
Tweekamp.
TV-nieuws.
Vidocq.
De Hollandse bergen. Reportage.
Promotie ! Tragi-komedie.
Omlijst.
Socutera.
TV-nieuws.
Teleac.

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.21
21.10
22.00

deze

Schooltelevisie.
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Voor achten.
TV-nieuws.
Frank Sinatra, akteur en
zanger. Not as a stranger.
22.30 Witte kwis.
23.20 Den Haag vandaag.
23.35 TV-nieuws.

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.20
21.10
21.50
22.40
22.45

Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
De stratemakeropzeeshow.
Guyana-waterland.
TV-nieuws.
De Onedin-lijn.
2 voor 12. Kwis.
Achter het nieuws.
TV-nieuws.
Teleac.

14.00
18.10
18.30
19.00
19.15
19.45
20.20
20.45
21.35
22.30

10.45
17.00
18.45
20.00
19.05
19.50
20.00
20.25
22.15
22.40
22.55

18.45
18.55
19.05
20.00
20.20

Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Nederpopzien.
TV-nieuws.
Le plan et le se . Tsjechische inzending Montreux
1973.
Van onderen.
Panorama woensdag show.
Kenmerk.
Teleac.

16.45
18.55
19.00
19.15
19.45
20.25
22.15
22.55

11.00
14.00
15.15
15.17
15.43
16.30
17 00
18.55
19.00
19.05
20.00
20.50
21.40
22.30
23.00

MAANDAG

Teleac.
Sportpanorama.
Stuif-es-in.
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Het wonder der natuur.
Micronesië.
Bericht aan de levenden.
Waalsdorpervlakte.
TV-nieuws.
De sneeuw van de Kilimanjaro.
Het Nederlands kamerorkest.
TV-nieuws.

10.45
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.21
21.15
22.05
22.35
22.45
22.55
23.00

10.45
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20

Schooltelevisie.
De film van ome Willem.
Ti-Ta-Tcenaar.
TV-nieuws.
Van gewest tot gewest
Socutera.
TV-nieuws.
Finale Europa Cup II.
Panoramiek.
Den Haag vandaag.
TV-nieuws.

Woord voor woord.
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Polly in Tunesië.
Studio sport.
TV-nieuws.
Diagnose. Het zere been.
Diagnose-diskussie.
Dokter ja, dokter nee
TV-nieuws.

Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Toppop.
Het ziekenhuis.
TV-nieuws.
Cannon.
Teievizier magazine.
Helen, een vrouw van
tijd.
22.50 TV-nieuws.
22.55 Teleac.

21.00
21.25
22.00
22.30

9.45
11.00
12.00
13.00
13.40
14.00
14.50
15.30
16.00
17.10
17.50
18.30
19.00
19.30
19.45
20.05
20.30
20.35
21.55
22.45
23.30

Vrijetijdsmagazine.
Interwallonie.
Ciao amici.
Appuntamento Italiano.
Tennis. België-Joegoslavië.
(Davisbeker).
Landbouwnieuws.
A vos marques.
Barbapapa.
Het uitgaansleven.
Toumai.
TV-nieuws.
Le jardin extraordinaire.
Man Hunt. Western.
Tony and Lena. Show.
Basketbal. Liga-tornooi In
Lier.
TV-nieuws.

Yoga.
Eucharistieviering.
Faire le point.
Concertissimo.
Couleurs et formes.
Daktari.
Paarderennen in Groenendaal.
Tennis. Daviscup.
Sportuitslagen.
Sept sur sept.
Follies.
Voetbalbeelden,
Antenne soir.
Mister Magoo.
TV-nieuws.
Sportweekend.
Suggestions.
Le renard h l'anneau d'or.
Midem 74.
Basket.
TV-nieuws.

14.00
18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15

Schooltelevisie.
1, 2, 3... j'ai vu.
TV « F ». Vroüwenmagazine.
La pensee et les hommes.
Lundi-sports.
TV-nieuws.
Prix Louis-Philippe Kammans. TV-spel.
21.55 Dirigenten : Pierre Bartholomee en Irvin Hoffman.
22.55 TV-nieuws.

Schooltelevisie.
1, 2, 3... j'ai vu.
Seniorama.
Antenne soir.
L'Age en fleur.
TV-nieuws.
Télé-souvenances.
La cloche Thibétaine.
Styles.
Twee korte films : Grandviziropov machine ; 1' Autobus.
23.10 TV-nieuws.

Feu vert.
Le manége enchanté
Antenne soir.
L'Age en fleur.
TV-nieuws.
Voetbal.
Situation 74.
TV-nieuws.

4 MEI 1974
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DONDERDAG

14.00
18.00
18.05
18.30
19.05

MEI

19.45
20.15
20.45
21.45
22.15
23.05
23.15

VRIJDAG
10
MEI

14.00
18.00
18.05
18.15
18.25
18.50
19.20
19.45
20.15
21.05
21.50
23.20

4 MEI 1974

Schooltelevisie.
Fabeltjeskrant.
Black Beauty.
Tienerklanken.
Illinois, land van Lincoln.
Dokumentaire.
TV-nieuws.
Wachtwoord. Kwis met Leopold Vermeiren en Lieve
Willems.
Bij gebrek aan bewijzen.
TV-spel.
Standpunten. Instituut Emile Vandervelde (BSP).
Première.
TV-nleuws.
Yoga.

Schooltelevisie.
Fabeltjeskrant.
Bolek en Lolek.
Volksuniversiteit.
Op safari in Argentinië.
Gentse feesten. Dokumentaire.
Ziet u er wat in ?
TV-nieuws.
De familie Ashton.
Konfrontatie.
Ouelque part quelqu'un.
Film.
TV-nieuws.

10.45
18.45
18.55
19 05
19.20
19.45
20.00
20.21
20.35
21.00
21.45
22.00
22 20
22.50
23.15

10.45
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.21
21.55
22 55

Schooltelevisie.
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Beertje Colargol.
Zwijgen is goud.
Popeye.
TV-nieuws.
Berichten uit de samenleving.
All in the family.
Wat God verboden heeft,
zal de Italiaan niet scheiden.
Paris vue par ..
De wind blaast waarheen
hij w i l .
Death wish.
Ars Musica.
TV-nieuws.

Schooltelevisie.
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Wie van de drie
Mash.
TV-nieuws.
Columbo.
James Last on tour.
Praten met de ministerpresident.
23.0S Uit de kunst.
23.30 TV-nieuws.

18 45
18.55
19.05
19 30
20.00
20 21
21.00

Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Sjoko.
Jackpot.
TV-nieuws.
Woodhouse aan de Wolqa
Het bewogen leven van baron Von der Trenck.
22 30 Den Haag vandaag
22.45 TV-nieuws.
22.50 Schooltelevisie.

Schooltelevisie.
1, 2, 3
j'ai vu.
Yoga.
Antenne soir.
L'Age en fleur.
TV-nieuws.
Contacts.
Les frères Siciliens. Dra
matlsche film.
21 55 Le carrousel aux images.
22.40 TV-nieuws.

18.45
18.55
19.05
19.30

14.00
18 10
18.30
19.00
19.30
19 45
20 20
21 35
22 45

20.00
20 21
21 40
22.50

Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Zorro.
Nederlandse platen troeven.
TV-nieuws.
Vervolg Nederlandse platen troeven.
Het bewogen leven van baron Von der Trenck
TV-nieuws.

14.00
18.10
18 30
19 00
19 15
19 45
20.15
20 20

Schooltelevisie.
1, 2, 3
j'ai vu.
Sept sur sept.
La pensee socialiste
Mister IVIagoo.
TV-nieuws.
Dossier : Le travail.
Histoire d'Amérique.
TV-nieuws
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VAN DAC...
MAANDAG
Miei Puttemans mocht vandaag
zijn « geval » gaan eksplikeren
voor het uitvoerend komitee van
de atletiekbond. Hij werd onlangs
zoals men zich herinnert, verbod
opgelegd in het buitenland te lopen, en dit tot einde juli. Van die
straf werd nu een maand afgepitst, zodat Miei vanaf 1 juli opnieuw op toer kan gaan. Of die
strafvermindering serieus genoeg
was om Miei tevreden te stellen,
dat is een andere kwestie.

MET KLARE KOP
Er is verleden week weer veel over Miei Puttemans gesproken. Dit
naar aanleiding van zijn strafvermindering (tot 1 juli in plaats van tot
31 juli]. De ene kiest partij voor Miei en zegt dat de atletiekbond een
beetje - vangt », de andere ziet in Miei een opstandig element, dat
absoluut wat moet « bijgevezen - worden. Laten wij het allemaal in
het midden, en laten wij even kort en bondig nagaan wat er allemaal
gebeurd is het laatste jaar.
Eerst werd Marcel Mouton, de manager van Miei, voor drie jaar geschorst. Om een of andere, nooit duidelijk omschreven reden, kreeg
Miei einde '73 verbod deel te nemen aan een wedstrijd in Frankrijk.
Daarover boos, en met reden dunkt ons, zwiert Puttemans er tijdens
het Belgisch veldloopkampioenschap duchtig met zijn klak naar. Hij
geeft forfait voor de landenveldloop te Monza, en, toch aangeduid,
herhaalt hij dit forfait enkele dagen voor de dag van de landenveldloop.
Wegens deze weigering krijgt hij verbod gedurende 10 dagen een
veldloop te betwisten. Maar op 24 maart neemt hij toch deel aan een
veldloop in Milaan. Hij krijgt verbod nog in het buitenland aan te
treden tot 31 juli, en Mouton wordt levenslang geschorst. Miei is nogal
loslippig tegenover de joernalisten, beschuldigt de federatie ervan
hem « te zoeken ' en zijn klub miserie aan te doen. Niettemin wordt
zijn straf enigszins beperkt . tot 1 juli. Blijkbaar had hij beter verwacht.
Tot zover de feiten. Geen haar op ons hoofd — voor zover er nog
opstaan — denkt eraan Miei Puttemans of de federatie de steen te
werpen. Er zitten hier, naar onze mening, twee elementen achter die
de zaak zowel voor de ene als voor de andere partij bijzonder moeilijk
maken.
Eerste lement : zoals alle federaties is de atletiekfederatie
wat overgestruktureerd. Men heeft met goede bedoelingen de zaak zó waterdicht willen maken dat de persoonlijke vrijheid van de atleet regelmatig in het gedrang moét komen. Daar kunnen Fernand Mingels en
zijn mensen niet aan verhelpen zolang zij trouw willen blijven aan hun
strukturen en reglementen, en dat is simpelweg hun plicht.
Tweede element : er moet niet over gezeverd worden. Miei Puttemans
is in de praktijk een béroepsatleet (hij is ver van de enige trouwens)
en in teorie een amateur. De federatie is alleen afgestemd op amateurs. Menselijk gezien lijkt het ons een recht van Puttemans zijn
talenten ten gelde te maken : hij moet voor zijn gezin zorgen. Volgens
haar statuten kan de federatie dat niet dulden, maar zijn, menselijk
gezien, die statuten nog verdedigbaar ?
Dit vaststellen is niet moeilijk. Het oplossen is wat anders. In ieder
geval moet men eerst het element persoonlijke vete en zo terzij schuiven, en nadien eens met klare kop onderzoeken of de enkeling (Miei)
volledig zijn rechten kan doen gelden binnen de strukturen van de
federatie. Zo ja moet hij er zich bij neerleggen of zich van de federatie
losmaken — bij voorbeeld door in Amerika beroepsatleet te worden,
of hier bij ons zelfstandig amateur —. Zo neen moet men de strukturen aanpassen, en zich desnoods losmaken van de opgelapte maar
in wezen sterk verouderde principes die aan de basis liggen. Dat kan
moed en doorzicht vergen. Maar men staat tegenover een feit, en een
feit is eerbiedwaardiger dan een Lord Mayor. Zelfs dan een federatie.

NIET AKKOORD
Onze maat — en vooraf duidelijk
gezegd :• supporter van Klub Mechelen — was zo verontwaardigd
omwille van de strafschop die
Anderlecht op het einde van de
match
Anderlecht - Mechelen
kadoo kreeg (dat is wel het
woord), en die de Brusselaars
meteen een kompetitiepunt opleverde, dat hij zich afvraagt waar-

om al die provincieklubs, die te
Brussel zo dikwijls de peer zijn
van scheidsrechterlijke beslissingen, niet ineens forfait geven
als ze er naartoe moeten, of ergens een invallersploeg sturen.
Wij begrijpen zijn supportersverontwaardiging, maar het is niet
omdat men al eens de peer is,
dat men zelf uit het oog moet
verliezen
dat
de
sportiviteit
vraagt ; spelen voor wat men
waard is.

DINSDAG

Vindingrijke gehandikapten
validen...

voorbeeld voor luie

een punt. Dat moeten er dit jaar
toch al een stuk of vier geweest
zijn, dachten wij.

SPANNEND
En nog is de voetbalkompetitie
In de hoogste afdeling niet ten
einde. Eén speeldag voor het einde staat Anderlecht aan de leiding met 39 punten, gevolgd door
Antwerp en Erweedeejem met 38
punten. Het zal dus de laatste
speeldag zijn die zal moeten beslissen. Anderlecht speelt op
Beveren, Antwerp tegen Klub
Brugge en Molenbeek tegen Lierse. Indien Beveren tegen Anderlecht wint, en Antwerp op Molenbeek wint, wordt Antwerp kampioen. Haait Antwerp twee punten
en Anderlecht één, dan zou een
test-match tussen beide ploegen
moeten beslissen wie kampioen
wordt. Vermits het nu verder zo
is dat Beveren door een overwinning op Anderlecht niets kan winnen dan wat prestige, en hetzelfde geldt voor Klub Brugge op
Antwerp, zien we zowel Anderlecht als Antwerp winnen, en Anderlecht dus kampioen worden.
Op de valreep.
Een voetbalkompetitie laat ons zo
koud als ijs. Wij aanzien dat pis
een kommerciële
onderneming
waarbij wij op geen enkele manier betrokken zijn. Maar vermits
het kompetitiebootje vaart onder
de vlag van de sport, moet het
een beetje serieus blijven. Wij
hebben zondag herhaaldelijk op
het TV-schermpje de penalty gezien die Anderlecht toegekend
kreeg. Als men het ons vraagt,
en in alle oprechtheid ; dat was
geen penalty, hoogstens onvrijwillig handspel. Wij kunnen dus
enkel vaststellen dat een scheidsrechterlijke vergissing voor de zoveelste keer de Brusselaars 'voordeel bracht onder de vorm van

KLEIN STUKJE
De vedetten die zouden deelnemen aan de grote prijs van Duitsland (motorennen) eisten, om veiligheidsredenen, dat 5000 strobalen zouden bijgeplaatst worden
op de omloop. De inrichters vonden dit chantage — in werkelijkheid zal er wel wat anders achter gezeten hebben, altans volgens de uitleg op de Duitse TV
— en omdat ze daarenboven geen
stro meer vonden in de omgeving
(och arme), deden ze dan maar
zonder vedetten. Het rezultaat
was dat de verschillende proeven
gewonnen werden door •• krabbers » en dat er in gazettekens
als « Les Sports » maar een heel
klein stukje verscheen over de
grrrote prijs van Duitsland. Zo
ongeveer gelijk dit.

^ ^
Waarom hebben
^ ^
w i j al die jaren
gezwegen en onze ogen
gesloten voor gebruiken
die het leven van de rennen verkorten en dus
misdadig z i j n , en tevens
de uitslag vervalsen, en
dus in strijd zijn met de
eerlijkheid ?
^ 9
W . van Wijnendeale

Vandaag begint de ronde van
Spanje. Nog wel een stilaan klassiek wordend proloogje, een tijdrit van volle 5 kilometer, maar
het is een begin. Er rijden een
15-tal Belgen mee, maar zij behoren niet tot de favorieten. Luis
Ocana zou de te kloppen man
zijn. Luis Ocana die, zo zegt men,
sukkelt met zijn gezondheid, maar
die toch de drie grote ronden
(Spanje, Italië, Frankrijk) wil rijden. Goeie goesting met een ziek
lijf.

WOENSDAG
Weer zo'n voetbaldag vandaag.
De terugwedstrijden van de halve
finales van de Europese kompetitie voor landskampioenen (wat
een naam, zeg) worden immers
gespeeld, leder TV-bezitter is bijgevolg zedelijk verplicht naar
voetbal te kijken. Om ieder vermoeden van
diskriminatie te
voorkomen, zenden de BRT en de
RTB dezelfde match uit op hetzelfde uur. De ene uiteraard
voetbal in 't Vlaams, de andere in
't Frans. En iets anders hoeft
niemand te zien, na.

DONDERDAG
In onze krant wordt een wedstrijd aangekondigd. Eerste prijs
een velo van Eddy (Merckx, voor
onze échte lezers). Tweede tot
51ste prijs : een velo « Eddy
Merckx ». Dan nog 500 prijzen :
een gele trui Eddy Merckx. En
al degenen die een velo winnen,
zullen ontvangen worden door
Eddy Merckx. Misschien krijgen
zij dan nog een hand van Eddy
Merckx. Wat vnpn moet doen om
al die
Merckxen te winnen,
wordt niet vermeld. Dat moet
men elders gaan vragen.

VRIJDAG
Ons lodderig oog valt stomweg
op de uitslag — of de rangschikking, kan ook zijn — van de wedstrijden paardrijden (dressuur) te
Badminton. Eerste prinses Ann
van Engeland. Tweede Mark Philips, echtgenoot van de prinses.
Derde Mark Philips, in dezelfde
kwaliteit maar gezeten op een
ander paard. Het enige dat wij
er kunnen over zeggen is dat de
leden van de Britse koninklijke
familie blijkbaar een beetje daar
zijn als het op paardrijden aankomt.
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8) Patroon van St. Truiden - Gerecht
9) Verkorting van « Katarina » Pers. voornaamwoord (middelnederlands)
10) Taalgroep verwant met het
Fins
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1) Joegoslavisch staatshoofd kenspreuk
2) En dergelijke - Figuur uit
« Leven en dood In de Ast »
3) Rugwaarts - Ruw, lelijk
4) Polder gevormd door een
drooggelegd meer
5) Italiaanse
beeldhouwer
uit
de 16de eeuw
6) Teken
7) Droevig - Zo staat het er
8) Neon - Voegwoord
9) Hersenschim
10) Muzikaal
gedeelte
tussen
strofe en refrein
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Warmteregelaar
6
Gedachte - Ingenieur
Eindstation
7
Dubbele medeklinker - Hildebrand
3
5) Hoofd - Ex-stier - Tweeklank
6) Twee opeenvolgende mede- 9
klinkers van « PEN »
10
7) Deel van het oor - Muurholte
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Vandaag een beetje staan kijken
naar twee boogschutters op hoog
niveau (één is gewezen kampioen
van België), en aan de manier
van lopen van die mannen (telkens zij hun pijlen gaan terughalen) gemerkt dat zij getrainde
sportlui zijn. Verder vastgesteld
dat er nog heel wat komt bij
kijken eer zo'n pijl vertrekt. Tenslotte ons afgevraagd of boogschieten niet aan de nogal dure
kant uitvalt. Boog, pijlen, doel,
kijker, het leek ons allemaal niet
van het goedkoopste.

Voor ons ligt de brochure van
het ADEPS (Bestuur voor lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven van het — Franse —
ministerie van Kultuuri be+reffpnde de sportkampen die deze zomer worden ingericht. Het zijn er
zo maar liefst vijfhonderd, met
beoefening van 35 verschillende
sporttaken, ingericht in Brussel
en overal in Wallonië. Hier kan
toch moeilijk beweerd worden
dat niet gezorgd wordt voor gelegenheden om aan sport te
doen.

TOT DAC...
4 MEI 1974
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voor het Waasland lekte het plan
vroegtijdig uit, al hadden we het liever vóór de verkiezingen zien gebeuren !
De reaktie kwam onmiddellijk, zowel
van de parlementairen als van de gemeenten. St. Niklaas was eerst met
een zeer scherpe motie. Een tiental
gemeenten volgden. Er werd scherp
gereageerd tegen het feit dat geen
politiek verantwoordelijke
besturen
werden geraadpleegd, dat de nieuwe
plannen indruisen tegen het gewestplan, dat de milieuschending een
zeldzaam en waardevol natuurgebied
trof en andermaal zoveel Wase landbouwers zouden worden bedreigd in
hun bestaan.
Uit het Antwerpse kwam steun van de
verdedigers van Luchthaven Deurne.

WAASLAND NIET LANGER ZOET !

MASSALE VOLKSREAKTIE
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£;nd maart werd in het • Laatste
Nieuws » bericht over nieuwe vlieg
havenplannen in het Waasland. Eer,
maand later haast de minister van
Verkeerswezen zich om te vertellen
dat hij de <• studie van de luchthaven
Bazel officieel stopgezet »
Hoe komt dit ? Tussen deze twee gebeurtenissen is een vloedgolf van protesten losgeslagen, die heel de Scheldekant m beroering bracht en overal
in het Waasland diepe
weerklank
vond Nooit werd in het Waasland zo
massaal en zo eensgezind opgetreden
tegen een aanslag op karakter en bestemming van de eigen streek en de
bedreiging van eigen gezond'iieid, have
en goed

De verslaggever konkludeerde : alhoewel deze laatste [d.i. Wase oplossing)
zowel uit vliegtechnisch als uit oogpunt van vliegveiligheid en geluidshinder ontegensprekelijk veel gunstiger
uitviel, dat het overvliegrisiko van eer
woongebied met circa 50.000 inwoners
(tegenover 140.000 in Deurnel wel verminderd was maar niettemin te hooc
bleef. Hij legde er de nadruk op dal
de inwoners van dit woongebied, dal
tot nog toe van geluidshinder gespaard
bleef, het voor hen nieuwe fenomeen
veel scherper ervaren en derhalve heftiger zouden reageren dan diegenen

die aan de hinder reeds gewend waren.
Ondanks deze wijze waarschuwing gaf
Ramaekers aan de Regie der Luchtvaart opdracht om een Wase oplossing
uit te werken.
Op luchtfoto's en stafkaarten werd
gezocht naar een plek waar men de
startbanen kon trekken en de geluidskegels projekteren boven niet al te
druk bewoond gebied.
Naderhand bleek dat het vliegveld zou
komen in Bazel en gedeeltelijk op
Kruibeke en Temse !
Zo zie je maar weer hoe « centraal »
de MENS eigenlijk staat. Gelukkig

HET DROOMBEELD
VAN DE PLANNENMAKERS
Het is de tweede keer dat plannen op
redaktietafels dwarrelen, waarin over
een vlieghaven in het Waasland werd
gesproken De eerste keer zou er een
luchthaven komen te Waasmunster (ja,
in dit unieke park van bos, hei en .
villagronden).
Grote namen als « Beneluxhaven »
werden gebruikt, maar in feite ging
het erom een luchthaven in te planten
in de driehoek Gent-Antwerpen-Brussel. steden die onderling bereikbaar
zijn langs snelle wegen in minder dan
een uur
De reaktie was snel en scherp, vooral
vanuit Sint-Niklaas, Waasmunster en
Sinaai, de rechtstreeks bedreigde gemeenten.
Er kwamen moties los, de milieugroepen trommelden vergaderingen bijeen.
Volksuniemandatarissen ondervroegen
de minister. De antwoorden wraren
niet van aard om de bevolking definitief gerust te stellen, maar elk zinnig
mens moest toegeven dat in Waasmunster geen plaats was.
Intussen raakte men niet akkoord over
Deurne. Hoewel de deskundige rapporten een aanpassing en modernisering van Deurne bepleitten, als alternatieven bleven Oostmalle en het
Waasland geviseerd
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De klachten van de gemeentelijke instanties en de parlementairen van de
streek bleven niet zonder gevolg :
minister Ramaekers kwam reeds op 29
maart '74 naar Temse om uitleg te
geven over zijn plan. Hij werd onthaald op een spontane en indrukwekkende betoging, waarin vooral de verontwaardigde boeren voor grof geschut zorgden, maar waar de hele bevolking mee simpatiseerde.
In Temse werd heel het verkeer lam
gelegd. Terwijl buiten de voetzoekers
en kanonnetjes knalden, poogde de
minister duidelijk te maken dat de
geluidshinder toch niet zo erg zou zijn.
Maar de Volksunie wou op die argumentatie niet ingaan : deze ruimte is
voorbehouden voor landelijk ruimtegebruik. Aan de ekonomische groeipool
Antwerpen werden duizenden hektaren
geofferd, ten koste van veel menselijk
leed en sociale ontwrichting. Senator
Coppieters legde de nadruk op het
gewestplan dat een broos evenwicht
nastreeft voor de toekomst. De minister stuitte op de tegenstand van alle
partijen en burgemeesters. Hij moest
bij het weggaan tegen de volkswoede
beschermd worden. Hij was onder de
indruk van dit verzet. Dit gaf de bevolking hoop : Het plan was nog niet
in een definitieve fase, dus moest nu
het verzet georganiseerd.
Rond de betrokken gemeentehuizen
ontstonden koördinatiekomitees. (Naderhand zou blijken dat de CVP zorgvuldig alle andersgezinden had geweerd van verantwoordelijke posten).
Overal verschenen affiches van diverse grootte, in eensgezind verzet.
Geen vliegveld te Bazel, geen vliegveld
te Temse, geen vliegveld in het Waasland. Van hof tot hof hingen de zwarte
vlaggen
Honderden automobilisten, fietsers,
traktorrijders en vrachtvoerders beantwoordden de diverse oproepen voor
auto-karavanen
De
massameetings
werden door duizenden bijgewoond,
weer of geen weer. Dreigender klonk
het hier en daar in de berookte cafés :
sabotage.
En in Sint-Niklaas zou het hoogtepunt
komen, op 18 mei.
Maar de minister maakte er een eind
aan : hij sloot de boeken. Daarmee
werd de aktie voorlopig opgeschort
maar .. de waakzaamheid blijft.

VANWAAR DIT KRACHTIG VERZET ?
Tien jaar geleden werd het vonnis geveld over de polder.
Honderden boeren, bejaarden, middenstanders werden er verdreven. Bitter
is daar het verzet geweest, maar men
stelde het belang van de LO-ontwikkeling in politieke kringen zeer hoog.
Nu lijkt het dat men in het Waasland
beseft : ergens is een grens aan de
vernietiging die men kan dulden. Het
milieu bewustzijn is overgeslagen naar
de brede massa, die voor 't eerst sinds
jaren weer ervaart dat de basis wel
nog invloed kan uitoefenen.
Dat is een goede zaak voor de demokratie.
De plannenmakers van Grote Ring, van
Kanaal van den Daele en mogelijke
vliegveldhelden houden het zich voor
gezegd.

Een beeld van de betoging te Temse,

Nelly Maes,
volksvertegenwoordiger,

4 MEI 1974

