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"VAN GEMEENSCHAP 
TOT GEMEENSCHAP" 
BLIJFT DE JUISTE WEG 

Het is weer drukker geworden in en 
om de Wetstraat nu het parlement — 
eindelijk — zijn werkzaamheden heeft 
hervat. Oeze week werd de overgangs-
regering-Tindemans voor het eerst ge-
interpelleerd door de nieuwbakken 
BSP-opposltie, maar dat werd niet veel 
zaaks. De socialisten moeten kanns-
lljk nog wennen aan de situatie waarin 
zij zichzelf hebben gemanoevreerd, en 
zijn meer dan ooit onderling verdeeld 
over de te volgen taktiek. 
Inmiddels wordt de kloof tussen de 
voormalige regeringspartners uit het 
kabinet-Leburton elke dag wat breder. 
En dat zal er de komende dagen en 
weken wel niet op verbeteren nu de 
onbehoorlijke machtsposities, die de 
BSP via jarenlange bewindsdeelname 
in het staatsapparaat verorverd had, 
van verschillende zijden tegelijk on
dergraven worden. 
Minister Oleffe heeft zich bijvoorbeeld 
voorgenomen om te gaan snoeien in 
de talrijke mandaten van de socialisti
sche sekretaris-generaal van Ekono-
mische Zaken, Baeyens, en hij wil diens 
al te uitgebreide mcaht tot aanvaard
bare proporties terugbrengen. En op 
het ministerie van Nationale Opvoeding 
— nog zo'n ëSP-bolwerk — is de on
genadige guerilla tussen de nieuwe 
minister (De Croo) en de rode maffia 
reeds volop aan de gang. 
Ondertussen blijft de belangstelling 
van de politieke waarnemers toch 
vooral gericht op de besprekingen die 
na verloop van tijd moeten leiden tot 
de uitbreiding van deze regering. Ieder
een beseft terdege dat er van echt 
regeringswerk nauwelijks sprake kan 
zijn zolang de ploeg-Tindemans over 
geen meerderheid beschikt in beide 
Kamers. 
Aan de socialisten als aanvullende 
partners wordt voorlopig niet meer 
gedacht, nu het BSP-bureau nog eens 
nadrukkelijk bevestigd heeft dat er 
geen sprake van is dat de socialisten 
aan een « tripartite » zouden willen 
deelnemen. Dus moet Tindemans het 
met de federalistische partijen tot een 
akkoord kunnen brengen, of de dagen 
van zijn regering zijn geteld. 
Deze week werden de diplomatieke 
kontakten tussen de partijen die deel
namen aan het gesprek van Steenokker-

zeel op een behoedzame wijze hervat. 
Niemand maakt zich illusies over het 
feit dat het een moeizame onderneming 
wordt, maar het Is de moeite waard 
om het te wagen. Het grote knelpunt, 
Brussel, is bij voorbaat gekend, hoe
wel het al te simpel is te denken dat 
het daarom alleen nog gaat. In welke 
mate is het de PSC bijvoorbeeld echt 
menens, en in welke mate wil deze 
partij oprecht meewerken bij het uit
tekenen van een zinnige gewestvor
ming ? 
Het grote positieve punt van de eerste 
onderhandelingsronde te Steenokker-
zeel was dat het een gesprek van ge
meenschap tot gemeenschap is gewor
den. Wij hebben het reeds hcrhaaltfa-
lijk beklemtoond dat dit de juiste weg, 
de juiste metode is om tot een goede 
oplossing te komen, hoe moeilijk dit 
ook kan zijn. Het biedt tevens de 
kans om deze stekelige vraagstukken 
voor een goed deel van hun politieke 
explosiviteit te ontdoen. 
Bij het hervatten van de besprekingen, 
in welke vorm dan ook, moet men op 
de ingeslagen weg verder gaan. Het 
moet met andere woorden ook mor
gen een dialoog van gemeenschap tot 
gemeenschap blijven, in plaats van een 
handeltje tussen partijen. Daarom is 
het nogal simplistisch — zoals een 
Vlaamse krant het donderdag deed — 
de zaken zo voor te stellen alsof het 
er alleen op aan komt inzake gewest
vorming dat de VU en het FDF-RW 
akkoord geraken. Nee, het zijn de 
Vlamingen die onder elkaar moeten 
uitmaken wat zij willen, en de Frans-
taligen eveneens, en de werkelijke on
derhandelingen moeten verlopen tus
sen Vlamingen en Franstaligen. Ter 
voorbereiding daarvan kan het natuur
lijk geen kwaad dat de CVP-ers hun 
PSC-«broers» een en ander diets ma
ken, en de PVV-ers hun PLP-genoten 
uit Wallonië en... Brussel. Maar het 
werkelijke gesprek over de gewest
vorming in al haar aspekten moet ge
beuren van gemeenschap tot gemeen
schap. 
Die weg verlaten betekent weer be
landen in het oeverloos geklets dar 
we nu al zovele jaren over dat onder
werp meemaken. 

Paul Martens 

SCHAARSTE AAN KRANTENPAPIER 
Zoals je wel kan merken, lezer(es), valt ook ons weekblad vandaag dunner uit dan 
gewoonlijk. De dagbladen waren al eerder aan zo'n « vermageringskuur • begonnen, 
evenzeer tegen hun wil als wij het nu moeten doen. 
Wl] konden niet anders. De aanvoer van krantenpapier was al eerder bemoeilijkt 
door de stakingen in Skandinavië en viel vorige week helemaal stil ingevolge de 
staking bij de « Papeteries de Belgique » te Langerbrugge. Tot woensdagmorgen 
wisten wij niet hoelang deze staking nog zou duren, en dus moesten wij noodge
dwongen gaan bezuinigen wilden wij ook de volgende weken nog een blad op de 
markt kunnen brengen. Vandaar deze beperking tot 16 bladzijden ;-nood breekt nu 
eenmaal wet. 
Inmiddels is de staking te Langerbrugge beëindigd zodat de papieraanvoer eerlang 
kan hervat worden. Zolang de bevoorrading van onze drukkerij niet opnieuw volledig 
in orde is zullen wij ons echter verplicht zien dezelfde, inkrimpingspolitiek -te voe
ren. Hopelijk duurt het niet lang... 

« De Vlaamsgezinden waren en zijn de belichanning van een 
idee die in alle landen haar aanhangers heeft : de idee die het 
nationale als grondslag neemt bij de beoordeling en behande
ling van de maatschappelijke vraagstukken : de idee, die 
aan het nationaalbelang, het geestelijk en stoffelijk belang 
van het eigen volk, de voorrang geeft boven de andere uitzich
ten van het maatschappelijk bestaan. Zij die zich naar deze 
gezichtshoek richten en in alle landen van de v\/ereld nationa
listen worden genoemd, offeren gaarne hun persoonlijk voor
deel, hun rust, hun gezondheid, hun leven zelfs, omdat zij 
deze taak, de verzekering van het bestaan en van de grootheid 
van hun volk, beschouwen als de schoonste taak die hun in de 
gemeenschap kan beschoren zijn. Dat is hun roeping. Zij zijn 
uitverkoren om te strijden voor en te waken over de geestelijke 
en stoffelijke belangen van hun volk ; het is hun bestemming 
de politieke herders van hun natie te zijn ! 
Zij zi;n overal een minderheid. Zij zijn overal onontbeerlijk. 
Zij zijn de stuwkracht zonder welke een volk niets groots tot 
stand brengen kan. Dat is de beslissende betekenis van het 
natonaiisme in alle landen ». 

TERUG NAAR 
ONZE RRON 

Een tegenslag, ook een tijdelijke, 
dwingt ons te bezinnen, na te denken 
over de taak die wij ondernomen heb
ben en die wij willen uitvoeren. 
De Volksunie is de politieke spits van 
de Vlaamse Beweging, Beweging die 
tot doel heeft ons volk zijn lot in eigen 
handen te geven door een eigen po
litieke struktuur te verwerven en van 
daaruit een eigen politiek te voeren 
die ons volk, ons gehele volk, het 
stoffelijk en geestelijk welzijn moet 
brengen. 
Onze bron is het volksnationale be
ginsel, dat in het begin een bevrij-
dingsnationalisme moet zijn. 
Wij vinden dit beginsel o.m. verwoord 
in de « Apologie van de Vlaamsge-
zinde » het laatste hoofdstukje dat 
prof. Max Lamberty schreef in zijn 
bijdrage « De Vlaamse Beweging » in 
deel VI van de Geschiedenis van 
Vlaanderen, (zie kader) 

WAT NA HET FEDERALISME ? 

Het is dus gek de vraag te stellen 
wat de Volksunie zal doen als het 
federalisme er eenmaal is 
Dan pas begint haar taak 

En het federalisme is er nog op verre 
na niet. Helaas. Zelf op verre na niet 
zo de besluiten van Steenokkerzeel 
zouden worden uitgevoerd. 
Dat is nog slechts een schuchter en 
zeer onvolmaakt begin. Wij zijn echter 
realist genoeg om te weten dat het 
ergens moet beginnen. 
Het is daarbij wat lachwekkend onze 
tegenstanders te horen beweren dat 
eens het federalisme verwezenlijkt de 
Volksunie geen reden van bestaan 
meer zou hebben. 
Hebben de liberalen hun partij opge
doekt toen de persoonlijke vrijheid 
van het individu door de demokratie 
verzekerd was ? 
Hebben de socialisten hun partij op
gedoekt toen de grofste wantoestan
den in de wereld van de arbeiders 
waren opgeruimd ' Hebben de Kato-
lieken hun partij opgedoekt toen de 
godsdienstvrijheid was gewaarborgd ? 
Ons volksnationaal beginsel is nogal 
wat rijker van inhoud dan alleen maar 
de verwezenlijking van de federale 
staat. In ons volksnationaal beginsel 
zit het sociale wezenlijk Ingebouwd. 
Zonder de onderlinge solidariteit, zon
der het offer van de meest begaaf-

(lees door biz 3) 



opini€9 

ERGERNIS 

Zondag op TV naar de « grand 
p n x de Belgique « gekeken For
mule 1 wagens te Ni jvel Tot 
mi jn grote ergern is niet al leen 
gezien dat de peperdure wa-
g e n s ( ' ) van de r i jkbetaalde snobs 
(van Ickx to t Fi t t ipald i ) de groot
ste aandacht kr i jgen van de t v 
maar ook van duizenden gapers 
die met opgefokte wagens rond 
de omloop staan Zi j voelen zich 
ook een beet je Ickx en moeten 
daar dan ook naar handelen Ge
keken met grote ergernis met al
leen om di t geprogrammeerd 
snob isme maar om de hemelter
gende ve rkw is t i ng van brandstof 
die WIJ s impele autor i jders steeds 
duurder en duurder moeten be
ta len Jaar van de rechtvaardig
heid ' Laat ons lachen i De ver
kw is t ing v ie r t hoogt i j i W i j , de 
gapers lopen er in en d i t al les 
ten bate van enkele wereldna
men van autofabr ikat ie en ol ie-
t rus ts Hoeveel boeren hebben 
hun goede grond met moeten op
of feren voor de omloop ' Hoe
veel brandstof gaat niet nodeloos 
ver loren ' Wanneer gaan we ons 
eens tesamen bevr i jden van der
gel i jke versp i l l ingen en snobis
me ' 

M E Liedekerke 

ZES VU-MINISTERS ! 

Zo WIJ hebben een n ieuwe rege 
ring ' En de kenspreuk van de 
CVP IS nog steeds <• Bemin uw 
evennaaste en vooral uw zus 
ter I » Aldus kreeg de PSC zes 
min is terspor te feu i l les m a w 
evenveel als de CVP (Tindemans 
niet mee gerekend) Het spreekt 
natuur l i jk vanzelf dat indien de 
Volksunie — die even sterk is 
als de PSC — in de reger ing zou 
gezeten hebben ook zes minis 
ters zou gekregen hebben met 
waar Leo ' 

G G Kapellen 

HARD 

H P uit Zo t tegem is van oordeel 
dat alle VU par lementa i ren dr in 
gend hard moeten werken («Wij» 
4 5 74) In koper en z inkfabr ieken 
in mi jnen enz werken honderd 
duizenden hard verhezen er ge 
woonl i jk hun gezondheid bij en 
laten na hun dood niks achter 
Vergel i jk daarbi j onze laatste 
adel l i jke aanwinst de Burggraaf 
nu op de t roon m de Krediet 

bank, op weg om 100 jaar te 
worden in eer en g lor ie De 
vrucht van hard we rk ' Kom nou, 
wel het resul taat van hard en 
s luw denken, van w ikken en we
gen met als konklus ie het zich 
ten d ienste s te l len van de kato-
l ieke par t i j , waar de macht en de 
centen z i t ten Vanzel fsprekend na 
zich gezuiverd te hebben van al le 
Vlaams-nat ional is t ische smet ten , 
die er nooit echt waren , we l wa t 
huichelacht ig gedoe, bedoeld als 
chantage, metode nageaapt door 
W Mar tens , met hetzel fde be
re ik te resul taat Laten w i j onze 
mandatar issen met rust , geen 
misbru ik maken van het d ienstbe
toon, en als het toch moet al leen 
prob lemen voor leggen die ver
dedigbaar zijn de Volksunie is de 
BSP met Het we rk van de VU-
par lementa i ren en van de Vlaams 
nat ional is t ische brain- t rusters be 
staat er in, een tak t iek en strate
gie ui t te werken die de v i janden 
van Vlaanderen schaakmat zet en 
m hun hemd Als H P dat be
doeld met hard werk , we l het 
word t gedaan en nog veel meer 
door onze mandatar issen al ja
ren lang en met het gekende en 
door sommigen gevreesde suk-
ses Koken kost geld en in de 
VU keuken is Schraalhans keu
kenpiet wa t het bestuur van 
onze part i j heel wa t kopzorgen 
veroorzaakt en van haar essen
t ië le taak af le idt Ik droomde van 
een paar honderdduizend s toere 
f laminganten die maandel i jks 100 
fr s tor ten op de Prk van de 
Volksunie en zodoende onze par
t i j van alle f inancië le zorgen ver 
losten Helaas dromen is bedrog 
en 

En toch het is zo s impel , zo doel
t re f fend en het zou de taak van 
onze voorz i t te r dhr Van der Eist, 
een man die rege l recht de ge
schiedenis ingaat als een van 
Vlaanderens groten heel wa t ver 
l ichten 

M C Tervuren 

VLAANDEREN « GERED » 

In Pano 74 van 24 4 verk laarde 
Leo Tindemans met onverholen 
trots dat de gesprekken tussen 
hem en onze dierbare vors t m 
het Nederlands plaats grepen 
Dat was nog eens n ieuws ' Vlaan
deren IS weera l gered en eens 
te meer is bewezen dat •< onze 
Boud » een rasechte f lamingant 
IS Waar v indt men het t rouwens 
noq dat een vors t de taal van 
2/3 van zi jn onderdanen s p r e e k t ' 
Het IS toch a lgemeen geweten 
dat Den Uyl en Juliana in het 
Spaans konverseren te rw i j l ge 
sprekken tussen Wi lson en ko
ningin Elisabeth steeds in het 
Chinees ver lopen 

A G Brussel 

AMNESTIE-BRIEFJE 

De Volksunie w i l amnest ie Onge
tw i j f e l d een eis d ie , na der t ig 
jaar, met meer dan humani ta i r is 
Daar zi jn zeker al le lezers van 
« W I J » het over eens 
Maar zouden al deze lezers deze 
mening eens met meedelen aan 
onze n ieuwe min is te r van Jus t i t ie 
of aan onze eers te-min is ter , opdat 
het nu eens e indel i jk « anders » 
zou worden ' M issch ien kan een 
massa br ieven in dezel fde zin de 
min is ter helpen bi j het nemen 
van de goede bes l iss ing 
Ik s te l voor dat al le lezers van 
« Wi j » — maar dan alle lezers ' 
— een kort br ief je naar de mi
n ister zouden s turen, b i j voor
beeld m deze zin 
•• Ik v ind dat der t ig jaar genoeg is 
gewees t Geef a ls tub l ie f « amnes
t ie nu I BIJ voorbaat gelukge
wens t met uw humani ta i re daad» 
Dergel i jk br ief je verg t een halve 
minuut van onze t i j d Er zi jn men
sen die er meer dan een halve 
minuut voor over hebben, niet
waar, meneer Alo is Verb is t ' 

H V O , Berchem 

OPEN BRIEF 

Aan kameraad min is te r van Staat 
heden en toekomend — het eynde 
van Jef is nog met in z icht — mi jn 
Vlaamse kompl imenten 
Ik behoor net zoals u, to t de ver
gr i jsde generat ie d ie nog een 
waard ige sociale ontvoogdings-
s t r i jd heef t gekend, de t i jd van 
het eer l i jk soc ia l isme , to t de 
klas der « taa iex t remis ten » d ie 
er nooi t kon toe komen zi jn moe
dertaal te ver loochenen, om de 
Brusselse taa l ro l len ter w i l l e te 
z i jn , noch bi j te dragen to t de 
vers jacher ing van zi jn vader-
grond in het belang van - I Uni te 
des Belges » 

Waarde kameraad, de kuddegeest 
van uw k iesvee — in d i t kunst
mat ig land — past beter in uw 
s t ra teg ie dan de breeddenkend-
heid van de ku l tuurmens in een 
herboren Vlaanderen 
Onze jonge generat ie , bezield 
door drang naar e igenwaarde, 
groei t op in een Vlaanderen om 
het l ief te hebben met om het 
te haten noch in handen te spe
len van on theemden, n iemand 
verh inder t haar er sociaal t e den 
ken 
A ls a fgeschrevene der maat
schappi j (gi j met) b l i j f t m i j de 
voldoentng k inderen te hebben 
grootgebracht met eerb ied voor 
en gehechtheid aan hun vader 
grond, en le iden hun k inderen 
met dezel fde geest , met om de 
fou ten te dragen van afgedwaal 
den 

«CONTRE LES ETATS : 
LES REGIONS D'EUROPE » 
M e t het Europa der Volken als toekomstv i s ie kr i jg t het 
Vlaamse vo lksnat iona l isme een internat ionale d imens ie 
Ons rechtvaardigheidsideaal overspant met a l leen de eer l i j ke 
regel ing van de nat ional i ta i re toes tand m België, de sociale 
rechtvaard igheid en de gevende rechtvaard igheid t a v de 
Derde Were ld , maar ook de s t r i j d tegen verdrukk ing of bena
del ing van de vo lksgroepen door de h is tor ische Staten 
Een demokra t i sch Europa moet een Europa der Regionen zi jn 
In het werk « Contra les Etats les Regions d'Europe » 
wo rden behandeld (a l fabet ische vo lgorde, in het Frans) 

1 Elzas door Pierre Maugue 
2 Bretagne door M iche l Phi l ipponneau 
3 Cata lonie door Gum Sobiela-Caanitz 
4 Cors ika door Jean A lbe r tm i 
5 Euskadi (Baskenland) door J I thurr ia 
6 Vlaanderen door Maur i t s Van Haegendoren 
7 Fr iesland door F S Sixma Van Heemst ra 
8 Rheto Romanie door Guiu Sobiela-Caamtz 
9 Noord Ier land door Guiu Sobiela-Caanitz 

10 Jura door Roland Beguel in 
11 Occ i tame door Robert Lafont 
12 Wales door H a m Webb 
13 Piemont door Guiu Sobiela Caanitz 
14 S leswig door Guy Heraud 
15 Zuid Tirol door A la in Fenet 
16 Aos ta dal door Mare Lengereau 
17 Wal lon ië door Maur ice Bologne 

Het w e r k wo rd t ingele id door A lexandre Marc en prof Guy 
Heraud schreef er een a lgemene bi jdrage over e thnopol i t iek 
Verkrijgbaar op het Dosfelinstituut Tnbunestraat 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 zi jn w i j als Vlaamse vo lksnat iona l i s ten over tu igde 

federa l is ten ' Het gedegen werk van senator Maurits Van 

Haegendoren gee f t daarop een indr ingend an twoo rd . Elk VU-

kader l id , d ie zi jn over tu ig ing gefundeerd w i l kunnen verdedi 

gen, moet d i t boek bezi t ten 

Een aantal eksemplaren zi jn nog s teeds verkr i jgbaar op het 

Dos fe l ins t i tuu t , Tr ibunest raat , 14, 1000 Brussel 

U kunt het beste l len door een b i l je t van 50 f r in uw beste l -

br ief m te s lu i ten 

Wacht met to t de hele voorraad u i t ve rkoch t is ' 

In Vlaanderen zi jn v ier V laamse 
par t i jen , waarvan een enkele zich 
bewust IS van haar Vlaams-nat io-
nale e igenwaarde en de anderen 
nog maar we in ig bl i jk hebben ge
geven van Vlaamse burgerz in , 
s teeds bere id onder eenzel fde 
sche lp t e kru ipen met t sectar is-
me Waarde kameraad, ik meen u 
te mogen zeggen dat dank zi j het 
in tensief verzet ui t het « land 
van dwazen » onze mensen nog 
een « Vlaamse » boterham kun
nen eten geen « rooms rode » 
zuurdesem met b lauwe sch immel 
In een t i j d dat de k le ine Vlaamse 
man u het meest nodig heef t 
blaast g i j met uw ordonnans 
« hedde ma gezeen » de a f tocht 

en levert hem — om in uw eigen 
vocabu lanum te pu t ten — aan de 
geel-blauwzakken over 
Waarde kameraad min is te r van 
Staat, uw her inner ing sch i jn t w e l 
eng , uw land ver radend zwar t 
fasc is t i sch s tokpaard, zal n iet a l 
leen de gesch iedenis ingaan, 
maar vergezeld zi jn van de eer
s te Belg ische nat ionaal soc ia l i s t , 
voorz i t te r van de Soc ia l i s t i sche 
Werk l ieden Part i j , w i j l en Hendr ik 
Deman 

Van u zal men met kunnen zeg
gen « H IJ was een groot Vla
ming » 

F B Ster rebeek 

Vergunn ing nr 1185 Kat A 

TIENDAAGSE VLIEGTUIGREIS 
NAAR TSjECHOSLOWAKIJE 

Vert rekdatum 7 augustus 
Reisdokumenten . ge ld ige internat ionale reispas met v izum 
in de pri js begrepen) 

PROGRAMMA 

(niet 

I e dag - Te 13u45 vertrek uit Zaventem met een l i jnv l ieg tu ig naar 
Praag Aankomst te 14u50 

2e dag Een vol le dag in de hoofdstad 's Morgens bezoek aan de 
stad Na het middagmaal uitstap naar Kufna Hora, bezoek aan de St-
Barbarakerk enz s Avonds bezoek aan Laterna Magika 

3e dag - Voormiddag vr i j 's Namiddags uitstap naar Karlstejn en 
avondmaal m een typisch restaurant 

4e dag - Naar Konopiste (bezoek kasteel) Tabor en Bech\aie waar 
middagmaal Via Hluboka naar Cesky Krumlov A v o n d m a a i e n ver 
bl i | f 
5e dag - Een vol le dag verb l i j f m di t schi lderacht ig Boheemse stadje 
M-tddagmaal aan het L ipno-stuwmeer 

In l icht ingen 2000 ANTWERPEN 45-47 — Tel (03 )31 76 80 en in al 

9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel (053)717 27 — 8000 Brugge, Wo l le 
Tel (02)18 55 55-17 83 61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel (O 
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 Tel (011)235 70 —. 8500 Kortr i j 
laan 102 - Tel (061) 267 20 — 2800 Mechelen, O L Vrouwstraat 34 
783 61 — 8800 Roeselare, St Michielsstraat 7 - Tel (051)223 63 — 
hout Herentalsestraat 3 - Tel (041)428.40 — 1800 V i l voorde , Hel 
plaatseli jke ve r t j genwoord ige rs 

6e dag - Na het ontb i j t via Ceski Budojovice (kort bezoek) naar Telc 
stadje (historisch monument ) Bezoek en middagmaal Over Trebic 
naar Brno hoofdstad van Slowaki je 
7e dag 's fviorgens bezoek aan de stad en na het middagmaal (Aus -
ter l i tz) naar Uherske Hradiste een zeer oude Moravische nederzet
t ing Avondmaa l en verb l i j f te Uherske Brod 
8e dag - Naar Trencin en door de ui t lopers van het Tatragebergte 
naar Zil ina 's Namiddags, uitstap naar het Mala Fatra-gebergte 
9e dag Na het ontb i j t via Got twa ldov terug naar Praag Avondmaa l 
en verb l i j f 

10e dag - Naar de luchthaven, waar het l i j nv l ieg tu ig te 13u55 op-
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ERGERLIJKE 

ONMACHT 

Tijdens zijn tussenkomst in het 
petroleumdebat in de Kamer 
noemde VU woordvoerder Schiltz 
het gevoerde beleid tijdens de 
jongste maanden weinig schitte
rend en hij laakte in dat verband 
de schijnheilige houding van de 
ontslagnemende regering Lebur 
ton Het publiek werd slecht in 
gelicht over de redenen van de 
prijsverhoging, zo zei hij De on
macht van de administratie om 
klaar te zien in de prijzenstruk-
tuur IS gewoon ergerlijk Wij kun
nen ons slechts doelmatig wa 
penen tegen misbruiken vanwege 
de multinationals via een sterke 
EEG Europa staat echter zeer 
zwak WIJ moeten niettemin blij
ven aandringen op een globale 
Europese strategie terzake Hij 
drong er ten slotte op aan dat 
de prijsverhogingen niet zouden 
uitvallen ten nadele van de zwak
sten m onze samenleving Dat is 
ten minste zo belangrijk als de 
vraag naar de gebeurlijke vesti
ging van een nieuwe petroleum 
raffinaderij ' 

STANDPUNT 
PARTIJBESTUUR 
Het Dagelijks Bestuur van de 
Volksunie is de mening toegedaan 
dat de regering dringend initiatie
ven moet nemen om het parle
ment en de bevolking volledig en 
aktief voor te lichten over ver
schillende problemen. 
Inzake de oliebevoorrading en de 
olieprijzen is het duidelijk dat zo
wel de vorige als de huidige rege
ring over voldoende middelen be
schikt om de prijzenstruktuur te 
bestuderen en het parlement hier
over in te lichten. 
Het Dagelijks Bestuur meent dan 
ook dat desnoods de administra
tie van het departement van Eko-
nomische Zaken ter verantwoor
ding moet geroepen worden. 
Het Dagelijks Bestuur meent ver
der dat zeer dringend klaarheid 
moet geschapen worden inzake 
de misbruiken die aan het licht 
gekomen waren in de Regie van 
Telegraaf en Telefoon. De gewij
zigde politieke situatie mag geen 
reden vormen om het RTT-schan-
daal in de doofpot te stoppen. 
Ook over deze aangelegenheid 
moet zonder verwijl aan het Par
lement volledige informatie ver
strekt worden zodat de nodme 
maatregelen en eventuele sank-
ties kunnen getroffen worden. 

KOPIJ 
VROEGER 
BINNEN 
Naar aanleiding van Hemelvaarts
dag IS de drukkerij a.s. donderdag 
gesloten. We moeten dus het 
nummer van volgende week 
woensdagavond afsluiten. Beleefd 
verzoek aan onze medewerkers 
hun kopij een dag vroeger in te 
sturen. Dank bij voorbaat. 

De Redaktie 

OPROEP 
Op het Vlaams nationaal Zang
feest en op de IJzerbedevaart 
worden voor de laatste maal de 
petitielijsten voor amnestie ter 
ondertekening voorgelegd Hier
voor zijn honderden medewerkers 
nodig I Wij verwachten dan ook 
dat vele dienstvaardige VU-leden 
hun naam en adres onmiddellijk 
zullen willen opgeven aan het 
VL A M sekretariaat, E3 plein 40 
9218 Ledeberg 

Maurits Coppieters 

«WIJ KEKEN ERVAN OP» 

Een « pepernootje » onlangs 
op de voorpagina van « Wij » 
leverde ons een brief op van Ka 
rel De Witte hoofd van de Brus
selse redaktie van « Gazet van 
Antwerpen » Wij drukken hem 
graag af ter informatie van onze 
lezers 

« Waarde kollegff; 

Het kadertje op de eerste blad 
zijde ' Wij keken er van op » 

heeft mij ook even doen opkij 
ken Het is natuurlijk uw goed 
recht het niet altijd eens te zijn 
met het standpunt van onze 
krant, maar indien u meent daar 
om te moeten reageren zou dat 
best gebeuren in een iets minder 
vage trant ' Nu kunnen uw lezers 
voor zover ze onze krant niet 
hebben gelezen van alles veron 
derstellen over wat wij hebben 
geschreven Temeer omdat u in 
sinuerend verwijst naar de « dui
delijk Vlaams en vrij radikale 
lijn » van onze krant vroeger 
Precies alsof wij daarvan zouden 
zijn afgeweken ' 

Over het VU voorstel inzake 
Vlaamse vertegenwoordiging in 
het Brusselse gewest, hebben wij 
alleen geschreven dat de verde 
digde formule «minder gelukkig" 
was omdat ze berust op overlap 
ping Inzake amnestie was ons 
standpunt dat dit probleem nau 
welijks past in het kader van de 
gewestvorming en daar als ruil 
middel zou kunnen gebruikt wor 
den voor de grenskwestie 
Om misverstanden te voorkomen 
had ik graag deze verduidelijking 
in uw weekblad gezien 
Met beste groeten, 

Karel De Witte 

VU IN DE BRES VOOR 
GEHANDIKAPTEN 
Volksunie senator Eugeen De Facq heeft zopas een wetsvoorstel inge 
diend betreffende de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor 
gehandikapten De indiener gaat uit van het beginsel, dat de minder 
valide zoals gelijk welke andere medeburger het recht heeft zijn of 
haar bestaan zo zelfstandig mogelijk op te bouwen, daartoe zoveel 
kansen mogelijk moet krijgen en met m een toestand van afzondering 
of disknminatie mag gehouden worden Hij moet aan het openbaar Ie 
ven kunnen deelnemen waarin hij belemmerd wordt o a door de voor 
hem meestal zeer moeilijke zoniet onmogelijke toegankelijkheid van 
openbare gebouwen 

Het wetsvoorstel heeft een dubbel doel fisische belemmeringen in 
de overheidsgebouwen, voor gehandikapten uit de weg te ruimen en 
ten tweede voor andere gebouwen waar het publiek toegang heeft de 
bewustmaking van de bouwheer betreffende deze problematiek te be 
spoedigen Het gaat dus zowel bvb om een stadhuis als om een winkel 
De indiener liet zich inspireren door gemeentelijke reglementen die 
ter zake reeds van kracht zijn o a tè Waarschoot Assenede Ertvelde 
en Oosteeklo 

Het wetsvoorstel De Facq bevat 9 artikelen Het eerste voorziet dat 
alle gebouwen voor openbare besturen die in de toekomst zullen opge 
trokken worden op een gemakkelijke manier zonder hulp van derden 
toegankelijk moeten zijn voor allen dus ook voor gehandikapten en be 
jaarden dus geen treden, trappen te enge deuren en gangen te kleine 
toiletten enz tenzij speciale voorzienigen voor gehandikapten aanwe 
zig zijn Gemeentelijk opgerichte of gesteunde sportakkomodaties moe
ten voorzien in de mogelijkheid van sportbeoefening door gehandikap 
ten en in plaatsen voor gehandikapte toeschouwers 

Aan hen die een winkel of herberg willen bouwen zal bij het indienen 
van de bouwaanvraag een verklaring ter ondertekening worden voor 
gelegd waarin nadrukkelijk door de overheid op toegankelijkheid van 
het gebouw voor gehandikapten wordt aangedrongen 

Artikel 5 voorziet de oprichting van een gemengde technische kommis 
sie bij Openbare Werken waarin naast afgevaardigden van Openbare 
Werken en Volksgezondheid ook delegaties van representatieve vere 
nigingen vooi gehandikaptenzorg zetelen Ze zal voorstellen voor aan 
passing van reeds bestaande gebouwen formuleren (in geval van ver 
bouwing) en advies uitbrengen over nieuwbouwplannen In belangrijke 
verbouwingswerken voor openbare gebouwen moet volgens art 6 in 
toegankelijkheid voor gehandikapten voorzien zijn Voor verbouwings 
werken aan winkels en herbergen geldt de zelfde procedure als voor 
nieuwbouw Ten slotte voor gehandikapten toegankelijke gebouwen 
zowel partikuliere als openbare, moeten aangeduid zijn met het inter 
nationaal kenteken van toegankelijkheid een witte figuur in rolstoel 
op blauwe achtergrond 

Een wetsvoorstel dat een algemene goedkeuring m het parlement vei 
dient I 

TERUG NAAR ONZE BRON 
(vervolg van biz 1) 

den die zorgen voor de fysisch en m 
tellektueel gehandikapten voor de 
minder begaafden en voor de gewone 
man zou ons beginsel bespottelijk 
zijn 

GEEN TOEVA^ DAT WIJ 
ERMEE BEGONNEN 

Het IS toch geen toeval dat de Volks
unie de eerste partij geweest is die 
in Vlaanderen de werkloosheid, de 
pendelarbeid de lage lonen is gaan 
aanklagen en de industrialisering eiste 
door de uitbouw van de streekekono 
mie 
Het IS toch geen toeval dat de Volks
unie de eerste partij is geweest die 
de verpaupering van onze landbou 
wers en kleine middenstanders heeft 
aangeklaagd 
Het IS geen toeval dat de Volksunie 
de eerste partij was die de randge 
vallen van onze maatschappij ontdekte 
en een gewaarborgd minimum inko 
men vroeg voor iedereen door een 
verdere spreiding van de welvaart en 
door een herverdeling van de inko
mens 
Het IS zelfs geen toeval dat de Volks
unie de eerste partij was die de vraag 
stukken van de hinder ontdekte- en 
eveneens als eerste op een kongres 
oplossingen voorstelde vooi de mi 
lieubeveiliging 
Vanzelfsprekend is de Volksunie ook 
een partij voor de arbeiders Hoe zou 
den we immers als volkspartij kunnen 
gekant zijn tegen de helft van dat 
volk f Even vanzelfsprekend gaat onze 
aandacht echter naar de andere helft 
van dat volk landbouwers zeifstan 

dige arbeiders bedienden en ambtena 
ren Omwille van de volledige ont
plooiing van ons volk staan we posi 
tief tegenover het vrije initiatief Even 
zeer omwille van deze volledige jnt-
plooiing verzetten we ons tegen net 
misbruiken van dit vrije initiatief waar 
het tot uitbuiting leidt Om het even 
of het de eigen industrie zou gelden 
of de volksvreemde multinationals 
Iedereen moet gelijke mogelijkheden 
krijgen maar daar de mensen onge
lijk zijn in aanleg moet men de ont
plooiing van de meer begaafden niet 
in de weg staan doch er alleen voor 
zorgen dat heel de gemeenschap haar 
deel krijgt van de vruchten van hun 
werk 
Zonder solidariteit geen volkshationa-
lisme 

BEVRIJDEND BEGINSEL 

Wanneer wij ons volk tot een maksi-
male ontwikkeling willen brengen 
heeft dit mets te maken met natio 
naai egoïsme Evenmin als men het 
personalisme moet verwarren met het 
individualisme moet men het volks-
nationale verwarren met het staats-
nationalisme of imperialisme Dit laat 
ste IS <' de » vijand van het volks-
nationale 
Het personalisme vraagt de ontwik
keling van de persoon in dienst van 
de gemeenschap Hot volksnationale 
vraagt de ontwikkeling van het volk 
m dienst van de gemeenschap van de 
volkeren 
In die zin staan wij een politiek van 
ontwikkelingssamenwerking voor en 
willen WIJ de bevrijding van en de 
vrijheid voor alle volkeren 

En het zijn hier zeker met China en 
de Sovjet Unie die de predikant moe 
ten uithangen 
Zij onderdrukken volkeren binnen hun 
eigen imperium de Oekraieners, Es 
ten Litauers of gedeporteerde volke 
ren zoals de Ivlescheten in Sovjet-
Rusland , de Tibetanen in China 
De Sovjet Unie en China zijn even 
imperialistisch als de Verenigde Sta 
ten Hun land gaat voor en voor de 
rest is de vrijheid voor hen slechts 
een uitvoerartikel bedoeld om hun in
vloedsfeer te vergroten 
WIJ zijn voor de bevrijding van alle 
volkeren om het even of hun onder
drukkers Rusland China de Verenigde 
Staten of Portugal heten Of Frank 
rijk, Spanje en Italië 
Het feit dat die onderdrukte volkeren 
voor hun bevrijding de hulp aanvaar
den van wie ze aanbiedt mag voor ons 
geen reden zijn om ze te veroordelen 
Veroordelen wij onze aktivisten om 
dat ze meenden dat Duitsland hen 
zou helpen ' 

Daarom veroordelen wij ook geen 
volk dat de hulp van Rusland of China 
aanvaardt en menen wij met dat on 
derdrukte volkeren in de Sovjet- of 
Chinese ruimte die op de Verenigde 
Staten hopen voor hun bevrijding 
reaktionairen zouden zijn 
Waarbij we echter realist genoeg zijn 
om in te zien dat eens een koloniale 
macht verjaagd het bevrijd land soms 
de even erge diktatuur van plaatselijke 
potentaten kan ondergaan Dit is het 
geval in tal van staten van Afrika 
waar daarbij zoals in Biafra of in Bu 
rundi bevrijde zwarte volkeren elkaar 
even lustig uitmoordden als de Euro
peanen gedurende de twee jongste 
wereldoorlogen 

Ook voor Zuid-Afrika zijn we voor de 
zelfstandigheid van de volkeren waar

bij we echter beseffen dat men geen 
4 miljoen blanken en geen 4 miljoen 
halfblanken in de zee kan gooien en 
het land — ook de zwarten — ekono 
misch kan terugwerpen tot op het 
peil van Zaïre en andere zwarte sta 
ten De verdwijning van de kleine 
apartheid de rechtvaardige verdeling 
van het grondgebied en de samen
werking van blank met zwart voor de 
ekonomische uitbouw van de zwarte 
gebieden lijkt ons dan ook daar de 
oplossing 

PROGRAM EN GELOOF 

De Volksunie heeft niet alleen een 
program. Wij hebben ook een geloof 
in ons basisbeginsel. Het is dat geloof 
dat ons moet bezielen voor onze aktie. 
Zonder geloof in het beginsel, geen 
aktie. Het is nieuwe bezieling en meer 
aktie die onze partij nodig heeft. Het 
scheen de jongste jaren wat al te ge
makkelijk. Het scheen van zelf te gaan. 
De partij dommelde in. 
De jongste verkiezingen brachten ons 
een heilzame waarschuwing. Het terug 
naar de bron moet ons opnieuw dit 
geloof schenken, deze opofferingszin 
en deze veroverde werkdrang. Dichter 
bij ons eerste doel dan de vorige 
generaties van de Vlaamse Beweging 
mogen wij ons niet beneden hun peil 
laten zakken 

Er is een verleden van geloof en offers 
dat ons zware verplichtingen oplegt. 
Heel de partij van parlementslid tot 
propagandist en lid moet dit begrij
pen. 
En er naar handelen. 

WIM JORISSEN 
senator 
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(Jeeveedee) De koncentratiegolf in de Nederlandse pers, die 
in een half dozijn jaren het aantal dagbladen drastisch heeft 
doen verminderen, heeft nu dan ook de sektor van de opinie
weekbladen bereikt De afgelopen week is immers bekend 
geworden dat de regering een bedrag van 1,2 miljoen gulden 
{tegen de 17 miljoen fr.) wil lenen aan het in Amsterdam 
verschijnende weekblad « Haagse Post » om het dit blad 
mogelijk te maken verder te verschijnen als uitgave van 
hetzelfde concern dat ook het weekblad « Vrij Nederland '• 
op de markt brengt. En tegelijkertijd verwierf de holdings
maatschappij De Telegraaf (uitgeefster van het gelijknamige 
dagblad dat de meestgelezen krant van Nederland is} de helft 
van de aandelen van een ander opinieweekblad, het zes jaar 
oude « Accent » Beide feiten laten het begin zien van een 
proces dat vermoedelijk niet meer te stuiten zal zijn en dat 
in elk geval tot grote moeilijkheden zal leiden voor de opinie
weekbladen met een eerder bescheiden oplage zoals de bijna 
honderd jaar oude « Groene Amsterdammer » en de ook 
in Vlaanderen niet geheel onbekende « Nieuwe Linie •>. 
Wai namelijk is het geval ? Het regeringsgeld voor de « Haag
se Post >' is grotendeels bestemd voof promotie van dit 
weekblad Het heeft nu een oplage van 26 duizend, waarvan 
twee derde naar vaste abonnees gaat en een derde los wordt 
vei kocht, en dit getal zou opgevoerd dienen te worden tot 
40 dm.-end. Een klinkende reklamekampagne voor de 
« Haagse Post » zal er echter onvermijdelijk toe leiden dat 
aan het abonneebestand van « Groene Amsterdammer » en 
« Nieuwe Linie >> geknaagd gaat worden. Beide laatstgenoem
de bladen missen immers de financiële achtergrond om 
hun redakties uit te breiden tot het peil dat voor een ekspan-
sief vveekblad noodzakelijk is en zullen het, voor zover ze 
nieV steunen op een kring van geëngageerde « supporters », 
moeten afleggen tegen een « Haagse Post » die nu al bijna 
tv/eemar' zoveel redakteuren telt als de « Groene » en de 
•• Nieuwe Linie •> samen. 

De vraag rijst nu allicht waarom deze laatste twee bladen 
zich ook met tot de regering wenden om staatssteun. Hier
over is de afgelopen maanden wel degelijk onderhandeld, 
maar in Den Haag wenst men voorlopig de steun aan be
dreigde bladen slechts te verstrekken wanneer er sprake is 
van een ingrijpende reorganisatie en wanneer tegelijk ook 
het betreffende persorgaan met een stevige som geld over 

SUBSIDIE 
AAN « HAAGSE POST » 
BEDREIGT 
« ARME » WEEKBLADEN 

de tafel komt. Evenals bij de hulpverlening aan het dagblad 
« De Tijd » de uitgevers van deze Amsterdamse krant ook 
zélf de nodige miljoenen ter beschikking moesten stellen, 
krijgt de « Haagse Post » haar (renteloze) lening slechts op 
voorwaarde dat van haar kant eveneens een kleine miljoen 
gulden wordt ingebracht. Hiervoor zorgen nu gezamelijk de 
huidige uitgeefster van het blad, de maatschappij Bonaven-
tura (Elseviers Magazine !), en het concern « Weekblad
pers » dat behalve « Vrij Nederland » ook het veelgelezen 
sportblad •< Vcstbal Internationaal » op de markt brengt. Het 
is dus duidelijk dat staatssteun voor de pers in feite alleen 
gegeven wordt aan bladen die op een of andere manier 
zelf over geld beschikken. Wat dan tevens inhoudt dat 
n arme » bladen, ook al worden ze wekelijks in vele duizen
den gezinnen gelezen, van die steun verstoken blijven. 
7o-'ls ïioven gesteld gaat het bij regeringshulp aan de Ne
derlandse pers thans nog om voorlopige maatregelen. In 
voorbereiding is namelijk een beleid dat alle media, dus ook 
radio en televisie, zal gaan omvatten en dat ook de instel
ling beoogt van een bedrijfsfonds. Is dit eenmaal tot stand 
gekomen, dan zullen incidentele maatregelen zoals nu ten 
dienste van de « Haagse Post », niet meer getroffen hoeven 
te worden. Zo ver is het echter nog niet, en daarom is te 
begrijpen dat in het parlement veel verzet is gerezen tegen 
minister Van Doorn (Kuituur) die de geestelijke vader is 
van de reddingsaktie voor de « Haagse Post ». Van liberale 
kant is er al op gewezen dat hiermee een blad wordt ge
subsidieerd dat zich welwillend opstelt tegenover het rege
ringsbeleid. De kristelijke partijen vinden dat de minister 
te hard van stapel is gelopen en best had kunnen wachten 
tot het toegezegde bedrijfsfonds tot stand was gekomen. 
Daarentegen hebben de progressieve regeringspartijen het 
besluit van Van Doorn met instemming begroet. In hoeverre 
dit te maken heeft met het feit dat Hans van Mierlo, eens 
oplichter van de nu praktisch ten dode gedoemde Demo-
kraten '66, de nieuwe hoofdredakteur wordt van de « Haagse 
Post », zullen we nu maar in het midden laten. Zeker is 
dat de nabije toekomst tot zeer ingrijpende gebeurtenissen 
op de Nederlandse opinieweekbladen-markt kan voeren. Want 
de koncentratiegolf valt, gezien de moeilijke ekonomische 
situatie, niet meer te keren. 

(AVD) Tien dagen nadat president 
Nixon de teksten van zijn geluids
banden inzake Watergate vrijgaf 
is zijn positie zwakker geworden. 
De euforie, ontstaan na de vrij
spraak van Stans en Mitchell, 
heeft niet lang geduurd. De tek
sten hebben veel geopenbaard 
aangaande de gemmoedsteltenis 
van Mr President. Uit hun inhoud 
moet blijken dat Nixon zijn demo-
kratische tegenstanders haat, dat 
hij zijn vrienden misprijst en dat 
hij het onmogelijke gedaan heeft 
am een verhelderende oplossing 
inzake het beruchte politiek schan
daal te verhinderen. De tegen
stand, die hij vandaag vanwege 
zijn eigen republikeinen onder, 
vindt, is een gevaarlijk teken aan 
de wand. Om Nixon tot aftreden 
te dwingen (bijaldien het kongres 
voorafgaandelijk besluit hem in 
beschuldiging te stellen) is de 
toestemming nodig van tweeder
den van de Senaat. En die twee
derde-meerderheid zit er royaal 
in als een deel van de 42 republi-
kenen het voorstel zou steunen. 
Dit is dan ook de verstrekkende 
betekenis der verontwaardige uit
latingen van veel vooraanstaande 

WATERGATE republikeinen die de vrijgegeven 
teksten als « weerzinwekkend ». 
« gemeen », « onterend », « ver
achterlijk )> hebben bestempeld. 
Met het vrijgeven van die teksten 
heeft Nixon voorzeker niet op der. 
gelijk resultaat gedoeld. Veeleer 
was het zijn bedoeling ballast 
uit te werpen om vanuit een ge
zuiverd imago een nieuwe op
vlucht te kutinen organiseren. In 
de plaats hiervan heeft hij zich
zelf de strop omgebonden. Zelfs 
de vice-president meent dat Nixon 
het nodige gezag mist om met de 
Sovjetunie te onderhandelen. 

De teksten brengen weliswaar 
niet het formeel bewijs van 
Nixon's schuld maar ze zeggen 
genoeg over de psichlogische 
grondhouding van mr president 
tegenover de wetten, de instel
lingen en de tradities van zijn 
land. Teoretisch kan Watergate 
nog een tijdlang aanslepen. Uit
eindelijk kan ook nog het Opper
ste Gerechtshof eraan te pas ko
men, wat weer een uitstel van 
maanden zou meebrengen. Maar 
de fatale afwerking kan alleen ko
men van de republikeinen zelf. 

EEN OVERTUrCEND 
NEEN 
Met een — overtuigende — 
meerderheid van zes miljoen 
stemmen hebben de Italianen 
vorig weekend de afschaffing 
van de — zeer bescheiden — 
echtscheidingswet Fortuna-Baslini 
afgewezen Tot veler verrassing 
hebben ook als konservatlef be
kend staande gewesten (bvb. op 
Sicilië !} tegen de afschaffing 
van de echtscheiding gestemd. 
Vermits vooral de kristen-demo-
kraten onder impuls van Aminto-
re Fanfani van dit referendum 
een links-rechts-worstelwedstrijd^ 
hadden gemaakt, is de uitslag' 
voor de democrazia Christiana 
wel zeer teleurstellend, evenals 
voor de neofascisten (die er ras-
en bloed-argumenten bijsleurden) 
en niet het minst voor de Italiaan
se kerk, die openlijk en zelfs op
dringerig de afschaffing van de 
echtscheidingswet propageerde. 
Het Vatikaan zelf had zich wat 
op de achtergrond gehouden, 
maar sommige uitspraken van 
Paulus VI lieten uiteraard geen 
twijfel bestaan. 
De « progressisten >• zullen zich 
gesterkt voelen voor een tweede 
stormloop, nl. de afschaffing van 
het konkordaat tussen Quirinaal 
en Vatikaan, want het is duidelijk 
dat deze uitslag de macht van de 
Kerk verder aantast. Er zijn trou
wens meer en meer Italiaapse ka-
tolieken, die nu eindelijk eens 
een begin willen zien maken met 
de toepassing van sommige be
sluiten van Vaticanum II. Blijk
baar zitten er ook onder deze 
kategorie mensen die zondag 
hebben geroepen « Eviva il divor-
zio I » 

(AVD) In EG-verband beleeft Europa een zware krisis. Minder dan 
twee jaar geleden beslisten premiers van de'Negen te Parijs dat tegen 
1980 een monetaire en ekonomische unie "uit de bus zou komen. In 
sourdine gewaagde men zelfs van een politieke unie I Wij schrijven 
mei 1974 en stellen vast dat de vooruitzichten terzake allesbehalve 
rooskleurig zijn. 
De ongunstige ontwikkeling in Europees perspektief werd vooreerst 
geaktiveerd door het uitvallen van leiders als Pompidou, Heath . en 
Brandt Te midden van een onbehaaglijke malaise zijn nieuwe leiders 
aangetreden wier Europees profiel voorlopig niet duidelijk is. Wilson 
iigt beslist niet wakker van Europese koortsen. De Europese verzuch
tingen van Helmut Schmidt, Brandt's opvolger, liggen in nevel gehuld. 
In Frankrijk valt morgen een belangrijke beslissing over de politieke 
nalatenschap van wijlen Pompidou. Geen van beide kandidaten staat 
borg voor een Europees beleid Onzekerheid over de hele lijn. Alsof 
dit niet volstond is dan de Italiaanse (en Deense) maatregel gekomen 
waarbij superzware heffingen op de invoer van andere landen (ook 
Europese) worden gelegd — waardoor de ekonomische samenwerking 
een levensgevaarlijke slag werd toegebracht. Waar gaat het met die 

EUROPA : DE WEG TERUG 

ekonomische samenwerking naar toe als twee lidstaten het niet eens 
nodig achten hiervoor de instemming van hun partners te vragen ? 
Men zegt dat de gewraakte maatregelen tijdelijk zijn . Majr het is 
niet ondenkbaar dat Italiè en Denemarken net zolang nun eigen weg 
gaap tot de voorwaarden die hun unilaterale beslissing hebben gemo
tiveerd, met meer bestaan Hier doet zich bovendien een andere vraag 
op Wat gaat er nl gebeuren als Italié weigert dfe beschikkingen van 
de Europese kommissie uit te voeren ? Een Italiaanse weigering zou 
andere lidstaten een voorwendsel kunnen toespelen om op hun beurt 
" represailles » te overwegen en door te voeren. Om die ongunstige 
ontwikkeling te voorkomen kan men alleen nog rekenen op een soort 
herbeuwstwording, het besef nl dat onze welvaart valt of staat met 
de geplande Europese samenwerking. Maar ook die hoop is broos als 
men ziet dat Frankrijk monetair (weldra ook ekonomisch '') zijn eigen 
gangetje gaat en Groot-Brittannie helemaal geen aanstoot neemt aan 
de eigengereide maatregelen van Kopenhagen en Rome. Als niet in 
extremis een Europese refleks loskomt zal de door de Britse socialis
ten zo belasterde Europese onderneming al ter ziele zijn nog vóór de 
Britse minderheidsregering haar nieuwe toetredingsvoorwaarden heeft 
gedikteerd ! 

BUITENLANDS KOMMENTAAR 

Van de week eindigde een eerste 
fase van de « demokratische res
tauratie » in Portugal. Met gene
raal de Spinola als president ligt 
un ook de sinds drie weken be
loofde voorlopige burgerregering 
in onmiddellijk verschiet. 

Tijdens de afgelopen weken heeft 
die militaire junta reuzenwerk ver
richt. De Portugezen hebben niet 
alleen hun spreekwoordelijke op
gewektheid herwonnen (Le Portu-
gais sont toujours gais I) maar ze 
hebben ook gulzig en onverzadig
baar van hun teruggevonden vrij
heid gesnoept. Het pleit voor de 
beleidsrijpheid van de diverse, 
nieuw opgedoken politieke leiders 
dat de 1 meifeesten nergens uit 
de hand liepen. Waarschijnlijk zal 
het de voorlopige burgerregering 
zijn die de eerste interne schok
ken zal moeten opvangen : gelei
delijk komt de sociale druk met 
forse looneisen opzetten. 

Zorgenkind nummer één blijft als
nog de situatie in Afrika. Het is 
geen toeval dat Costa Gomez 
vooreerst naar Mozambique toog. 
De junta had immers voorafgaan

delijk gevraagd dat de onder
grondse bevrijdingsbewegingen in 
het volle daglicht zouden treden 
maar de omstandigheid dat het 
anti-Portugees verzet in Afrika 
geen' uniform gezicht vertoont 
heeft hinderlijk op de verhoudin
gen ingewerkt. In Guinee-Bissau 
heeft de PAIGC vorig jaar al een
zijdig de onafhankelijkheid uitge
roepen. Vandaag is er nog altijd 
geen gemeenschappelijke verkla
ring van PAIGC, Frelimo (Mozam
bique) en MPLA (Angola). Vooral 
in M. en A. is de toestand alles 
behalve gunstig voor Portugal. In 
Mozambique voelen de blanke ko
lonisten zich erg verbonden met 
hun Rhodesische en Zuidafrikaan-
se vrienden. Zuid-Afrika is niet 
erg gerust over een ontwikkeling 
waarbij een zwarte staat zich zou 
opstellen tussen wat vandaag nog 
van « blank Afrika » overblijft. 
Zuidafrikaanse hulp aan die blan
ke kolonisten is dan ook niet uit
gesloten —• wat dan weer op een 
hernieuwde uitgave van het fa
meus Rhodesisch experiment zou 
kunnen uitlopen. 
In Angola is de toestand voor de 

guerillero's biezonder gekompli-
ceerd. Het verzet ligt daar ver
splinterd over drie militante groe
peringen (MPLA, Grae en Unita) 
die elkaar de nationalistische or-
todoxie betwisten. Anderzijds kan 
dit land de Portugese bescher
ming best missen. Maar in dit 
fabelachtig rijk land dat ahw barst 
van grondstoffen en andere na
tuurlijke rijkdommen (wat dit be
treft wordt het wel eens met Bra
zilië vergeleken) zouden blanke 
kolonisten zijde kunnen spinnen 
uit de verdeeldheid van de autoch. 
tone verzetsorganisaties en aan
sturen op een soort multiraciale 
en autonome staat die in een los
se federatie met Lisabon de blan
ke belangen aldaar zou beveili
gen. Maar ook die oplossing die 
trouwens aardig aanleunt bij de 
inzichten van de junta heeft tot 
dusver geen begin van konkreti-
sering gekregen. Vandaag is al
leen bekend dat de Afrikaanse na
tionalisten nog altijd wantrouwig 
staan tegenover de « Portugese 
revolutie ». Men zal die revolutie 
— waarvan men bezwaarlijk de 
« originaliteit » kan loochenen — 
pas dan geslaagd kunnen heten 
als ze nu ook nog een even vreed
zame als oorspronkelijke dekolo-
nizering kan op gang brengen. 
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IN MEMORIAM 

CLEM COLEMONT 
Wij vernemen zopas het overlijden van ingenieur Clem Cole-
mont, 54 jaar. Ir. Colemont behaalde te Leuven het diploma 
van landbouwingenieur en was leraar aan de landbouwschool 
te Sint Truiden. Ook Jef Liebens, Joris De Graeve (beiden ook 
reeds overleden) en Wim Jorissen behoorden tot de groep 
van toenmalige dertigers, die in Limburg pionierswerk ver
richtten voor de Volksunie. Jarenlang was hij de spil in het 
arrondissement Hasselt-Sint-Truiden. Ook bij de jongste ver
kiezingen verscheen hij als kandidaat op onze lijsten. De jong
ste jaren hield hij zich intensief bezig met de werking van 
het Vlaams Ziekenfonds. 

De begrafenis heeft heden zaterdag plaats om 10 u. 30 in 
Nieuwerkerken bij Sint Truiden. We zullen er samen afscheid 
nemen van een goed kameraad, een Vlaming uit één stuk en 
een goed mens. Aan zijn nabestaanden betuigen we ons in
nig medevoelen. 

NIEUWE 
BSP-BANKIER 

Het is de gewoonte van Jos 
Eynde de VU aan te vallen om
dat Lode Claes beheerder is in 
de Bank Lambert. De CVP en 
de PVV die veel meer bankiers 
tellen laat hij met rust. 
De beste grap is echter dat de 
heer Van Eynde thans zelf bank-
beheerder geworden is en wel 
in de Bank van het Gemeente
krediet. 
Zo wordt het getal BSP-ban-
kiers weer met een eenheid 
vergroot. De heren Evalenko, 
Vloeberghs en Beauvois in de 
Nationale Bank, mevrouw Simo-
net in de Bank Lambert en de 
heer Naessens in de Bank van 
Parijs en de Nederlanden. 
De BSP is op het goede pad. 
En dan de jongens maar links 
doen ! 
Nog een geluk dat de Banken 
niet meer kunnen springen zo
als de Arbeidsbank van vader 
Anseele. 

DE NIEUWE 
VOORZITTER 

Jean Bascour, de nieuwe voor
zitter van de Nederlandse Kul-
tuurraad, is de zoon van een 
Waal, doch hij is sinds enkele 
jaren flamingant geworden. Dit 
heeft hem in de eigen partij 
heel wat moeilijkheden berok-
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kend. Thans plukt hij de vruch
ten van zijn moed. Onbetwist
baar heeft het ongenoegen van 
de Volksunie met de kandida
tuur van franskiljon Kempinaire 
in zijn voordeel gespeeld. Enke
le PVV-ers, die moeilijkheden 
vreesden, zijn daarom Bascour 
gaan steunen. 
Opmerkelijk' was het dat de 
vroegere voorzitter, senator Van 
de Kerckhove (node ?), opgeof
ferd door zijn ooiitiek pleegkind 
Wilfried Martens, plaats geno
men had niet op de eerste r i j , 
zoals men normaal kon verwach

ten, doch op de voorlaatste r i j . 
Sommige CVP-ers beweerden 
dat hij dit zelf gewenst had. 
Feit is echter dat de « ouderen » 
— Van de Kerckhove is 56 ! — 
in de CVP vrij stelselmatig aan 
de dijk worden gezet. 
Leo Van Ackere werd onder
voorzitter van de Kultuurraad. 
Deze senator die nochtans hard 
werkt is pas 46, doch ook hem 
gaat men geregeld voorbij als 
minister. Evenals Van de Kerck
hove, Swaelen en Tindemans 
was hij algemeen sekretaris van 
de CVP. Tegen hem speelt dan 
de wrok weer van de ouderen 
omdat men in hem de voor
naamste bewerker ziet van de 
uitschakeling van de ouderen. 
Bij de jongeren krijgt hij echter 
evenmin veel steun. 
De onderlinge strijd in de CVP 
is een stille strijd, doch de 
strijd is er : onbetwistbaar. 

FRANSKILJON EN 
FLAMINGANT 

Aan de verkiezing van senatoi 
Bascour tot voorzitter van de 
Nederlandse Kultuurraad ging 
achter de schermen heel wat 
strijd vooraf. 
Aanvankelijk was de Kortrijk-
zaan Kempinaire de enige kan
didaat door voorzitter Grootjans 
vooruitgeschoven. Niet alleen 
was deze oud-staatssekretaris 
vroeger gekant tegen het be^ 
ginsel van de eigen Kultuurraad 
hij is ook nog een stukje Frans
kiljon, zoals een klein dozijn an
dere PVV-ers die in Kamer en 
Senaat de PVV-rangen vullen. 
De Volksunie had laten verstaan 
dat ze in geen geval vrede zou 
nemen met volksvertegenwoordi
ger Kempinaire als voorzitter. 
Vrij vlug waren er dan vier kan
didaten : Kempinaire, Bascour, 
Daems en Lahaye, waarvan bei
de laatsten zich terugtrokken 
om Bascour te steunen. 
Fraktievoorzitter Lahaye beleef
de ten slotte het genoegen zijn 
aartsvijand Kempinaire de dood
steek toe te dienen. Kempinaire 
had Lahaye in de vorige rege
ring tegen hun onderlinge af
spraak in de portefeuille van 
staatssekretaris ontfutseld. Bas
cour haalde het in de PVV-frak-
ties met 16 tegen 15. De stem 
van Lahaye bleek beslissend. Se
nator Lahaye, die zin voor hu
mor heeft, zei naderhand dat 
hij voor de eerste keer voor een 
flamingant en tegen een frans
kiljon had gestemd. 

OPEN BRIEF AAN 

3.180.118 WALEN 

J. Francis, medewerker aan « Pourquoi-pas ? », is een door-
verfranste afstammeling van Vlaamse stronk en Brusselaar 
in hart en nieren. Het is in die hoedanigheid dat hij zich tot 
« de Walen » richt om met zijn scherpe pen en in zijn spet
terend proza te betogen wat Walen en franstalige Brusse
laars scheidt en verenigt. 
Daar de bewoordingen met dewelke hij Brussel met zijn pri
vilegies kenmerkt uit een onverdachte hoek komen, zijn zij 
het citeren waard. 
« Jarenlang heeft Brussel zich afgezonderd in zijn zelfzucht 
en alle voordelen binnengerijfd van de unitaire staat waarvan 
zij het centrum was.. ». « Jarenlang heeft Brussel met hoog
hartige arrogantie met de driekleur gezwaaid ». 
De verfransende invloed van de school tipeert hij kleurrijk : 
« Welgestelde boeren, zelfs arme arbeiders getroostten zich 
tot bloedens toe de nodige inspanningen om hun zonen te 
Brussel in het Frans te laten studeren. Zij kwamen naar de 
stad om te leren d.w.z. te ontleren zichzelf te zijn als Vla
mingen om het Gulden Vlies van de Franse taal te verwer
ven dat voor hen alle deuren kon openstellen. Het waren 
mannen die wilden « heren » worden ». 
Hij beschrijft de onnoemelijke vernederingen van deze Vlaam
se jongens. 
Volgens Francis sloeg het « belgicanisme » van de fransta-

. lige Brusselaars om zodra zij begrepen dat de Nederlands-
taligen in het unitaire bestel de meerderheid konden spelen. 
De beveiliging van haar levensstijl van « vrijheid » en haar 
Frans taalgebruik deed de Brusselse Frankofonie tot solidari
teit met Wallonië neigen. 
Beulemans is dood. De Waalse leiders in het FDF deden Brus
sel zijn belgicanisme afzweren en federalistisch voelen uit 
afweer tegen de Vlaamse Beweging. 
En toch... betoogt Francis... bestaat er een grote afstand tus
sen Walen en Franstalige Brusselaars. Deze laatsten kunnen 
in vele opzichten hun Vlaamse afstamming niet vergeten. 
« Het is mij (Franstalig) Brusselaar onmogelijk mij als Waal 
te bevestigen ». Walen en franstalige Brusselaars hebben al
leen de taal en een bepaalde opvatting van de vrijheid ge
meen. Nog deels in Vlaanderen geworteld kunnen de frans
talige Brusselaars een verrijking zijn voor de kuituur van 
Wallonië omdat de Vlamingen hun raam openstellen voor de 
Nederlandse, Angelsaksische en Germaanse wereld. Waals-
Frans Brusselse solidariteit ja - indentifikaties neen. 
Het is goed dat wij Vlamingen de geestesgesteldheid kennen 
van hen die wij naast ons en tegen ons staan hebben. In die 
zin is dit boekje meer dan lezenswaard voor allen die verant
woordelijkheid dragen in de Vlsams-nationale beweging. 

M. VAN HAEGENDOREN 
senator. 

LETTRE OUVERTE A TROIS MILLIONS CENT QUATRE VINGT 

MILLE CENT DIX-HUIT WALLONS 

door J. FRANCIS - Ed. L. Musin'"Brussel 1974 - 72 biz. (adres . 
J. Musin, Brabanconnelaan 99, 1040 Brussel). 

SENAAT 

Voor het investituurdebat had de Volks
unie vorige week drie sprekers aangeduid 
nl. de senatoren Van der Eist, Jorissen en 
Van Haegendoren. Vorige week reeds pu
bliceerden we 'n uitvoerige samenvatting 
van de tussenkomst van senator Jorissen. 
We beperken ons vandaag tot de twee an
dere VU-sprekers. 

ONVERDEELDE 
AANDACHT 

In de pers werd terecht aangestipt dat de 
tussenkomst van partijvoorzitter Van der 
Eist zeer aandachtig door de Senaat werd 
beluisterd. Ze was dan ook de moeite 
waard omwille van haar globale visie en 
haar zakelijke inhoud en st i j l . 
De eerste-minister, aldus voorzitter Van 
der Eist, wordt gekonfronteerd met twee 
soorten vraagstukken : de interne en de
ze die onze grenzen overschrijden zoals 
de inflatie. Deze dient in een ruim ver
band bestreden maar niets belet de rege
ring, maatregelen te treffen oni in eigen 
land de inflatie in te tomen. Inflatiebe-

strijding per sektor heeft geen zin, alleen 
een globale aanpak telt. Ook dient de 
staat zelf het voorbeeld te geven. In dit 
verband vroeg de spreker, dat de verant; 
woordelijkheid van de vorige regering zou 
vastgelegd worden, er dient een financi
ële inventaris gemaakt te worden, de ver
antwoordelijkheid, ook van de socialisti
sche ministers dient vastgelegd te wor
den. 

Mr Van der Eist pleitte dan voor een ech
te inflatie-bestrijding : inkrimping van de 
geldstroom, rekening houdend met de 
prijsstijging van de grondstoffen op de 
wereldmarkt, waardoor hij meteen op het 
terrein van de EEG belandde, die een zwa
re krisis doormaakt. Deze moeilijkheden 
zijn niet op te lossen door rechtstreekse 
verkiezing van een Europees parlement, 
het probleem ligt in de bevoegdheid van 
dit parlement en daarop hebben recht
streekse verkiezingen geen invloed. 

De vu-voorzitter stelde vast dat de opeen
volgende regeringen er niet in slaagden 
de doelstellingen van het plan 1971-1975 
te verwezenlijken, vooral qua overheids-
besparingen schoten ze te kort. Het defi-
ciet zou nog hoger liggen zonder de re
cente stijging van de belastingsopbrengst. 
Hij betreurde de stijging van de indirekte 
belastingen, in wezen onrechtvaardiger 
dan de direkte. 

Wanneer de staat zelf het voorbeeld niet 
geeft is een planekonomie zinloos. De ef
ficiëntie van een plan hangt af van het 
begrotingsbeleid. Hier ook dienen de 
verantwoordelijkheden vastgelegd, o.a. 
van de BSP. 
De interpellant drong aan op de voortzet-

-ting van het parlementair onderzoek i.z. 

het RTT-schandaal (wat achteraf door de 
premier in positieve zin werd beantwoord, 
ook heeft men hier geen regeringstoela
ting nodig, vermits het om een parlemen
tair recht en initiatief gaat). 
Tot slot sprak hij over de gewestvorming : 
de overgangsfase heeft nu lang genoeg 
geduurd, de dialoog van Steenokkerzeel 
moet hervat worden. De VU wil een goede 
gewestvorming en zal daarom de kans die 
na Steenokkerzeel open blijft niet onbe
nut laten. In verband met de vertragings-
maneuvers liet onze voorzitter niet na, de 
verantwoordelijkheid van de BSP aan te 
tonen. 

KULTURELE AUTONOMIE 

De tussenkomst van senator Van Haegen
doren was vooral gewijd aan de kulturele 
autonomie. Ook hij was van mening dat 
de overgangsfase nu lang genoeg duurde 
en dat bv. i.z. dotaties klare wijn moet 
geschonken worden : de regering moet 
zo spoedi" mogelijk een definitieve in
ventaris opmaken. Ook inzake onderwijs 
protesteerde senator Van Haegendoren te
gen de uitholling van de kulturele autono
mie. Hij sprak besluitend de hoop uit, dat 
de eerste-minister de kulturele autonomie 
zou kunnen waarmaken op alle domeinen. 
Beide sprekers werden nagenoeg niet on
derbroken. Nu is het wel zo dat in de Se-
naar « ander manieren » de toon aange
ven dan in de Kamer. 

KAMERLID PAUL PEETERS 
EN HET 
INVESTITUURDEBAT 
In ons bondig overzicht van de tussen
komsten van onze mandatarissen in het 
investituurdebat in de Kamer is deze 
van onze vijfde man weggevallen. We 
willen deze leemte herstellen en vatten 
hierna de tussenkomst van het nieuw 
VU-kamerlid Paul Peeters (tevens zijn 
maiden speech) samen. 
Hij vroeg de regering om opheldering no
pens de passus in de regeringsverkla
ring, dat nl. naar verbetering van het so
ciaal statuut van de zelfstandigen zal 
gestreefd worden. Is dat volledige gelijk
heid ook i.z. pensioen ? De financiële 
middelen voor een redelijke oplossing zijn 
er. Kamerlid Peeters pleitte voor een 
stopzettingsvergoeding voor zelfstandigen 
in niet-leefbare bedrijven en somde dan 
diverse belangrijke punten op waarover 
in de regeringsverklaring niets te.vinden 
is : bijscholingskursussen, verbetering 
van de ekonomische toestand van 4JB zelf
standigen, beroepsopleiding (nodig aan 
een algemene reorganisatie toe), toe
gangsmogelijkheden tot de buitenlandse 
handel voor de KMO, de vermenigvuldi
ging der grote distributiecentra, enz. Wat 
met de prijskontrole ? De land- en tuin
bouw ? De fiskaliteit (waar blijft de sane
ring van het BTW-stelsel voor zelfstandi
gen. 

De Volksunie zal dan ook eisen dat aan 
de middenstand de nodige aandacht be
steed wordt : « wij zullen daar scherp 
op toezien » aldus het slotwoord van 
Paul Peeters eerste en snedige tussen
komst in de Wetstraat. 
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MEI 

18 Boom VU-Kinderfeest. Zaal Rex, Grote Markt, te 14 u 30 
Inkom gratis 
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 i 
25 Antwerpen : VUJO arr. lentefeest voor jong en oud, m het 
Jeugdcentrum " Lange Wapper », Van Trierstraat, te Antwer-
len , 

25 Duffel : VU-lentebal. Show- en dansorkest Jos Mondi 
Zaal Alcazar, Handelsstraat 
26 Merksem : Vlaams Nationaal Zangfeest (Sportpaleis). 
31 Kontich : VUJO-« Klein-kunstavond » met Willem Ver-
mandere Zaal " Pronkenborg » (Kontich Kazernen) 

JUNI 
12 Antwerpen : VU-arr. Antwerpen : « Huldiging Armand 
Preud'homme ». 
16 Edegem : Prijsuitreiking jeugdtekenwedstrijd, ingericht 
door het VNSE Lokaal « Drie Eiken » (VI Nat Centrum) 

AKTIVITEITEN 
VAN HET 
DOSFEL
INSTITUUT 

REGIONALE AKTIVITEITEN 

OOST-VLAANDEREN 

VORMINGSKURSUS ' WIJ IN/EN DE POLITIEK » 
(Centrum Reinaert Remaertstraat) 

• DONDERDAG 13 JUNI om 19 45 uur 
Cafe-Zaal Reinaert - Kon M Hendrikaplein) 

Inschrijving en uitvoerig programma bij H Leyseele, Zwijn 
aardesteenweg 698, 9000 Gent 

WAASLAND 
Vormingskuisus " Akties plannen en voeren » (3 dagdelen) 

— maandag 20 mei om 20 uur 
— maandag 27 mei om 20 uur 
in de zaal van het hotel lestaurant -Spiegelhof". Stationsstr 
St Niklaas 
Een vörmingskursus over basis-inzichten in het opzetten en 
uitvoeren van akties, als demokratisch bewustwordmgs 
proces 
Inschrijvingen JP Mees, 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 andeie 
mensen en hun bijdrage het goed leiden van een samen 
komst o a een afdelingsbestuur en haar vergaderingen 
— ZATERDAG S JUNI 9 30 u - 17 u 
— ZATERDAG 15 JUNI 9 30 u 17 u 
Inschrijving vooraf bij Janme Craps-Van Welde, Leuvense 
weg 277 3070 Kortenberg en door betalen van 200 fr op 
rekening D I BRABANT nr 433-7093721-39 (2 x middagmaal 
ti jd, koffie + teksten inbegrepen) 
Al deze aktiviteiten gaan door in het Kultuieel Centrum te 
Strombeek Bever (Gemeenteplein), telkens te 20 uur 

VOLKSUNIE-VROUWEN 

We plannen een nationale vergadering vandaag 18 mei om 14 
u in het vormingscentrum « De Sirkel », Drongen bij Gent 

Oorspronkelijk hadden we gedacht te Brussel te vergaderen, 
op dezelfde datum, maar omdat zoveel Dosfel-aktiviteiten 
waren belegd diezelfde dag, besloten we twee zaken te 
kombineren onze vergadering en een van de Dosfelvergade 
ringen We kozen Drongen 

Al wie belangstelling heeft, is welkom We ontmoeten vrou 
wen, werkzaam in het VU-kader, die al dan met verenigd 
zijn in een georganiseerde vrouwengroep 

In het kader van " 1975-lnternationaal Jaar van de Vrouw •• 
is het nodig dat we elkaar ontmoeten 

Wie meer inlichtingen wil, kan terecht bij Huguette De 
Bleecker, Tolhuislaan 15, 9000 Gent, tel. 09/25 64 87. 

ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 
KOO 

De laatste VVM aktiviteit voor 
het verlof zal gewijd worden aan 
de KOO leden Het VVM-bestuur 
weet met welke avond u t meest 
gelegen komt Wij vragen daarom 
de KOO leden aan VVM voorzitter 
Hugo Andries, Turnhoutsebaan 116 
te 2200 Borgerhout, tel 36 59 67 
de geschikte dagen te laten ken
nen voor een vergadering van de 
KOO-leden en wel voor de periode 
tussen 1 en 15 juni 
TOPONTMOETING 

Een volzet « Trefpunt » te Deur 
ne verzamelde op vrijdag 10 mei 
II onze afdelingsafgevaardigden 
vooi de «Ontmoeting met de Top» 
Gezien de afwezigheid van partij 
bcstuursekretaris Evrard Raskin 
(zeer aanvaardbaar wegens fami
liale toestand) en algemeen di 
rekteur Toon Van Overstraeten 
(met onze wensen tot een spoe
dig herstel), was het Partijvoor
zitter Hugo Schiltz die het alleen 
als " Top " moest opnemen als 
o een tegen (over) allen » Hoe 
verschelden van formulering of 
aard, en hoe talrijk ook de gestel
de vragen waren, geen enkel ant
woord bleef tussen heuvel en 
aarde hangen De klaar en duide
lijke antwoorden, gemoedelijk, 
soms kordaat voldeden alle aan
wezigen BIJ het slot van deze 
« One-man-Top » zal Partijvoor
zitter Hugo Schiltz, voorzeker aan
gevoeld hebben, met alleen de 
dank van zijn Antwerpse kaderie 
den m ontvangst te mogen nemen 
voor deze •> Top-ontmoetinq », 
doch, dat de hem gebrachte over
weldigende en eindeloze ovatie, 
de uiting was van onze zeer hoge 
waardering ' 

ANTWERPEN (Stad) 
KVO 

Opvoering van « Op de purp ren 
hei » van Armand Preud'homme 
Op woensdag 12 juni Kaarten op 
het sekretanaat tel 35 84 65 
DIENSTBETOON 

Elke maandag treft u op het se 
kretariaat een volksvert aan van 
16 tot 20 u om samen met u uw 
problemen op te lossen Verder is 
het sekretanaat alle dagen open 
van 9 tot 16 u 30 
UITSTAP 

Zondag 19 mei door de parel 
der Voorkempen onder de kundi
ge leiding van een heemkundige 
qids van de streek Bijeenkomst 
aan de kerk te 's Gravenwezel 
om 10 u Knapzak meenemen 

BALEN-OLMEN 
ANZ - ZANGFEEST 

Inlichtingen in « De Leeuwen » 
Kerkstr 63, Balen of tel Vaes 
Georges 33 720 

AAN DE AFDELINGEN 
Voor het inrichten of vastleg

gen van plaatselijke dans- of 
feestavonden op afdelingsvlak, 
verzoeken wij onze afdelingsbe
sturen, 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 ! 

Wim Claessens, 
arr. sekretaris. 

BERCHEM 
<V0 VOORSTELLING 

Kaarten voor de KVO-voorstel 
ling >• Op de purp ren hei » op 12 
(uni kunnen aangevraagd worden 
bij Vital Peeters Apollostr 47 tel 
21 46 24 

BOECHOUT-VREMDE 
BBESTEL NU 

Uw kaarten voor de Armand 
Preud homme viering door de 
Volksunie aan 75 fr bij Fred Ent 
jrouxk Kapelleveldstr 3 Boe 
:hout 

BORGERHOUT 
KAARTEN 

Voor het zangfeest -) IJzerbede
vaart zijn te bekomen bij mevr 
Van Geert, Lt Lippenslaan, tel 
36 68 29 

DicnscBccoon 
ANTWERPEN : 
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. 
KONTICH : 
Woensdag 22 mei : volksvert. R. MATTHEYSSENS. 
Lok. : Alcazar, Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32, van 19 tot 20 u. 
Senator WIM JORISSEN 
20 MEI 1974 : 

VORSELAAR : café Bierhuis, Kerkstr. 4, tel. 014/519.97, van 18 tot 19 u 
HERENTALS : « De Zalm », Grote Markt, tel. 014/211.17, van 19 tot 20 u 
NIJLEN : Kerkplein 6, tel. 03/82.84.51, van 20 tot 21 u. 
BERLAAR : bij W. Luyten, Liersestwg 1402, tel. 03/82.11.93, van 21 tot 
22 u 

Senator C. VAN ELSEN 
20 MEI 1974 : 
MOL-SLUIS : « Sport », Peeters-Puts, Sluis 178, van 20 u. 45 tot 21 u. 15. 
MOL-GINDERBUITEN : « De Witte », Muyts-Geubbelmans, Ginderbuiten, 
213, van 21 u. 15 tot 21 u. 45. 
21 MEI 1974 : 
MEERHOUT : « Watermolen », Molenpad 8, van 19 u. 15 tot 19 u 45. 
EINDHOUT : €< Binnemans », Dorp 23, van 20 tot 20 u. 30. 
VEERLE : « De Wijngaarde », Dorp 374, van 20 u. 45 tot 21 u. 15. 

ARMAND PREUD'HOMME 
Kaarten te bekomen bij ons arr 

bestuurslid Hugo Andries, Turn
houtsebaan 116, tel 36 59 67 
GELUKWENSEN 

Aan onze jonge simpatisanten 
Inge Van Vlerken en Dirk De Co 
ninck die heden in het huwelijk 
treden Veel geluk en zon ' Ook 
onze felicitaties aan de ouders 
en in het bijzonder aan onze wak
kere bestuursleden dé h en mevr. 
Theo De Coninck-De Smet 
VUJO 

Vujo-Borqerhout legt een bus in 
naar de IJzerbedevaart te Diks-
muide Vertrek te 7 u aan het 
gemeentehuis en te 7 u 10 aan 
de Vesper op te Boelaerlei Na 
Diksmuide gaat de tocht naar 
Oostende Prijs 100 fr In te 
schrijven bij Vujo-verantwoordelij-
ke Guido Weyn, Gitschotellei 335, 
tel 21 42 83 

DEURNE 
FINANCIËLE MOBILISATIE 

Onze bestuursleden en mandata
rissen zijn nog volop bezig met 
de financiële mobilisatie Geef 
hun een gul onthaal 
A PREUD'HOMME VIERING 

Kaarten zijn te verkrijgen bij 
Dedrie, Ergo de Waellaan 28, 
Deurne-Zuid. tel 21 31 29 
KOLPORTAGE 

Heden zaterdag 18 mei houdt 
onze afdeling een nieuwe kolpor-
tage met het weekblad « Wij » 
Bijeenkomst om 14 u bij De 
Landtsheer, Ergo de Waellaan 66, 
Deurne-Zuid Allen op post 

DUFFEL 
IJZERBEDEVAART 30 JUNI 

Vertrek om 6 u 30 met 2 of 3 
autobussen waarvan er na de be 
devaart 2 naar Brugge rijden en de 
derde naar "> Prijs 180 fr (bus, 
fooi chauffeur en inkom) Terug 
om 24 u Inschrijvingen (jeugd-
klub Die Leu en Vlaamse Kring) 
Emmen Gerd, Ganzenkoor 97 ; Put-
teneers Guido Lintsestwg 128 , 
Aerts Willy Rietlei 12 Sels Mar. 
leen, Muqgenberg 24 , Lemmens 
Marilyn Mechelsebaan 166 
Daems Alfons, Hoogstr 322 
Enk Nauwelaerts Stationsstr 1 
zaal Luna Handelsstr 14 

EDEGEM 
OVERLIJDEN 

VU-afdelmg Edegem betuigt 
Tierbij haar deelneming in 't plot
se verlies dat de families Bert 
Ghijs-Dumez en Piet Willems Du-
mez t i^ f bij het overlijden van 
Eduard Dumez, schoonvader van 
onze beide leden 

EKEREN 
HULDE PREUD'HOMME 
Inlichtingen hieromtrent te beko
men op het VU-sekr., Geesten-
spoor 72 te Ekeren, tel 41.04 41. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Onze mandatarissen zijn steeds 

bereid om u te helpen Alfons 
Bollen, Koekoeklaan 7, te! 
64 49 43 
Maurits Van Tongerloo Lelien-
laan 62 tel 64 55 14 
Lode Van Vlimmeren, Hoogboom-
stwq 22, tel 64 41 48 
Veerie Thyssens, Geestenspoor 
72, tel 41 04 41 

HOBOKEN 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Elke maandag en dinsdag van 
18 u 30 tot 19 u 30 m lokaal 
' Vlaams Nationaal Centrum » 
Steynstr 85 
DIENSTBETOON 

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

HOVE 
'T WORDT HOOG TIJD 

HIJ wacht op u Klauwens ge
reed om je huisgevel te sieren 
uw straat buurt of gemeente een 
Vlaamser aanzicht te geven Laat 
de •• Leeuw » wappeien, de 
Vlaamse hoogdagen naderen Kon 
taktadressen voor bestellingen 
Willem Nollet Wouwstr 82, tel 
55 65 46 Op de Becq Groenstr 
27, tel 55 54 17 en Hoogstoel A 
Mortselsestwq, tel 55 30 77 
DIENSTBETOON 

Jan Lernout, Parklaan 2 tel 
55 34 73 en Guido Verheyden Ka 
pelstr 70, tel 55 26 71 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 

KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 
(Let op het huisnummer !) 

Telefoon (03)36.86 62 

ALLE MONTUREN 
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MECHELEN (Arr.) 

AKTIVITEITEN 

Sinds de verkiezingen kwamen 
besturen en propagandisten in de 
meeste afdelingen samen op een 
etentje waarop sen. Jorissen en 
de volksvert. Ludo Sels en Joos 
Somers over het algemeen aan 
het woord kwamen. Dit gebeurde 
te 'L ier (arr.), te Booischot, Duf
fel, St-Katelijne-Waver, Bornem, 
Berlaar, te Lier (plaatselijke afde
ling) en te Hombeek. Overal veel 
volk en nieuwe geestdrift. Te Mij
len trok het plaatselijk bal op
nieuw een massa volk. 

Op arr. vlak werden plannen 
uitgewerkt voor de stichting van 
nieuwe afdelingen en voor de uit
breiding van het dienstbetoon. 

MERKSEM 

JHON VAN DUCK f 

Wij bieden aan onze medeleden, 
Fred Van Dijck-Clara Govaers en 
Louis Brictuex-Van Dijck ons op
recht medevoelen aan bij het 
smartelijk verlies door het afster
ven van hun vader en schoonva
der. Aan de familie Van Dijck-
Hermans en in het biezonder aan 
mevr. Nelly Van Dijck-Hermans 
betuigen wij hoe diep wij getrof-
Pen werden door dit onverwacht 
en plotseling heengaan van Jhon. 
Hij was een braaf man en een 
goed Vlaming, zonder veel ver
toon, maar steeds ten zeerste 
begaan met de strijd die wij Vla
mingen moeten voeren. Zijn vrien
den zullen zijn nagedachtenis in 
ere bewaren . 

De vrouwenafdeling VU-Merk-
sem, betuigt haar voorzitster Cla
ra Van Dijck-Govaers haar oprech
te deelneming bij het afsterven 
van haar haar schoonvader, de h. 
Jhon Van Dijck. 

IJZERBEDEVAART 

f r worden u via formulieren en. 
kele vragen gesteld en wij hopen 
maar dat u al dat werk van VU-
sekr. Alfons Brat zult weten te 
waarderen door het tijdig invullen 
en terugbezorgen van de vragen
lijst. 

VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 
Bestel kaarten bij Jan Vinken, 

Akkerbouwstr. 71. Inlichtingen In 
• Tijl ». 

MOL 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Wie graag mee gaat naar het 
zangfeest kan van nu af inschrij
ven op het VU-afd. sekr., Beek-
str. 22, tel .014/32320. Wij zor
gen dan voor vervoer en toe-
gangskaarten. 

MORTSEL 
ARMAND PREUD'HOMME 70 

Maak deze enige feest- en 
huideviering mee I Bestel on
middellijk uw kaarten bij Em. 
Croes (afde. sekr. Mortsel), tel. 
49.12.20 of bij arr. sekr. Wim 
Claessens, tel. 55.39.09. 

IN MEMORIAM 
Vorige zaterdag 11 mei vergezel, 

den vele Vlaamse vrienden, ons 
trouw en geacht medelid, de heer 
Gerard Servaes (79) naar zijn 
laatste rustplaats. Zowel de Mort-
selse VU als het Vlaams Verbond 
van Gepensioneerden en VOS, ver
liezen aan de h. G. Servaes een 
zeer trouwe vriend en medelid, 
onkreukbaar in zijn rotsvaste 
Vlaams-nationale overtuiging. 
Wij betuigen hierbij ons diep me
devoelen aan de zeer geachte fa
milies Servaes, Mommaerts, 
Slaets en Dansaert. 
VUJO 

De plaatselijke VUJO-kontakt-
avond van 8 mei II. kende, in aan
wezigheid van Vujo-nat.-voorz. 
Hugo Coveliers, en arr. afgev. K. 
Van Reeth, G. Van Bueren en mej. 
Anita Viane, als « eerste steen
legging » een werkelijk geslaagde 
aanwezigheid en belangstelling. 
Onze fris opgerichte Mortselse 
VU-jongeren-kern zet het licht op 
groen. 

NIEL 
DIENSTBETOON 

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

NIJLEN 

BAL VAN DE BURGEMEESTER 
Op zaterdag 25 mei : 4e bal van 

de burgemeester, georganiseerd 
in de feesttent op het Kerkplein. 
De integrale opbrengst gaat naar 
de Nijlense afdeling van het Rode 
Kruis. Orkest : Eddy Romy. Toe-
gangskaart (50 fr.) met tombola, 
waarmede een prachtige ring met 
briljant kan gewonnen worden. 

Zaterdagnamiddag : groot kin-
derfeest. Aanvang : 14 u. Toegang 
25 fr. Gasten : een goochelaar, 
een orgelman en Tante Terry. 

Zondag 26 mei : in de feest
tent : Ie Steroptocht met koncert 
ingericht door VU-fanfare-drum-
band « Kempenland », met deelna
me van 6 muziekkorpsen. Aan
vang 15 u. Toegang gratis. 

ST-JOB-IN-'T-GOOR 
IJZERBEDEVAART 

Traditioneel zal St-Job met een 
sterke aanwezigheid te Diksmui-
de opdagen. Schrijf nu reeds in 
aan 150 fr. (touring-car) bij de be
stuursleden. Op 30 juni e.k. ver
trekken wij te 6 u. aan het Kruis
punt. 
HUWELIJK 

Ter gelegenheid van hun huwe
lijk wensen VU-afdeling en be
stuur, een prima start en fijne 
vaart aan het jonge paartje Luc 
Pierlé en Bernadette Mansvelt. 
Eveneens van harte ons welge
meend proficiat aan beider ou
ders, vooral onze afdelingsvoorz. 
en mevr. Emiel Pierlé-De Clercq. 

TURNHOUT 
2e LUSTRUMBAL 

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

WILRIJK 
DIKSMUIDE 

Zoals reeds gemeld legt onze 
afdeling ook dit jaar een autobus 
in naar de IJzerbedevaart. Ver
trek : 7 u. Terug : + 20 u. In
schrijven bij Mia Damen, Koolhof, 
str, 4. 

BERICHT VAN AANBESTEDING 

Op 21^S.19t4 te 11,00 u zal er ten getneentehuize van Mol 
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. 

Voor aanstelling vanaf het academiejaar 1974-1975 worden 
bij het O N D E R W I I Z E N D PERSONEEL volgende man
mandaten vacant gesteld : 

Een V O L T I I D S mandaat in de 

EXPERIMENTELE 
NATUURKUNDE 

Een DEELTI IDSE functie voor de onderwijsopdracht 

BEGINSELEN DER D E L F S T O F K U N D E 

DER A A R D K U N D E , 

EN DER FYSISCHE A A R D R I J K S K U N D E 

De benoeming gebeurt in de rang van gewoon 
hoogleraar, buitengewoon hoogleraar, 
hoogleraar of docent. 

De kandidaatstelling dient te gebeuren via formulieren welke 
alleen op aanvraag kunnen bekomen worden op het Recto
raat van het Limburgs Universitair Centrum, Universitaire 
Campus, 3610 Diepenbeek. Telefoon (011)299.61, en welke 
ingevuld, uiterlijk op vrijdag 7 juni 1974 op dit adres moeten 
toekomen. 

BRABANT 
>iinscBio 

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
(Arrondissement) 
SEKRETARIAAT 

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

LEUVEN (Arr.) 
ZANGFEEST 

Vertrek op zondag 26 mei a.s 
te 12 u. 30 (zeer stipt) op het Mgr 
Ladeuzeplein. Prijs : 90 fr. per 
persoon. Inschrijvingen en betalin
gen bij P. Kuijpers, J. Lipsiusstr. 
21, Leuven (tel. 016/238.36, prk 
829.65). 

DIEST (Kanton) 

ZANGFEEST 

EN IJZERBEDEVAART 

Inlichtingen : neem tel. kontakt 
met Willy Somers, Klappijstr. 55, 
Molenstede, tel. 013/32669. 

ASSE 

EEN NIEUWE TRADITIE ZET IN ! 

Op 1 en 2 juni 1974 (pinkster-
weekeind) : 2e Hoffeest van Jong-
Asse - Volksunie op Hof de Een
hoorn (Cooreman), Keierberg te 
Asse. 

ATTENRODE-WEVER 
AUTOZOEKTOCHT 

Zondag 19 mei : 2e autozoek
tocht ingericht door de VU-afd, 
Attenrode-Wever. Inschrijving ca
fé Frangois Bellen-Cartoir, Dorp-
str. (naast gemeentehuis) vanaf 
13 u. 30 tot 15 u. Aankomst en 
prij ien zaal «'t Hageland- ,Dorps-
str., Attenrode. 

BETEKOM 
BRILJANTEN BRUILOFT 

De h. en mevr. Theo en Bertha 
De Roover-Moons vierden zater
dag j l . hUn briljanten huwelijks-

Senator R. VANDEZANDE 
LEUVEN : 21 mei, Naamsestr. 167, van 19 u. 30 tot 21 u. 30. 
Volksvertegenwoordiger J. VALKENIERS 
SCHEPDAAL : 20 mei. Gemeentehuis, van 18 u. 30 tot- t9 u. 30. 
SCHEPDAAL : 23 mei, Gemeentehuis, van 10 tot 12 u. 

jubileum, met een mis opgedra
gen door pastoor J Dieltjens, met 
zang van Kurt Fleming en orgel
begeleiding door dr Erik Van 
Meensel. Onze hartelijkste geluk
wensen aan het briljanten paar ! 

BRUSSEL 
KONIJNENFESTIVAL 

Vrijdag 7 en zaterdag 8 juni, van
af 18 u., zondag 9 juni vanaf 12 u. 
in ons lokaal Uilenspiegel, Ple-
tinckxstr. 38, 1000 Brussel. Ons 
agglomeratielid Stan Philips zet 
de kokmuts op. Menu 110 fr. Kin
dermaaltijd 60 fr. 

MERCHTEM 
BUS NAAR DIKSMUIDE 

Inschrijvingen en inlichtingen 
op volgende adressen : Merch-
tem Marcel Van den Eede, 
Stoofstr 29 ; mevr. Seldsrs Justi
ne, Jan Maervoetstr. 34 ; Geor
ges De Velder, Vesten 42, Peize-
gem : Gilbert Van Den Borre, 
Middelstr. 8. 

SOC, DIENSTBETOON 
£lke 4de vrijdag van de maand 

zitdag ten huize van dhr Marcel 
Van den Eede, Stoofstr, 29, door 
dhr Guy De Smet, bestuurslid. 

LIMBURG 
AS 
BESTUURSVERGADERING 

Kwam samen op dinsdag 14 mei 
ten huize van voorz. Hubert Ver-
heyen. Waar uit het verslag blijkt 

-dat het ledenaantal regelmatig 
blijft stijgen, wordt er ook verder 
gewerkt, o.m. door een aktieve 
deelname aan de IJzerbedevaart. 

BREE (Kanton) 
AUTORALLY 26 MEI 

Vanaf 13 u. 30 aan café 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. 

BREE 
OVERWINNINGSFEEST 

Onder de talrijke aanwezigen 
die wij reeds hadden vermeld in 
onze vorige uitgave, waren wij 
toch nog de belangrijke afvaardi
ging van de afd. Neeroeteren-Op-
oeteren vergeten. Hiervoor onze 
excuses. 

GENK 
IJZERBEDEVAART 
steeds in verbinding stellen met 
prov, raadslid Door Vandeuren, 
Bresserstr 18, Genk, tel, 011/ 
527,08, 

HALEN 
BESTUURSVERGADERING 

Vergaderde op maandag 13 mei. 
Door allerlei omstandigheden 
diende het bestuur gedeeltelijk 
aangevuld te worden. Dat gebeur

de in aanwezigheid van kamerlid 
Jozef Olaerts en arr. sekr, Jos 
Hermans, 

HASSELT 
ONTMOETING MET DE TOP 

Op dinsdag 28 mei in lokaal 
Warson in aanwezigheid van de 
kamerleden H. Schiltz en E, Ras
kin, leder lid van de arr, raad mag 
tot uiterlijk dinsdag 21 mei schrif
teijk vragen indienen bij arr. voor
zitter Renaat Vanheusden, Zavel-
vennestr, 32, Hasselt, 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 
IJZERBEDEVAART 
200, 150, 100, 75 en 50 fr. Inlich
tingen en inschrijving : D. Lep-
pens, sekretaris VU, tel. : 011/ 
38864. 

DicnscBicoon 
Senator VANDEKERCKHOVE 

KINROOI : 20 mei, bij de h. T. Schoofs, prov. raadslid, Dorp 85, tel. 011/ 

644.13, van 19 tot 20 u. 
GENK : 24 mei, bij sen. Vandekerckhove, Schaapdries 29, tel. 011/ 

546.40, van 18 tot 19 u. 
Verder bij mij aan huis : alle vrijdagen van de maand mei van 18 tot 

19 u, liefst na tel. afspraak (011/546.40). 

Volksvertegenwoordiger E. RASKIN 

EIGENBILZEN : 20 mei, Ursulastr. 1, tel. 011/194.54, van 16 tot 18 IK 30. 

DANK 
Het bestur dankt hiermee alle 

leden die meewerkten aan het 
welslagen van het kant, bal in 
Peer, Een speciale vermelding ver. 
dienen : Sjefkok Joris Verspeelt 
en zijn hulpje Toon Dirix, kassier 
Rik Hermans, tapper Rik Gijbels, 
buitenwipster Lili, tombVolazwoeg-
ster Josette, de taartenbieders, 
de zaalschuurders, de pintenwas-
sers, de pintenpakkers, de « be

roepskelners >> en alle leden die 
het bal met hun aanwezigheid op
luisterden. 

PEER (Kanton) 
DANK 

Alle medewerkers aan het kant, 
bal in Peer worden langs deze 
weg bedankt, We vermelden de 
leden uit de afdelingen en ge
meenten : Peer, Hechtel, Wijch-
maal, Eksel en Brogel, 
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E(m^ het knapste 
kostuum in de e.e.g. 

in de nieuwste mode coupe 

• voorradig in 75 verschillende maten 

• 45 modische tekeningen 

• luxe-afwerking 

• broek voorzien van een 
knievoering en met nog talrijke 
andere voordelen is 

jM^ 
het luxe-herenkostuum 
van zuiver scheerwol 

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

2.500,-F. 
P.S BELANGRIJKE MEDEDELING 

Alle kledingstukken van deze 

SUPER DISCOUNT AANBIEDING 
zijn aangeduid met 
— witte label op de mouw met hun eskamprijs 
— Mister M en Mister M de Luxe 

De verkoop van onze normale collecties heren- en dames-
kleding gaat gewoon verder tegen hun normale ver 
koopprijzen 

Hoe bereikt U best SUCCES KLEDING MEYERS 
0 c s « -ÏAS S [(CS 

r-Tw-r 
Z* berciht U 

besl 
SUCCES 
KLEDING 
MEYERS 

Kleine 
lunnelplull 

F c -• r i B A•-^^ : £ « 5 f 

l <ti^ t ï 

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

M E Y E R S 
' A DE LANCLESTRAAT •< 6 8 NIEC 

0o [Ma> i c SS I I 

INGEVOLGE DE GROTE PRIJSSTIJGING EN TAL VAN ANDERE 
VERHOOGDE KOSTEN ZAL HET «MISTER M» KOSTUUM VAN 
ZUIVER SCHEERWOL BIJ DE NIEUWE AFLEVERINGEN 2 950 FR 
KOSTEN 

ALS U ER NOG EEN KUNT GEBRUIKEN DOET U ER IN ELK GEVAL 
EEN GOEDE ZAAK AAN HET NU TE KOPEN 

ER GAAN NU KOM NIET TE LAAT' DE VRAAG IS GROOT 
GEMIDDELD PER DAG 50 STUKS BUITEN i i i 

De pvba SUCCESKLEDING MEYERS HOUDT ZICH HET RECHT 
VOOR DEZE UITZONDERLIJKE SUPER DISCOUNT VERKOOP OP 
ELK MOMENT TE STOPPEN 

JAARLIJKS VERLOF VAN 15 JULI TOT 13 AUGUSTUS 

OPEN ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 20 UUR 

T 
i i 

DE GROTE MODESPECIALIST 
A. DE LANGLESTRAAT 4 - 1 0 2 6 4 0 NIEL 

ZATERDAG OPEN V A N 9 TOT 18 UUR • ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN 

ü 
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JOOS SOMERS: 
VRIJHEIDSSTRIJD VOOR FEDERALE EN SOCIALE SAMENLEVING 

« De verklaringen van het 

kongres van Oostende zijn 

voor mij enorm belangrijk 

voor de verdere politieke 

oriëntering van de Volksunie. 

Wij moeten het Vlaamse volk 

een eigen gelaat geven, on

der andere met een onver

moeibare sociale ingesteld

heid, leder moet kunnen uit

komen voor zijn mening en 

zijn belangen, en vooral de 

minderheden moeten voldoen

de kansen krijgen om hun 

opinie aan bod te laten ko

men ». 

Joos Somers is een hard werker, 
die een grote bewondering heeft 
voor diegenen die zich onbaat
zuchtig inzetten voor een ideaal, 
voor de bevrijding van de politiek 
onmondigen : Helder-Kamara, de 
Basken, Martin Luther King, Che 
Guevara, Jons Van Severen 
Doordat hij aan de zijde wil staan 
van al die bevrijdingsstrijders 
haalt hij zich wel geregeld onaan
gename kritieken op de hals, maar 
daar stoort hij zich niet aan. Hij 
werkt onverpoosd voort. Die vol
harding werd hem reeds vroeg 
bijgebracht 
Zijn ouders hadden het immers 
niet zo rooskleurig. Groot-vader, 
onderwijzer te Mechelen, was ak-
tivist en werd gebroodroofd. Zijn 
vader, die lid was van het VNV, 
kreeg eveneens klappen van de 
repressiezweep. 
Een broer streed aan het Oost
front, en de zus van Joos was 
sekretaresse van Elias. 

OP HET MATJE 

Het Vlaams-nationalisme is dus 
wei een familietraditie Tijdens 
de wereldtentoonstelling in '58 
was Joos Somers soldaat, en 
werd hij gekonfronteerd met tal 
van onrechtvaardigheden Als 
jonge snaak werd hij door opge
hitste makkers nog afgeranseld 
omwille van het politieke enga
gement van zijn vader en zijn 
oom. Zijn zoontje kreeg bij de 
jongste verkiezingen van het
zelfde laken een broek 

PORTRET 

» Ik heb mij totnogtoe in mijn leven tantastiscti geamuseerd 
heel wat dingen uitgericht ». 
Joos Somers, 38 jaar, is inderdaad een onrustige doorwerker 
en heeft een politieke loopbaan met ongewone kronkels 
Hij groeide op in een arbeiderswijk te Vilvoorde ; als jongste 
in een gezin van vier. 
Door de oorlogsevenementen kwam er aanvankelijk van stu 
deren niet veel in huis. Maar zijn vader stuurde Joos tod 
naar de normaalschool : universitaire studies konden niet 
betaald worden. Joos werd regent Germaanse talen in eer, 
katolieke technische school te Mechelen. 
Spoedig werd hij aktief in de Vlaamse Volksbeweging er, 
werkte mee aan het eerste Algemeen Vlaams Kongres in 
1960. 
Er werd een Vlaams Jeugdkomitee opgericht dat suksesrijke 
jeugdfeesten organiseerde. 
Joos Somers verzeilde bij de CVP-jongeren. Hij werd in '62 
voorzitter van de afdeling-Mechelen, en een jaar later van 
het arrondissement. 
« Ik had de bedoeling de Vlaamse refleks in de CVP aan te 
wakkeren, maar dat is uitgelopen op een ontgoocheling ». 
Op het CVP-jongerenkongres over de staatshervorming is 
een ernstig konflikt gegroeid. Toch werd Joos Somers inmid
dels verkozen als plaatsvervanger van minister De Saeger 
op de CVP-kamerlijst. Er werd nog getracht bij de CVP om 
de afvallige te lijmen, maar Joos stapte in '67 resoluut over 
naar de Volksunie, waar hij zich ontpopte als een rabiaat 
propagandist. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in '70 ver
overde hij in Sint-Katelijne-Waver met de VU-fraktie drie 
zetels (Het stemmenaantal verdrievoudigde tot 18 pet.) 
Het overdadig politiek engagement heeft Joos qua gezond
heid zwaar op de proef gesteld Maar. « het heilig vuur >< 
bleef onverpoosd branden. 
Hij was nog aktief in het Davidsfonds, de Vereniging van 
Vlaamse Leerkrachten en in de werkgemeenschap « Nieuw 
Vlaanderen ». 
Joos Somers werd bij de jongste verkiezingen naar het par
lement gestuurd, als tweede kamerlid voor Mechelen, met 
2.735 voorkeurstemmen 

« Met grote schrik ben ik voor 
het eerst in mijn leven gaan plak
ken voor de Vlaamse Volksbewe
ging tegen de geplande talentel-
lingen Dat was trouwens het be
gin van mijn politieke stappen » 
Later werd Joos Somers op het 
matje geroepen door de kerke
lijke hiërarchie. Hij moest voor 
een vierschaar van kanunniken 
verschijnen, omdat de Damiaan-
aktie die hij met kollega's orga
niseerde, bij die geestelijke over
heid misnoegdheid opwekte 

De vader van Joos stichtte inder
tijd de eerste KAJ-groep in de 
Brusselse gemeente Laken. 

Vandaar, en nog om andere rede
nen, dat Joos in de jaren '60 bij
zonder aktief was bij de CVP-
jongeren 

Maar,omdat hij met overtuiging 
het tweeledig federalisme verde
digde moest hij snel vaststellen 
dat het met zo best boterde in de 
CVP-rangen Door zijn kontakten 
met Walter Luyten en Willy Kuij-

pers ontdekte Joos Somers m '67 
dat zijn plaats bij de Volksunie 
was. 
In die periode geraakte hij noch
tans bijzonder vermoeid tot zelfs 
een hersenbloeding hem neer-
velde. Hij had nochtans de vast
beraden wil om te herbeginnen, 
en zette meteen met zijn verkie
zing tot kamerlid de kroon op het 
jarenlange werk. 

Joos Somers is ervan overtuigd 
dat het Vlaams-nationalisme als 
basis van de staatsstruktuur, de 
zelfrealisatie moet mogelijk ma
ken van elke mens in de samen
leving, en van de volksgemeen
schap in het orkest van de vol
keren Men mag geen rekening 
houden met de afkomst van de 
mensen, met hun bezit, hun di
ploma's en zomeer. 

ENKELE PROGRAMMAPUNTEN 
VAN JOOS SOMERS : 

# depolitisering van het kuituur 
leven, en herwaarderen ervan ir 
deze materialistische tijd ; 

# volledige gelijkschakeling var 
het gesubsidieerd en het off! 
cieel onderwijs ; 

# kontrole en medebeheer var 
de arbeiders in de onderneming . 
de arbeiders moeten ertoe opge 
leid worden ; 

# gelijkschakeling van midden
standers met de werknemers 
i.v.m. de sociale uitkeringen , 

# amnestie (•< mijn vader bij 
voorbeeld kan die nog best ge 
bruiken ») ; 

# wettelijk levensminimum voor 
iedereen ; 

• • • • • • « • • t,^m ' 

• • • • • • • • • • • • • • « ^ ^ ^ 
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# pluralistische s a m e n l e v i n g 
(• wordt vaak verkeerd begrepen 
ais krampachtige godsvrede. Ie
dereen moet daarentegen kun
nen en durven uitkomen voor zijn 
overtuiging ») ; 

# de Nederlanden terug een poli
tieke zeggingskracht geven 

BART 

ff 
Er zijn twee redenen waarom ik naar het parlement ga 

Ik wil mij volledig inzetten voor het spoedig uitbouwen van de fede
rale staat. Het mag nooit meer gebeuren dat mensen lijden omwille 
van hun (Vlaamse) overtuiging. 
Voorts heb ik voldoende narigheden gekend, om te weten wat armoede 
IS. De slogan « federaal en sociaal » moet nu in realiteit omgezet 
A/orden. ^ ^ 

18 MEI 1974 WIJ 9 



WIJ in De uawunie 

OOST-VLAANDEREN 
AALST (arr.) 
VERKIEZINGEN 

Aan de afdelingsbesturen werd 
een omzendbrief gestuurd inzake 
de door hen gevoerde propagan
da i voor de verkiezingen van 10 
maart Mogen wij er op aandrin
gen dat alle besturen zo snel mo 
gelijk de daarin gevraagde inlich
tingen aan het arr bestuur zou
den overmaken ' 

DENDERMONDE (Arr.) 
STUDENTENJOBS 

Het sekretariaat kan telefonisch 
bereikt worden 052/238 89 tus
sen 12 u 30 en 13 u en vanaf 20 
u Sogers Achiel, Bakkerstr 67 
9150 Grembergen 

Sen Coppieters zal ieder maand 
een zaterdagnamiddag persoon
lijk aanwezig zijn op de zitdag 

ERTVELDE 
ZANGFEEST 

Vertrek 
Dorp , 12 u 
12 u 30 
Veldbloem » 
kerk 

12 u 20 Kluizen 
25 Ertvelde-kerk , 
Vlaams Huis « De 

12 u 35 RiemB-

EEKLO 
ZITDAG SOC DIENSTBETOON 

Prov raadslid Fons Van Holder 
beke is ter beschikking heden za
terdag 18 mei tussen 11 en 12 u 
in het Middenstandshuis Markt 

ERPE-MERE 

NIEUW BESTUUR 

Voorz Andre Van.lmpe , on 
dervoorz Walter Jansegers . 
oenningm Louis Van Damme , 
dienstbetoon Nestor De Schut
ter en Frans Van Moorter , sekr 
Yvan Suys en Carlos De Brauwer, 
red • Vrank Uit » Frans Van 
Moorter , prop Raf Lieven , 
afgev arr raad Marcel De Pet-
ter en Artur Coppens , org Wil
ly Van der Eist 

GENT 

SOC DIENSTBETOON 

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

VROUWEN IN DE VOLKSUNIE 

Wij ontmoeten elkaar heden za
terdag 18 mei in het Vormings
centrum « De Sirkel » om 14 u., 
en niet op 1 juni zoals verkeerde
lijk in het blad meegedeeld vori
ge zaterdag. 

WAARSCHOOT 
OPEN-DE-DEUREN-AKTIE 
Het Waarschoots reglement op de toegankelijkheid van openbare 
gebouwen ten behoeve van minder-validen was een primeur voor 
het hele land Zopas kwam een brochure van de pers, die het 
hele verloop van de open de-deuren-aktie behandelt Belangstel 
lende bestuursleden of mandatarissen van gemeente, provincie 
en parlement kunnen er zich wellicht door laten inspireren, om 
een eigen aktie te beginnen (zie wetsvoorstel E De Facq) 
De brochure is te verkrijgen door storting of overschrijving van 
20 fr op postrekening 594696 van Van Holderbeke A Stations
straat 6 te Waarschoot 
De tekst van het reglement is gratis te verkrijgen op eenvoudige 
aanvraag 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
IJZERBEDEVAART 

Zo vlug mogelijk inschrijven ' 
Voor Destelbergen A De Smet, 
Bergenkruisl 27, tel 28 2195 of 
A Clierieck, Dendermondsestwg 
131 , voor Heusden MJ Lataer, 
Hooistr 1 of op het VU-sekr., 
Dorpsl 7, tel 30 93 86 

Uurregeling en stopplaatsen 
Destelbergen, 7 u 35 (station, 
kerk centrum, stelplaats NMBS) , 
Heusden, 7 u 45 (tramstatie. 
Dorpsplein) , Melle, 7 u 40 (aan 
de leeuw) , Gentbrugge, 7 u 55 
(arsenaal aan terminus tram 
20) , Ledeberg 8 u (Kerkplein) 

In de namiddag uitstap naar het 
provinciaal domein de Palinck-
beek (Zillebeke) en daarna naar 
het Boudewijnpark te St-Michiels-
Brugge 

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 

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 20 mei Inbreng uit 
de praktijk van de opgedane er
varingen 

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 bestuurs-

WAARSCHOOT 
ZITDAG TE BEKE 

Heden zaterdag 18 mei houdt 
prov raadslid Fons Van Holder
beke zich ter beschikking voor 
SOC dienstbetoon ten huize van 
Sylvain en Rosa Verstraete, Beke 
165 tussen 13 u 30 en 14 u 

MEI 
18 Gent : Ontmoeting VU-Vrouwen. De Sirkel, 14 u. 
JUNI 
5 Gent : « Waarom stijgen de prijzen ? » door prof Maton, 
Roeland, 20 u 
9 Gent : Wijkenuitstap naar D'Hoppe. Vertrek 14 u.. Roeland 
9 Gent : Gezellig samenzijn voor de driemaal-twintigers, pan-
nekoekenbak, op uitnodiging van wijkkomitee Muide (in zaal 
Scaldis) 
13 Gent : Dosfelinstituut : derde vormingsavond, in zaal Rei-
naert, Maria-Hendrikaplein. 

DienscBccoon 
Volksvertegenwoordiger P. VAN GREMBERGEN 
ASSENEDE : 18 mei, café Diederiks, Diederlksplein, van 11 tot 12 u. 
ZELZATE : 20 mei. De Guesquiere Marcel, Heidelaan 68, van 17 tot 18 u. 
Senator E. DE FACQ 
GENT : 20 mei, Oranjeberg 19 (3e verdieping), van 16 tot 18 u. 

AZAERT 
Brabantdam 142 GENT Tel. 25.42.83 

DE MEEST COMPLETE ZAAK VOOR 
BETERE HERENKLEDING 

VERHURING CEREMONIEKLEDING 
MAATKLEDING 
CONFECTIE 
CHEMISERIE 

• KOSTUUMS 
• SPORTVESTEN 
• BROEKEN 
• MANTELS 
• REGENMANTELS 
• PULLS 
• HEMDEN 

WEST-VLAANDEREN 
DicnscBCCoon 

BLANKENBERGE 
DIENSTBETOON 

Z w tot gemeenteraadslid Jef 
Fryns 78 de Smet de Nayerlaan 
tel 42239 of tot H Van Rijssel 
KOOIid 25 K Boudewijnlaan tel 
41201 
VAKANTIEJOB 

Gevraagd studenten meisjes 
en jongens vanaf 16 jaar voor 
luli of augustus Zich wenden tot 
Em Duysters spijshuis Bearnaise 
de Smet de Naeyerlaan 86 8370 
Blankenberge tel 050 436 54 

Kamers te huur alle datums 
\/oor 2 4 personen 
OE PANNE 
WELKOM ADINKERKE 

Door het arr bestuur .verd een 
legeling goedgekeurd waardoor 
de vrienden van Adinkerke voor 
*aan zuilen gevoegd worden bij 
onze afdeling De Panne Wij heten 
onze vrienden van harte welkom 
en kunnen hen goed gebruiken Te 
dien einde zullen door het arr be 
stuur eerstdaags nieuwe bestuurs 
verkiezingen uitgeschreven wor 
den en wel om het nieu/ve be 
stuur samen te stellen 

KORTRIJK (Arr.) 
VU VROUWEN 

Heden zaterdag 18 mei wan 
deltocht in de prachtige bossen 
dennen Vertrek om 14 u stipt 
aan de parking voor het hotel 
" La Sapiniere •• (Orroir) (Kluis-
berg boven links komende van 
Ruien) Einde van de wandeltocht 
omstreeks 16 u 30 

KORTRIJK 
ANDERE DATUM 

Wegens onvoorziene omstandig 
heden kan de geplande samen
komst met de mandatarisen van 

dinsdag 21 mei met doorgaan 
Een andere datum is voorzien 

KOKSIJDE 
DE OOIEVAAR KWAM 

met de eerste lentezon op
nieuw naar onze streek en bracht 
er bij de familie Luc Hillem-Van-
hee een zoontje Tijl Hartelijk 
gefeliciteerd 
.. KUST VLAAMS STOP DUINEN-
ROOF » 

Op donderdag 23 mei, voetmars 
van Nieuwpoort naar De Panne 
met doortocht te Koksijde rond 
14 u 30 Nog altijd worden wij in 
eigen streek beschouwd als twee
derangsburgers Ook worden on-
76 mooie duinen verder afgetakeld 
en onlangs nog werden door de 
rijksdienst voor ruimtelijke orde 
ninq een deel van de Kerkepanne-
duinen (St Idesbald) voor bebou-
AJing vrijgegeven Zal het gemeen
tebestuur ingrijpen ' 

KNOKKE-HEIST 
PROFICIAT 

Zaterdag 4 mei II traden onze 
simpatieke Vujo-leden Klodien 
Van Massenhove en Johnny Fin-
cioen tevens sekretaris van onze 
afdeling in het huwelijk Onze 
hartelijkste gelukwensen 

OOSTENDEVEURNE-DIKSMUIDE 
(Arr.) 
SOC DIENSTBETOON 

Het ziekenfonds De West plant 
de organisatia van een kursus 
voor social dienstbetoon, toegan
kelijk voor alle bestuursleden en 
medewerkers van De West en 
van Westdienst, alsmede voor al
le mandatarissen en bestuursle
den van de VU die lid zijn van dit 

neutraal ziekenfonds. Bedoeld 
wordt een maandelijkse vergade
ring met bespreking van de so
ciale wetgevingen ; stencils met 
de teksten worden voorzien. Uit 
deze studie kunnen dan ontwer
pen van wijzigingen in de wetge 
ving voortvloeien welke door on
ze mandatarissen op parlemen
tair vlak kunnen ingediend worden. 
Inschrijvingen worden verwacht 
tegen 25 mei a.s. bij W. Devriendt, 
Rekolettenstr. 66, 8450 Nieuw
poort. Voor administratiekosten 
en dossier wordt een bijdrage van 
300 fr. gevraagd, ffet spreekt van
zelf dat wij deze kursus met na
druk aanbevelen aan alle betrok
kenen. 

OOSTENDE-VUURTOREN 
GEBOORTEN 
BIJ Roland en Jeannine Boucquez-
Laplasse werd op 27 april een 
zoon Mark geboren en bij Andre 
en Ginette Ollieuz-Pollet op 1 mei 
een dochter Nele Aan allen van 
harte proficiat 

OOSTENDE (Groot-Oostende) 
ZANGFEEST EN IJZERBEDEVAART 

Degenen die beide Vlaams-Na-
tionale manifestaties willen mee
maken kunnen zich inschrijven 
bij J Nagels, Narcissenlaap 4 

Zangfeest op 25 mei, tegen 
80 fr per persoon voor de bus 

IJzerbedevaart eveneens te
gen 80 fr per persoon met halten 
te Lo en Alveringem 

TIELT (VUJO) 
NAAR HET ZANGFEEEST 

Afspraak op 26 mei om 12 u 30 
aan de Halletoren Prijs 160 fr 
(busreis -f fooi , toegangskaart 

VOLKSVERTEGENWOORDIGER M. BABYLON 
ROESELARE : 20 mei, Westlaan 145, van 16 tot 19 u. (of op afspraak : 
051/20.208). 

VOLKSVERTEGENWOORDIGER L. VANSTEENKISTE 
20 MEI 1974 : 
KORTRIJK : 1302, A. Reynaertstr., tel. 056/11.600, van 17 u. 30 tot 19 u. 
WEVELGEM : Vredestr. 10, tel. 056/44.332, van 20 tot 22 u. 
Volksvertegenwoordiger E. VANSTEENKISTE 
18 MEI 1974 : 
WESTENDE : « Casino », Essex Scottishlaan, om 9 u. 
MIDDELKERKE : « Were Di », de Smet de Nayerlaan, om 10 u. 
DE HAAN : Gasthof « De Torre » (bij tramhalte), om 11 u. 30. 
BREDENE : Driftweg 59 (bij K. Haeck), om 12 u. 
OOSTENDE : wijk Vuurturen, cafe « Romy », Voorhavenlaan 20, om 
12 u. 30. 

Volksvertegenwoordiger J. VANDEMEULEBROUCKE 
18 MEI 1974 : 
VEURNE : « Be Beurs », Markt, om 9 u. 
DIKSMÜIDE : « Vlaams Huis », Ijzerlaan 83, om 10 u. 
MERKEM-WOUMEN : « Nieuw Woumen », Dorp 77, om 11 u. 
KORTEMARK : « De Speie », Staatsbaan 71, om 12 u. 
KOEKELARE : « Hertog van Arenbeg », om 12 u. 30. 
ICHTEGEM : « De Engel », om 13 u. 30. 
GISTEL : « Kantoor Zwaenepoel », Stationstr. 2A, om 15 u. 
19 MEI 1974 
NIEUWPOORT : bij Willy Devriendt, Rekolettenstr. 66, om 9 u. 
ALVERINGEM : « 't Vlierhof », Dorpplaats, om 10 u. 
LO : bij R. Ascrawat, Wetstr. 7, om 11 u. 
GIJVERINKHOVE : « Drie Ridders », Weegschede 1, Leisele, om 11 u. 45. 

+ programma inbegrepen In
schrijven bij D Ameye, Beerne-
gemstr 36 , L De Rammelaere, 
Kistestr 16/3 , J. Lampaert, Hoog-
str 63, allen te TIelt 

VEURNE 
BESTUURSNIEUWS 

Tijdens de laatste vergadering 
van ons- bestuur, en in overleg 
met De Panne, werd besloten de 
gemeente Adinkerke, welke thans 
onder de afdeling Veurne ressor
teert te voegen bij De Panne Al-
alszms brengt dit met zich mede 
dat WIJ uit ons bestuur Juul Hae-
zebaert en mevr Dewicke verlie

zen Vooral Juul Haezebaert is dan 
toch wel iemand aan wie onze 
afdeling véél te danken heeft De 
Panne zal thans van zijn vurige en 
onverwoestbare werkkracht ge
meten Deze regeling werd door 
het arr bestuur goedgekeurd op 
10 mei 
ZANGFEEST 
Prijs bedraagt slechts 80 fr. per 
persoon voor de bus Vertrek om 
8 u 30, Grote Markt, Veurne. In
schrijven tot 20 mei bij de VTB-
verantwoordelijke, lepersestwg 
41, Veurne Tel 316 83 De bus 
rijdt tevens over Nieuwpoort en 
Oostende. 
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ONTSPANNING ! 
VAKANTIE ! 

Hotel-Pension « Haus Waldeck > 
5411 Stromberg (unterweiter-

w a l d ) . Telf. 9149/26249415 
(12 km van Koblenz) 

W.-Duitsland 
Aan de rand van heerlijke bossen 
m een heerlijk verkvi/ikkingsge-
bied Kanjers k en w water - bad 

c V 
Pension vanaf 23,5 DM 

Prospektus op aanvraag 
Inlichtingen Engelen 0 3 / 5 7 11 51 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

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

« GROENSPAAN » 
RUSTHUIS 

Nieuwbouw . rustige omgeving 
VALIEDE en MINDER-VALIEDE 

personen 
Vlaams-nationale eigenaars 

U n g e w e g 34 B - 1900 Overl j te 
(Maleizen) . Tel. (02)53.91.62 

LUSTRERIE 
MARC DE VRIESE 
WANNEER HET O M UW 

VERLICHTING GAAT 
Bon. Ruzettelaan 56, 
Assebroek - Brugge 

Grote Baan naar Kortrijk 

Instituut P. VERMEIR 
Aalst, Dirk Martensstr 58, 053/205 16 
Dendermonde, De Bruynloan 1 - 3 

052/215 H 
Kortrijk, Gentsestwg 37 056/120 61 
Roeselare, Consiensestr 42, 051/237 20 
Bcstuurssekretoriaat (dog- en week-
•indles) - tot viertalige steno-daktylo, 
tot viertalige briefwisseling, konversa-
tie, boekhouden 
Kinderbijslag - Plaatsing 

OOSTDUINKERKE 
Voor uw verlof aan zee 

Moderne villa's, appart en studio'» 
te huur Vraag gratis katalogus 

met foto's 

WEST-LITTORAL 
v«r(coop villa's - bouwgronden 

bouwen op aanvraag 
Leopold ll-laan 212 - 8458 Oott -
duinkerke Tel. (058)526 .2 f 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 
• 

Bijhulzen : Cogels Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

Vlamingen, 
• j B I vraag GRATIS 
l * ? * ! advlet voor uw 
^ ^ ^ ^ hypotheek-leningen 

( i e en 2e r.) 
• n uw bouwgrondkredieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrlfkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons 

Alle landenvlaggen 
Kunst en reklaam 
vloggen - Fanions -
Wimpels - Geborduur 
de kentekens bi| 
benodigdheden - Lint
jes met leeuw en 
speld Zelfklevers 

Onze reklaam leeuw katoen 
150 X 150 

375 F - met frennen 475 F. 
VRAAGT PRIJSLIJST 

Paul SUYS 
Molenvest 50, Herentalt 2410 

T. (014)212.07 - P.R. 10.29.28 

FREETIME FLAT 
INTERNATIONAL pvba 

Rouiseaulaan 1 - B 8460 Koktljde 
tel. (058)527.77 

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

Verhuring en verkoop van moder 
ne, nieuwe appartementen en stu 
dios - bungalovi's en caravans 
sommigen met privaat zvi^embad 
gelegen te Koksijde, Oostduinker-
ke en middelkerke huur per 
maand, per week, per weekend 
of een periode naar eigen smaak 
Vraag inlichtingen - Schrijf of te

lefoneer 

Eugeen THEYS - DROESSAERT 
Lakbortlei 300 - Oeurne-N. 

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

recepties, jubileums, 
•l«chtt 6én edret : 

Aanbouvt^eukent 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en par klant gemaak. 
Miet duurder dan seriefabrlkatie 

en zelfs beter I 
^ri|sbestek en studio zi|n gretis 

Kaukenbedrijf R. ROSSEY 
Kokttraat 53 • 8450 NIeuwpoert 

Tel. (038)235.81 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heuiden-Limburg 

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

H. V A N RIJSSEL 
K. Boudewijnl. 25, Blankenberge 

Tel . (050)41201 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE 

Tel. (053)662.19 
MAATWERK en zeer grote keus 
kleding « KLAAR O M DRAGEN . 

Brandbescherming met aangepast 
materiaal van een bedri|f met 
ervaring 

pvba ALBAG 
Ninoofse Steenweg 515 

1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT GLASAL 

FABRIEKEN TE 
RAMSDONK 

TEL. 015/714.47 719.13 

N A T I O N A L E LOTERIJ 

11de TRANCHE 

Bloementranche 
HOGE LOTEN : 

1 X twaalf miljoen 

Sxéén miljoen 

3 X een half miljoen 

T r e k k m e op -woensdag 
29 M E I 

HET BILJET 230 fr 

HET TIENDE 25 fr 

GEEN AFHOUDiNG OP U W W I N S T E N 

WIN 12 miljoan : U ONTVANGT 12 miljom 

Week-end voor mensen met smaak: 

De stad waar de Belgen graag een week-end doorbrengen Om 
de vele kunstschatten, de kathedraal het museum Folkwang, de 
villa Huge! met z'n indrukwekkende tentoonstellingen En met 
minder om het grootse park, het uitgestrekte Baldeney meer, 
het schilderachtige dal en de moderne campings En verder 
omdat Essen het minst duur is en dus erg geschikt om er uw 
aankopen te doen 
Een week-end m Essen de mooiste verrassing van uw leven' 

ANTWOORD-BON* gelieve me de gratis documentatie over Essen 
en omgeving te doen toekomen 

Naam 

Straat 

Beroep 

Woonplaats 

* Opzenden naar de DUITSE DIENST VOOR TOERISME 
Luxemburgstraat 23, 1040 BRUSSEL 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 

P.V.B.A. 
Lange Zoutttr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053)240.60 

^ 

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens - bedjet «n 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamervorsl»-

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

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei. 

SPEELGOED . uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen -
elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren -
poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars -
borden - fietsjes alle gezelschapsspelen - alle soorten me-

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuin-
tchommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Groepen en maatschappijen allerhande ! I I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 

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

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

Middag- en avondmaal In groep : gezellig f l |n, goed en goed
koop De grote specialiteiten zijn : Ochientchwanzsuppe -
Hongaarse goelasj - Elsbein mit Sauerkraut - Kip aan het ipit -

Krachtvleesschotel beter dan In Dulttland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen 
ANTWERPEN Groenpl. 33 T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van 

de stad 
LEUVEN (Bierkelder) Oude Markt 11 Tel 016/268 69 

mooiste kelder van Europa. 
BRUSSEL Nieuwbrugstr. 28 Tel. 02/18.74.89 . mooiste van 

Brussel 
AALST (Klaroen) • Autoweg. Tel. 053/228.53 . 1.000 plaatsen 
HULSTE (Kortrijk) Brugsestwg. 1 . T. 056/751 36 - 2.400 pi. 
KONTICH Kon. Astridlaan 87 - Tel. 0 3 / 5 7 30.32 
TORHOUT • Stwg Torhout-Lichtervelde. 2.000 pi. T. 051/728.22 
DRONGEN Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN Spaansebrugstraat - Tel. 011/736 30 
KESSENICH Venio Seenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. Tel. 050/502.96 
BERINGEN Grote Markt 17 . Tel. 011/320.51 
OOSTENDE Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 059 /320 86 
Wi| zoeken dringend als medew/erkers Ernstige familiei 

aar\an de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast 
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale wet -

Liefst mensen van 't vak 

Schriftelijk aanbieden bij ABTS TIensestwg 128, Korbeek-Lo 

n 

10%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steen houwers vest 52 Antwerpen ^el 03 31 35 83 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken legen alle houl-
Insekten TWIKTKj JAAR WAARBOFKi 
Dok. op aanvraao Gratis bestek in gans het 
land P.VBAINDUSTRADE- Vanderajjponstr 
12 Wemmel (81.) - Te! 02/79 20 00 
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SOCWÎ L L^i/^n 

ARGUMENTEN VOOR 

EEN VLAAMS SOCIAAL FRONT 
HET OPZET 

Het opzet bestaat erin de Vlaams-natio
nalisten te groeperen en aldus vol
doende macht te verwerven om de 
sociale politiek aan te passen aan de 
specifieke noden van het Vlaamse volk. 
Dit veronderstelt het opbouwen van 
een eigen visie De vraag is hoe we 
een eigen visie uitbouwen en uitdra
gen. Het is niet noodzakelijk hetzelfde 
te doen van de anderen, doch het is 
ook niet verkeerd omdat de anderen 
het doen. 

HET MIDDEL 

Als middel om sociale macht te ver
werven en om de specifieke sociale 
noden van Vlaanderen prioritair aan 
bod te doen komen, ligt het resoluut 
uitbouwen van « Vlaamse Sociale Or
ganisaties >• voor de hand. Dergelijke 
organisaties zijn derhalve middelen, 
geen doelen op zichzelf. Het zijn de 
instrumenten waarmede de Vlaams-
nationale sociale denkers hun ideeën 
aan de werkelijkheid kunnen toetsen 
en waarlangs ze hun sociale plan
nen konkreet kunnen verwezenlijken 
Het is een even grote utopie te me
nen dat de Vlaams-nationale bevol
kingsgroep op het sociale vlak haar 
doel kan bereiken langs de bestaande 
organisaties, als het een utopie is ge
bleken op het politiek vlak dit na te 
streven langs de bestaande partijen. 
De basis voor het samenbrengen van 
personen in sociale organisaties en de 
basis derhalve voor het uitbouwen 
van Vlaamse organisaties is de ge
meenschappelijke Vlaams-nationale ge
bondenheid en solidariteit. 
De toestand wat betreft de middelen 
zowel óm onze konkrete sociale be
trachting te bepalen, maar méér nog 
om uit te dragen bi| de betrokken be
volking, vertoont de grote achterstand 
van de Vlaams-nationalisten, zelfs in 
die mate dat ze sociaal zo goed als 
niet aan bod komen bij gebrek aan 
een Vlaamse sociale infrastruktuur. 
Het gemakkelijkste is natuurlijk het 
probleem met te willen zien of zich 
van elke inspanning te ontlasten door 
voor te houden dat we met mogen 
doen zoals de anderen 
Ik breek integendeel een lans, ik kom 
op voor een realistische aktie welke 
gebruik maakt van de mogelijkheden 
weike bestaan om tot een sociale 
groepering van alle Vlaams-nationa 
listen te komen. 
De metode van uitbouw zal fataal lei
den langs de bestaande wetgeving en 
zal fataal, minstens bij de aanvang, ge
bruik vereisen van bestaande instel
lingen, doch langs nieuwe initiatieven 
of door een doelmatige inschakeling 
van de bestaande Vlaamse organisa
ties 
in een federaal België zullen onze 
Vlaamse sociale organisaties éénzelf
de federale struktuur moeten afdwin
gen in de sociale struktuur Het is 
voorbarig veel te spreken over de in
houd van onze sociale politiek zolang 
ons de elementaire sociale infrastruk-
tuui ontbreekt 
De sleutel van de A-ettelnke sociale 
werking ligt in de erkenning en de 
subsidiëring. Nadat het sociaal karak
ter wordt erkend en wettelijk vastge
legd, brengt dit de subsidiering van 
deze sociale aktiviteit mede onder de 
vorm van werkingskosten ten voorde
le van de sociale organisatie. 
Niets verbiedt ons gebruik te maken 
van de bestaande wetgeving om de 
kosten van ons sociaal dienstbetoon 
te verrichten op staatskosten. Het zou 
naïef zijn de energie van onze idea
listen vast te spijkeren in de dagelijk
se praktijk van het dienstbetoon dat 
door onze sociale organisaties kan 
verricht worden Dit biedt een grotere 
kans om de geholpen burgers achteraf 
he'" '̂+er aan de Vlaams-nationale ae-
meenschap te binden met alleen aan 
personen. 
Wel moet de atmosfeer van onze so
ciale werking idealistisch gehouden 
worden en dient in de loop van onze 
uitbouw rekening gehouden met de 
lessen uit het verleden 

K^ij L«é. 

m ^•%^. 

Mh'è 
. , * ' ^ ^ ? ^ ^ ^ 

Tijdens de studiedag van de « Veren»* 
ging van Vlaamse Ziekenfondsen » te 
Gent op t mei j . l , hield mr. José De 
Schaepmeester {Kortrijk) een opge
merkte toespraak waarin hij de nood
zaak beklemtoonde tot oprichting van 
een Vlaams-Nationaal sociaal front. 
Ter informatie van onze lezers geven 
we hierbij de integrale tekst van zijn 
aandachtig beluisterd betoog. Wij 
schorten daarvoor de normale rubrie
ken van deze biz. <« Sociaal leven » 
uitzonderlijk een we«k op. 

Het IS enkel wanneer we sociale macht 
veroverd hebben dat we zullen be
kwaam zijn wijzigingen door te voeren 
We moeten met klakkeloos het ver
keerde in stand houden, maar willen 
veranderen wat we zelf niet zouden 
kunnen, zou pretentie zijn 
De werkwijze om de achterstand op te 
halen of eenvoudig om een eigen in
frastruktuur op te bouwen vereist een 
planmatige en sistematische aanpak. 
Stapsgewijs moeten we' de praktijk 
van het sociaal werk onder de knie 
krijgen, hetgeen moet toelaten de 
struktuur op alle vlakken aan te kun
nen 
Willen we als Vlaams-nationale groep 
sociaal overleven en willen we in
spraak verwerven op sociaal vlak ten 
einde een Vlaams-nationale visie te 
bepalen op grond van de eigen socia
le noden van het Vlaamse volk dan 
vereist dit : 

% Sistematische uitbouw van sociale 
organisaties die de verschillende so
ciale noden opvangen. 

# Kennis van de techniek en van de 
praktijk van het sociale werk 

# Het vormen van specialisten-practi-
ci die bekwaam zijn, niet alleen om 
de bestaande sociale regelingen te 
verzorgen, doch om een eigen visie 
uit te bouwen op grond van de eigen 
sociale noden van het Vlaamse volk. 

HET VOORBEELD VAN DE 
VLAAMSE ZIEKENFONDSEN 

Enkele Vlaamse ziekenfondsen hebben 
de noodzaak van Vlaamse sociale or
ganisaties begrepen en bouwen moei
zaam een Vlaamse Ziekenfondswezen 
op Het zal bestaan uit een net van 
Vlaamse primaire kassen dat geheel 
Vlaanderen overspant. Het doel en de 
middelen, maar ook de moeilijkheden 
en de verwachtingen verbonden aan 
dit eerste sociale front werden uiteen
gezet Moeilijkheden, omdat Vlamin
gen ook mensen zijn en daarom wel 
niet méér dan anderen, maar toch vlug 
verdeeld geraken bij gebrek aan open 
overleg en ontbreken van gezag. 
De VVZ IS zich bewust van de rol wel
ke de ziekenfondsen betekenen als 
motor voor een ruimer sociaal front 
De Belgische wetgeving verplicht elk
een aan te sluiten bij een ziekenfonds 
zodat een goed gerichte werking het 

mogelijk maakt alle Vlaams-nationalis
ten te verzamelen in de Vlaamse Zie
kenfondsen zonder dat dit de leden 
offers oplegt. Elkeen moet immers een 
bijdrage betalen aan een ziekenfonds 
en elkeen doet dit gaane want het 
geeft veiligheid en veelvuldige voor
delen. 
Die vaststelling heeft mij aangezet de 
eerste inspanningen naar de uitbouw 
van Vlaamse ziekenfondsen te rich
ten Ik ben des te meer overtuigd van 
die keuze dat de enige wettelijke er
kende sociale organisatie Is welke 
leefbaar kan zijn vanaf de oprichting 
welke leefbaar kan blijven en welke 
mogelijkheden opent. 
Uit de mutualiteitswerking kunnen an
dere mogelijkheden groeien 
Het is een noodzakelijkheid dat de 
Vlaamse Ziekenfondsen hun aktivitei-
ten kunnen uitbreiden naar andere ter
reinen die ermede verbonden zijn, zo
niet gaan vele kansen verloren en blij
ven vele mogelijkheden ongebruikt. 
De verdere uitbouw van de sociale ak-
tiviteiten sluit aan bij de Vlaamse Zie
kenfondsenwerking omdat daar een po
tentieel voorhanden is. 
Welk potentieel- ? De aangesloten le
den bij de Vlaamse Ziekenfondsen zijn 
ook gepensioneerden, hebben ook ver
plegershulp, gezinshulp en bejaarden
hulp nodig. Ze worden in klinieken op
genomen en er zijn gehandikapten. Het 
Ziekenfonds richt sociaal toerisme in, 
maar kan ook een reisbureau ter be
schikking stellen. De leden doen aan 
voorhuwelijkssparen, maar ook het 
overige spaargeld wordt ontvangen 
Moet ik verder gaan ? 
Het levert niet veel moeilijkheden op 
voor een Ziekenfonds een gepensi
oneerdenbond op te richten want men 
maakt alle aangeslotenen zomaar lid 
tegen een kleine vergoeding. Het aan
tal doet het en gezien de werking als 
sociaal nodig wordt erkend vloeien de 
werkingskosten toe vanwege openbare 
besturen. 

De socialistische mutualiteiten hebben 
aldus al de minderjarigen lid gemaakt 
van een jongerenfederatie. Daarvoor 
wordt langs het ziekenfonds 24 fr. per 
jaar gevraagd. Maak eens de rekening 
en de jongeren voelen zich gegroe
peerd 

EEN VLAAMS SOCIAAL FRONT 

De eenheid in de Vlaamse sociale wer
king moet in een sociaal front verze

kerd worden door de bundeling en de 
koördinatie aan de top van hetgeen 
ter plaatse bestaat. 
Naast het Vlaams Front van de Zieken
fondsen in het VVZ dringt zich een 
Algemeen Vlaams Sociaal Front op dat 
de gehele waaier van het sociale leven 
poogt te vatten. Dit is de reden waar
om de VVZ kontakt nam met andere 
sociale organisaties. 
Het zal niet eenvoudig zijn en er zal 
veelgewild en goedgemeend onbegrip 
bestaan, ook bij de initiatiefnemers, 
doch dit is geen reden om het overleg 
niet op gang te brengen. 

METODE VAN FRONTVORMING 

Het overleg zou mogelijk zijn tussen 
verenigingen zoals : 

9 de Vereniging van Vlaamse Zieken, 
fondsen ; 

# het Vlaams Sindikaat ; 

% het Vlaams Verbond voor Gepensi
oneerden ; 

# het dienstbetoon van de Volksunie; 

0 het Dosfelinstituut ; 

# het Verbond der Vlaamse Oudstrij-
ders dat de stoffelijke belangen ver
zorgt ; 

0 het Vlaamse Kruis ; 

0 het Verbond van Vlaams Overheids
personeel ; 

0 de Vereniging van Vlaamse Leer
krachten 

0 en vermoedelijk nog anderen. 
Naast de bestaande organisaties die
nen nieuwe organisaties te ontstaan 
uit de samenwerking van de anderen 
en gesteund op hun middelen. 
Het samenbrengen van de verspreide 
Vlaamse sociale initiatieven betekent 
geenszins het opgeven van de eigen 
taak, ook niet van de eigen opdracht, 
zelfs niet van de eigen zelfstandige 
werking. Het vereist toch wel het in
zicht dat we alleen deel uitmaken van 
één geheel : de Vlaams-nationale ge
meenschap. 

SOCIAAL EN POLITIEK ALTERNATIEF 

Sociaal en politiek biedt aldus de VVZ 
en het ruimere Vlaamse Sociale Front 
een Vlaams alternatief op sociaal ge
bied dat de 'aantrekkingskracht naar 
de andere partijen neutraliseert. 

TEORIE EN WERKELIJKHEID 

Tussen teorie en werkelijkheid ligt 
natuurlijk het verschil van de daad, 
maar wat de anderen kunnen moeten 
wij ook kunnen. En mocht blijken dat 
we als Vlaams-nationalisten geen so
ciale organisaties aankunnen, dan moet 
getwijfeld worden aan de werkelijke 
sociale bewogenheid. 
Juist omdat ik overtuigd ben dat de 
ziekenfondsen grotere konkrete wer-
kingsmogelijkheden bieden dan de an
dere, zij het even noodzakelijke orga
nisaties, aanzie ik de oprichting en de 
uitbouw van een net van Vlaamse Zie
kenfondsen over geheel Vlaanderen 
als de eerst-noodzakelijke onderbouw 
waarrond de Vlaams sociale struktuur 
kan worden uitgebouwd. Ik meen dat 
het VVZ bereid is de kern te worden 
van een Vlaams Sociaal Front 
Het is duidelijk dat dit geen ééndags-
werk is en geen Vlaamse politiek aan 
de herbergtoog. Het zal een dagelijkse 
werking vereisen, volgehouden gedu
rende jaren op grond van Vlaams ide
alisme en sociale bekommernis. Mijn 
opzet is bij elke verantwoordelijke in 
Vlaanderen begrip te krijgen voor 
Vlaams sociale werking en de spijtige 
vooroordelen en remmingen weg te ne
men. Dan wordt de Vlaamse Beweging 
verrijkt met een sociale dimensie in 
het spoor van priester Daens. 

José De Schaepmeester 
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Niet dat ik er nu direkt van begin te gil
len, maar een progrannma in het lichte 
ontspanningsgenre dat ik wel wat krediet 
wil geven is het nieuwe (het bestaat nog 
maar een paar weken) Hit Hit Hoera, 
's zaterdags tussen 10u45 en 11u30 op 
BRT 2 omroep Oost-Vlaanderen 
Dit luchtig zaterdags gedoe neemt het 
allemaal erg ontspannen op en wordt ge
presenteerd door Paul Codde en Ronny 
Temmer. Over Paul Codde moet ik iets 
rechtzetten : een paar weken geleden heb 
ik hem ten onrechte een komplimentje 
gemaakt dat hij allerminst verdiende Ik 
had geschreven dat een nogal smakeloze 
uitspraak op zaterdagnamiddag niet van 
hem kwam, maar wel van zijn medepre
sentator. Dit moest net andersom zijn. Ik 
hoop dat de « prince of Darkness » mij 
deze lapsus vergeeft. 
Terzake : de formule van Hit Hit Hoera 
lijkt me wel gelukkig : een beetje Vlaam
se vedetten, wat Zomerhitparade, een 
Tipparade en een Kwis. Kwis moet er al
tijd bij. 
Als de vedetten niet uit dezelfde platen-
stal komen en de manier van voorstellen 
zo romig blijft als in de eerste weken 
het geval was, wil ik wel blijven luisteren. 

SPIEGEL VAN DE VRIJHEID 

In Vlaanderen wordt de eerste tv-genera-
tie op 31 oktober van dit jaar volwassen : 
die leeft dan 21 jaar met televisie. 
Er moet in Leuven vast een student rond
lopen, die tussen twee demonstraties 
door tijd heeft voor een skriptie, maar 
nog zonder onderwerp zit. 
Vandaar hier het geraamte voor een 
thesis. 
# Is de tv-generatie méér geïnformeerd 
dan de generatie ervoor, die het nieuws 
alleen vernam van horen zeggen (radio) 
en lezen ? 
# Is de tv-generatie meer defaitistisch 
(zo van :"« het is allemaal een rottroep ») 
dan de radio-generatie ? 
Even uitwerken : Goed nieuws is géén 
nieuws. Blijft over : ellende. Je hoort die 
rampspoed niet alleen meer, je ziet hem 
nu a) van het scherm afdruipen en ziet 
er b) kommentaar bij van lui met dood
graversgezichten als Muys en aanverwan
ten. 
# Is tv objektiever (de beelden spreken) 

dan radio, die uitgaat van ooggetuigen 
(ik zie, ik zie, wat u niet ziet) ? 
Vooruitlopend op het rapport van onze 
Leuvense vriend, die momenteel op pad 
is tegen Nixon, antwoorden wij alvast 
met een voorbeeld, die alle vragen oplost. 
Zondagavond : Duitsland 1, Weltspiegel. 
Eerst een gesprek met een Frelimoleider, 
een man, die er overtuigend en bekeken 
uitziet (1-0 voor de tv ten voordele van 
de radio), die met grote stelligheid het 
aanbod van de Spinola (u weet wel, die 
Portugese ontdekkingsreiziger) om min
der te schieten en gezellig te federeren 
afwijst en zegt : « Wij willen geen Por
tugezen zijn met Zwarte huid, dit land 
(Mozambique) is van ons en wij zijn 
Mozambiekers », of hoe noem je die men
sen ineens ? 
Maar dan flapt hij er een zin uit, die onze 
student in Leuven, die net op weg is 
naar een demonstratie tegen Luns, beslist 
in zijn inleiding moet zetten en net als 
wij in hoofdletters laten drukken : WIJ 
ZIJN BLIJ, DAT DE HELE WERELD ACH
TER ONS HEEFT GESTAAN ! 
Wat is •' de hele wereld » ? Hoe wéét 
die man dat ? Of gaat hij ervan uit, dat 
hij voor alle tv-kamera's van de wereld 
heeft gestaan en DUS... ? 
Want wat zuchtte die andere vrijheids
strijder, die vlak na hem kwam, maar 
normaal bijna nooit gehoord wordt ? 
Dat was meneer Mullah, Mustafa Bar-
zani, de Koerdengeneraal, die zijn volk 
uit de grotten van Noord-lrak wil hijsen 
Zijn volk van arme opdonders zit onder
gedoken voor de Irakezen, die hen besto
ken met Sovjet-Migs. Goed vraagt u : wat 
zuchtte die man nu ? 
Weer een in hoofdletters gedrukte zin : 
.. NIEMAND IN DE HELE WERELD 
SCHIJNT TE BEGRIJPEN, DAT WIJ IN ONS 
EENTJE EN MET ANDERHALF GEWEER 
VECHTEN TEGEN HET SOVJET-BASTION ». 
Konklusie : Wie vecht tegen het fascisme, 
krijgt een spiegel, een Weltspiegel nog 
wel en ook » Der Spiegel », maar wie 
tegen het kommunisme strijdt werpen we 
hoogstens een korte blik door de achter
uitkijkspiegel. 
Leuk hoor. De tv-generatie krijgt méér 
informatie, maar ook duidelijker gekleurd 
en daar wordt je weleens defaitistisch 
van. 
Maar dat zal die Leuvense student, nu 
net terug van een demonstratie tegen 
Multinationals straks allemaal wel ont
kennen. En hij komt dan vast voor de 
televisie met die mening. En daarmee zijn 
we rond. WIEL 

DE NACHTPORTIER 
(The night-porter) 
Liliana Cavani is één der zeldzame 
vrouwelijke kineasten, die er in 
slaagden door te breken in de 
film-mannenwereld. Na haar •< I 
cannibali » kwam nu bij ons « The 
night-porter » uit. Het is een film 
die fascineert of afstoot, of beide 
samen. Een film die dan ook kon-
troverses uitlokte en die zowel in 
Italië als in Frankrijk moeilijkhe
den had met de censuur. 
We bevinden ons in Wenen anno 
1957. Een Wenen waar de uiter
lijke sporen van het nazisme zijn 
uitgewist. Maar er dwalen nog 
schimmen rond en achter het 
uiterlijk van een nachtportier in 
een deftig hotel kan het verleden 
van een nazi-beul schuilgaan. Dit 
verleden laat Max, portier in het 
« Hotel an der Oper » niet los. 
Enkele vroegere vrienden houden 
in de beslotenheid van dit hotel 
een luguber soort processen. De
ze moeten de betrokkenen toela
ten zich van alle schuldgevoelens 
te zuiveren en voorgoed met het 
verleden af te rekenen. Bezwaren
de dokumenten én getuigen wor
den vernietigd. Net wanneer Max' 
proces een aanvang heeft geno
men staat deze plots oog in oog 
met diegene die zijn belangrijkste 
getuige zou kunnen zijn : Lucia, 
in het nazi-kamp zijn « kleine 
meisje •>, zijn geliefkoosd slacht
offer. Bij beiden ontvlamt opnieuw 
de fascinatie van een troebele, 
pijnlijk-genotvolle, sado-masochis
tische verhouding. Een "verhouding 
beul-slachtoffer, meester-slaaf. 
Een verhouding die in het kader 
van het nazisme mogelijk was 
maar nu enkel nog zelfvernieti
ging kan zijn. 
Zoals gezegd, tegenover deze film 
kun je met gemengde gevoelens 
reageren Hij fascineert je, maar 

tegelijk voel je iets van walging 
voor het dekadente, het vernieti
gende van deze mens-onterende 
erotiek. Je zit ook wat onwenning 
tegen de film aan te kijken omdat 
hij een dergelijke verhouding kop. 
pelt aan het nazisme zonder het 
verband tussen die twee duidelijk 
te expliciteren. Je kunt je afvra
gen waar het Liliana Cavani nu 
eigenlijk om te doen was : het 
ontmytologiseren van het helden
dom van koncentratiekampen ? 
Tonen tot welke onmenselijkhe-
den het nazisme de mens kon 
brengen ? De vraag stellen of de 
mens voorgoed met zijn rot ver
leden kan afrekenen ? Of gewoon 
een individueel geval in beeld 
brengen ? De film is een menge
ling geworden van dit alles, en 
wellicht was het Liliana Cavani 
enkel te doen om die misterieuze, 
bevreemdende, makaber-bizarre 

sfeer die haar ganse film domini-
neert en die je als kijker in de 
ban houdt. Sfeerschepping is dui
delijk één van Cavani's grote troe
ven en ze doet dit in een persoon
lijke maar vrij cerebrale, koele 
fi lmsti j l . Prachtig is bvb de scène 
waarin zij beelden uit Max" en 
Lucia's hels nazi-verleden ver
bindt met beelden uit de opera 
waar de hemels-mooie aria « Mann 
und Weib >• uit Mozarts Toverfluit 
weerklinkt. De film fascineert ook 
omwille van de geladen vertolking 
van Dirk Bogarde en Charlotte 
Rampling. Deze laatste heeft dui
delijk de gave om misterieuse rol
len briljant te vertolken. Dat be
wijst ze ook in « Zardoz >• van 
John Boorman (zie volgende 
week). 
Liliana Cavani bewijst met « De 
Nachtportier » nogmaals een ki-
neaste met talent te zijn. Maar 
haar talent evenaart zeker niet 
dat van Visconti, aan wiens « The 
Damned >• haar fi lm je soms doet 
denken 

HILD'^ nFl/cvqcq 

Beul (Dirk Bogaerde) en slachtoffer (C. Rampling) herbeleven hun sado
masochistische verhouding. 

Twee figuren die elkaar aantrekken en afstoten, Mirjam en 
Zoé, beheersen Monika Van Paemels tweede boek. Mirjam is 
de meest problematische van de twee, zodat je als lezer je 
automatisch met haar vereenzelvigt. Zoë is het vragende, 
verwijtende, opwekkende, zelfverzekerde personage Beide 
figuren passen in een Martha-Maria-verhouding, ze geven de-
spanning weer tussen droom en werkelijkheid, een tema dat 
in Van Paemels eerste werk, « Amazone met het blauwe voor
hoofd >) (1971), ook al overheeste Met die tegenstelling is 
nog een ander konflikt verweven, namelijk de onvrede met 
het leven van de burgerman en de hunker naar de natuur. 
Sociologisch bekeken is de hele tematiek van het avontuur 
en de menselijke onmacht terug te brengen tot het oude 
konflikt tussen de stad en het platteland. Mirjam zwerft, zo
als ze zegt, tussen A en G . « Van G naar A, van A naar G 
pendelt mijn hart. Peilt wie ik was en wie ik word. Duizend 
keer en meer, altijd over en weer. Ik ken dat land als mijn 
handen... », en verder : « Het dichtst benader ik de werke
lijkheid als ik onderweg ben. Dan droom ik, ik weet wat er 
achter en voor me ligt, A en G, en daartussen moet ik leven» 
(p 136). Dat gevoel van onstandvastigheid heeft niets te 
maken met onvolwassenheid. De hele gedachtenwereld van 
de schrijfster is van dichterlijke aard. 

Wat is dichterlijk, zult u me vragen. Sluit het boek wel aan 
op iets reéels ' Waarom dat zwerven en pendelen ' Vanwaar 
de onmacht om een bepaalde keuze te doen, tussen A en G, 
tussen het leven zoals het werkelijk « geleefd » wordt, met 
al de ellende vandien, en het avontuur ? « De Confrontatie » 
is het rusteloze verhaal van een •< duel », dat in het ongrijp
bare duister van een besloten ruimte uitgestreden wordt. Een 
overwinnaar is er niet, ook de oplossing blijft uit. Met dat 
doel werd het boek ook niet geschreven. Het schrijven bete
kent voor Monika Van Paemel niets anders dan het opteke
nen of het verhalen van een tweestrijd waaraan nooit een 
einde komt Het raam waarin de bespiegelende tocht naar 
zichzelf beschreven wordt, bestaat uit enkele konkrete gege
vens of verhaalkernen, namelijk de vriendschap tussen Mir
jam en Zoë, de herinnering aan hun jonge meisjesjaren, het 
landschap van hun jeugd, hun kinderlijke avontuurtjes op het 
pad van de eerste liefde, Mirjams afgunst op de verliefde 
Zoë, Mirjams eigen liefde voor een « meisjespastoor », enz. 
Al die feitelijke gegevens zitten verweven in een onontwar
baar net van bespiegelingen, morele overwegingen, bitsige 
kritiek op maatschappelijke toestanden, opstandigheid tegen
over de eigen onmacht en angst, vlagen van moeheid en 
geestelijke ontreddering, ogenblikken van heimwee en donke
re afzondering. 

WAAROVER GAAT HET 

BIJ MONICA VAN PAEMEL? 
« de literatuur is een slepende ziekte » 

Een ander belangrijk psychologisch gegeven is een moeilijk 
te verwerken schaamte over het vrouw-zijn en een daarmee 
samenhangende afkeer van de loutere seksualiteit, wat dui
delijk tot uiting komt in het verhaal van Francis die zich in 
een verzakte serre op een jong meisje werpt Het fragment 
eindigt met de volgende bedenking : <> Dat dikke kind op 
school, ze doen het, alle grote mensen doen het ! Ik moet 
braken, een vloedgolf welt in krampen naar boven, ik kan 
niet ophouden, zelfs op de trap gulpt het met vlagen uit mijn 
mond. Al die blinkende stenen zijn besmeurd » (p. 48). 
In het boek komt nog een tweede, mooi uitgebouwd verhaal 
voor, « het sprookje van Mirjam » getiteld. Ik ga het verhaal 
niet vertellen, maar wel het hoofdtema ervan toelichten. Het 
speelt in 'n wilde, zeer idyllisch voorgestelde beboste streek, 
in een natuur die de hele sfeer van de Engelse romantiek 
ademt en die een scherp kontrast vormt met « de stad van 
belangen. De geheime bankluis. De mannen die haastig tel
len. De wereld van gefluisterde belangen. » (p.138). Ietwat 
terzijde van de nederzetting leeft een molenaarsgezin, dat 
nooit door de plaatselijke bevolking aanvaard wordt. Er hangt 
een vloek over de plek van de molen. Het gezin ontkomt niet 
uit de greep van de dood en gaat tenonder. Door het feit dat 
het zich niet kan integreren en eigenlijk een soort niemands
land vormt, is de plaats waar de molen staat een aantrek-
kingspunt voor al wat avontuurlijk, mooi en vreemd is. Op 
die plaats is er leven Daarom heeft ook de dood er zijn 
jachtgebied gekozen Het verhaal past helemaal bij de figuur 
van Mirjam die door haar dichterlijke aanleg diep vertrouwd 
is met de geheimen van dood en leven. 

« De Confrontatie » is een zeer literair boek. Helemaal in de 
lijn van het autobiografische poëtiserende proza van een De 
Wispelaere en een Willy Spillebeen, mijmert Monika Van Pae
mel over het eigen schrijverschap . schrijven is een verlos
sende daad, het is een middel om temidden van de twijfel 
toch jezelf te zijn of te worden. We hebben hier te maken 
met een literatuur van mensen die op zoek zijn naar hun 
eigen persoonlijkheid of identiteit. In de gemeenschap vin
den zij geen kans om die identiteit te vinden. Daarom staat 
hun schrijverschap er volkomen buiten. Vandaar de ijle ruim
te waarin de personages uit een boek als « De Confrontatie » 
zich bevinden. Ze geraken niet verder dan hun eigen ik, wat 
duidelijk en mooi weergegeven wordt in de volgende passa
ge : « Maar juist omdat ik daar naakt sta, ben ik vrij, nie-
mands bezit, behalve van mezelf en iedereen. Ik lever mijn 
dromen en nachtmerries uit. Er is geen kop of staart aan 
dit verhaal. Het is een slang die zichzelf in de staart bijt. Een 
cirkel ». (p. 7). 

Het woord heeft geen funktie meer in de gemeenschap. Het 
heeft voor schrijvers als Monika Van Paemel slechts beteke
nis binnen de ruimte van hun eigen totaal volksvreemde, in-
tellektuele, gepoëtiseerde en zacht gekoesterde problematiek. 
Een generatieverschijnsel ? 

Eugene VAN ITTERBEEK 
Monike Van Paemel, « De Confrontatie », Den Haag-Rotter
dam, Nijgh & Van Ditmar, 1974, 152 biz., f 15,90. 
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ZATERDAG 

18 
MEI 

15 00 De Zwalmstreek 
15 "̂ 0 Pinocchio 
16 30 Paul Collaer 
17 30 Volksuniversiteit 
18 00 Fabeltjeskrant 
18 05 Star Trek 
18 55 Boeket 
19 45 Nieuws 
20 15 Moeders slimste 
20 45 Met de muziek mee 
21 30 Terloops 
2215 Cannon 
23 05 Nieuws 

16 02 Kijkkast 
16 40 Orimoa 
17 10 Black Beauty 
17 35 Buitenspelen Film 
18 45 Tl Ta Tovenaar 
18 55 Nieuws 
19 05 Swiebertje 
20 00 Nieuws 
20 21 Herkent u deze tijd ' 
21 50 Farce Majeure 
22 20 Hier en nu 
23 05 Nieuws 
23 10 Lied van de week 

18 45 Tl Ta Tovenaar 
18 55 Nieuws 
19 05 Wie van de drie ' 
19 30 Mash 
20 00 Nieuws 
20 21 Mountiesshow 
21 10 Sammy Davis jr en zijn va 

der 
22 00 AVROs Sportpanorama 
22 50 Nieuws 

14 00 Rallye Contact Wallonië 
16 45 Landbouwnieuws 
17 00 Interwallonie 
17 15 Ciao amici 
17 30 Appuntamento Italiano 
18 30 Vacances jeunes 74 
18 55 Barbapapa 
19 00 Het uitgaansleven 
19 15 Toumai 
19 45 Nieuws 
20 15 Le jardin extraordinaire 
20 15 Une femme en enfer Film 
22 40 Midemshow 

ZONDAG 
19 

MEI 

10 30 De vrijzinnige jeugd H 00 
14 30 Magister Maesius 15 15 
15 00 De toverbal 15 17 
15 15 Binnen en buiten 
17 15 Piste 15 43 
18 15 Fabeltjeskrant 16 30 
18 20 Sportportret Ludo Dielis 17 00 
18 45 Zwitserland in vogelvlucht 18 20 
19 45 Nieuws 18 55 
20 00 Sportweekend 19 00 
20 40 De Waltons 19 05 
21 30 Barbra Streisand 20 40 
22 20 Frans Minnaert 2135 
22 45 Nieuws 22 25 

23 00 

Eucharistieviering 
Nieuws 
Het programma met de 
muis 
Star Trek 
Dokumentaire WK-voetbal 
Vespers 
Teleac 
Tl Ta Tovenaar 
Nieuws 
McCloud 
Waaldrecht 
Een klem uur U 
Wonen = liefde 
Nieuws 

18 50 Woord voor woord 
18 55 Tl Ta Tovenaar 
19 00 Polly in Tunesië 
19 25 Studio sport 
20 40 Nieuws 
20 45 Bellevue 
21 35 E 74 
22 00 Franse verkiezingen 
22 25 Nieuws 

12 00 Faire le point 
14 00 Daktari 
16 05 Compte a rebours 
17 10 Sept sur sept 
17 50 Follies 
18 30 Voetbal 
19 00 Antenne soir 
19 30 Mister Magoo 
19 45 Nieuws 
20 05 Sportweekend 
20 15 Verkiezingen m Frankrijk 
20 30 Suggestions 
20 35 Le renard a I anneau d'or 
21 35 Les sentiers du monde 
22 50 Nieuws 

MAANDAG 
20 

MEI 

DINSDAG 

21 
MEI 

14 00 Schooltelevisie 
18 00 Fabeltjeskrant 
18 05 De familie Partridge 
18 30 Zangvogels in de tuin 
18 53 Sporttribune 
19 45 Nieuws 
20 15 De vier zonen van Katie 

der Western 
22 05 Inspraak 74 
22 05 Nieuws 

18 00 Fabeltjeskrant 
18 05 Het grote koraalrif 
18 30 Tienerklanken 
19 05 Het humanistisch verbond 
19 45 Nieuws 
20 15 De wereld van Somerset 

Maugham 
21 05 Wetenschappelijk program 

ma 
21 55 Standpunten 
22 15 Bilateraal 4 Zjef van Uyt-

sel en de groep Quilapayun 

10 45 Schooltelevisie 
18 45 Tl Ta Tovenaar 
18 55 Nieuws 
19 05 De verschoppeling 
19 30 Tweekamp 
20 00 Nieuws 
20 21 Politierapport 
21 15 NCRV Sportshow Twee 
22 15 Geestelijke liederen 
22 25 Trekking staatsloterij 
22 30 Nieuws 
22 35 Teleac 

10 45 Schooltelevisie 
18 45 Tl Ta Tovenaar 
18 55 Nieuws 
19 05 Voor achten 
20 00 Nieuws 
20 21 Storm over Washington 1962 
?2 25 Gamma 
23 00 Den Haag vandaag 
23 15 Nieuws 
23 20 Teleac 

18 45 Tl Ta Tovenaar 
18 55 Nieuws 
19 05 Toppop 
19 30 Het ziekenhuis 
20 00 Nieuws 
20 21 Helen een vrouw van 
21 15 Televizier magazine 
22 05 Canon 
22 55 Nieuws 

18 45 Tl Ta Tovenaar 
18 55 Nieuws 
19 05 De verschoppeling 
19 30 Guyana waterland 
20 00 Nieuws 
20 20 De Onedin lijn 
21 10 2 voor 12 Kwis 
21 50 Achter het nieuws 
22 40 Nieuws 

14 00 Schooltelevisie 
18 10 1 2 3 ja i vu 
18 30 TV « F » Vrouwenmagazine 
19 00 La pensee et les hommes 
19 30 Lundi sports 
19 45 Nieuws 
20 15 Prix Louis Philippe Kam 

mans 
21 55 Pulsars 
22 45 Nieuws 

14 00 Schooltelevisie 
18 10 1 2 3 j'ai vu 
18 30 Seniorama 
19 00 Antenne soir 
19 15 L Age en fleurs 
19 45 Nieuws 
20 20 L affaire du Bois du Cazier 
20 50 La cloche Thibetame 
21 40 Cine club de minuit 
23 35 Nieuws -

WOENSDAG 
22 

MEI 

DONDERDAG 
23 

MEI 

16 30 Jevanjong 
17 55 Fabeltjeskrant 
18 00 Wie weet wint 
18 53 Volksuniversiteit 
19 20 Yoga 
19 45 Nieuws 
20 15 Hier is Lucy 
20 40 Amusementsprogramma 
21 10 Pano 74 
22 00 Nieuws 

N B Het avondprogramma kan 
gewijzigd worden 1 v m voetbal 
finale UEFA beker (heenwedstrijd) 

16 00 O Messiaen en de vogels 
18 00 Fabeltjeskrant 
18 05 Black Beauty 
18 30 Tienerklanken 
19 05 Israëlitisch godsdienstige 
19 45 Nieuws 
20 15 Wachtwoord 
20 45 Programma n a v Rerum No 

varum 
21 35 Enquête over de 3e weield 
23 00 Nieuws 
23 05 Yoga 

10 30 Schooltelevisie 
18 45 Tl Ta Tovenaar 
18 55 Nieuws 
19 05 Beertje Colargol 
19 20 Zwijgen is goud 
19 45 Popeye 
19 50 Socutera 
20 00 Nieuws 
20 20 Politieke partijen (PPR) 
20 35 Een hand vol halleluja 
21 50 Panoramiek 
22 15 Studio Sport. 
22 40 Den Haag vandaag 
22 55 Nieuws 

18 45 Tl Ta Tovenaar 
18 55 Nieuws 
19 05 Studio sport 
20 00 Nieuws 
20 16 De samenleving 
20 35 All m the family 
21 00 De rol van het goud 
21 45 Moord op de voorpagina 
23 15 Nieuws 

18 45 Tl Ta Tovenaar 
18 55 Nieuws 
19 05 Anna en de koning van Siam 
20 00 N euws 
20 20 Studio vrij 
19 30 Kenmerk. 
22 05 Nieuws 
22 10 Teleac 

18 45 Tl Ta Tovenaar 
18 55 Nieuws 
19 05 Koffiebar 
19 30 Dawson opnieuw bezocht 
20 00 Nieuws 
20 16 Stromen van levend water 
21 30 Nader bekeken 
22 00 Lucia 
23 15 Nieuws 

14 00 Schooltelevisie 
16 45 Feu vert 
18 25 Les volant 
18 55 Le manege enchants 
19 00 Antenne soir 
19 15 L Age en fleurs 
19 45 Nieuws 

16 55 Tarzan et les Amazones 
18 10 1 2 3 j ai vu 
18 30 Yoga 
19 00 Antenne soir 
19 15 L Age en fleurs 
19 45 Nieuws 
20 15 Contacts 
20 20 Le diable par la queue 
21 50 Le carrousel aux images 
22 35 Nieuws 

•I 1 

VRIJDAG 
24 

MEI 

18 00 Fabeltjeskrant 
18 05 Volksuniversiteit 
18 15 Uit de dierenwereld 
18 40 Korte tekenfilm 
18 55 Wereldbeker voetbal 1974 
19 20 Ziet u er wat in ' 
19 45 Nieuws 
20 15 De familie Ashton 
21 05 Dokumentaire over Johan 

nes XXIII 
21 55 Nieuws 
22 05 De andere film 

18 35 Voor ouders van kinderen 18 45 Ti Ta Tovenaar 
van ong 7 jaar 18 55 

18 45 Tl Ta Tovenaar 19 05 
18 55 Nieuws 20 00 
19 05 Waar of met waar 20 21 
20 00 Nieuws 21 10 
20 21 The Eddy Go Roundshow 
21 10 Politierapport 22 15 
22 05 Hier en nu 22 50 
22 45 Vroomheid m hout en steen 23 30 
23 00 Uit de kunst 
23 25 Nieuws 

Nieuws 
De Waltons 
Nieuws 
Alles of mets 
Het bewogen leven van 
ron Von der Trenck 
Wereld op wielen 
Cuba kerk en revolutie 
Nieuws 

14 00 Schooltelevisie 
18 10 1 2 3 j ai vu 
18 30 Sept sur sept 
19 00 La communaute Frangaise 

de Wallonië 
ba 19 30 Mister Magoo 

19 45 Nieuws 
20 20 Prix Louis-Philippe Kam 

mans 
22 00 Portret Pierre Caille ou le 

jeu pris au serieux 
22 30 Nieuws 
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HETANTI-DAENSISME ( 6 ) 

Een sintese van het Daensisme in de 
streek van Aalst zou onvolledig zijn 
indien wij de rol van Je tegenstander 
— de antagonisten — ervan niet nader 
zouden verklaren. 
Het zou in de geschiedschrijving van 
het Daensisme onrechtvaardig zijn 
zich ertoe te beperken die tegenstan
der ongenuanceerd een broodrover en 
een machtswellusteling te noemen. 
Want, al staat men niet tegenover een 
type van tegenstander dat door de 
geschiedenis totaal in het ongelijk 
werd gesteld, men moet durven voor
opstellen dat die tegenstander heeft 
gehandeld in de eerlijke overtuiging 
dat hij het recht langs zijn zijde had: 
M.a.w. de tegenstanders van het Daen
sisme — het anti-Daensisme — had
den duidelijk een beginsel te verdedi
gen. 
Dat beginsel was , de eenheid in het 
katolieke kamp bewaren. En niet al
leen heiligde het doel hier de midde
len, de antagonist weigerde ook te 

Daensisme indelen in drie machtige 
groepen : 
de partij-katolieken ; 
de Kerk ; 
de katolieke streekpers (weekbladen 
in het arrondissement Aalst). 
Merkwaardig is alvast de vaststelling 
dat de motivering van het anti-Daen
sisme steeds uitsluitend de politieke 
eenheid onder de katolieken is ge
weest. De uitbouw (en toepassing !) 
van een Christelijke Sociale Leer, die 
politieke maatregelen voorstond om 
de materiële nood van het verarmde 
volk van arbeiders en kleine boeren 
te verdrijven en met het oog hierop 
de deelname van dat volk aan de po
litieke besluitvorming via algemeen 
stemrecht genegen was, werd het een 
bevreemdende onverschilligheid aan de 
kontestanten overgelaten. De behou
dende partij-katolieken waren hoog
stens bereid tot het versterken van 
de Paternalistische Armenzorg : het 
lenigen van de algemene ellende via 

Bisschop Stillemans van Gent Charles Woeste 

De Gentse bisschop Lam-
brecht. Volgens Pieter Daens 
zou mét hem de geschiedenis 
een gelukkiger wending geno-' 
men hebben. Hij overleed 
schielijk te Denderleeuw op 2 
juli 1889. 

aanvaarden dat de inhoud van zijn be
ginsel niet meer dezelfde kon zijn als 
in 1879, toen de schoolstrijd woedde 
Hl] begreep niet dat er een ander 
soort eenheid diende bewaard tegen
over het socialisme dan tegenover het 
liberalisme Eigenlijk was die eenheid 
na 1879 een erg wankele zaak. Al eer
der schreven wij dat de open opposi
tie binnen en tegen de katolieke par
tij van 1890 af de oprichting van een 
nieuwe partij van katolieken op zijn 
minst wenselijk achtte Het enige ant
woord dat de katolieken hierop formu
leerden was : alleen onze eenheid is 
ons verweer tegen » den eenen alge-
meenen vijand », de antikrist. 
De grove en pijnlijke historische fout 
die bij dit alles door de partij-katolie
ken — van hier af worden zij inder
daad partij-katolieken — werd gemaakt 
is deze : de eenheid van een partij 
werd direkt gekoppeld aan de besten
diging van de toestand van materiële 
en geestelijke verdrukking, waarin het 
Vlaamse volk toen leefde. Dat zij hier
door zowel het flamingantisme als het 
socialisme en de internationale ten
dens naar een « christelijke demokra-
tie " tegenover een uitdaging plaat
sten, ligt voor de hand. En wat voor 
de partij-katolieken een springplank 
moest zijn voor een nieuwe denk- en 
handelwijze, werd door hen ter zijde 
gelegd : Rerum Novarum Zodat Rerum. 
Novarum voortaan het polarisatiepunt 
zou worden voor de kontestanten on
der de katolieken. In Aalst werd de 
situatie der partij-katolieken daaren
boven erg bemoeilijkt door de figuur 
van Woeste Woeste was onverzette
lijk behoudsgezind. Dat hij daarenbo
ven als Nederlandsonkundige vreemde
ling een Vlaams arrondissement ver
tegenwoordigde, was kompromitterend 
voor de partij-katolieken : de Vlaamse 
Beweging en de opkomende Christe
lijke Demokratie steunden vooralsnog 
op dezelfde mensen. 
WIJ kunnen de antagonisten van het 

godvruchtige genootschappen, die 
leefden op het prestige en het geld 
van rijke katolieken. Daarenboven 
stonden vele partij-katolieken— ook 
Aalst bezat een bourgeoisie — afkerig 
tegenover het Vlaamse bevrijdingsna-
tionalisme. Een en ander maakt duide
lijk dat er onder de katolieken allang 
geen sprake meer kon zijn van poli
tieke eenheid, zelfs niet meer van een
heid op zichzelf Overigens zullen de 
feiten aantonen dat hoofdzakelijk de 
politieke eenheid te « bewaren » was. 
« Klokke Roeland » pas sinds 1893 
echt aangevallen door de katolieke 
pers — voordien had Anneessens zich 
uitsluitend van hen gedistancieerd als 
uitgever en vriend van de Ninoofse 
katolieken tegen wie Van Langenhaeke 
in 1891 was opgekomen — en Pieter 
Daens verloor zijn talrijke vrienden
priesters pas nadat hij had bevestigd 
dat de Christene Volkspartij kandida
tenlijsten had ingediend voor de ver
kiezing van 1894. 

Het eerste oersartikel van priester 
Adolf Daens m.b.t. de zopas opgerich
te Christene Volkspartij bevatte de 
vaststelling dat de « tegenstelling li
beraal-klerikaal » voorbij was en dat 
men nu « brede rechte weq moest op
gaan ». M.a.w. de katolieken konden 
zich voortaan rustig « de luxe » van 
de demokratie veroorloven. 
Die weelde hebben de partij-katolie
ken zichzelf echter niet gegund, noch 
formeel, noch inhoudelijk. Vooral in 
Aalst niet. Terwijl in vele arrondisse
menten de katolieken blij waren be
vrijd te zijn van de kompromitterende 
officiële benaming « Grondwettige Be
warende Vereniging », kon Charles 
Woeste te Aalst makkelijk zijn wil 
opdringen opdat dit « bewarend » zou 
blijven. 
Charles Woeste Is van meetaf de naam 
om wie het hele anti-Daensisme draait. 
Als konservatlef politikus en staats
man behoort Woeste zeker tot de 
grootsten van zijn t i jd, maar als te-

door frans-jos verdoodt 

genstrever van in het bijzonder de 
gebroeders Daens, heeft hij een tra
gische periode uit onze geschiedenis 
op zijn passief. Reeds in 1890 simbo-
liseerde hij de anti-sociale en anti-
Vlaamse katolieke partij, waartegen 
eerst gedreigd werd met tegenkandi
daten en later de konfrontatie werd 
aangegaan door het Daensisme en de 
andere Christene Volkspartijen. 

Woeste was niet meer de domineren
de figuur toen de Eerste Wereldoor
log achter de rug was. Toen Van Op-
denbosch in 1919 het nationaal reeds 
totaal verzwakte Daensisme leidde, 
vond hij Woeste niet meer op zijn weg. 
Woeste speelde toen geen enkele rol 
van betekenis meer in de eigen partij. 
Hij overleed in 1922. 

Charles Woeste slaagde erin de Bis
schop van Gent — Mgr. Stillemans —, 
koning Leopold II en tenslotte ook de 
paus voor zijn wagen te spannen waar 
het anti-Daensisme betrof. Hij was het 
ook die priester Adolf Daens persoon
lijk aanviel en blameerde in de Kamer, 
toen Daens daar slechts sinds een 
tiental dagen zetelde. De aanwezigheid 
van Daens hinderde hem, zou Luc Dela-
fortrie In 1961 schrijven (Luc Delafor-
trie, Priester Daens, uitgave 1961, biz 
75). Overigens schrijft Delafortrie : 
« Woeste was ongetwijfeld een diep-
overtülgd katollek. Ook zijn standpun
ten wortelden in een diepe overtui
ging. Op het eind van zijn leven stelt 
hij zich de pijnlijkste vragen : vroeger 
was de Belgische bevolking in haar 
geheel gelovig ; nu is dat niet meer 
het geval. Verontrust zoekt hij naar 
de oorzaak. Hij vreest daarom het al
gemeen stemrecht en de vrijheid van 
de pers, een demokratie zonder gren
zen, extreme hervormingen (...) hij 
was In de weer voor de vrijheid van 
de katolieke scholen en zeer bedrijvig ' 
in werken en organisaties, als Sint-
Vincentius, die zich met de armen be
zighielden ». (Luc Delaforterie, Pieter 
Daens, uitgave 1963, bIz 145 en 147). 
Maar Delafortrie besluit die beschou
wing met de wrange opmerking dat 
het geen zin heeft over Woestes waar
heidsliefde te praten, vermits Woeste 
aan de paus schreef • « Priester Daens 
is een socialist ». 

Het katolieke dagblad « De Standaard » 
schreef op 18 juni 1957 zijn standpunt 
neer over de betekenis van Charles 
Woeste : « Laten wij echter nooit ver
geten dat het voor een groot deel aan 
hem te wijten Is, dat de onderwijspro
blemen in ons land nooit een bevredi
gende oplossing hebben gekregen 
(...). De schoolkwestie werd niet opge
lost ondanks het feit dat de katolieke 
partij dertig jaar ononderbroken aan 
het bewind was en indien ook thans 
nog dit probleem zo zwaar op ons po
litiek leven blijft wegen, dan hebben 
wij zulks voor een groot deel aan 
Woeste te danken. 

Men kan stellen dat Woeste de kato
lieke partij bestendig in een anti-
Daensistlsch offensief heeft gehou
den En wij begrijpen de vreselijke 
gewetensstrijd waarvoor de katolieken 
uit het arrondissement Aalst geplaatst 
werden, wanneer men hen verplichtte 
in naam van hogere belangen, voor 
zulk een onzalige en rampspoedige 
politieker hun stem uit te brengen. 
(« De Standaard », 18 juni 1957, zie 
boven). 
Onder de partij-katolieken was Woeste 
inderdaad de meest onbuigzame anti-
Daensist. Men komt echter ook tot 
volgende vaststelling behalve uit 
zelfbehoud — in het toen geldende 
kiesstelsel kon het verkeren dat een 
overwinning van de Daensisten, al of 
niet in kartel met liberalen en/of so
cialisten, het verdwijnen betekende 
van alle katolieke verkozenen te Aalst 
—, hebben de katolieke politici van 
Aalst het anti-Daensistlsch spel ge
speeld in het besef van eigen politie
ke zwakheid én tegenover Woeste én 
tegenover priester Adolf Daens. Ka
merlid Van Wambeke stelde op eep 
bepaald ogenblik zelfs zijn kamerzet-
tel ter beschikking van een kandidaat 

van de Christen Demokraten, indien 
de eenheid onder katolieken hierdoor 
mocht gered worden. Anderzijds Is 
het gekend dat de Aalsterse katolieke 
volksvertegenwoordiger (en later mi
nister) Romain Moyerson zich van per
soonlijke aanvallen ten opzichte van 
de Daensisten onthield. De verklaring 
hiervoor ligt wellicht deels in de per
soonlijkheid van Moyersoen en deels 
in de tijdsomstandigheden die niet 
meer het grof anti-Daensisme van wel
eer toelieten. Die argumentatie Is 
eveneens van toepassing op Karel de 
Bethune en Petrus Van Schuyienberg, 
die allebei gehoopt hadden als Daen-
sist in het parlement te komen. Hun 
overgang van de Daensisten naar de 
katolieken had uiteraard konsekwen-
ties, maar echte achtervolgers en 
kwellers van het Daensisme zijn zij 
nooit geworden. 

Het anti-Daensisme zou nooit zo'n dra
matische gevolgen gehad hebben in
dien Woeste de Kerk niet achter zich 
had gekregen. Misschien zou het zelfs 
nooit echt van de grond zijn geraakt. 
Wij mogen hier over het begrip «Kerk» 
geen misverstand laten ontstaan. De 
noge geestelijkheid van bisschop tot 
paus heeft lang getalmd om de poli
tieke aktie te veroordelen waarin een 
priester een hoofdrol speelde — in de 
universele kristelijke demokratie zou
den overigens vele priesters voorop 
gaan — en die zich stelde op 't stand-
ount van de pauselijke richtlijnen van 
Rerum Novarum. Dat die veroordeling 
3r uiteindelijk toch kwam, is het werk 
van Woeste en de door hem gemani
puleerde koning Leopold II. Een heel 
ander hoofdstuk vormen de lagere, 
plaatselijke geestelijken van het ar
rondissement Aalst. Van meet af aan 
en gebruik makend van de vele dwang
middelen die zij tot hun beschikking 
hadden ageerden zij tegen de Daen
sisten. En vanzelfsprekend hebben zij 
zich in hun aktie gesteund geweten 
toen respektievelijk een bisschoppe
lijke en een pauselijke veroordeling 
van priester Adolf Daens bekend ge
raakte. 

De lagere geestelijkheid buiten het ar
rondissement Aalst keek toe of ver
borg hier en daar moeizaam haar sim-
patie — voor het Daensisme of voor 
het anti-Daensisme —. Toen de hou
ding van Gent en Rome echter alge
meen bekend werd, sloten zij zich aan 
bij het anti-Daensisme of hieden zich 
helemaal buiten de diskussie. 

(vervolgt) 

frans-jos verdoodt 
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