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ZO 
ZIEN WIJ HET 

door Senator WIM JORISSEN 

Ons land heeft thans een minderheidsregering. 
Oit omdat de traditionele regeringspartijen zich onderling niet meer 
verstonden. 
En omdat de BSP weigerde haar verantwoordelijkheid op te nemen. 
Nochtans had het land vlug een regering nodig. 
De inflatie steeg immers de jongste maanden in een duizelingwekkend 
tempo. Veruit het hoogtse tempo van heel West-Europa, waardoor de 
t^oopkracht van de gewone man sterk wordt verminderd. De inflatie 
treft inderdaad het sterkst de gewone inkomens. 
Schuld aan die sterkste stijging van de inflatie in West-Europa was de 
totaal onbekwame regering Leburton, die haar tijd verloor in onderlinge 
vitterijen, zo dan niet in slaande ruzies. 
Schuld daaraan waren eveneens de door de BSP voortijdig uitgelokte 
verkiezingen. Een regeringskrisis van drie maanden moest inderdaad 
een fatale uitwerking hebben op het inflatieproces. 
Normaal kon men verwachten dat de drie traditionele regeringspartijen, 
die steeds de mond vol hebben over de belangen van het land, samen 
een regering zouden hebben gevormd, al ware het slechts een tijde
lijke, om de inflatie in te dijken. 
Zelfs dat kon niet meer. 

Niets kan beter hun gemis aan staatszin tekenen. 
Het is in die omstandigheden dat de Volksunie haar verantwoordelijk
heid heeft opgenomen. 
De Volksunie wil, zelfs zonder in de regering te zetelen, zulke regering 
de nodige tijd gunnen om de noodzakelijke maatregelen te treffen om 
de inflatie in te dijken en de koopkracht van de gewone man veilig 
te stellen. 

Op 16 mei j.l. vertolkte 
senator Jorissen dit stand
punt namens de VU voor de 
mikro van BRT 1. 

EERSTE STAP 
IN GOEDE RICHTING 

De Volksunie heeft dit des te 
liever gedaan omdat de huidige 
regering een poging zou willen 
doen om een begin, weze het een 
aarzelend begin, te maken met 
het federalisme. 
De gewestvorming waarover te 
Steenokkerzeel in grofe trekken 
een akkoord werd bereikt is in
derdaad nog op verre na geen 
federalisme, doch het zijn de 
eerste stappen in de goede rich
ting. 
Zo men niet aan de fundamentele 
dingen zou raken die te Steenok
kerzeel in eerste lezing werden 
aanvaard, zou op het vlak van de 
gewestvorming inderdaad een ak
koord kunnen worden bereikt. 
Waarbij de Volksunie zich ver

heugt dat men daar eindelijk ge
komen is tot een Vlaamse front
vorming, waarvan de Volksunie 
sinds jaren voorstander is en dat 
het gesprek er werd gevoerd van 
gemeenschap tot gemeenschap. 
Dit is voor Vlaanderen de beste 
waarborg dat er een einde ge
maakt is aan de bestendige ge-
biedsroof rond Brussel en langs-
heen de taalgrens. 
De geest van het federalisme 
sluit het imperialisme uit en" is 
dus grondig gekant tegen ge
biedsverovering ten koste van 
andere gemeenschappen. De par
tijen die zich de jongste jaren tot 
het federalisme bekenden zouden 
zich die geest van het federalis
me zo vlug mogelijk moeten eigen 
maken. Dan pas zou de taalvrede 
in dit land gevoelige vorderingen 
Vervolg op biz 2. 

WIL VDB TIHDEMANS KELDEREN? 
Vorige week hebben de partijlei
ders, die betrokl<en waren bij het 
beraad van Steenokkerzeel, el
kaar opnieuw ontmoet in gezel
schap van eerste-minister Tinde-
mans. Deze week werden de on
derhandelingen die moeten leiden 
tot een aanvaardbaar voorlopig 
plan voor de gewestvorming en 
tot versteviging van de regering 
(nog) niet hervat, maar er hadden 
wel diskrete kontakten plaats tus
sen de betrokken politici en de 
eerste-minister. Men wil kenne
lijk, alvorens een nieuwe onder
handelingsronde aan te vatten, 
eerst zorgvuldig het terrein ver
kennen en zoveel mogelijk effe
nen ten einde een maksimale 
kans op slagen te hebben. 
Die diskretie belette de journalis
ten echter niet hun werk te doen, 
en die trachtten de politici dan 
ook tot uitspraken en verklarin
gen te verleiden. Aan Franstalige 
zijde wil dat nog wel eens lukken 
ook. 
Zo boden uitlatingen van FDF-
voorman Defosset en verklarin
gen van de FDF-RW-leiders ti j
dens de RTB-uitzendIng « Face a 
la Presse » in de eerste week-
helft stof tot allerlei kommentaar. 
Defosset liet er geen twijfel over 
bestaan dat het FDF wat graag in 
de regering zou treden. Wij kun
nen niet eeuwig als kontestanten 
in de oppositie blijven, zo betoog
de hij, onze geloofwaardigheid 
staat nu op het spel. Hij voegde 
eraan toe dat ook de VU zo rede
neert, alsof hij de woordvoerder 
van de VU zou zijn I Defosset 
liet h^t ook voorkomen alsof te 
Steenokkerzeel de « carcan » 
doorbroken werd en de Vlamin

gen ertoe bereid zouden zijn een 
uitbreiding van de huidige agglo
meratie te aanvaarden. Tevens 
leek het hem normaal dat in de 
verruimde regering de minister
portefeuille van '< Brusselse Za
ken » aan iemand van de •< ver
ruimende krachten » (een FDF-er 
dus) zou worden toegewezen. 
In « Face a la Presse » gingen de 
FDF-RW-leiders er tevens van uit 
dat Brussel een evenwaardig der
de gewest zou worden, en dat dit 
tot de " verworvenheden » van 
Steenokkerzeel behoort. Aan de 
andere kant liet RW-leider Perin 
verstaan — en dit ondanks de 
« regeringsbereidheid » van zijn 
FDF-vriend Defosset — dat hij er 
wel wat voor voelt om — in een 
zgn. eerste fase — alléén het RW 
de regering te laten vervoegen. 
Dit zou de huidige minderheids
regering aan een gewone (maar 
niet een tweederde) meerderheid 
helpen, en daarna kon men ver
der zien . 
Niet te verwonderen dus dat een 
krant als « La Libre Belgique » 
met enige voldoening kon vast
stellen dat de FDF-RW-leiders 
blijkbaar niet goed weten wat zij 
willen, en dat zij taktisch volko
men in de mist zitten. 
Sommige uitspraken van Defos
set en Perin waren van aard om 
ongerustheid te zaaien in de mid
dens van de bewuste Vlamingen. 
Die ongerustheid werd nog aan
gewakkerd door een eigenaardig 
politiek kommentaar in « De 
Standaard » van dinsdag. Deze 
krant liet het voorkomen alsof de 
Volksunie ook al bereid zou zijn 
« op essentiële punten toe te ge
ven » aan het FDF om toch maar 

in de regering te kunnen komen. 
Het Dagelijks Bestuur van de VU 
liet er echter geen gras over 
groeien en stelde in een pers
mededeling zeer klaar dat zij 
« niet bereid is de weg op te 
gaan van een federalisme met 
drie, dat de Vlaamse meerderheid 
tot een minderheid zou omtove
ren >> en dat voor haar de grenzen 
van Brussel beperkt moeten blij
ven tot de 19 gemeenten van de 
B r u s s e l s e agglomeratie. Dit 
standpunt (de 19 gemeenten) was 
trouwens het uitgangspunt van 
de hele Vlaamse delegatie (VU, 
CVP, PVV) te Steenokkerzeel. 
Het is niet de eerste keer dat 
men het in « De Standaard » doet 
voorkomen alsof de VU bereid 
zou zijn verregaande toegevingen 
te doen, toegevingen die vanuit 
Vlaams standpunt onaanvaardbaar 
zijn. Men liet dit reeds doorsche
meren in een artikel in die krant 
enkele dagen vóór het « kon-
klaaf van Steenokkerzeel ». 
Men vraagt zich werkelijk af 
welke de bedoelingen kunnen zijn 
van dergelijke bijna systema
tische verdachtmaking. Temeer 
daar onze nationale voorzitter 
nog enkele weken geleden in 
« Wij » duidelijk stelde dat de 
VU in geen geval bereid is toe te 
geven wat voor de brede Vlaamse 
opinie onaanvaardbaar zou zijn. 
Het kan toeval zijn, maar deze 
stellingnamen van « De Stan
daard » vallen isijna wonderwel 
samen met de oprispingen van 
PSC-zijde en van de heer Vanden 
Boeynants tegenover de aktuele 
[jolitieke gang -Van zaken. Onze 
lezers zullen zich herinneren dat 
Vervolg op blz 3. 
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zo ZIEN WIJ HET 
(vervolg biz 1) 

kunnen maken In a fwacht ing 
daarvan is het Vlaamse f ront een 
noodzakel i jkheid om het Vlaamse 
grondgebied te beschermen 
De Volksunie hoopt dan ook dat 
di t Vlaamse f ront zal worden ver 
s tev igd 

FEDERALISME 
IS ECHTER MEER 

Een reger ingsdeelneming van de 
Volksunie veronders te l t echter 
met al leen een akkoord over de 
gewes tvorming 
Omdat deze gewes tvo rmmg in
derdaad op verre na nog geen 
federa l isme is, federa l isme dat 
ons in staat zou s te l len te be
schikken over het groots te aan
deel van onze eigen belast ingen 
en ons zou toelaten het groots te 
deel van onze vraagstukken zelf 
op te lossen 
In de federale staat zoals w i j die 
zien zouden al leen de munt de 
bui tenlandse pol i t iek de leger le i 
ding en de grote mfrast ruktuur-
werken to t het gebied van de 
centra le macht b l i jven behoren 
De rest zou overgaan naar de be
voegdheid van de/ Waalse en 
Vlaamse deels ta ten, te rw i j l de 
bevoegdheden van de gemeen 
schappel i jke hoofdstad Brussel 
gezamenl i jk door Walen en Vla 
mingen zouden bepaald worden 
Daarbij dient van Vlaamse zijde 
gewaakt dat in het u i tvoerend 
bestuur voor Brussel de Vlamin
gen een gel i jke macht zouden 
kr i jgen als de Franstal igen Het 
Dui ts ta l ig gebied zou een grote 
autonomie kr i jgen en los van Wal
lonië en Vlaanderen rechts t reeks 
onder het centraal gezag staan 

GEVOLGEN VAN 
REPRESSIE OPDOEKEN 

Een reger ingsdeelneming veron
ders te l t dat elke part i j bepaalde 
punten van haar program kan ver
wezenl i jken 
Voor de Volksunie behoort daar
toe ook de opdoeking van de ge
volgen van de repressie 

Der t ig jaar na de fe i ten dient 
daarmee eindel i jk een begin qe 
maakt 
Straf mag geen b l i jvende wraak 
betekenen in een demokra t ische 
staat waarbi j al le par t i jen zich 
beroepen op de beginselen van 
het chr is tendom of van het hu 
manisme 
Het mag niet zijn dat p e r s ' n e n , 
bui ten de geval len van gemeen 
recht , die al leen gest ra f t werden 
voor po l i t ieke kol laborat ie , of 
zel fs met gest ra f t werden doch 
al leen op de l i js t van de kr i jgs
audi teur geplaatst , thans nog 
steeds voor tal van we t t en een 
ongel i jke behandel ing tegenover 
andere burgers kr i jgen 
W I J d ienen het voorbeeld te vol
gen van de zovele andere landen 
die al komaf hebben gemaakt met 
de gevolgen van het t r ies t ige oor
logsgebeuren 
Des te meer omdat in Vlaanderen 
een grote meerderhe id voor am-
nest ierende maatregelen gewon
nen IS en omdat vele V lamingen 
s lechts veroordeeld werden om
dat ZIJ toen w i lden waar men 
thans naar toe gaat, namel i jk een 
hervorming van onze uni ta i re 
staat 

EN OOK ONS 
SOCIAAL PROGRAMMA 

Een reger ingsdeelneming vergt 
ook een akkoord over een sociaal 
program 
In tegenste l l ing met de demago
gische voors te l l ing van pol i t ieke 
tegenstanders is de Volksunie 
met al leen een taa lpar t i j 
Taalpart i j zi jn we in zover het 
Nederlands in d i t land met de 
plaats kr i jg t die onze taal toe
komt 
En daarnaast in zover de Vlamin
gen met het deel van de natio
nale begrot ing kr i jgen waarop ze 
recht hebben En inzake hoger on-
aerwi js en inzake wetenschap
pel i jk onderzoek, en inzake pro
v inc ie en gemeente fonds, en in
zake openbare werken , en inzake 
verdel ing van de RMZ en inzake 
benoemingen in s taatsambten, 
parastatalen en leger word t onze 
Vlaamse gemeenschap jaar l i jks 
nog voor t ienta l len mi l jarden te 
kort gedaan 
De Volksunie is echter ook steeds 

de part i j geweest die op het ge 
bied van de sociale vern ieuwing 
voorop IS gegaan 
W I J zi jn de eerste part i j geweest 
die de pendelarbeid en de lagere 
lonen in Vlaanderen heef t aange 
klaagd en de indust r ia l iser ing via 
de s t reekekonomie heef t geëist 
W I J zi jn de eerste par t i j gewees t 
die de verarming en de ve rdw i j 
ning van de boeren en de k le ine 
middenstand heef t gezien en de 
passende maatregelen heef t ge
vraagd 
Wi j zi jn de eerste par t i j geweest 
die de jongste jaren als het 
meest dr ingende sociale vraag
stuk het prob leem van de socia le 
randgeval len heeft naar voren ge
bracht toen we in 1969 als eers te 
part i j op een kongres een mini
muminkomen voor iedereen heb
ben geëis t om het even of het 
personen op pens ioen lee f t i jd , ge-
handikapten of andere sociale ge
val len betrof 
Zoals WIJ ook — om dit l i js t je aan 
te vu l len op andere te r re inen — 
de eerste part i j zi jn geweest om 
het vraagstuk van het groen en 
de prob lemen van de hinder op 
een kongres te behandelen 
En zoals w i j u i teraard de eerste 
par t i j zi jn geweest m het land om 
een s taa tshervorming te vragen 
die rekening zou houden met de 
onderscheidene ta len en kui tu
ren m di t land 
Jarenlang werden w e daarvoor 
t rouwens best reden en verdacht 
gemaakt 

De Volksunie is in de loop van 
haar 20 lang bestaan steeds een 
oppositiepartij geweest Opposi
tiepartijen zijn trouwens een 
noodzakelifk bestanddeel in een 
demokratie 
De Volksunie heeft echter sinds 
enkele jaren gezegd dat ze ook 
regeringspartij wil zijn 
Het IS evenwel duidelijk dat we 
dit dan echter ook slechts willen 
zijn wanneer we als gelijkwaardig 
worden behandeld en dat dit 
slechts kan zo we een eerbaar 
akkoord met andere partijen kun 
nen bereiken waarbij we voorna
me punten van ons program kun
nen verwezenlijken of een begin 
van realisatie kunnen geven 
De toekomst zal uitwijzen of dit 
kan 

«CONTRE LES ETATS : 
LES REGIONS D'EUROPE » 
Met het Europa der Volken als t oekoms tv i s ie kr i jg t het 
Vlaamse vo lksnat iona l isme een in ternat ionale d imens ie 
Ons rechtvaardigheidsideaal overspant niet al leen de eer l i j ke 
regel ing van de nat ional i ta i re toes tand m België, de socia le 
rechtvaard igheid en de gevende rechtvaard igheid t a v de 
Derde Were ld , maar ook de s t r i jd tegen verdrukk ing of bena
del ing van de vo lksgroepen door de h is to r ische Staten 
Een demokra t isch Europa moet een Europa der Regionen zi jn 
In het werk « Contre les Etats les Regions d Europe » 
worden behandeld (a l fabet ische vo lgorde, in het Frans) 

1 Elzas door Pierre Maugue 
2 Bretagne door Miche l Phi l ipponneau 
3 Catalonie door Guiu 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 Heemstra 
8 Rheto Romanie door Guiu Sobiela-Caanitz 
9 Noord Ier land door Guiu Sobiela Caanitz 

10 Jura door Roland Beguel in 
11 Occi tan ie 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 Aosta dal door Mare Lengereau 
17 Wal lon ië door Maur ice Bologne 

Het werk wo rd t ingeleid 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, Tribunestraat 14 - 1000 
BRUSSEL (tel 02/19 12 02) door storting van 150 fr op 
rekening 430 083555 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 lona l is ten over tu igde 

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

Haegendoren geef t daarop een indr ingend an twoord 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 ibunestraat , 14, 1000 Brussel 

U kunt het beste l len door een b i l je t van 50 fr m uw beste l -

br ief m te s lu i ten 

Wach t met t o t de hele voorraad u i t ve rkoch t is ! 

COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND MERKSEM 

Vakante plaatsen van HULPKOK-KOOKSTER en SCHILLER, 

waarvoor tevens een werfreserve wordt aangelegd. 

Aanvragen dienen uiterlijk op 10.6.74 Ingediend. 

Nadere inlichtingen te bekomen op het personeelsbureau 

van de C.O.O., Jaak De Boeckstraat 3-11, 2060 Merksem. 

Vergunn ing nr 1185 Kat A 

LONDEN DO AS YOU PLEASE ! 
— ons groot sukses ' 
— u 1 waarborg voor een geslaagd verb l i | f ' 
Reisformules 
1 bUROPMBUS Brussel-Londen rechtstreeks per luxe-autocar 
2 EOOT-TREIN Oostende Dover per pakketboot en treinreis tot 
Londen en terug 

3 HOVERLLOYD Brussel-Calais per autocar, hovercraft naar 
Ramsgate en busreis naar Londen en te rug 
4 B A F Midde lkerke-Southend v l i eg tu ig , t re in tot Londen en 
le rug 
5 SABENA Zaventem-Londen per v l i eg tu ig , autocar stadscen
t rum en terug (o f vert rek ui t A n t w e r p e n ) 

Hotels 

Vctbli|f met kamer en ontbijt 

MOUNT PLEASANT 
LONDON PARK 
GRAND HOTEL 
CROSVENOR VICTORIA 
MOSTYN 
KENNEDY 
MOUNT ROYAL 
PICCADILLY 
MAY FAIR 

2 DAGEN een ovemachtinq 

boot 
trein 

1 560 

1 645 
1 675 
1 835 
1 895 
1 990 
2 )85 

Europa 
bus 

1 625 

1 715 
1 745 
1 900 
1 965 
2 060 
2 250 

Hover 
crdft 

1 840 

1 925 
1 960 
2 1 15 
2 175 
2 270 
2 465 

B>if 

1 875 

1 960 
1 990 
2 145 
2 2 1 0 
2 300 
2 495 

3 DAGEN twee overnachtingen 

Bool 
trein 

1 940 

2 115 
2 175 
2 490 
2 615 
2 800 
3 190 

Europa 
bus 

2 0 1 0 

2 185 
2 245 
2 560 
2 685 
2 870 
3 260 

Hover
craft 

2 220 

2 395 
2 460 
2 770 
2 895 
3 085 
3 470 

Bat Sabena 

2 250 4 090 

2 425 4 265 
2 460 4 325 
2 800 4 640 
2 925 4 765 
3 115 4 950 
3 500 5 340 

Supplementen per 

Bad 

75 

160 
125 
inci 
inci 
incI 
incI 

single 

160 
125 
345 
280 
315 
290 

nacht 

verlen 
qing 

385 

470 
500 
655 
720 
815 

1 010 

Verminder ingen voor k inderen 

RIT van 4 tot 14 laar 275 fr BAF van 2 tot 12 |aar 500 fr 
rUROPABUS van 4 tot 12 laar 460 fr SABENA van 1 tot 12 i 
I 250 fr 

Mc-altiiden met onze maalt i ]dvouchers kunt u in een zestigtal 

restaurants, verspre id over gans Londen, een maal t i jd nemen 
Waar u zich ook bev indt is er we l een restaurant waar u onze 
maat i |dvouchers kunt inru i len (de vo l led ige li|st bev ind t zich op 
de rugzi |de van deze vouchers) 
Vouchers van vo lgende waarden zi|n beschikbaar 55 75 100, 
130 155 en 175 fr 

In l icht ingen 2000 ANTWERPEN — St-Jakobsmarkt 45-47 — Tel. ( 03 )31 76 80 en in al onze kantoren. 
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î KTÛ LITCIT 

W I L VDB T INDEMANS KELDEREN ? 
(vervolg van biz 1) 

het vooral de PSC was die de 
grootste bezwaren bleef opperen 
tegen het gesprek « van gemeen
schap tot gemeenschap » met de 
federalisten erbij, zoals te Steen-
okkerzeel was gepland Het is 
namelijk voldoende bekend dat 
deze partij bitter weinig voelt 
voor een gewestvorming welke 
die naam waardig is, en dat zij 
nog het liefst een regering met 
de BSP zou zien tot stand komen 
Dit zou de h Vanden Boeynants 
meteen toelaten te kandideren 
voor de post van eerste-mmis-
ter 

Door de stugge houding van de 
BSP-ers moest de PSC ten slotte 
toch wat inbinden, maar ze bleef 
dromen van betere tijden en in
middels liet ZIJ met na zoveel 
mogelijk stokken in de wielen te 
steken. Het parool is daar blijk
baar tijd winnen, tot er met de 
BSP opnieuw kan gepraat wor
den Deze week verklaarde de 
PSC-voorzitter nog weken « be
denktijd » nodig te hebben 
Na de uitspraak van Defosset 
over de ministerpost voor Brus
selse Zaken, zondag is Vanden 
Boeynants als een razende roe
land door Brussel gestormd om 
iedere gewillige persjongen er
van te overtuigen dat dit een oor
logsverklaring betekent (hij be
heert momenteel zelf deze porte
feuille) en dat het dan nog beter 
IS de regering — voorlopig — en
kel met het RW uit te breiden 
Het « Standaard «-artikel van vo
rige dinsdag kwam hem, in dat 
verband, toevallig weer uitste
kend van pas Daarin wordt im
mers gepleit voor het behoud van 
het status quo te Brussel zonder 
meer, met behoud van de ver-
fransende faciliteiten m de zes 
Vlaamse randgemeenten i De za
ken worden er zo in voorgesteld 
alsof een gesprek met het FDF 

voor Vlaanderen onvoorstelbaar 
onheil moet meebrengen De stel
ler van dit artikel moet nochtans 
goed weten dat de Brusselse PSC 
zich momenteel veel fanatieker 
opstelt dan het FDF Dat is de 
Brusselse werkelijkheid in mei 
1974 I 
WIJ zullen ons met langer verdie
pen in de eigenaardige spelletjes 
die te Brussel door sommigen 
worden gespeeld, maar nog even 
nagaan wat er op het spel staat 
Na 10 maart heeft men van CVP-
zijde geprobeerd een roomsrode 
regering op poten te zetten, dit 
ondanks het feit dat de BSP in 
Vlaanderen een duidelijke afstraf
fing kreeg van het kiezerskorps 
Men heeft vele weken besteed 
aan nutteloze onderhandelingen, 
tot alles toch mislukte Van een 
« tripartite » (socialisten, libera
len, kristen-demokraten) wilden 
en willen de BSP-ers al evenmin 
weten In arren moede is men ten 
slotte gestart met een rooms-li
beraal minderheidskabinet, dat 
echter slechts bestaat dank zij de 
— tijdelijke — neutraliteit van de 
federalistische partijen Die stel
den vanzelfsprekend hun voor
waarden de regering moet zon
der uitstel trachten een goed 
plan voor de gewestvorming uit 
te dokteren en het dan — na ver
ruiming met de federalisten — 
uitwerken met de vereiste 2/3 
meerderheid 

Wanneer die operatie echter mis
lukt betekent dat meteen dat in 
jaren met meer moet gedacht 
worden aan de gewestvorming 
de socialisten, de PSC-ers en een 
stel konservatieve CVP-ers zullen 
dat dan wel verhinderen Is het 
dat wat sommigen willen ' 
Wanneer de Volksunie zich be
reid heeft verklaard aan het ge
sprek deel te nemen met allen 
die een akkoord van gemeen
schap tot gemeenschap nastre
ven, dan was en dan is dat in de 

eerste plaats met het oog op de 
belangen van de Vlaamse natie 
Het IS de hoogste tijd geworden 
dat WIJ de strukturen veroveren 
waarbinnen onze gemeenschap 
tot volle ontplooiing kan komen 
en die onze volkse identiteit kun
nen veilig stellen Als er één 
partij IS in Vlaanderen die tot 
en met bekommerd is om de vi
tale belangen van Vlaanderen, dan 
IS het de Volksunie Wie dat in 
twijfel durft te trekken, handelt 
onbesuisd of is te kwader trouw 
Voor wat Brussel betreft, be
schouwt de VU het als essentieel 
dat daar strukturen in het leven 
worden geroepen die de vrijheid 
van de Vlaamse gemeenschap er 
veilig stellen en een einde ma
ken aan haar minorisermg Zij is 
bereid daarover te praten en te 
onderhandelen met elkeen die 
het wil doen m een echte fede
ralistische geest, dit wil zeggen 
met uitbanning van elke imperia
listische ingesteldheid , 
Het kan inderdaad zijn dat het 
FDF die positieve geest met kan 
opbrengen m het beslissende ge 
sprek, maar kan de PSC dit wel 
en er zich bijvoorbeeld bij neer
leggen dat de « olievlek » einde
lijk gestopt wordt, en voorgoed ' 
Een voortijdig kelderen van de 
politieke operatie die te Steen-
okkerzeel begon, betekent dat 
men de gewestvorming op de 
lange baan schuift en te Brussel 
voor de Vlamingen alles op losse 
schroeven laat staan 

PAUL MARTENS 

GOED NIEUWS, POSTMANNEN 
Ons werd medegedeeld dat een 
verhoging met 2% per 1 juli aan
vaard IS De programmatiepremie 
zal 4 000 fr bedragen en het be
drag van de maandwedde van 
oktober (x 12) wordt nog eens 
met 2,4% verhoogd bij wijze van 
duurtetoeslag 

EEN VERKLARING VAN HUGO SCHILTZ 

VU-WETSVOORSTEUEH 
De Kamerleden en Senatoren van de Volksunie zitten met stil Het 

Parlement heeft nog maar nauwelijks zijn werkzaamheden hervat, of 

daar regent het reeds VU-wetsvoorstellen Uit de stapel pikten wii 

deze week de volgende 

Sommige kranten wekten de in
druk — gewild of ongewild — 
dat er met het oog op een even
tuele verruiming van de regering 
onderliandelingen zouden gevoerd 
worden tussen de VU en het FDF. 
Ik wens dit op de meest formele 
wijze te logenstraffen. 

Dergelijke onderhandelingen zou
den trouwens geen zin hebben. 
Alleen een gesprek van gemeen
schap tot gemeenschap kan lei
den tot een bevredigende oplos
sing van de Vlaams-Waalse pro
blemen en van het Brusselse 
vraagstuk. In die optiek hebben 
de verantwoordelijke partijleiders 
van alle Vlaamse partijen die te 
Steenokkerzeel aanwezig waren 
verder onderling overleg ge
pleegd. Er wordt nu gezamelijk 
onderzocht in welke mate met de 
Franstaligen, en niet het FDF 

alleen, een dergelijke overeen
komst mogelijk is. 
Het is duidelijk dat ook de PSC 
hierin een belangrijke rol speelt. 
En het is zeker niet objektief de 
aandacht te willen afleiden van 
de verantwoordelijkheid van deze 
partij, vooral dan van haar Brus
selse vertegenwoordigers. 
Het zou evenmin eerlijk zijn de 
aandacht van de Vlamingen af te 
leiden van wat voor hen werke
lijk essentieel is nl. 

1. Binnen Brussel de strukturen 
scheppen die het voortbestaan 
van de Vlaamse gemeenschap 
definitief kunnen waarborgen en 
de basis leggen voor een vreed
zame samenleving binnen Je 
Brusselse agglomeratie. 

2. De verdere uitbreiding van de 
Brusselse « olievlek » werkelijk 
stoppen, niet in teorie maar in 

werkelijkheid en door een on
dubbelzinnige begrenzing ook op 
dat vlak een pacifikatie verwe
zenlijken. In dat opzicht wekt het 
bevreemding dat sommige Vla
mingen het belang niet schijnen 
in te zien van een mogelijke in
perking, onmiddellijk of op ter
mijn van het faciliteitenregime 
in sommige randgemeenten. 
Of moet de vraag niet gesteld 
worden dat hierachter andere be
doelingen schuil gaan ? 
In ieder geval wenst de VU sa
men met de Vlaamse partijen 
die te Steenokkerzeel aanwezig 
waren zich verder in te spannen 
om op basis van deze beginselen 
een degelijk en eervol akkoord 
met de Franstalige gemeenschap 
te bereiken. Wie dit wil verhin
deren door aan opbod te doen 
moet hiervoor de verantwoorde
lijkheid nemen. 

SOCIAAL PEDAGOGISCHE TOELAGE 
VOOR MOEDERS MET KINDEREN 

Op 8 mei diende onze Leuvense senator Rob Vandezande een wets
voorstel in, mede ondertekend door zijn kollega s Vanhaegendoren, 
Bouwens en Jorissen, dat voorziet in de instelling van een sociaal-
pedagogische toelage aan moeders met kinderlast en beperkt inkomen 
In de memorie van toelichting stelt de indiener vast dat de jongste 
jaren een inspanning werd gedaan om allerlei vergeten groepen uit 
onze welvaartmaatschappij aan bod te laten komen zo o m op het vlak 
van de kinderbijslag, leeftijdsbijslag en kraamgeld Andere nieuwe 
voorzieningen betroffen de mentaal gehandikapten sommige bejaarden, 
terwijl maatregelen worden overwogen op het stuk van kinderbewaar
plaatsen en kollektieve uitrustingen ten laste van de reserves van de 
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 

Welnu deze reserves zouden ook kunnen aangesproken worden ten 
behoeve van moeders van zeer longe kinderen, eventueel met beperkt 
inkomen, die met verder kunnen of willen werken, daar ze zelf de 
opvoeding van de kmderen wensen waar te nemen of nog ten voordele 
van andere kategorieen, die daarvoor in aanmerking komen 

Het scciaal statuut van de thuisblijvende moeder werd veronacht
zaamd, hoewel zij een belangrijke rol vervult door haar zware materiele, 
geestelijke en lichamelijke arbeid Zonder enige kritiek op anderen 
gaat ze doorgaans de ontvolking meer te keer dan de doorsnee gezin
nen waar man en vrouw uit werken gaan In sommige gevallen betekent 
ze voor de Staat een ontlasting van diverse rijkstegemoetkomingen 

Het huidig stelsel komt ons onrechtvaardig voor, daar het de gezms 
moeder in principe geen enkel eigen inkomen verschaft Daarom dit 
wetsvoorstel een socio pedagogische toelage die als loon geldt een 
vakantiegeld en een rustpensioen op 60 jaar voor thuisblijvende moe 
ders van gezinnen Idem voor ongehuwde moeders en ten derde aan 
de gezinnen, waarvan man en vrouw wel een winstgevende bedrijvig
heid uitoefenen doch wier samengevoegd belastbaar netto-inkomen 
een bepaald bedrag met overschrijdt 

Uit art 1 van het wetsvoorstel blijkt dat 2000 fr per maand als loon 
voor de thuis-blijvende moeder wordt vastgesteld, te verhogen met 
250 fr per kind De overige 8 artikels omschrijven de voorwaarden, 
beperkingen e d m Er dient aangestipt dat m hoofde van dit wetsvoor
stel met de werkgever doch de Schatkist de betaler is 

Er werd nu reeds zo lang gepalaberd over een vergoeding of loon voor 
de thuisblijvende moeder Het wetsvoorstel Vandezande doet nu het 
middel aan de hand om een einde te maken aan de diskussie en tot 
de — sociale — daad over te gaan ' 

AMNESTIE AAN GEWEZEN OOSTFRONTSTRIJDERS 

Dertig april jl diende senator Coppieters (met als mede onderteke
naars senatoren Van In, O Van Ooteghem, Bob Maes en E De Facq) 
een wetsvoorstel in tot amnestieverlening aan gewezen Oostfront-
strijders Het wetsvoorstel gaat uit van de — onweerlegbare — vast
stelling dat de Oostfrontstrijders op zeer betwistbare juridische gron
den werden veroordeeld ze vergrepen zich aan geen enkele bepaling 
van het toenmalig geldende strafrecht , de Sovjet-Unie was geen 
bondgenoot van België, ze had integendeel na 1940 de betrekkingen 
met ons land en Nederland verbroken , de besluitwet van 17 dec 1942 
vulde weliswaar het strafwetboek « passend » aan, doch hield geen 
rekening met volgende feiten de meeste Oostfrontstrijders namen 
dienst vóór 17 dec 1942, de overgrote meerderheid was in de onmoge
lijkheid kennis te nemen van deze te Londen uitgevaardigde besluit
wet en konden zich zelfs bij kennisneming niet meer aan de aangegane 
verbintenis onttrekken Daarom dit wetsvoorstel van 12 ar t , voor 
amnestie en alle daaruit voortvloeiende konsekwenties, tot en met 
eventuele schadevergoeding 

(zie ook bIz 5) 

STANDPUNT DAVIDSFONDS 
Het Nationaal Bestuur van het 
Davidsfonds, dat aan géén enkele 
politieke struktuur is gebonden, 
heeft tijdens zijn vergadering op 
18 mei, de volgende standpunten 
ingenomen 

1 De gewestvorming is in prin
cipe een doel, dat zo spoedig mo
gelijk moet worden verwezenlijkt 
2 Naar het gezegde van de hui
dige premier, de heer Tindemans, 
IS geen gewestvorming te ver
kiezen boven een slechte gewest
vorming 
3 Een gewestvorming, waarbij 
Brussel fiktief als een zelfstan
dige volksgemeenschap zou wor
den beschouwd en dus op alle 
gebieden als gelijke met de ge

westen Vlaanderen en Wallonië 
wordt aanvaard, zou het gewest 
Vlaanderen m feite opnieuw mino-
riseren en wordt daarom radikaal 
verworpen 
4 Een gewestvorming is onaan
vaardbaar, indien, om opportuni-
teitsredenen, toegevingen zouden 
worden gedaan, die de rechtma
tige verworvenheden van ons 
volk zouden verminken of bedrie
gen. 
5 De ekspansie van de hoofd
stad door anneksatie van Vlaamse 
randgebieden bij de 19 gemeen
ten doet onrecht aan de Vlaamse 
gemeenschap, die het integraal 
behoud van het gewest Vlaande
ren als een definitieve verwor
venheid beschouwt 
6 Vooral het afstaan van gebie

den ten zuiden van de hoofdstad, 
die historisch een Vlaamse stad 
was en nog steeds binnen het 
gewest Vlaanderen ligt, zou het 
verwezenlijken betekenen van 
een korridor Hierdoor zouden 
onze franstalige landgenoten 
Brussel onmiddellijk « de facto » 
als een Waalse stad beschouwen, 
ZIJ zouden de korridor als een 
nieuwe basis voor verdere eks
pansie voorstellen 
7 Met betrekking tot Brussel 
kan alleen worden gesproken over 
een verbeterjng van het intern 
beleid, waardoor aan de hoofd
stedelijke behoeften wordt vol
daan en tevens de volledige ge
lijkwaardigheid van de verschei
dene gemeenschappen, die er 
wonen, wordt gewaarborgd 

CLEM COLEMONT 
Onder werkelijk massale toeloop werd te Nieuwerkerken bij 
Sint Truiden landbouwingenieur Clem Colemont (53 jaar) be
graven. Heel het Limburgs kader was aanwezig naast de 
senatoren Van der Eist, Jorissen, Maes en Van de Kerckhove 
en de volksvertegenwoordigers Olaerts en Raskin. 
Op het graf werd het woord gevoerd o.m. door oud-provin-
cieraadslid Driljeux namens het kanton en door algemene 
sekretaris Wim Jorissen. Beiden herinnerden aan het enorme 
werk dat Clem Colemont jarenlang verwezenlijkte in het 
arrondissement Hasselt-St. Truiden, waar hij met gezag de 
hoofdverantwoordelijkheid droeg. 

Meé hem verdween na Mr. Jef Libens en drs. Joris De Graeve 
de laatste pionier-lijsttrekker van dit arrondissement. Alle 
drie stierven ze vrij jong aan een hartaanval. 
Clem Colemont heeft voor de VU in Limburg onvergetelijk 
werk geleverd. 
Aan mevrouw Colemont, haar 3 zonen en aan de familie 
betuigt de redaktie hierbij haar innig medeleven. 
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(leeveedee) Als twee grote landeliike aktiegroepen in Neder
land hun zin krijgen, zal straks op alle maandkalenders één 
keer de aanduiding « zondag » kunnen worden doorgestreept 
en vervangen door « zonderdag » De bedoelde aktiegroepen 
heten « Milieu Defensie • en « Stop Kindermoord •, en het 
zal u duidelijk zijn dat het met de bedoeling is elke maand 
een dag de zon te verduisteren en die dag « zonder licht » 
door te brengen Integendeel, op die bewuste dag hoopt men 
juist op heel veel zon, want wat de aktievoerders beogen is 
een dag van rust, stilte en kreativiteit, een dag « om aarr-
dacht te hebben voor andere mensen » zoals de beide groe
pen het uitdrukken Het woordje ' zonder • dat dus op de 
kalender zou verschijnen, heeft namelijk betrekking op het 
automobielverkeer • zonderdag • zou de maandelijkse dag 
moeten worden waarop in Nederland niet met de auto gere
den zou mogen worden Als de regering in Den Haag ten
minste akkoord gaat met het zeker niet onsympatieke, maar 
toch al te idealistische voorstel van de auto bevechters 

I I I I ZONDERDAG 
SYMPATIEK, MAAR 
NOG NIET MIJN IDEE 

Het idee van « zonderdag » /s u begrijpt het al, een over
blijfsel van de autoloze zondagen tijdens de oliekrisis rond 
de jongste jaarwisseling « Milieu Defensie •, een uiterst 
aktieve vereniging waarvan de naam voor zichzelf spreekt, 
en « Stop Kindermoord » een aktiegroep die m het geweer 
treedt tegen het feit dat zoveel kinderen jaarlijks in het 
verkeer sneuvelen namen vorige maand kennis van de uit
slag van een opinie onderzoek over de autovrije zondagen 
Uit dat onderzoek was namelijk gebleken dat meer dan de 
helft van de Nederlandse bevolking een autoloze zondag' 
toejuicht en er geen bezwaar tegen heeft dat ook m « nor
male ' tijd iedereen een dag per maand zijn wagen op stal 
laat De genoemde aktiegroepen haakten dankbaar op die 
gegevens in en brachten in de Paasweek een blad uit waarin 
ze zich uitspraken voor een regelmatig terugkerende « zon 
derdag » In het blad werd gekonstateerd dat de verplichte 
winterse autoloze zondagen hadden getoond dat de mensen 
plotseling aandacht kregen voor gewichtiger zaken dan het 
autoritje • Binnen de gezinnen kwam meer kreativiteit los, 
men hield zich meer met elkaar bezig, de banden van de 
fiets werden opgepompt en velen genoten van de rust » 
En ook « De autovrije zondagen maakten duidelijk dat de 
mensen de auto op zulke dagen helemaal met missen » 
Zoals te begrijpen ontstond over het » zonderdag t-idee een 
driftige diskussie De ingezonden brieven rubrieken van de 
kranten kwamen stijf te staan van de meningen van voor en 
tegenstanders de politieke partijen kwamen met verklaringen 
voor de dag en ook eerste minister Den Uyl mengde zich zij 
het voorzichtig in het debat Zaken als persoonlijke vrijheid 
dreigende energieschaarste belangen van invaliden, enz 
werden breed uitgemolken en ''het land raakte verdeeld in 
twee kampen Uiteraard ging men met spanning uitzien naar 
het standpunt van de regering maar deze heeft tot nu toe 
geen duidelijke uitspraak gedaan Geen wonder want ook in 
de kwestie van de maximum snelheid die immers eveneens 
een uitvloeisel is van de energiekrisis was « Den Haag • 
met erg helder Ging het volgens minister Westerterp (Ver
keer) aanvankelijk om de schaarse benzine later voegde hij 
het element van de verkeersveiligheid in Juridisch kwam 
het daardoor scheef te zitten want het is natuurlijk wel 
een verschil of men met harder dan honderd km per uur mag 
rijden vanwege een ernstige ekonomische situatie of dat men 
wordt aangespoord hoogstend honderd km te rijden met het 
oog op de veiligheid (Een proefproces tegen een overtreder 
van de maximum snelheid leverde daardoor vrijspraak op ') 
Dat men afgezien van deze diskussie erg verdeeld is over 
' zonderdag » /s intussen met verwonderlijk We hoeven 
daarbij met uitsluitend te denken aan de belangen van de 
horeka bedrijven die de afgelopen winter zware verliezen 
leden Er is ook nog de kant van het geval dat de auto voor 
vele duizenden, vooral in de steden op zondag eenvoudig 
met gemist kan worden vanwege familiebezoeken rekreatie 
en ontspanning Het is een beetje al te gemakkelijk om de 
kleine genoegens die voor tallozen verbonden zijn aan het 
zondagse uitstapje (want door de week moet er gewerkt 
worden) af te doen met de kreet « Die vervloekte auto • 
En per saldo hebben twaalf « zonderdagen » per jaar met 
natuurlijk het hele systeem van ontheffingen en vrijstellingen, 
weinig meer dan symbolische betekenis 
Eerder menen wij dat op vrijwillige basis meer te bereiken 
zou zijn dan door verplichtingen waarvan velen het motief 
wel zouden willen onderschrijven maar tevens zelf wensen 
te bepalen hoe zij handelen Voor waarachtige milieubescher
ming en verkeersveiligheid zijn veel krachtiger ingrepen 
nodig Zo menen wij toch De voorstanders van « zonder
dag " gaan intussen onverpoosd door Volgende week hopen 
ze aan Kamervoorzitter Vondeling een lijst met vele tiendui 
zenden handtekeningen te kunnen overhandigen En dan maar 
afwachten of regering en parlement het volk rijp genoeg 
achten om het een verplichting op te leggen die er op het 
eerste zich uitermate sympatiek uitziet maar in haar konse-
kwenties althans voorlopig wel eens in het tegendeel zou 
kunnen omslaan 
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kunnen overleggen. Toch ziet nie
mand goed in hoe Angola en Mo
zambique aan de dinamische ont-
wildceling naar vrede en verstand
houding kunnen ontkomen terwijl 
de Portugese onderhandelingen 
met Guinea-Bissau al vruchten be
ginnen af te werpen. Van deze 
vaststelling uit kan men de hipo-
tese niet zonder meer uitsluiten 
dat Afrika binnen afzienbare t i jd 
met drie nieuwe onafhankelijke 
staten wordt verrijkt. Aan die 
evolutie kleeft vanzelfsprekend 
het gevaar van heftige « Europe

se » reakties. Bovenal stelt ze de 
duurzame blanke overheersing in 
dit deel van het zwarte kontinent 
op de helling, droom waarmee 
de kolonisten van ouds op de 
neus lopen. Vooral Rhodesië 
waar de regering van lan Smith 
vandaag een akkoord zoekt met 
de gematigde Afrikanen lijkt on
middellijk bedreigd door de ge
volgen van de Portugese afvallig
heid in kolonialistisch perspek-
tief. Morgen kan ook de blanke 
overheersing in Zuid-Afrika wo r 
den bedreigd. 

(AVD) De gesprekken die Portu-
gals minister van Buitenlandse 
Zaken Mario Soarez eind vorige 
week met Aristide Pereira van de 
PAICG te Dakar voerde beteken
den een belangrijke ontwikkeling 
in de betrekkingen tussen het 
Portugese moederland en zijn 
overzeese gebiedsdelen. In min
der dan een maand heeft het of
ficieel Portugees standpunt gron
dige wijzigingen ondergaan. Eerst 
heeft Lissabon gevraagd dat de 
nationalistische leiders de wa
pens zouden neerleggen. De 
guerilleros werden verzocht 
openlijk en vrij het politiek spel 
mee te spelen dat principieel 
naar verkiezingen over zelfbe-
schiking moet leiden. In die sa
menhang beloofde president 
Spinola dat de leiders van de 
Afrikaanse bewegingen in Guinea-
Bissau, Angola en Mozambique 
ongehinderd de Portugese gebie
den kunnen binnenkomen en ver
laten als zij over vrede willen 
praten of politieke partijen willen 
oprichten. Te Lissabon staat men 
dus achter zo breed mogelijke 
betrekkingen met de gebieden, 
die toch ooit onafhankelijke sta
ten moeten worden. Anderzijds 
lijken de nationalistische Afri
kaanse leiders niet langer te twij
felen aan de oprechte inzichten 
van de nieuwe Portugese be
windslieden. In weerwil van natio
nalistische verklaringen dat de 
strijd zal voortduren tot komplete 
onafhankelijkheid is verworven 
zullen die guerilla-leiders de soep 
wel niet zo heet eten als ze 
wordt opgediend. Er is echter 
nog weinig bekend over de hou
ding van de Angolese nationalis
ten die aan verdeeldheid labore
ren en uiteraard niet zo gemak
kelijk aanvaardbare oplossingen 

NIEUWE ROERGANGERS 

TE BONN 
(AVD) Te Bonn blijven de sociaal-demokraten samen met de liberalen 
aan het roer Alleen het dekor werd grondig gerevolutioneerd In de 
presidentszetel werd Gustav Heinemann opgevolgd door Walter Scheel, 
terwijl Helmut Schmidt in de plaats is getreden van Brandt die jam
merlijk struikelde over zijn eigen besluiteloosheid en over een netelige 
spionage affaire die op verre na niet kompleet is uitgebroed 
Waar is de tijd dat Walter Scheel, toen nog minister van Buitenlandse 
Zaken zijn gebrek aan kennis van het dossier onder boutades en grap-
pe nbedolf "> Waar is de tijd dat Brandt moest bijspringen om zijn 
onervaren minister te bevrijden uit het spervuur van vragen door een 
onvermoeibare oppositie op zijn Ostpolitik afgeschoten ^ Vandaag kan 
Scheel bogen op een uitzonderlijke loopbaan Zijn vertrek naar het 
Schaumburg-paleis brengt zelfs problemen mee voor de nieuwe rege
ring te Bonn die met Genscher aan een soort improvisatie toe is op 
het vlak van haar buitenlandse politiek 
Nadat Scheel tot president beëdigd was werd Helmut Schmidt tot 
kanselier benoemd De SPD heeft ahw met vlag en wimpel bewezen 
dat ze met om bevoegde kandidaten verlegen zit Met Schmidt treedt 
een politikus aan die de risiko's moet afzwakken die de derde socialis-
tisch-liberale koalitie zo onheilspellend vergezellen 
Brandt en Scheel konden voor mekaar waardering en « begrip » op
brengen, terwijl Schmidt en Genscher alleen door de wisselvalligheid 
van het politiek kaartspel wedden samengegooid vrienden uit nood
zakelijkheid des middels ' Allicht zullen de handigheid en het realisme 
van Schmidt de nieuwe ploeg overeind kunnen houden In de nieuwe 
regering zitten alvast een paar invloedrijke vakbondmensen die nu mis
schien bereid zijn hun ogen te sluiten voor het rechtse Imago dat 
Schmidt in zijn eigen partij heeft verworven door om de haverklap 
en onomwonden zijn afkeer voor de Jusos en hun links radikalisme te 
belijden 
Voorzeker zullen de onafwendbare strijd tegen de inflatie en de maat
regelen die hij impliceert, de solidariteit van SPD en FDP zwaar op de 
proef stellen Maar van het welslagen van Helmut Schmidt zou over 
twee jaar al de lotsbestemming van de Westduitse sociaal-demokratie 
kunnen afhangen die vandaag zowat overal in de « wirtschaftswunder-
liche » Bondsrepubliek op de terugweg is 

BUITENLANDS 

KOMMENTAAR 

AVD — In Frankrijk heeft de 
« rechtse » kandidaat Giscard 
d'Estaing gewonnen van zijn link
se tegenstander Mitterand. Met 
50,80 pet tegen 49,19 pet, wat een 
stemmenverschil aangeeft van 
371 814 op 'n totaal van 26 731 431. 
De minieme voorsprong van Gis
card hoeft op zichzelf niet af te 
schrikken. Ook wijlen J.F. Kenne
dy moest in 1960 met een geringe 
winstmarge vrede nemen. Belang
rijk is de vaststelling dat de vrees 
voor het kommunisme de Franse 
kiesgerechtigden dit keer niet 
buitensporig heeft beïnvloed. Mis
schien heeft Giscard zijn overwin
ning alleen te danken aan de meer 
bejaarde kiezers van beider kunne. 
Met de stemgerechtigde leeftijd 
van 21 naar 19 jaar te verleggen 
was de onafhankelijke republi
kein er aan geweest voor zijn 
moeite. Toch wordt in alle tonen 
gezongen dat de overwinning van 
Giscard de internationale en Euro
pese stabiliteit heeft versterkt. 
Het is inderdaad zo dat het oude 
vasteland zich vandaag in volle 
krisisperiode bevindt en dat het 
zich temidden van zijn haast astro

nomische narigheden op ekono-
misch, diplomatiek en politiek 
vlak bezwaarlijk de weelde van 
een nieuwe krisissituatie kon 
veroorloven. En dat risiko zat er 
royaal in indien niet Giscard maar 
Mitterand de overwinning had be
haald, hoe simpatiek de harde 
Mitterand met zijn sociale her
vormingsplannen verder ook mo
ge overkomen. 
Nu Frankrijk voor verandering 
heeft gekozen — de getalsmatige 
sterkte van de linkse kiezers en 
de sociale belijdenis van Giscard 
wijzen die richting uit — mag 
Europa misschien ook een nieuwe 
aanpak tegemoet zien. Onder de 
Gaulle heeft Frankrijk zijn ge
hechtheid aan soevereiniteit en 
onafhankelijkheid ietwat nadruk
kelijk beklemtoond. In 1974 mag 
die ingesteldheid niet langer een 
hinderpaal zijn op de weg naar 
Europese eenheid. Als Giscard 
zijn Europese beloften wil waar
maken kan hij alvast op buiten
landse steun rekenen. Zowat over-
al werden de Franse verkiezings
uitslagen gunstig onthaald. Over
al ziet men liever mensen aan de 

top die men al kent. Dit geldt zelfs 
voor de Sovjetunie waar de kan
didatuur van Mitterand nooit noe
menswaardige geestdrift heeft 
gewekt. 
Vandaag staat de « buitenlandse 
waarde » van Giscard nog niet 
vast. Gelukkig voor hem zal hij 
vooreerst met Europese proble
men gekonfronteerd worden waar. 
mee hij als voormalig financieml-
nister uiteraard het best is ver
trouwd. Hier mag hij begrip en 
tegemoetkoming verwachten van 
bondskanselier Helmut Schmidt. 
Als er ooit een « Europese relan-
ce » moet komen dan lijkt het nu 
de geschikte tijd : de BRD en 
Frankrijk hebben elk een nieuw 
staatshoofd en vertrekken van 
een onbeschreven blad terwij l 
het Groot-Brittanie van mr Ha
rold Wilson nog nauwelijks mee
speelt in het Europees koncert. 
Meer dan ooit zal Europa op Bonn 
en Parijs aangewezen zijn of
schoon hierbij veel zal afhangen 
van de manier waarop de bonds
kanselier zal opschieten met de 
atlantische politiek van het Quaf 
d'Orsay die volgens Giscard niet 
bijster veel zal afwijken van de 
krachtlijnen die Jobert onder 
Pompidou vastlegde. Voorlopig 
zijn we dus aan attentisme toe. 
Dit geldt niet alleen voor de in
terne Franse situatie waar de 
nieuwe president zijn 49,9 pet te
genstanders niet straffeloos kan 
uitdagen maar ook en allicht nog 
meer voor alle problemen die 
Europa, de betrekkingen met de 
VSA en de inflatie raken. 
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ADVOKATUUR 

De tussenkomst m het debat over 
de justitiebegroting 1974 in de 
vaste kommissie van Justitie door 
VU-kamerlid Baert, was groten 
deels gewijd aan de verdiensten 
van de advokatuur, hoewel de kri
tische noot zeker niet ontbrak Er 
is te weinig geld voor het depar
tement en dat verklaart vele te
kortkomingen of het gemis aan 
vernieuwing De « zuinigheid » 
noemde mr Baert verkeerd, want 
het gaat ten slotte om het waar
borgen van de vrijheid en de ge
lijkheid van onze medeburgers 
Afwijkend van de gangbare me 
ning was spreker van oordeel dat 
de politiek bij de samenstelling 
van de magistratuur met steeds 
een ongunstige invloed heeft en 
integendeel de demokratisering 
van het gerechtelijk apparaat in 
de hand werkt, al mag men na
tuurlijk met overdrijven Na ge
pleit te hebben voor een verbe
tering van het plaatsmgssisteem 
van jongeren, en voor een spoe
dige verwezenlijking van verbete
ring iz echtscheiding na de feite
lijke scheiding, onderhoudsgeld 
en de aanstelling van een om
budsman besprak het kamerlid 
enkele specifieke Gentse toestan
den op gerechtelijk vlak, waarbij 
hij vooral de versnippering van de 
diensten betreurde 
Het tweede gedeelte was gewijd 
aan de advokatuur, waarvan spre
ker de verdiensten opsomde en 
de noodzakelijkheid ervan aan
toonde HIJ bepleitte o m een ver
betering van de kwaliteit van de 
pro-deo-bijstand, een vorm van 
gerechtelijke bijstand die alleen 
in de Nederlanden bestaat Deze 
kwaliteitsverbetering ziet mr 
Baert o a door het inschakelen 
van oudere advokaten 
Wat de beruchte drempelvrees 
voor gerechtsgebouwen betreft 
stelde hij de vraag, of pro deo-
zittmgen met elders kunnen ge
houden worden 

Tot besluit brak hij een lans voor 
de herwaardering van de balie, 
waarborg voor de vrijheid of zo
als dichter René de Clercq haar 
noemde •< het harde hart van 
onze vrijheid » 

MAALT 

LANGZAAM 

VU-kamerlid Jo Belmans haalde 
ettelijke « oude koeien uit de 
sloot », die niettemin zeer be 
langrijk zijn Waar blijven de ho
ven van Beroep te Antwerpen en 
te Bergen ' Hoe staat het met de 
herziening van het strafrecht, 
waarvan het ontwerp weer in een 
vergeetput sluimert ' Hoever 
staan we met het voorstel tot re
glementering van fabrikatie en 
het gebruik van wapens, na het 
verzet uit Luik daartegen ' 22 
jaar na zijn indiening ligt het 
wetsvoorstel Philippart (adminis 
tratieve zetel van ondernemingen 
in de zelfde plaats als de uitba-
tingszetel) te roesten in de se

naat, na goedkeuring — m 1952 ' 
— m de Kamer i Ook initiatieven 
iz erf en familierecht wachten op 
realisatie, in het gevangeniswe
zen blijkt nog veel te doen , de 
weigering van het rijk, schade 
aangericht door ontvluchte delin 
kwenten, te vergoeden achtte mr 
Belmans onverantwoord 
Zijn slotpassus was gewijd aan 
het amnestievraagstuk Steenok 
kerzeel mag ons niet beletten de 
tragische gevolgen van de repres 
sie onbesproken te laten - Kan 
de minister mededelen of hij aan 
deze soms tragische toestanden 
een menselijke oplossing zal wil 
len geven ' » 

SENAAT 

AMNESTIE ! 

De VU blijft hameren op toeken 
ning van amnestie VU-kamerlid 
De Beul — na over de jeugdpro
blematiek te hebben gesproken 
— pleitte vurig voor amnestie en 
weerlegde verscheidene valse 
voorstellingen ter zake, zo bvb 
de bewering dat amnestieverie 
ning de staat enorm veel geld zou 
kosten •• Het is (toch) duidelijk 
dat amnestie de staat niets zal 
kosten, aangezien mets gewijzigd 
wordt aan de burgerlijke gevolgen 
van de veroordeling » Amnestie 
IS ook een kommunautair vraag 
stuk omdat Vlaanderen anders 
reageert op de kollaboratie dan 
Wallonië en Brussel Het was dus 
normaal dat de VU meent dat 
deze kwestie onder de bevoegd 
heid van de gewestraad valt De 
PVV heeft zich daartegen verzet, 
doch was akkoord dat de lampis 
ten met moeten opdraaien voor 
de hele kollaboratie In ieder ge
val aldus dhr De Beul, de VU zal 
blijven Ijveren voor een mense
lijke oplossing van dit probleem, 
« spijts alle kleinmenselijke en 
oartijpolitieke berekeningen » 

LANDBOUW ONDER 

DE VU-LOUPE 

Donderdag 16 mei jl besprak de 
senaat de landbouwgroting 1974 
Namens de VU fraktie voerden 
senatoren Persyn, Van In en Cop 
pieters het woord 
Senator Persyn wees op de gron 
dige wijzigingen die ingetreden 
zijn inzake de Europese landbouw, 
sinds de kamer de landbouwbe
groting 74 goedkeurde Ten aan
zien van de internationale onze 
kerheid is het geraden voorzorgs
maatregelen te treffen Zo moet 
België streven naar de produktie 
van eigen eiwitstoffen voor de 
veevoeding 
Senator Persyn feliciteerde de 
diensten van Landbouw voor de 
saneringsmaatregelen die in sa
menwerking met Volksgezondheid 
werden getroffen voor het slacht 

"huiswezen Hij betreurde de laag 
konjunktuur bij de landbouw doch 
begreep het protest van de ver 
bruiker, die vaststelt dat hij met 
geniet van deze laagkonjunktuur 
(cfr de varkensvleesprijzen) 

VU-VRAGEN 

Na vastgesteld te hebben dat bij 
gebrek aan financiële middelen 
haast geen enkel wetsvoorstel 
door de Landbouwkommissie ge 
raakt stelde spreker dat een ge 
deelte van de pachtwet dringend 
moet herzien worden Hij waar 
schuwde tot slot voor nieuwe ge 
weiduitbarstingen indien een 
menswaardige oplossing voor de 
Europese landbouw uitblijft 
Senator Van In besprak de stand 
van zaken m het wetenschappe 
lijk onderzoek het bosbeheer en 
de zeevisserij Wat het eerste 
betreft rijzen er problemen van 
wisselwerking en kontinuiteit op 
wat het tweede aangaat moet er 
iets gedaan worden om de Vlaam 
se achterstand inzake bosbestand 
goed te maken en voor het derde 
punt mocht spreker zich verheu
gen over een toenemende belang 
stelling van het departement voor 
de zeevisserij terwijl de sociaal-
ekonomische toestand in deze 
sektor is verbeterd 
Dit waren de hoofdlijnen van een 
flink gedokumenteerd betoog dat 
met alleen op VU banken applaus 
oogstte 

Met senator Coppieters komer 
we weer terecht in de specifieke 
landbouwsektor waar hij han 
delde over het opvangen van de 
gevolgen van de prijsverhoging 
van de zware stookolie voor de 
gespecialiseerde glastuinbouw 
het vastleggen en beschermen 
van de landbouwruimten en de 
steun aan de landbouwbedrijven 
met betrekking tot de technolo 

gische aanpassing Het coppiete 
riaanse slotwoord ' « Niet on 
danks de overheid maar met de 
overheid moet de dichter gelijk 
halen want de boer, hij ploegde 
voort » 

VERWAARLOOSDE 

ZEEWERING 

Het IS met de eerste keer dat 
VU kamerlid Emiel Van Steenkiste 
interpelleert en vragen stelt (die 
o m destijds door minister De 
Saeger met altijd even heus wer 
den beantwoord) over de toe 
stand van onze zeewering, die hij 
donderdag 16 mei in de Kamer 
ronduit « zorgwekkend » noemde 
in een nieuwe interpellatie gretig 
bijgevallen door zijn CVP en BSP 
kollega's uit zijn gewest (wat 
hem gelegenheid gaf snedig te 
replikeren op de verdediging van 
De Saeger door diens Oostendse 
partijgenoot Claeys met de zin 
.< Als WIJ hier vandaag met vijf 
moeten interpelleren is dat wel 
een bewijs dat er toch niet vol 
doende gedaan werd ») 
De inleiding van het antwoord van 
minister Defraigne leek wel een 
zesde interpellatie te zijn, zozeer 
was hij het met ons kamerlid 
eens Hij beloofde een algemeen 
verbeteringsprogramma en vroeg 
om geduld Spijtig voor hem en 
jammer voor de kustbewoners is 
de Noordzee zeer vaak verre van 
geduldig ' 

EN VOORSTELLEN 

% Schriftelijke parlementaire vragen werden gesteld door 
kamerleden Mattheyssens, Anciaux, Kuijpers en Emiel Van 
Steenkiste. 

# Volgende VU-wetsvoorstellen zijn in druk : van dhr Val
keniers tot opheffing van art. 7 van de wet van 2 aug. 1963 
op het gebruik der talen in bestuurszaken ; van dhr E. Van 
Steenkiste, wijziging van de wet dd. 10 juni 28 tot het be
vorderen van de woningbouw door tijdelijke kwijtschelding 
van grondbelasting ; van dhr. Anciaux betreffende de uitoefe
ning van de verpleegkunde. 

# Senator Vanhaegendoren diende een voorstel in tot in
stelling van een parlementair onderzoek naar de toestand 
van de gastarbeiders en de verbeteringen, die er kunnen 
in aangebracht worden. 

# Senator Coppieters diende wetsvoorstellen in, tot rege
ling van de toekenning van de jaarlijkse dotatie aan de 
instituten van de BRT ; tot afschaffing van art. 123 sexies 
tot en met 123 decies van het strafwetboek (het beruchte 
art. 123 sexies) ; tot ekonomische en sociale integratie van 
de minder-validen ; tot opneming van het architektuuronder-
wijs in het artistiek-onderwijs hoger van het lange type ; 
tot wijziging van art 27 van de wet van 29 mei 1959 betr. het 
bewaarschool-, het lager, middelbaar, normaal-, technisch, 
kunst- en buitengewoon onderwijs 

9 Een wetsvoorstel tot publikatie van sommige inkomsten 
van parlementsleden werd ingediend door senator Vanhae
gendoren In de toelichting stelt de indiener « dat de ge-
hechtigheid van de burgers aan de parlementaire demokra-
tie er door gebaat wordt indien iedere verdenking van geld 
zucht ten koste van de gemeenschap vanwege de parle
mentsleden mocht worden vermeden » 

# Senator Wim Jorissen heeft een reeks wetsvoorstellen 
ingediend wat betreft Duits-Belgie. Vooreerst stelt hij de 
oprichting van een Duitstalige provincie voor met de Duits
talige gemeenten van de provincie Luik én die van de pro
vincie Luxemburg. Daarnaast wenst hij het eentalig karakter 
ingevoerd te zien m de middelbare scholen van Duits Oost-
Belgie en de afschaffing van de Franse lagere scholen. Ais 
tweede taal zouden de ouders mogen kiezen tussen Neder
lands en Frans. In een derde voorstel stelt hij de erkenning 
voorop van de diploma's behaald door de Duitstalige landge
noten aan een Duitstalige universiteit en de gelijkstelling 
van deze diploma's met de overeenkomende Belgische. Hij 
verwijst hierbij naar soortgelijke regeling voor de kleine 
Italiaanse minderheden in Zwitserland (Tessino) en de ge
ringe Duitstalige minderheid in Italië (Zuid-Tirol). 
Tenslotte diende hij een voorstel in waarbij amnestie ver
leend wordt aan alle personen geboren of verblijf houdende 
in de Belgische gemeenten door Duitsland aangehecht in 
1940-'45 voor feiten gebeurd gedurende die periode. In de 
motivering luidt het o.m. dat België pas in 1943 geprotesteerd 
heeft tegen die aanhechting. 

FINANCIEN EN 

VOORLOPIGE 

KREDIETEN 

Namens de VU-fraktie in de se 
naat kwam senator De Bruyne tel 
kens tussen in het debat over de 
financiebegrotmg 74 en de voor 
lopige kredieten 74 Het eerste 
punt betrof een aanpassing van 
de begroting De grootste krediet 
vermindering houdt verband met 
het wegvallen van een aanvullen 
de dotatie van 4 5 miljoen ten be 
hoeve van de EEG volgens de 
minister vervangen door een 
rechtstreekse overdracht Sen De 
Bruyne noemde dat een nieuwe 
ditmaal Europese vorm van de 
budgettering waardoor het par 
lement minder vat heeft op het 
begrotingsbeleid des te meer 
daar op Europees vlak geen echt 
demokratisch parlement met vol 
doende kontrolemacht bestaat 
Wat het ontwerp tot verlenging 
tot einde juni van het stelsel van 
de voorlopige twaalfden betreft 
verklaaide sen De Bruyne zich 
zoals m het verleden tegenstan 
der van dit slecht sisteem Zijn 
fraktie zou vroeger hebben te 
gengestemd doch zou zich nu 
onthouden omwille van redenen 
van algemene politieke aard 

MENSWAARDIGE 

PENSIOENEN 

Eens te meer pleitte VU senator 
Wim Jorissen voor menswaardige 
pensioenen en voor de beloofde 
maar nog steeds met ten volle 
verwezenlijkte afschaffing van het 
(hatelijk) onderzoek naar de be 
staansmiddelen in het pensioen 
regime van de zelfstandigen Er 
IS ook het vraagstuk van de on 
volledige arbeiderspensioenen 
waarvoor de senator een veel 
soepeler onderzoek bepleitte ter 
wijl hij qua vervroegd pensioen 
het 5 pc verlies per jaar tot 2 5 pc 
wou zien herleiden « De sociale 
prioriteiten dienen in de eerste 
plaats naar de gehandikapten en 
bejaarden te gaan » 
VU senator Vanhaegendoren had 
het met de hem kenmerkende 
precisie meer over de leemten in 
de pensioenwetgeving Zo hebben 
de paritaire kommissies nog 
steeds met bepaald welke beroe
pen •• ruw en ongezond zijn » en 
dat IS nochtans van belang voor 
de toekenning van een vervroegd 
pensioen Een andere kwestie 
het kumulatieverbod van het 
pensioen van man en vrouw 
brengt de sociale plaag mee dat 
vele bejaarden ongehuwd gaan 
samenwonen Het is wenselijk 
iets aan dit verbod te doen 
In feite bepleitte de senator een 
zo eenvoudig en zo eenvormig 
mogelijk pensioenstelsel Tot slot 
zei hij nog enkele behartenswaar 
dige dingen over wat de volks 
mond •' het schandaal der grote 
pensioenen » noemt 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN CArr.) 
KOO 

In het raam van de arr VVM 
werking Antwerpen en als laatste 
VVM voor verlof aktiviteit worden 
alle KOO leden opgeroepen aan 
wezig te zijn op een speciaal ge 
richte « KOO ledenvergadering » 
op dinsdag 11 juni e k te 20 u 30 
m het gemeenschapscentrum 
" Drie Eiken » Drie Eikenstr te 
Edegem 
ARR RAAD 

Vrijdag 14 juni e k te 20 u 3C 
(laatste voor de vakantieperiode) 
in « Trefpunt », Turnhoutsebaan 
28 te Deurne 
VUJO KNALFUIF 

Heden zaterdagavond bent u al 
len (van 16 tot 86) welkom in het 
Jeugdcentrum » Lange Wapper », 
Van Trierstr Antwerpen vanaf 
20 u 

ANTWERPEN (Stad) 
KVO 

Opvoering van « Op de purp ren 
hei » van Armand Preud homme 
Op woensdag 12 juni Kaarten op 
het sekretariaat tel 36 84 65 
DIENSTBETOON 

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

Het meinummer werd in 10 000 
busen gestoken 
VUJO 

Bereidt voor en is bezig met 
l-iiisbezoeken op Linker Oever 
UITSTAP TE S GRAVENWEZEL 

Vorige zondag 19 maart hielden 
we een uitstap door de bossen 
van s Gravenwezel Het was heer
lijk I 

BALEN-OLMEN 
ANZ - ZANGFEEST 

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

BERCHEM 
<V0 VOORSTELLING 

Kaarten voor de KVO-voorstel 
ling « Op de purp ren hei •• op 12 
juni kunnen aangevraagd worden 
bij Vital Peeters Apollostr 47, tel 
21 46 24 

BOECHOUTVREMDE 
BBESTEL NU 

Uw kaarten voor de Armand 
Preud homme viering door de 
\/olksunie aan 75 fr bij Fred Ent-
Drouxk, Kapelleveldstr 3, Boe 
3hout 

BORGERHOUT 
KAARTEN 

Voor het zangfeest + IJzerbede
vaart zijn te bekomen bij mevr 
Van Geert Lt Lippenslaan tel 
36 68 29 
ARMAND PREUD HOMME 

Kaarten te bekomen bij ons arr 
bestuurslid Hugo Andries Turn 
houtsebaan 116 tel 36 59 67 
VUJO 

Vujo Borgerhout 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 GitschoteHei 335 
tel 21 42 83 

DEURNE 
A PREUD HOMME VIERING 

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

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 (jeuqd-
klub Die Leu en Vlaamse Kring) , 
Emmen Gerd, Ganzenkoor 97 , Put-
teneers Guido Lintsestwq 128 , 
Aerts Willy Rietlei 12 , Sels Mar. 
leen Muggenberg 24 Lemmens 

Marilyn Mechelsebaan 166 
Daems Alfons Hoogstr 322 , 
Enk Nauwelaerts, Stationsstr 1 
zaal Luna Handelsstr 14 

EDEGEM 
GEBOORTE 

WIJ verheugen ons met onze se. 
kretaresse Annemie Mees en met 
Joost Gons Om de geboorte van 
hun eerste kindje. Kaatje Van har
te proficiat I 
IJZERBEDEVAART 

Edegem gaat per autocar naar 
Diksmuide tegen 300 fr per per
soon (reis namiddaguitstap en 
avondmaal inbegrepen) Inschrij 
ven in « Drie Eiken » 
TEKENWEDSTRIJD 

B(e kinderen van 5 tot 12 jaar 
kunnen hun tekeningen over de 
dierentuin of de speeltuin inleve
ren in " Drie Eiken » voor 1 juni 

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 tel 
64 49 43 
Maurits Van Tongerloo, Lelien-
laan 62 tel 64 55 14 
Lode Van Vlimmeren, Hoogboom-
stwg 22 tel 64 41 48 
Veerie Thyssens Geestenspoor 
72 tel 4104 41 

HOBOKEN 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

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

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

KONTICH 
BEVLAGGINGSAKTIE 

Morgen zondag 26 mei Vlaams 
Nationaal Zangfeest ' Wij vlaggen 
met de Leeuw ' 
WILLEM VERMANDERE 

Vrijdag 31 mei Willem Verman-
de'e eindelijk ook eens in Kon 
tich Een enorme belangstelling en 
een vlotte voorverkoop Kaarten 
evenwel nog te verkrijgen ont
moetingscentrum « Pronkenborg », 
Kont Kaz tel 57 29 91 lokaal 
« Alcazar » Kont Centrum tel 
57 13 52 Ook vrijdag 31 mei vanaf 
19 u 30 aan de ingang van de zaal 
« Pronkenborg » Kont Kaz Stipte 
start te 20 u Inrichters Vujo 
AFDELINGSWERKING 

Om de afdelingswerking verder 
te stimuleren zal voortaan elke 
week zijn vaste sekretariaats-
avond hebben nl elke maandag 
avond vanaf 19 u bij sekr F De 
Beukelaer Kosterijstr 6 Losse 
medewerkers zijn er altijd wel
kom De eeistkomende maand 
staat in het teken van onze leden 
slag 
WENSEN 

Ons prov en ^gemeenteraadslid 
Jef Steurs is wegens ziekte zes 
weken buiten strijd Wij wensen 
hem een spoedig en algeheel her 
stel 

MERKSEM 
IJZERBEDEVAART 

Er 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 
. Till » 

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-
qangskaarten 

MORTSEL 
IJZERBEDEVAART 

Men vertrekt te 6 u 30 (zondao 
30 juni) met touring cars te Morf 
sel Te 9 u zijn wij te Diksmuide 
In de namiddag bezoek aan het 
Duitse Soldantenfnedhof te Lan-
gemark en het Britse Tyne Cot 
Cemetry te Passendale Opont 
houd te Roeselare en avondmaal 
+ gezellig samenzijn m <• De 
Groene Poorte » te Brugge Reis-
som 300 fr (avondmaal inbegre
pen) Inschrijven bij Wim Claes-
sens Pastoor Deensstr 19, tel 
55 39 09 

ARMAND PREUD'HOlVIME 70 
Maak deze enige feest- en hul-

devieimq mee i Bestel onmiddel 
lijk uw kaarten bij arr seki\ Wim 
Claessens tel 55 39 09 

LENTEWANDELING 
OP Pinkstermaandag wande

ling m de streek van Bornem Bel
len 03/49 12 20 (E Croes) 

11 JULI VIERING 
Ten gemeentehuize (Feestzaal) 

Op vrijdag 28 juni te 20 u 30 Bij 
deze gelegenheid wordt hulde ge
bracht aan onze 70-jarige dichter 
Armand Preud homme, die zes van 
zijn liederen zal dirigeren ten uit
voer gevracht door de Mortselse 
zangkoren Cantare Door Zang 
Vereend, Edelweiss, St Cecilia, St 
Jozef en St Bernadette 

Dertig jaar geleden werd Arm 
Preud homme als toenmalig di-
rekteur van de gemeentelijke mu
ziekschool te Mortsel, door beslis
sing van de gemeenteraad in zit 
tinq van 27 sept 1944 ontzet uit 
deze funktie Het voorstel van ons 
gemeenteraadslid Wim Claessens 
aan het schepenkollege om bij 
deze gelegenheid het « ereburger 
schap-Mortsel » aan onze populai
re toondichter toe te kennen, 
werd van de hand gewezen 

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 
Heden zaterd 25 mei 4e bal van 
de burgemeester, georganiseerd 
m de feesttent op het Kerkplein 
De integrale opbrengst gaat naar 
de Nijlense afdeling van het Rode 
Kruis Orkest Eddy Romy Toe 
gangskaart (50 f r ) 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 (tourfng car) bij de be
stuursleden Op 30 juni e k ver
trekken WIJ te 6 u aan het Kruis
punt 

WILRIJK 
ZWEMMEN 

De Vlaamse Vrouwenklub Wil 
rijk qaat om de 14 dagen zwem 
men in Mortsel Wie mee wil, bel
le Mia Damen Koolhofstr 4, tel 
28 15 17 Als er nog enkele men
sen meer meegaan kunnen we 
een monitor hebben om de niet-
zwemmers te leren zwemmen 
W K 

Tijdens de 2de vergadering van 
de Vlaamse Vrouwenklub werd na
gedacht over het doel van de W K 
Bedoeling van de W K is de men 

VU-ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 

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

« OP DE PURP'REN HEI » 
in de KVO (Kon. Vlaamse Opera), Frankrijklei, Antwerpen 

Op WOENSDAG 12 JUNI 1974 te 20 u. (deuren te 19 u.) 
Toegangskaarten : na tel. 03/36.84.65 (VU-Stadssekretariaat) of 

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

sen simpatiek stemmen t o v de 
Volksunie 

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 

WOMMELGEM 
LEEUWEVLAGGEN 

Zangfeest op 26 mei (morgen 
dus, en u hebt nog géén kaartje') 
IJzerbedevaart op 30 juni e k 
Vlaams Nationale Feestdag op 11 
jli en voor Wommelgemse bloe-
menstoetdag Vlagje kopen ' Even 
bellen Welkomstr 116, 53 86 68 
Vlagje hangen i 

iflunDce 
MEI 
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 

3 Mortsel : VU-Lentewandeling — omstreken van Bornem 
11 Edegem : VVM-(Arrondis.) — COO-leden-vergadering 
12 Antwerpen : VU-arr. Antwerpen : « Huldiging Armand 
Preud'homme ». 
16 Edegem : Prijsuitreiking jeugdtekenwedstrijd, ingericht 
door het VNSE Lokaal « Drie Eiken » (VI Nat Centrum) 
30 Diksmuide : Ijzerbedevaart — Voor allen ' 

DienscBecoon 
ANTWERPEN : 
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. 

SENATOR C. VAN ELSEN 
27 mei : 
Mol-Rauw van 20ü.15 tot 20u.45 : « Zilverhoek » Geboers, Kiezelweg 254 
Mol-Wezel van 20u.45 tot 21u.15 : « Parochiecentrum » Vander Auwera, 
St. Jozefslaan 

AKTIVITEITEN 
VAN HET 
DOSFEL
INSTITUUT 

REGIONALE AKTIVITEITEN 

OOST-VLAANDEREN 
VORMINGSKURSUS . WIJ IN/EN DE POLITIEK . 

(Centrum Reinaert - Reinaertstraat) 
• DONDERDAG 13 JUNI om 19 45 uur 

Cafe-Zaal Remaert - Kon M Hendnkaplein) 
Inschrijving en uitvoerig programma bij H Leyseele, Zwijn
aardesteenweg 698, 9000 Gent 

WAASLAND 
Vormingskursus « Akties plannen en voeren » 
— maandag 27 mei om 20 uur 
in de zaal van het hotel-restaurant «Spiegelhof», Stationsstr, 
St-Niklaas 
Een vormingskursus over basis-inzichten in het opzetten en 
uitvoeren van akties. als demokratisch bewustwordings 
proces 

Inschriivmgen JP Maes. Dr Verdurmestr 6, te St-Niklaas 
(03/76 51 30) — R Van Ranst, Sparrenhofstr 92, te St-Niklaas 
(03/76 64 27) 

BRABANT 

VORMINGSKURSUS - GOED BESTUREN » 
Samenwerken m groepsverband, aksepteren van de andere 
mensen en hun bijdrage , het goed leiden van een samen
komst, o a een afdelingsbestuur en haar vergaderingen 
- ZATERDAG 15 JUNI 9 30 u - 17 u 
Inschrijving vooraf bij Janine 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 
t i jd, koffie •+ teksten inbegrepen) 
Deze aktiviteit gaat door m het Kultureel Centrum te Strom-
beek Bever (Gemeenteplein), te 20 u 

WIJ 6 
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BRABANT 
BRUSSELHALLE-VILVOORDE 

(Arrondissement) 
SEKRETARIAAT 

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

LEUVEN (Arr.) 
ZANGFEEST 

Het ver t rek is vas tgeste ld om 
12u30 op het Mrg Ladeuzeplein 
EN IJZERBEDEVAART 
In l icht ingen neem tel kontakt 
met Wi l l y Somers, Klappi js t r 55 
Mo lens tede , tel 013/32669 

ASSE 
EEN NIEUWE TRADITIE ZET IN > 

Op 1 en 2 juni 1974 (pinkster-
weeke ind) 2e Hof feest van Jong-
Asse - Volksunie op Hof de Een
hoorn (Cooreman), Keierber^ ^e 
Asse. 

BRUSSEL 
KONIJNENFESTIVAL 

Vr i jdag 7 en zaterdag 8 j un i , van
af 18 u , zondag 9 juni vanaf 12 u 
m ons lokaal U i lensp iege l , Ple-
t inckxst r 38, 1000 Brussel Ons 
agqlomerat ie l id Stan Phil ips zet 
de kokmuts op Menu 110 fr Kin-
dej maal t i jd 60 fr 

MERCHTEM 
BUS NAAR DIKSMUIDE 

Inschr i jv ingen en in l icht ingen 
op volgende adressen Merch 
t e m Marce l Van den Eede, 
Stoofs t r 29 , mevr Selders Just i 
ne, Jan Maervoe ts t r 34 , Geor 
ges De Velder, Vesten 42 Peize-
gem Gi lber t Van Den Borre 
M idde ls t r 8 
SOC DIENSTBETOON 

Elke 4de vr i jdag van de maand 
zi tdaq ten huize van dhr Marce l 
Van den Eede, S too fs t r 29, door 
dhr Guy De Smet, bestuurs l id 

BERG 

VL NAT ZANGFEEST 
Ve i t rek aan de kerk van Berg, 

morgen zondag om 12u 45 met 
eigen wagen 
KLEUR FILMAVOND 

Over de 46ste IJzerbedevaart, 
gepresenteerd door Peter De Wi t , 
op 28 mei in « Fauna Flora » ce 
Berg om 20 u In le id ing door sen 
Bob Maes Inkom grat is 
IJZERBEDEVAART 

Indien voldoende belangstel l ing 
r ichten w i j d i t jaar ook een bus in 
11 JULI 

W I J v ieren onze Vlaamse feest
dag door massale bevlaggmg 
DIENSTBETOON 

B Maes en M L Thiebaut, ge 
meenteraads l id zonder teqenbe 
r icht , dinsdag 4 juni m Keizershof 
te Kampenhout van 20 u 30 to t 
21 ü 30 

16 ju l i in Fauna Flora te Berg 
van 20 u 30 to t 21 u 30 

Volgende gemeentemandatar is
sen staan ten d ienste bij hen ten 
huize en op afspraak G Van In 
qe lgom , G Van Der Bist , M L 
Thiebaui , gemeenteraads l id te 
Berg , P Vander Vors t , schepen 
van Nederokkerzeel 

DUISBURG 
DIENSTBETOON 

Vlug een te le foont je naar F 
Thenaerts, 02/57 55 89, en u bent 
geholpen 

«WIJ.. LEZER 
U bent ingel icht en hebt meer 

kennis van de Vlaamse noden 
Wee t u dat er nog steeds perso
nen zi jn die met degel i jk ingel icht 
zi jn ' Laat ze kennis maken met 
« W I J .. ,spreek eens uw vr ienden 
en buren aan Vraag een proef
nummer door te bel len naar 02 / 

57 55 89 (Thenaerts) of 02/57 30 42 
(A M Phil ips) en w i j doen de rest 

HEVERLEE 

IJZERBEDEVAART 
Volwassenen 200 f r , jeugd tus 

sen 12 en 16 jaar 150 fr k inderen 
onder de 12 jaar 100 fr 

T P s tor ten op rekening van 
P Toi let Zwaluwenlaan 2 Hever-
lee nr 734 3320714 25 bij Cera 
Leuven 

HOEILAART 

VOl KSVERGADERING 
Op donderdag 30 mei om 20 u 

m zaal « Spotecho ». Gemeente 
plein Met Marcel De Broyer, 
federat ieschepen •• De VU in de 
fed Tervuren » , Vik Anciaux 
vo lksver t •• De VU en de rege
l ing >. , Jos Wol lens , federat ie 
raadsl id •> De VU en Hoei laart .. 

LEUVEN (Stad) 

GEBOORTE 
Hartel i jk pro f ic ia t aan ons wer

kend l id, Ivan Devos en v rouw Lin
da •' t Is een Tommeke / Negen 
maanden lang ging j i j als een dui 
ve l t je te keer / Vandaag zetten 
WIJ voor JOU een stoe leke neer ' » 

VILVOORDE (Fed.) 

WANDELNAMIDDAG 
Zondag 9 juni in het Brabantse 

Bruerjel landschap aan de Zenne, 
met samenkomst te 14u op het H 
Teir l inckplein aan de kerk van 
Beersel A l le VU leden en s impat i 
santen woren verwacht Aan de 
deelnemers zal een vragenl i js t 
overhandigd worden waarvan de 
ui ts lag bekend gemaakt word t on
middel l i jk na de wandel inq in het 
d iankhuis «In de Drie Fonteinen» 
Deze tocht is vo l led ig koste loos, 
snkel bedoeld als gezel l ig samen
zijn en ontspanning 

AKTIVITEITEN 
VAN HET 
DOSFEL-
INSTITUUT 

BRABANT 

ARRONDISSEMENT LEUVEN 

M A A N D A G 27 MEI te Huldenberg zaal Keyhof te 20 u « Wat 
met fusies ' .. Deze avond beoogt een kennismaking met 
eigen streek (dhr Masure) en bel icht de funkt ies van dorp, 
gemeenten en b innenkor t de samengevoegde gemeenten 
(dhr August i jnen) 
Iedereen ui t de plaatsen Ot tenburg , Huldenberg, Neer i jse St 
Agatha Rode, St Joris Weer t , Loonbeek zijn we lkom 
DONDERDAG 30 MEI te Kor tenberg Kul tureel Cent rum (Ge 
meenteple in) te 20 u in samenwerk ing met de plaatsel i jke 
VTB-VAB •• Een avond in Baskenland >. door Wal ter Luyten 
persoonl i jk bezoeker van het Baskenland, met dias fo lk- en 
pro tes tsongs voordracht , paneel met Baskische v luchte l ingen 
in België 

• WOENSDAG 29 MEI • Milieuhinder . 
De lessenreeks gaat door in het Huis der Vlaamse Leer
gangen, Leuven (Boekhande lss t r ) , 3e verd ieping en is 
grat is , te lkens te 20 uur 

>iinscMO 
SENATOR R. VANDEZANDE 
27 mei : 
Oud-Heverlee van 20u. tot 22 u. : Café « De Luchtbede, Dorpstraat 
28 mei : 
Leuven van 19u.30 tot 21u.30 : Naamsestraat 167 
VOLKSVERTEGENWOORDIGER J. VALKENIERS 
27 mei : 
Schepdaal van 18u.30 tot ISu.SO : Gemeentehuis 
30 mei : 
Schepdaal van lOu. tot 12u. : Gemeentehuis 

LIMBURG 
IN MEMORIAM 
CLEM COLEMONT 
Landbouwingenieur Clement Colemont — Ciem voor zijn 
honderden vrienden — was een harde werker, die zijn krach
ten nooit spaarde, en op zo vele terreinen aktief was. 
Hij had zijn taak als leraar op « Terbiest », de Rijkshogere 
Land- en Tuinbouwschool van Sint Truiden. En dat hij een 
goede en geliefde leraar was, werd bewezen door het mede
leven van zijn kollega's en leerlingen. 
Clem was een sociaal mens, steeds gereed om te helpen, 
ais lid van de kommissie van Openbare Onderstand in zijn 
gemeente, als promotor en bestuurslid van de Vlaamse Zie
kenkas in Limburg. 
Hij was een groot mensenkenner en een goed pedagoog. 
Wellicht hierdoor slaagde hij er zo goed in zijn hypnotische 
talenten tot uiting te brengen op talloze ontspanningsavonden 
en -namiddagen voor groot en klein, o.m. onlangs nog in het 
jeugdprogramma « Tip-Top » van de Vlaamse Televisie. 
Clem was voor ons vooral een groot Vlaming. Niemand zal 
ooit de som kunnen maken, het resultaat kunnen meten van 
de ontelbare gesprekken die hij voerde om steeds opnieuw 
te overtuigen. Vooral jongeren kon hij aanspreken met zijn 
kalme vastberadenheid, zijn milde humor, zijn jeugdige geest
drift. 
Hi] was bij de eersten in Limburg om de Volksunie te stich
ten : niemand heeft zo hard als hij geijverd om de Volksunie 
te doen groeien. 
Hij richtte de St. Lutgardiskring op, een politiek en kultureel 
Vormingsinstituut voor jongeren, lang voor die term inge
burgerd was. Jarenlang, zondag na zondag, toen dit moed 
vroeg, ging hij vóór op de straat bij de kolportages met 
het Volksunie-weekblad. 
Verschillende keren voerde Clem de Kamerlijst aan in zijn 
arrondissement, de laatste maal in 1965, altijd zonder hoop 
op een politiek mandaat. En hij bleef zich ter beschikking 
stellen, in 1968 op de Senaatslijst, bij de jongste verkiezingen 
nog op de Provincielijst. 
Het hele Limburgse kader dat hij gevormd heeft was aan
wezig bij zijn uitvaart. Ook zijn vrienden van in den beginne, 
algemeen voorzitter Frans Van der Eist en algemeen sekre-
taris Wim Jorissen. E.H. Creyns, zijn vriend, pastoor van 
Nieuwerkerken, hield in de kerk een ontroerende homelie, 
waarin Clem geprezen werd om zijn vele talenten, die hij 
niet verborgen hield. Aan het graf spraken o.m. Urbaan Dril-
jeux namens afd. Sint Truiden en Wim Jorissen namens het 
Partijbestuur hun dank en bewondering voor dit ganse leven 
van trouw. 
Mevrouw Colemont, kinderen en familie, wij hebben Clem 
gekend, wij weten hoe zwaar zijn verlies voor U moet zijn. 
Moge onze deelneming U een troost zijn. 

BREE (Kanton) 

AUTORALLY 26 MEI 
Vanaf 13 u 30 aan cafe Cambr i -

nus. Mark t , Bree, s tar t op 26 
mei de v ierde grote autozoek 
tocht van het kanton Prachtige 
pri jzen (35 000 f r ) In l icht ingen en 
inschr i jv ing op voorhand bij L 
Schepers Neyensst r 17 te Bree 
te l 011/66717 

GENK 
IJZERBEDEVAART 

Zich m verb ind ing s te l len met 
prov raadsl id Door Vandeuren 
Bresserst r 18, Genk, tel 0 1 1 / 
527 08 

HASSELT 
ONTMOETING MET DE TOP 

Op dinsdag 28 mei in lokaal 
Warson in aanwezigheid van de 
kamer leden H Schi l tz en E Ras 
km leder l id van de arr raad is 
aanwezig ' 

HERDEREN 
GULDENSPOR^NVIERING 

Vr i jdag 5 jul i te 20 u in Hove 
Malper tuus te Herderen Spreker 
sen R Vandekerckhove 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 
IJZERBEDEVAART 

Zoals gebru ike l i jk zul len w i j het 
«nut t ige aan het aangename., kop
pelen Geef nu reeds uw naam op 
bij een van de bestuurs leden 

ALLEN NAAR 
HET VLAAMS-NATIONAAL 

ZANGFEEST ! 

MORGEN 14 30 U. 

SPORTPALEIS 

ANTWERPEN 

Senator VANDEKERCKHOVE 
TESSENDERLO : maandag 27 mei, bij prov. raadslid Rik Decoster, Indus
triepark, tel . 012/617.31, van 19 tot 20 u. 
GENK : vrijdag 31 mei, aan huis. Schaapsdries 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 

27 mei : 
Eigenbilzen van 16u. tot 18u.30, Ursulastraat 1 (011/194.54) 

Ml} 

( 

Ni 1, 

\ 
l \v_yl 1/ 

R " 
R 

Voor mogel i jke aanstel l ing vanaf het academieiaar 1974-75 
wo rd t voor onderwi |Sverzora ing in de kandidaats|aren weten 
schappen b i | het O N D E R W U Z E N D P E R S O N E E L een 
V O L T I I D S e n / o f D E E L T I I D S E mandaten in de 

WISKUNDE 
vacant gesteld 

• 
De kandidaatstelling dient te gebeuren via formulieren welke 
alleen op aanvraag kunnen bekomen worden op het Recto
raat van het Limburgs Universitair Centrum, Unversitaire 
Campus, 3610 Diepenbeek, telefoon (011)299 .61 , en welke 
ingevuld, uiterlijk op vrijdag 14 juni 1974 op dit adres moe
ten toekomen. 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 

KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 
(Let op het huisnummer I) 

Telefoon (03 )36 86 62 

ALLE MONTUREN 
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2.000 ZONNIGE LENTEMANTELS 
A K WACHTEN OP U BIJ 

ISUCCES KLEDING MEYERS 

Hoe bereikt U best SUCCES KLEDING MEYERS 

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

M E Y E R S 
A. DE lANOLESIRAAV •(.6-8 NItl . 

U WEET DAT WIJ VOOR 
"WIJ" LEZERS EEN 
BOONTJE HEBBEN 
Vanaf heden tot 15 juli zijn het 400 lezeressen die wi j extra gaan 
verwennen. 

NA DE 400ste DAME STOPT DEZE « SUPER AKTIE » 

Kom dus niet te laat ! 

Eerst krijgt U deze BON van 1.000 fr. of 30 % korting op uw Dames
mantel en dan worden alle eventuele retouches nog gratis gedaan. 
Dat betekent eens echt een reuze zaak doen. 
NU BETEKENT deze Super BON voor U 

Kwaliteit kopen 
Service genieten 
en toch véél geld sparen... 

Wees bij de 400 eerste dames cm zeker NU « SUCCES KLEDING » te 
kiezen. 

Er is keus tussen ruim 2000 lente- en zomermantels voor de jeugd, 
de jonge dame en de dame. 
Samengebracht uit de beste Europese kollekties, gaat U zowel de jonge, 
modieus sportieve als de zeer geklede klassieke mantel vinden. 
En dan brengt SUCCES KLEDING U nog die ongeloofi'ijke keus in vesten-
kleedjes - broeken - rokken - bloezen en regenmantels... 

Alleen aan fabrieksprijzen 

JAARLIJKS VERLOF VAN 15 JULI TOT 13 AUGUSTUS 

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

BON 

Degelijk ingevuld aan de verkoopster af te geven vooraleer uw aankoop te doen en 
dan zult u uw nieuwe lentemantel minstens 1000 fr. beneden de aangeduide prijs 
betalen. 

Naam en voornaam 

Straat 

Gemeente postnummer 

Beroep 

ENKEL VOOR « Wij » lezeressen J 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROOTSTE MANTELSPECIALIST IN BELGIË 
A. DE LANGLESTRAAT4-10 2 6 4 0 NIEL 

OPEN ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 20 UUR ZATERDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR • ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN 



JEF VALKENIERS: 

DOKTEREN AAN GEZONDE VLAAMSE GEMEENSCHAP 

iMTeRMiew 

Van nature uit ben ik 

en radikaal man ; ook en 

vooral in de politiek. Daar

om sta ik in de Volksunie. 

Mijn betrachting is het om 

te werken in een groep 

van dynamische mensen, 

die niet toegeeflijk zijn 

als het er om gaat de fun-

dementele bel'angen van 

hun volk te verdedigen ». 

PORTRET 

Dokter Jef Valkeniers wil met 
hand en tand de integriteit van 
het Vlaamse taalgebied verdedi
gen. 
Als Pajot heeft hij maar al te 
veel nare ervaringen met de op
dringerigheid van de Brusselse 
frankofonen. 
Trouwens, reeds vroeger als huis
dokter werd hij elke dag gekon-
fronteerd met de minderwaardige 
behandeling van de Vlamingen in 
de Brusselse ziekenhuizen. 
Daarom is hij ervan overtuigd 
dat de Volksunie een aantal prio
ritaire eisen moet stellen : 
• de afschaffing van de taaifaci
liteiten m de zes randgemeenten, 
aangezien die slechts gebruikt 
worden als een instrument voor 
de verfransing ; 
• de omruiling van wijken kan 
slechts aanvaard worden in een 
federaal België met twee deel
staten. 

NIEUW LEVEN 

Een andere dringende maatregel 
IS voorts de splitsing van het 
kiesarrondssement Brussel-Halle-
Vilvoorde. Ook moeten de taai
toestanden hoognodig gesaneerd 
worden. 
Dokter Valkeniers heeft zijn spo
ren verdiend in de gemeentepo
litiek Met zijn medewerkers 
heeft hij allereerst de gemeente 
nieuw leven ingeblazen : wegen-
werken, sociaal-kulturele infra-
struktuur, geplande sociale woon-
vvijken en huisjes voor bejaarden. 
Een aantal initiatieven voor de 
streek werden genomen voor de 
gehandikapten 
En dan mag ook de strijd niet 
vergeten worden van de Pajotten 
tegen de snelspoorlijn, de AS 
het Europeanum en de weekend
huisjes. Valkeniers organiseerde 

Dokter Jet Valkeniers is een geboren en getogen Pajot 
Hij werd inderdaad in het Paiottenland geboren op 29 decem
ber 1932 uit een aldaar welgekende familie. Vader was huis
arts, maar werd brouwer. De grootouders van Jet Valkeniers 
waren langs weerszijden pachters, langs moederskant woon
den ze in het bekende Neerhof te Dilbeek, de boerderij die 
onlangs werd aangekocht door de Brusselse kuttuurkom-
missie. 
De Grieks-Latijnse Humaniora volgde hij aan het Heilig-
Hartkollege te Ganshoren en bii de Jezuïeten te Melle. 
Tijdens die laatste schooljaren groeide zijn eerste Vlaamse 
refleks. 

Vader was krijgsgevangene geweest in Duitsland, en behoor
de tot de stichters van het Conscience-Huis te Brussel. 
De universiteitsstudies verliepen tijdens woelige periodes 
in Leuven • betogingen met Grammens, en zomeer. 
Jef Valkeniers stichtte de regionale studentenklub « Lima-
cum ». 
In juli 1958 behaalde hif zijn doktersdiploma, na een uitge
breide stage in de Verenigde Staten. 
Inmiddels was hij getrouwd met Carla Kempeneers. Het gezin 
telt 4 kinderen. 
De mikrobe van de politiek had hem snel te pakken, en in 
'61 vervoegde hij de rangen van de Volksunie. 
Om gezondheidsredenen moest hij zijn praktijk als huisdokter 
opgeven Daarom trok hij naar Zuid-Afrika, waar hij zich 
specialiseerde in de psychiatrie. 
Bij zijn terugkeer duikelde hij weer snel in de politiek 
zijn Nieuwe Centrum Partij veroverde in Schepdaal bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in '70 de absolute meerderheid 
met 8 zetels op 13. 
Dr. Jef Valkeniers werd burgemeester , hij kreeg 43 t h van 
de stemmen. Hij fungeerde nog op de parlements- en provin-
cieraadslijsten Bij de federatieverkiezingen boekte hij nieuwe 
suksessen en belandde hij in het schepenkollege van de 
randfederatie Asse Dat was de voorbereiding voor de jongste 
parlementsverkiezingen toen hij als tweede kandidaat voor 
de Kamer met 11 540 voorkeurstemmen verkozen werd 

ook in Schepdaal een referendum 
betreffende de fusies van ge
meenten. 
'• Van huis uit ben ik alles be
halve nationalist », zo zegt hij 
« Maar ik heb mijn jeugdervarin
gen, en kan moeilijk aanvaarden 
hoe en op welke wijze de CVP 
ons geregeld heeft bedrogen. 
De grote manitoes van de BSP, 
daarentegen, die zich « socialis
ten » noemen, verdienen veel 
geld op de kap van de arbeider. 
De grote kapitalistische groepen 
gaan hand in hand met de BSP ». 

Dr Valkeniers is door zijn dok
terspraktijk bijzonder sociaal-ge
richt Hij wordt dagelijks gekon-
fronteerd met miserie en weet 
best dat men de mensen niet al
leen met woorden kan helpen, 
maar dat men ze ook praktisch 
ter hulp moet springen. Hij kan 
best omgaan met arbeiders, en 
26 aanvaarden hem. 
Onder meer is hij ervan overtuigd 
dat de inkomens moeten geni
velleerd worden, maar dat mag de 
harde werkers niet benadelen. 
Wie werkt moet ook beloond 

worden Daarom zijn sommige 
kritieken op de zelfstandige ar
beiders van de kleine en middel
grote ondernemingen meer dan 
eens onrechtvaardig. Integendeel 
zijn zij de zwarte schapen die 
nog al te veel te kampen hebben 
met onrechtvaardige situaties 

PROJEKTEN 

Reeds lang liggen de projekten 
van Jef Valkeniers voor het par
lement klaar : •• Ik heb reeds 
een paar wetsvoorstellen en talrij
ke parlementaire vragen klaar • 
wetsvoorstellen met als doel de 
splitsing van het kiesarrondisse
ment en de afschaffing van de 
faciliteiten en vragen over de in
voering van de pariteit in de 
kommissies van Openbare Onder
stand te Brussel, de sanering van 
de taaitoestanden in het militair 
hospitaal, over de sociale bouw
gronden en woningen, enzovoort 
Ik heb ook verschillende her
vormingsvoorstellen die geen ek-
stra-budgettaire uitgaven vergen-
Jef Valkeniers wil een beroep 
doen op het gezond verstand 
om zijn voorstellen te realiseren 
Er zijn immers nog tal van pro 
blemen die reeds jaren aansie 
pen. op het gebied van de ge 
rechtelijke geneeskunde bijvoor 
beeld. 

Voorts is ook de wetgeving op de 
kollokatie ouderwets, en wordt 
het hoog tijd dat er wordt ge
dokterd aan het huwelijksgoede-
renstelsel dat de vrouw sterk be
nadeelt. 

« In België zijn er duizenden 
mensen die psychiatrisch margi
naal zijn. Door onze gebrekkige 
wetgeving en de onvoldoende or
ganisatie van de geneeskundige 
i n s t e l l i n g e n heeft de fa
milie het zeer zwaar en worden 
de patiënten zelf op een treurige 
manier door het leven gesleurd, 
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zonder dat iemand hen op een 
afdoende manier kan helpen. El
ders, — zo bijvoorbeeld in Zuid-
Arika —, worden die mensen be
ter opgevangen en begeleid. 
Jef Valkeniers wil aan onze maat
schappij dokteren om er een ge
zonder samenleving van te ma
ken 

BART 

^ ; 



WIJ IM De I/OLK9UMI€ 

OOST-VLAANDEREN 
AALST (arr.) 
OMZENDBRIEF 

Op 25 apiil jl werd aan alle af-
deiinqssekietarissen een omzend
brief gestuurd met het drmqend 
vei/oek bepaalde details over de 
voorbije kiesstiijd aan het arr 
bestuur mee te delen Verschillen
de afdelingen hebben hun ant-
wooid nog steeds met binnenqe 
stuuid Mogen wij aandringen op 
een spoedig antwoord ' Dank u 
MEDEDELINGSBLAD 

Tegen 1 juni verschijnt een 
nieuw nummei van het arr « Me-
dedelinqsblad » Afdelingen die 
hieiin een tekst wensen te zien 
opnemen nemen kontakt op met 
Willy Cobbaut Bossti 2 9391 
Baaidegem Tel 052 354 52 Met 
dank voor de medewerking 
SOC DIENSTBETOON 

Zitdagen van prov laadslid Ju 
les Hendei ickx 

1ste zaterdag Hof ten Dale 
Mei e 10 u Cafe Sparienhof 
Gentsestwg, Erondegem, 11 u 

3de zateidag Cafe Van de Vel 
de Doip Oordegem 10 u Cafe 
Lamt Dorp Impe 11 u 30 

2de vrijdag lok Remaert Kas-
teeldreef, Lede, 20 u 

2de en 4de dinsdag Gulden 
Vlies Esplanadeplein Aalst van 
10 tot 11 u 

Thuis op afspraak tel 053/ 
707 30 

DENDERBELLE 
WELKOM 

Woensdag 29 mei heeft de VU-
afdeling Denderbelle niemand 
minder dan sen Maurits Coppie 
teis te gast op een samenkomst 
van leden en simpatisanten Het 
wordt een gesprek van mens tot 
mens — open en vrij — geen en 

kei probleem uit de weg gaande 
De vergadering heeft plaats om 
20 u in cafe « De Vlasbloem », 
Dries 43 We verwachten ook de 
vrienden van de buurgemeenten 

ERTVELDE 
ZANGFEEST 

Vertrek 12 u 20 Kluizen-
Dorp , 12 u 25 Ertvelde kerk , 
12 u 30 Vlaams Huis <• De 
Veldbloem •> , 12 u 35 Rieme 
kerk 

EEKLO 
ZITDAG SOC DIENSTBETOON 

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

GENT 
WANDELTOCHT 

VU Gent centrum richt op 9 juni 
een verbroederings wandeltocht 
in in de bossen van Vloesberq 
Alle leden en simpatisanten van 
Groot Gent worden hierop harte 
lijk uitqenodiqd Wij verzamelen 
om 14 u aan de Roeland en zijn 
teruq ten laatste om 19 u 30 Ver
voer met eigen wagen Bestuur 
ders die noq plaatsen vrij hebben, 
en ZIJ die over geen eigen vervoer 
beschikken gelieve dit mede te 
delen aan De Keyser Guido tel 
25 09 08 of Van De Kerckhove Ste 
faan tel 23 97 08, die voor de or 
ganisatie van deze wandeltocht 
instaan 

SOC DIENSTBETOON 

Zitdagen iedere dinsdag en 
vrijdag van 19 tot 21 u in het 
Vlaams Huis Roeland Korte Kruis-
str 3 (Kris Versyck) iedere 
eeiste donderdag van 19 u 30 

tot 21 u m het lokaal van VU 
Gent-Zuid cafe Monopol, Elisa 
bethlaan 61 Op deze zitdagen 
kan u terecht met alle proble 
men 
HEUSDEN-DESTELBERGEN 
IJZERBEDEVAART 

Zo vlug mogelijk inschrijven ' 
Voor Destelbergen A De Smet, 
Bergenkruisl 27, tel 28 21 95 of 
A Clierieck Dendermondsestwg 
131 voor Heusden MJ Lataer, 
Hooistr 1 of op het VU sekr, 
Dorpsl 7 tel 30 93 86 

LANDEGEMNEVELE 
DIENSTBETOON 

Volksvert F Baert houdt zitdag 
iedere derde zondag •jan de 
maand Ten huize van G Schaeck 
Vosselarestraat 16 te Landeqen-i 
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 27 mei Een « op 
punt stellen » van een aktie als 
model 

ALLEN NAAR 
HET VLAAMS-NATIONAAL 

ZANGFEEST ! 

MORGEN 14.30 U 

SPORTPALEIS 

ANTWERPEN 

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 

DKHSCBCCOOn 
VOLKSVERTEGENWOORDIGER P. VAN GREMBERGEN 
25 mei : 
Wachtebeke van 9u.30 tot 10u., Café Rembrandt, Dorp 
Balegem van 11u. tot 12u., Mare Herremans, Issegem-Balegem 
SENATOR M. COPPIETERS (of Volksvertegenwoordiger N. MAES) 
30 mei : 
St. Niklaas om 9u.30, Verdurmenstraat 6 
SENATOR E. DE FACQ 
27 mei : 
Gent van 16u. tot 18u. : Oranjeberg 19 (3de verd.) 

« LUSTRUMFEEST VAN VVVG-GENT » 
Op zondag 15 mei ging te Gent een groots feest door, ter gelegenheid 
van het vijfjaiig bestaan van het Vlaams Verbond voor Gepensioneer 
den te Gent Na de heilige mis in de kerk van de paters Dominikanen 
in de Holstraat, waarbij de afdeling een nieuwe vlag kreeg gewijd, 
trok een grote gioep driemaal-twintigers in optocht door de stad 
In de volgende feestelijke uren mocht de feestvierende Gentse groep 
afvaardigingen veiwelkomen uit Dendermonde, Sint-Niklaas, Aalst, 
Antwerpen, West-V laanderen en Brabant, zodat in het Vlaams Huis 
Roeland als het ware een soort nationale gepensioneerdenontmoeting 
doorging ' 
De heer Vermersch, voorzitter van Gent, huldigde de stichters van de 
Gentse afdeling. Vera De Muynck, Hilde De Poorter, Marijke Vander-
steene en Huguette De Bleecker Daarna kwam de heer Pelgrims, van 
het nationaal bestuur aan het woord In een humoristische toespraak, 
echter terdege bij de realiteit aansluitend, hield senator Van Haegen-
doren een pleidooi voor de integratie van de bejaarden m de levende 
gemeenschap Volksvertegenwoordiger Frans Baert en senator Van 
Ooteghem waren aanwezig Na het officiële bedeelte volgde een opge
wekt feestprogramma, gebiacht door de jongerengroep « Elektra • 

WEST-VLAANDEREN 
Diini 

BLANKENBERGE 
DIENSTBETOON 

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

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

De autobus voor de deelnemers 
aan het Zangfeest te Antwerpen 
zal vertrekken te 12 u stipt aan 
het station 

KNOKKE-HEIST 
PROFICIAT 

Zaterdag 4 mei 11 traden onze 
simpatieke Vujo leden Klodien 

Van Massenhove en Johnny Fin-
cioen, tevens sekretaris van onze 
afdeling in het huwelijk Onze 
hartelijkste gelukwensen 

KORTEMARK-HANDZAME 
DEELNEMING 

Op zaterdag 8 mei werd m Lich-
tervelde mevr Marcella Cod ten 
grave gedragen Zij was de moe
dei van onze vriend Gaston Dela-
noye bestuurslid van onze afde
ling Aan Gaston en familie bie 
den wij onze gevoelens van inni
ge deelneming aan 

OOSTENDE (Groot-Oostende) 
ZANGFEEST EN IJZERBEDEVAART 

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

TIELT (VUJO) 

NAAR HET ZANGFEEEST 
Afspraak op 26 mei om 12 u 30 

aan de Halletoren Prijs 160 fr 
(busreis -f fooi , toegangskaart 
-f- programma inbegrepen In-
schrij'ven bij D Ameye, Beerne-
gemstr 36 , L De Rammelaere, 
Kistestr 16/3 , J Lampaert, Hoog-
str 63, allen te Tielt 

ZANGFEEST 

Prijs bedraagt slechts 80 fr per 
persoon voor de bus Vertrek om 
8u 30, Grote Markt, Veurne. 

De bus rijdt tevens over Nieuw
poort en Oostende 

Aan alle rechtaardige Vlamingen, 
vakantie in de Panne, Pensioen 
Restaurant « Commerce » (han
delshuis), Markt 5, tel. 058/41513 
(vorig adres was : Opex). Volle
dig of halfpensioen, burgerlijke 
prijzen, aanbevolen keuken, aan
gename Vlaamse atmosfeer. Pros-
pektus op aanvraag Plaatsbespre
king m het seizoen zeker gewenst. 

R 59 

WIJ zoeken jong echtpaar voor 
uitbating van Vlaams lokaal gele
gen m grote agglomeratie Tel 
051/330 20 R 60 

SPANJE COSTA DORADA 
Appartement van partikulier nog 
vrij voor de maanden juli en au 
gustus Ligging 50 m van mooi 
zandstrand, slaapgelegenheid 
voor 6 personen Tel 053/229 11 

R 63 

Laborante A2 zoekt passende be 
trekking omgeving Aalst, Gent of 
Brussel 
2 gediplomeerden A l sociale wet
geving zoeken passende betrek
king in sociale instelling, mutua
liteit verzekering en derg 
Voor kontakt Frans-Jos Ver 
doodt, Leuvestr 29bis, Erembode-
gem R 57 

Man, 53 j , uit het Brusselse 
wenst job als leverancier of ver
tegenwoordiger Kan autorijden 
en IS goed voor alle werk Kon
takt opnemen met Jan Caudron 
te Aalst, tel 053/74064 R 61 

Oudkoloniaal, met veel ervaring 
in technisch en kommercieel op 
zicht zoekt vertrouwensfunktie 
omgeving Brussel, Leuven of Me-
chelen Kontakt via sen M Van 
Haegendoren, Guido Gezellelaan 
63 3030 Heverlee, tel 016/245 45 

R 62 

45-jarige sekretarlsse, perfekt 
tweetalig, uitstekende referenties, 
zoekt betrekking te Leuven, Me-
chelen Brussel of Antwerpen 
Licentiaat 3 talig Ned, Eng, 
Frans ruime ervaring zoekt be
trekking bedrijfsleider of ver-
koopsdirekteur 
Schrijv of tel naar sen W Joris-
sen Louisastr 31, Mechelen tel 
015/43596 R 64 

35 jarige stenotypiste, volkomen 
tweetalig, zoekt passende betrek 
king te Mechelen, Brussel of Ant
werpen Schrijv of tel naar sen 
Wim Jorissen Louisastr 31, Me
chelen Tel (015)43596 R 53 

Dringend gevraagd voor uitbating 
van Vlaamse herberg met verga-

VOLKSVERTEGENWOORDIGER M. BABYLON 

Roeselare van 16u. tot 19u. : Westlaan 145 (of op afspraak 051/20.208) 

VOLKSVERTEGENWOORDIGER L. VANSTEENKISTE 

25 mei : 
Vichte van 16u. tot 17u. : Hareibekestraat 35 (056/773.76) 
Harelbeke-Stasegem van 17u.30 tot 18u. : De Zwaan, Plaats (056/211.50) 
27 mei : 
Kortrijk van 17u.30 tot 19 u. : 1302 A. Reynaertstraat (056/11.600) 
Wevelgem van 20u. tot 22u. : Vredestraat 10 (056/44.332) 

GEMEENTE MIDDELKERKE 

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

derzaal m centrum van Meche
len Gerant (bij voorkeur echt
paar tussen 30 en 40 jaar) Goe
de verdienste met gratis wonen, 
elektriciteit en verwarming Tel 
aanmelden 015/440 53 (in week
end) en 015/479 39 (tijdens de 
week) Onmiddellijk indiensttre
ding R 56 

Gezocht magazijnier met echtge 
note - woning gratis - interessante 
voorwaarden 
Jonge man zoekt bijverdienste El
ke avond vrij Aanvaardt elk werk 
Zich wenden tot sen Oswald Van 
Ooteghem, Rode Kruisstr 7, Gent
brugge, tel 09/30 72 87 R 65 

Gevraagd bestuurder van bestel 
wagen m het Brusselse Wettelijk 
ingeschreven Tel naar G Goos-
sens 053/63686 of naar Jan Cau
dron 053/74064 R 66 

Jonge dame, diploma public rela
tions A l , zoekt passende betrek
king Kontakt sen W Jorissen, 
Louisastr 31, Mechelen tel 015/ 
43 596 R 67 

Jongens gevraagd als helpers tij
dens vakanties in groot jeugdcen
trum Hoge eisen keurgroep 
Aanwerving jong Ernstige waar
borgen Worden aan huis afge
haald Wonen tussen Leuven-Ant-
werpen Hasselt Tel op nr 011/ 
12627 voor folders en vragenlijs
ten R 68 

Vlamingen, 
I _ ^ | vraag GRATIS 
• • ? V | advies voor uw 
^ ^ ^ ^ hypotheek-leningen 
^ ^ ( Ie en 2e r.) 

en uw bouwgrondkrodleten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons 

WIJIO 25 MEI 1974 



AfinBCuoLen 
ONTSPANNING ! 

VAKANTIE ! 
Hotel-Pension « Haus Waldeck » 
5411 Stromberg (unterwestar-

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

W.-Duitsland 
Aan de rand van heerlijke bossen 
in een heerlijk verkwikkingsge
bied. Kamers k. en w. water - bad 

C V . 
Pension : vanaf 23,5 DM 

Prospektus op aanvraag 
Inlichtingen : Engelen 03/57.11.51 

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 

Langeweg 34 B - 1900 Overl | t« 
(Malelzen) . 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 Bruynlaan 1 - 3 

052 /215 .14 
Kortrijk, Gentsestwg 37, 056 /120 .61 
Roeselore, Consiensestr 42, 051 /237 .20 
Bestuurssekretorioat (dog- en week-
•mdles) - tot viertahge steno-daktylo, 
tot viertahge briefwisseling, konverja-
tie, boekhouden. 
Kinderbiislag - Plootsino 

Brandbescherming met aangepast 
materiaal van een bedrijf ffiet 
ervaring : 

pvba ALBAG 
Nlnoofse Steenweg 515 

1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09 

MACONFECT - KLEDING 
Opperttraat 37 — LIEDEKfRKI 

Tel. (053)662.19 

MAATWERK en zeer grote keus 
kleding « KLAAR O M DRAGEN . 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT GLASAL 

FABRIEKEN TE 
RAMSDONK 

TEL. 015/714.47 - 719.13 

ZIEKENFONDS 

BRABANTIA 

OOSTDUINKERKE 
Voor uw verlof aan z e * 

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

met foto's. 

WEST-LITTORAL 
verkoop villa'* - bouwgronden 

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

FREETIME FLAT 
INTERNATIONAL pvba 

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

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

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

lefoneer. 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

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

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

Tel . (050)41201 

Aanbouvtrkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaak. 
MIet duurcter dan seriefabrikatie, 

en zelfs beter I 
Prijsbestek en studio zijn gratis 

Kcukenbcdrijf R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 

Tel. (058)235.81 

Eugean THEYS • DROESSAERT 
Lakbortlai 300 - Daurne-N. 

Tel. 24.71.24 

BEENHOUWERIJ - TRAITEUR 
voor alle feesten, huwelijken, 

recepties, jubileums, 
slechts 46n adres : 

FEESTZAAL TREFPUNT 
Turnhoutsebaan 28 Daurn* -N . 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 
• 

Bijhulzen : Cogels Osylet 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

Alle landenvlaggcn ~ 
Kunst- en reklaam-
vloggen - Fanions -
Wimpels - Geborduur
de kentekens - bij-
bcnodigdheden - Lint
jes met leeuw en 
speld Zelfklevers. 

O m e reklaam leeuw katoen 
150 X 150 : 

375 f - met frennen 475 F. 
VRAAGT PRIJSLIJST : 

Paul SUYS 
Molenvest 50, Herentals 2410 

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

het funktioneel kombinatiemeubel in eigentüdsOp 
nuttige, esthetische vorm. 

Onze 
studiedienst 
lost 
uw 
woonprobleem 
gratis op 

„ .. Turnhoutsebaari 102-104 - BORGERHOUT - Tel. 36.40.86 
Begimestraat 39-41 - ANTWERPEN • Tel. 33.47.24 - Ter Heydelaan 55-57 - DEURNE - Tel. 24J25.23 

V ERENICiNG 
V LAAMSE 
Z lEKENFONDSEN 

U als Vlaming. . . sluit zeker aan bij" het 

VLAAMS ZIEKENFONDS van uw STREEK 
Provincie Antwerpen : 
RUPELSTREEK - KLEIN-BRABANT ; ONDERLING ZIEKENF RUPELSTREEK en KLEIN-BRABANT 

Kroanweg 2 1 , 2680 Bornem Tel. (03)89.16.19 
Provincie Brabant ; 
ARR. LEUVEN - gewest TIENEN : CENTRALE MUTUALITEIT V A N BRABANT EN LIMBURG 

Leuvenselaon 43, 3300 Tel. (016)834 35 
Provincie Oost-Vlaonderen ; 
ARR. AALST : ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS 

Hopmark t 36, 9300 Aals t Tel (053)745.53 
ARR. GENT en DENDERMONDE : ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer Karels t raat 101, 9000 Gent Tel . (09)23.52.27 
ARR. EEKLO en KANAALZONE : ZIEKENFONDS FLANDRIA-MEETJESLAND 

Gravin Johannalaan 8, 9900 EekIo Tel (09)77.23.51 
ARR. OUDENAARDE : ZIEKENFONDS VLAAMSE ARDENNEN 

For ts t raat 34, 9700 Ondenaarde Tel . (055)331.15 
ARR. ST.-NIKLAAS : VLAAMSE MUTUAL ITE IT WAASLAND 

Vrasenestraat 14, 2750 Beveren-Waas Tel. (03)75.66.66 
Provincie West-Vloonderen ; 
ARR. KORTRIJK-IEPER : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Verruelaan 4 1 , 8500 Kor t r i j k Tel . (056)256 98 
ARR. OOSTENDE - VEURNE - DIKSMUIDE : ZIEKENFONDS DE WEST , 

Recol let tenstraat 66, 8450 Nieuwpoort Tel . (058)237 15 
ARR. ROESELARE-TIELT en BRUGGE : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

West laan 145, 8800 Roeselore Tel . (051)202 08 
V.V.Z-sekretariaat : Verruelaan 41 - 8500 Kortrijk - Tel (056)25698 

Groepen en maatschappijen allerhande I 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 i |n, goed en goed
koop. De grote specialiteiten zijn : Ochtentchwanziuppe -
Hongaarse goelasj - Eisbein mit Sauerkraut • Kip aan het spit -

Krachtvleesschotel beter dan In Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 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. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde. 2.000 pi. T. 051/728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN ; Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : 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 
Wij zoeken dringend : als medewerkers : Ernstige familie» 
waarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Val t 
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale wet -

Liefst mensen van 't vak. 

Schriftelijk aanbieden bij ; ABTS : Tiensestwg 128, Korfoeek-Lo 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 

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

Tel. (053)240.60 

^ 

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

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

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerel. 

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

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

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

10 %vr.V.U. leden 
< O S I U U M S • V Ê S T O N S - BROEKEN -PARDESSUSI 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H I 
^Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel 03 3135 83 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwert<en tegen alle tiout-
insekten. TWINTIG JAAR WAARBORQ. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans het 
land. P.VBA. INDUSTRADE Vandeni(pen»lr. 
12, Wemmsl (Bt) - Tel. 02/79.20.00. 
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SOCWIM L€I/^M 

SOCIALE INFORMATIE 

DE RVA BELANGRIJKE SCHAKEL 

IN HET TEWERKSTELLINGSBELEID 
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
of kortweg de RVA heeft geen goede 
naam in bepaalde kringen. De werkzoe
kenden, die zo vlug mogelijk ander werk 
willen vinden, klagen erover dat de RVA 
hen hierbij zo weinig helpt. De « beroeps
doppers " vragen niet liever dan gerust 
gelaten te worden, maar worden volgens 
hen overstelpt met weinig passende werk-
aanbiedingen. 
Van de kant van de werkgevers schake
len de meesten de RVA slechts in hoog
ste nood in, of om ongeschoold personeel 
of seizoenarbeiders aan te werven. Voor 
meer gekwalificeerd personeel beweren 
zij bij de RVA niet aan hun trekken te 
komen. De fenomenale toename tijdens 
de laatste jaren van advertenties in dag
en weekladen, is hiervan wel een teken 
aan de wand. 

OP ZOEK NAAR OORZAKEN 

De RVA IS een officiële instelling, waar
bij alle werklozen moeten ingeschreven 
worden, willen zij werkloosheidsuitkerin
gen kunnen genieten De massa van werk. 
aanvragers is dus wel aanwezig. De selek. 
tie naar opleiding, vakkennis, vaardigheid, 
ervarina. fysische geschiktheid en ook 
iverkwilligheid zou wellicht be^er moeten 
georganiseerd worden, maar dit impliceert 
uitbreiding van diensten en personeel. 
Het feit dat de RVA zijn personeelsbe
stand met meer dan 300 man zou willen 
aanvullen wijst wel op een nijpend perso
neelstekort, dat mede de minder effici
ënte werking verklaart. 
De werkgevers worden er wettelijk toe 
v/erplicht alle betrekkingen die ten min-
te 3 dagen vakant zijn aan de RVA te mel
den Zij doen dit niet, of zeer sporadisch. 
Aldus mist de RVA een heleboel kansen 
Dm werkzoekenden een betrekking aan te 
bieden 
De werkzoekenden zelf zijn soms ook wel 
eens al te kieskeurig. De rechtbank moet 
regelmatig uitspraak doen of een aange
boden betrekking wel passend was. Som
mige werklozen wachten zoals « zuster 
Anna » totdat een betrekking hen in de 
schoot gelegd wordt of doen de moeite 
niet zelf bij de RVA aan te dringen op een 
werkaanbod Anderen zijn weer het slacht
offer van het onderwijssisteem, dat hen 
onvoldoende beroepsvaardigheid heeft 
meegegeven. Dit blijkt vooral uit de hoge 
werkloosheidscijfers van vrouwen, dik
wijls opgeleid in de traditionele scholen 
van snit en naad. 

De rol van bemiddelaar tussen werkzoe
kende en plaatsaanbieder is dus zeker 
niet gemakkelijk. Het verwijt dat die rol 
met altijd ideaal gespeeld wordt, treft de 
RVA dus zeker niet alleen. 

DE RVA IS MEER DAN BEMIDDELAAR 

Meestal wordt de RVA geïdentificeerd 
met de boeman, op jacht achter onwerk
willige werklozen, die deze aan argeloze 
werkgevers wil aansmeren. Wie dit be
weert, kent de RVA niet. 
Vele andere diensten behoren tot de op-
diacht van de RVA binnen een kader van 
tewerkstellingspolitiek. Zonder volledig te 
willen zijn, willen wij enkele van deze 
diensten even nader toelichten. 

BEROEPSOPLEDING 

Volwassen werknemers en werklozen kun
nen in centra van beroepsopleiding, geor
ganiseerd of erkend door de RVA een 
nieuw beroep aanleren of zich in hun be
roep bijscholen. Het voordeel is dat de 

kursussen hoofdzakelijk op de praktijk af
gestemd zijn, op een intensieve wijze aan
geleerd worden, in een veel kortere leer
tijd dan dit mogelijk is in avond- of dag
onderwijs. 
De kursisten ontvangen bovendien een 
loon tijdens hun opleidingsperiode en ook 
verschillende premies. 
Voor de bedienden bestaat sedert enige 
jaren een opleidingsprogramma voor ad
ministratieve funkties, dat voor elke kur-
sist aangepast kan worden aan zijn oplei
dingsniveau, zijn assimilatievermogen en 
zijn behoeften aan kennis. 
De RVA verleent ook zijn steun aan op
leidingsprogramma's in ondernemingen, 
hetzij voor groepen van werknemers, het
zij voor individuele vorming. 

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN 

De tewerkstelling van minder-validen en 
oudere werknemers baart de RVA dikwijls 
zorgen. Om de plaatsing van deze werk
nemers te vergemakkelijken kan de RVA 
aan de werkgever een tussenkomst ver
lenen tijdens de periode van aanpassing 
van de werknemer aan, zijn nieuwe taak. 
De RVA kan de werklozen ook gedurende 
een korte periode in openbare besturen 
tewerkstellen. In dat geval ontvangt de 
werknemer het netto-loon voor de uitge
voerde funktie, maar blijft in feite inge
schoven staan als werkloze. 
Om de kosten te helpen dragen van een 
verandering van woonplaats, die voor een 
werkloze zou nodig zijn om een nieuwe 
betrekking te kunnen vinden, komt de 
RVA tussen in de reiskosten van de werk
loze en zijn gezinsleden en in de verhui-
zingskosten. Voor alle andere kosten 
wordt een forfaitaire vergoeding uitge
keerd. 
De RVA speelt ook een belangrijke rol 
in de waarborg van lonen, opzeggingsver
goedingen, vakantiegeld, enz. bij sluiting 
van onderneming. Ook wordt steun gebo
den bij de overschakeling van onderne
ming, indien hierdoor de werkgelegen
heid bevorderd wordt. 
En dit is nog maar een gedeelte van de 
aktiviteiten van de RVA ! 

EEN NIEUWE RICHTING ? 

Het feit dat jaren geleden de RVA een 
naamsverandering ondergaan heeft, bete
kende een grondige herziening van de op
tie van ondersteuningsdienst van werklo
zen naar een orgaan dat een rol zou spelen 
in het werkgelegenheidsbeleid. Deze trend 
waarin ook het kwalitatieve en het men
selijke aspekt in de werkgelegenheidspo-
litiek aan bod komt, is belangrijk. 
Misschien wordt dit nog niet altijd en 
overal ervaren, maar wordt dit in de toe
komst meer en meer merkbaar. 
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DE SOCIALE WETGEVING 

PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD 

RUSTPENSIOEN (I) 

A, WERKNEMERS 

1. Algemene regel 

In algemene regel is de pensioengerechtigde leef
tijd vastgesteld op 65 jaar voor de mannen en op 
60 jaar voor de vrouwen. 

2. Vervroegd pensioen in gewone gevallen 
Zowel mannen als vrouwen kunnen maksimum 5 
laar vroeger dan op de normale leeftijd met pen
sioen gaan Daaraan zitten evenwel volgende nade
len vast 

— het pensioen wordt met 5°'o per jaar vervroeging 
verminderd ; 

— deze vermindering blijft bestaan, ook na het be
reiken van de normale pensioenleeftijd. 

Voor de vrouwen geldt bovendien de volgende zeer 
belangrijke regel : Een vrouw die, op grond van 
haar eigen beroepsloopbaan, vervroegd met pen
sioen gaat, kan haar man nooit meer vervoegen. 
Wanneer haar man dus de pensioengerechtigde 
leeftijd bereikt heeft, zal deze slechts recht hebben 
op een pensioen als alleenstaande. In de gevallen 
waarin de beroepsloopbaan van de vrouw klein Ts, 
kan het gebeuren dat de som van twee eigen pen

sioenen niet eens zoveel is als één gezinspensioen, 
In dit speciaal geval mag de vrouw dus, in haar 
eigen belang, niet vervroegd met pensioen gaan, 
alhoewel het haar wettelijk wel toegelaten is. 

3. Vervroegd pensioen voor de begunstigden met 
een statuut van nationale erkentelijkheid. 

Sinds 1 augustus 1969 wordt het volledig pensioen 
toegekend en dit ten vroegste vanaf 60 jaar voor 
de mannen en vanaf 55 jaar voor de vrouwen aan 
volgende kategorieën gerechtigden, mits aan be
paalde voorwaarden te voldoen : oorlogsinvalieden, 
politieke gevangenen, gedeporteerden, gewapende 
weerstanders, werkweigeraars, krijgsgevangenen 
40-45, weerstanders door de sluikpers, gedepor
teerden tot de verplichte tewerkstelling, politie
ke gevangenen, militairen van de Belgische strijd
krachten in Groot-Brittanië, militairen 40-45, zee
lieden van de Belgische koopvaardij 40-45. 

4. Vervroegd pensioen voor krijgsgevangenen en 
politieke gevangenen. 

Krijgsgevangenen kunnen, indien ze minimum 6, 
18, 30, 42 of 54 maanden krijgsgevangenschap tel
len, resp. 1 tot 5 jaar vervroeging krijgen zonder 
pensioensvermindering. Politieke gevangenen kun
nen een jaar vervroeging zonder vermindering krij
gen voor elke periode van opsluiting van 180 dagen. 
Indien de rest-periode meer dan 90 dagen telt, geeft 
dit een jaar vervroeging méér. 
(Wordt vervolgd) 

Cw. 

DOKUMENTATIE 

Onze grootouders die hun dagelijkse hoe
veelheid melkprodukten nodig hadden 
hebben het in vergelijking met vandaag 
wel heel gemakkelijk. Ze kochten recht
streeks bij de boer of bij de melkventer 
hun litertje volle melk, wat boter en mis
schien al eens wat karnemelk-voor-de-de-
pap en daar mee was het zaakje bekeken. 
Eenvoudiger kon het niet. De specialisatie 
in de zuiveltechnologie en de veranderde 
(verfijnde ?) smaak van de verbruiker 
hebben meegebracht dat je vandaag geen 
zuivelhandel meer kan binnenstappen 
zonder kopzorgen te krijgen over « wat 
koop ik nu eigenlijk ». We wezen al op 
de invloed van de techniek en de smaak 
op de verhoging van een aantal produk-
ten doch ook de wetgever ligt mee aan 
de basis van het groot aantal kwaliteits
klassen die vandaag in de kleinhandel van 
zuivelprodukten bestaan. Onbegrijpeljik is 
dat niet want om de consument te be
schermen zat er niets anders op dan 
met categorieën en klassen te werken, 
om de verbruiker te helpen wegwijs wor
den in de wirwar van benamingen en kwa
liteitsklassen dit overzicht van de meest 
courante zuivelprodukten die aan de ver
bruiker worden aangeboden. Het basis-
produkt van de zuivelindustrie blijft de 
melk ; De verbruiker kan koemelk kopen 
rechtstreeks bij de boer en dan heeft men 
het over koemelk. Deze melk is door
gaans niet behandeld (gesteriliseerd, ge
pasteuriseerd, enz..,) ; en ze wordt best 
gekookt voor men ze gebruikt. Gebeur-
lik aanwezige schadelijke bacillen worden 
dan gedood. De meeste melk die de ver
bruiker tegenwoordig koopt heeft at 
de zuivelfabriek achter de rug. Deze zui
velfabrieken en de behandeling van deze 
melk in deze fabrieken staan onder vrij 
strenge kontrole van de Nationale Zuivel
dienst een parastatale die afhangt van 
het ministerie van Landbouw. Melkerijen 
brengen doorgaans zowel volle melk als 
afgeroomde melk en karnemelk op de 
markt. 

De volle melk moet minstens 32 % (32 
eenheden vet per 1000 eenheden melk) 
vet bevatten. De gehalte mag eventueel 
hoger liggen doch meestal bevat volle 
melkerijmelk nooit meer dan het wettelijk 
voorgeschreven vetgehalte. Men spreekt 
in dit geval nog al eens over gestan
daardiseerde melk. Afgeroomde melk is 
eigenlijk melk waar alleen het vet werd 
uitgehaald. Wettelijk mag deze soort 
maximum 0,5 vet bevatten doch voor het 
overige bevat afgeroomde melk evenveel 
eiwitten, mineralen enz. als volle melk. 
Karnemelk tenslotte is de vloeistof die 
overblijft na het karnen van aangezuurde 
room tot boter. Sommige zuivelfabrieken 
vermengen deze karnemelk met aange
zuurde afgeroomde melk. Al deze melk-
soorten worden niet zomaar in de handel 
gegooid. Veel voorkomend is de gepas
teuriseerde melk die verhit wordt tot op 
74gr. C gedurende 20 tot 50 sek. Deze 
melk heeft het voordeel geen kooksmaak 
te hebben doch de melk is anderzijds 
dan weer maar beperkt houdbaar (maxi
mum enkele dagen). Omdat bij pasteuri-
satie niet alle mogelijke aanwezige ziekte 
kiemen gedood worden hebben zuivel-
tochnologen een procédé uitgedacht om 
de melkkwaliteit te verhogen namelijk 
het baktofugeren. Gebaktofugeerde melk 
is gepasteuriseerde melk die nadien op 
hoge snelheid gecentrifugeerd wordt. Zo
dat eventueel nog aanwezige bakteriecel-
len verwijderd worden. Op het eerste 
zicht misschien wel een eenvoudig pro
cédé dat in de praktijk nochtans wel vol
doening geeft. Zowel gepasteuriseerde als 
gebaktofugeerde^melk wordt in wijdmond-
se glazen flessen of in een papieren- of 
kunstverpakking in de handel gebracht. 
Gesteriliseerde melk heeft twee bewer
kingen ondergaan. Vooreerst wordt de 
losse melk gedurende een paar sekonden 
(maximum 5) tot 140 gr. C opgewarmd. 
Daarna wordt de mek in flessen gegoten, 
hermetisch afgesloten en daarna geduren
de 20 minuten op + 120 gr. C verhit. 
Deze melk die in de handel wordt ge
bracht in hermetisch gesloten flessen of 
wegwerp verpakking is zeer lang houd
baar in een donkere en koele plaats. Na
deel is nochtans de speciale kooksmaak 
die de melk aan de stereiisatie heeft 
overgehouden. Om van de bijsmaak af te 
raken en toch de voordelen van de stere
iisatie te behouden werd voor enkele 
jaren in Zwitserland een procédé ontwik
keld, namelijk het uperiseren van de 
melk. Gepeuriseerde melk of UHT melk 
wordt los op een temperatuur gebracht 
in de buurt van 150 gr. C en dit gedu
rende 0,5 tot 2 sekonden. Deze UHT be
handeling gaat gepaard met het ascep-
tisch afvullen (vullen van de kunststof-
verpaking) zonder dat er ook maar één 
ziektekiem in de melk kan komen. 

(wordt vervolgd) 
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DE BENDE VAN 
JAN DE LICHTE 
DOOR HET MECHELS 
MINIATUURTEATER 

Wij hebben het volksteater her
ontdekt in de Lage Landen. Op 
onze scènes wordt er geen ABN 
meer gepraat (natuurlijk niet, een 
teaterzaal is geen klaslokaal). 
Verheven gevoelens behoren tot 
de strikt verleden tijd van eli
taire knoeiers als Shakespeare, 
Molière en Goethe. Nu is alles 
rauw, miserabel, plat en zwart. 
Karakters worden niet geprojek-
teerd tegen een universele ach
tergrond, neen, gore situaties 
toetsen even de motivering aan 
van personages welke laatste bij 
voorkeur in lompen gehuld over 
de naakte scène slordig evolue
ren, onder het uitbraken van scha-
bouwelijke klanken. Men bemint 
niet meer zoals weleer met een 
diepe blik in mekaars ogen onder 
het slaken van diepe zuchten, 
maar als het even kan, wordt er 
een fluitje geplaceerd onder het 
ruimdenkende oog van een ge
ëmancipeerd publiek. Zo hoort 
het, want het is volks en het 
volk, mijnheer, dat leeft zo. Laten 
we ze dus een spiegel voorhou

den, opdat ze zouden beseffen in 
welke dreksituaties ze gemaneu-
vreerd worden, mijnheer. 

Jammer is natuurlijk, dat uit
gerekend « het volk » met geen 
ogen te bespeuren valt bij der
gelijke happenings maar dat er 
een steeds identieke schare van 
bereidwillige al dan niet intel-
lektuele voyeurs onze toneelzalen 
vult. Die onder het mom van een 
geëngageerd, sociaal stukje tea-
ter in te pikken, zich duidelijk ko
men amuseren. Mét het dialekt, 
dat tot voor enkele jaren taboe 
was. Mét de schrijnende situaties 
waarin Jan met de Pet (pardon, 
de klak) verzeilt. Mét het vrijmoe
dige seksuele verkeer van de ver-
worpelingen. 
Dit alles om te zeggen, dat wij de 
trend van het hedendaagse volks
teater of het hiper-realisme best 
aanvaarden, als het ook mocht 
overkomen voor wie het bedoeld 
is. Wat men thans meemaakt, 
heeft veel met gluurderij te ma
ken. 
Of. Pieter de Prins er in gelukt is 
Louis Paul Boon's « De Bende 
van Jan de Lichte » in een aan
vaardbare teatertaal te transpo
neren, betwijfelen we. Sommige 
taferelen, vooral in I, zijn beslist 
te langdradig en regisseur Jaak 
Vissenaken had voor ons part 
best een en ander kunnen weg-
snoeien. De dramatische lijn ver
loopt hortend, terwijl sommige 
karakters qua struktuur vaag blij
ven, zelfs als ze enkel maar die
nen als •• aangever ». Na de pauze 

verloopt de handeling heel wat 
vlotter : het is alsof de auteur 
pas dan behoorlijk vertrouwd is 
geraakt met Boon's oeuvre. Jan 
de Lichte is vanzelfsprekend de 
volksheld (Robin Hood, Cartou
che) die de rijken besteelt om 
de armen te helpen. Vertederd 
kijk je toe op de esbattementen 
van het simpatieke krapuul en je 
vergeet dat dit historisch natuur
lijk totaal niet klopt. Maar kom, 
zoals je niet naar het teater holt, 
om je ABN op te poetsen, zomin 
ben je d'er om even een opfris-
sertje te geven aan je kennis van 
de geschiedenis. De dialogen 
klinken heerlijk plat en de lach 
is niet van de lucht met de t i-
pische Boon-kwinkslagen. 
Of iemand nu op enigerlei manier 
meer sociaal bewogen het spek
takel verlaat, moet niet gevraagd 
worden. De roodglunderende ge
zichten van het jolige publiek 
spreken voldoende. En dat is dan 
in hoofdzake te danken aan het 
aanstekelijke entoesiasme van de 

. jonge MMT-ploeg, die onvoor
waardelijk gelooft in dit werk. Op 
zichzelf is dit laatste element een 
hele ervaring voor wie vaak ge-
konfronteerd wordt met de pro
blematiek van de o f f i c i ë l e 
schouwburgen, problematiek die 
in hoofdzake te maken heeft met 
sindikale verworvenheden en zel
den met artistieke verantwoorde
lijkheid. En zeg maar rustig luid
op : •• Hé, wat is dat reaktio-
nair... ». 

RAY DE BOUVRE. 

ROMANTISCHEREALISTISCHE 

SCHILDERKUNST 

Met vijft ig schilderijen, zeventig 
etsen en tekeningen loopt mo
menteel te Antwerpen in het ko
ninklijk museum voor Schone 
Kunsten de grootste tentoonstel
ling van het oeuvre van de Ant-
werpse-Kempische landschap-
schilder F. Lamorinière (1828-1911) 
Nooit voorheen werden zoveel 
werken van deze paysagist bij
eengebracht. 
Zijn leven en werk vallen samen 
met een sterke evolutie in het 
landschapschilderen. Na de neo
klassieke landschappen komt de 
persoonlijke keuze naar meer in
timiteit van de landschapschilder 

meer aan bod : de kijker wordt 
dichter bij de natuur betrokken 
doch ook gekonfronteerd met een 
persoonlijker visie. Dit gebeurt 
onder invloed van Corot en de 
zgn. school van Barbizon. Men 
gaat in open lucht schilderen, de 
landschappen worden niet langer 
aan de hand van schetsen in het 
atelier geschilderd. Uiteraard ont
staat hierdoor een direkter kon-
takt en mengt zich in de roman
tische visie een sterk realistisch 
element. Vooral het licht-, wol
ken- en kleurenspel boeien de 
paysagisten na 1850. Uit dit plel-
nairisme zal later het impressio
nisme geboren worden, het rea
lisme zal wijken voor louter kleur 
en licht. 

Lamorinière is zowel realist als 
romanticus. Hij is vooral een knap 
schilder en het verwondert ons 
niet dat hij nu « herontdekt » 
wordt, want er is tegenwoordig 
opnieuw veel belangstelling voor 
de romantische schilderkunst, de 
enige kunstinrichting blijkbaar die 
nog geen astronomische cijfers 
haalt op kunstveilingen, maar dat 
komt nog wel. . . 
Deze prozaïsche tussenopmer-
king houdt geenszins een desap
preciatie voor het werk van La

morinière in, dan toch de voor
trekker van de zgn. Kalmthoutse 
school (L. Meyers, J. Rosseels, 
Fl. Crabbeels en A.J. Heymans). 
Hij zelf stond onder invloed van 
Th. Rousseau, terwijl ook Engelse 
invloeden niet vreemd aan zijn 
ontwikkeling zullen geweest zijn, 
vermits hij in opdracht geruime 
tijd in Engeland werkte, waar hij 
een reeks gezichten van het 
Burnhamwoud schilderde. Hij was 
aktief tot 1895, toen hij door 
blindheid getroffen het schilderen 
moest opgeven. Nog zestien jaar 
zou deze verheerlijker van het 
natuurschoon in volledige duister
nis moeten leven... 
Lamorinière's werk spreekt voor 
zich zelf, men hoeft er geen ge
leerd aandoend betoog bij te 
sleuren. Hij is een der voortzet
ters van de grote landschapschil-
derstraditie in de Lage Landen. 
Deze retrospektieve loont dan 
ook ruimschoots de moeite van 
een bezoek. Men kan er ook nog 
dokumenten inzien en een dia-
projektie met een evokatie van 
de Kempen, door Gerald Dauphin 
bijwonen, (r.c) 
Tot 16 juni, dagelijks (behalve 's 
maandags) van 10 tot 17 uur. Voor 
geleide bezoeken bel 03/38.58.75. 

DE STRIK 

CThe Stlng) 

Het lijkt er wel naar dat met de 
nostalgie naar de dertiger jaren 
ook de glorietijd van Hollywood 
terug opduikt. « The Sting » is in 
elk geval zo'n typische Hollywood-
fi lm. De personages zijn kleine 
of grote schurken maar die in de 
fi lm het allure meekrijgen van 
simpatieke helden. En de groot
ste helden worden vertolkt door 
akteurs waarrond zich opnieuw 
het stardom van weleer ontwik
kelt. Robert Redford is dé ster 
aan het huidige Hollywoodfirma-
ment (o.a. ook naast Barbra Strei
sand te zien in « Onze mooiste 
jaren ») en Paul Newman is sinds 
lang een gewaarborgde attraktie-
pool. •• The Sting » zelf is in elk 
geval dé Amerikaanse film van 
het voorbije jaar : hij sleepte 
maar liefst zeven Oscars in de 
wacht (beste fi lm, regie, oor
spronkelijk scenario, dialoog, de-
kor, kostuums en muziek). 
Kineast George Roy Hill bracht 

het duo Paul Newman-Robert Red
ford reeds eerder samen op het 
scherm; nl. in « Butck Cassidy en 
Sundance Kid ». Het sukses van 
deze fi lm deed hem er wellicht 
toe besluiten het eksperiment te 
herhalen. « De Strik » speelt zich 
af in het Chicago van 1936. Van 
de menselijke ellende en de bru
taliteiten van de depressiejaren 
is in de film slechts sporadisch 
iets te merken. Voor George Roy 
Hill was dit slechts het kader voor 
een boeiende, spannende en hu
morvolle prent over een grootse 
oplichterij. Newman en Redford 
zijn de oplichters die op grandi
oze wijze een New Yorkse maf
fiabaas bij de neus nemen. Ik wil 
hier niet het ganse verhaal ver
tellen, omdat ik hierdoor de po
tentiële kijkers heel wat filmge-
not zou ontnemen. « De Strik » 
is nl. een fi lm vol verrassingen, 
vol humoristische details en voor
al met een meesterlijk onver
wacht slot. Want ook de toeschou
wer wordt <• gestrikt », of liever 
laat zich met veel plezier strik
ken. 
" De Strik » is een film die ste
vig in zijn voegen steekt. Net zo
als in •• Butch Cassidy en de SUR-
dance Kid » overheerst hier de 
bruine kleur (de mooie fotografie 
is van Robert Surtees) wat de 
nostalgieke sfeer nog eens extra 
onderstreept. Een gelijkenis tus
sen beide films is ook de indeling 

in • hoofdstukken ». « De Strik • 
wordt voorgesteld als een verfil
ming van een vergeeld boek. 
leder hoofdstuk van de film be
gint met het verglijden van een 
kastanjebruin geïllustreerde blad
zijde in een reëel, gekleurd de-
kor. Dit geeft de film — ondanks 
de vele onverwachte wendingen 
— een helderheid en een ver
staanbaarheid die wel niet vreemd 
zullen zijn aan het sukses ervan. 
Over welke ingrediënten in deze 
fi lm je het ook hebt, alles is even 
sterk : gevatte dialogen, tot in 
het kleinste nevenrolletje goede 
vertolkingen (dank zij de vaste 
regiehand van de kineast), prach
tig bij de sfeer aansluitende de-
kors en kostumeringen, traditio
neel aangewende maar tegelijk 
eigentijdse, ritmische muziek die 
nu eens een aktie ondersteunt en 
dan weer twee sekwensen met 
elkaar verbindt, en een vloeiende 
montage. •< De Strik » heeft dus 
niet zonder reden zeven Oscars 
verdiend. Het is een prent waar 
je — als verwoede cinefiel of als 
doordeweekse toeschouwer — 
lekker voor gaat zitten. Vol ver
wachtingen. Verwacht alleen geen 
diepzinnige of simbolische au
teursfilm en ook geen film met 
duidelijk maatschappelijk engage
ment. « De Strik » is gewoon 
kinema. Maar dan van de beste 
soort. 

Hilde Dekeyser 

« De Russen weten zelfs niet meer met welke hand je het 
kruisteken maakt ». Een dag van Ivan Denissovitch. 

Als je Solzjenitsyn leest, weet je opnieuw wat een groot 
schrijver is. Met zo'n zin, zit je al meteen middenin de 
westerse spraakverwarring. U zult me immers zeggen ; heb 
je dat nodig, een groot schrijver ? Wat is dat voor Iemand ? 
Een man of een vrouw die ontroerende boeken of gedichten 
schrijft ? Een man die in een pakkende stijl izijn avonturen 
vertelt, zoals Jef Geeraerts die je laat zien dat het zoge
naamde echte leven nogal wat anders is dan de godganse 
dag op een kantoortje zitten of winkel houden en die de 
gave bezit onze eenvoudige mensen, de Vlaamse werkende 
massa, de ogen uit te steken met een wereldvreemde 
heldendom ? Is dat een groot schrijver ? Voel je dat die 
man je iets zegt waarmee je iets kan doen, waarmee er 
licht komt in je leven en in dat van je werkmakkers, iets 
dat je de ogen opent, dat je laat zien wat er met je maat
schappij gebeurt, dat het zo niet langer meer kan duren, 
kortom gaat er door die man, door zijn boek, een schok door 
je heen, ken je weer dat ogenblik waarop je jezelf herkent, 
je medemens en je maatschappij, je volk ? 
Wel, bij Solzjenitsyn voel ik dat en daarvoor moet ik me 
niet fn de huid van de Sovjetburger steken. Vooraleer ik de 
hoofdgedachten van de Brief aan de leiders van de Sovjetunie 
weergeef, wil ik een ontzettende handikap wegnemen waar
mee Solzjenitsyn in het westen af te rekenen heeft. Er wordt 
door de reusachtige westerse persmoloch rond de Russische 
schrijver een onstuitbare reklame gevoerd, waarvan de auteur 
van Kankerpaviljoen het slachtoffer dreigt te worden. Rond 
heel zijn figuur wordt de sfeer van de » grote schrijver » 
geschapen. Dat gebeurt met de maatstaven van onze wes
terse konsumptiemaatschappij : het zijn boeken om te ver
slinden, je leest ze in één ruk uit, je gaat kapot van de 
spanning, er wordt heerlijk In te keer gegaan tegen de 
Sovjetrussische diktatuur, het is een pleidooi voor de wes
terse wereld, ze brengen je spontaan tot het besluit : zie je 
wel hoe lekker het is in het westen te leven. En dan ga 
je Solzjenitsyn lézen. En wat merk je ? Het zijn grijze, eento
nige verhalen, er gebeurt zeer weinig in, tenzij het langzame 
sterven en wegkwijnen van niet eens zwaar protesterende 
gevangenen in de ijskoude Siberische kampen. Verbeelding 
en leesgenot moet je er niet in zoeken. Je wordt niet mee
gevoerd naar de toppen van de Himalaja, maar Solzjenitsyn 
duwt je met je neus op het zielige, in niets verheffende 
leven van miljoenen verworpelingen. Als je niet oplet, geraak 
je totaal gedemoraliseerd. Dat is, indien u wi l , de enige 
spanning in de verhalen van de Russische schrijver. En je 
vraagt je af : hoe kan nu zo'n literatuur bevrijden en de 
hoop wekken op een nieuwe betere samenleving ? 
Mijn antwoord is duidelijk : omdat Solzjenitsyn niet vlucht 
uit de grijze wereld van de Sovjetrussische volksmens, hij 
geeft hem geen drugs, hij bedriegt hem niet, hij schrijft 
over en vóór hem, hij kent hun gevoelens, hun nood. De 
grote kracht van Solzjenitsyn is zijn liefde voor het volk : 
hij haat hartsgrondig de leugen. 

SOLZJENITSYN LEZEN 
De leugen is het sleutelbegrip van de Brief aan de Sovjet
leiders : « De totale, opgelegde, verplichtende leugen, is 
het verschrikkelijkste dat het bestaan van de mensen van 
uw land teistert. Dat is veel erger dan alle stoffelijke tegen
slagen, veel erger dan de afwezigheid van elke vorm van 
burgerlijke vrijheid » ; •• Alles zit vast in de modder van de 
leugen en iedereen weet dat ». 
Solzjenitsyn is geen ondermijner van het gezag, hij is geen 
goedkoop anarchist, hij is juist vóór. het gezag, maar ziet 
dat er geen echt gezag meer is omdat het steunt op wille
keur, onwettigheid, onbevoegdheid en dat allemaal omdat 
de Ideologie heilig is. Die ideologie zelf is achterhaald, om
dat ze zonder diktatuur en verdrukking niet langer meer te 
handhaven is. Dèt is het stelsel van de leugen, de « ideolo
gische leugen ». De sovjetleiding steunt niet op het volk, 
daarom wordt het volk verdrukt. 
Solzjenitsyn is geen overloper. Over de westerse demokra-
tieën drukt hij zich laatdunkend uit. Hier hebben de ver
drukker en de leugen alleen maar een andere naam, het 
geld, waartegen Charles Péguy en onze Frederik van Eeden 
al zo fel te keer gingen. Als het westen om die reden voor 
de schrijver van Kankerpaviljoen evenzeer verw/erpelijk is, 
wat wil hij dan wel ? Het antwoord is klaar : « Dat het een 
autoritair stelsel blijft, mij goed. Maar het moet voortaan 
steunen op de liefde voor de mensen en niet op de onuit
puttelijke • klassenhaat ». En dan vraagt hij van de Sovjet-
overheid het eerste menselijk gebaar sinds de Russische 
revolutie : de vrijlating van de politieke gevangenen, niet 
uit politieke berekening maar gewoon uit goedheid, als een 
blijk van de wil om de maatschappij te veranderen en 
menselijker te maken. Want, zegt Solzjenitsyn, « van 1918 
tot 1954 en sinds 1958 tot op heden werd geen enkel mens 
bij ons bevrijd als een uiting van menselijke goedheid ». 
Het is zeer goed te begrijpen dat Solzjenitsyn, geestelijk, 
geen enkele andere uitweg ziet uit het volkomen gesloten, 
uitzichtloze en totaal gebureaukratiseerde kommunisme dan 
het kristendom. Dat kristendom is op zijn beurt geen eng 
kerkelijk of politiek systeem, maar een grondige bezinning 
over de fundamentele waarden en meer nog het herstel en 
het terugvinden van de <• levende morele krachtbron die de 
geestelijke genezing van Rusland kan bewerken ». De grote 
betekenis van Solzjenitsyns schrijverschap is dat je in hem 
geen schrijver meer ziet, dat hij zelf als schrijver op de 
achtergrond staat, dat hij de lezer niet bekoort met allerlei 
stijlbloempjes of persoonlijke probleempjes, dat je in de 
totale zelfverloochening van zijn persoon, op elke bladzijde 
de Rus en het Russische volk hoort ademen, verzuchten en 
zuchten. De mens, in de grootheid van zijn kleinheid, de 
eenvoudige innerlijke, Russische mens is in de Russische 
literatuur weergekeerd. Ook in de maatschappij zal hij op
nieuw zijn plaats krijgen. Dat is de kracht van de literatuur. 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Alexander Solzjenitsyn : Lettre aux dirlgeants de l'Union 
soviétique et autres textes, Parijs, Seuil, 1974, 140 biz., 177 F 
(De Nederlandse vertaling verschijnt in het najaar). 
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QjQI rnniiTyi n r i 
ZATERDAG 

25 
MEI 

14.30 Per wagen door Frankrijk. 
15.00 Pinocchio. 
15.50 De heren van Bibelebom. 
16.05 Paul Collaer. 
18.00 Fabeltjeskrant. 
18 05 Star Trek. 
18.55 Wikken en wegen. 
19.45 Nieuws. 
20 15 Bily Liar. 
20 40 Rita's dagdromen. 
21.25 Weekend non. Film. 
22.35 Nieuws. 

16.00 Nieuws. 
16.02 Familieprogramma. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Coronation Street. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Hotel Het Paradijs. 
22.30 De ombudsman. 
23.20 Nieuws. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Voor een briefkaart op 

eerste rang. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Mik. 
21.10 Brandpunt. 
22.00 Waar gebeurd. 
22.35 Epiloog. 
22.40 Nieuws. 
22.45 Het lied van de week. 

11.30 Vrijetijdsmagazine. 
15.15 Li Djindjole. 

de 17.00 A vos marques. 
18.55 Barbapapa. 
19.00 Het uitgaansleven. 
19.15 Toumai. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Le jardin extraordinaire. 
20.45 Sette volte sette. Film. 
22.20 Cinéscope. 
23.30 Nieuws. 

ZONDAG 
26 

MEI 

10 30 Eucharistieviering. 
14 30 Voor boer en tuinder. 
15 00 De toverbal. 
15 15 Binnen en buiten. 
18 15 Fabeltjeskrant. 
18.45 Survival. 
19.13 Het meisje van de TV. 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.40 De held van Austerlitz. 
22.40 Nieuws. 

15.15 Nieuws. . 
15.17 Het programma met de 

muis. 
15.43 Star Trek. 
16.30 WK-voetbal 74. 
17.00 Vesper. 
18.20 Teieac. 
18.55 Ti-Ta-Tovenaar. 
19.00 Nieuws. 
19.05 Jonge mensen op herhaling. 
20.30 Elmer Gantry. 
22.50 Ontdek je plekje. 
22.55 Humanistisch verbond. 
23.15 Nieuws. 

18.50 Woord voor woord. 
18.55 Ti-Ta-Tovenaar. 
19.00 Polly in Tunesië. 
19.25 Studio sport. 
20.40 Nieuws. 
20.45 Bellevue. 
21.35 Wat doe je voor de kost ? 
22.10 Openbaar kunstbezit. 
23.00 Nieuws. 

12.00 Faire le point. 
14.00 Daktari. 
14.50 Vogue a la mer. 
15.15 Autorennen. 
15.40 Follies. 
16.45 Paarderennen. 
18.30 Voetbal. 
19.30 Mister Magoo. 
19.45 Nieuws. 
20.05 Sportweekend. 
20.30 Suggestions. 
20.35 Le renard a l'anneau d'or. 
21.30 Show Christiane Lenain. 
22.10 Profiel : Adien Mayer. 
22.35 Nieuws. 

MAANDAG 
27 

MEI 

18.00 Fabeltjeskrant. 10.45 
18.05 De familie Partridge. 18.45 
18.30 Verkeersveiligheid. 18.55 
18.35 Kashmir. Dokumentaire. 19.05 
18.50 Sporttribune. 20.00 
19.45 Nieuws. ^ 20.21 
20.15 In vlammende letters. Film. 20.31 
21.55 Vergeet niet te,lezen. 
22.30 Nieuws. 22.00 

22.50 

Schooltelevisie. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Nieuws. 
KRO-Cineac. 
Nieuws. 
Socutera. 
Het spookschip Atlantis. 
Speelfilm. 
Groningen. 
Nieuws. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Toppop. 
19.30 Het ziekenhuis. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Helen, een vrouw van 

ti jd. 
21.15 Televisier magazine. 
22.05 Moord in gedachten. 
23.05 Nieuws. 
23.10 Wiskunde. 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3,... j a l vu. 
18.30 TV « F ». Vrouwenmagazine. 
19.00 RK-Uitzending. 
19.30 Lundi-sports. 

deze 19.45 Nieuws. 
20.15 Spel zonder grenzen. 
20.30 Enrico Marcias. 
21.10 L'ltalien des roses. 
22.30 Nieuws. 

DINSDAG 

28 
MEI 

18.00 Fabeltjeskrant. 
18.05 Het grote koraalrif. 
18.30 Tienerklanken. 
19.10 Uit de dierenwereld. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Somerset Maugham. 
21.05 Spel zonder grenzen. 
22.20 Festival van Vlaanderen. 
22.50 Nieuws. 

10.45 Schooltelevisie. 18.45 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 18.55 
18.55 Nieuws. 19.05 
19.05 Pieter Breughel's kinderspe- 19.30 

len. 20.00 
19.30 Tweekamp. 20.20 
20.00 Nieuws. 21.10 
20.21 De landelijke ruitersport. 21.40 
21.05 Spel zonder grenzen. 22.30 
22.25 Ander nieuws. 22.35 
22.50 Den Haag vandaag. 
23.05 Nieuws. 
23.10 Teieac. 

Ti-Ta-Tovenaar. 
Nieuws. 
De verschoppeling. 
Guyana-waterland. 
Nieuws. 
De Onedin lijn. 
Wie wat waar. 
Achter het nieuws. 
Nieuws. 
Teieac. 

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 Si vous saviez. 
20.40 Un homme et des claquet-

tes. 
21.05 Spel zonder grenzen. 
22.20 Sciences et livres. 
22.45 Nieuws. 

WOENSDAG 
29 

MEI 

16.30 Jevanjong. 
17.55 Fabeltjeskrant. 
18.00 Atelier. 
18.53 Folklorefestiva 
19.20 Yoga. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Scarabus. Tekenfilm. 
20.25 Feyenoord-Tottenham 
22.15 Pano 74. 
23.05 Nieuws. 

10.45 Schooltelevisie. 
17.00 Kijkkast. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar, 

in Krems. 18.55 Nieuws. 
19.05 Gemeentelijke verkiezingen. 
19.50 Film. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Politieke partijen. 
20.31 Gemeentelijke verkiezingen. 
22.30 Den Haag vandaag. 
22.45 Nieuws. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De verschoppeling. 
19.30 De Beverly Hillbillies. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Terug van weggegooid. 
20.50 Country Gazette. 
21.20 Ballerina. 
22.15 Kenmerk. 
22.40 Nieuws. 
22.45 Teieac. 

14.00 Schooltelevisie. 
16.45 Feu vert. 
18.55 Le manége enchanté. 
19.00 Antenne-soir. 
19.15 L'Age en fleurs. 
19.45 Nieuws. 
20.25 Voetbal. 

Nieuws. 

DONDERDAG 
30 

MEI 

18.00 Fabeltjeskrant. 
18.05 Black Beauty. 
18.30 Jonger dan je denkt. 
18.50 Thailand. Dokumentaire. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De man die velen voorging. 
21.40 Standpunten. 
22.10 Premiere. 
22.50 Nieuws. 

18.55 Nieuws. 
19.05 Beertje Colargol. 
19.20 Van OekeI's diskohoek. 
19.45 Popeye. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Uitzending politieke partij. 
20.30 Berichten der samenleving. 
20.45 All in the family. 
21.10 Feest. 
21.50 De worstelaar . 
22.00 De wind blaast waarheen hij 

wi l . 
22.15 Kerk en teologie. 
22.45 Ars musica. 
23.15 Nieuws. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Zijlend door de Sahara. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Haar eerste liefde. Film. 
21.40 Kenny Ball and his Jazzmen. 
22.05 Op uw gezondheid. 
22.35 Den Haag vandaag. 
22.50 Nieuws. 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3,... j 'ai vu. 
18.30 Yoga. 
19.00 Antenne-soir. 
19.15 L'Age en fleurs. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Contacts. 
20.20 Le village des damnés. 
21.45 Le carrousel aux images. 
22.15 Festival van Spa. 
23.00 Nieuws. 

VRIJDAG 
31 

MEI 

18.00 Fabeltjeskrant. 
23.00 Yoga. 
18.05 Volksuniversiteit. 
18.15 Wereldbeker voetbal 
18.50 Ziet u er wat inr? 
19.03 KTRC : Mens-Beeld. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De familie Ashton. 
21.05 Konfrontatie. 
21.50 Nieuws. 
22.00 Loutering. Poolse film 

10.45 Schooltelevisie. 
18.35 Voor ouders van kinderen. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 

1974. 18.55 Nieuws. 
19.05 Met de muziek mee. 
20.00 Nieuws. 
20.20 De kommissaris. 
21.20 Don Ouishocking. 
22.00 Koning klant. 
22.50 Gesprek met J.M. Den Uyl. 
23.00 Uit de kunst. 
23.25 Nieuws. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De Waltons. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Music-all-in special. 
21.15 Het bewogen leven van ba

ron Von der Trenck. 
22.25 Tros sport. 
22.45 'n Gulden de man. 
22.55 Er waait weer wat. 
23.35 Nieuws. 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3,... j 'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 Reflets du liberalisme. 
19.30 Mister Magoo. 
19.45 Nieuws. 
20.20 Destin du siècle. 
21.15 Histoire d'Amérique. 
22.25 Festival van Spa. 
23.10 Nieuws. 
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VLAANDEREN LEVERT NOG STEEDS 71 % 
VAN DE PENDELAARS NAAR BRUSSEL 
Wanneer je dagelijks de tienduizenden de Brus
selse stations ziet in- en uitstromen als een ge-
dweeë kudde, dan voel je duidelijk hoe Vlaande
ren nog steeds gekoloniseerd wordt. 
Wij bekeken daarom van kortbij het rapport van 
het Nationaal Instituut voor de Statistiek en vonden 
het wel nuttig U enkele punten in dit artikel te 
onderlijnen. 

DE ONBEKENDEN ! 

Vermelden we reeds dadelijk dat we in dit rapport 
lezen dat de kategorie van degenen waarvan de 
werkgemeente onbekend is in 1961 : 5.280 eenhe
den bedroeg en in 1970 : 51.189 1 « Het cijfer van 
1970 {1,4 % van de totale beroepsbevolking) is ta
melijk hoog hoofdzakelijk wegens de « leemten » 
in de informatie bij de telling in de Brusselse 
agglomeratie »... We dienen hier voorzeker geen 
verder kommentaar aan toe te voegen I 

WERKGELEGENHEID 

Nu dient iedereen wel te weten dat de werkge-
legenheidskoëfficiënten zeer belangrijke welvaarts-
aanduiders zijn, waardoor niet alleen het peil van 
de werkgefegenheid maar ook de ontwikkeling 
ervan, per streek, kan gemeten en gevolgd wordeft. 
De werkgelegenheidskoëfficiënten werden verge
leken op de laatste teldatum 31 december 1970 
en daaruit noteerden wij de volgende punten : 

# Arrondissementen met meer arbeidskrachten 
werkend dan wonend in de streek en met nog 
steeds stijgend werkgelegenheidskoëfficiënt : 

1961 1970 

Brussel 
Antwerpen 
Gent 
Kortrijk 
Brugge 
Roeseiare 

132,2 
103,8 
95,3 
93,7 
92,7 
90,8 

144,4 
105,2 
97,6 
99,9 
95,8 
94,3 

# Tijdens de periode 1961-1970 Is het werkgele
genheidskoëfficiënt van Wallonië (58,9 in 1970) 
gedaald tot een vrijwel gelijkaardig peil als dat 
Vlaanderen (85,7). Wat de werkgelegenheid betreft 
zijn de twee taalgebieden dus naar elkaar gegroeid. 

9 Arrondissement met minder arbeidskrachten 
werkend dan wonend in de streek en met verder 
dalende werkgelegenheidskoëfficiënt : 

1961 1970 

Aat 
Thuin 
Hoei 
Tongeren 
Aalst 

76,9 
77,9 
77,0 
68,3 
66,6 

66,5 
63,0 
71,1 
62,3 
63,3 

# Zo we de Provincies onderling vergelijken stel
len we vast : 

1) slechts 2 provincies in gunstige zin ontwikke-
-len, nl. Antwerpen en West-Vlaanderen ; 

2) 3 provincies blijven hun toestand ongeveer hand
haven, alhoewel met een lichte terugloop ; nl. Bra
bant — met uitzondering van de aggl. Brussel —, 
Limburg en Oost-Vlaanderen ; 

3) in alle Waalse provincies kent de werkgelegen
heidskoëfficiënt een dalende richting, nl. in Hene
gouwen, Luik, Luxemburg en Namen. 

Belangrijk in deze vergelijkingen is het feit dat 
tussen 1961 en 1970 de totale bevolking in het 
Nederlandse taalgebied vermeerderde met 7,0 % 
en in het Franse taalgebied slechts met 1,7 %. 

PENDELARBEID 

In de algemene resultaten van de jongste volks
telling vinden wij nuttige aanduidingen aangaande 
de « forensen » of <• pendelaars », namelijk de 
personen die hun beroep ver buiten hun woon
plaats uitoefenen. 
Deze cijfers zijn helaas in stijgende lijn want het 
aantal dagelijks pendelende personen vermeerder
de van 1.334.795 in 1961 tot 1.585.719 in 1970 hetzij 
een verhoging van 19 %. 

De redenen hiervan zijn : 
— de opeenhoping van de bedrijven op sommige 

plaatsen 
— de aantrekkingskracht van een aantal ekono-

mische groeipolen 
— de terugloop van de tewerkstelling in de land

bouw 
— de ontwikkeling van de verkeersmiddelen. 

DE PENDEL NAAR BRUSSEL 

# Dagelijks pendelen er 245.221 tewerkgestelde 
personen naar Brussel (1/14 van de Belgische be
roepsbevolking) en de werkbevolking van de Brus
selse agglomeratie bedroeg in 1970 : 643.382 per
sonen, of 18,6 7o van de totale in België werkende 
beroepsbevolking. 

De tewerkstelling in de agglomeratie nam toe met 
61.000 van 1961 tot 1970, de pendel met 56.000 

O De toename van de Brusselse pendel is een 
verschijnsel dat zeer sterk verbonden is met de 
werkgelegenheidsgroei te Brussel, in de hand ge
werkt door : 

— de stelselmatige uitbouw van de pendelspoor
verbindingen met Brussel 

— veralgemening van het gebruik van personen
wagens 

— sterke toename van de jongere beroepsbevol
king (de naoorlogse « hoge » geboortecijfers I) 

O Vlaanderen levert 71 % van alle pendelaars naar 
Brussel ; Wallonië 29 %. Vanuit haast alle ge
meenten (2.309 op een totaal van 2.379) wordt naar 
de olievlek gependeld. 

HET VERVOER 

1961 1970 

Trein : ... 
Autobus / tram : . .. . 
Personeelsvervoer door 

werkgever 
Auto als bestuurder : ... 
Auto als medereiziger : 
Motorfiets, bromfiets ... 

en fiets : 
Onbekend vervoermid. : 

Totaal : 

BRUSSEL VERRIJKEN 

280.989 
352.124 

188.424 

452.090 
61.168 

1.334.795 

266 613 
270.636 

99.243 
560.427 
113.920 

221.473 
53.407 

1.585.719 

Is de opdracht van de « arme » streken rond Brus
sel. Het pendelen blijft stijgen in het Pajottenland, 
in Hageland-Zuiderkempen, in de Denderstreek en 
in het Land van Waas. 
Ongeveer 40 % van de aktieve bevolking van het 
arr. Leuven werkt buiten het arrondissement en 
16 % hiervan zijn méér dan 3 uur per dag onder
weg I 
Brussel doet natuurlijk alles om dit « werkvee » 
te behouden en slaagt daar ook netjes in. In de 
periode 1958-1971 « kreeg » het arr. Leuven zowat 
1/4 van de noodzakelijke werkgelegenheden. Wel 
mochten de unitaire partijen in de 12 na-oorlogse 
regeringen zowat 24 ministerportefeuilles in het 
arr .Leuven uitdelen, maar deze excellenties hebben 
in het geheel de roofbouw niet kunnen stillen, in
tegendeel. We mogen gerust beweren dat alléén 
het Hageland de rechthoek tussen Aarschot-Diest-
Zoutieeuw-Tienen zowat 1,7 miljard frank aan loon-
inkomsten moet derven per jaar I Een fraai ge
schenk aan Brussel. 

WILLY KUIJPERS 

Kamerlid 

INFORMATIECENTRA 
ANTWERPEN 
03/31.78.20 

GENT 
09/25.19.23 

GENK 
011/544.42 

LEUVEN 
016/33735 

6 0 0 ARBEIDERS 

1001 MOGELIJKHEDEN 

beleg uw geld in 

ONROERENDE 
KWALITEIT 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 



MMtMYlS^ D€W€GinG 

99 WIJ ZI|N ALLEN VLAAMS NATIONALISTEN" O 
DE STREEKPERS IN HET 
ANTI-DAENSISME 

Die rol is erg groot geweest. Want van 
vluchtige kommunikatie was toen geen 
sprake. In de eerste plaats omdat de 
streekpers toen de enige vorm van 
geregelde informatie aan de bevolking 
uitmaakte, de meetings terzijde gela
ten. Men kan zich dus gemakkelijk 
voorstellen welke bepaalde invloed 
van de anti-Daensistische pers uit
ging, toen deze bijvoorbeeld de kerke
lijke veroordelmgen van priester Daens 
verspreidde. Anderzijds valt het op 
dat de anti-Daensistische pers zich 
nooit heeft gemotiveerd dan met de 
te bewaren eenheid. Van het verdedi
gen en toelichten van een programma 
was er geen sprake. Zij beperkte zich 
tot kritiek op de Daensisten in de 
vorm van clichés : scheurmakers, 
volksfoppers, slechte priesters, geu
zen, antikristen, groene socialisten, 
bosadvokaat. Pie Zeveraar, Zwarte 
Kledden (priester Daens). advokaten 
zonder werk en volksopruiers. Naast 
verslagen over mislukte meetings enz. 
van de Daensisten, stelden zij in tri
omfalistische toon vooral het staats
manschap van Woeste en zelfs zijn 
verkleefdheid aan de Vlamingen, in 
wier taal hij in 1894 zijn eed als par
lementslid afgelegd had. 
« De Standaard van het Arrondisse
ment Aalst » en « Den Denderbode » 
(beide uitgegeven te Aalst) en « De 
Stad Ninove » (uitgegeven te Ninove) 
waren echte anti-Daensistische week
bladen. Konservatief-katoliek, doch 
niet militant anti-Daensist waren te 
Aalst •• Het Burgersrecht », •• Gazette 
van Aelst •• en « De Volksstem » ; te 
Nmove •< Recht en Vrede » : te Den-
derhoutem « De Wacht; > en te Den
derleeuw « De Dender » Twee Aal-
sterse bladen « De Vrije Werker » en 
« Klokke Roeland » (van 1905 af) heb
ben zich slechts ter gelegenheid van 
verkiezingen anti-Daensist opgesteld ; 
zij werden de eerste kristelijk-demo-
kratische bladen der van 1910 af ge
leidelijk naar die ideologie evolueren
de katolieke partij 

Lodewijk Van Opdenbosch 

" De Standaard van het Arrondisse
ment Aalst » verscheen vermoedelijk 
slechts één jaargang (van 20 mei 1894 
tot einde 1894). Van het vijfde num
mer af trekt het blad op, tegen de dy
namiters en hooveerdigen en ezelkoppi-
ge scheurmakers. De aanval tegen «het 
gespuis, de oproerlingen, verblinde 
hoogveerdigaards en gelukzoekers » zal 
toenemen naar de verkiezingen van 
1894 toe. Maar uit de ondertoon blijkt 
toch dat het « De Standaard » minder 
om personen te doen was, dan om het 
redden van de politieke eenheid onder 
katolieken. Het blad werd duidelijk als 
tegenhanger van « Klokke Roeland » 
in de streek verspreid. Het anti-Daen-
sistisch blad is ongetwijfeld « De Den

derbode » van Clemens Van de Putte. 
Het blad kende een enorme versprei
ding, verscheen tot einde 1913 twee
maal per week en heeft een meedogen
loze strijd gevoerd tegen de Daensis
ten in het algemeen en tegen priester 
Adolf Daens en Pieter Daens in het bij
zonder. Wellicht heeft Van de Putte 
zich via zijn anti-Daensisme bij zijn 
katolieke lezers moeten waarmaken. 
Soms heeft men de indruk dat de 
strijd tussen katolieken en Daensisten 
in de eerste plaats de strijd was tus
sen de zeer sterk georganiseerde 
Daensistische pers van o.a. Pieter 
Daens en het katolieke weekblad van 
Clemens Van de Putte. Dit is natuurlijk 
slechts een indruk, de tegenstellingen 
lagen veel dieper en de politieke aktie 
beperkte zich natuurlijk niet tot ver
woede bekvechterijen in de streek
pers. Toch moeten wij erkennen dat 
die streekpers de voorhoede was van 
het politieke leven in het arrondisse
ment Aalst. 
De studie van het anti-Daensisme (de 
antagonisten) is nog niet ver gevor
derd. Toch kunnen wij reeds enkele op
merkelijke vaststellingen formuleren : 
1) Liberalen en socialisten kunnen be
zwaarlijk als antagonisten van 't Daen-
sisme worden aangezien. Zij waren 
ook geen scheidsrechters. Aanvanke
lijk waren zij simpatiebetuigende toe
schouwers, later haalden zij voor de 
hand liggend voordeel uit de tegenstel
ling Daensisten en partij-katolieken. 2) 
De anti-Daensisten hebben, behalve 
het '< bewaren van de eenheid onder 
katolieken » hun houding nooit ideolo
gisch gemotiveerd. Was zoiets sinds 
het verschijnen van Rerum Novarum 
nog mogelijk ' 3) Clemens Van de Put
te ^ ing haast alleen de strijd aan te
gen de zeer goed georganiseerde en 
gemotiveerde Daensistische pers. Zijn 
ro l in het anti-Daensisme was zeer 
groot. 4) De zeer belangrijke inbreng 
van de Vlaamsgezinden n het Daensis-
me — die vooral in de streek van Nino
ve en (met de gebroeders Daens) in 
mindere mate ook te Aalst hun Vlaams-
gezindheid niet konden of wilden schei
den van hun sociaal-demokratisch en
gagement — heeft geen aanvullende 
stof geleverd voor het anti-Daensisme. 
Het arr. Aalst telde immers talrijke 
partij-katolieken bij wie een sterke re
flex van Vlaamsgezindheid aanwezig 
was : zij hadden samen met Daensis
ten in het jonge Davidsfonds gestaan. 
Uiteindelijk is de inhoud van het hele 
anti-Daensisme te herleiden tot het 
handhaven van een machtspositie en 
tot een zeer ongelukkig antwoord op 
de uitdaging van een priester die meer 
belang hechtte aan de ontvoogding van 
zijn volk dan aan zijn priesterlijke plicht 
van gehoorzaamheid. Priester Adolf 
Daens en de Daensisten hebben inge
zien dat een demokratische en kriste-
lijk-Vlaamsgezinde hervorming van het 
openbare leven de onmogelijke keuze 
tussen een anti-klerikale marxistische 
staat en een klerikaal reaktionaire 
staat uit de weg ging. De geschiedenis 
heeft hen in het gelijk gesteld. 

KONKLUSIES 

Doorheen deze helaas te beperkte uit
eenzetting over het Daensisme loopt 
de krachtlijn van de Vlaamse Beweging, 
die naast zuivere kultuur-flaminganten 
generaties sociaal-demokraten heeft 
opgeleverd. 
De wordingsgeschiedenis van 't Daen
sisme is daarvan het sluitend bewijs. 
Maar ook de feiten die duiden op de 
manier waarop de Daensisten voor het 
recht van het Vlaamse volk hebben ge
streden — bijvoorbeeld het afbreken 
van de taaimuur tussen meesters en 
knechten — stofferen de bewijsvoe
ring. En tenslotte zijn er de leiders : 
zowel de gebroeders Daens als Planc-
quaert, De Backer, Van den Bruele en 
Van Opdenbosch waren beginselvaste 
flaminganten. 

DENDERHOUTEN 

Morgen zondag 26 mei heeft te Den-
derhoutem een herdenkingsplechtig
heid olaats van de Daensistische voor
man advokaat De Backer. Op het pro
gramma : 9 u. 30, h. mis in de St-
Amanduskerk van Denderhoutem ; na
dien optocht naar het kerkhof, met 
bloemenhulde en toespraken gehouden 
door Bert De Cremer, Jos Verdoodt en 
Benoit De Cock. 
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En dan is er de levensavond van de 
Daensistische beweging : het Daensis
me dat als het ware wedergeboren 
werd in het Vlaamsnationalisme. Te
kenend hiervoor — en in wezen ont
roerend — zijn de dagboeknotities van 
Karel-Leopold Van Opdenbosch op St-
Maartenavond van 1934 : 

« Wij zijn een paar halve revolutionai
ren, mijn vriend. Plancquaert en ik. Wij 
komen uit de school van priester 
Daens. 
De Backer doceerde — 41 jaar gele
den — •• Het recht dat ge niet krijgt 
moet ge pakken, desnoods met bitter 
geweld » I 
Smid Lambrecht zei ons te Dender
leeuw, vlak in ons gezicht : <• ik groet 
u, Vlaamse honden » ! 
Wij waren toen de jeugd, met stoute 
plannen, stoute gedachten en stoute 
vooruitzichten. 
Heeft de jeugd gedurende de halve 
eeuw die sedertdien veizwond, het 
recht gepakt dat haar niet werd gege
ven ? 
Zou ze wel I Veel geschreeuw en wei
nig wol I... 
Zijn zij alvast meer geworden dan een 
een volk van Vlaamse honden ? 
Smijten ze ons veel meer toe dan een 
been om af te knagen ?... 
Wij beschouwen allemaal Vlaanderen 
als ons vaderland. 
Wij noemen het ons enig vaderland en 
ons harte bonst en jodelt wanneer wij 
zingen : 

Mijn Vlanderen heb ik hartelijk lief 
of 
Mijne Moedertaal Vlaanderen. 

door f rans-jos verdoodt 

Te Diksmuide ieder jaar gaan honderd 
duizend handen omhoog om trouw tot-
terdood. 
<• Te zweren aan 't land van ons hart, 
aan 't enigmooie Vlaanderen ! 
In de trouw en de liefde voor Vlaande
ren zijn wij : « op die dag » allen niet 
enkel eendrachtig maar één 1 
Wij zijn allen Vlaamse nationalisten. 
Wij willen een zelfstandig Vlaanderen. 
Wij willen zelfs een groot Dietsland, 
waarin het Vlaamse volk komen zou 
tot zijn volle recht in de hoogst moge
lijke welvaart. 
Er wordt getwist en gekeven ; 
er zou worden gevochten om te weten 
wie de beste Vlaamse Nationalist is I 
VI. Nationalist zijn honderd procent is 
dus hoofdzaak. 
Daarover zijn wij het allen eens ! 
Het andere is bijzaak. 
In de bijzaken kunnen wij van mening 
verschillen ; het is zelfs natuurlijk lo
gisch dat wij er verschillende menin
gen op nahouden. 
't Kan misschien goed zijn dat het zo 
is. In ieder geval veel schaden kan het 
niet ! 
Wij leden van de VI. Nat. Dem. Gods-
vrede-Federatie stellen het VI. Nat. op 
de ereplaats. 
't Is de hoofdvereiste ! Wie lid is van 
onze partij is een VI. Nationalist I... 
Maar we zijn ook demokreten, volks
gezinden I 
Gesproten uit het volk, 
levend midden het volk, 
kennend zijn streven, zijn verzuchtin
gen, zijn waarden, zijn schatten. 
Wij houden van dat volk ; 
wij blijven bij dat volk ; 
wij leven met dat volk 
als volksgenoten, als verdedigers, als 
helpers waar het moet en kan. 
Wij willen volksmedezeggenschap, 
volksgezag, volkstoezicht. 
Bij ons zijn dat geen ijdele woorden, 
maar ernstige, strenge werkelijkheid ». 

Het Vlaams-nationalisme is de uitge
sproken politieke uitdrukking van de 
Vlaamse Beweging geworden. De weg 
hiervoor is opengelegd door het Daen
sisme. In een zwaar en onvergetelijk 
voorhoede-gevecht I 

SLOT 

trans '|os verdoodt 

het daensisme 
in het 

arrondissement aalst 

I Over enkele weken verschijnt het rijk geïllustreerde 

i boek »Het Daensisme, in het arrondissement Aalst» 
door Frans-Jos Verdoodt. 

! U kunt nu reeds voorintekenen door onderstaande bon 
I ingevuld terug Ie zenden aan Uitgeven] A De 
I Cuyper-Robberecht Oude Vest 34 9330 Dendermon-
I de 

I Naam 

Adres ^,,5^fj,^4ï«y^.«.^».»«.. 

...MmS^ii^^i^^M^M.. 
Wenst een boek aan de prijs van 150 F 
en zal het verschuldigde bedrag storten op 
PRC 000-0114692-68 van A De Cuyper — 
Dendermonde 
met vermelding: Boek «Het Daensisme». 
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