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DE OVERGANGSREGERING

BSP NU IN DE OPPOSITIE
Zoals in de Kamer van Volksvertegenwoordigers vorige week, kreeg
de minderheidsregering-Tindemans deze week ook in de Senaat het
(beperkte) vertrouwen, door de onthouding van de federalistische frakties bij de vertrouwensstemming.
De verbale krachtpatserij van een aantal BSP-ers kon niet verhinderen
dat het voor alle politieke waarnemers duidelijk werd dat de BSP zich
niet erg happy voelt in de oppositie, waarin zij zichzelf heeft gemanoevreerd. De lange gezichten van hun topfiguren en gewezen
ministers spraken boekdelen. Het ziet er naar uit dat de BSP-« strategen » Van Eynde en Cools de komende weken nog harde noten zullen
te kraken krijgen vooral van... hun eigen partijgenoten. Tijdens het
investituurdebat in de Senaat, dinsdag en woensdag, vaardigde de VU
drie sprekers af naar de tribune : de hh. Jorissen, Vanhaegendoren en
Van der Eist. Zij lieten er geen twijfel over bestaan dat de VU dit
minderheidskabinet een levenskans wilde geven door zich te onthouden. Oat belette hen overigens niet ook kritische taal te laten
horen over wat in de huidige regeringsven^laring staat te lezen. In
dit blad, en in het volgende, brengen wij beknopt verslag uit over
deze tussenkomsten.
DE INFLATIE
Senator Jorissen legde er reeds
bij zijn inleiding de nadruk op dat
de regering een grote inspanning
zal moeten leveren om de duizelingwekkende inflatie in te tomen. Deze « onrechtvaardigste

EEN KANS
OM HET
ANDERS
TE DOEN

van alle belastingen » omdat zij
vooral hard aankomt voor de mensen die het met een beperkt inkomen moeten stellen. Dat is
trouwens ook een van de redenen
waarom de VU erop stond dat er,
hoe dan ook, een regering diende
gevormd. De h. Jorissen laakte in

dat verband het wekenlange tijdverlies, dat de onderhandelingen
van de h. Tindemans met de BSP
meebrachten. En hij gaf terloops
de BSP-ers een mep die nu hoog
van de toren blazen en vinden
dat alles zeer slecht gaat nu zij
er (pas sedert 1 week) niet meer
bij zijn.
GEWESTVORIWING
In verband met de gewestvorming
stelde de h. JorisFen vast dat in
Vlaanderen de CVP en zelfs de
PVV de jongste jaren een hele
evolutie hebben doorgemaakt en
tot op zekere hoogte de Volksunie in haar opvattingen terzake
zijn gevolgd. Dit, en ook de tegenstellingen die tussen deze par.
tijen en BSP waren gegroeid in
de voorbije maanden, hebben uiteindelijk geleid tot het gesprek
van Steenokkerzeel en de huidige
politieke situatie. Alleen de BSP
blijft zich nog opstellen als een

De minderheidsregering-Tindemans heeft het investituurdebat in Kamer en Senaat
overleefd, dank zij de tegemoetkomende houding van
de federalistische partijen.
Haar programma is momenteel van weinig betekenis,
ze zal het immers nauwelijks
kunnen uitvoeren
ofwel
wordt zij weldra verruimd —
en dan komt er een ander
regeringsprogramma — ofwel
gaat zij spoedig ter ziele.
Het is een typisch overgangs.
kabinet.
De Volksunie heeft dit kabinet-Ti ndemans mede een beperkte levenskans geboden.
Opdat de dialoog van Steenokkerzeel, van gemeenschap
tot gemeenschap, zou kunnen voortgezet worden.
Twintig jaar reeds beukt de
partij tegen de oude unitaristische burcht aan. Onder
die druk moest Eyskens in
1969 ten slotte verklaren dat
de unitaire staat « door de
gebeurtenissen was achterhaald ». De grondwetsherziening scheen de kans te bieden tot een grondige staatshervorming, maar het werd
helaas een halfslachtige onderneming en de uitvoering
ervan verzandde op de onwil
van de BSP.

bleem in dit land oplossen
opdat Vlaanderen « baas in
eigen huis » zou zijn wanneer het Verenigd Europa tot
stand komt. De tijd dringt,
want ook de sociale problematiek krijgt steeds meer
een internationale dimensie.
Zie de gevolgen van de oliekrisis en de grondstoffenkrisis in het algemeen.
De Volksunie wil er bovendien toe bijdragen de verstarring van onze demokratie
te doorbreken, om een alternatief beleid mogelijk te maken. Nieuwe ideeën die in
onze maatschappij leven, en
die zij in Vlaanderen sinds
jaar en dag verdedigt, moeten hun weerslag krijgen op
het regeringsbeleid.
Indien de politieke evolutie
in de komende weken voor
gevolg zou hebben dat de
Volksunie aan de regering
gaat deelnemen, dan zal dit
voor de Vlamingen een waarborg zijn dat er van de gewestvorming terdege werk
zal worden gemaakt. Maar
het zal tevens een waarborg
betekenen op sociaal gebied.
Zij zal er immers op staan
niet enkel haar federaal,
maar ook haar sociaal programma maksimaal te verwezenlijken.

Nu is er een kans dat er
weer beweging komt in de
staatshervorming, en de VU
wil die kans positief waarnemen. Zij wil het aanslepende
nationaliteitenpro-

Wat de BSP ook moge beweren, een waarachtig sociaal
beleid is zonder haar deelname aan de regering heel per.
fekt mogelijk. Op dat punt
getuigt het VU-programma

unitaire en konservatleve partij.
Hij verheugde er zich In dat de
besprekingen die in Steenokkerzeel zijn begonnen zullen worden
verder gezet, van gemeenschap
tot gemeenschap. « Mijn fraktie
weet nog niet of de VU in de
oppositie dan wel in de regering
zal terechtkomen, maar wij maken ons daar niet druk om. De
Volksunie wil echter, als beleldspartij, zich niet a priori onttrekken aan het beleid als zij op die
manier essentiële punten van
haar programma kan verwezenlijken », aldus de h. Jorissen.
Tussendoor diende hij zijn stadsgenoot Ramaekers (BSP), die hem
voortdurende op een nogal stuplede manier onderbrak, geregeld
raak van antwoord.
Hij legde er tevens de nadruk op
dat de besprekingen van Steen-okkerzeel slechts als een eerste
stap dienen beschouwd in de
richting van een verantwoorde
gewestvorming, die na een nieu-

trouwens van heel wat meer
verbeelding dan dit van de
verstarde BSP. Overigens zal
de VU zich in geen geval
lenen tot een anti-socialistisch beleid en evenmin tot
een anti-pluralistisch beleid.
Dat pluralisme — dat mijlen
ver verv/ijderd is van wat de
BSP daaronder verstaat —
is de VU daarvoor te dierbaar.
Premier Tindemans beloofde
« verandering » tijdens de
jongste verkiezingskampanje.
De federalisten hebben hem
nu de kans geboden het politiek inderdaad over een andere boeg te gooien. Zonder ook maar in enige mate
af te wijken van hun federalistische doelstellingen, zijn
ze bereid tot een diepgaand
gesprek met politici van de
traditionele
formaties die
PVV-PLP en CVP-PSC zijn.
Het wordt een vuurproef, inderdaad, maar evenzeer voor
de geloofwaardigheid van deze
traditionele
formaties
waar het op het doorbreken
van een verstarde traditie,
van het politieke immobilisme aankomt.
De uitdaging is belangrijk. In
de komende weken zal blijk
dienen gegeven van verbeeldingskracht
en
politieke
moed. Slaagt de operatie,
dan zullen de betrokken partijen aan het land een onschatbare dienst hebben bewezen.
Paul Martens

we
grondwetsherzienlnq
dient
doorgetrokken In federalistische
zin. Wat de Vlaamse senatoren
van het arr. Brussel betreft beklemtoonde hij nogmaals dat deze als volwaardige Vlamingen dienen beschouwd en in de toekomstige Vlaamse gewestraad moeten zetelen Wat daarover in de
regeringsverklaring staat dient alleszins verduidelijkt.

AMNESTIE
Over de amnestiekwestie zei Jorissen o m het volgende : « De
VU-afgevaardIgden
hebben
te
Steenokkerzeel voorgesteld de
bevoegdheid tot amnestieverlening
betreffende
oorlogsfeiten
aan de gewestraden toe te kennen. Ook In andere federale staten bestaan Immers verschllleninzake wetgeving tussen de deelstaten onderling, In verband met
amnestie is de mentaliteit tussen
Vlaanderen en Wallonië verschillend, wat erop wijst dat ofwel de
kollaboratie In Vlaanderen een
andere inslag had, ofwel dat men
er anders staat tegenover de oplossing van het probleem.
Onze oplossing was duidelijk federalistisch
geinspireerd.
In
Vlaanderen bestaat er een meerderheid voor amnestlemaatregelen voor politieke kollaboratie, in
Wallonië niet. Straf mag geen
blijvende wraak beteken Amnestie is een politiek gebruik van alle tijden en van alle volkeren. Dertig jaar na de oorlog Is het niet
te vroeg om ook in dit land naar
een normale toestand terug te
keren. Het eigenaardige Is dat In
1961 de socialisten wel akkoord
gingen toen minister Vermeylen
een beperkte politieke amnestie
verleende aan de gestraften tot
en met 5 jaar.».
Tot slot van zijn amnestie-tussenkomst betreurde de h. Jorissen
dat de stelllngname van de regerlng-Tindemans zo onduidelijk is
gebleven.

SOCIAAL BELEID
Hij nam dan de voorgestelde sociale maatregelen in de regeringsverklaring onder de loep, en
vreheugde er zich over dat het
beginsel werd opgenomen van
het gewaarborgd minimum-inko- _
men voor iedereen. Dit is een
programmapunt dat de VU op sociaal gebied sinds lang als prioritair verdedigt.
Jorissen hield tevens een warm
pleidooi voor een Ingrijpend sociaal beleid ten behoeve van alle
zwakkeren in onze samenleving.
Hij betreurde ecchter het feit
dat in deze verklaring niets te
vinden is over de volledige afschaffing van het onderzoek naar
Lees door biz. 3
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VERGISSING

In uw uitgave van 20 dezer lezen
WIJ dat u van ons komitee een
schrijven ontving op een Franstalig briefhoofd Wij begrijpen uw
verbazing maar zijn daarover nog
meer verwonderd dan U het kunt
zijn
Inzake taalgebruik houden wij
ons inderdaad streng aan enkele
essentiële regels
— voor Vlaanderen en Nederland
Nederlands
— voor Wallonië en Frankrijk
Frans
— voor de 19 gemeenten van de
Brusselse agglomeratie
Neder
lands en Frans
— als
derde
landstaal
krijgt
Duits voorrang op Engels
Bovendien hebben wij met eens
het ekskuus dat de Nederlandse
briefhoofden <• uitgeput » waren '
Nu IS het wel zo dat onze tikjuffrouwen het sommige avonden
wel zwaar te verduren hebben
en met merkten dat een Franstalig briefhoofd tussen de Nederlandse « verdwaald » was geraakt
Het IS dus wel degelijk een ver
gissing zonder aanhalingstekens'
Zowel het komitee als de Processie zelf zijn wat zij in een
stad als Mechelen zijn moeten
Vlaams
WIJ verontschuldigen ons dus
gaarne
voor
deze
bijzondere
« ironie van het lot » en hopen
dat U desondanks uw lezers op
de Hanswijkprocessie van 23 mei
ek
zult willen attent maken,
waarvoor onze dank '
Namens het Komitee
K Van Bets

OPEN BRIEF

Het provinciaal bestuur van de
Vlaamse Aktiegroep Studiemees
ter opvoed(st)ers
OostVlaande
ren
in vergadering bijeen te
Aalst op 23 april 1974 stuurde
aan premier Tindemans volgende
motie waarin het bestuur vast
stelt
1 Dat
het
onderwijsvraagstuk
eens te meer een onoverkome
lijke hinderpaal was bij de onder
handelingen omtrent een nieuwe
regering

2 Dat derhalve
diskriminaties
van allerlei aard voorlopig onopgelost en waarschijnlijk op de
lange baan worden geschoven ;
3 Dat de studiemeester-opvoed
(st)ers eens te meer in de kou
blijven staan met hun meer dan
gerechtvaardigde eisen
Daarom eist de vergadering dat
bij de regeringsvorming
1 Eender welke regering onmiddlelijk werk maakt van het herstel der baremieke gelijkstelling
tussen studiemeester-opvoed(st)er en onderwijzer ;
2 Volledige gelijkheid'qua normen en werkmodaliteiten voor
alle leden van het hulpopvoedend
personeel betracht worden in alle
onderwijsnetten en dat uiterlijk
op 1 september 1974 (herziening
schoolpakt) ,
3 Via inspraak spoedig overge
gaan wordt tot een algehele herwaardering van het opvoedersambt
Namens de bestuursgroep,
Etienne Roskam
voorzitter

ZUID BRABANT
EENS TE MEER BEDREIGD !
OPGELET VOOR VALSTRIK
Het konklaaf van Steenokkerzeel
heeft de bedoelingen van de
frankofonen heel duidelijk aan
het licht gebracht
ze willen
kost wat kost Brussel aan Wallonië plakken
Dat hiervoor nogmaals Vlaamse
grond moet opgeofferd worden
kan de frankofonen geen barst
schelen
Typisch Vlaamse gemeenten zoala Alsemberg
Beersel, Hoeilaart Sint Genesius Rode, JezusEik Overijse
Linkebeek Kraainem en noem maar op zouden
geheel of gedeeltelijk volgens het
« Herrenvolk » van FDF en PSC
aan het Brusselse Gewest moeten gevoegd worden
Als inwoner van deze streek,
met politieke
verantwoordelijkheid maak ik mij ten zeerste ongerust Opnieuw en dit voor de
zoveelste maal sinds het bestaan
van ons land worden ten zuiden
van Brussel tienduizenden Vla
mingen bedreigd en blootgesteld
aan de koloniale frankofone hebzucht
Het moet de Vlamingen uit het
hinterland maar eens duidelijk
worden hoe dramatisch de toestand in onze streek aan het
worden is
Door de ongeremde grondspekulaties van Brusselse maatschappijen komen hier steeds meer
kapitaalkrachtige
Franstalige
Brusselaars wonen
die onze
Vlaamse gemeenten als hun natuurlijk expansiegebied beschouwen Op die wijze zal het Vlaamse randgebied ten zuiden van
Brussel « de facto » in afzienbare
tijd volledig verfranst zijn

BUITENLANDS
KOMMENTAAR
De verkiezingsprofeten heb
ben zich ditkeer niet ver
gist BIJ de eerste stem
ronde van de Franse presidentsverkiezingen van zon
dag jl had Frangois Mitterand wel een ruime voor
sprong maar hij kwam toch
te kort om zonder tweede
stemronde het Elyseepaleis
binnen te stappen Aan de
overzijde van de barrikade
werd
republikein
Giscard
d'Estamg, de andere belangrijke kandidaat uit de race
van 19 mei ek Alleen de
vraag blijft over of het Mltterand wordt of Giscard
Maar het antwoord hierop
zal de Franse staat niet ingrijpend veranderen
Wel
zullen de krachtlijnen van de
vijfde republiek geleidelijk
gaan vervagen Voortaan zullen nieuwe aanpassingen en
voorkeuren de toon aangeven Voorzeker zal met de
nederlaag van Chaban een

WIJ t

Om te redden wat nog te redden
is, moeten ten spoedigste volgende
maatregelen
getroffen
worden
1) Onmiddellijke
splitsing
van
het kiesarrondissement BrusselHalle-Vilvoorde
Het is immers
wraakroepend dat
de PSC-er
Vanden Boeynants
hier
nog
steeds
Vlaamse
handlangers
vindt om tegen beloning een
« Judasrol te spelen »
2) Een eigen provincie • Vlaams
Brabant » met welomschreven
grenzen Enkel wanneer zij voor
definitieve grenzen staan, zullen
de Franstaligen inzien dat het
Vlaamse randgebied geen expan
siegebied van Brussel is
3) Een dergelijke gewestvorming
met reële macht en eigen financiële middelen als voorbereiding
tot een echt federalisme
Voor de Vlaamse gemeenten ten
zuiden van Brussel is het vijf
voor twaalf i
Willy De Saeger
provincieraadslid
Alsemberg

politieke
hergroepering
groeien, een- hergroepering
die vandaag al aanwijsbaar
IS Het « gaullisme » doelde
van meetaf op een elektoraal klienteel dat gespreid
lag over alle bevolkingslagen
van rechts en van links.
Door het imago van de
Gaulle en de gaullistische
bezorgdheid om het politiek
beleid te stabiliseren heeft
het gaullisme vooral een
« gematigd » kiezersbestand
aangetrokken De dubbelzinnigheden op sociaal-ekonomisch gebied en de progressive tendensen op liet vlak
van de buitenlandse politiek
moesten die « gematigde »
kiezers er dan maar op de
koop toe bijnemen, zonder
veel geestdrift
weliswaar
maar in het besef dat een
onmiddellijk
en aanvaardbaar alternatief gewoon niet
voorhanden was
Nu de
kampioen van de voormalige

In of buiten de regering, op dit
ogenblik vervullen de federalistische partijen ongetwijfeld een
eerste-rangsrol
Dank zij hen, werd na 23 uren
onderhandelen te Steenokkerzeel
een akkoord bereikt, over de gewestvorming waar de traditionele partijen na jarenlang gepraat
nooit enig resultaat hebben geboekt
Uit het akkoord van Steenokkerzeel blijkt duideljik dat de Volksunie eens te meer gelijk kreeg,
wanneer zij steeds een gesprek
van gemeenschap tot gemeenschap heeft vooropgesteld
Uit
het akkoord blijkt ook de onwil
van o m de socialisten die nooit
een zinnige gewestvorming hebben gewild

«CONTRE LES ETATS :
LES REGIONS D'EUROPE »
Met het Europa der Volken als toekomstvisie krijgt het
Vlaamse volksnationalisme een internationale dimensie
Ons rechtvaardigheidsideaal
overspant met alleen de eerlijke
regeling van de nationalitaire toestand in België, de sociale
rechtvaardigheid en de gevende rechtvaardigheid t a v de
Derde Wereld, maar ook de strijd tegen verdrukking of benadeling van de volksgroepen door de historische Staten
Een demokratisch Europa moet een Europa der Regionen zijn
In het werk
« Contre les Etats
les Regions d'Europe »
worden behandeld (alfabetische volgorde, in het Frans)
1 Elzas door Pierre Maugue
2 Bretagne door Michel Philipponneau
3 Catalonie door Gum Sobiela-Caanitz
4 Corsika door Jean Albertini
5 Euskadi (Baskenland) door J Ithurria
6 Vlaanderen door Maurits Van Haegendoren
7 Friesland door FS Sixma Van Heemstra
8 Rheto Romanie door Guiu Sobiela Caanitz
9 Noord Ierland door Gum Sobiela-Caanitz
10 Jura door Roland Beguelin
11 Occitanie door Robert Lafont
12 Wales door Ham Webb
13 Piemont door Gum Sobiela-Caanitz
14 Sleswig door Guy Heraud
15 Zuid Tirol door Alain Fenet
16 Aosta dal door Mare Lengereau
17 Wallonië door Maurice Bologne
Het werk wordt ingeleid door Alexandre Marc en prof Guy
Heraud schreef er een algemene bijdrage over ethnopolitiek
Verkrijgbaar op het Dosfelmstituut,
Tribunestraat 14 1000
BRUSSEL (tel
02/19 12 02) door storting van 150 fr op
rekening 430 0S3555 81 of door toesturing van een biljet van
100 fr en van 50 fr

« NATIONALISME EN
FEDERALISME»
Waarom zijn wij als Vlaamse volksnationalisten overtuigde
federalisten ' Het gedegen werk van senator Maurits Van
Haegendoren geeft daarop een indringend antwoord Elk VUkaderlid, die zijn overtuiging gefundeerd wil kunnen verdedigen, moet dit boek bezitten
Een aantal eksemplaren zijn nog steeds verkrijgbaar op het
Dosfelmstituut, Tribunestraat. 14, 1000 Brussel
U kunt het bestellen door een biljet van 50 fr in uw bestelbrief in te sluiten
Wacht met tot de hele voorraad uitverkocht is '

Intussen heeft Leo Tindemans,
ondanks andere mogelijkheden,
een
minderheidsregering
gevormd Voor de steun m het parlement rekent hij op de federalisten

laat leiden door haar Franstalige
bondgenoten van de PSC Inderdaad in Vlaanderen kan men zich
met van de indruk ontdoen, dat
de partij van baron Nothomb alles
op alles stelt om de minderheidsDe
onderhandelaars
van
de
regering te doen mislukken, om
Volksunie, die te Steenokkerzeel
vervolgens terug scheep te kunaangetoond hebben het partijpronen gaan met de socialisten Ook
gramma met te zullen verlooin PVV-kringen is men bevreesd
chenen
moeten
nu,
samen
voor de val, die blijkbaar is opmet hun kollega's in Kamer en
gesteld
Het zou vanwege de
Senaat eisen dat Leo Tindemans
Vlaamse CVP een onvergeeflijke
bewijst dat het menens is met
fout zijn zich tot deze voor de
de uitvoering van het SteenokVlamingen onaanvaardbare prak
kerzeelse akkoord Hij moet een
tijken te lenen
tijdslimiet vooropstellen Slechts
dan zal hij zichzelf en zijn partij
Dat de Volksunie met in de regering zit daar zal niemand van
geloofwaardig
kunnen
maken
Zeker niet in
Bovendien zal hij dan aantonen, >^ wakker liggen
Vlaams-nationale kringen
Doch
dat de CVP zich met blindelings

« majorite » voortaan d'Estaing heet zullen de verhoudingen wel lichtjes anders
gaan liggen. Giscard zal immers
meer
uitgesproken
rcehtse « citoyens » aantrekken terwijl de meer
links georiënteerde gaullisten nu nodig naar een nieuwe politieke schaapstal moeten uitzien Giscard zal zich
aan de nieuwe ontwikkeling
moeten aanpassen ook als
hij na 19 mei geen president
wordt maar aan het hoofd
van de oppositie gaat staan.
Zowel Mitterand als Giscard
hebben al te verstaan gegeven dat ze zich niet zomaar
zullen neerleggen bij de beschikkingen, die in 1958 ^n
1962 's lands instellingen
moesten organiseren. Giscard heeft voorkeuren voor
een presidentieel
regiem
naar Amerikaans voorbeeld,
wat uiteraard verhoogde bevoegdheden impliceert. Mitterand vindt dat de presidentiele prerogatieven een tikje
te buitensporig zijn. In belde gevallen is het evenwel
uit met regeergewoonten en
hebbelijkheden van de Gaulle en Pompidou Ook de bui-

tenlandse politiek zal van
schakering veranderen. Onlangs heeft Frankrijk zich al
te strak achter zijn eigen
specifieke belangen opgesteld. Voortaan zal het Quai
d'Orsay wel duidelijker en
gewilliger openstaan voor
internationale samenwerking.
Onder Giscard kan dit gebeuren in een meer atlantische richting, onder Mitterand mag een meer « socialistische » koers worden
verwacht...
Of het ontslag van Brandt,
met het odium dat op de
kommunisten valt, nadelig
voor Mitterand zal zijn, is
een moeilijk te beantwoorden vraag Maar ze wordt
gesteld...
De belangrijkste les van de
eerste stemronde is bijgevolg de uitschakeling van
Chaban, de grote verliezer.
Nog voor de verkiezingskampanje was trouwens ai gebleken dat de oud-premier
en vertegenwoordiger van
het « links » gaullisme niet
eens op de steun van al zijn
partijgenoten kon rekenen.
ADRIAAN VAN DUYN

het IS ook een feit, dat de traditionele partijen reeds meermaals
aangetoond hebben bereid te zijn
voor toegevingen aan de Franstaligen Het zou voor Vlaanderen
dan ook een waarborg betekenen
indien de Volksunie meer zou betrokken worden in de uitvoering
van datgene, wat te Steenokkerzeel overeengekomen is
De Volksumekiezers rekenen er
op dat hun gekozenen zo maar
met zonder meer hun vertrouwen
geven aan Leo Tindemans
Er
kan met genoeg herhaald worden dat er voldoende waarborgen moeten zijn
Een ja-stem,
zonder meer zou voor velen van
ons een desillusie betekenen
WS,
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DE BSP

DE VU
EN DE OLIEKRISIS

IN DE OPPOSITIE
Vervolg van bIz.H

de bestaansmiddelen In het pensioenregime van de zelfstandigen. Evenmin wordt de gelijkstelling inzake kinderbijslagen voorzien tussen landbouwers en zelfstandigen enerzijds en loon- en
weddetrekkenden anderzijds.
Een goed voornemen vindt hij
wel de beloofde invoering van
de sociaal-pedagogische toelage
voor moeders met kleine kinderen.
En terugkerend op het probleem
van de inflatie uitte hij zijn
scepticisme over wat (weer eens)
beloofd wordt. Zo wil de regering dat voor 1975 de lopende inkomsten een overschot zullen
vertonen ten opzichte van de lopende uitgaven, en zij zal daarop
« streng toezien ». Maar wat zien
wij inmiddels ? Op de begroting
van nationale opvoeding bijvoorbeeld (Vlaamse sektor) werden
52 miljard vooropgesteld aan uitgaven voor 1974. Tijdens de eerste 5 maanden van dit jaar zal
er reeds voor 31 miljard zijn doorgejaagd, dit is 60 % .Voor de
overige 7 maanden rest dus nog

amper 40 %... « Wij vragen ons
af » aldus de h. Jorissen, <• hoe
de kontrole op de staatsuitgaven
eigenlijk geschiedt ».
Over de tussenkomsten van de
VU-senatoren Vanhaegendoren en
Van der Eist zullen wij in volgende « Wij » verder verslag uitbrengen.

Het Dagelijks Bestuur van
de Volksunie heeft gevraagd de regering onmiddellijk de kommissies voor
Ekonomische
Zaken van
Kamer en Senaat uitvoerig
zou inlichten over de toestand in de petroleumsektor, meer bepaald wat de
voorrading en de prijzen
betreft.
Het
Dagelijks
Bestuur
meent inderdaad dat in
dergelijke belangrijke aangelegenheden het Parlement vooraf moet ingelicht
worden en de kans krijgen
zijn mening te formuleren.

VU-WETSVOORSTELLEN
KAMER
De nieuwe onderwijswet van 11 juli 1973, waarbij een aantal artikelen
van de Schoolpaktwet van 1959 werden ven/angen, houdt nog steeds
een aantal onaanvaardbare diskriminaties in stand.
De Volksunie heeft zich steeds ingezet om klare wijn te schenken
over de financiële problemen en de konkrete eisen die de verstandhouding tussen de netten bezwaren. Zij wil daarmee bereiken dat niet
langer over scholen, maar over netten wordt gepraat.
Op 2 mei j l . dienden de VU-kamerleden Vandemeulebroucke en Kuijpers twee wetsvoorstellen in, respektievelijk ;
a. het wetsvoorstel Vandemeulebrouccke dat ertoe strekt de weddediskrimlnatie op te heffen ten aanzien van priesters en geestelijken
die in gemeenschap leven.
b. het wetsvoorstel Kuijpers dat voorziet in een gelijke betoelaging
voor" het personeel van de vrije internaten.
De Volksunie durft ervan overtuigd te zijn dat in de huidige parlementaire konstellatie een meerderheid bereid zal gevonden worden om de
onderwijswetgeving positief te wijzigen zodat meteen een duidelijke
stap kan gezet worden naar samenwerking over de netten heen, steunend op een dialoog op basis van gelijkberechtiging.

VLAAMS SOCIAAL FRONT

SENAAT

Op i mei kwamen te Gent een
honderdvijftigtal
afgevaardit^len
bijeen van de Vlaamse ziekenfondsen die gegroepeerd zijn In
de « Vereniging van Vlaamse Ziekenfondsen » (VVZ). Uti de verschillende toespraken konden wij
opmaken met welke ernst deze
sociaal-geëngageerde Vlaamse-nationalisten, vaak tegen veel onbegrip in, werken aan de uitbouw
van een breed Vlaams sociaal
front. Wij komen volgende week
uitgebreider terug op de visies
die daar werden ontwikkeld.

Senator Wim Jorissen heeft een wetsvoorstel ingediend om de macht
van de Duitse Kultuurraad uit te breiden. De Raad zou voortaan de
verantwoordelijke van de Duitse radio- en televisieuitzendingen benoemen in plaats van alleen daarover advies te geven.
De Raad zou eveneens zelf het kader, het statuut en de bezoldiging
van zijn personeel bepalen, in plaats van de ministerraad.
Daarnaast zouden de ministers niet langer het recht hebben de besluiten van de Raad op te schorten.
De Raad zou eveneens het recht krijgen de aanwezigheid van een
lid van de regering te vorderen.

PREMIEN VOOR
KLEINE GEZINNEN

OPGEPAST, VOORZICHTIG VERDER
• Rijden en omzien » wordt nu
het noodzakelijk devies van onze
nieuwe
eerste-minister
Tindemans.
Hij moet inderdaad met een minderheidsregering van wal.
De verdeelde socialisten lieten
hem in de steek. Hun « eendrachtig en sterk » is een afgeregende verkiezingsslogan geworden. Binnenshuis rommelt het
zwaar.
De Vlaamse • plaatsekensbondsocialisten » wilden wel in de
regering, hun meer linkse Waalse
broeders stonden te sterk onder
druk van een ongemakkelijk wordend ABVV.
Onze vraag van veertien dagen
terug « Wil Tindemans echt praten met de federalistische partijen » werd beantwoord te Steenokkerzeel. Het werd noodgedwongen ja. Want door de houding
van de BSP moet hij hopen op
de passieve steun van de Waalse
en Vlaamse federalisten. Maar
ook hier is oppassen geblazen.
In de voorbije besprekingen kwam
voor het eerst een gesprek tot
stand van volk tot volk. Binnen
de beperkte materie van de qewestvorming werden dan toch be-

sprekingsresultaten geboekt die
vroeger onmogelijk waren, omdat in eigen partij de Vlamingen
steeds door de knieën gingen
voor hun Walen en Brusselaars.
Maar dat men zich niet beroeze.
De unitaristen blijven sterk. Ook
als ze een mombakkes hebben
opgezet van Vlaamse CVP of zelfs
zogenaamde Vlaamse PVV.
« Ik vrees de Grieken ook als ze
geschenken aanbrengen »
liet
Vergilius de Trojanen zeggen. Hun
propaganda-middelen blijven sterk
om halve resultaten op te blazen
tot « eindoverwinningen ».
Bestaande wantoestanden verder
te verdoezelen. Dat men niet in
de val trappe van een soort ophemelen van de • bijbel » van
Steenokkerzeel. Het is slechts
een beperkt stapje op de weg
naar onze opdracht en ons doel.
Aan ons volk het echte zelfbeschikkingsrecht doen toekennen
dat men tegenwoordig zelfs niet
meer durft weigeren aan negerstammen uit Angola of Mozambique.
De Volksunie moet onwrikbaar
verder in de richting van het federalisme. En spoedig moeten
waarborgen bekomen dat een

nieuwe federalistische grondwetsherziening mogelijk wordt. Dan
slechts zullen we kunnen zien of
al dat Vlaams gepraat van de traditionele partijen op beginselen
steunt.
Op dit onvervreemdbare zelfbeschikkingsrecht der volkeren, dat
als een onaantastbaar recht staat
ingeschreven in het handvest van
de Verenigde Naties.
Zo spoedig mogelijk moet nu ook
worden afgefbroken het onheilzaam sisteem tot verfransing te
Brussel : de zogenaamde « Liberté du père de familie ».
Door Waalse en Vlaamse subnationaliteit moeten wij recht krijgen op de kulturele toekomst van
onze eigen kinderen in onze eiqen hoofdstad.
Zolang dit ons niet verzekerd
wordt kan België nooit een vaderland genoemd worden voor ons
als Vlamingen. Dan blijven we
i/oorlopig in de situatie van een
j/olk dat onderhandelt met een
onderdrukker die noodgedwongen
aan de onderhandelingstafel moet
gaan zitten.
Niet minder, maar ook niet meer.
WALTER LUYTEN

INTERNATIONAAL JAAR VAN DE VROUW
IN BELGIË SLECHT VOORBEREID
In 1975 zal, onder zeer hoog initiatief en begeleid van allerlei
UNO-oproepen, een « Internationaal Jaar van de Vrouw » doorgaan.
In dit land kreeg het ministerie
van Buitenlandse Zaken het bericht hoogst waarschijnlijk tijdens een post-Leburtoniaanse periode toegestuurd, en beschouwde die melding als één der lopende zaken.
Minder interessant voor de uithollende heren dan benoemingen
en kredieten, verwezen ze de organisatie van de « Belgische »
deelname aan het « Internationaal Jaar » naar de Nationale
Vrouwenraad.
Deze zeer staats-nationale vergadering, sedert 1905 nogal oubollig
en burgerlijk vooral de zaken van
zeer burgerlijke dames behartigend, besloot een komitee op te
richten, speciaal in dit internationaal verband. Zoals heel vele he-
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renkomitees die wat buitenlands
zijn gericht, kreeg deze damesvergadering een Belgicistische en
dus totaal verkeerde aanpak.
Eerst proef je de naam : « Belgisch komitee internationaal Jaar
van de Vrouw ».
Natuurlijk kwam een bureau voor
dit komitee tot stand, waarvan de
voorzitster
Emilienne
Brunfaut
werd. Deze Waalse dame maakte
karrière langs de socialistische
vakbond, maar zetelt in de Nationale Vrouwenraad als « Business and Professional Woman !».
Niet alleen blijkt ze aldus de volmaakte inkarnatie van wat « gearriveerd
socialisme » inhoudt,
maar zij is tevens een schoolvoorbeeld van Vlaamshaterij. Ze
kent geen gebenedijd woord Nederlands en tijdens de gezamenlijke besprekingen denkt ze er
niet aan gebruik te maken van
een koptelefoon voor simultaanvertaling, dit als een Nederlands-

talige per toeval erin slaagt aan
het woord te komen.
Want de vertegenwoordiging van
de Vlaamse Vrouwenverenigingen
is in dit Belgisch komitee verdacht laag gehouden
slechts
zeven Nederlandstalige
op de
achtendertig
toegetreden of gevraagde groepen !
Voor de Vlaamse vrouwenorganisaties is een •< nationale » erkenning conditio sine qua non,
in de Franstalige verenigingen zie
je de vijftig-leden-tellende « Jeanne d'Arc »...
Mevrouw Hermans - Michielsens
mag braaf en stilzwijgend ondervoorzitster van het gedoe spelen.
Ook hier heb je maar één oplossing, en de meeste Vlaamse zusters voelen er hardstikke veel
voor : de Vlaamse vrouwengroepen trekken eruit, stichten een
eigen komitee. Alleen een federalistische aanpak helpt I
HUGUETTE D.B.

Einde januari van dit jaar werd op verzoek van volksvertegenwoordiger Van Mechelen een statistiek gepubliceerd
door staatssekretaris voor Vlaamse Streekekonomie, RuimteOrdening en Huisvesting D'Hoore. Zij verschaft cijfers over
het aantal bouwpremieën en aankooppremieën die van 1961
tot 1972 (voor laatstgenoemde slechts tot 1971) uitgekeerd
werden. Aangezien voor het bepalen van het bedrag rekening gehouden wordt met o.m. het aantal kinderen dat ten
laste is van wie om de premie verzoekt, bevat die statistiek
ook cijfers over de samenstelling der betrokken gezinnen.
Het totaal aantal bouwpremieën is gedaald van 20.285 in
1961 tot 18.158 in 1972. Gezinnen zonder kinderen bekwamen hiervan 6.294 in 1961, 6.879 in 1972 ; deze lichte stijging
heeft niet veel te betekenen : tijdens de beschouwde tijdsspanne zijn er wel meer schommelingen voorgekomen.
Een bijna identiek aantal is naar gezinnen met één kind
gegaan : 6.920 in 1961, 6.399 in 1972 ; ook hier is het verschil
(in dit geval een daling) niet betekenisvol, in het licht van
de voorgekomen schommelingen.
Belangrijker is de vaststelling dat deze beide reeksen (gezinnen zonder en met één kind) samen duidelijk meer dan de
helft van het aantal toegekende bouwpremieën ontvangen
hebben.
Gezinnen met 2 kinderen ontvingen in 1961 nog 4.037 bouwpremieën, in 1972 : 3.181. Hierbij stellen wij twee zaken
vast :
1° het aantal premieën slinkt tot iets meer dan de helft van
het aantal voor gezinnen met 1 kind ;
2° de ontwikkeling in de beschouwde tijdsspanne blijft weliswaar schommelingen vertonen, doch krijgt een duidelijke
neerwaardse neiging, zodat de verhouding tegenover de gezinnen met 1 kind in 1972 reeds minder dan de helft bedraagt.
Op te merken valt, dat deze beide verschijnselen nog scherper optreden naarmate een gezin meer kinderen telt : de
verhouding van het aantal premieën daalt van de helft of
minder dan de helft t o.v. de voorgaande reeks (in 1961) tot
een nog lagere verhouding in 1972. Bovendien gaat de daling
van 1961 tot 1972 binnen eenzelfde groep nog scherper
neerwaarts.
Ziehier de cijfers :
jaar
3 kinderen
4 kinderen
5 kinderen
6 kinderen
1961
1.653
825
322
170
1972
1.011
431
151
63
Deze verhoudingen verslechteren niet veel meer voor gezinnen met 7 en meer kinderen. Daar luiden de cijfers respektievelijk 154 en 43.
Voor de aankooppremieën blijven dezelfde vaststellingen
grosso modo geldig. Alleen doet zich hier een nieuw verschijnsel voor : alle gezinnen, behalve die met 5 en meer
kinderen, hebben in 1971 meer premieën ontvangen dan in
1961.
Wereldschokkende besluiten zijn uit dit alles niet te halen :
# het nut van de bouwpremie (of het aantal minder gegoede
gezinnen dat kan bouwen) schijnt af te nemen ;
# een aantal gezinnen zoekt een uitweg via aankoop van
leeg komende huizen ;
• , het grootste voordeel van deze premieën gaat niet naar
grote gezinnen ;
# is deze laatste vaststelling te verklaren door het feit dat
er nu eenmaal minder grote dan kleine gezinnen zijn ? Of
speelt daarin mee dat het welstandspeil van een gezin daalt
in de mate van zijn kinderaantal ? In de richting van deze
laatste veronderstelling wijst de vermindering van het aantal
premieën, die reeds bij (kleine) gezinnen met 2 kinderen
duidelijk merkbaar is.
Zijn deze besluiten dus niet wereldschokkend, ze bevestigen
niettemin een aantal onaangename waarheden, die een
gezinspolitiek niet straffeloos uit de weg kan gaan.

WIJ 3

OMZe WeR€LD

NOG HETE VUREN
•w»

(AVD) De gebeurtenissen in Portugal bevestigen wat we vorige
week al schreven. De konflikten
waarmee Lissabon wordt gekonfronteerd zijn voorlopig naar een
latere datum verschoven, opgelost zijn ze beslist niet Portugees
Afrika was aanleiding tot een
putsch, maar de staatsgreep zelf
heeft nog altijd niet beslist over
het lot van Mozambique, Angola
en Gumee-Bissau. De recente verklaring van Costa Gomez dat
Portugal de oorlog in "zijn overzeese gebiedsdelen zal voortzetten zolang de guerillero's zich opwerpen als een politieke partij
beantwoordt aan de verwachtingen. Aan zijn kant staat het Frelimo afkerig van eenzijdige toegevingen en de verzetsorganisatie
van Mozambique zal niet rusten
voor het land volledig onafhankelijkheid heeft verworven. Ook
de Portugese bisschoppen hebben
zich nu achter de junta opgesteld
en zijn bereid mee te werken aan
een nieuw sociaal stelsel voor
vrijheid en vrede. Maar onder de
kolonialen zelf heerst op het
ogenblik een soort gespannen
rust. Die rust kan berusting worden of omslaan naar een « Rhodesische » oplossing De konservatieve handelaars en ambtenaren in Afrika voelen niets voor de
beweegredenen van liberaliserend
moederland Het is niet onmogelijk
dat
hun
mistevredenheid
weerklank vindt bij een deel van
het leger Sinds dertien jaar vecht

Portugal tevergeefs tegen de vrijheidsbewegingen in zijn overzeese gebieden Tot dusver kon het
een nederlaag verhinderen zonder
dat hierbij de overwinning in uitzicht kwam. Een leger kan echter
niet jarenlang blijven vastlopen.
Ofwel geraakt het gedemoraliseerd of het gaat zich afvragen
waarom een oorlog verder nog
nodig is
Generaal Spinola maakte een eind
aan de tegenstellingen binnen het
leger tussen de onverbiddelijke
diehards en een meerderheid van
jonge officieren, die oorlogsmoe
waren ten gevolge van lage salariëring en beperkte promotiekansen In zijn boek « Portugal en de
toekomst » had hij al de militaire
motivering voor de putsch neergeschreven. Achteraf kan het verbazing wekken dat premier Gaetano zich zo gemakkelijk liet verschalken. Hij had het leger altijd
gezien als een waarborg tegen
narigheid van links. Maar sedert
de putsch zit generaal Spinola
ietwat onwennig m die voorzitterszetel van de junta. Wel wil
hij een eind maken aan de koloniale oorlog maar tegelijk wil hij
de kolonieén voor het moederland behouden.
Ook zijn jonge officieren willen
die oorlog beëindigen, zelfs als
de kolonieén hierbij voor Portugal
verloren gaan. Zowel de junta als
de jonge officieren volgen de verplaatsingen van de socialistische

Het bruusk ontslag van bondskanselier Willy Brandt is de
epiloog van een krisis, die reeds lang smeulde in de gelederen van de SPD en ook als gevolg van het verwijt, dat
Brandt te slordig in zijn beleidstaken was. Zijn greep op
partij en regering was aanzienlijk verzwakt, hetgeen de
stormloop van de CDU-oppositie (sinds enkele maanden in
elektorale opmars) des te harder deed aankomen.
De ironie van het lot heeft gewild dat precies de man die
de Bondsrepubliek in Oost-Europa weer aanvaardbaar maakte
(ten koste van een volgens zeer vele Duitsers veel te hoge
prijs) gestruikeld is over een spion van de DDR, die Brandts
volstrekte vertrouwen had weten te winnen. Het staat vast
dat de afgetreden kanselier sinds lang voor Gunter Guillaume
gewaarschuwd was.
Adenauer maakte West-Duitsland aanvaardbaar in het Westen, Brandt probeerde dat in het Oosten. Maar deze vergelijking gaat mank, want het wantrouwen tegenover het Oosten
is nog steeds zeer levendig terwijl de verhouding tussen de
Bondsrepubliek en het Westen op een normaal gegroeide
eenheid neerkomt.
Brandt blijft partijvoorzitter en wordt als kanselier door de
55-jarige financieminister Helmut Schmidt opgevolgd.
Op korte tijd verloren de twee kernlidstaten van de EEG
markante regeringsleiders. De maand mei 1974 ziet nieuwe
leiders in Frankrijk en West-Duitsland aantreden, temidden
van een zware Europese krisis. Onzekerder kan het niet,
ook in buiten-EG-verband, want hoe zal nu bv. de Ostpolitik
verder evolueren ? Voor de Westeuropese socialisten ten
slotte (die globaal gezien ook geen redenen tot veel optimisme hebben) is Brants aftreden eveneens een verzwakking.

leider Soares met groeiende belangstelling. De pogingen van de
politieke leider om zowat overal
financiële steun af te bedelen
voor zijn vaderland in ruil voor de
onafhankelijkheid van de overzee-

se gebiedsdelen (na vrije verkiezingen aldaar) kunnen de junta
nog slapeloze nachten bezorgen.
Intussen zijn de ultra-rechtse
kringen wel erg verzwakt maar
tegen een te bruuske afstaan van

overzees gebied zouden ze nog
heftig en fors kunnen reageren.
Spinola staat dus voor hete vuren. Zijn putsch is geslaagd maar
het nieuwe Portugal staat nog
wankel op zijn jonge benen.

VERSCHANST ACHTER APARTHEID
(AVD) Na de met een jaar vervroegde
parlementsverkiezingen
van 24 april j l . in Zuid-Afrika zal
de nationale partij van premier
Vorster haar apartheid verder
kunnen doordrukken. Haar aanwezigheid in het parlement werd
met vier zetels versterkt (van 118
naar 122). Voortaan zal ze echter
onder het vuur liggen van de progressieve partij die «van een naar
zes zetels oprukte. De belangrijkste partij uit de oppositie, de
Verenigde Partij, verloor zes mandaten en houdt er nog 41 over.
Verhelderend detail : alleen de
3,9 miljoen blanken (op een totale bevolking van 22 miljoen)
mochten naar de stembus. Helen
Sulzman, tot voor kort de enige
parlementariër van de progressieve partij (met een eenzame oppositie van dertien jaar I), heeft
reden tot tevredenheid. Vorster
is evenwel van mening dat hij
zijn overwinning op de eerste

plaats te danken heeft aan « de
onwankelbare principes » van zijn
nationale partij. Van die principes
weten wij het nu wel. Ze cirkelen
onveranderlijk rond apartheid en
aanverwante streefdoelen waar
allang internationale deining over
bestaat. Blank Zuid-Afrika zal
vroeg of laat zijn positie moeten
herzien. Intussen verschanst het
zich a.h.w. uit instinkt van zelfbehoud achter verworven stellingen
die in de internationale kontekst
niet langer houdbaar zijn. Dit instinkt van zelfbehoud kan nl.
noodlottig worden voor het blanke bevolkingsdeel. De vrees is
een slecht adviseur en de omstandigheid dat nu ook het engelstalige deel van de bevolking
(dat altijd achter de Verenigde
Partij stond) de nationale partij
komt versterken houdt geen gunstige beloften in voor de verstandhouding tussen blanke minderheid en niet-blanke meerder-

heid. Polarisering is nooit aan te
bevelen, want ooit moeten de tegenstellingen zich toch ontladen
en dat zal dan wel ten nadele van
de blanke minderheid gebeuren.
Tot dusver is Zuid-Afrika sterk
genoeg geweest om op te tornen
tegen een groot deel van de internationale opinie, maar de nieuwe
ontwikkelingen
op
wereldvlak
kunnen daar spoedig een eind
aan maken. De gebeurtenissen in
Portugal en hun weerslag op de
overzeese gebiedsdelen in Afrika
kunnen de Zuidafrikaanse verhoudingen vrij spoedig beïnvloeden
en wijzigen, waardoor de blanke
overheersing gevaarlijk op de helling zou geraken.
Radikalisering van de apartheid
door Vorster, in de euforie van
zijn overwinning in uitzicht gesteld, kan de al zo precaire situatie in multinationaal Zuid-Afrika
alleen maar nodeloos sensibiliseren.

GEVAARLIJK KRUISPUNT
(AVD) Toen Kissinger eind vorige
week president Hafez Assad van
Syrië ontmoette om de Syrische
en Israëlische legers op de Golan-hoogten te scheiden, zag het
er naar uit dat hij geen konkrete
voorstellen of toegevingen uit
Tel Aviv had meegebracht

GESTRUIKELD OVER
DDR-SPION

WIJ 4

Meteen rees de vraag of Kissinger dit keer in zijn opdracht zou
slagen. Die opdracht was met
vele hipoteken bezwaard. Op de
Golan-heuvels is sinds weken een
autentieke uitputtingsoorlog bezig
en in Israël is een overgangsregering aan 't bewind. Bovendien zijn
de relaties tussen Washington en
Israel al een tijdlang afgekoeld
door een nota van de Uno-veiligheidsraad waar ook de Amerikaanse ambassadeur Israel afkeurde wegens zijn vergeldingsakties tegen Libanon en dit terwijl de Palestijnse overval op

Kyriat Shmona daar niet eens ter
sprake kwam. Sommige kommentatoren vragen zich af of dat nu
de
evenwichtspolitiek
is
die
Washington in het Midden-Oosten
nastreeft.
Voorzeker
wil
Washington zijn Israëlische vrienden niet de spreekwoordelijke
das omdoen, maar Amerika moet
ook nodig zijn betrekkingen met
de Arabische wereld vastleggen.
En het is erg moeilijk een akkoord te bereiken dat beide partijen bevredigt als het gaat om
betwiste stroken die buiten het
raam vallen van de gebieden die
Israël moet ontruimen, als voorwaarde tot een Syrisch-lsraëlisch
disengagement,
grensbetwistingen die trouwens alleen duidelijk
zijn voor mensen die het « terrein » ter plaatse hebben verkend. Bovendien kan men zich afvragen of Rabin van Israël voor
het prijsgeven van de Golan-heu-

vels in zijn Knesseth een meerderheid zal vinden. Tegelijk kan
men alleen maar raadselen naar
de intenties van sovjet-minister
van Buitenlandse Zaken Andrei
Gromyko die met Kissinger te
Damaskus een belangrijk onderhoud had. Is het Gromyko werkelijk te doen geweest om een eervol vergelijk of wil hij door een
strakke houding de Sovjetpositie
te Geneve konsolideren en verbeteren ? Pas als op al die vragen een antwoord voorhanden is,
zal de wereld weten of het uitblijven van een Israëlisch-Syrisch
vergelijk het gevaar voor een
nieuwe oorlog, met Sovjetrussische interventie, in zich draagt,
een oorlog die niet tot Syrië en
Israël zou beperkt blijven, maar
ook Egypte en allicht Jordanië
in een nieuwe oorlog zou betrekken, waarvan de gevolgen op dit
moment niet overzienbaar zijn.
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4KTÜ/1LIT^IT
GEEN VOORLICHTING
OVER TAALDEKREET

De bijeenkomsten van de plechtstatige raden en nationale politieke instellingen in het Brusselse zijn niet meer bij te houden.
Of dat wel zo noodzakelijk is,
is een andere zaak. Veelal
wordt er eindeloos gepalaverd
en halen de oude grieven stelselmatig de bovenhand.
Dat zou kunnen wijzen op een
demokratische refleks van de
Brusselse politici, maar het tegengestelde is jammer genoeg
schering en inslag .
Vorige week kregen we nog een
meldenswaardig
vertoon
van
de frankofone raadsleden in de
Brabantse provincieraad, en in
de Brusselse gemeenteraadsen
agglomeratieraadsvergaderingen.

POLITIEKE
SHOW
VERDRINGT
DEMOKRATIE
IN BRUSSEL
Teswijl de slopershamer in het
Brusselse het laatste levende
graantje verpulvert, worden de
bijzondere plannen van aanleg
van de ene instantie naar de
andere overgeheveld.
Over de wijken van Neder-overHeembeek bijvoorbeeld, — de
Vlaamse gedeelten van de Brusselse stad bij uitstek, — werd
in de Brusselse gemeenteraad
nog overmatig gediskussieerd.
Inmiddels werden zelfs onoordeelkundige
oordelen
geveld
over niet minder dan 25.000 inwoners.
De FDF-DLDP-frakties trachtten
stokken in de wielen te steken
met de vraag om de diskussies
naar een volgende vergadering
uit te stellen.
De spitsbroeders van die politieke
frankofone kemphanen
verhieven daags nadien hun
stem in de Brabantse provincieraad, om de houding van de
VU-mandatarissen aan te klagen
die zich afzijdig hielden bij de
stemming over een grondaankoop in Waals-Brabant.
Het zal nog wel een tijdje duren
vooraleer die would-be politieke
moeials leren begrijpen dat er
slechts vrede op aarde kan zijn
als men er van afziet opdringerig rond te hangen in vreemde huishoudens.
Wellicht omdat ze teveel en te
graag met andermans zaken bezig zijn, verwaarlozen de frankofonen Brusselse politici voor
hun stadsgenoten een degelijk
beleid op poten te zetten.
De Brusselse agglomeratieraad
wordt immers volkomen beheerst door de politieke show,
die dan bovendien nog weinig
boeiend is ook.
De raadsleden wandelen de
vergaderzaal in en uit met twee
voorname bekommernissen : de
aanwezigheidslijst tekenen —
wat hen 1250 fr. opbrengt —
en wat koffie met sandwiches
In de hal van het dynastiegebouw wegwerken. De tussenkomsten van deskundigen, die
menen toch ernstig werk te
moeten leveren, worden verpulverd door venijnige boutades
of ingenieus opgebouwde misverstanden.
Lastige interpellanten worden
gewoon naar huis gestuurd. Dat
wordt demokratie genoemd.
BART

Destijds werd van de daken
geschreeuwd dat de minister
voor Streekbeleid en de minister voor Vlaamse Aangelegenheden in het buitenland een
grootse kampanje zouden op
touw zetten teneinde de werkelijke draagwijdte van het Dekreet Vandezande in het buitenland bekend te maken.
Niettemin werd door de heren
Fellermaier en Hillery in de
Europese Assemblee kritiek uitgeoefend op het taaidekreet.
Op de vraag van senator Vandezande of beide voornoemde
heren werden voorgelicht over
de draagwijdte van het Dekreet
antwoordde de minister van
Binnenlandse
Zaken
gewoon
ontkennend...

houden noem maar op. Dat het
daarbij om akties gaat van totaal van de VU losstaande drukkingsgroepen schrijft « Volksgazet » niet. Van Eynde's lijfblad scheert het allemaal over
één kam. We dachten nochtans
dat de waarheid dienen een
der eerste plichten van de journalist was.
We nemen dit geschreeuw en
geschrijf voor wat ze waard
zijn : leugenachtig en volkomen
achterhaald. Dit kabaal vervoegt
slechts de reeks indikaties over
het slecht humeur vah de BSP,
nl. omdat ze in de oppositie zit
door haar eigen schuld.
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VOLKSUNIE-OFFENSIEF
Jos Van Eynde (ook bijgenaamd
Jos de briefschrijver cfr. zijn
aanbod aan wijlen Hendrik De
Man « om een groot, Vlaams
dagblad uit geven » in juni...
1940) beleeft in woord en geschrift weer mooie dagen. In
zijn 1 meirede zei hij zelf, nu de
partij in de oppositie gaat, zich
verjongd te gevoelen. De lezing van « Volksgazet » is inderdaad alweer geestiger geworden, dan toen de BSP regeringspartij was. Het scheldproza deed weer zijn intrede, de
hoofdletters en de kleine en
grote vetjes ook, en met de
waarheid over de tegenstanders
in casu de « taaiextremisten »
en « de
vertegenwoordigers
van het zwartste extremisme
of incivisme » steekt het ook
niet zo nauw. Zo ziet Van Eynde
overal de VU opdagen om gevels en monumenten te bekladden,
eerherstelbetogingen te
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VOSSEN IN KONGRES

Het jaarlijks landelijk kongres van het Verbond der Vlaamse
Oudstrijders en Oud-soldaten — afgekort VOS, dat zowel
oudstrijders van de eerste als van de tweede wereldoorlog
groepeert — zodag j l . te Brussel gehouden, kende twee hoogtepunten, die meteen op hun beurt de versnelde evolutie in
dit land illustreren.
Het eerste was de passus in de feestrede van Hendrik Borginon : « Deze regering is de weg opgedreven naar de erkenning van het zelfstandigheidsbeginsel van beide gemeenschappen in dit land, waarmee wij uit de Ijzer zijn teruggekeerd : wij gaan naar een federalisme met twee. Ik vrees '
dan ook dat het de oudsten onder ons zal ve/gaan zoals he\
Mozes verging, die het Beloofde Land wel mocht zien maar
er niet meer bij was toen zijn volk er binnen trok. Maar de
meerderheid hier in de zaal zal nog kunnen meejuichen bij
het ontstaan van een zelfstandig Vlaanderen naast een
zelfstandig Wallonië ».

'z^
Antwerpen

14.30 uur

VLAAMS NATIONAAL
STANDPUNT
TV-kijkers : donderdag 16 mei
om 22u. op de BRT uitzending
in de reeks Vlaams-nationaal
Standpunt van de Dl-produktie
« Welvaart en Tewerkstelling in
Vlaanderen ».

SIIMRKIII

De tweede « revelatie » was de mededeling dat onder de
regering Leburton besprekingen begonnen waren, om VOS
in de zgn. « nationale werken » op te nemen. Deze besprekingen zullen echter voortgezet worden onder de huidige
regering. Er zal gestreefd worden naar een versmelting van
deze nationale werken, evenwel taalkundig gesplitst, zowel
bestuurlijk als financieel, autonomie die slechts In de lijn
der verwachtingen ligt.
Vooraf had kongresvoorzitter Waegemans het schandaal der
vuurkaarten aan de kaak gesteld (van 422 overlevende oudstrijders 14-18 werd de vuurkaart afgenomen). Op de ca. 20
andere grieven en vragen (o.a. gelijkberechtiging en eerherstel) werd niet ingegaan. Deze grieven werden in verscheidene resoluties verwerkt. Ook feestredenaar Borginon
formuleerde deze eisen in zijn rede : morele en kulturele
gaafheid, materiële welstand, rechtsherstel, toepassing van
de demokratie en wereldvrede (de oude doch aktueel gebleven eisen van de Frontbeweging).
Mr. Borginon betreurde verder de kreupelheid van de taalwetten, de weinig gave en ingewikkelde regionalisering, en
betwijfelde de kracht van de dekreten van de Kultuurraad,
die immers nog steeds het fiat van de centrale overheid
behoeven. De redenaar pleitte voor rechtstreekse verkiezing van de gewestraden en meende dat een tweeledige federalisme onze enige uitkomst is. Tot slot laakte hij de macht
van de niet zo zuiver verkozen partijbesturen en de Belgische rol van wapenleverancier hoewel hij het voorstel tot
afschaffing van het leger in de huidige internationale kontekst onhaalbaar achtte.
In een boodschap van de zieke algemene voorzitter Van
Mierio sprak deze zijn vertrouwen uit in de jeugd om het
werk van de VOSsen voort te zetten. Voorzitter Waegemans
achtte de aanwezigheid van verscheidene VU-parlementsleden (kamerleden E. Van Steenkiste en Valkeniers en senatoren Van In, Bob Maes en Van Ooteghem) belangrijk als
steun voor de amnestie-eis van VOS.

Deze tweekleurige zelfklever kan besteld worden door een briefje van 20 fr. (dan krijg je
twee klevers ! ) onder gesloten omslag te sturen
naar « Nieuw Vlaanderen », Affred Coolsstraat
33, 2020 Antwerpen.

Het kongres werd bijgewoond door ca. 200 afgevaardigden
en was een waardige repliek op het NSB-kongres te Gent,
waar de haat de toon aangaf, een negativisme dat de door
frankofonen en resistensialisten beheerste NSB maar niet
kwijt kan.

ELEKTRICITEITSPRIJZEN WORDEN GEMANIPULEERD
In een open brief van de verbruikers (Aktiegroep Brussel)
aan het kontrolekomitee voor
de elektriciteit
worden
de
elektriciteitsproducenten
ervan
beschuldigd, de prijzen voor
elektriciteitsverbruik te manipuleren. De verbruikers vestigen
de aandacht op de zgn. « indeks
voor laagspanning » (ILS) waarbij de prijs een eerste maal
wordt gemanipuleerd door automatische
prijsindeksering.
Een tweede manipulatie bestaat
in de prijsaanpassing door het
kontrolekomitee zelf. « Waarom
die twee manipulaties ? Een
eerste maal automatisch zonder
nadere verklaring, een tweede
maal onder voorwendsel van de

kostprijs van een energie, waarmee reeds de eerste maal rekening werd gehouden ».
De open brief stelt dan het geknoei met de zgn. schijven aan
de kaak. Men verlaagt «royaal»
de tarief voor een eerste-schijfverbruik (nl. zij die per maand
niet meer dan 40 kVVh verbruiken, wat niet eens het verbruik
van 2 of 3 lampen en een normaal verbruik van een tv-toestel
is !) maar tegelijker tijd worden
de andere schijven verhoogd,
waaruit moet worden begrepen
dat de « sociale gevallen » geen
recht hebben op eerf redelijk
elektriciteitsverbruik. Dit ergerlijk paternalisme zou eens en
voorgoed moeten worden ver-

worpen door diegenen die beweren, de minder bevoordeelden te verdedigen.
De auteurs van de brief zijn van
mening dat het de bedoeling
is, tegen het nationaal belang
in, -een te sterke konkurrentie
te voorkomen van de elektriciteit op een ogenblik dat de petroleumprodukten, gas inbegrepen, produkten van zeer grote
luxe aan het worden zijn. De
aanpassing van de tariefstrukturen die erin bestaat het normaal verbruik te <• bestraffen »
en dus de ontwikkeling « integraal elektrisch » tegen te gaan,
laat hierover
niet de minste
twijfel bestaan.
De knoop van de zaak zien de

schrijvers in de noodzaak van
zware investeringen om van de
elektriciteitssektor een milieuzuiver alternatief in de energieproblematiek te maken. De elektriciteitssektor heeft echter nog
niet de
aardgasinvesteringen
verteerd en offert daarom het
algemeen belang (konsekwente
en doorgedreven elektrifikatie)
op aan de druk van een eigen
last (aardgasinvesteringen). De
auteurs eindigen met de eis,
dat de omstreden aardgaspolitiek niet langer mag wegen op
de toekomst van de elektriciteit in ons land en op het werkelijk belang van de verbruiker
op lange termijn, nl. goedkope
en milieuzuivere energie.

MMI^MSe D£W€GIMG
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HET DAENSISME
EN ZIJN LEIDERS

door frans-jos verdoodt

Het is onmogelijk binnen het bestek
van deze bijdrage uitvoerig te handelen
over de leiders van het Oaensisme •
hun levensgeschiedenis en hun bijdrage tot het Daensisme vergt een zeer
omstandige publikatie. Wij zullen ons
hier beperken tot een beknopte schets
De twee ruimst gekende leiders zijn
alleszins de gebroeders Daens, zij
zijn samen zowat de verpersoonlijking
geworden van het Daensisme zelf.
Hun inzet was onvoorwaardelijk en
ontzagwekkend. Behalve hun onverminderde agitatie voor sociale hervormingen en voor de ontvoogdingsstnjd van de Vlamingen, hebben zij
geschiedenis geschreven omwille van
een paar nieuwe « parlementaire gewoonten » die door hen werden ingevoerd en die heden nog aktueel zijn
het vragen stellen aan de ministers
vanop de tribune van het parlement
en het rechtstreeks dienstbetoon, zoals haast elk kamerlid het vandaag nog
organiseert.
Toch moeten wij deze gelegenheid te
baat nemen om een aantal belangrijke
leiders uit de schaduw van de gebroeders Daens weg te halen. Het zijn in
de eerste plaats advokaat Alois De
Backer, advokaat Hector Plancquaert
en smid Frans Lambrecht Maar ook
advokaat en leermeester van de Roelanders Jan-Baptist Van Langenhaeke,
die de eerste tegenkandidaat tegen de

katolieken was en nadien Klokke Roeland financieel op de been hielp Het
zijn verder Frans Sterck, de organlsa-

Daens als priester, de partij verliet.
Verder Petrus Van Schuyienbergh, de
opvolger van Sterck als drukker uitgever van « Klokke Roeland • ; Van
Schuyienbergh ging ig 1905 met Klokke Roeland naar de katolieke partij
over. En ook Albert Van den Bruele,
die na de dood van De Backer en Lam.
brecht het « zware werk » op zich
nam. Tenslotte Petrus Van den Abeele, dertig jaar lang de drukker van het
Daensisme en Karel-Leopold Van Opdenbosch, de eenzame leider tussen
de twee wereldoorlogen
Over Hector Plancquaert nog dit : hl]
overleed in 1953 en hét drama van
die nooit-verkozen-geraakte leider is
precies het feit dat hij het hele Daensisme heeft meegemaakt en overleefd — met uitzondering van het « geval Denderhoutem •, waar In 1964 de
Daensisten aan de gemeenteverkiezingen deelnamen en een burgemeester
konden laten benoemen !

Advokaat Aloïs De Backer

tor der eerste jaren — hij overleed
in 1896 —, dokter Henri Van de Velde
en advokaat Prosper De Pelsmaeker,
die na de dood van hoogleraar De
Harlez en de schorsing van Adolf

. Itiifranc. — Messieurs, j ji (kinanüo la pjrole pour Tairc constaler
M
' jC II ai pas pus pan au deriiuT appel nouunal de la seance ile veiiTi\ soir, c esl que j'avais quiUe la salie a 11 lieuics et deniie, maïs que,
rjsqua ce mcimenl, j avaisassiste i touie la seance Je iicns a fane cclle
I laralion pane que jc ne suib jias ile ceux qui \ulonl des seances du
mals qin ii 5 a'^sislenl pas
\i rnL MOTK>\
M. « aHon de W i a r l . — Messieuis, nolie nouiclle li'o'ishiion dec
Iiuali' a ircL des meinbies supjileinls de la (liamhie II \ a pmA inteiel,
lam puur cux meines (|ue p«ur la ihose puhlupie, c|ue ces suppleanls
puissont s initier 1 ims lia\auN iiirlcineiiluie"; N enireiail-il |ias dans les
inlenlioiis de I assemblee de tliarger Ic Ijureau de pifndre les mesures
necessaires a eet cffet ' I'euliirc puuriait-ün faire anx suppleinls Ie
serMce des du(uraenls |iarlum nlains cl inetlie a leur dispuMliun une
Inliune spinale

Het Daensisme heeft, naast grote leiders en duizenden « stille werkers »,
enkele « mindere goden » gekend. Hun
levensloop kan hier niet beschreven
worden. Toch blijven de namen van
enkelen onder hen nog In de herinnering voortleven : Jan Caudron, Alfons
Dumont, Désiré Boriau, August De
Brabanter, Romain Eeman, Jan De Neve

lie heer lie Backer. — Len enkel woerd
Ik liuorde zooeven Ben achibarcn lieer Degroole zeggen Dal is cene
open deur inslanipen' Neen, mijne lieeren, want in het reglement slaal
een ariikel 77(>is, zeggende « liet bureel « kan » de \erialing bevelen van
de verslagen of lan de andere slukkeii die in ecne enkele taal worden aangeboden. I
Ik lieb gedrukt op liet »ooi dje n kan » want daaruit volgt duidelijk, dat
het bureel vnj is te beslissen wanneer de verslagen of de raemoiien'van
toelicliling, al of met, moeten veilaalj woidcn.
Ik Maag aan den adilbaren heer loorzilter of er voor de aanvang van
hel toekomend zittingsjaar geene maali egden zullen genomen worden
opdat al de slukken, raeraonen van loclichlmg en verslagen, \oorlaan
vertaald worJcn Uitiszoo noodzakeiijkals de u-rtaling der wetsvoorstellen
zelvtn
liet IS, ten o\eri6e, stiijdig met de inzichten van den achtbaren
heer Julia.ui Do \ricndl, een diT (aders \m do wet, de beslissing aangaande de noodzakelijkheid \an deiertaling over telaten aan den willekeur
van het bui eel
"
Ik wil er nog bijvoegen dal, toen ik \rijdag het woord genomen heb in
t \iaamsch, ik zeer veiwonderd ben geweest den achtbaren heci Tack te

n (II! W IJl III» ^'™ ''"-'"^" (I'''!/™^;"i"i raUs ,
ropinïc
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kmciil, qui pourrait egalenient inlcr\eiiir dans la maliuo
l»c heer lie IlneLrr. — Lachen is gemakkehjk 1 De hamer weze er
wel van verzekeiddat, eer het vijfiien jaar verder is, al do vcrlegenwoorAlTRE Moriov
digei s yan hel \ laamsclic land hici mets dan vlaamsch zullen spreken 1
Ik ben er vast van overtuigd, want hel goede recht is aan onze zijdcen
Hl. Ilii> I — Messicui s, i onmie plusieui s de mes honoi abies colli gurs,
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que, SI je me propose de me servir souvinl du llamand.ce n esl nulleinenl
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teil
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fndrai 1 inbitude de ri
LlCi
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•e nrei.'iïiia^BfcïasIc t-on pour prolonger l'mcii'ai

HET JAAR 1900

In geen enkele studie wijdt men speciale aandacht aan de verkiezingen
van 1900 en hun weerslag op het
Daensisme. Toch waren die verkiezingen van uitzonderlijk belang : De Backer werd de leider te Aalst en de
«gekomprommiteerde» priester Daens
werd de leider van het Daensisme in
het arr. Brussel.
Velen hebben in die « splitsing • een
degradatie voor priester Daens gezien, niet het minst omdat Daens te
Brussel niet meteen verkozen raakte.
Wij durven stellen dat het Daensisme
met de operatie van het jaar 1900
duidelijk een optie nam op een definitieve doorbraak. Dat dit laatste niet
gebeurd is houdt zeker verband met
het feit dat de twee sleutelfiguren
spoedig fysisch niet meer tegen hun
zware taak opgewassen waren.
Wij beoordelen de optie van 1900 als
gelukkig om hiernavolgende reden :

1. Adolf Daens waagt zijn kans te
Brussel. Gunstig voor hem zijn de
steun van de onvermoeibare Frans
Lambrecht, de gevorderde organisatie
van Daensistische arbeidersverenigingen in Brabant, de zeer waarschijnlijke
steun van invloedrijke hopboeren te
Asse, Essene, Hekelgem, enz., de situatie voor de verguisde priester-derkleine-lieden. Gunstig voor de partij
Is de mutatie naar een ander arrondissement. Immers, nog meer dan dit
het geval was voor de hele partij, als
priester-volksvertegenwoordiger dreigde hij te Aalst definitief geklemd te
geraken tussen de opkomende socialistische organisaties en het niets of
niemand ontziende blok der « bewarende » kaiolieken, die zelf hard moesten vechten voor hun behoud — er
waren nu plots 3 tegenstanders : liberalen, socialisten en katolieken, terwijl
vroeger alleen een vrij zwakke liberale tegenstand te overwinnen viel —
en toevallig Charles Woeste onder
hen hadden, wiens invloed reikte tot
Rome

2. Alois De Backer voert de Daensistische lijst aan te Aalst. Zijn verkiezing staat bij voorbaat vast en redt de
meest authentieke en meest gezagvolle onder de Daensistische leiders
voor de christen Vlaamse demokratische beweging De financiële overeenkomst Daens-De Backer biedt een
oplossing voor de twee verarmde families — Er werden tussen beiden
overeengekomen dat De Backer een
tijdlang zijn wedde van parlementslid
met priester Daens zou delen, mocht
deze laatste te Brussel niet verkozen
geraken —, zodat De Backer naar Denderhoutem kan terugkeren en zodat
Adolf Daens, niet meer verkozen in
1898, niet langer meer moet steunen
op het slinkende fortuintje van zijn
broer Pieter.

e \\i

Uit
M Ade1 ^ " " ^ ' ^ f Parlernentaires .. van 20 juli 1900. Vier gevolgtrekkingen zijn duidelijk : 1) De Backer - die er uitsluitend
Nederlands sprak - gedraagt z.ch als een konsekwent en moedig vlaamsgezinde ; 2) De Backer kwam ook gevat tussen
als het om socia e aangelegenheden ging ^ 3) De Backer ïjeheerste de techniek van het parlementair debat • 4) meadelen
dat men regelmatig in het Nederlands zou spreken (M. Buyl : j'ai l'intention de m'exprimer fréquemen en f a'mand 1 w S
aangezien als een on-Belgische houding.
••omuiiu...j wera

3. Door precies Adolf Daens en Alois
De Backer naar het parlement te zenden, worden de twee belangrijkste
groepen aanhangers van de partij vertegenwoordigd : de anti-socialistische
en uitgesproken Vlaamsgezinde landelijke bevolking van landbouwers,
kleine zelfstandigen en intellektuelen
omheen De Backer én de nieuwe groep
in de partij, de fabriekwerkers en al
de armen, voorwie het optreden van
priester Adolf Daens een veropenbaring was

4 De Backer behoedt de partij voor
wat in de kontekst van toen zeker een
avontuur was dat het Daensisme niet
kon overleven . de lijstverbinding met
liberalen en socialisten.

(vervolgt)
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goede richting, maar om efficiënt te
werk te gaan moet er grondig gedecentraliseerd worden. Idem voor de
depolitisering. Na over verspillingen
in de BRT en de noden van het vrij
onderwijs gehandeld te hebben drong
spreker aan op konkrete maatregelen
i.z. verlenging van de onderwijsplicht.
Handelend over het kuituur- en jeugdbeleid noemde Willy Kuijpers de begroting voor kuituur 1974 veel te gering

Hugo Schiltz :
heeft de BSP vergeten
jarenlang in regeringen
gezeteld te hebben
met de CVP
die ook amnestie wenst ?

Tijdens twee lange zittingen
heeft de Kamer op 2 en 3 mei
de regeringsverklaring Tindemans besproken en ten slotte
met 100 stemmen tegen 63 bij
47 onthoudingen
goedgekeurd. Het was bijwijlen een
zeer levendig debat, waaruit
blijkt dat sommige VU-kamerleden niet op hun mondje zijn
gevallen en o.a. de opnieuw
woelgeest geworden staatsminister Van Eynde duchtig op
zijn nummer hebben gegeven.
Namens de VU-fraktie namen
volgende kamerleden — zeer
kritisch — het woord : A n ciaux, N. Maes, De Beul, W.
Kuijpers, en Schiltz. Tussendoor dienden W. Kuijpers, E.
Van Steenkiste en Olaerts interpellatieverzoeken in (resp.
over de beleidspraktijken in
Nationale Opvoeding, de kritieke toestand van de zeewering aan de kust en over het
Belgisch en EEG-beleid i.z.
energie, meer bepaald i.z.
steenkolenproduktie en -prijzen). De zittijd was pas begonnen en daar was de VU
weer de eerste met interpellatieverzoeken.» Het wordt een
VU-traditie in de Kamer.

Vik Anciaux :
VU vrij en ongebonden
Na op de uitzonderlijke toestand van
het land gewezen te hebben (inflatie,
stuurloosheid, gezagskrisis, machtsmisbruik enz.) drong het Brusselse
kamerlid er bij de nieuwe regering op
aan, dringend maatregelen te treffen
om de dalende koopkracht en de afnemende tewerkstelling te remmen.
Vik Anciaux noemde de regeringsverklaring een aaneenschakeling van beloften en ook van tegenstrijdigheden.
De toestand kan slechts verbeteren
door fundamentele beleidswijzigingen.
Hij verwees daarvoor naar diverse
VU-kongressen, die een valabel alternatief bieden.
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De kern van Anciaux' betoog was gewijd aan de gewestvorming : de VU
doet geen afstand van haar specifieke
federalistische visie doch zoals Steenokkerzeel bewees is de VU bereid
haar verantwoordelijkheid op te nemen om te bewijzen dat de federalistische partijen een akkoord kunnen
bereiken.

Nelly Maes :
sociale zuilen tot op de grond
afbreken '
Op het vlak der sociale voorzieningen
bestaan er enerzijds grote overschotten, anderzijds ernstige tekorten. Daarom moeten de « zuilen » tot op de
grond afgebroken worden.
Over het socio-vitaal levensminimum
(op dit stuk liepen CVP en BSP de
VU na) staan alleen vage aanduidingen
in de regeringsverklaring, zelfs zonder
opgave van inkomsten.
Ook i.z. inflatie blijft het bij algemeenheden. Prijzenkontrole ? Kan slechts
efficiënt zijn als de huisvrouw een
prijzendaling in de winkels vaststelt.
De koppeling sociale uitkeringen-welvaartspeil is een zeer mooi beginsel
doch in de praktijk hinkt de aanpassing achter de stijging van de levensduurte na. IVIen moet de echte risico's
dekken wil men de armoede definitief
overwinnen. Ook moet meer aandacht
gaan naar de marginalen, de geestelijk gehandikapten, de verslaafden e.a.
Inzake kinderbijslagen mag men zich
afvragen waarom niet selektief wordt
tewerk gegaan. Qua huisvesting staan
we nergens en vooral de jonge gezinnen worden de prooi van de « immobilières ». Ook de ruimtelijke ordening en de urbanisatie hebben in verband met het leefbaar maken van
oude stadskernen volledig gefaald.

André Beul :
waarom geen onbudsman
voor het leefmilieu ?
Ook deze VU-?preker stelde vast dat
de regeringsverklaring weinig nieuws
bevat, ook wat het leefmilieu betreft.
André De Beul sprak de vrees uit dat
het staatssekretariaat voor het leefmilieu zou kunnen gedegradeerd worden tot een brievenbus.
De regering moet ons integendeel
waarborgen geven over een doeltreffende werking van dit staatssekretariaat, dat over initiatiefrecht en eigen
bevoegdheden moet beschikken, waarvan hij een opsomming gaf.

Willy Kuijpers :
de kulturele autonomie
waarmee de CVP zo opschept
is niets meer dan een
uitgeblazen eierdop
Het Leuvens VU-kamerlid hield een
lange en scherpzinnige uiteenzetting
over onderwijs en jeugdbeleid in het
licht van de regeringsverklaring.
Inzake onderwijs ontbreekt elke planning, is het beleid gekenmerkt door
een machtsstrijd, worden de knelpunten naar de schoolpaktkommissie verwezen d.i. op de lange baan geschoven. De gewenste dialoog dient niet in
de verzuurde unitaire schoolpaktkommissie te gebeuren maar in de kuituurraden.
De regionale kommissies voor overleg tussen de onderwijsnetten noemde Kuijpers een eerste stap in de

p.

Op deze vraag bleef een spinnijdige
BSP-fraktie het antwoord schuldig en
ze zou nog vaak met de mond vol
tanden staan na scherpe replieken
van de VU. Na er zich over verwonderd
te hebben dat zoveel sprekers het regeerprogram hebben ontleed (deze regering heeft immers geringe overlevingskansen zonder verruiming) gaf
Hugo Schiltz een antwoord op de
vraag, waarom de VU de regering een
kans geeft : opdat de dialoog van
Steenokkerzeel zou voortgezet worden
ten einde het Vlaams-Waals probleem
op te lossen. Vlaanderen moet (als
staat) bestaan op het ogenblik dat ons
land tot eeti verenigd Europa toetreedt. Tevens steunt de VU deze regering om de verstarring van de demokratie te doorbreken door alternatieve beleidsuitoefening.
In geval de regering verruimd wordt,
zal de VU zich in geen geval lenen tot
een anti-socialistisch beleid. Sociale
vooruitgang is voor ons even essentieel als voor de BSP. En zonder de
BSP is er ook sociale vooruitgang mogelijk I Evenmin zullen we een antipluralistisch beleid dulden. We willen
de heer Tindemans en onszelf een
kans gunnen om een alternatief tot
stand te brengen, wat niet betekent
dat we afstand doen van onze radikale
federalistische visie. Wat nu gebeurt
is niet alleen de vuurproef voor de federalisten, maar ook een test voor de
geloofwaardigheid van de traditionele
partijen voor hun wil, uit het immobilisme te treden.

WOORDEN DIE BEKLIJVEN...

,

• Vrijdagnamiddag 3 mei om 14 uur 35 schoot Fred Bertrand
(CVP) een van de beste bokken van het lange debat. In een
koleirige bui riep hij de BSP verontwaardigd toe : « Wij (de
CVP) hebben altijd met de liberalen een socialistische politiek gevoerd ! »
Prettig om horen... bv. voor het NCMV !!!
• Kop van Eynde was bitter-boos en beet kamerlid Willy
Kuijpers nijdig toe : « Als ge in de meerderheid wil zitten,
moet ge ne plastron omdoen i » — Antwoord van Kuijpers :
« Ik zal Uw kollektie komen lenen en gij, Nonkel Jos, moogt
mijn trui lenen, dan kunt ge de « arme werkman » weer
eens uithangen ! ».

'
•
|

1
•
i

•

I

GENEZEN

I
I
•
I

De heer Schiltz — Enkele jaren geleden waren de CVP en de
PVV nog tegen het federalisme gekant.
De heer Van Eynde — De PVV was de Pest voor Vlaanderen I
De heer Schiltz — Ja, en we hebben hen van die ziekte genezen ! Helaas hebben we de BSP nog niet kunnen genezen I
(Applaus bij de VU).

'
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GEPLUKT UIT HET INVESTITUURDEBAT

De heer Van Eynde — De Volksunie is uit alle besprekingen
weggebleven !
De heer Anciaux — Mensen die de ouderdomsgrens overschreden hebben moeten voorzichtig zijn met een verjongingskuur.
De heer Van Eynde — Spreek ons over dat geheim protokol.
Staat er dan niets waars in « Wij » ?
De heer Anciaux — Meer dan in uw krant !

1
1
I
I
1
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SOCWÏM L^P'^M
SOCIALE INFORMATIE

LEVENSVORMING IS NOOIT "AF

ff

De erkenning van kursussen van sociale
promotie betekent dat hier vooral aan beroepsvorming of algemene vorming gedaan wordt Initiatieven van levensvorming vallen hier buiten
Ook leerlingen van avondscholen die pas
voor de eerste maal een jaar avondschool
volgen en die dikwijls voor problemen
van aanpassing staan, kunnen voorlopig
met geholpen worden

PATROONSVORMING

sen volwassenen, hebben weinig kansen
gekregen om op een serene wijze levensvorming op te doen Dergelijke initiatieven zijn daarom interessant, maar missen
elke wettelijke basis Zij worden lokaal
georganiseerd, soms samen met de
werkgevers Hoe ook, steeds zijn deze
initiatieven, willen zij kansen op slagen
bieden afhankelijk van de goodwill van
de werkgevers, die deze jongeren moeten
vrijaf geven om de kursussen te volgen

Alle koninklijke ministeriele en vooraanstaande uitspraken ten spijt over «voortdurende vorming» werd in ons land tot
heden toe weinig gedaan om deze voortdurende vorming gestalte te geven
Zoals gewoonlijk wordt op detailpunten
voortgeborduurd en schieten lukraak weliswaar interessante initiatieven uit de
grond die echter de nodige «back-ground»
missen om werkelijk tot hun recht te ko
men

SOCIALE PROMOTIE
Wanneer jeugdverenigingen, werkgeversof werknemersorganisaties alleen of in
samenwerking kursussen voor algemene,
maatschappelijke en kulturele vorming
organiseren kunnen de jongeren hiervoor een verlof bekomen Het loonverlies
wordt m zekere mate gedekt door een
dagvergoeding ten laste van de Staat
Dergelijk verlof was tot voor kort beperkt
tot jongeren van 16 tot 26 jaar en dit gedurende maximum 1 week Nu is dit uitgebreid tot twee weken en voor jongeren tot 40 jaar

Het onderwijs op school, dat op zichzelf
ook bestendig aan hervorming toe is,
zal nooit volledig — hoe ideaal het ook
zou zijn of worden — alle behoeften aan
vorming kunnen opvangen
ledere mens wil hij zijn persoonlijkheid
ontwikkelen heeft op bepaalde ogenblik
ken andere behoeften aan vorming dan
deze die hij in het klassieke onderwijs
of in zijn beroepsleven kan opdoen

SCHOLEN VOOR LEVENSVORMING
Van Nederland afkomstig en afgekeken
bestaan in ons land een aantal scholen
voor levensvorming afgestemd op jonge
werknemers van 14 tot 16 of 18 jaar,
waar gedurende 1 dag per week levensen maatschappelijke problemen behan
del worden
De jongeren die op 14-jarige leeftijd de
school verlaten hebben en onmiddellijk
in een arbeidsmidden terecht komen tus-

KREDIETUREN
Een initiatief dat zopas 1 jaar oud is
geworden, is wellicht beter gekend dan
het voorgaande Jonge werknemers tot
40 jaar, die avond- of weekeindonderwijs
volgen in door de Staat ingerichte of qesubsideerde instellingen die erkend zijn
voor sociale promotie hebben recht op
kredieturen Dit houdt in dat deze werknemers afwezig op hun werk kunnen blijven — na verwittiging van hun werkgever uiteraard en volgens modaliteiten met
deze overeen te komen — gedurende
even zoveel uren als zij lesuren volgen
indien zij in derde of volgend jaar kursus
volgen en gedurende de helft van de kursussen indien zij een tweede jaar volgen

Genoemde van elkaar volledig losstaande initiatieven, bieden kansen tot algemene, professionele en kulturele vorming aan een beperkt aantal jongeren
Men zou verwachten dat deze jongeren,
die hiervoor op geen enkele andere wijze
eerder kansen kregen deze mogelijkheen met beide handen zouden aangrijpen
Dit blijkt echter geenszins waar te zijn
Sedert 1963 hebben een 2 000 tal jongeren van de 600 000 gebruik gemaakt van
kursussen voor kulturele en maatschap
pelijke vorming
De mogelijkheid om beroep te doen op
kredieturen, werd verleden jaar slechts
benut door 10% van deze die er wettelijk
aanspraak konden op maken <
Men kan dan ook gissen naar de redenen
van dit gebrek aan interesse is het inderdaad gebrek aan interesse of is het
uit onwetendheid ' Speelt het loonverlies,
ondanks de bestaande vergoedingen, een
te grote rol ' Durft men misschien geen
verlof vragen uit schrik voor bepaalde
reakties van zijn werkgever ' Zijn er te
weinig sanktiemaatregelen voor dit laatste voorzien '
Even zoveel vragen kunnen er misschien
nog aan toe gevoegd worden Hoe dan
ook blijkt naar onze mening hieruit voldoende dat een koherent vormingsbeleid
voor schoolse vorming, voor levensvorming voor professionele vorming, kortom voor voortdurende vorming dringend
nodig IS, waarin ook de « open universiteit » een plaats krijgt

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN

O

b. Bedienden

TIJDENS DE LEGERDIENST (III)

De bediende ontvangt, tijdens het jaar dat hij onder de wapens wordt geroepen, 12% van de brutowedde van het lopend jaar Daarenboven, indien hij
zijn vakantiegeld nog met heeft getrokken, 12%
van de bruto wedde van het voorgaand jaar
Ook in het stelsel van de bedienden worden de
laatste 12 maanden dienst beschouwd als zgn ge
lijkgestelde periode
Wanneer de bediende terug aan het werk gaat, zal
zijn vakantiegeld normaal worden berekend met
eventuele aftrek van de vakantievergoeding die hij
(zie hoger) reeds mocht ontvangen hebben

a Arbeiders
In het jaar tijdens hetwelk de arbeider onder de
wapens wordt geroepen, ontvangt hij zijn normaal
vakantiegeld Dat spreekt vanzelf
Het jaar voordien heeft hij normaal gewerkt en hij heeft dus
recht op een normale uitkering Het speelt daarbij
geen rol of de betrokkene al dan met zijn vakantie
dagen nog kan nemen

1^
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DE SOCIALE WETGEVING

7 VAKANTIE REGELING^

o

Van de periode van legerdienst worden de laatste
12 maanden beschouwd als een zgn gelijkgestelde
periode Dat heeft voor gevolg dat betrokkene, m
het jaar waarin hij terug aan het werk zal gaan
vakantiegeld zal ontvangen voor
1° de periode
van tewerkstelling in het jaar waarin hij onder de
wapens werd geroepen , 2° het gedeelte van de
gelijkgestelde periode dat valt in het jaar voor dat
waarin betrokkene terug aan het werk gaat
Belangrijk hierbij is het formulier « Militie-attest
dat moet dienen inzake pensioen en jaarlijkse vakantie » Dit formulier ontvangt betrokkene bij zijn
oproeping Hij moet het laten invullen door zijn
werkgever en bij zijn dienstneming overhandigen
aan de militaire overheid

1

8 Werkloosheid
Wanneer de werknemer bij zijn afzwaaien zonder
werk IS moet hij zich als werkzoekende bij de RVA
laten inschrijven uiterlijk de 3e werkdag na het
einde van zijn legerdienst, ongeacht of hij vóór
zijn legerdienst reeds als dusdanig ingeschreven
was •Wachttijden die aan het lopen zijn — bv in ver
band met het speciaal statuut van afgestudeerden
— worden door de dienstplichtperiode slechts ge
schorst Men heeft er dus alle belang bij deze
wachttijd zo snel mogelijk te laten verder lopen
en zich bij de RVA aan te bieden onmiddellijk na
het afzwaaien

Cw

DOKUMENTATIE
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Onze Franse buren kregen nog niet zolang geleden de Wet-Royer (deze laatste
is minister van Handel). Kort samengevat komen de belangrijkste punten van
deze wet hierop neer.
# Producenten moeten bewijzen dat de
reklame, die ze voor hun produkten voeren, juist is. Wanneer reklame onjuist of
misleidend is kan bevolen worden een
advertentie te plaatsen die vorige adver^tenties tegenspreekt (dit uiteraard op
kosten van de adverteerder). Natuurlijk
kan de overheid ook beslissen misleidende advertentie-kampagnes stop te zetten.
# Wanneer zij menen dat de konsumenten benadeeld zijn kunnen de verbruikersverenigingen (die door de overheid erkend werden) een rechtsvervolging instellen om schadeloosstelling voor hun leden
te verkrijgen.
# Met de premieverkoop is het definitief afgelopen. Hetzelfde geit ^oor de
verkoop met verlies, spelen en zelfs loterijen.

GEMEENSCHAPPELIJKE KENMERKEN

In ons land'kennen vooral de werkende
jongeren een aantal kansen om hun vorming bij te sturen Voor de zelfstandige
werknemer en voor de ouderen blijkt die
vorming minder nodig te zijn, tenminste
als WIJ voortgaan op hetgeen tot op heden
gerealiseerd werd

Die kansen zijn thans slechts gedeelte
lijk aanwezig en met altijd onder de idea
Ie omstandigheden Dit blijkt uit navolgende samenvatting die wellicht met vol
-ledig IS

In het kader van de middenstandsopleiding
bestaan ook scholen voor opleiding in
het kader van een zelfstandige aktiviteit
Hier worden met alleen zuiver professionele opleidingen verstrekt, maar wordt
ook aan levensvorming gedaan Op dit
ogenblik lijkt er van rechtswege weinig
aandacht te bestaan voor de vorminaskansen voor zelfstandigen. De evolutie
van de wetgeving denken wij maar aan
de invoering van de BTW noodzaakt dezen ook om terug naar de schoolbanken
te gaan Maar, sociale promotie zit er
met m voor de zelfstandigen

Als je ontevreden bent over de bescherming van de verbruiker in dit land doe je
er beslist goed aan ook af en toe eens
over de grenzen te kijken om te zien hoe
onze Europese buren het er in dit verband van afbrengen. Toegegeven, vaak is
het daar ook niet allemaal koek en ei
doch af en toe zeg je toch « hé, dat
moesten we bij ons ook hebben ». Een
paar voorbeelden.

# De zogenaamde rechtstreekse verkoop
van producent aan verbruiker is aan erg
strikte, van overheidswege opgelegde,
voorschriften gebonden.
# Verbruikersverenigingen hebben voortaan iets te verteilen in kommissies die
zich bezighouden met de ruimtelijke ordening en dat is belangrijk omdat deze
kommissies bevoegd zijn om de vestiging
of uitbreiding van de grootwarenhuizen
goed te keuren of voorgoed naar de papiermand te verwijzen.
Natuurlijk klinkt dit allemaal schoon op
papier maar wat komt er in de praktijk
allemaal van terecht ? Veel is er nog niet
gebeurd (omdat de wet pas van kracht
werd ?). Toch werd voor kort een broodjesfabrikant uit Lyon veroordeeld tot 3
maanden gevangenisstraf
(voorwaardelijk) verder tot een boete van 20.000 FF
en een schadeloosstelling die nog hoger
lag. Dit alles omdat de fabrikant knoeide
met de kwaliteit van zijn produkten en
misleidende reklame had gevoerd. Voor
zoiets kom je er bij ons alvast voor veel
minder vanaf (om niet te zeggen dat tegen fabrikanten die hier net hetzelfde
oen niets ondernomen wordt).
Merkwaardig is alvast ook het voorstel
van de « Union Nazionale Consumatori »
een Italiaanse verbruikersvereniging. De
vereniging diende een voorstel in om de
weggooiverpakking in te perken en dit
ten voordele van de verpakking met statiegeld. Dat zou volgens de vereniging
kunnen door de weggooiverpakking merkelijk duurder te maken en het in omloop laten van verpakking met statiegeld
te vergemakkelijken. Doel van het voorstel : de berg stadsvuil die stilaan onoverzichtelijk wordt zoveel mogelijk beperken.
Tenslotte nog dit nieuws van bij onze
noorderburen. De twee bestaande verbruikersorganisaties
(de konsumententenbond en het Konsumenten Kontakt)
hebben tijdens de afgelopen maanden akties gevoerd om de Nederlandse konsument voor te lichten in een tijd dat de
prijzen van zowat alle konsumptie-goederen met renzesprongen omhoog gingen.
De aktie legde vooral de nadruk op de
grote prijsverschillen tussen de verschillende merken van verbruikersgoederen
en dat terwijl het duurste produkt lang
niet altijd het beste is.
De aktie werd door de Nederlandse ove^
heid aktief gesteund door het financieren
van een omvangrijke advertentiekampanje in landelijke regionale en plaatselijke
dagbladen. Radio en TV van hun kant
haakten op de advertentie-informatie in
door nog meer informatie te geven dan
men in de advertenties kon doorspelen.
Een merkwaardig voorbeeld van konsumentenbescherming. Misschien ziet een
Belgische parlementariër er wel iets in
en dient hij een voorstel in deze zin in
bij het parlement want dat kan nu weer.
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KOM OOK EENS

AKTIVITEITEN
VAN HET
DOSFELINSTITUUT

NAAR STEENOKKERZEEL
DE PROBLEMATIEK
VAN HET
<€ LEVEN IN EEN STAD »
Besturen is vooruitzien. Wie politiel<e verantwoordelijkheid draagt
moet problemen kunnen voorzien,
er er tijdig over willen nadenken.
In een poging om de welzijnsproblemen voor Vlaanderen meer
van nabij te bekijken heeft het
Dosfelinstituut een 3-tal studiedagen gepland over verschillende
deelaspekten van het welzijn.
Het overvolle Vlaanderen dreigt
inderdaad een schaduw te werpen over wat straks de welvaartstaat van de Vlaamse gemeenschap wordt. Het verschijnsel is
vrij algemeen in Europa. Leeglopende en tot puin of zielloosheid
herschapen stadskernen, overvolle wegen, steeds verder uitdeinende urbanisatie, landschapsvernieling door wegen en andere verkeersmiddelen, verdere verstedelijking en drukte, en tenslotte
verstikking van alle welzijnsmogelijkheden door het verdwijnen van
rust, stilte en ontspanningsmogelijkheden.
Voor Vlaanderen worden deze
problemen nog meer gesteld want
onze ruimte is zeer beperkt : dat
een en ander samen zou kunnen
hangen met een reeds tamelijk

hoger bevolkingsdichtheid werd
behandeld in een eerste colloquium, dat handelde over bevolkingsproblemen, (hierover handelen we in een reeks van een 3-tal
artikelen in dit blad).
Het tweede colloquium handelt
nu over « Leven in een stad ».
We hebben prachtige steden in
Vlaanderen, die mits aanpassing,
perfekt leefbaar zijn. Uit het getoonde materiaal zal immers op
deze studiedag blijken hoe deze
oude steden voldeden aan alle
eisen van het « samen-leven ».
Men dreef er handel, er waren
kulturele
gebeurtenissen, ambachtslui en gilden waren èr bedrijvig. De steden waren ook dikwijls politieke kernen. Men kon
er zich ontspannen en men vond
er alle uitingen van het geestelijk leven (kerk, kuituur, onderwijs).
Ook in Vlaanderen zijn deze
prachtige en perfekt leefbare steden niet ontsnapt aan vernietiging
of aantasting door werken en industrie. Leeglopende steden, die
geleidelijk
werden
afgebroken,
waren het gevolg.
De bedoeling van het Dosfel-colloquium is tweeledig :
# Enerzijds aantonen hoe men
de oude stadskernen door aanpassing terug leefbaar kan maken
en toch hun vroegere glans en
karakter kan teruggeven.

# Anderzijds laten zien dat men
ook nieuwe wooneenheden en
wijken kan bouwen die aan alle
eisen van leefbaarheid voldoen en
waarin het goed is samen te leven.
Beide delen van het vraagstuk
worden overvloedig geïllustreerd
met dia's, foto's, plannen enz. Er
is zelfs een kleine tentoonstelling
voorzien.
WIE WORDT VERWACHT ?
Alle schepenen van gemeenten
en van steden, die zich met de
ruimtelijke ordening bezig houden, en ook allen die ambitie hebben, om het te worden...
Maar uiteraard zijn niet alleen
beleidsmensen welkom maar ook
de mensen — Gemeenteraadsleden, kamerleden e.d. — die zich
op deze materie (stadskernhernieuwing) specialiseren.
W. AUGUSTIJNEN,
direkteur Dosfelinstituut.

NOTA
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het a r t i k e l «

Brusselse

slokop

Neen

aan de

» vorige week

op deze bladzijde viel een inleidend tekstje weg dat er op wees
dat het een « uitgebrei de »
lezersbrief betrof
Dit voor alle dui d e l i j k h e i d
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/. COLLOQUIUM - LEVEN IN EEN STAD .
op zaterdag 18 mei e.k. te Steenokkerzeel in het Vormingscentrum Kasteel Van Ham, van 10 tot 17u30.
PROGRAMMA
10U.15 : Inleidend referaat : « Sleutels voor goed samenleven » E. Van Itterbeek, socioloog
1IU.30 : •> Oude stadskernen als leefbare woonmodellen van
nu » (hoe oude kernen herwaarderen ?) J. Beeck, grafikus
13 uur : Lunch
14u30 • •• Leef- en woonmodellen van nu » R.'Sepelle, arch.
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-KADERV\/ERKERS

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..
Eerste trainingsweekend : zaterdag - zondag 1 8 - 1 9 mei (13
uur - 14 uur) in Volkshogeschool De Sirkel - Drongen (Gent).
Opgave en nadere informatie : Dosfelinstituut, Tribunestraat
14, 1000 Brussel. Tel. 02/19.12.02.

REGIONALE AKTIVITEITEN
OOST-VLAAN DEREN
VORIVIINGSKURSUS : « WIJ IN/EN DE POLITIEK »
(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.
V\/AASLAND
Vormingskursus « Akties plannen en voeren » (3 dagdelen]
— maandag 13 mei om 20 uur
— maandag 20 mei om 20 uur
— maandag 27 mei om 20 uur
in de zaal van het hotel-restaurant «Spiegelhof», Stationsstr.
St.-Niklaas.
Een vormingskursus over basis-inzichten in het opzetten en
uitvoeren van akties, als demokratisch bewustwordingsproces.
Inschrijvingen : J.P. Maes, Dr. Verdurmestr. 6, te St.-Niklaas
(03/76.51.30) — R. Van Ranst, Sparrenhofstr. 92, te St.-Niklaas
(03/76.64,27).

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.
— 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 -f teksten inbegrepen).
Al deze aktiviteiten gaan door in het Kultureel Centrum te
Strombeek-Bever (Gemeenteplein), telkens te 20 uur.
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MERKSEM :
Donderdag 16 mei : volksvert. dr H. GOEMANS.
Lok. : Tijl, Bredabaan 298, tel. 45.89.76, van 20 u. 30 tot 21 u. 30.
SENATOR W. JORISSEN
13 MEI 1974 :
BOOISCHOT : Shell-stad In bij F. Van den Broeck, Westmeerbeeksestwg 25 (015/222.86), van 18 tot 19 u.
HERSELT : Bergom, bij de MIke (014/549.71), van 19 tot 20 u.
HOMBEEK : VU-lokaal, Bankstr., van 21 tot 22 u.
Senator C. VAN ELSEN
13 MEI 1974 :
MOL-EZAART : « Onder de linden », Vanhoof-Alers, Ezaart 151, van
20 u. 15 tot 20 u. 45.
MOLHESSIE : « Vissershuls •>, Hoogeind 16, van 20 u. 45 tot 21 u. 15.
MOL-ACHTERBOS : <• Welkom », Luyten-Slegers, Achterbos 80, van
21 u. 15 tot 21 u. 45.
14 MEI 1974 :
MOL-HILLEGEM : « Mast », Milostr. 66, van 19 u. 30 tot 20 u.
16 MEI 1974 :
DESSEL : « Bij de Koerei », Siegers, Meistr., van 19 u. 15 tot 19 u. 45.
TURNHOUT : « Amicitia », Grote Markt 24, van 20 tot 20 u. 30.
VOSSELAAR : « De Ster », Hei-einde, van 20 u. 45 tot 21 u. 15.
ANTWERPEN^ :
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 20 mei : sen .H. DE BRUYNE.
Lok. : Vleminckhof, Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 19 tot 20 u.

ANTWERPEN
ANTWERPEN (Arr.)
KOO
De laatste VVM-aktiviteit vóór
het verlof zal gewijd worden aan
de KOO-leden. Het VVM-béstuur
weet niet welke avond u 't meest
gelegen komt. Wij vragen daarom
de KOO-leden aan VVM-voorzitter
Hugo Andries, Turnhoutsebaan 116
te 2200 Borgerhout, tel. 36.59.67
de geschikte dagen te laten kennen voor een vergadering van de
KOO-leden en wel voor de periode
tussen 1 en 15 juni. KOO-mandatarissen wij rekenen op uw belangstelling en medewerking.

spel van Leeuwen was zoek, omdat er te weinig wordt geoefend,
ook de afwezigheid van enkele
goede krachten werkte de nederlaag in de hand, niettegenstaande was onze keeper Michel in
zijn dagje, hij redde en stopte
moeilijke ballen. Eindstand : 4-2.
ANZ - ZANGFEEST
Kandidaten die nog willen inschrijven voor het zangfeest kunnen dit nog tot de laatste dag,
d.w.z. tot 25 mei. Inlichtingen in
ons lokaal « De Leeuwen », Kerkstr. 63, Balen of tel. Vaes Georges 33.720.

ARMAND PREUD'HOMMEVIERING
Alle afdelingsbesturen zetten
alle krachten In om onze KVOavond van woensdag 12 juni e.k.
gestalte te geven. Volg de gegeven arr. onderrichtingen i.v.m. de
kaartenverkoop.
MEDEDELING TER ATTENTIE VAN
DE AFDELINGEN
Voor het inrichten of vastleggen van plaatselijke dans- of
feestavonden op afdelingsvlak,
verzoeken wij onze afdelingsbesturen, op datum van 7 december
1974 niets te beleggen, gezien op
deze dag het « Arr. VU-bal » zal
plaatsgrijpen. Hiermede nu reeds
rekening houden a.u.b. Dank !

BOECHOUT-VREMDE
BBESTEL NU...
Uw kaarten voor de Armand
Preud'homme viering door de
Volksunie. Op 12 juni opvoering
van « Op de purp'ren hei » in de
Opera te Antwerpen. Kaarten aan
75 rf. bij Fred Entbrouxk, Kapelleveldstr. 3, Boechout.

Wim Claessens,
arr. sekretarls.

KONTICH :
Woensdag 22 mei : volksvert. R. MATTHEYSSENS.
Lok. : Alcazar. Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32, van 19 tot 20 u.

KflUHD
MEI
11. Wijnegem : VU-Reinaertbal, zaal •< Vleminckhof », Marktplein 8, om 21 u. Inkom 30 fr.
11 Niel : VUJO-Lentebal. Zaal « Familia » Dorpsstraat 21,
(toegangsprijs : 25 fr.)
15. St-Job-in-'t-Goor : Ledenontmoetingsavond, te 20 u. 30 in
lokaal « Café Sinjoor », Eikenlei 1. Gastspreker : volksvert.
A. De Beul.
19. Hoboken : Werftocht. Verzamelen 10 u. in het VI. Nat.
Centrum, Steynstr. 85.
19. Antwerpen : Uitstap naar 's Gravenwezel. Vertrek te 10
u. aan de kerk. Knapzak mee !
25. Antwerpen : VUJO arr. lentefeest voor jong en oud, in het
Jeugdcentrum « Lange Wapper », Van Trierstraat, te Antwerlen.
26. Merksem : Vlaams Nationaal Zangfeest (Sportpaleis).
31 Kontich : VUJO-« Klein-kunstavond » met Willem Vermandere. 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.

VU-ARRONDISSEMENT ANTWERPEN

ANTWERPEN (Stad)
KVO
Opvoering van • Op de purp'ren
hei • van Armand Preud'homme.
Op woensdag 12 juni. Kaarten op
het sekretariaat tel. 36.84.65.
DIENSTBETOON
Elke maandag treft u op het sekretariaat een volksvert. aan van
16 tot 20 u. om samen met u uw
problemen op te lossen. Verder is
het sekretariaat alle dagen open
van 9 tot 16 u. 30.
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 in 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 geven:
sekr. VU-Antwerpen Stad, tel. :
36.84.65. Voor meer inlichtingen
tel. Moens 38.56.87.
TAK-FILMAVOND
Het Taal Aktie Komitee nodigt
allen uit tot de filmavond van
vrijdag 17 mei om 20 u. 30 in de
VTB-zaal, St-Jacobsmarkt te Antwerpen. Twee uur kleurfilm over
twee jaar Uilenspiegelaktie. Inleiding : Mr. Herman Wagemans.
Steunkaarten : 25 fr.

BORGERHOÜT
KAARTEN
Voor het zangfeest -f IJzerbedevaart zijn te bekomen bij mevr.
Van Geert, Lt. Lippenslaan, tel.
36.68.29.
GELUKWENSEN
Op -Zaterdag 18 mei a.s. treden
Inge Van Vlerken en Dirk De Coninck in het huwelijk. De huwelijksinzegening heeft plaats te 14
u. in de kerk van de H. Drievuldigheid te Berchem. Gelegenheidsadres : zaal « Kriekenhof »,
Knyffstr. 19 te 2100 Oeurne. Wij
bieden aan deze aktieve jonge
simpatisanten onze oprechte gelukwensen aan. We betrekken
daarin graag de beide ouders en
in het bijzonder onze bestuursleden de h. en mevr. De ConinckDe Smet.
GEPENSIONEERDEN
Deze afdeling te Borgerhout
kent een grote bloei. Ze mogen
inderdaad fier zijn op hun Breugel-namiddag waar men circa 150
aanwezigen mocht noteren. Belangstellenden nemen kontakt op
Van Driessen, Blijde Inkomststr.
met de Ijverige sekretarls, de h.
12. Proficiat VVG-bestuur te Borgerhout.
KULTUUR
Onder impuls van onze schepen Bert Verbeelen werd de
avond van Jeugd en Muziek en
de dag van de postzegel Ingericht. Jammer kende de eerste
aktiviteit niet de opkomst en de
belangstelling o.a. van onze leden waarop deze kunstvolle aktiviteit had mogen rekenen. Eens
te meer hadden de afwezigen ongelijk ! Het werd inderdaad een
kunstvolle en gesmaakte avond.
ARMAND PREUD'HOMME
Het arr. bestuur brengt hulde
aan deze gevierde toondichter
door het Inrichten van de opvoering « Op de purp'ren hei » in
de KVO te Antwerpen op woensdag 12 juni te 20 u. Kaarten hiervoor zijn te bekomen bij ons arr.
bestuurslid Hugo Andries, Turnhoutsebaan 116, tel. 36.59.67.

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-Stadssekretarlaat) of
na tel. 03/21.46.24 (V. Peeters, Berchem)

WALTER ROLAND
gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let op het huisnummer I)
Telefoon (03)36.86.62

ALLE MONTUREN

WIJIO

B ALEN-OLM EN
WEDSTRIJDEN
Zaterdag 30 maart (Ie wedstrijd
seizoen) : Schoonheide Sp. -De
Leeuwen. Wegens slechte voorbereiding en samenhang, nederlaag, die ondanks de zware druk
van Schoonheide Sp, kon beperkt
worden tot 2-0 dank zij het sterke optreden van onze keeper Michel.
Zaterdag 6 april : Willems NVDe Leeuwen. Aftrap 15 u. Waar
we verleden seizoen met 1-4 wonnen moesten we nu 4-1 inkasseren, maar de moed niet laten
zakken. Volgende week terugwedstrijd.
Zaterdag 14 april : De LeeuwenWillems NV. Aftrap 17 u. Alle
goede
voornemens
ten
spijt
werd het weerom een nederlaag,
het spel van Willems NV was beter. Eindstand : 1-4.
Zaterdag 27 april : MallandtsDe Leeuwen. Aftrap 15 u. Samen-

DUFFEL
VU-BAL
Groot Volksunie-bal met het
show- en dansorkest Jos Mondi,
op zaterdag 25 mei om 20 u. in
zaal Alcazar. Handelsstr. 25.
EKEREN
KVO-OPVOERING
Op woensdag 12 juni om 20 u.
huldigt VU-arr. Antwerpen de 70jarige Vlaamse toondichter Armand Preud'homme. Opvoering
van de operette « Op de purp'ren
hei » in de KVO te Antwerpen.
Inlichtingen hieromtrent te bekomen op het VU-sekr., Geestenspoor 72 te Ekeren, tel. 41.04.41.
SOCIAAL DIENSTBETOON
Onze mandatarissen zijn steeds
bereid om u te helpen. Alfons
Bollen, Koekoeklaan 7, tel.
64.49.43.
Maurlts Van Tongerloo, Leliënlaan 62, tel. : 64.55.14.
Lode Van Vlimmeren, Hoogboomstwg 22, tel. : 64.41.48.

Veerie Thyssens, Geestenspoor
72, tel. : 41.04.41.
ZANGFEEST
Op zondag 26 mei om 14 u. 30
te Merksem : Vlaams Nationaal
Zangfeest.
Plaatsbespreking
:
ANZ-sekretariaat,
Vrijheidsstr.
30-32 te Antwerpen, tel. 37.93.92.
HOBOKEN
VLAAMSE ZIEKENKAS
Elke maandag en dinsdag van
18 u. 30 tot 19 u. 30 in lokaal
« Vlaams Nationaal Centrum »,
Steynstr. 85.
DIENSTBETOON
In Vlaams-nationaal centrum,
Steynstr. 85 : alle woensdagen
van 18 tot 19 u. 30 door gemeenteraadslid Fonne Crick en alle donderdagen van 18 u. 30 tot 19 u. 30
door gemeenteraadslid Clem De
Ranter.
HOVE
26 MEI
Laat u niet verrassen : schaf
tijdig toegangskaarten aan... en
rendez-vous In 't Antwerps Sportpaleis. Lokatie : ANZ-sekretariaat,
Vrijheidsstraat 30-32, Antwerpen,
tel. 37.93.92.
'T WORDT HOOG TIJD
Hij wacht op u. Klauwens gereed om je huisgevel te sieren,
uw straat, buurt of gemeente een
Vlaamser aanzicht te geven. Laat
de « Leeuw » wapperen, de
Vlaamse hoogdagen naderen. Kontaktadressen voor bestellingen :
Willem Nollet, Wouwstr. 82, tel.
55.65.46 ; Op de Becq, Groenstr.
27, tel.. 55.54.17 en Hoogstoel A.,
Mortselsestwg, tel. 55.30.77.
DIENSTBETOON
Jan Lernout, Parklaan 2, tel.
55.34.73 en Guldo Verheyden, Kapelstr. 70, tel. 55.26.71.
KONTICH
DIENSTBETOON
Zitdag van volksvert. R. Mattheyssens op woensdag 8 mei
van 19 tot 20 u. In lokaal Alcazar,
assistentie van gemeenteraadslid Jef Steurs.
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 Lemmens. Kauwlei 11 ; ontmoetingscentrum
Pronkenborg,
Kontich
Kaz. ; lok. Alcazar, Kontich Centrum.
MERKSEM
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Bestel kaarten bij Jan Vinken,
Akkerbouwstr. 71. Inlichtingen In
• Tijl ..
IN DE AFDELING
Ten gerieve van onze leden,
die begaan zijn met de goede
werking van onze afdeling brengen wij ter kennis, met verzoek
daar goed nota te willen nemen,
de volgende regeling voor vergaderen, genomen door het afdelingsbestuur, voor het jaar 1974 :
Elke 1ste woensdag : bestuursvergadering voor bestuursleden
en mandatarissen gemeenteraad
en KOO.
Elke 2de afdeling : vergadering
Vrouwenafdeling.
Elke 3de woensdag : kernvergadering, toegankelijk voor alle
leden op vertoon lidkaart 1974.
Elke 4de dinsdag : VUJO-vergadering.
Buiten deze kontakt- en werkvergaderingen is er de 1ste dinsdag van de maand vergadering
van de spaarkas Tijl.
Wij vragen uw biezondere aandacht voor de kernvergaderingen.
Wie van onze leden meer willen
weten over de werking van onze
afdeling, eveneens van onze mandatarissen in gemeenteraad of
KOO, kunnen daar terecht.
Zo ook voor de vergadering van
onze Vrouwenafdeling, daar zijn
alle vrouwelijke leden van de afdeling steeds welkom, en er is
daar nuttig werk te doen.

11 MEI 1974

WIJ 111 D€ l/OLK9UMI€
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
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 woenstjag
12 juni te 20 u. in de Kon. ViOpera (Frankrijklel) te Antwerpen. Maak deze enige feest- en
huideviering mee I Bestel onmiddellijk uw kaarten bij Em.
Croes (afde. sekr. Mortsel), tel.
49.12.20 of bij arr. sekr. Wim
Claessens, tel. 55.39.09.
RAAMAFFICHEN
Er zijn nog steeds raamaffichen te verkrijgen i.v.m. het
Vlaams Nationaal Zangfeest en

de IJzerbedevaart. Even een telefoontje op nr 49.71.42 (R. Palmaerts).
STRUKTUURPLAN MORTSEL
Met een dertigtal deelnemers
bulgde onze afdeling, op dinsdag
30 auril, zich over het dossier
van het Mortsels struktuurplan.
Raadslid J. Vandewalle bracht ons
in... en door het struktuurpiandooihof. Ir. dhr. Vandenbroeck
(van
Schelde-Dijle),
ontwerper
van het Mortsels struktuurplan
bracht raad en antwoord op de
talrijke vragen. Gezien de omvangrijkheid van het dossier, gaat
op woensdag 15 mei, hieromtrent
onze « slot- en besluitavond »
door.
ST-JOB-IN-'T-GOOR
WERKING
Na het heelkundig ingrijpen, heten de bestuursleden, afdelingsvoorzitter Miei Pierlé, van harte
terug welkom in de bestuurswerking.
LEDENAVOND
Op 15 mei e.k. noteren wij een
ledenavohd in café « Sinjoor »,
Eikenlei 1, te 20 u. 30. Ais gast-

spreker begroeten wij volksvert.
A. De Beul.
IJZERBEDEVAART
Traditioneel zal St-Job met een
sterke aanwezigheid te Diksmuide opdagen. Schrijf nu reeds in
aan 150 fr. (touring-car) bij de bestuursleden. Op 30 juni e.k. vertrekken wij te 6 u. aan het Kruispunt.
VL. NAT. FEESTDAG
Bij gelegenheid van onze VI.
Nat. feestdag, richt onze afdeling
op de vooravond (10 juli) een
feestviering in met maaltijd. Inschrijving bij E. Pierlé, Campinaweg 4, St-Job, tel. 63.14.94.
WOMMELGEM
ZANGFEEST - 26 MEI
Wie van onze lezers mééwil
met de autocar (plaatsen 100 en
50 fr.) moet zich nu wel haasten.
Vlug telefoneren naar 53.86.68.
Maar eerst raamaffiche hangen !
KVO - HULDE A. PREUD'HOMME
Op 12 juni ! Nog een zee van
tijd meent u, en gelijk hebt u.
Het bestellen van kaarten voor
de beste plaatsen, dat moet u nu

BRABANT

doen. Waar ? Kijk en lees in ons
ledenbladje van 1 mei il.
GEMEENTERAAD
Ais u nu zelf eens komt luisteren, dan moet u het niet altijd
hebben van « horen zeggen ».
Men zegt zoveel I Voor belangstellenden, de volgende gemeenteraad heeft plaats op dinsdag 14
mei.

uitleven op hun derde Vuio-Leh"
tebai op zaterdag 11 mei 1974
te 20 u. in de zaal « Familia »,
25 fr

WUUSTWEZEL
NAKLANK
Op 26 april j l . is onze afdeling
de lente ingestapt, met als start
een gezellige feestavond, gevolgd
door een toespraak van volksvert,
André De Beul en ons gemeenteraadslid Jan Herremans. Onder
de aanwezige merkten wij ook
prov. raadslid Roger Van Dijck op
samen met simpatisanten uit ons
kanton. Wij danken allen voor hun
geldelijke steun en het weilukken van deze avond.

TURNHOUT

NIEL
VUJO-LENTEBAL
Onze jongeren nodigen allen
uit, die zich eens duchtig willen

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

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.
WIJNEGEM
REINAERT-BAL
Alle leden, simpatisanten en
«Wij»-lezers worden hartelijk uitgenodigd op ons jaarlijks bal óp
zaterdag 11 mei te 21 u. in de zaal
^ Vieminckhof », Marktplein 8.
Orkest Karel en Wim. Kaarten
(slechts 30 fr.) op het sekretariaat
Merksembaan 170.

-
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BRUSSEL-HALLEVILVOORDE
(Arrondissement)
ARR. RAAD
De arr. raad vergaderde op
vrijdag 26 april 1974 onder het
voorzitterschap
van
Rom
De
Craen. Na een welkomwoord
sprak de voorzitter een gemeend
woord van dank uit voor de totale inzet van alle aanwezigen, alle afdelingen, kandidaten en mandatarissen tijdens de voorbije
verkiezingen. Dank zij de volledige opoffering van onze militanten en kaderleden kon de vooruitgang van de VU-Brussel-'HalleViivoorde bevestigd worden met
de verovering van 1 kamerzetel
en 1 provincieraadszetel meer.
Theo Beenders gaf een overzicht
van de financiële toestand.
De arr. voorzitter dankte Els
Grootaers, arr. bestuurslid voor
de toewijding waarmee ze haar
arr. taak gedurende de voorbije
jaren heeft vervuld en wenste
haar nog veel sukses toe bij de
uitoefening van haar kontrole als
gevolmachtigde voor de agglomeratie Brussel.
In vervanging van Els Grootaers en Herman De Clercq, ontslagnemende arr. bestuursleden,
werden Wim Van der Eist en Erik
Clerckx als arr. bestuursleden
verkozen.
Theo Pauwels volgt volksvert.
Paul Peeters op als partijraadslid.
Paul De Neve werd verkozen
als opvolger en plaatsvervanger
voor de Partijraad.
Wim Lauwaert, arr. verantwoordelijke van de Volksunie-jongeren
werd aangeduid als arr. bestuurslid volgens art. 22 der statuten.
De politieke toestand werd ingeleid door volksvert. Vic Anciaux. Na een interessant debat
werd een motie van vertrouwen
in onze parlementairen goedgekeurd voor de stemming over de
regeringsverklaring.
De bespreking van de verkiezingen in het arr. werd wegens
het gevorderde uur uitgesteld
naar de eerstvolgende gewone
arr. raad. Het arr. bestuur zal de
ontvangen dokumenten met suggesties vooraf behandelen en ter
bespreking voorleggen.
VERENIGING VLAAMSE
MANDATARISSEN
Op vrijdag 17 mei zal een speciale vergadering ingericht worden voor alle VU-mandatarissen
teneinde de organisatie uit te
bouwen van de Vereniging van
Vlaamse Mandatarissen van het
arr. Brussel-Halle-Vllvoorde.
Alle KOO-, gemeente-, provincie-, federatie-, agglomeratie- en
nationale mandatarissen worden
dringend verzocht hierbij aanwezig te zijn. Een persoonlijke uitnodiging volgt nog. Deze vergadering gaat door in de zaal «Waltra» om 20 u.
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SEKRETARIAAT
Het arr. sekretariaat, Kongresstraat 53 te 1000 Brussel, tel.
(02)17.92.18 is alle dagen open
van 18 tot 21u.
LEUVEN (Arr.)
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.
ONTMOETING MET DE TOP
Vrijdag 17 mei te 20 u. in het
Dortmunder
Thierbrau-Hof
te
Leuven : uitgebreide arr. raad. H.
Schiltz en E. Raskin zullen uw
vragen beantwoorden en samen
bespreken we de verdere akties.
ASSE
EEN NIEUWE TRADITIE ZET IN !
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 I
ATTENRODE-WEVER
AUTOZOEKTOCHT
Zondag 19 mei : 2e autozoektocht ingericht door de VU-afd.
Attenrode-Wever. Inschrijving café Frangois Bellen-Cartoir, Dorpstr. (naast gemeentehuis) vanaf
13 u. 30 tot 15 u. Aankomst en
prijzen zaal «'t Hageland» ,Dorpsstr., Attenrode.

ZIEKENFONDS
BRABANTIA

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.
DWORP
BAL
Heden zaterdag 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.

11. Dworp : 7e Meinachtbal met de Crainies en Roge r in de
Vredezaal om 20 u. 30.

HEVERLEE
IJZEfiBEDEVAART
Met speciale autobus naar de
ijzerbedevaart en daarna bezoek
aan de kust. Volwassenen 200 f r ,
jeugd tussen 12 en 16 jaar 150 fr.,
kinderen onder de 12 jaar slechts
100 fr. Storten op rekening van
P. Toilet, Zwaluwenlaan 2, Heverlee, nr 734-3320714-25 bij CeraLeuven.

15. Leuven : Centrum voor Gemeentebeleid - Huis der Vlaamse Leergangen, 20 u.

LIEDEKERKE
WERKING
Dinsdag 14-5 : zitdag sociaal
dienstbetoon, lokaal, Muiiemstr.
23, sen. Maes en prov. raadslid
Kiesekoms.
Zangfeest 26-5 : een bus is
voorzien. Dringend inschrijven bij
bestuursleden (200 fr., reis en
zitplaats).
IJzerbedevaart 30-6 : kan reeds
ingeschreven worden voor de
busreis.
Oud papier : spaar het oud papier en verwittig iemand van de
bestuursleden, zij komen het afhalen.
MERCHTEM
SPECIALE BUSREIS NAAR
DIKSMUIDE
Ter gelegenheid van de 47ste
47ste IJzerbedevaart op 30 juni
organiseert de VU-afdeling Merchtem en Peizegem een speciale
busreis. De leden zullen een uitnodiging
toegestuurd
krijgen
waarin verdere gegevens zullen
medegedeeld worden. Kennissen
en ook vrienden uit de omliggende afdelingen zijn hartelijk welkom.
Inschrijvingen en inlichtingen
op volgende adressen : Merchtem : Marcel Van den Eede,
Stoofstr. 29 ; mevr. Selders Justine, Jan Maervoetstr. 34 ; Georges De Velder, Vesten 42. Peizegem • Gilbert Van Den Borre,
Middeistr. 8.
SOC.
DIENSTBETOON
Elke 4de vrijdag van de maand
zitdag ten huize van dhr Marcel
Van den Eede, Stoofstr. 29, door
dlir Guy De Smet, bestuurslid.
SINT-PIETERS-LEEUW
LENTEFEEST
Ons jaarlijks lentedans heeft
plaats op zaterdag 18 mei e.k. in
zaal « De Jongen Deken », Rink.
Deuren : 19 u. Orkest en zanger :
Peter West.
VILVOORDE
BELASTINGSAANGIFTEN
Personen die problemen hebben met het invullen van hun belastingsformulier
kunnen
zich
wenden tot : De Donder Antoon,
Koekoekstraat 11, tel. 67.66.86.
Ghysens Gilbert, J.B. Nowélel 7
tel. 51.07.74.

17. Leuven : Ontmoeting met de Partijtop. Dortm' ünde ' Thierbrau-Hof, 20 u.
20. Leuven : Arr. bestuur.
26. Antwerpen : Zangfeest.
29. Leuven : Centrum voor Gemeentebeleid . Huis der Vlaamse Leergangen, 20 u.

Di€nscB€coon
Senator R. VANDEZANDE
13 MEI 1974 :
KESSEL-LO : bij Ariette De Geest-Lambrechts, Diestsestwg 75, van
19 u. 30 tot 21 u. 30.
14 MEI 1974 :
LEUVEN : Naamsestr. 167, van 19 u. 30 tot 21 u. 30.
Volksvertegenwoordiger J. VALKENIERS
SCHEPDAAL : 13 mei, Gemeentehuis, van 18 u. 30 tot 19 u. 30.
SCHEPOAAL : 16 mei. Gemeentehuis, van 10 tot 12 u.

AKTIVITEITEN
VAN HET
DOSFELINSTITUUT
BRABANT :
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 :
t 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.

WIJ II

NEER DAN 5000 PRACHTIGE HERENKOSTUUNS - RLAZERS SPORTVESTONS - REGENNANTELS - RROEKEN WACHTEN OP U RH

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

WOL KAN NIET NAGEMAAKT WORDEN-DE NATUUR DOET HET ALTIJD BETER-KIES DUS SCHEERWOL
SUCCES KLEDING MEYERS heeft als grote specialiteit zijn «BUITENAAATEN» als U echt
nergens terecht komt, vir^dt U nog keuze in uw maat bij SUCCES KLEDING MEYERS

JAARLIJKS VERLOF VAN 15 JULI TOT 13 AUGUSTUS
In een kleine gemeente zijn wij één der tien grootste kledingszaken in dit land
geworden, daar zijn veel goede redenen voor en die moet ook U leren kennen! Het
is in uw eigen belang een SUCCES KLEDING KLANT te worden. Vanuit AntwerpenCentraal Station is er elk uur een trein naar Niel.

ItiMVlKW

GEORGETTE DE KEGEL:
IN HET SPOOR VAN DAENSISTISCHE VOORVECHTERS
Het politieke verleden van
kamerlid Georgette De Kegel
is niet zo bijzonder ingewikkeld.
Zij behoort tot de vierde generatie van de Daensisten en
heeft nimmer opgehouden
zich sociaal te engageren.
Vanuit haar jeugdjaren heeft
zij goed onthouden hoe hard
miserie kan aankomen.
Haar vader heeft tijdens de
oorlog veel misdeelden geholpen, en werd zelf als burgemeester na de oorlog getroffen.

PORTRET

In het parlement zal ik hen zeker
verdedigen : de gehandikapten
die te lage vergoedingen krijgen,
de bejaarden en vooral de zelfstandige gepensioneerden, de invaliden.
Ik kan tal van schrijnende voorbeelden aanhalen.
Van een gehandikapte die slechts
4.500 fr. per maand trekt. Ze kan
niet als invalide erkend worden,
omdat de boerderij van haar zuster — waar zij noodgedwongen
inwoont — volgens het oordeel
van de sociale assistente te mooi
uitgerust is. Maar die gehandikapte is totaal hulpbehoevend
Het is wraakroepend dat ze aan
het ziekenfonds een tiende van
haar maandpremie moet afstaan,
om verzekerd te zijn als niet-beschermde persoon.
Een ander verhaal betreft een invalide van 40 jaar, met 5 schoolgaande kinderen, die met 11.000
fr. per maand vrede moet nemen
Een weduwe van een zelfstandige
arbeider moet met 3.000 fr per
maand leven, eten, verwarming,
elektriciteit en zoveel meer betalen . ».

Voorts zal Georgette De Kegel
met rusten vooraleer de amnestie-eis gerealiseerd is.
Als tweede VU-vrouw in de Kamer zal Georgette ook haar mannetje staan voor de verwezenli-jking van het zelfbestuur voor
Vlaanderen.

Het gezin De Kegel was in de
streek
van
Kerksken
bijzonder bekend en geliefd. Men wist
dat men er niet aan dovemans
deur kwam aankloppen.
De sociale bezielmg heeft Georgette vandaag nog steeds niet
losgelaten. Het partij-werk kwam
er als vanzelf bij.
Toen _ze nog tiener was, fietste
ze met haar broer de buurt af,
tijdens avondlijke plaktochten .
Ze was reeds snel een overtuigde militante.

Georgette De Kegel, geboren te Aalst in 1937, trekt als
tweede vrouw voor de Volksunie naar het Parlement. De politieke wereld is haar niet vreemd : « ik sta reeds van mijn
veertien jaar in de Volksunie » zo zegt zij.
Zij groeide op in Kerksken, de streek van het Daensisme
Omdat haar ouders het financieel niet zo best hadden liep
zij slechts drie jaar naar de middelbare school. Dat stelde
haar broer immers in staat om zijn studies te voltooien.
Georgette bleef nochtans niet bij de pakken zitten, en volgde
een kursus steno-daktylo in de vier talen. Dat bracht haar
op een kantoor in Brussel, waar zij leerde samenwerken met
Waalse kollega's.
Inmiddels volgde ze gedurende twee jaar een avondkursus
' sekreiariaat ».
Zij kon daardoor de pendelsleur ontvluchten en werkte ongeveer 7 jaar in Ninove voor een firma die roestvrij staal produceert. Georgette De Kegel kreeg de
verantwoordelijkheid
voor de uitvoer naar Nederland en Frankrijk.
Inmiddels werd op haar identiteitskaart
de naam Martens
bijgeschreven
en werden de twee spruiten Geert en An
geboren.
Na een half-time job bij het publicitair weekblad « De Schakel » in Ninove, engageerde zij zich twee jaar geleden resoluut in het ziekenfonds « Priester Daens >>. Aanvankelijk
werkte zij als bode, en wierf tijdens de
maandelijkse
bezoeken niet minder dan 400 nieuwe leden.
Mevrouw De Kegel geraakt er niet over uitgepraat
« Dat
werk was mijn hobby tot de vooravond van mijn verkiezing
als parlementslid. Het vergde —, en ook vandaag nog —,
enorm veel inspanningen en opofferingen. Maar voor die
inzet ben ik dan nu toch beloond De mensen die voor mij
kozen weten dat ik niet zal versagen ».
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ben Vlaams-nationalist, omdat ik met overtuiging hel
spoor wil volgen van die verdienstelijke Vlamingen, waaronder de tal
loze naamlozen, die hun leven opgeofferd hebben om de gerecht
vaardigde grieven van het Vlaamse volk door te duwen
^ ^

OVER DE
FEMINISTISCHE PARTIJ
>' De aktie van die vrouwen heeft
er wel toe bijgedragen om in de
partijen meer aandacht te besteden aan de vrouw.
Maar ik ben ervan overtuigd dat
ik het beste als vrouw in de politiek aan bod kom door mij aktief
in te zetten in de Volksunie ».
Georgette De Kegel zal ook ijveren voor de sanering van het pendelprobleem
•< hoe men de ar-

beiders bijeenduwt in die proppensvolle bussen is onverantwoord >'
Uiteraard vraagt ze daarom ook
oordeelkundige industrievestingen
in de verschillende Vlaamse centra, v>/aarbij het leefmilieu niet
mag geschaad v>/orden

Met Georgette De Kegel is een
nieuwe Daensiste in het parlement getreden
BART

ff

Men kan niet ongestraft het miezerige lot over het hoofd
zien van al die mensen die gebroken werden in hun karrière, die
verminderde pensioentjes krijgen, die nog oorlogsschade en eerherstel verwachten.
Voor hen zal ik eveneens in de bres springen I

ff

Zij werd opgenomen in de arrondissementsraad van de Volksunie-Aalst, en toen ze pas twintig was stichtte ze met enkele
medewerkers de VU-afdeling Ninove.
Georgette De Kegel was er als
de kippen bij toen het Taalaktiekomitee (TAK) met zijn prikakties
de vermmderde Vlaamse strijdbaarheid weer trachtte aan te
wakkeren

SCHRIJNEND
Heel wat van haar voorkeurstemmen (2 692) verwierf ze door het
afmattende sociaal
dienstbetoon.
'• Zelfs op zon- en feestdagen
blijft de bel bij ons rinkelen »,
zegt ze. « Ik help niet alleen partijgenoten.
De sociaal-getroffenen kennen immers meestal geen politieke kleuren.
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WIJ B

WIJ in D^ l/OLK9Uhl^
MEDEGEDEELD

LIMBURG
RECHTZETTING ARR. RAAD
Wegens onvoorziene omstandigheden kan de ontmoeting met
de Partijtop op donderdag 16 mei
niet plaatsvinden en wordt uitgesteld tot een later te bepalen
datum.
BILZEN
AUTOZOEKTOCHT
Zondag 12 mei, achtste VAB
autozoektocht
Geen
snelheid
geen behendigheid
uitsluitend
opgaven in het museumdorp Bokrijk Vrij vertrek aan cafe Wel
kom tussen 13 en 15 u Inschrij
vingsprijs
200 fr En
zoals de
vorige jaren voor iedereen een
mooie prijs
BREE (Kanton)
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 Gabriels en T Schoofs en bij arr voorzitter J Plas Mis dit uniek festijn met '
GENK
IJZERBEDEVAART
Op dinsdag 7 mei was er een
provinciale vergadering in lokaal
•> Slagmolen » te Genk voor de
voorbereiding van de IJzerbedevaart op zondag 30 juni Afdelin
gen die een autocarreis willen
inrichten of op andere wijze willen meewerken
kunnen zich
steeds m verbinding stellen met
prov raadslid Door Vandeuren
Bresserstr 18 Genk tel 011,
527 08
HASSELT
ARR RAAD
Tijdens de jongste arr raad op
vrijdag 3 mei werd het arr be
stuur
opnieuw
samengesteld
Mits goedkeuring door de eerst
volgende partijraad voor hetgeen
de funkties betreft van voorzitter
en sekretaris zal het vernieuwd
arr bestuur er als volgt uitzien
voorz
Renaat Vanheusden

KUSTMARS

ondervoorz
An Gysen , sekr
Jos Hermans , penningm
Karel
Wijckmans , prop
Jan Roux ,
org
Georges Minten , dienstbetoon Marcel Bessemans , Vujo
Wilfried Uten Het verruimd
arr bestuur zal daarenboven aangevuld worden met werkgroepen
voor sekretanaat, organisatie en
propaganda en bovendien ook de
mandatarissen meer inschakelen
in de algemene werking
HEUSDEN
AFDELINGSWERKING
Sinds de verkiezingen vergadert ons afdelingsbestuur opnieuw
regelmatig
Het aantal
leden
groeit iedere maand en ook in
Zolder werden weer nieuwe kon
takten opgenomen Tijdens de
jongste vergadering werd met
genoegen vastgesteld dat onze
afdeling na afdeling Beringen het
meest inkomkaarten aan de man
heeft gebracht voor het arr bal
van 13 april waarbij vooral Germaine Balcaen zich verdienstelijk maakte
HOUTHALEN-HELCHTEREN
IJZERBEDEVAART
Ook dit jaar gaat onze afdeling
op 30 juni naar de IJzervlakte Zoals gebruikelijk zullen wij het
« nuttige aan het aangename »
koppelen Geef nu reeds uw naam
op bij een van de bestuursleden
ZANGFEEST
Bij voldoende kandidaten leggen WIJ een bus in 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

bomen en palen gehaald en opgeborgen voor de volgende ronde
Kameraad gladiator BSP, een
felle rode kamper, is hinkend ingerukt, kilo's papieren beloften en
verbleekte foto's van een aangeslagen propagandist in de arena
achterlatend, wachtend op de
vuilniskar
Gladiator Volksunie heeft eveneens het strijdperk verlaten, zijn
leeuwepels lichtjes in de war Hij
was de dapperste van allen Twintig jaar jong, een zuivere natuuratleet Vrij van achterbakse streken en geldsmijtenj trok hij zich
terug achter zijn kartonnen dozen, zeer tevreden met het behaalde sukses, behaald tegen die
CVP BSP PVV - miljoenensmijters
en totentrekkers
Dat belooft
voor de toekomst ' »
PEER (Kanton)
GESLAAGD BAL
Meinachtbal op zaterdag 4 mei
in zaal Concordia Onder de talrijke aanwezigen welke werden
verwelkomd door de kant gevolmachtigde Jan Lemmens, werden
opgemerkt sen Vandekerckhove,
volksvert Raskin, prov raadslid
J Gabriels, de gemeenteraadsleden Bussels (Hechtel), Gijbels
(Helchteren], Plas, Rinkes, Daniels en Iven (Peer) Eens te
meer groeide dit Volksuniefeest
uit tot een waar sukses, mede
dank zij de tombola met de prachtige prijzen Aan allen die hebben
bijgedragen tot het welslagen van
dit bal onze welgemeende dank

MEDEGEDEELD

Het Taal Aktie Komitee organiseert op donderdag 23 mei (Hemelvaart)
een voetmars van Nieuwpoort naar De Panne, afstand ongeveer 18 km.
Deze mars staat onder de tema's « De kust is Vlaams » en < Stop dulnenroof ».
Vertrek : Nieuwpoort, Markt, om 11 uur.
Aankomst .- De Panne, Markt, rond 15 u. 30.
Alle inlichtingen reeds nu bij TAK, De Pintelaan 311, Gent (09/2132M).
Bussen worden ingelegd vanuit alle hoeken van Vlaanderen.

KflLiriDeR
MEI
28 Hasselt : Ontmoeting met de VU-top
bestuur iokaaf Warson

arr raad -f arr

DKnscBCcoon
Volksvertegenwoordiger E. RASKIN
EIGENBILZEN : 13 mei, Ursulastr. 1 (011/19.454), van 16 tot 18 u. 30.
SEN. DR VANDEKERCKHOVE
Eerste maandag :
Verder iedere vrijdag bij mij ten huize. Schaapsdries 29, 3600 Genk,
liefst na afspraak, tel. 011/546.40.
2de maandag van mei :
Ten huize van J. Gabriels, prov. raadslid, Gerdingerpoort 14, Bree, tel.
011/662.90, van 18 tot 19 u.
Ten huize van G. Van Duffel, Kolisbos 1, Neerpelt, tel. 011/439.38, van
19 tot 20 u.
Verder bij mij aan huis : alle vrijdagen van de maand mei van 18 tot
19 u, liefst na tel. afspraak (011/546.40).

STEENKOLENPROBLEEM

VRIJ-UIT
Dat er onder de bestuursleden
van de afd Houthalen-Helchteren
schrijvers zijn die hun pennevrucht weten op te smukken met
restanten van hun nog bijgebleven
Romeinse geschiedenis, bewiist
wel volgend fragment uit hun
laatste nummer van •= Vrij-Uit »
Volksunie Houthalen-Helchteren stuurt u zijn oprechte groeten
en herinnert u meteen aan de
uitvoering van uw kiesbeloften
De « gladiatoren » hebben de
verkiezingsarena verlaten en danken het geëerd kiezerspubliek
voor het geduld en de goede wil
opgebracht voor deze vertoning
Een gladiator van de CVP heeft
zijn
bulldozersstrijdwagens
op
stal gezet, alzo de straten bevrijdend van geluidshinder en luchtbezoedeling Zijn duizenden «smi
Ie» foto's werden van de meeste

ZOMERKURSUS IN
LUC

SOCIOLINGUÏSTIEK

In het Limburgs Universitair
Centrum te Diepenbeek organiseert deze zomer het • European Institute of applied Linguistics » een kursus in sociolinguïstiek, 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 ge
vorderden
Alle inlichtingen
Sekretanaat
van European Institute of applied
Linguistic Limburgs Universitaire
campus, 3610 Diepenbeek, tel
011/29961

« Het Belang van Limburg » repte geen woord over de onthutsende verklaringen van de Europese Steenkoolproducenten op^
dinsdag 30 april jl., die een striemende veroordeling betekenden
van de politiek die door ex-minister Willy Claes gevoerd werd :
in plaats van onze mijnen volledig af te schrijven, zoals het
« grote licht » van de BSP-Hasselt het verkondigde, zou de produktie moeten opgedreven en nieuwe mijnwerkers aangeworven
via hogere lonen, mogelijk door een aanpassing van onze prijzen aan de buitenlandse, hetgeen niet minder dan 700 fr. per
ton zou betekenen. Het hoeft ons niet te verwonderen dat kamerlid Jef Olaerts niet geaarzeld heeft, maar reeds op donderdag 2 mei een interpellatieverzoek ingediend heeft bij de minister van Ekonomische Zaken « over het Belgisch en het EEG-beleid inzake energie en meer in het bijzonder inzake steenkoolproduktie en steenkoolprijzen ».

OOST-VLAANDEREN
GENT (Arr.)
DIENSTBETOON SEN DE FACQ
Elke maandag en vrijdag van
16 tot 18u op het adres Oranje
berg 19 te Gent, of na telefoni
sche afspraak 09-22 64 23 of 09
25 64 91

trekuren
12 u 30
KluizenDorp , 12 u 25
Ertvelde-kerk ,
12 u 30
Vlaams Huis « De
Veldbloem » , 12 u 35
Rieme
kerk

WIJKVERGADERINGEN

GENT
SOC DIENSTBETOON

AALST
INVULLEN
BELASTINGSAANGIFTEN
WIJ dringen er op aan dat elke
afdeling een speciale zitdag sociaal dienstbetoon zou organiseren voor het invullen van belastingaangiften
Voor praktische
hulp kontakt opnemen met Willy
Cobbaut Tel 052-354 52

Zitdagen
iedere dinsdag en
vrijdag van 19 tot 21 u m het
Vlaams Huis Roeland, Korte Kruisstr 3 (Kris Versyck) , iedere
eerste donderdag van 19 u 30
tot 21 u in het lokaal van VUGent-Zuid, cafe Monopol, Elisabethlaan 61 Op deze zitdagen
kan u terecht met alle proble
men

ERTVELDE
ZANGFEEST

WIJK MUIDE . NIEUW BESTUUR

Onze afdeling gaat met de bus
naar het VI Nat Zangfeest Prijs
125 fr (alles inbegrepen) Ver-

WIJ 14

Voorz
Guy Schouls ,
Simonne De Fleurquin ,
voorz
Gisele Janssens
ningm
Marcel Vlaminck

ge komiteeleden
Van den Bussche, Raman, Van Hoecke, M-L
Daveyne J De Bleecker , afgev
in centraal bestuur
J De Bleecker

sekr
onder, pen, overi-

Wijk Centrum
elke tweede
dinsdag in « Metropole », Koornmarkt
Wijk Muide elke eerste maandag in - Scaldis », Voormuide
Wijk Zuid
elke tweede maandag in « Monopol e», K Elisabethl

MEI
16 Gent : Tweede politieke vormingsavond, door Dosfelinstltuut, in zaal Scaldis, Voormuide.
JUNI
9 Gent : Gezellig samenzijn voor de dnemaal-twlntigers, pannekoekenbak, op uitnodiging van wijkkomitee Muide (In zaal
Scaldis)
13 Gent : Dosfel instituut : derde vormingsavond, in zaal Relnaert, Maria-Hendnkaplein

DKnSCB€COOn
OOST-VLAANDEREN

NATIONALE VERGADERING
VAN VU-VROUWEN
De VU-vrouwen plannen een
nationale vergadering op zaterdag
1 jum om 14 u m het Vormingscentrum « De Sirkel » te Drongen Alle inlichtingen bij Huguette De Bleecker, Tolhuislaan 15 te
9000 Gent, tel 09/256487

Volksvertegenwoordiger P. VAN GREMBERGEN
WATERVLIET : 11 mei, zaal Scala, Dorp, van 9 tot 10 u.
KAPRIJKE : 11 mei, D. Coppejans, Molenstr. 58, van 10 tot 11 u.
ERTVELDE : 13 mei, café Centrum, Rieme-Ertvelde, van 17 tot 18 u.
ERTVELDE : 13 mei, café Ritz, Lindelaan 32, van 18 tot 19 u.
Senator M. COPPIETERS (of volksvertegenwoordiger N. MAES)
ST-NIKLAAS : 16 mei, Verdurmenstr. 6, vanaf 9 u. 30.
Senator E. DE FACO
GENT : 15 mei, Oranjeberg 19 (3e verdieping), van 16 tot 18 u.
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WIJ in D€ IADLK9Unie
DENDERMONDE (Arr.)
STUDENTENJOBS

enkele dagen op voorhand verwittigd worden (datum en uur).

Zoals vorig jaar hebben wij ook
dit jaar voorzien dat onze studenten zich kunnen kandidaat stellen voor studentenjobs. Helaas
moeten wij ons ook ditmaal uitsluitend richten tot de studenten.
Wij blijven echter de beste inspanningen doen om ook de studentinnen
werkgelegenheid
te
kunnen verschaffen. De studentenjobs zijn volledig wettelijk in
orde met de voorschriften aangaande de werkverschaffing aan
studenten. De verdiensten liggen
vrij hoog (min. 75 fr. per uur).
Vanzelfsprekend zijn de verdiensten In verhouding met het aanvaarde werk. Studenten die zich
interesseren kunnen hun kandidatuur stellen door te schrijven
naar het sekretariaat, met opgave van naam, adres en aanvangsdatum. Op iedere kandidatuurstelling zal worden geantwoord.

ST-NIKLAAS (Arr.)
KURSUS DOSFELINSTITUUT :
AKTIES PLANNEN EN AKTIES
VOEREN
De kursus gaat door in Hotel
Spiegel, Stationsstr. 1, St-Niklaas,
telkens om 20 u.
Maandag 13 mei : Waarom akties ? Hoe aanpakken ?
Maandag 20 mei : Inbreng uit
de praktijk van de opgedane ervaringen.
Maandag 27 mei : Een « op
punt stellen » van een aktie als
model.
ARR PROPAGANDISTENFEEST
Zaterdag 18 mei om 20 u. in
Hotel Spiegel, voor alle bestuursleden, mandatarissen en propagandisten samen met hun echtgenoot (-ote) of verloofde.
FUSIES
De
belangrijke
brochure
« Schaalvergroting en fusies van
gemeenten » uitgegeven door de
Vereniging van Belgische Steden
en Gemeenten, is verkrijgbaar op
het sekretariaat, Verdurmenstr. 6
St-Niklaas tegen 55 fr. of door
overschrijving van zelfde bedrag
op PR 6007.95 van Jan-Pieter
Maes, Verdurmenstr. 6, 2700 StNiklaas.

ZITDAGEN SOC. DIENSTBETOON
Ingevolge samenwerking tussen
het arr. Dendermonde en St. Niklaas is de lijst der zitdagen nog
onvolledig. De zitdagen worden
dus nog niet gedaan volgens schema. Indien er echter bepaalde
gevallen zich voordoen kan er
onmiddellijk beroep gedaan worden op het sekretariaat. De huisbezoeken zullen in de mate van
het mogelijke onmiddellijk gebeuren.
Het sekretariaat kan telefonisch
bereikt worden : 052/238.89 tussen 12 u. 30 en 13 u. en vanaf 20
ü. Segers Achiel, Bakkerstr. 67,
9150 Grembergen.
Sen. Coppieters zal ieder maand
één zaterdagnamiddag persoonlijk aanwezig zijn op de zitdag.
De betreffende afdelingen zullen

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 kolportage met het weekblad «Wij»
in het centrum van Heusden. We
verzamelen ten laatste om 10 u.
stipt in café « De Toekomst ».
Magerstr. 22 te Heusden (dichtbij Tramstatie). Wij vragen ook

medewerking van buiten Heusden en Destelbergen. Wij willen
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 hét
glas I
LANDEGEM-NEVELE
DIENSTBETOON
Volksvert. F. Baert houdt zitdag
iedere derde zondag van de
maand. Ten huize van G. Schaeck
Vosselarestraat 16 te Landegem.
Om 11 uur.
MELLE
BELANGRIJKE GESPREKESAVOND
Op vrijdag 17 mei a.s. heeft te
20 u. in café De Vrede, Merelbekestr. (Vogelhoek) te Melle een
gespreksavond plaats over het
Verbond van Vlaamse Sindikaten
en de Mutualiteiten. Uw aanwezigheid op deze belangrijke bijeenkomst is ten zeerste gewenst.
ST-DENIJSWESTREM
LENTEFEEST 1974
Optreden van 't Klakske, oude
volksliederen ; feestrede gehouden door Jaak Van de Meulebroecke ; muziek en dans.
Hartelijk welkom op zaterdag 11
mei in zaal Blancatony, Baron de
Gieylaan, De Pinte. Deuren open
te 20 u.
ST-NIKLAAS
TEACH-IN
Kontaktklub
organiseert
een
talch-in over « Bedreigd Waasland » op vrijdag 17 mei om 20
u. in het Centrum, Grote Markt,
met als sprekers : Nelly Maes,
Roel De Jong, G. Deckers en M.
Dubrulle. Moderator
: Hubert
Wilssens.

WEST-VLAANDEREN
KORTRIJK (Arr.)
VU-VROUWEN
De Volksunie Vrouwen, afdeling Kortrijk, hebben het genoegen u uit te nodigen op enkele
van hun atkiviteiten :
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 16 u. 30. Na de wandeltocht
gezellige
bijeenkomst
(Kinderspelen).
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.

BRUGGE-KERN
ONTSPANNINGSBAL
Heden 11 mei te 20 u. 30 in
het Japershof, gemeenteafdeling
Brugge-St-Andries, richt de afdeling voor het eerst een eigen
dansfeest in.
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.
ICHTEGEM
DANK
Het afdelingsbestuur dankt al
degenen die op de begrafenis
van haar betreurde voorzitter
Maurits De Keyser aanwezig waren. De overtalrijke opkomst op
de laatste tocht van Maurits getuigen nogmaal van de grote
vriendschap en erkentelijkheid,
die hij overal in Vlaanderen genoot. Voor zijn zuster Lydia was
dit dan ook een grote troost bij
dit niinlijk verscheiden.
HUWELIJK
Ons lid Daniël Meulemeester
trad in het huwelijk. Hem en zijn
vrouwtje onze hartelijkste gelukwensen.
IZEGEM
HUWELIJK
Hartelijk proficiat vanwege afdeling en bestuur van VU-lzegem
aan Dirk Decoene en Chris Dejonghe die op 6 april in het huwelijksbootje stapten.
BAL

VAKANTIEJOB

Heden zaterdag 11 mei : Springtij-bal in zaal Mandeldaele met
« The Jacksons ». Wij verwachten iedereen !

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.

OOSTENDE-CENTRUM
HUWELIJK
Op 19 april trad ons bestuurslid John Vanderwal in het huwelijk met Doreen Geselle. Hartelijk
proficiat aan beiden en gelukkige
vaart.
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OOSTENDE (Groot-Oostende)
ZANGFEEST EN IJZERBEDEVAART
Degenen die beide Vlaams-Nationale manifestaties willen meemaken kunnen zich inschrijven
bij J. Nagels, Narcissenlaan 4.
Zangfeest : op 25 mei, tegen
80 fr. per persoon voor de bus.
IJzerbedevaart : eveneens tegen 80 fr. per persoon met halten
te Lo en Alveringem.
Tijdig aanmelden a.u.b.

BLITSAKTIE GREMBERGEN
GEMEENTELIJKE STORTPLAATS
Na een petitielijst te hebben geopend schreef het VU-bestuur een
brief aan het gemeentebestuur van Grembergen betreffende de stortplaats in de Broekpolder. Dit stort was er de oorzaak van dat de Inwoners uit de Bankveldstraat te Grembergen last hadden van stank,
rook en muskusratten.
De uitgebreide en gemotiveerde brief gaf een overzicht van de wantoestanden en voorzag in de nodige oplossingen, rekening houdend
met zowel de praktische als financiële kant van de zaak.
Het antwoord van het gemeentebestuur was zeer kort : ten gepaste
lifde zou een oplossing worden voorzien. Dit antwoord kwam op 21
januari 74. De start van de blitsaktie vond plaats rond Pasen.
Op 12 april werd een nieuwe, maar dit keer tamelijk harde brief gestuurd naar het gemeentebestuur. Op hetzelfde moment werd in de
geteisterde wijk een open brief aan de bevolking bezorgd. In deze
brief werd de bevolking opgeroepen tot aktie. Ondertussen was, na
ruggespraak met senator Coppieters, een volksvergadering gepland.
Deze volksvergadering zou plaatsvinden op 16 april, dinsdag na Pasen
en daags voor het schepenkollege. Ondertussen werd een perskonferentie gegeven op paaszaterdag ten huize van voorzitter Achiel Siegers.
De volksvergadering werd een sukses. Senator Coppieters sprak taal
naar het hart van de aanwezigen.
Het schepenkollege werd onder vuur genomen door schepen Burghgraeve, provinciaal VU-gekozene. Onder de druk van de aktie en de
berichten uit de pers zwichtte het schepenkollege. De BSP-burgervader ging door de knie. Op donderdag 18 april werd vanwege de VUGrembergen een tweede open brief gericht aan de bevolking. Het
stort zou genivelleerd worden en bedekt met een zandlaag. In deze
brief gaf het bestuur van de afdeling het gemeentebestuur drie weken
de tijd om de besluiten van het schepenkollege uit te voeren.
Op 30 april ontvingen we officieel het besluit van het schepenkollege
en op 3 mei is inderdaad het gevraagde uitgevoerd.
Dat er nu over de Volksunie in die voor ons tot nu toe praktisch ontoegankelijke wijk gesproken wordt is duidelijk.
Door onze totale inzet was het onmogelijke plots mogelijk geworden.
Langs deze weg danken we speciaal senator Coppieters voor zijn bijzondere medewerking.

DKnscBccoon
VOLKSVERTEGENWOORDIGER M. BABYLON
ledere maandag van 16 tot 19 u. : Westlaan 145, Roeselare of op afspraak (051/20.208).
VOLKSVERTEGENWOORDIGER L. VANSTEENKISTE
11 MEI 1974 :
INGOOIGEM : zaal Streuvels (056/774.67), van 16 tot 17 u.
WAREGEM : Weekend, Holstr. 23 (056/626.56), van 17 u. 15 tot 18 u.
GULLEGEM : Stadium, Wevelgemstr. (056/416.78), van 18 u 30 tot
19 u. 30.
13 MEI 1974 :
KORTRIJK : 1302, A. Reynaertstr. 9 (056/44.332), van 17 u. 30 tot 19 u.
WEVELGEM : Vredestr. 10 (056/44.332), van 20 tot 22 u.

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
-f
programma inbegrepen. Inschrijven bij : D. Ameye, Beernegemstr. 36 ; L. De Rammelaere,
Kistestr 16/3 ; J. Lampaert, Hoogstr. 63, allen te Tielt.

«*^y^''

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. Inschrijven tot 20 mei bij de VTBverantwoordelijke,
lepersestwg
41. Veurne. Tel. 316.83. De bus
rijdt tevens over Nieuwpoort en
Oostende.

Op vrijdagavond 26 april jl. hield de VVNeper haar teestavond. Na een
fijn koud buffet sprak mevrouw Huguette De Bleecker-Ingelaere, provincieraadslid voor Gent, voor de talrijk opgekomen simpatisanten de
tafelrede uit. In een vlekkeloos Nederlands belichtte zij achtereenvolgens én de taak van de Vlaamse vrouw in het geheel van de vrouwenemancipatie, én de rol die zij in het specifieke partijleven moet vervullen. Daarna gaf zij — als lid van het partijbestuur van de Volksunie
was zij daartoe zeer goed geplaatst — een overzicht van de politieke
gebeurtenissen die gepaard gingen met de vorming van de regering,
inzonderheid wat Steenokkerzeel betrof.
Na deze knappe toespraak volgde nog een gezellig samenzijn, dat tot
m de vroege uurtjes duurde, waarbij Huguette vanwege het bestuur
van de VVI-leper bloemen in ontvangst mocht nemen

WIJ IS

ZO€K€Rg€S
Jonge man, middelbaar onderwijs
en kandidaat sociale wetenschappen — onderbreking studies wegens sociale noodzaak — zoekt
passende betrekking in Limburg.
Kontakt via sen. Van Haegendoren, G. Gezellelaan 63, 3030 Heverlee.
R49

In Leuven-stad betrekking vakant
voor A2-elektronika. Kontakt via
sen. Van Haegendoren, G. Gezellelaan 63, 3030 Heve'-'f •?. to'. : 016/
245.45.
R 51
Gevraagd voor konfektiebedrijf :
atelier-leidster (of leider) en werkmeisjes. Zich wenden naar ; Huguette De Bleecker-Ingelaere, Tolhuislaan 15, 9000 Gent, tel. 09/
64.67.84, tussen 18 en 19 u. R 52

35-jarige stenotypiste, volkomen
tweetalig, zoekt passende betrekking te IVlechelen, Brussel of Antwerpen. Schrijv. ef tel. naar sen
Wim Jorissen, Louisastr. 31, Mochelen. Tel. (015)43596.
R 53

Ouderlingen, zoekt u een ideaal
tehuis, dat ook uw thuis zal zijn
Neem dan kontakt met
M.
Daems, Oude Kerkstr. 21, Antwerpen, tel. 03/37.45.13.
R 54

OVER TE NEMEN
GEKEND CAFE-RESTAURANT
TE GENT
Zeer geschikt voor Vlaams-Nationale familie.
Bestaan verzekerd.
Reden van overgave : ziekte.
Schriftelijke aanbiedingen : bureel blad, onder de letters
T.A.B.

Dringend gevraagd voor uitbating
van Vlaamse herberg met vergaderzaal in centrum van Mechelen : Gerant (bij voorkeur echtpaar tussen 30 en 40 jaar). Goede verdienste met gratis wonen,
elektriciteit en verwarming. Tel.
aanmelden 015/440.53 (in weekend) en 015/479.39 (tijdens de
week). Onmiddellijke indiensttreding.
R 56
Architekten- en ingenieursbureau
werft aan :
1 jong burgerlijk bouwkundig ingenieur of burgelijk ingenieurarchitekt voor fabrieksontwerpen
en ontwikkeling van prefabrikatie.
sistemen ;
1 architekt voor architektuurtekenen en geïndustrialiseerde bouwmetodes ;
1 technisch ingenieur bouwkunde voor ontwikkeling prefabrikatiesistemen ;
2 ervaren architektuurtekenaars.
Schrijven met curriculum vitae
naar ir. O. Renard, Leopoldstr. 7,
2800 Mechelen.
R 15

Laborante A2 zoekt passende betrekking omgeving Aalst, Gent of
Brussel.
2 gediplomeerden A l sociale wet.
geving zoeken passende betrekking in sociale Instelling, mutualiteit, verzekering en derg.
Voor kontakt : Frans-Jos Verdoodt, Leuvestr. 29bis, Erembodegem.
R 57
Te koop : woonhuis, Schoolstr.
26, Wemmei. Centr. verw., warm
en koud water,badk., Ing. keuk.,
herstellingswerk dak nodig. Prijs
1.100.000 a 1.200.000 fr. Bevr. Van
Dooren C., Deschuyffeleerdreef
28, Wemmei of Van Dooren Jan,
Moeistr. 28, St-Martens-Latem.
R 58
Aan alle rechtaardige Vlamingen,
vakantie in de Panne, Pensioen
Restaurant « Commerce » (handelshuis). Markt 5, tel. 058/41513
(vorig adres was : Opex). Volledig of halfpensioen, burgerlijke
prijzen, aanbevolen keuken, aangename Vlaamse atmosfeer. Prospektus op aanvraag. Plaatsbespreking in het seizoen zeker gewenst.
R 59

BERICHT V A N AANBESTEDING
Op 21.05.1974 te 11.00 u zal er ten gemeentehuize van Mot
overgegaan worden tot het openen der biedingen ingekomen
tot het leveren en plaatsen van een thermische installatie
in Pastorij te Mol - Sluis.
De stukken liggen ter inzage op :
— het Kantoor der Aanbestedingen, Luxemburgstraat 49
Brussel
— de burelen van de gemeentelijke technische dienst. Markt
22 Mol.
Zij zijn verkrijgbaar op laatst vermeld adres tegen betaling
of door storting op P.R. 9161 van de som van 50,— fr.

GEMEENTE MIDDELKERKE
Drie tijdelijke betrekkingen van ongeschoold werkman zijn
te begeven.
Wedde volgens wettelijke barema.
De aanvragen met bewijsstukken dienen uiterlijk op 31 mei
1974 per aangetekende zending Ingediend te worden bij de
heer Burgemeester van Middelkerke.
Inlichtingen nopens verdere voorwaarden zijn te bekomen
op het gemeentesekretarlaat.

Wij zoeken jong echtpaar vot)r
uitbating van Vlaams lokaal gelegen in grote agglomeratie. Tel.
051/330.20.
R 60
Man, 53 j . , uit het Brusselse
wenst job als leverancier of vertegenwoordiger. Kan autorijden
en is goed voor alle werk. Kontakt opnemen met Jan Caudron
te Aalst, tel. 053/74064.
R 61

DIRK MARTENS
AALST

NINOVE
Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

MEDEGEDEELD
VTB-WEDSTRIJD
u VOOR VLAANDEREN »
De
Vlaamse
Toeristenbond
stelt enerzijds voortdurend vast
hoe slecht Vlaanderen in het buitenland in al zijn aspekten gekend is. Anderzijds verheugt hij
zich steeds om de pogingen van
Vlamingen en zelfs van vreemdelingen om ons land en ons volk
in het buitenland beter te doen
kennen en meer te doen waarderen.
Om die pogingen aan te moedigen stelt de Vlaamse Toeristenbond een jaarlijkse prijs ter beschikking van de landgenoot of
de buitenlander die zich het verdienstelijkst tegenover Vlaanderen heeft gemaakt in de buitenlandse pers, op eender welk terrein, staatkundig, ekonomisch, sociaal of kultureel.
Hij verzoekt dus allen die op
dat gebied wensen in aanmerking
te komen, hem op het einde van
1974 de artikels in kranten en
tijdschriften, de boeken of andere dokumenten voor te leggen.
Een bevoegde jury zal jaarlijks
een keuze doen.
De meest verdienstelijke landgenoot wordt een prachtige vakantie van een maand aangeboden in het land waar hij Vlaanderen met de pen diende.
De meest verdienstelijke buitenlander wordt een even lange
en mooie vakantie aangeboden in
Vlaanderen en wel met een programma naar eigen keuze.
Alle briefwisseling naar de
voorzitter van de Vlaamse Toe-

Brouwerij

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

•

Bljhuizen : Cogels Osylel 73
2600 Berchem-Antwerpon
Tel. (03)36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Te!. (09)22.45.62

WIJ 16

P.V.B.A.
Unge Zouttfr. 30, 29-33, 36-38
T«l. (053)240.60

^

ristenbond, St.-Jakobsmarkt 45,
2000 Antwerpen.
De prijs werd reeds viermaal
toegekend : 1969 mevr. dr. Guylané Vilmon, Boedapest, Hongarije ;
1970 de h. Leo Poppe, Buenos
Aires, Argentinië ; 1971 de heer
prof. Luis P. Mondino, Uruguay ;
1972 de heer Jozef de Leu, hoofdredakteur van « Septentrion » en
1973 de h. Hugo Tomme, llita
(Internationaal
Literair
Agentschap), Gent.

REFERENDUM
JEUGDBOEK EN PRIJS
BESTE LIT. DEBUUT
Ter gelegenheid van de Boekenweek 1974 (1 tot en met 11 november 1974) organiseert de Vereniging ter Bevordering van het
Vlaamse Boekwezen opnieuw het
« Referendum Vlaamse Jeugd- en
Kinderboek » en de « Prijs van
het beste literair debuut ».
Er wordt nu reeds om aanmelding
gevraagd van in aanmerking komende uitgaven.
Wat het « Jeugd- en Kinderboek »
aangaat, zullen 5 werken van
Vlaamse auteurs voor toewijzing
van een legpenning in aanmerking
komen. Het moet uitgaven betreffen die in 1973 voor de eerste
maal in boekvorm verschenen
zijn (jaartallen in de boeken afgedrukt gelden als maatstaf). Opgave van auteur, titel, uitgever
en prijs volstaat.
Voor de « Prijs van het beste literair debuut » (25.000 fr. in speciën) komt in aanmerking : het
eerste in boekvorm verschenen
werk van een Vlaams auteur, uitgegeven in 1973 (jaartal in het
. boek afgedrukt geldt als maatstaf) en behorend tot de genres :
proza (romans, novellen), poëzie,
literair essay, toneel, jeugdtoneel,
jeugdboeken. Het moet gaan om
een debuut in het algemeen en
niet om een debuut in een bepaald genre. Hier dienen vijf
exemplaren te worden bezorgd
van de werken die men in aanmerking wenst te zien voor beoordeling.
De opgaven («jéugdreferendum»)
en de boeken («debuutprijs»)
moeten uiterlijk vóór 20 mei 1974
worden gestuurd aan het sekretariaat van de VBVB, Frankrijklei
93, 2000 Antwerpen.

BESTSELLER-LIJST
APRIL 1974
FICTION
Vlaamse en Nederlandse auteurs
H. Conscience : De loteling
A.M. De Jong : Merijntje Gijzens
jeugd en jonge jaren
T. Kortooms : Help I de dokter
verzuipt...
G. Walschap : Een mens van
goede wil
Werk in vertaling
H. Charrière : Papillen
M. Gray : Het boek van het leven
NON-FICTION
G. Bach en R. Deutsch : Pairing
Ph. Bosmans : Mensllef, ik hou
van je
G. en N. O'Neill : Open huwelijk
JEUGDBOEKEN
Beertje Colargol
De werken werden geklasseerd
op auteursnaam, in alfabetische
volgorde.

W. Pr. VLAANDEREN
DEEL IV
Zopas verscheen het vierde deel
voor de (door « Wij » reeds besproken) Winkler Prins Encyklopedie voor Vlaanderen. Naast de
rijkelijke
illustraties
waarvan
weer heelwat kleurenfoto's bevat
deel 4 eveneens een alfabetisch
stuk (La lot Ra) een compendium
gewijd aan de plastische kunsten
in Vlaanderen, van de oorsprong
tot op heden. Dit werd op een
oorspronkelijke
wijze
geïllustreerd naar temata in de vorm
van strips. Tevens vragen wij uw
aandacht voor opvallende kleurplaten in het alfabetisch trajekt
en voor de volgende artikels :
Landbouw, Pajottenland, Limburg,
Oost-VIaanderen, Leuven, Lier,
Maaseik, Mechelen, Moeskroen,
Oostende en Oudenaarde. Verder
voor P. van Ostaijen, de Gebroeders van Raemdonck, Jean Ray
en de trefwoorden Musea in
Vlaanderen, Liberale Partij en
Partij voor Vrijheid en Vooruitgang.
Al deze artikels verdienen de aandacht door de wijze van behandeling, hun aktualiteit, of door hun
Vlaams aspekt.
Alle inlichtingen : Elsevier, Mercelisstraat 74, 1050 Brussel.

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagent - bedjes en
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels en waskussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerel.
SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen elekr. tremen 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

—

1.000 JAAR AALTER
De eendagstoerist, die naar Oostende of Knokke rijdt, komt voorbij
een belangrijke Oostvlaamse gemeente. Van de Villa Haleftria, waarvan
sprake In een oorkonde van 974, tot Aalter is een « afstand » van
tien eeuwen : Luk Stockman schreef de brochure met bovenstaande
titel, nr. 174 in de Vlaamse Toeristische Bibliotheek.
Over de Sint-Gorneliuskerk wordt breedvoerig uitgeweid. Menig interessant gebouw komt aan de beurt. Aalter is rijk aan historische
goederen. Het Jezultengoed, Nobelstede, het Woestijnegoed, het Goed
ten Hauwe en andere.
Maar Aalter zou Aalter niet zijn zonder zijn alom gekende prachtvijver de Kranepoel (22 ha), waarheen trouwens een VTB-wandelpad
leidt.
De auteur drukt de hoop uit dat het Inplanten van nieuwe woonwijken
en nieuwe fabrieken In harmonie met het omliggende landschap zal
geschieden.
Losse nummers van de Vlaamse Toeristische Bibliotheek zijn, zolang
de voorraad strekt, te koop In al onze VTB-kantoren tegen 25 fr. per
exemplaar (27 fr. als over de post moeten worden toegezonden). Men
kan daar ook Inschrijven op een abonnement voor twaalf achtereenvolgende nummers tegen slechts 250 fr., verzendingskosten inbegrepen. Zulk abonnement kan op ieder ogenblik Ingaan.

NATIONALE JEROOM LEURIDAN HERDENKING
Op 29 juni a.s. wordt te Oost-Vleteren en te leper wijlen Jeroom Leurldan herdacht, op initiatief van het gemeentebestuur van Oost-Vleteren,
Broederband West-Vleteren en de Jef Lesagekring van leper.
In de persoon van VNV-kamerlid Leuridan (overleden In 1945 te leper)
wordt niet alleen de trouw van Leuridan aan het Diets Ideaal herdacht
maar bezinnen we ons ook over de plaats waar wij nu staan In de
Vlaamse Beweging waaruit Jeroom Leuridan niet is weg te denken.
Te Oost-Vleteren wordt te 10 u. een plechtige herdenkingsmis opgedragen waarna de onthulling volgt van het Leurldan-borstbeeld (van de
hand van beeldhouwer Jef Lesage). Daarna demokratische lunch.
Te leper — waar deze herdenking tevens de 11 jull-viering uitmaakt —
wordt om 15 u. een gedenksteen (ontwerp Walter Seys) aan het woonhuis van de herdachte onthuld. Op een daarop volgende akademische
zitting zullen Hendrik Borginon, Luc Desramoult en Jaak Vandemeulebroucke de figuur van mr. Leuridan nader toelichten, afgewisseld met
een klank- en diamontage over zTjn leven. Te 20 u. volgt een jeugdavond, bedoeld als konfrontatie van de jeugd met Jeroom Leuridan en
waaraan medewerken de hh. Vandemeulebroucke, Gerard Vermeersch
en Alfred den Ouden. '
Men kan dit Initiatief geldelijk steunen door een storting op prk
161.68 van de Kredietbank leper met vermelding voor bankrekening
464-8184581-65 — Jeroom Leuridan-herdenking.
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FILMS

BIDDEN VOLSTAAT NIET MEER
(Ya non basta con rezar)
Het is louter toeval dat deze
week op de filmpagina twee films
worden besproken die beiden
geen grote kommerciële kanshebbers zijn. Zowel <• Verlichting »
als « Bidden volstaat niet meer »
kwamen in een gewone bioskoop
uit, maar zullen verder wellicht
vooral vertoond worden in filmklub- of schoolverband. Beiden
zijn trouwens ook op 16 mm. beschikbaar. Toch hoop ik dat ze
ook in de gewone bio"skooproulatie nog zuilen te zien zijn. Beide
films verdienen het.
Terwijl « Verlichting » ons kennis
laat maken met de jonge Poolse
film, konfronteert « Bidden volstaat niet meer » ons met de Chileense film. Althans zoals die kon
zijn vóór de omverwerping van
het regime Aliende in 1973. Wat
er intussen van regisseur Aido
Francia is geworden, is een grote
vraag. Zijn plannen voor een volgende film, die er een zou worden
voor kinderen (Francia is naast
regisseur ook kinderarts), zullen
in de huidige omstandigheden
wellicht
onuitgewerkt
blijven.
Jammer...
« Valparaiso, mijn geliefde »
(Valparaiso, mi amor) was Francia's eerste langspeelfilm, die
vooral in filmklubs bij ons te zien
was. «Bidden volstaat niet meer»
speelt zich eveneens af in Valparaiso.
De film start met een lange
panoramische
camerabeweging
over deze stad : de zee, de zon,
de armoedige straten, enkele villa's, de miserabele armenwijken.
Het hoofdpersonage is Don Jaime,
een jonge priester. Samen met
een oudere priester bemiddelt hij
tussen armen en rijken, maar
koos tot nog toe vooral de zijde
van deze laatsten. Wanneer hij
echter gekonfronteerd wordt met
een tyfusepidemie in de armenwijk, ziet hij plots in dat een aalmoes en wat bidden niet voldoende is om dit menselijk leed
uit de wereld te helpen. Hij kiest
resoluut voor de andere kant van
de barrière en gaat in de armenwijk wonen, waar hij een parochie sticht. De arbeiders van de
scheepswerf voeren een staking
voor hogere lonen. Aanvankelijk
poogt Don Jaime te bemiddelen
maar zijn gesprek met de direkteur van de scheepswerf, een van
zijn vroegere gegoede parochianen, eindigt op een breuk. Van
dan af steunt Don Jaime de arbeiders aktief in hun staking.
In principe is hij echter tegen
gebruik van geweld. Tijdens een
botsing met de ordestrijdkrachten in een betoging werpt hij

nochtans als .eerste een traangasgranaat terug. Op dit bevroren
beeld eindigt de film.
« Bidden volstaat niet meer » is
duidelijk een film die het vooral
moet hebben van de inhoud. De
vorm is slechts van bijkomend
belang. Het is een film over kristendom, liefdadigheid, geweld of
geweldloosheid.
« Ik geloof niet meer in een kristendom, uitsluitend gevestigd op
liefdadigheid, berusting en hemelse troost », aldus Aldo Francia, en deze zin bevat meteen het
kernbetoog van zijn film. Men kan
de kineast verwijten dat hij werkt
met zwart-wit tegenstellingen en
hierdoor de problemen simplifieert. Maar zijn de tegenstellingen in een land als Chili inderdaad niet zwart-wit ? De dokumentaire elementen over de stad
Valparaiso tonen in elk geval dat
er een reëel schrijnend kontrast
bestaat tussen armen en rijken.
Het enige wat men kan betreuren
is dat Aldo Francia een zo boeiend
tema verpakt in een vrij konventionele vormgeving. Slechts enkele fragmenten zijn ook wat de
vormgeving betreft boeiend. Zo
bvb. de parallelle montage op het
einde van de film, waardoor twee
tegengestelde werelden met elkaar worden gekonfronteerd : de
jonge priester stapt samen met
zijn vrienden-arbeiders op in een
betoging ; de oudere priester zegent, omringd door zijn rijke parochianen, de zee.
« Bidden volstaat niet meer » is
in elk geval het werk van een
eerlijk en sociaal bewogen kineast. Het is tevens een film die
door de gebeurtenissen in Chili
einde vorig jaar een extra aktuele maar ook schrijnende dimensie meekrijgt.
Hilde Dekeyser.

VERLICHTING
(ILUMINACJA)
Deze in 1972 uitgebrachte film
van de Poolse kineast Krzysztof
Zanussi (« Achter de muren »,
1971) ontleent zijn titel aan de
gelijknamige XVlIlde-eeuwse filosofie, die streefde naar de grenzeloze ontwikkeling van het verstand om te komen tot een rationalistisch inzicht in de dingen.
Het is zoeken naar dé waarheid,
de zin van het leven, dat het onderwerp vormt van de film.
Franciszek is de hoofdfiguur, die
peilt naar de diepe zin van het
leven. Wat hij ook onderneemt,
steeds is het dit zoeken dat voor
hem het belangrijkste is. Hij kiest

Don Jaime keert zijn rustig leventje de rug toe en steunt,
tot in de gevangenis toe, de arbeiders in hun staking.
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Franciszek, zoekend naar de diepe zin van het leven, ondervindt dat het uiteindelijke waarom der dingen en de absolute kennis ervan onbereikbaar is.
als studierichting fysika, omdat
hij denkt op deze manier de fundamentele struktuur van de wereld te zullen begrijpen en doorgronden, maar hij bemerkt vlug
dat men hiermee de wezenlijke
problemen van de mens niet benadert. Daarom probeert hij het
in de biologie, en heel speciaal
gaat hij assisteren bij hersenchirurgie. Hier hoopt hij immers de
wetenschap bij uitstek te vinden
die ten dienste staat en ingrijpt
voor het welzijn van het beste in
de mens : zijn intellekt.
Zijn geloof in een rationele zin
voor het leven wordt hier echter
sterk geschokt wanneer hij ziet
hoe een intelligente matematikus
overlijdt bij een tumoroperatie,
terwijl zeer vele krankzinnigen
een gezond maar bijna vegeterend leven blijven leiden. Hierop
zoekt hij een oplossing in de
mystiek van een klooster, maar
hij kan er geen echt leven ontdekken : het is een zich richten
op de dood.
Franciszek gaat aldus van de ene
ondervinding naar de andere, valt
van de ene ontgoocheling in de
andere en op het einde van deze
Odyssee belandt hij ongeveer
waar hij begon : hij weet alleen
dat het doorgronden van het
waarom van de dingen en de absolute kennis ervan onbereikbaar
is. De enige reden waarom hij
nog aan wetenschap zal doen is
omdat het hem een positie verschaft en het een normaal rustig
leven met vrouw en kind verzekert. Op het einde van de film,
wanneer hij weet dat hij slechts
kort zal leven, heeft hij de keuze : ofwel verder gaan met zijn
jachtig zoeken naar een onmogelijk antwoord, ofwel dit zoeken
opgeven en een rustig leven leiden met zijn gezin. Hij kiest dit
laatste, en het slotbeeld toont
hem genietend van een alledaagse dag aan het strand : zijn kind
speelt in het zand, zijn vrouw zit
te haken en hij bekijkt dit met
genoegen. Dit beeld komt wel erg
onverwacht, want Franciszek is
er de man niet naar om de strijd
op te geven en niet meer verder
te zoeken, iets waarmee hij blijkbaar reeds zolang bezig is. Misschien heeft Zanussi dit opzettelijk gedaan om aan te tonen dat
voor Franciszek alles een vraagteken blijft, ook het feit of hij
al dan niet gelukkig zal zijn met
zijn keuze.
In deze film wordt de filosofie

van de wetenschap op twee verschillende wijzen benaderd. Enerzijds laat Zanussi verschillende
echte geleerden hun abstrakte
visie op de wetenschap vertellen, bij wijze van interviews die
los van het verhaal worden ingelast. Anderzijds zien we Franciszek die, langs de konkrete beoefening van de wetenschap om,
meer zin poogt te geven aan zijn
leven en er niet in slaagt, zodat
alle mooie frasen uit die interviews hierdoor gerelativeerd worden. Filmisch zit alles zeer knap
in elkaar. Zanussi heeft het verhaal en de interviews op een zodanige manier aan elkaar gelast
dat hij er een opzettelijke stroef
heid heeft ingelegd die bij de
kijker tamelijk bruusk en hard
aankomt : hij heeft niet willen
verbloemen dat de wetenschap

de hoofdfiguur ontgoocheld heeft
en deze desilluzie heeft hij op het
publiek willen overbrengen, iets
waar hij m.i. zeker in geslaagd is.
Hij heeft zijn publiek willen treffen, en hij vindt daarvoor in de
film een uitstekend medium. Zanussi zelf is wetenschappelijk
(als natuurkundige) en filosofisch geschoold, wat het uitwerken van dit tema zeker ten goede
is gekomen.
Alhoewel er enkele technische
details wat fout blijken te zijn
gegaan, heeft deze film — en zeker terecht — twee grote prijzen
in de wacht gesleept : de Grand
Prix de la Confederation Internationale des Cinemas d'Art et
d'Essai, Ravenna 1973 en de
Grote Prijs van het Festival van
Locarno 1973.
M. Michielsen.

ZATERDAG 11 MEI — RTB
L'ARMOIRE VOLANTE (1948)
Burleske, humoristisch-poëtische film van Carlo Rim, die hier uitblinkt
door een originaliteit van vorm zowel als van inhoud In de hoofdrol
Fernandel die een makabere nachtmerrie beleeft

MAANDAG 13 MEI — BRT
HET MEISJE VAN TE LANDE (Country girl] (1954)
Psychologische film van George Seaton, naar het werk van Cl Odets.
Eertijds vormde Elgin met zijn vrouw Georgië en hun zoontje een
gelukkig gezin. Nadat hun zoontje echter stierf in een auto-ongeval,
veroorzaakt door Elgin, ging het met hun huwelijksleven bergafwaarts
Uitstekende vertolking van Grace Kelly in de rol van Georgië. Zij
ontving hiervoor destijds een Oscar. Haar medespelers zijn William
Holden en Bing Crosby.

DONDERDAG 16 MEI — RTB
DE DUIVEL BIJ DE STAART (Le diable par la queue) (1968)
Lichtvoetige, vlotte kolderfilm van Philippe de Broca Van een grappig
misdaadverhaal maakte deze een opgewekte komedie vol speelse
ironie, pikante humor en gevoelige romantiek Geestige dialogen en
bekoorlijk, spiritueel spel van o.a Vves Montand en Maria Shell Een
aangename ontspanning.
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KRITISCH DCK€K€N

KUNSTDIEFSTALLEN
BETER GEORGANISEERD
. DAN KUNSTBESCHERMING
Sinds de diefstal van het paneel « de
rechtvaardige rechters» van het altaarstuk
. de aanbidding van het Lam Gods » van
Jan Van Eyck uit de Vydtkapel van St.
Baafs te Gent heeft de kunstdiefstal zich
lawine-achtig ontwikkeld. Het is een bedrijf op internationale schaal geworden,
waarbij van de leidende figuren een
kunsthistorische kennis wordt gevergd,
naast leiderskwaliteiten en organisatieta
lent. De tweede schakel'wordt gevormd
door helers, die een afnemer moeten
zoeken voor het gestelene. Als het om
minder bekende meesters gaat is dat
doorgaans niet zo moeilijk. Lastiger wordt
het wanneer het om erkende grootheden
gaat uit wereld van de beeldende kunsten. Tenzij het om een pas ontdekte of
teruggevonden werk van een of andere
grootmeester gaat (als er vanzelfsprekend geen vervalsing mee gemoeid is)
zijn gestolen grootmeesters officieel on
verkoopbaar. Toch vinden ze afnemers,
doorgaans maniakale verzamelaars, die
kost wat kost in het bezit van een •• grote » of « volledige » kollektie willen geraken, geen vervelende vragen naar de
herkomst stellen en royaal afdekken. Om
dan stiekum in een verborgen galerij of
kamer van een van hun kastelen of villa's
te genieten van de nieuwe aanwinst
Sommige verzamelaars hebben de geheimhouding ervoor over, en ervaren het
misschien als een sensatie, in het bezit te
zijn gekomen van een doek of een beeld,
dat ergens gestolen werd.
De jongste tijd echter duikt een nieuw
soort kunstdiefstallen op : de kunstdiefstal als middel tot chantage, chantage
dan met politieke of idealistische inslag
(we hebben het hier dus niet over chantage om zuiver financieel belang van
afperser-kunstdief). Zo was de diefstal
van •> Het minnebriefje » van Vermeer —
een 17e eeuwse meester die de voorkeur
schijnt weg te dragen van de kunstdieven, want in nauwelijks drie weken tijds
werden in Engeland resp. in Ierland twee
zeer waardevolle Vermeer's gestolen,
voorkeur die waarschijnlijk berust op het
feit dat deze meester betrekkelijk weinig
werk naliet, waardoor het uiteraard in
waarde stijgt — uit de tentoonstelling
van 17e eeuwse meesters uit Nederland
in het Paleis voor Schone Kunsten te
Brussel ingegeven door het motief ; teruggave van het gestelene op voorwaarde van miljoenenhulp aan de hongerende
bevolking van enkele wel bepaalde ontwikkelingslanden.
Deze meesterwerken worden doorgaans
met de uiterste veiligheidsmaatregelen
omringd en worden regelmatig gerestaureerd. In schrille tegenstelling staat de
brutaliteit waarmee kunstdieven schilderijen gewoon uit hun lijsten snijden of
ruwweg het begeerde paneel uit zijn omlijsting rukken. Uit de lijst snijden is
bijna het klassiek procédé geworden,
omdat de dief doorgaans weinig tijd
heeft. Uitzondering op deze • regel »
maakten de dieven van de 19 meesterwerken uit de ca 100 werken tellende
kollektie van de Ierse miljardair sir Alfred
Belt, ze maakten de schilderijen zorgvuldig los uit hun lijsten, op aanwijzing
van een vrouw. Het moesten dus vaklui
geweest zijn, al is het verwijderen van
een schilderij uit een lijst nu precies
geen krachttoer.
In een Pools museum gingen kunstdieven
nog handiger te werk ; ze stalen twee
schetsen van resp. Antoon Van Dyck en
Breugel de Jonge, vervingen het gestolen origineel door een reproduktie, zodat
de diefstal met grote vertraging werd
ontdekt I
Vooral Italië schijnt een knooppunt, een
draaischijf van internationaal georganiseerde kunstroof te zijn, althans wat de
.< kommerciële kunstroof » betreft. Nu we
ook rekening moeten houden met kunstroof als politiek drukkingsmiddel (bv. teruggave in ruil voor de vrijlating van
politieke gevangenen, een onbloedige
« zuster » van vliegtuigkapingen) dreigt
de plundering van privé- en openbaar
kunstbezit uitbreiding te nemen. Men kan
een partikulier niet verplichten, veiligheidsmaatregelen te treffen, maar we
kunnen wel grotere en meer efficiënte
bescherming van het openbaar kunstbezit
eisen, zonder dan nog te spreken over
het bewaren van kunstwerken (de liturgische hernieuwing in de Kerk heeft tot
een waar kunstschandaal in vele landen
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geleid, hetzij door verkoop van « afgedankt liturgisch materiaal » door onbevoegden en niet-gematigden — het gaat
hier immers doorgaans om publiek bezit
— hetzij door ordeloze opeenstapeling
van kunstwerken in vochtige kelders, afgedankte kerken of smerige stapelhulzen). Maar dat is een ander kapitel in een
aangelegenheid, die in twee opzichten
verontrustende aspekten vertoont : het
totaal gemis aan respekt voor kuituurgoed en de onbekwaamheid van de overheid in heel wat landen om het kunstbezit afdoende te beschermen en te bewaren. Vaa dit laatste is de roof van een
gedeelte van het retabel uit de kerk
te O.L.Vrouw-Lombeek een « illuster »
voorbeeld !
ROGER CORTY

WEST-DUITSLAND LOKT
HERMAN VAN VEEN
Bij de bespreking van Herman Van Veens
live-elpee enkele weken geleden, yroeg
ik mij af of dit zijn afscheid was aan de
kleinkunst. Intussen is reeds gebleken
dat dit niet helemaal het geval is, alhoewel Van Veen toch duidelijk nieuwe paden opgaat. Eind deze maand vertrekt hij
nl. naar West-Duitsland, waar hij een
tournee in het Duits zal maken langs enkele grote steden. Van Veen is trouwens
reeds in het Duits te horen op een elpee
die zijn eigen organisatie uitbracht :
« Ich hab'ein zartliches Gefühl ». In de
herfst zullen ook de voorstellingen van
zijn omstreden toneelwerk « De Spinse »
hernomen worden.
In de herfst zal ook een nieuwe Nederlandse elpee van Van Veen uitkomen,
maar optredens zitten er tot 1976 niet
meer in. Momenteel krijgen de Herman
Van Veen-fans wel nog een aantal ultieme
kansen om hem bij ons aan het werk te
zien. Hij trad deze maand reeds op te

Waregem en te Turnhout. Op 14 mei
brengt hij zijn show in het kultureel centrum te Strombeek-Bever en vanaf 15 mei
start er een reeks voorstellingen in de
Antwerpse Arendbergschouwburg.

WIM SONNEVELD WILLEM DUYS' MUZIEK-MOZAIEK
10 MAART 1974
Op 8 maart j l . overleed te Amsterdam
één der grootmeesters van het Nederlands kabaret, Wim Sonneveld. Het lijkt
er wel op dat de platenfirma's dit hebben voorvoeld, want in de loop van '73
verschenen twee elpees van Sonneveld
op de markt : « Sonneveld » (Philips
6423 039), met zijn meest recente liedjes,
en « 24 gouden bladzijden uit Wim Sonneveld's liedjesalbum » (Philips 6677 005),
een dubbel-elpee die het wat oudere repertoire herneemt. Het lag in de lijn der
verwachtingen dat zijn platenfirma nu een
posthume plaat zou uitbrengen. En die
plaat kwam er zelfs vrij vlug, dit dank zij
Willem Duys' radio-uurtje (Hilversum 111]
op zondagmorgen 10 maart. Duys wijdde
zijn ganse uitzending aan Sonneveld :
« 58 minuten om een persoonlijk standbeeld op te richten voor een man die ik
31 jaar lang hogelijk heb bewonderd ».
Het werd geen uitzending die vooraf
zorgvuldig uitgekiend was. Duys ging gewoon voort op zijn intuïtie en achteraf
gezien bleek het niet moeilijk om door
Sonneveld geïnspireerd te worden.
Dat uur vloog voor Duys gewoon om. En
toen het afgelopen was rinkelde de telefoon onophoudelijk : goede vrienden van
Sonneveld belden op, en ook zomaar
mensen die door de uitzending gegrepen

werden. Dat uurtje van Duys is nl. een
gevoelige, warmmenselijke
herdenking
geworden, een aaneenrijging van liedjes,
anekdotes, interviews en persoonlijke
herinneringen.
De grote verdienste van de platenfirma
lijkt me dan ook dat aan dit uurtje spontane herinneringen van Duys nagenoeg
niets veranderd, verbeterd of verfraaid is
geweest. Want natuurlijk had hij achteraf
gezien evengoed « Margootje » kunnen
draaien in plaats van « Water bij de
wijn », of de « Kroketten » in plaats van
« Mijn diskoteek ». Het deed er echter
niet zo veel toe. Het belangrijkste is wel
dat de mens Sonneveld doorheen deze
plaat naar voor komt, dit via de uittreksels uit radio-spreekuren en uit het interview met Godfried Bomans, en dat de
muzikale fragmenten typerend zijn voor
Sonneveld-op-z'n-best .Op deze plaat staat
ook het kroonstuk in het oeuvre van Sonneveld, nl. « Ons dorp » (naar Jean Ferrat). Ik ben het met Duys volmondig eens
waar deze zegt dat Sonneveld het grootst
was als chansonier, iets wat in « Ons
dorp » zó duidelijk is. Dit lied krijgt van
Sonneveld net voldoende melancholie
mee om niet sentimenteel maar toch ontroerend te zijn. Alhoewel Wim lbo Sonneveld beschouwt als één der drie grote
vernieuwers van het Nederlandse kabaret
(dit naast Wim Kan en Annie M.G.
Schmidt), heb ik het dan ook vooral voor
de lyricus in Sonneveld. Het was zijn
diepste zelf, dat hij wel vaak verschool
onder een spottend, relativerend uiterlijk.
Willem Duys heeft in zijn radio-uurtje
vooral deze lyricus in Sonneveld op de
voorgrond gebracht. Aan allen die Sonneveld op die manier even terug willen
opzoeken, wil Ik deze plaat dan ook ten
zeerste aanbevelen. En er is nog een bijkomende reden om u deze elpee aan te
schaffen : een deel van de opbrengst
komt ten goede aan de Nederlandse Hartstichting. En dat zou Sonneveld, die zelf
gestorven is omdat zijn verzwakt hart het
liet afweten, vast fijn gevonden hebben.
(Philips 6499 990).

REINAERT DE VOS
DOOR AUGUST DE BOECK KVO-ANTWERPEN
Uw land, mijn land, Vlaanderen, is het
land zonder noemenswaardige opera-traditie. Wat niet verhindert dat heel wat
van onze toondichters het aangedurfd
hebben zich op het gladde ijs van het
muziekdrama te begeven. Met zelden een
overtuigend sukses. De enige Vlaamse
komponist die ooit heeft weten door te
dringen tot in de Verenigde Staten toe is
Jan Blockx geweest, maar deze internationale erkenning was van korte duur.
Het blijft behoren tot de taak van de
zwaar gesubsidieerde operahuizen de mu-

ziekmarkt aktief te prospekteren. Bij gebrek aan valabel materiaal moet er noodzakelijkerwijze
teruggegrepen
worden
naar de bestaande waarden. We vragen
ons echter af, of er ernstig uitgekeken
wordt naar eigentijdse Vlaamse toondichters die het moeilijke operagenre beheersen ? Het feit dat zowel de opera's van
Gent en Antwerpen geen dramaturg aan
hurr gezelschap verbonden hebben, rechtvaardigt ons scepticisme.
Het moet Renaat Verbruggen alleszins ais
een verdienste aangerekend worden, dat
hij getrouw elk speelseizoen een Vlaams
werk programmeert. Dit jaar viel de keuze
op August De Boeck's « Reinaert de
Vos » op een libretto van Raf Verhulst,
dat in 1909 in de Vlaamse Opera zijn
kreatie kende en nogmaals op de affisje
verscheen in 1942 en 1953.
De tekstboekschrijver heeft de personages van het dierenepos als uitgangspunt
genomen voor het vrij romantische verhaal, dat nochtans te statisch en te fragmentarisch verloopt, om dramatisch samenhangend over te komen. Het is voor
de komponist dan ook een zware opgave
de zo noodzakelijke eenheid tussen dramatische handeling en muzikale onderstreping voortdurend waar te maken. Hij
gelukt hierin het beste in de finale van
het tweede bedrijf, waar het geparafrazeerde volksliedje « Zeg kwezelke, wilde
gij dansen » aanleiding is om het malicieuse karakter van Reinaert te aksentueren. Voor het overige heeft De Boeck
een meeslepende partituur getoondicht,
die soms vrij overladen overkomt.
Voor regisseur Eddy Verbruggen is het
een niet geringe opgave geweest de
scène voldoende levendig te stofferen.
Hij heeft enkel zeer fraaie ensembles
opgebouwd die het gebrek aan dramatische body enigszins verdoezelen. Het
dekor had iets meer reliëf mogen hebben, om de monotonie te doorbreken,
terwijl de kostuums ontworpen door
Enny Huyiebroek een vrij professionele
indruk laten.
De vertolking is in goede handen bij Jan
Joris, Erika Pauwels, Julien de Resky,
Jan Verbeeck, Norbert Brusselmans, Roger Heynen (merkelijk meer in vorm als
Bruin-de-Beer dan als de door Cio-CioSan afgewezen minnaar Yamadori); Gerda
Tilman, Chris Marien, Marcel Ost, Leo
Brant (deze jonge bariton is bovendien
een prima akteur) en Peter Funck. Het
KVO-orkest zag klaarblijkelijk geen graten in de zware partituur onder de prima
leiding van maestro Frits Cells.
Mag er op gewezen worden, dat de talrijke Vlamingen die zo graag de eigen
kuituur verdedigen, vanzelfsprekend met
geen ogen te bespeuren zijn in de KVO.
Tijdens de voorstelling die wij bijwoonden bestond het publiek uit een honderdtal aanwezigen. Laatste voorstellingen op
18, 24 en 26 mei.
RAY DE BOUVRE.
Op 12 juni a.s. richt de Volksunie in de
KVO een speciale gastvoorstelling in van
Armand Preudhomme's operette « Op de
purpren Heide ». Laat de opera te Antwerpen die avond te klein zijn. Kaarten
telefonisch bestellen op het nummer :
03/36.84.65.

Op het moment dat dit stukje uit mijn
schrijfmachine vloeit (maandagavond negen uur) verkeer ik in de gekke situatie
dat ik er geen flauw benul van heb of één
mens in Vlaanderen ooit dit proza zal
lezen of niet.
Volgens radioberichten van vandaag is de
enige Belgische fabriek van krantenpapier
in staking, of 't scheelt niet veel. Als dat
inderdaad doorgang vindt zullen binnen de
paar dagen een flink aantal binnenlandse
dag- en weekbladen met zodanige papierschaarste hebben af te rekenen dat de
publikatie in het gedrang komt.
Hoe het allemaal zo'n vaart nam en wat
we moeten gaan doen om ontbossing tegen te gaan (van bomen maakt men papier) is vanavond op Aktueel glashelder
door Dirk Lesaffer uit de doeken gedaan.
Misschien wordt Aktueel samen met de
andere uitzendingen van de nieuwsdienst
in de komende dagen wel één van de
weinige informatiebronnen waarover we
gaan beschikken.
Wat als gek nevenverschijnsel met zich
meebrengt dat ik op dit ogenblik misschien zit te schrijven voor een medium
(weekblad) over een ander medium (radio) dat een tijdelijke monopolie kan verwerven waarover na afloop wel nog een
en ander kan geschreven worden. Als het
ooit zo ver komt...

11 MEI 1974

DcxKeii
een Quaker-organisatie die zich
bezighield met het plaatsen van
oorlogswezen in Amerikaanse en
ook Nederlandse gezinnen. Als
gevolg van deze aktiviteiten werden alleen in Nederland al meer
dan zeshonderd van deze wezen
geplaatst.
Het echtpaar de Hartog nam zelf
ook twee van deze kinderen onder zijn hoede. Jan de Hartog vertelt over de ervaringen met deze
wezen in « De Kinderen » (1968).
Sinds 1973 heeft de familie De
Hartog zich (voorlopig) In Tervuren gevestigd.
Zijn overtuiging (Jan de Hartog is
Quaker) en zijn werk als « Klerk »
(voorzitter) van een verzorgingskomitee (in welke funktie hij belast Is met de zorg voor armlastige, zieke, vereenzaamde en gevangen Quakers in het zuidoostelijk deel van de Verenigde Staten) gaf de Hartog de inspiratie
voor zijn grootse romancyklus
« Het Koninkrijk van de Vrede »
waarin drie eeuwen geschiedenis
en drie eeuwen Quakerdom verweven zijn tot een adembenemend verhaal. Na jaren onderzoek
en voorbereiding verscheen het
eerste deel « De kinderen van het
licht » in augustus 1972 en het
tweede deel « Het heilig experiment » in februari 1973.
De delen 3 en 4 verschijnen in
1974 en 1975. Deze vierdelige roman zal in totaal meer bladzijden
bevatten dan alle andere romans
van Jan de Hartog samen.

JAN
DE HARfOG 6 0 !
Jan de Hartog werd geboren in
Haarlem op 22 april 1914. Zijn
vader was hoogleraar in de teologie. Na enige tijd als stoker bij
de Amsterdamse havenpolitie gewerkt te hebben begon hfj te
schrijven, aanvankelijk feuilletons
en detektiveverhalen onder pseudoniem F.R. Eckmar.
In 1933 kwam hij in kontakt met
het Amsterdams toneel. Dit leidde tot het schrijven van toneelstukken, waarvan als eerste werd
opgevoerd « De ondergang van
de vrijheid » (1939), dat bekroond
werd met de mr. H.G. van der
Vies-prijs. Zijn grote sukses als
romanschrijver (ook in het buitenland) boekte Jan de Hartog met
« Hollands Glorie » (1ste druk
1940 - 42ste druk 1974).
In 1943 ontsnapte de Hartog uit
bezet Nederland naar Engeland.
Hier maakte hij zelf de vertaling
van zijn toneelstuk « Schipper
naast God » (« Skipper next to
God »), dat in 1945 in Londen in
première ging. Het stuk werd nadien ook in vele landen gespeeld.
Ook de film die ernaar gemaakt
werd had groot sukses.
In de jaren 1947-1949 publiceerde
Jan de Hartog zijn ambitieuze romantrilogie « Gods Geuzen », die
eveneens werd verfilmd. Daarna
volgden drie romans waarmee hij
definitief een van de favorieten
van het lezerspubliek werd. In
1950 verscheen « Stella » (verfilmd onder de titel « Stella's
sleutel » met in de hoofdrol Sophia Loren).
In 1951 verscheen « Mary » en in
1952 « Thalassa » : van deze drie
romans verscheen in 1970 een
omnibus, in 1972 herdrukt.
1951 had de Hartog groot sukses
in New York, met zijn toneelstuk
« The Fourposter » (de bewerking
van « Het Hemelbed »). Het werd
bekroond met de « Antoinette
Perry Memorial Award ». « Het
Hemelbed » was ook de basis
voor de musical « I Do, I Do »
(<• Ja, ik wil ») en werd tevens verfilmd.
In 1953 verscheen « De Kleine
Ark » de roman over de watersnood van 1953, gelijktijdig in
Amsterdam, Brussel, Parijs, Londen en New York.
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In 1958 vestigde Jan de Hartog
zich te Houston (Texas) om daar
een serie kolleges te geven. Samen met zijn vrouw ging hij als
vrijwillige verpleeghulp in een
plaatselijk ziekenhuis werken. De
wantoestanden die hij daar aantrof verwerkte hij in zijn dokumentaire roman « Het Ziekenhuis » (1965), waarvan hij de opbrengst afstond aan het hulpprogramma voor dit ziekenhuis. In
1966 verscheen « De Wateren van
de nieuwe wereld », een boeiend
verslag van een zeiltocht door de
Verenigde Staten.
In 1967 verscheen de roman « De
Kapitein ». Bovendien ontving de
Hartog in dat jaar de Toneelprijs
voor zijn gehele toneelwerk tijdens een bijeenkomst van Vlaamse en Nederlandse toneelschrijvers.
In dat jaar verscheen ook nog zijn
al vroeger geschreven « Herinneringen van een bramzijgertje »
als Boekenweekgeschenk.
In 1967 ging de Hartog naar Vietnam als vertegenwoordiger van

Michel van der Plas bij de zestigste verjaardag van Jan de Hartog : « Jan de Hartog zestig ?
Het schijnt echt waar te zijn.
Maar het blijft moeilijk te geloven. Want er zijn weinig mensen
die op mij zo duidelijk de indruk
maken van eeuwig jong te zijn
als hij, het bramzijgertje, de branie van de jaren dertig, op de
zee en op het toneel, en ook in
de literatuur. Wat een komplete,
konstante levensinzet dan ook,
wat een schrijfenergie, en bovenal : wat een nieuwsgierigheid
naar wat mensen zijn, vooral voor
elkaar, en wat zij doen met goed
en kwaad. Jan de Hartog :
I' Schrijft als een leeuw, leeft als
een lam », heb ik eens geschreven. Omdat achter al het ogenschijnlijk ruige en stoere van die
oer-Hollandse man niets hem zo
diep beweegt als het stichten van
vrede, het kreéren van een geweld van liefde dat de wereld bewoonbaar moet maken ».
Deze vaak 'omstreden figuur is
terug « thuis ». In een vraaggesprek met Willem Duys sprak hij
zich uit over de •• alles-moet-omverrage » in Nederland, de Hartog
zei dat de Noord-Nederlanders
(Holland) van nature aan « beeldenstorm » doen, maar dat men
Zuid-Nederland (Vlaanderen) dankbaar moest zijn omdat het kalmer en rustiger naar verruiming
gaat en, aldus een heleboel waardevolle zaken bewaard en gered
bleven van totale en zinloze ondergang. Al bij al blijft het voor
de beide Nederlanden een schrijver waarmee kan uitgepakt worden.

POCKETS
VOOR
DE
HUISVROUW
Alle vrouwenemancipatie ten spijt is moeder de vrouw, enkele uitzonderingen niet te na gesproken, diegene welke normaal het eten bereidt.
Afwisseling doet eten, zegt men, en vermits volgens het spreekwoord
liefde door de maag gaat, is een goed kookboek ook een hulp om de
huwelijksband te verstevigen. Hierna enkele pockets, goedkoop, prettig geïllustreerd en zelfs voor wie niet erg veel Duits kent, nog begrijpelijk ! Smakelijk eten .'...
MICHEL BARBEROUSSE : « DIE KUCHE DES BASKENLANDES > —
Heyne Verlag DM 2,80 — 150 originele recepten uit het land van de
béarnaise...
H.W.A. SCHOELLER : « DRINKS AUS DER HAUSBAR . — Heyne Verlag — DM 3,80 — klassieke en nieuwe meng-dranken.
I. KRUMBHOLZ : « DIE GUTE HAUSMANNSKOST - — Heyne Verlag —
DM 3,80 — 250 lijfgerechten uit moeders keuken.
M. PIEPENSTOCK : JUGOSLAWISCHE KUCHE . — Heyne Verlag —
DM 3,80 — 200 specialiteiten uit alle streken uan Zuidslavië.

EEN VOLK
ZONDER
SCHRIJVERS ?
Niettegenstaande de sterk toegenomen algemene intellektuele ontwikkeling in Vlaanderen, heeft de letterkunde zich
sinds nagenoeg een kwarteeuw fel verwijderd van het volk.
Tussen de invloed van hedendaagse schrijvers als Ivo Michiels, Hugo Raes, Willy Roggeman of Willy Spillebeen op
de bevolking en de plaats die romanciers en dichters als
Streuvels, Timmermans, Ciaes, Verschaeve of Wies Moens
tussen de wereldoorlogen bekleedden in de Vlaamse gemeenschap, is er geen enkele vergelijking mogelijk. De laatst
genoemde auteurs behoorden allemaal, behoudens enkele
nuanceringen, tot de kristelijke gemeenschap. Over hun levensopvatting was er geen twijfel.
In dat opzicht bestond er geen enkele reden tot verwijdering
tussen het volk en zijn schrijvers. Wanneer het toch gebeurde dat sommige Vlaamse letterkundigen als Gerard Walschap of Marnix Gijsen braken met het geloof, dan leidde
dit tot duidelijke spanningen. De breuk nam in die tijd zo'n
scherpe verhoudingen aan dat de zogenaamde «trouwelozen»
in de afzondering terecht kwamen. Ze werden als het ware
uit de gemeenschap gestoten, ook al schreven ze dezelfde
taal.
Toch zou men moeilijk kunnen volhouden dat de huidige afzondering van de schrijver toe te schrijven is aan een breder om zich heen grijpende geestelijke krisis, waarvan bij
voorbeeld Gerard Walschap een soort eigenzinnige voorloper zou geweest zijn. Tengevolge van de ekonomische en
intellektuele ontwikkeling in Vlaanderen, die we als een verschijnsel van « verstedelijking » kunnen samenvatten, is ook
het oude volksgeloof, vooral in de grotere centra, geen maatschappelijk bindmiddel meer. Geloofstwijfel op zichzelf leidt
meestal niet meer tot sociale afzondering.
We kunnen ons afvragen welke faktoren, naast het geloof,
leiden tot een maatschappelijke samenhorigheid ? Wat verenigt de mensen in deze tijd ? Waaruit bestaat het gemeenschapsgevoel ? In hoever is er nog een Vlaamse gemeenschap ? Wat zijn de bestanddelen van onze kuituur, die het
mogelijk maken van een Vlaamse kuituur te spreken ? Speelt
de literatuur als een samenbindend element nog een rol in
die kuituur ? Of is de literatuur werkelijk zo'n randverschijnsel geworden dat het stellen zelf van die vragen totaal overbodig of zelfs ouderwets zou zijn ? Ook op Europees vlak
komt die problematiek terug.
Wies Moens hield in 1937 en 1938 een merkwaardige lezing
over de « Nederlandse letterkunde van volks standpunt gezien ». Die tekst werd overgedrukt in Proza II van Moens'
verzameld werk. De dichter van « Celbrieven » plaatste de
kunstenaar onder de « leiders der volksgemeenschap ; in
waarheid mag gezegd worden : tussen de priester en de
Vorst ». De priesterlijke rol van de kunst hangt samen met
de gedachte dat het bestaan iets heilig is. Het leven is niet
terug te brengen tot de rede, het is vervuld van het misterie. Het is de taak van de kunstenaar het geheiifinisvolle van
het bestaan te behoeden en aan te wijzen. Naast de sociale, ekonomische en historische faktoren en zelfs naast het
« milieu », hangt het wezen van een volk, steeds volgens
Moens, nauw samen met zuiver geestelijke elementen. Een
volk is een eigen « lotsgemeenschap », alle leden van die
gemeenschap voelen zich, boven de wisselende tijdsomstandigheden heen, met elkaar zeer diep verbonden. Die verbondenheid is zelfs veel sterker dan het geloof.
Het onuitroeibare eenheidsbeginsel of liever de grondslag
van het volk bij Moens is de taal. De taal is niet zo maar
een gewoon dagelijks uitdrukkingsmiddel — een « kommunikatiemiddel », zeggen de moderne taalkundigen — zij is een
oergegeven dat de diepe grondslag vormt van het eigen karakter van het volk. In de dichter spreekt het volk zijn eigen
taal, in hem drukt het met andere woorden zijn eigen wezen
uit. Of nog : in het woord krijgt de wereld gestalte zoals
het volk de wereld op een bepaald ogenblik van zijn bestaan
ervaart.
Is de hedendaagse Vlaamse of Nederlandse dichter zich nog
bewust van het gemeenschapsvormend karakter van de
taal ? Is dat taalbewustzijn, tengevolge van de vertechnisering en verzakelijking, misschien zo sterk verzwakt in de samenleving, dat het geen voldoende grondslag meer vormt
om de hedendaagse Nederlandse schrijvers werkelijk te ervaren als mensen die de tolk zijn van hun volk en van al wat
er leeft en broeit in de massa ?
In de volgende kronieken over Nederlandse literatuur zuilen
we trachten aan te duiden wat onze schrijvers, vooral door
de taal en de wijze waarop zij de wereld uitbeelden, te zeggen hebben over onze eigen maatschappij en wat de reden
en de inhoud van hun vereenzaming kan zijn in de Nederlandse letteren. Datzelfde standpunt nemen we ook in bij de bespreking van belangrijke buitenlandse boeken, maar dan natuurlijk met betrekking tot de taalgemeenschap waartoe de
schrijver van dat boek behoort. Nu en dan zullen we ook
vergelijkingspunten en steun zoeken voor onze zienswijze in
niet-iiteraire werken die ons informatie verschaffen over de
grote problemen van deze wereld.

Eugene VAN IHERBEEK
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ZATERDAG
11
MEI

ZONDAG
12
MEI

14.30 Toeristische fflms.
15.10 Pinocchin.TV-serie.
16.00 IVlodern style. Herinnerinneringen van Paul Collaer.
17.00 Volksuniversiteit,
18.00 Fabeltjeskrant.
18.05 Haagschool.
19.05 Trajekt.
19.45 Nieuws.
20.21 Berend Boudewijnkwis.
22.00 Weekendfilm : De vrouw
van luitenant Schuster.
23.10 Nieuws.

10.30 Eucharistieviering vanuit
Vliermaal.
14.30 Van boer en tuinder.
15.00 De toverbal.
15.15 Binnen en buiten.
16.10 Rechtstreekse reportage
van de Kattestoet in leper.
18 15 Fabeltjeskrant.
18.20 Leef nu
18.45 Survival.
19.13 Het meisje van de TV.
19.45 Nieuws.
20.00 Sportweekend.
20.40 De wonderdoktoor.
22.55 Nieuws.

16.00 Nieuws.
16.02 De bloementuin.
16.15 Klassewerk.
17.00 Vesper.
17.30 Televisieprogramma voor
~ ouders van kinderen van
ong. 7 jaar.
18.45 Ti-Ta-Tovenaar.
18.55 Nieuws.
19.05 Kunt u mij de weg naar Hameien vertellen, meneer ?
20.00 Nieuws.
20.20 Berend Boudewijnkwis.
22.00 Brandpunt.
22.50 Aan de vooravond van de
zondag voor de Oosterse
kerken vieren wij een korte
liturgie met de Grieks-Ortodokse gemeente in Utrecht.
23.10 Nieuws.
23.15 Het lied van de week.

18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
22.00
22.45

14.00 Teleac.
15.15 Nieuws.
15.17 Het programma met de
muis.
15.43 Star Trek.
16.30 Dokumentaire WK voetbal.
Zaïre.
16.55 Voetbal- en Toto-uitslagen.
17.00 Vesper.
18.20 Teleac,
18.55 Ti-Ta-Tovenaar.
19.00 Nieuws.
19.05 Als de dag van gisteren. D_o-kumentaire over de were[dgeschiedenis sinds 1945.
20.00 Kom nu met zang.
20.25 Black Beauty.
20.45 De kruik gaat zolang te water. TV-film.
22.00 Marie-Claire Alain-portret.
22.35 Humanistisch verbond.
22.55 Nieuws.

18.15
18.50
18.55
19.00
19.25
20.40
20.45
21.35
22.10
22.35

Ti-Ta-Tovenaar.
•«Jieuws.
Coronation street.
^lieuws.
VIcMillan en vrouw.
VARA's Brassband Festival.
Nieuws.

Vrijetijdsmagazine.
Frou Frou. Waals toneelstuk.
A vos marques.
Barbapapa.
Het uitgaansleven.
Toumai.
Nieuws.
Le jardin extraordinaire.
L'Armoire volante. Komische film met o.a. Fernandel.
22.15 Cinéscope. Met Roger Van
Hooi.
23.25 Nieuws.

11.30
15.50
17.30
18.55
19.00
19.15
19.45
20.15
20.45

—

Zwemmen.
Woord voor woord.
Ti-Ta-Tovenaar.
Polly in Tunesië.
Studio sport.
Nieuws.
Bellevue.
Dokter ja, dokter nee.
Werkwinkel.
Nieuws.

9.45
12.00
13.00
13.40
14.00
14.50
15.25
15.40
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15
17.20
17.55
18.30
19.00
19.30
19.45
20.05
20.30
20.35
21.30

^

MAANDAG
13
MEI

DINSDAG
14
MEI

WOENSDAG
15
MEI

Schooltelevisie.
Ti-Ta-Tovenaar.
Nieuws.
KRO's wereldcirkus.
Nieuws.
Mireille Mathieu.
Heiligt Doel de middelen ?
De kerncentrale te Doel.
22.25 Den Haag vandaag.
22 40 Nieuws.
22.45 Teleac.

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.20
21.10
21.35
22.05
22.55
23.00

Ti-Ta-Tovenaar.
Nieuws.
De stratemakeropzeeshow.
Guyana-/vaterland.
Nieuws.
De Onedin-lijn.
De ombudsman.
Wie wat waar.
Achter het nieuws.
Nieuws.
Teleac.

10.45 Schooltelevisie.
17.00 Bibbelbons.
18.45 Ti-Ta-Tovenaar.
18.55 Nieuws.
19.05 Van gewest tot gewest.
19.50 Socutera.
19.55 Finale Europa-Cup 1.
20.50.Nieuws
20.55 2e helft finale Europa-Cup 1.
21.55 Politieke partijen. (KPN).
22.05 Staatsloterij.
22.10 Panoramiek.
22.35 Den Haag vandaag^
22.55 Nieuws.

18.45 Ti-Ta-Tovenaar.
18.55 Nieuws.
19.05 Nummer 14. Over Johan
Cruyff.
19.45 Toppop extra.
20.00 Nieuws.
20.21 Morgen.
21.30 Lieve oom Kyara.
21.55 Kenmerk.
22.20 Nieuws,
22.25 Teleac.

10.45
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.21
21.10
22.05
22.30
22.35

14.00
18.00
18.05
18.30
19.10
19.45
20.15

Schooltelevisie.
Fabeltjeskrant.
Het grote koraalrif.
Tienerklanken.
Uit de dierenwereld.
Nieuws.
De man die zichzelf achterna zat.
21.05 Verover de aarde.
22.20 In 1/5. "Naar « Also sprach
Zarathustra ».
22.45 Nieuws.

10.45
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.05

16.30
17.55
18.00
18 53
19,20
19.45
19.58
20.45
22.00
22.50

WIJ 2e

21.10
22.00
22.50
22.55

Ti-Ta-Tovenaar.
Nieuws.
Toppop.
Het ziekenhuis.
Nieuws.
Helen, een vrouw van deze
tijd.
Televizier magazine.
Cannon.
Nieuws.
Teleac.

Schooltelevisie.
Fabeltjeskrant.
De familie Partridge.
Verkeersveiligheid.
Sporttribune.
Nieuws.
Het meisje van te lande.
Psychologische film.
21.55 Een land zoekt zijn even
wicht.
22.45 Nieuws.

14.00
'18.00
18.05
18.30
18.35
19.45
20 15

Jevanjong.
Fabeltjeskrant.-Atelier.
The best of Lodynski's Flohmarkt Company. Kolderprogramma.
Yoga.
Nieuws.
Voetbal. Finale Europese
beker voor landskampioenen te Brussel.
Tijdens de rust : Nieuws.
Pano 74.
Nieuws.

Schooltelevisie.
Ti-Ta-Tovenaar.
Nieuws.
Black Beauty
Tweekamp.
Nieuws.
Nana Mouskouri.
Vidocq.
Ander nieuws.
Nieuws.
Teleac.

18.4518.55
19.05
19.30
20.00
20.21

Yoga.
Faire le point.
Concertissimo.
Couleurs et formes.
Daktari.
Quoi de neuf ?
Autorennen.
In de reeks rallye-contact
Wallonië auto-portrait de
Jumet.
Eerste sportuitslagen.
Autorennen.
Tekenfilm.
Autorennen.
Sportuitslagen.
Sept sur sept.
Follies.
Voetbal.
Antenne-soir.
Mister Magoo.
Nieuws.
Sportweekend.
Suggestions.
Le renard a l'anneau d'or.
Cassonade.
Ontspanningsprogramma.
Nieuws.

14.00
18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
21.40
22.40

Schooltelevisie.
1, 2, 3,... j'ai vu.
TV <
' F ». Vrouwenmagazine.
Katoliek-godsdienstige uitzending.
Lundi-sports.
Nieuws.
Les petits enfants du siècle.
Harmonies Viennoises.
Nieuws.

Schooltelevisie.
1, 2, 3,... j'ai vu.
Seniorama.
Antenne-soir.
L'Age en fleurs.
Nieuws.
Si vous saviez.
La cloche Thibetaine.
in de reeks Ralley-contact
Walloni : dossier « F » Jumet.
22.50 Nieuws.

14.00
18.IC
18.3C
19.00
19.15
19.45
20.2C
20.4C
21.3C

14.00
16.45
18.25
18.55
19.00
19.15
19.45
19.55

Schooltelevisie.
Feu vert.
Tempo.
Le manége enchanté.
Antenne-soir.
L'Age en fleurs.
Nieuws.
Voetbal : finale van Europacup I.
22.00 Jazzrecital van Oscar Peterson.
22.50 Nieuws.
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DONDERDAG
16
MEI

14.00
18.00
18.05
18.30
19.10
19.45
20.15
22.00
22.20
23.00
23.10

VRIJDAG

17
MEI

14.00
18.00
18.05
18.15
18.50
19.03
19.45
20.15
21.05
21.50
22.50

Schooltelevisie.
Fabeltjeskrant.
iBlack Beauty.
Jonger dan je denkt.
US by bus.
Nieuws.
Het paradijs op de andere
oever. TV-spel.
Standpunten. Vandaag een
standpunt van het Dosfelinstituut (VU).
Première.
Nieuws.
Yoga.

10.45
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.10
21.30
22.00
23.15

Schooltelevisie.
Fabeltjeskrant.
Volksuniversiteit.
Wereldbeker voetbal 1974.
Dokumentaire over Brazilië.
Ziet u er wat in ?
KTRC-kruispunt.
Nieuws.
De familie Ashton.
Ierland. Enquête.
Filosofie en maatschappij.
Gesprekken met vooraanstaande Vlaamse filosofen.
Nieuws.

10.45
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.10
22.00

Beentje Buiten in het Heuveland. Een BRT-dagprogramma voor
zondag 19 mei, de uitzending volgt op zaterdag 1 juni 1974.
Het Heuvelland en de Vlaamse Televisie organiseren een dag
•• Beentje Buiten » in het teken van de volksspelen. De omloop
bedraagt vijfentwintig kilometer. De wandelaars die een kortere
weg verkiezen kunnen van Kemmel rechtstreeks naar Wulvergem of Nieuwkerke gaan.

2-0 VOOR KAREL
In « leder Zijn Zeg » (het inspraakprogramma van de BRT, waarin de kijker te
kijk staat) van afgelopen zondag vijf mei
was dit het thema : •< Moet er in ontspanningsprogramma's van de BRT ja dan
nee dialekt worden gesproken ? ».
Twee kijkers vonden van ja. Want wat
verpakt is in gewesttaai is nu eenmaal
autentiek en het ABN in de mond van
de Vlaming is toch maar gestuntel, gestruikel en gehannes. Bovendien : wat
spreekt het Gewone Volk ?
Eén kijker was voor kultuurtaal, juist
omdat we ons Nederlands nog zo hoekig
spreken en het dus nog moeten leren.

11 MEI 1974

Schooltelevisie.
Ti-Ta-Tovenaar.
Nieuws.
EO-kinderkrant.
Nieuws.
Open huis.
Nader bekeken.
Looft den Heere.
Het gat van Nederland.
Nieuws.

Schooltelevisie.
Ti-Ta-Tovenaar.
Nieuws.
KRO-Cineae.
Nieuws.
Gunsmoke.
Brandpunt.
Jubileum katolieke universi.
teit Nijmegem.
22.50 Eigentijds : de grote Gerard Reve show.
23.40 Nieuws.

~

18.45 Ti-Ta-Tovenaar.
18 55 Nieuws.
19.05 Het intieme leven van de
grijze zeehond.
19.30 De andere kant van de medaille.
20.00 Nieuws.
20.20 IVlet de muziek mee
21.10 Open en bloot.
21.45 De Kommissaris.
22.45 Den Haag vandaag.
23.00 Nieuws.
23.05 Schooltelevisie.

14.00
18.10
18.30
19.00
19.15
19.45
20.15
20.20

18.45
18.55
19.05
19.25
20.00
20.21
21.10

14 00
18.10
18.30
19.00

22.20
22.50
23.00
23.40

Ti-Ta-Tovenaar.
Nieuws.
Ren je rot.
'n gulden de man.
Nieuws.
Op losse groeven.
Het bewogen leven van baron Von der Trenck.
Tros sport.
Interview met de ministerpresident drs J. Den Uyl.
Hoe groen is de wind.
Nieuws.

Kemmel op de Dries, verwachten we om 10 uur de wandelaars
en de ruiters, en ten laatste om 13 uur de fietsers.
Per spel worden er punten toegekend. De personen met het
grootste aantal punten winnen. Plaatsen die worden aangedaan
en waar spelen worden gedaan :
Wijtschate, Wulvergem, Nieuwkerke, Speelberg, Dranouter, Kemmel.

Zeg nou zelf : Kan dat beter dan via de
BRT ?
Opmerkelijk was dat deze man (Pleter
Bauwens) het zelf juist niet nodig had
(hij sprak om door een ringetje te halen) en de twee dialektici net wel.
Brabbelde meneer Willy de Jonge immers
niet iets als : « Moesten we er voorstander van zijn van de klok terug te zetten . .» (en daar zitten twee kanjers van
fouten in : moesten en van).
En vond die andere (Edmond de Cleen)
immers niet in heel zonderling Nederlands, dat hij niet met de kultuurprater
akkoord kon gaan (« Ik ben niet d'akkoord ') ?.
Wat willen deze zendelingen van slecht
Nederlands nu ? Dat de BRT zich aanpast
aan hun onvermogen ?

Dat is 1-0. Een doelpunt overigens, dat
Ik zelf scoor, want Karel Hemmerechts,
die er namens de BRT zat om op aantijgingen te reageren was te charmant en
is te gekültiveerd om zo bot een voorsprong te willen nemen.
Toch maakte hij er op waardige wijze 2-0
van. Toen Edmond de Cleen opperde, dat
« sommige intellektuelen zich met mooipraterij boven de arbeiders wilden hijsen », antwoordde Hemmerechts : « Ik
heb veel eerder de indruk dat juist intellektuelen uit snobisme dialekt praten.
Vooral jonge studenten, die slordig zijn In
hun kleding, met hun haar en dus ook
slordig spreken ».
En Karel maakte er bijna 3-0 van (maar
we moeten ook niet overdrijven, dus :
« bijna ») door op de opmerking, dat al-

Schooltelevisie.
1, 2, 3,. j'ai vu.
Yoga.
Antenne-soir.
L'Age en fleurs.
Nieuws.
Contacts.
Les vainqueurs. Ooriogsfilm.
22.50 Le carrousel aux images.
23.30 Nieuws.

19.30
19.45
20.20
21.20
22.30
23.15

Schooltelevisie.
1, 2, 3, . j'ai vu.
Sept sur sept.
De kristenen in het sociale
leven.
Tekenfilms.
Nieuws.
Transit.
Histoire d'Amérique.
Les idees claires.
Nieuws.

Zondag 12 mei Om 16u.10 rechtstreekse
reportage van de Kattestoette leper.

leen stukken in dialekt autentiek zijn, te
reageren met : Kijk eens naar dat stuk
van Hugo Claus, « Vrijdag », dat is helemaal in beschaafd Nederlands en toch
zet hij er helemaal de streek rond Harelbeke in neer ». Goed zo.
Juist mensen als wij, die zo gesteld zijn
op taal, moeten dit goed begrijpen : wie
zijn taal behendig hanteert, heeft alvast
één duidelijk voordeel : hij hoeft geen
minderwaardigheidskompleks te hebben,
is in een tweetalig land de dagelijkse
ambassadeur voor de meestgesproken
taal en maakt het misschien zelf nog
mee, dat ze in het buitenland niet denken
(zoals nu nog altijd) dat Vlamingen eigenlijk Frans spreken, maar in de buien van
dronkenschap goedmoedigheid en luim
een Breugheliaans dialekt.

WIJ 21
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MAANDAG
Wij venemen tot onze grote verbazing dat Lowie Wouters, big
chief van alle Belgische sjotters,
zich al 68 jaar lang verdienstelijk
maakt voor moeder voetbalbond.
Wij dachten niet dat de man al
zo oud is, en enig speurwerk
leerde ons dat hij inderdaad nog
maar pas de kaap der vijftig overschreed. De oplossing : voor wie
méér dan één jobke vervult, wordt
de tijd méér dan één keer aangerekend...

TOCH EENS NADENKEN !
Wie veel sportgazetten leest, en dag in dag uit sportintormatie
slikt,
krijgt wel eens de indruk dat men het erop aanlegt de sport, en dan
vooral de spektakelsport — de enige die opbrengt, nietwaar — op te
dringen als de remedie voor alles. Ook in het onderwijs, en het is
daarover dat wij het even wilden hebben.
Men wil meer sport op school. Weg met een aantal « onnozele » vakken. En men moet zwemkommen bouwen, en turnzalen, en sportvelden. Schoolkompetities inrichten. Gezonde beren van kinderen vormen,
met een gezonde geest in een gezond lichaam. Die geest neemt men
er maar bij omdat het zo in de boeken staat, want een gezonde, kritische geest kan eerder « ambetant » zijn om de sport aan de man te
brengen.
En nu ligt hier voor ons een studie van prof. de Block (RUG), waaruit
wij menen te kunnen begrijpen dat van alle Europese kinderen de Belgische zo ongeveer het minst begrijpen wat zij lezen (België komt zo
ergens op de tiende plaats), en dat er weinig landen in Europa zijn
waar het onderwijs zo sterk is afgestemd op middelmatigheid als in
Vlaanderen, of anders gezegd, waar de begaafde leerling zo weinig
kansen krijgt zijn mogelijkheden te ontwikkelen.
Zonder nu te willen beweren dat er niet wat meer aandacht mag
besteed worden aan sport en lichamelijke opvoeding, vragen wij ons
toch af of er geen andere zaken zijn die voorrang moeten krijgen.
Of te veel aandacht voor de sport de middelmatigheid nog niet in de
hand gaat werken. Of de sportliteratuur — de uitverkoren lektuur van
veel jongeren — wel de geschikte literatuur is om onze kinderen te
leren begrijpen, en dus kritisch lezen.
Zal de achteloosheid waarmee de studie van prof. de Block over het
hoofd kan worden gezien — wat wij vrezen — niet de maat zijn van
de noodzaak om er eens serieus over na te denken ?

BIJNA AFGELOPEN
De voetbalkompetitie is nu —
eindelijk — bijna afgelopen. Anderlecht werd op de valreep, zoals verwacht, kampioen. Felicitaties en zo hoeven er volgens ons
niet bij. De titel is slechts het
normale rendement van een zakelijke onderneming, bovendien vergemakkelijkt door de omstandigheid dat verschillende scheidsrechterlijke beslissingen Anderlecht verschillende
kompetitiepunten opleverden. Dat is geen
verwijt, enkel een vaststelling die
WIJ in het verleden al meer deden
voor andere klubs. Zand erover
dus. En wat de degradatie betreft
zal een tornooi tussen Lierse.
Sint-Truiden, Waterschei en Eupen moeten uitmaken welke twee
klubs volgend jaar in eerste afdeling spelen, en welke twee in
tweede afdeling.

JAN TOCH !
WIJ hebben al eens meer willen
opmerken dat TV-reporter Jan
Schodts de sportinformatie met al
te zeer au sérieux neemt. Verleden zondag was het alweer het
geval Jan was bezig met wat onbelangrijke truut over de toekomst van Frankrijk en Europa en
zo, en het was precies tegen zijn
goesting dat hij zei de plaats te

moeten ruimen voor de sport,
want dat « het legioen van Anderlecht » al klaar zat. Wij vinden die uitdrukking heel ongepast
om de heren Paul Van Himst en
Urbain Braems, sterspeler en
trainer, aan te duiden. Wij verwachten dus dat Jan in het vervolg zal zeggen : de heren van
Anderlecht, en dat hij dat zal
doen met de passende eerbied en
zonder sarkasme.

CUP
Zaterdag werd in het Wembleystadion te Londen de zoveelste
cupfinale gespeeld. Opgemerkt
werd prinses Ann, die de klassieke handjes kwam geven. Niet
opgemerkt werd haar echtgenoot,
maar hij was er. Wat de match
zelf betreft, zij was goed zonder
meer. De grote attraktie van veel
finales, de evenwaardigheid van
de twee ploegen — evenwaardigheid die niet steeds op talent alleen gestoeld was —, die was er
deze keer niet. Liverpool was te
sterk voor Newcastle.
Vandaar de eerder ongewone uitslag (3 - 0). Goed vonden wij de
arbiter, die zich een paar keren
vergiste, en het publiek dat van
het begin tot het einde « petrol »
gaf, hoewel er niet veel was om
begeestering te wekken.

DINSDAG
Het onmogelijke gebeurt : Sir Alf
Ramsey wordt in Engeland aan
de dijk gezet. De man die destijds
op Wembley in de grond stampte
en eerbiedig de uitgetrapte graszode weer op zijn plaats ging
leggen. De man die van de Britten weer de voetbalwereldkampioenen maakte. De man die door
de queen zelf geadeld werd. De
man die in leven al een monument
geworden is. Nu maar stomweg
van zijn voetstuk getotterd. Werkloos geworden.

WOENSDAG

Voor de eerste maal werden de proeven voor het Olympisch minimum,
voorbehouden aan gehandikapten, ingericht
(Mortsel).
Zaterdag werden de proeven voor mentaalgestoorden
gehouden, terwijl de zondag was voorbehouden aan de fisisch
gehandikapten.
Voor iedere deelnemer een herinneringsplakket.
Voor de overwinnaars
was er goud, zilver en brons. Kogelstoten, diskuswerpen, basket en
boogschieten stonden op het programma.
Voor de meer dan vierhonderd deelnemers was veel volk opgekomen
en de aanmoedigingen niet uit de lucht.

Voetbal is een
bloed - ernstige
aangelegenheid
A A

ff

MAATREGELEN GEWENST
Het wordt zo een beetje de gewoonte dat koereurs aanzetten in
een koers met de bedoeling na
een paar rondjes, of na een paar
dagen als het rittenwedstrijden
betreft, op te geven. Zij gaan dan
rap nog ergens anders vertrekken, eer de eerste koers gedaan
is. De overladen kalender, de pu;
blicitaire belangen van de firma's
en de startgelden voor de koereurs spelen daar allemaal een
rol in. Tegenwoordig beginnen de
renners al op voorhand te zeggen
dat ze dan en dan opgeven, en
men kan dat dan in de gazet lezen. Zou het geen tijd worden
daartegen maatregelen te nemen?
Men zou bij voorbeeld van de
veronderstelling kunnen uitgaan
dat een renner die moet opgeven
een zekere herstelperiode nodig
heeft, en hem dus verbieden binnen een bepaalde tijd aan een
wedstrijd deel te nemen. Ge
zoudt in wielerkringen een gekrijs horen als iemand daar zo'n
voorstel zou doen !

Met enig nat in de ogen lezen
wij hoe dankbaar en ontroerd de
Anderlechtvedetten waren toen
ze in hun luksueus hotel te Geneve — waar ze verbleven ter
gelegenheid van de voetbalwedstrijd Zwitserland-België — het
gezelschap kregen van hun beminde trainer en een hele sliert
klubdirigenten, zo maar uit het
verre België overgekomen om
hen moreel te steunen in hun
strijd tegen de kinderen van Willem Teil. En wat een werk, zeg,
voor al die grote koppen, om zo
maar midden in de week, als andere mensen rustig op buro of
fabriek vegeteren, zo'n reizen te
ondernemen.

DONDERDAG
Yvan Sonck
BRAVO
Bravo voor onze ex-rode en nu
witte duivels die erin geslaagd
zijn de beste Zwitserse sjotters
te kloppen met O - 1. Cijfers waaraan weinig toe te voegen is.
Primo omdat « onze jongens « inderdaad sterker waren, en secundo omdat men met Monne Goethals geen twee goals moet verwachten als het met één ook
gaat. Er was trouwens nog een
reden om geen overdreven ijver
aan de dag te leggen : verschillende spelers moesten verleden
zondag nog een kompetitiewedstrijd spelen, die mogelijk kon
beslissen over titel of degradatie,
in die omstandigheden mocht
men toch niet tè veel dragen.

Wel, klak af voor Jé van Té van
't Pallieterke, die in zijn gazet
zo maar klakkeloos neerschrijft
dat het slecht presteren van
Merckx niks te maken heeft ziekte, maar doodgewoon met het
volk — maar doodgewoon met het
feit dat Merckx op zoek moest
naar een geschikt pepmiddel. Het
moet zijn dat Jé van Té zich in
het verre Antwerpen tamelijk
veilig voelt...

VRIJDAG

Een lezer van « Les Sports », toekomstig joernalist, heeft uitgeknobbeld dat Anderlecht in feite
altijd met kunstlicht zou moeten
spelen. In avondmatchen won het
namelijk 31 punten op 32, in namiddagwedstrijden 7 op 26 (de
macht van volgende zondag niet
meegerekend). Reden : bij kunstlicht worden de artiesten minder
afgeleid door het publiek, en de
beperking van het gezichtsveld
komt hun ruimtelijke vizie ten
goede.

ZATERDAG
7) Auteur van « De oude man
en de zee ».
8) Deense sprookjesschrijver.
9) Ierse protestantse para-militaire organisatie - Frans telwoord - Muzieknoot.
10) Schroef van Archimedes.

OPGAVE 97
HORIZONTAAL
1) Gemeente nabij Steenokkerzéel.
2) Jongensnaam - Fries water Muzieknoot.
3) Gildeleider - Planeet.
4] Niet - Franse beeldhouwer.
5] Roofdier - Verzamelnaam voor
stier, koe, os, kalf.
6) Diepe gang in een rivier waardoor men vaart
7) Loven - Anagram van « WEREN ..
8) Bolvormig - Soort.
9) Boom - Underground-groep.
10) Ernstig gestoorde toestand Muurholte.
VERTIKAAL

ZONDAG
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1) Spotnaam voor CVP-er.
e
2) Strijdperk - Stuur.
3) Voornaam van Babyion 7
Skandinavische jongensnaam.
4) Vrucht - Zuid-Amerikaans ge- 8
bergte.
5) Meisjesnaam . Muzieknoot. 9
6) Neon - Duits schilder en et- 10
ser (15e eeuw).

WIJ t l

Niet alleen de goden uit de Griekse mitologie waren zo menselijk
dat ze zich bezig hielden met
huishoudelijke ruzies. Ook de echte goden doen dat, want Eddy en
Claudine Merckx zijn het er niet
over eens wie voetbalkampioen
van België wordt. Hij zegt : erweedeejem, zij : Anderlecht. Maar
zij zegt ook : maar ik zal mijn
man volgen. Zo staat het in de
bijbel en in de trouwboek.

T> A
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• • •• • • •

Deze voormiddag krioelde het op
onze wegen weer van wielertoeristen. In grote groepen. In kleine groepjes. Individuelen. Wij
hebben ze met simpatie bekeken,
en met enige weemoed gedacht
aan de tijd toen wij zelf nog tijd
en adem genoeg hadden om met
de velo half Europa af te rotsen.
Eén bedenking toch, jongens (en
meisjes)
wij zien regelmatig
domme dingen gebeuren op gebied van wegkode en veiligheid.
Niet doen ! En maak van de gelegenheid al eens gebruik om een
of
andere
bezienswaardigheid
eens te gaan bekijken. Sport kan
héél goed samengaan met een
beetje kultuurverrijking.

TOT DAG...
11 MEI 1974

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! I

flfllIBCUOLCn
ONTSPANNING !
VAKANTIE !

Speciaal voor U b e d a c h t

Hotel-Pension « Haus Waldeck »
5411
Stromberg
(unterwesterw a l d ) . Telf. 9 1 4 9 / 2 6 2 4 9 4 1 5
( 1 2 k m v a n Koblenz)
W.-Duitsland
A a n de rand v a n h e e r l i j k e bossen
in een h e e r l i j 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 - b a d
cv.
Pension : vanaf 23,5 D M
Prospektus o p aanvraag
I n l i c h t i n g e n : Engelen 0 3 / 5 7 . 1 1 . 5 1

KUNSTGEBITTENHERSTELLINGEN
V A N DER KLEIN
TANDTECHNISCH LABORATORIUM
Chazallaan 83 - 1030 Scliaarbeek
Tel. 34.06.43 om na 18 u. 25.46.42

« GROENSPAAN »
RUSTHUIS

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

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

K a n U op ieder o g e n b l i k v a n de dag v a n h e t
jaar m i d d a g - en a v o n d m a l e n a a n b i e d e n

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

I N T E R E S S A N T
A v o n d m a a l op v r i j d a g , z a t e r d a g o f z o n d a g a v o n d i n een gezellige sfeer.
N a d i e n k r i j g t U gratis gedurende 5 u u r
een der beste O b e r b a y e r n - o r k e s t e n
M i d d a g - en avondmaal tn groep : gezellig fifn, goed en goedkoop. De grote specialiteiten zijn : O c h s e n t c h w a n z t u p p * Hongaarse goelasj - Eisbein mit Sauerkraut • Kip aan het i p l t Krachtvleesschotel beter dan in Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 0 1 6 / 2 8 7 . 7 2 - 1500 zitplaatten
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 0 3 / 3 1 . 2 0 . 3 7 - mooiste zaal v j n
de stad
LEUVEN (Bierkelder) : O u d e Markt 1 1 . Tel. 0 1 6 / 2 6 8 . 6 9 .
mooiste kelder van Europa.
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 0 2 / 1 8 . 7 4 . 8 9 . mooiste van
Brussel
AALST (Klaroen) : A u t o w e g . Tel. 0 5 3 / 2 2 8 . 5 3 . 1.000 plaatsen
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1 . T. 0 5 6 / 7 5 1 . 3 6 - 2.400 p i .
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 0 3 / 5 7 . 3 0 . 3 2
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde. 2.000 pi. T. 0 5 1 / 7 2 8 . 2 2
DRONGEN : A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel. 0 9 / 2 6 . 7 4 . 3 2
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 0 1 1 / 7 3 6 . 3 0
KESSENICH : Venio Seenweg - Tel. 0 1 1 / 6 1 9 . 7 1
KNOKKE : Stwg K n o k k e - M a l d e g e m - M o e r b e k e . Tel. 0 5 0 / 5 0 2 . 9 6
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 0 1 1 / 3 2 0 . 5 1
OOSTENDE : O u d e luclithaven Middelkerke - Tel. 0 5 9 / 3 2 0 . 8 6
W i j 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 »
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 — V««t
loon - Kost en i n w o o n g r a t i s - In regel met de sociale w e t Liefst mensen v a n 't vak.

MACONFECT - KLEDING
Opperstraat 37
—
LIEDEKERKE
Tel. ( 0 5 3 ) 6 6 2 . 1 9
MAATWERK e n zeer gr.ote keus
k l e d i n g « KLAAR O M DRAGEN »

AL - AL AANBOUW^
KEUKENS UIT GLASAL
FABRIEKEN TE
RAMSDONK
TEL. 015/714,47 - 719.13

10% vrV.U. leden

„

IRICO-KLEDING VERMEESCH
t^te«nhouw«rs»tst, 52 Antwerpen T«l. 03.31.35.83

.

.

^ .

FEESTZAAL TREFPUNT

B r a n d b e s c h e r m i n g met aangepast
materiaal van een b e d r i j f met
ervaring :

pvba ALBAG
Ninoofse Steenweg 515
1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09
Alle londenvlaggen Kunst- en
rekloamvlaggen - Fanions Wimpels - Geborduurde kentekens - bljbcnodigdheden - Lintjes
met
leeuw
en
speld Zeifklevert.
Onze reklaam leeuw kotoen
150 X 150 :
37S F - met frennen 4 7 5 F.
VRAAGT PRIJSLIJST :

WEST-LITTORAL
te huur. V r a a g gratis katalogus
verkoop villa's - bouwgronden
bouwen op aanvraag
Leopold H-laan 212 - 8458 Oo«tduinkerke
Tel. ( 0 5 8 ) 5 2 6 . 2 9

Heusden-Limburg

Turnhoutsebaan 28
Deurne-N.
€ Villa Christina > heeft 4 app. ter
uwer beschikking en is gelegen op
50 m van het strand. - Inl. en
prosp. te bekomen bij :
H. V A N RIJSSEL
K. Boudewijnl. 25, Blankenberge
Tel . ( 0 5 0 ) 4 1 2 0 1

Voor u w verlof aan zee
M o d e r n e v i l l a ' s , appart. e n studio's
met f o t o ' s .

Paul SUYS
Molanvest

50, Herentall

2410

T. ( 0 1 4 ) 2 1 2 . 0 7 - P.R. 10.29.28
Aanbouwkeukens
HELEMAAL naar maat.
Apart en per klant gemaak.
NJiet d u u r d e r dan seriefabrikatie,
en zelfs b e t e r I
Prijsbestek en studio z i j n gratis

I j ^ l
• •J*l
^^^^

Keukenbedrijf R. ROSSEY
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort
Tel. ( 0 5 8 ) 2 3 5 . 8 1
OOSTDUINKERKE

en

uw

Vlamingen,
vraag GRATIS
advies voor uw
hypotheek-leningen
( I e en 2e r.)
bouwgrondkredieten
aan de

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

Instituut P. 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 Bruynlaan \ - 3
052/215 H
K o r t r i j k , Gentsestwg
3 7 , 0 5 6 / 1 2 0 61
Roeselare, Consiensestr 4 2 , 0 5 1 / 2 3 7 20
Besluurssekretariaat
(dag- en
weekeindles) - t o t v i e r t a l i g e s t e n o - d a k t y l o ,
t o t v i e r t a l i g e briefwisseling, konversot i e , boekhouden.
Kinderbiislag - Plaatsing

UNITAS n.v.
Kortrij'kse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 0 9 / 2 2 . 8 8 . 3 3
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.)
A g e n t e n en makelaars
neem k o n t a k t met ons

U als V l a m i n g . . . sluit zeker aan bij het
V L A A M S ZIEKENFONDS van uw STREEK

I

V.V.Z-sekretarlaat : Verruelaan 41 - 8500 Kortrijk - Tel

INFORMATIECENTRA
ANTWERPEN
03/31.78.20

GENK
011/54442

GENT
09/251923

LEUVEN
016/33735

600

ARBEIDERS

1001

MOGELIJKHEDEN
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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 66n adres :

Dorpsplein,

Provincie Antwerpen :
RUPELSTREEK - KLEIN-BRABANT ; ONDERLING ZIEKENF RUPELSTREEK e r K L E I N - B R A B A N T
Kraanweg 2 1 ,
2 6 8 0 Bornem
Tel (03)89 16 19
Provincie Brabant :
ARR. LEUVEN - gewest T I E N E N : CENTRALE M U T U A L I T E I T V A N BRABANT EN LIMBURG
Leuvenselaan 4 3 ,
3300
Tel (016)834 35
Provincie Oost-Vlaand«ren :
ARR. AALST : ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS
Hopmarkt 36,
9300 Aalst
Tel (053)745 53
ARR. GENT en DENDERMONDE ; ZIEKENFONDS F L A N D R I A
Keizer K a r e l s t r a a t 1 0 1 ,
9 0 0 0 Gent
Tel. (09)23.52 27
ARR. EEKLO en K A N A A L Z O N E : ZIEKENFONDS FLANDRIA-MEETJESLAND
Gravin J o h a n n a l a a n 8,
9 9 0 0 Eekio
Tel (09)77 23.51
ARR. OUDENAARDE -j ZIEKENFONDS V L A A M S E A R D E N N E N
Fortstraat 34,
9 7 0 0 Ondenaarde
Tel. (055)331 15
ARR. ST.-NIKLAAS : V L A A M S E M U T U A L I T E I T W A A S L A N D
V r a s c n e s t r a a t 14,
2 7 5 0 Bcveren-Waas
Tel (03)75 66 66
Provincie West-Vloonderen :
ARR. KORTRIJK-IEPER : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Verruelaan 4 1 ,
8500 Kortrijk
Tel. (056)256 98
ARR. OOSTENDE - VEURNE - DIKSMUIDE : ZIEKENFONDS DE WEST
Recollettenstraat 66,
8 4 5 0 Nieuwpoort
T e l . (0581237 i5
ARR. ROESELARE-TIELT en BRUGGE : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
W e s t l a a n 145,
8 8 0 0 Roeselare
Tel (051)202 08

HOUTWORM?

Betiandelino van dakwerken tegen aila hou(insekten.
TWINTIG JAAR WAARBORQ.
Dok. op aanvraaa- Gratis bestek in gana hal
tan<I.P.V£A.INDUSTRAOE VandaRlpentk
12, Wemmei (Bt) - TeL 02/79.20.oa

Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksijde
tel. ( 0 5 8 ) 5 2 7 . 7 7
Leopoldl. 260 - 8430 MIddelkerka
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 m o d e r ne, n i e u w e a p p a r t e m e n t e n en s t u dios - b u n g a l o w s en caravans
s o m m i g e n met p r i v a a t z w e m b a d g e l e g e n te Koksijde, 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
m a a n d , per w e e k , per w e e k e n d
of een p e r i o d e naar e i g e n smaak.
Vraag i n l i c h t i n g e n - Schrijf of t e lefoneer.

DE OUDE KRING
Café - vu-lokaal

V ERENICiNC
V LAAMSE
Z lEKENFONDSEN

Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensestwg 128, Kerbeek-Le

I KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

FREETIME FLAT
INTERNATIONAL pvba

(056)25698

beleg uw geld in

KWALITEIT
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF
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FRANS VAN DER ELST

DE VU ZAL NIET TOEGEVEN
WAT VOOR VLAANDEREN
ONAANVAARDBAAR IS
Ook in de Senaat werd het investituurdebat over de regeringsverklaring deze
week afgesloten. Premier Tindemans
kan nu starten met zijn (wankel) minderheidskabinet
van
kristen-demokraten en liberalen. Het zijn de federalisten die hem daartoe de kans hebben
geboden door hun onthouding bij de
vertrouwensstemming.
Zij stelden echter als voorwaarde voor hun (tijdelijke)
neutrale houding dat het te Steenokkerzeel begonnen gesprek • van gemeenschap tot gemeenschap » over
de gewestvorming spoedig zou worden
hervat. Het ziet er dan ook naar uit
dat dit eerlang zal gebeuren. Dit kan
dan leiden (wij schrijven niet : zal)
tot een verruiming van de regering
naar de federalisten toe, en tot een
oppositierol voor de socialisten.
Woensdagnamiddag
kwam
algemeen
VU-voorzitter Frans Van der Eist tussen in het debat. Wij gingen hem nadien opzoeken in de Senaat om even
te praten over de aktuele
politieke
toestand.

De houding, aangenomen door de BSP,
is in het verleden steeds een van de
grootste hinderpalen geweest om te
vorderen op die weg. Vooral de Vlaamse partijvoorzitter van de BSP, de h.
Van Eynde, heeft steeds blijk gegeven
van de grootste afkeer voor de gewestvorming en hij schrikte er zelfs
niet voor terug die voortdurend gelijk
te stellen met separatisme.
De uitschakeling van de BSP als regeringspartner heeft nu tot gevolg gehad dat de Volksunie een rechtstreekse en aktieve rol kan gaan spelen in
de jongste weken.

Wij : Acht u het wenselijk of
kelijk dat de Volksunie in de
zou treden ingeval de verdere
kingen tot een akkoord zouden

Van der Eist : Ik acht dit tenzeerste
gewenst en zelfs noodzakelijk, omdat
het niet volstaat in het parlement met
de vereiste meerderheid een wet te
stemmen die onze goedkeuring zou
kunnen wegdragen. De ervaring heeft
immers bewezen dat de wijze waarop
tot de uitvoering van de wet wordt
overgegaan ten slotte afhangt van de
uitvoerende macht, van de regering.
De aanwezigheid van de Volksunie in
de regering is voor ons een stevige
waarborg dat het niet bij wetteksten
alleen zou blijven.
Een politieke partij heeft trouwens tot
plicht haar programma te verwezenlijken.
Men kan dat doel trachten te bereiken
door via de oppositie druk uit te oefenen op de regeringspartijen. Maar de
meest doeltreffende weg is toch onbetwistbaar de effektieve deelname
aan de machtsuitoefening in de regering.

Wij : U bedoelt daarmee de deelname
van de Volksunie aan het zgn. « konklaaf « van Steenokkerzeel ?
Van der Eist : Ik bedoel daarmee Inderdaad de gesprekken die wij hadden
met formateur Tindemans en die geleid hebben tot de bijeenkomst op het
kasteel van Ham te Steenokkerzeel.
Het is belangrijk daarbij op te merken
dat — voor de uitvoering van de gewestvorming ingevolge artikel 107
quater — de medewerking van de
Volksunie vereist is om tot de vereiste
tweederde meerderheid te komen in
het parlement.

Wij : Er wordt wel eens beweerd dat
een akkoord over de
gewestvorming
de Volksunie in de toekomst in zekere
zin <• overbodig > te maken. Wat denkt
u daarvan ?.

Ongetwijfeld werd te Steenokkerzeel
een belangrijk stuk weg afgelegd, en
wij zijn van oordeel dat het gesprek
dan ook dient voortgezet omdat de geboden kans moet waargenomen worden.
Niettemin geven wij er ons terdege
rekenschap van dat de verdere onderhandelingen hard zullen zijn en dat
men vooralsnog over het verdere resultaat in het onzekere blijft.
Alleszins is de Volksunie vast besloten om geen toegevingen te doen die
van Vlaams standpunt uit onaanvaardbaar zouden zijn.
Wij : Wat verwacht u van de voortzetting van deze besprekingen ?
Wil
Voorzitter, de jongste weken
heeft het politieke leven in ons land
een enigszins verrassende
wending
genomen. Wat denkt u over deze evolutie '
Van der Eist : Ik stel vast dat sedert
de jongste grondwetsherziening, die
nu toch al van 1970 dateert, de opeenvolgende regeringen volkomen in gebreke zijn gebleven en nagelaten hebben ook maar iets te verwezenlijken
op het stuk van de gewestvorming zoals die noodzakelijk moest voortvloeien uit het nieuwe grondwetsartikel 107 quater
In het verleden heeft de Volksunie dit
immobilisme herhaaldelijk aangeklaagd,
maar ze kon aan die toestand rechtstreeks niets veranderen
Nochtans
hechten wij vanzelfsprekend het grootste belang aan het tot stand komen
van deze gewestvorming, die wij als
een belangrijke eerste stap beschouwen in de richting van een staatshervorming in federalistische zin.

WIJ t 4

Van der Eist : Ik stel vast dat de positieve wil om het gesprek voort te zetten aanwezig is bij alle partijen die
te Steenokkerzeel vertegenwoordigd
waren. Dit is dan toch een bemoedigend teken. Ik geloof dat men zich in
al de betrokken partijen rekenschap
geeft van het feit dat een mislukking
voor gevolg zou kunnen hebben dat
voor geruime tijd de kans dan verkeken is op een redelijke gewestvorming, die toch een belangrijke stap
zou zijn op de goede weg.
Wil : Zullen de Volksunie en het FDFRW het daar wel eens over kunnen
worden ?
Van der Eist : Men heeft altijd beweerd dat de federalistische partijen
zich onmogelijk zouden kunnen akkoord stellen. Te Steenokkerzeel is
echter gebleken dat de scheidingslijnen tussen Franstaligen en Nederlandstaligen door al de partijen heen

noodzaregering
bespreleiden?

lopen. Als blijkt dat de VU en het
FDF-RW het op bepaalde punten niet
eens zijn, dan stelt men vast dat dit
eveneens het geval is tussen de CVP
en de PSC en tussen PVV en de PLP.
Wij : Een gesprek « van gemeenschap
tot gemeenschap » is dus de aangewezen weg om tot een resultaat te
komen ?
Van der Eist : Inderdaad, en dat hebben wij steeds vooropgezet. Zo'n gesprek is in het verleden nooit op gang
kunnen komen door het verzet van de
BSP daartegen. Nu zijn de BSP-ers e r '
niet bij, maar dat hoeft het gesprek
niet minder geldig te maken. Een gemeenschap wordt vertegenwoordigd
door een meerderheid van de verkozen
mandatarissen. Het Is weinig realistisch uit te gaan van het standpunt
dat honderd procent van de verkozenen uit de betrokken gemeenschappen
aan de besprekingen zouden moeten
deelnemen.

Van der Eist : Een dergelijk akkoord
dat eventueel tot stand zou komen is
vanzelfsprekend een eerste stap in de
richting waarin wij willen gaan. In de
huidige omstandigheden kan het niet
anders. Wij zullen verder een volgehouden inspanning dienen te leveren
om tot definitieve strukturen te komen o.m. via een nieuwe grondwetsherziening.
Bovendien dient toch onderstreept dat
het programma van de Volksunie veel
verder reikt dan enkel de verwezenlijking van federalistische staatsstrukturen. Wij vertegenwoordigen een visie die na de verwezenlijking van de
nieuwe strukturen die wij voorstaan
pas ten volle kan verwezenlijkt worden. De Volksunie zal, hoe dan ook, in
een toekomstige Vlaamse deelstaat
een veel belangrijker rol kunnen spelen dan in de huidige unitaire staat.
Haar rol als partij is dus lang nog niet
uitgespeeld.
^
Wij : Hoe staat de Volksunie tegenover het huidige
regeringsprogramma?
Van der Eist : De Volksunie draagt
vanzelfsprekend geen enkele medeverantwoordelijkheid voor het huidige regeringsprogramma. Het is het programma van de minderheids-regeringTindemans in haar huidige samenstelling. Wij zijn bij de opmaak van dit
programma niet betrokken geweest en
zijn er dan ook in genendele door
gebonden.
Wij : Wij danken u, voorzitter, voor
deze toelichtingen bij de huidige politieke situatie.
Bruno Trapegeers
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