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LIICIIK 

DE VOLKSUNIE 
BLUFT DE BESTE 
WAARBORG VOOR 
DE VLAAMSE 
GEMEENSCHAP 

De onderhandelingen over de verruiming van de regering 
(met de federalisten) naderen nu vlug het beslissende sta
dium. In Vlaanderen wordt door velen met spanning uitgeke
ken naar het eindresultaat. 
Men beseft diom de historische betekenis van de politieke 
evolutie die momenteel aan de gang is. Daar zorgt het nieu
we element voor dat erin bestaat dat de federalistische 
kontestatiepartijen ditmaal, voor het eerst in onze parlemen
taire geschiedenis, bij belangrijke onderhandelingen zijn be
trokken. Dit ongewone gebeuren roept uiteraard ook gevoe
lens van aarzeling, onrust en zelfs wantrouwen op. Deze stoe
len op de vaststelling dat ook het Brusselse FDF bij de on
derhandelingen betrokken werd, en op de twijfel of er met 
deze politici wel zinnig te praten valt. 
Sommige kranten hebben er de jongste weken een bedenke
lijk genoegen in gevonden die vage onrust in Vlaanderen aan 
te vuren door het zo voor te stellen alsof de Volksunie tot 
verregaande toegevingen aan het FDF bereid zou zijn om in 
de regering te kunnen komen. Precies alsof een akkoord en
kel en alleen zou afhangen van een overeenkomst tussen het 
FDF en de VU alleen ! Heeft de VU er nog niet voldoende 
op gewezen dat een echte oplossing van onze gemeenschaps
problemen enkel maar mogelijk is via een gesprek van ge
meenschap tot gemeenschap ? Dat betekent dat alle Vlaamse, 
maar ook alle Franstalige partijen terzake hun verantwoor
delijkheid moeten opnemen. 

Als men echter hardnekkig over die noodzaak van een ak
koord tussen FDF en VU blijft doorbomen in sommige krin
gen, houdt dit meteen de bekentenis in — en dat zal wel niet 
de bedoeling zijn van de « pétroleurs » — dat de Volksunie 
vanuit Vlaams standpunt gezien de meest betrouwbare part
ner is in het onderhandelingsgesprek. Men gaat kennelijk 
van de bedenking uit dat alles waar de VU vrede kan mee 
nemen automatisch zal aanvaard worden door de andere 
Vlaamse partijen. Maar wil dit tevens niet zeggen dat de VU 
het meest vasthoudend is op Vlaams gebied, terwijl zowel 
de CVP als de P W veel gemakkelijker tot allerlei « toege
vingen » zouden te bewegen zijn ? Tijdens het konklaaf van 
Steenokkerzeel is trouwens reeds gebleken dat de VU in 
feite de ruggegraat is van de Vlaamse onderhandelaarsgroep, 
en dat alleen reeds door haar aanwezigheid een tweede 
« Hertoginnedal » onmogelijk was. 
Dat men zich in bewuste Vlaamse kringen maar niet teveel 
opwinde over al deze verwarrende manoevers. De Volksunie 
houdt wel degelijk voortdurend het grote doel in het oog : 
de Vlaamse gemeenschap te Brussel weer vaste grond onder 
de voeten te geven en de verfransende olievlek in te dijken, 
terwijl aan onze beide grote nationale gemeenschappen een 
belangrijke mate van zelfbeschikking wordt gegeven. Haar 
houding blijft terzake standvastig en konsekwent, doorheen 
de wisselende strubbelingen van de dagelijkse politiek. Zij 
handelt daarbij zeker niet uit enig partijbelang. Hebben haar 
vijanden in het verleden niet herhaaldelijk gezegd en ge
schreven dat zij geen oplossing wil om haar politiek bestaan 
— via aanhoudende gemeenschapsbetwistingen — te kunnen-
veilig stellen ? Welnu, de Volksunie wil wel degelijk de kom-
munautaire vrede, door middel van een goed akkoord in de 
richting van het hoger geschetste doel. Wat men ook moge 
beweren, ze is en blijft voor de Vlaamse gemeenschap de 
beste waarborg voor het beveiligen van haar levensbelangen. 

Paul Martens 

Verleden week zondag had te Antwerpen terug het Vlaams-nationaal zangfeest plaats. Weer zongen twin
tigduizend Vlamingen van alle leeftijden er het Vlaamse lied. (Zie ook biz 7). 

DE OPERATIE-VERRUIMING 

FEDERALISTEN 
WELDRA 
IN DE REGERING ? 
(Donderdag) De kansen op een verruiming van de minderheidsregering-
Tindemans, naar de federalistische partijen toe, zijn deze week onbe
twistbaar toegenomen. Vanzelfsprekend kunnen nog altijd plotse moei
lijkheden opduiken — politiek is een grillig spel — maar de kans zit 
erin dat reeds volgende Week kan gepraat worden over het aangepaste 
regeringsprogramma. Het ideetje van de h. Perin om de regering voor
lopig enkel tot het Rassemblement Wallon uit te breiden lijkt nu wel 
voorgoed te zijn opgeborgen. Men stevent af op een « grote verrui
ming », dus met RW-FDF én de Volksunie. De socialisten zitten momen
teel volkomen buiten spel, tot hun grote woede en ontsteltenis. 
In Vlaanderen wordt vanzelfsprekend met enige spanning uitgekeken 
naar het resultaat van de drukke, maar diskrete onderhandelingen die 
in de Wetstraat werden en worden gevoerd. De Vlaamse pressiegroe
pen hebben niet nagelaten — en dat is trouwens hun opdracht — hun 
standpunt nog eens extra te beklemtonen. Zij hopen dat een beslis
sende stap zal gezet worden in de richting van een verantwoorde 
gewestvorming die ook de belangen van de Brusselse Vlamingen 
veilig stelt, en rekenen er uiteraard op dat vooral de Volksunie de 
levensbelangen van de Vlaamse gemeenschap zal weten te beveiligen. 
Daar zijn de VU-onderhandelaars zich terdege van bewust. 

Vorige week laakten wij in dit 
blad nog de dubbelzinnige hou
ding van de PSC, en terecht. Zon
dag bleek deze partij echter be
reid om in te binden, en het zag 
er naar uit dat zij haar stelselma
tige sabotage-iiouding wilde laten 
varen. Het land kan niet nog eens 
maanden lang verstoken blijven 
van een stevige regering. 
De evolutie van het indekscijfer 
( + 1,80 voor de maand mei al
leen !) is voor wie nog enig besef 
van verantwoordelijkheid bezit 
een voldoende aansporing om er 
nu spoed achter te zetten. 
PSC-voorzitter Nothomb verklaar
de te Bastogne dat hij akkoord 
kon gaan met een verruiming naar 

(lees door bIz 3) 
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z o WERD B E L G I Ë G E B O R E N 

BIJ de omwenteling van 1830 werd geroepen door de plun 
derende « vaderlanders • « leve Napoleon » die intussen 
al was overleden Men zong de Marseillaise 
De revolutionairen dienden zich m augustus en september 
aan met de Franse driekleur of met regionalistische kleuren 
bij monde van Franse vooraanstaanden Werklozen en men 
sen uit de laagste volksklasse werden gerekruteerd om de 
opstand te beginnen tegen betaling (Rapporten zijn daar 
genoeg van gekend) Op een paar uitzonderingen na berustte 
de leiding van de omwenteling in handen van Waalse en 
Franse personages 
Van de Fransen kunnen wij noemen baron Chazal de latere 
organisator en chef van het leger Charles Niellon opper 
bevelhebber van het eerste vrijkorps van de oversten , burg 
graaf Charles de Culhat Adolphe Ledoulee graaf de Ponte 
couland Havelt leider van het Parijse legioen en Jenneval 
Dechet de dichter van de Brabangonne 
Van de kommandanten Malhnet Lafeuillade en dr Gregoire 
Franse helpers treffen wij aan in de • Reunion centrale » 
en op de barrikaden bij de eerste straatrelletjes te Brussel 
op de zittingen van de klubs en bij alle belangrijke gebeur 
tenissen 

Zien WIJ naar enkele « Belgische » leiders van de opstand 
Charles en Firmin Rogier beiden woonachtig te Luik maar 
m Frankrijk geboren Gendebien geboren te Bergen maar 
IS Frans dooi zijn opleiding de Brouchere en de Celles 
waren evenals de hertog van Ursel dienaren geweest van 
keizer Napoleon graaf Frederik de Merode is geboren te 
Maastricht maar was gehuwd met de Franse gravin du Cluzel 
en verbleef sinds zijn huwelijk in Frankrijk zijn broers 
Henii en Felix waren gehuwd met nichten van de beroemde 
Franse generaal La Fayette zijn vader was •< membre de 
la legion d Honneur Surlet de Chokier de latere regent 
geboien te Luik was in dienst van het Directoire en zetelde 
later in Parijs in het Corps Legislatif > de Gerlache de 
president van het nationaal Kongres studeerde te Parijs 
waat hij zich als advokaat vestigde in 1818 Charles Destou 
velles de vice president van het Nationaal Kongres was 
geboien te Parijs 
En zo gaat de lijst verder 
Trouwens uit Parijs kwamen de steungelden en in Parijs 
werden het Frans Belgische legioen en de Franse vrijschut 
terskorpsen opgericht Felix de Merode verklaarde herhaal 
delijk voorstaander te zijn van een vereniging met Frankrijk 
ook de Potter en Gendebien staken hun wens hiervoor met 
onder stoelen of banken 
Hier en daar kwam toch wat reaktie 

In Gent kwam een Vlaams voorlopig bewind tot stand dat 
zich ten doel stelde de eigen Vlaamse kleuren te voeren 
en de belangen van de Vlaamse provincies te verdedigen 
Op 3 2 1831 koos het Nationaal Kongres de hertog van Ne 
mours de 16 jarige zoon van Lodewijk Philips tot koning 
van België Daartegen hebben dan de andere mogendheden 
zich veizet om het overwicht van Frankrijk in Europa ietwat 
te beletten 

ZIEDAAR HOE BELGIË GEBOREN WERD ' 

Is het dan verwonderlijk dat het Nederlands met aan bod 
kwam en dat Nederland afgeschilderd werd als < goddeloos » 

stijf gierig terwijl evengoed de woorden < vrijheid van 
godsdienst deftig en « zuinig konden gebruikt worden 
Maar dat men ophoude te spreken en te schrr)ven van een 
vaderlandse opstand, gegroeid uit het volk 
Bedenkt daarbij dat uit het standpunt dat « België in feite 
door Franse staatsburgers gesticht werd onze vaderlandse 
geschiedenis een heel ander gezicht krijgt 

EK Mollem 

OBJEKTIEF BLIJVEN ! 

Ik ben al een vijftiental jaren een 
nogal vurig echter geen fanatiek 
voetbalsupporter van « Sporting 
Anderlecht » Deels omdat toen 
in mijn streek geen grote voet 
balploeg aanwezig was en ook 
omdat Anderlecht toen zeer goed 
en werkelijk mooi voetbal op de 
grasmat bracht 
In deze tijden is Diest wel dichter 
in de geburen en komt ook in 
Leuven waar ik zeer dicht bij 
woon het voetbal op een hoger 
peil Nochtans blijf ik supporteren 
voor Anderlecht 
Nu kunt U denken dat ik voor 
geen Brusselse of Waalse ploeg 
moet supporteren omdat ik echt 
Vlaming ben maar ik vind dat 
sport en politiek gescheiden moe 
ten blijven Hierm kunt U mij 
naïef vinden maar dat is dan uw 
zaak 
In • WIJ > lees ik alle weken de 
sportbladzijde en U zal wel met 
verbaasd zijn als ik U zeg dat 
wanneer een Brusselse of een 
Waalse ploeg slecht gespeeld 
heeft of een penalty « gehad » 
heeft dit zeker in uw weekblad 
voorkomt maar met ais een 
Vlaamse klub (neem nu bv Klub 
Brugge dat dit jaar zo schitterend 
gespeeld heeft) slechts speelt 
Wat de strafschoppen betreft zal 
ik u ik ken ze zo allen met uit 
het hoofd enkele voorbeelden ge 
ven van wat U natuurlijk wel 
opgemerkt hebt en andere geval 
len waarover U in het geheel 
met spreekt 
Op « Standard » kreeg deze ploeg 
een strafschop tegen Anderlecht 
waarover U natuurlijk met nipte 
Op « St Truiden » kreeg Ander 
lecht dan een strafschop wat uw 
verontwaardiging opwekte 
Op Lierse kreeg de thuisploeg 
liefst twee strafschoppen waar 
mee de Lierse supporters zelfs 
moesten lachen maar waar U 
weer stom over bleef 
Er zijn natuurlijk nog wel andere 
gevallen die ik zeker met zal be 
twisten omdat ik ze al vergeten 
ben en m zulke gevallen nogal 
objektief ben 
Maar nu kom ik pas tot het punt 
waar ik wilde toe komen De 
match « Anderlecht Mechelen » 
waar Anderlecht volgens U en 
een Mechels supporter enorm be 
voordeeld werd Wel ziehier mijn 
versie Men heeft vooreerst Van 
Himst in de grote •• backlijn » 
neergelegd terwijl er zelfs geen 
bal in de geburen was Daarna 
heeft men Rensenbrmck twee 
maal foutief moeten neerleggen 
binnen de grote backlijn voor 
aleer men een strafschop kreeg 
Deze werd dan nog gemist en 
men floot een tweede wegens 
ook voor mij onvrijwillig hand 
spel van Talbut Hierover grote 
verontwaardiging vanwege U en 

Mechelse supporters maar alle 
andere fouten (strafschoppen) 
zag men gewoon over het hoofd 
Laten we hierover nu zwijgen en 
ik zal U nog iets anders vertel 
len wat U waarschijnlijk met 
weet want ik ben ervan over 
tuigd dat U bijna nooit naar voet 
bal gaat kijken Het is iets over 
uw zogenaamde Vlaamse ploeg 
KV Mechelen 
In Anderlecht deelt men allerlei 
mededelingen mee langs de mi 
krofoon in het Frans en in het 
Nederlands wat enigszins nor 
maal is in Brussel Maar ik heb 
nog nooit door de Anderlechtsup 
porters wel Franse liedjes An 
derlechtois horen roepen, terwijl 
men m Mechelen steeds Mali 
nois roept wat ik persoonlijk 
echt schandalig vind in wat voor 
een Vlaamse stad zou moeten 
doorgaan ' 

Ik heb slechts eenmaal iets 
positief gelezen m uw blad en 
dat was als U het geval « Enk De 
Vlaeminck » uit de doeken hebt 
gedaan en hem veel moed toege 
wenst hebt wat ik ook doe 

H M Oud Heverlee 

FLAMINGANT BASCOUR 

BIJ het lezen van onze « Wij » 
schrok ik me haast een bult 
Bascour Flamingant 

Denk U even in dat er geen Volks
unie bestaat dan was er nooit 
spraak van Blauwe Rode Groene 
of Roze Leeuwen Een Vlaamse 
CVP of PVV of BSP IS enkel mo 
gelijk nadat zij door hun Frans 
kiljonse broeders aan de deur 
gezet werden en noodgedwongen 
een Vlaamse kap moesten opzet 
ten 

Dat Bascour m Lennik de Volks 
unie mensen als zwartzakken laat 
afschilderen is zeker geen aan 
beveling voor zijn Vlaams ge 
zindheid 

Is de VU zo kruiperig geworden 
dat ZIJ zelfs geen kandidaat meer 
durft aanduiden voor het voorzit 
terschap van de Vlaamse Kul 
tuurraad ' 

J V Erps Kwerps 

Het LIMBURGS UNIVERSITAIR CENTRUM wenst 

over te gaan tot de aanwerving van een 

LABORATORIUM 
ASSISTENTE (E) Al 

Voorkeur zal worden gegeven aan afstuderenden 
van de studierichtingen klinisch laborant A1 in de 
voedingsindustrie en microbiologie 
De benoeming zal gebeuren in de rang van Eerste 
Technicus 

Ook wordt aangeworven, een 

FOTOGRAAF - TEKENAAR 

Voorkeur zal gegeven worden aan A2 gediplomeer 
den welke een degelijke fotografie kennis blijken 
te hebben en die bovendien goed uit de vrije hand 
kunnen tekenen 
De benoeming zal gebeuren in de rang van Techicus 

Voor beide functies moeten kandidaten de Belgische Natio 
naliteit hebben terwijl mannelijke sollicitanten voldaan moe
ten hebben aan de militieverplichtingen 
Kandidaatstellingen moeten als aangetekende zending uiter 
lijk op vrijdag 07 06 1974 aankomen bij de Raad van Beheer 
van het Limburgs Universitair Centrum Universitaire Campus 
3610 Diepenbeek en dienen aan de hand van een op dit 
adres aan te vragen vragenlijst en met toevoeging van een 
bewijs van goed zedelijk gedrag voorgedragen te worden 

Verg. Nr 1185 Kat. A 

SPECIALE JEUGDCRUISE VOOR JONGEREN 
VAN 18 TOT 24 JAAR 

MET DE UGANDA VAN P. & O. 
24 SEPTEMBER TOT 9 OKTOBER (16 DAGEN) voor slechts 8.500 F 

BRUSSEL EN GENT PER AUTOCAR VERTREK UIT ANTWERPEN 
NAAR LIVERPOOL 

Zoals verleden jaar wordt het weer het programma bij uitstek i 
WIJ vertrekken per autocar vanuit Antwerpen Brussel en Gent op 
24 9 naar Liverpool voor inscheping aan boord van het ss Uganda 
Een prachtige rondreis met als aanleghavens La Coruna Gibral 
tar Barcelona Tanger en Liverpool vanwaar terug per autocar 
en ferry naar huis 
Voor de prijs van 8 500 fr hebt u een 16-daagse cruisevakantie 
alles inkluzief de uitstappen het verblijf met volledig pension 
aan boord en het amuzement 
Programma 
24 9 vertrek Antwerpen Brussel of Gent naar Liverpool 
25 9 afvaart te 20 u 
26 9 op zee 
27 9 aankomst te 19 u 
28 en 29 9 op zee 
30 9 aankomst te 12 u 
31 9 en 1 10 op zee 
2 10 aankomst te 8 u 
van 36 uren 

Inlichtingen 2000 ANTWERPEN — St Jakobsmarkt 

te La Coruna verblijf 24 uren 

te Gibraltar verblijf 8 uren 

s morgens te Barcelona alwaar verblijf 

3 en 4 10 op zee 
5 10 aankomst te 8 u te Tanger verblijf 12 uren 
6 7 810 op zee 
9 10 aankomst s morgens te 9 u te Liverpool en doorreis naar 
Antwerpen Brussel of Gent 
Er worden aan ooord voordrachten gehouden over de plaatsen die 
men bezoekt en er zijn gratis uitstappen of tegen zeer voorde 
lige voorwaarden 
Het leven aan boord uw dag begint met het ontbijt daarna bent 
u vrij Er zijn dekspelen zwembad er is ook muziek een disco 
bar een Folk group en film Verder een bar met taksvrije dran 
ken een winkel een medische dienst (dokter en hospitaal) met 
kosteloze verzorging Gedurende de kruisvaart bent u automa 
tisch verzekerd tegen derden persoonlijke ongevallen medische 
en repatrieringskosten en reisgoed 
Er IS ook een bank aan boord voor het inwisselen van travellers 
cheques en het wisselen van vreemde munten 

SCHRIJF TIJDIG IN PROGRAMMA TE VERKRIJGEN IN AL ONZE 

KANTOREN 
45-47 — Tel ( 03)31 76 80 en In al onze kantoren 
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DE OPERATIE-VERRUIMING 
(vervolg van biz. 1) 

de federalisten toe op voorwaar
de dat deze partijen ooi< bereid 
zouden zijn hun verantwoordeliji<-
heid op te nemen voor liet alge
meen landsbeleid. 
Dat spreekt natuurlijk vanzelf, en 
enkel mensen die deze partijen 
nog steeds zien als louter « taai
partijen » kunnen daaraan twijfe
len. Tevens drukte Nothomb de 
wens uit dat inzake de nationali
teitenproblemen een akkoord zou 
tot stand komen dat de « commu
nautaire » vrede voor lange tijd 
zou waarborgen. Wie wenst dat 
niet I 

Het spreekt echter vanzelf dat dit 
slechts mogelijk is via een ak
koord waarmee onze beide volke
ren én de Brusselaars zich kun
nen verzoenen. Zal de PSC zo'n 
akkoord nog langer bemoeilijken ? 
Van haar houding, wij schreven 
het reeds ten overvloede, hangt 
immers zeer veel af, vooral dan 
voor wat Brussel betreft. 
Dinsdag dan nam premier Tinde-
mans weer zelf — en dit op uit
drukkelijk verzoek van de Vlaam
se partijen — de leiding van de 
onderhandelingen. Hij ontving 
achtereenvolgens de vertegen
woordigers van de VU, de CVP en 
de PVV — de Vlaamse partijen
delegatie dus die ook te Steen-
okkerzeel aanwezig was — en de 
afgevaardigden van de PSC, de 
PLP en het RW-FDF, de Fransta
lige onderhandelaarsgroep van 
Steenokkerzeel. 

Na dit onderhoud werd het duide
lijk dat de eerste-minister, reke
ning houdend met het standpunt 
van de VU, de CVP en de PVV — 
in de komende dagen zou streven 
naar een « grote verruiming » en 
pas in bijkomende orde — als 
deze verruiming niet mogelijk zou 
bliken — opnieuw de suggestie 
van Perin (voorlopig alleen het 
RW erbij) onder ogen zou nemen. 
Ook de PSC nam vrede met deze 
werkwijze, hoewel het er aan-
i/ankelijk enigszins anders uitzag. 
Slaagt deze « grote verruiming » 
dan beschikt de regering over de 
vereiste tweederde-meerderheid 

die nodig is om de gewestvor
ming ook uit te voeren, en dat 
kan zeer spoedig gerealiseerd 
worden. 

Alle betrokkenen zijn het erover 
eens dat de verruiming, hoe dan 
ook, nog In juni moet doorge
voerd worden. De PSC wil echter 
vooraf een akkoord over de be
grenzing van Brussel. 

Woensdag nam de premier op
nieuw kontakt op, enerzijds met 
de Vlaamse, anderzijds met de 
Franstalige partijendelegaties. Na 
afloop van dit gesprek zei de h. 
Tindemans dat een akkoord nu 
mogelijk is over alle besproken 
punten, maar dat nog gedokterd 
wordt aan de begrenzing van 
Brussel. Dat moeilijke punt zou 
vrijdag door de delegaties, aan
gevuld met deskundigen, behan
deld worden. Komt men daar tot 

een akkoord (« wederkerig, be
perkt, evenwichtig ») dan ligt de 
weg vrij voor de verruiming. Het 
is echter niet helemaal uitgeslo
ten dat deze landmeters-bijeen-
komst door de politieke gebeurte
nissen wordt achterhaald. Er 
schijnt zich bij allen een duide
lijke wil af te tekenen om korte 
metten te maken. 

TERUG OP 24 BLZ. 
Ingevolge de p a p i e r -
schaarste werden wij er
toe verplicht een tweetal 
magere nummers van 
« Wij » te drukken. Vanaf 
vandaag kunnen wij weer 
op onze vertrouwde 24 
pagina's verschijnen. Een 
en ander bracht wat op
stapeling van kopij mee, 
zodat wij het verslag over 
de parlementaire VU-tus-
senkomsten van d e z e 
week naar het volgende 
nummer dienden te ver
schuiven, waarvoor ons 
ekskuus. 

EINDE VAN EEN TIJDPERK 

(r.c.) Nadat de drie betrokken kranten zelf reeds het bericht hadden 
gebracht bevestigde een mededeling in « Le Soir » de verdwijning van 
de drie laatste franstalige dagbladen in Vlaanderen : « La Flandre 
liberale » (Gent) en « Le Matin » (katoliek) en « La Métropole » (libe
raal), beide te Antwerpen. Sinds 1966 werden de drie bladen uitge
geven door een dochtermaatschappij van de NV Rossel, uitgeefster 
van « Le Soir ». De drie bladen hadden een konfidentiële oplage, hun 
lezersaantal slonk voortdurend. In de verklaring wordt gezegd dat het 
verder uitgeven van de drie bladen ekonomisch niet meer draaglijk 
was. Vooral de stijging van de papierprijzen en de stijgende loondruk 
tegenover voortdurend dalende inkomsten maakten een gezond beheer 
verder onmogelijk. Om de pil enigszins te vergulden deelde « Le Soir -
ten slotte mede, speciale aandacht te zullen wijden aan de franstalige 
minderheid in Vlaanderen . 

Voor zover ons bekend, verschijnt nu nog slechts m ons taalgebied het 
financiële dagblad « Lloyds Anversois » en een weekblad aan de kust 
•> Le Courrier du Littoral ». De « Lloyds Anversois » is geen eigenlijk 
nieuwsblad, doch een bij uitstek maritiem en portuair nieuwsmedium 
Van de eigenlijke en eertijds invloedrijke franstalige pers in Vlaan
deren is nu niets meer overgebleven, terwijl ook de verkoop van 
Brusselse franstalige dagbladen in Vlaanderen van jaar tot jaar achter
uit boert. 

Met de verdwijning van de drie bladen — hun laatste nummer ver
schijnt op 30 juni — wordt een tijdperk van franskiljonistische macht 
in Vlaanderen definitief afgesloten. Dat zulks in de lijn van de onaf
wendbare evolutie lag, heeft nu ook de uitgeefster v£n deze « laat-
sten der Mohikanen » onder druk van de harde financieel-ekonomische 
en ook politiek-kulturele werkelijkheid moeten erkennen 

STEMMINGMAKER 

FRANS VERLEYEN 

De hoofdredakteur van « Knack », 
voormalig « Standaard '-redak-
teur Frans Verleyen, fleurt het 
grauwe Vlaamse perslandschap 
graag op met kleurig proza. Daar 
is uiteraard niets op tegen en hij 
beschikt inderdaad over een knap
pe pen, schrijft beeldrijk en vlot, 
en zijn impressionistische stuk
jes zijn het lezen waard. Maar hij 
graaft toch niet erg diep, blijft 
meestal op een virtuoze manier 
« sjoemelen » aan de oppervlakte 
van tijd en gebeuren. En is de 
werkelijkheid van de dag hem te 
grijs, dan kleurt hij ze wel even 
bij. De « Sus » laat zich dan soms 
verleien tot regelrechte stem
mingmakerij. 
Vorige week schreef hij zo'n 

stemmingmakend stukje in 
« Knack » onder de wat sensatio
neel klinkende titel « Er is een 
partij aan het sterven ». Die in 
stervensnood verkerende partij is 
volgens hem.. de Volksunie. 

Och, wij zullen ons niet vermeien 
in het beantwoorden, stuk voor 
stuk, van de « argumenten » die 
hij tot staving van zijn kurieuze 
stelling aanhaalt. VU-senator Lode 
Claes heeft hem deze week in 
zijn eigen blad al goed van ant
woord gediend. Stippen wij alleen 
maar aan dat Verleyen blijkbaar 
niet erg konsekwent is. In het 
verleden schreef hij al eens meer 
neerbuigend en lichtelijk spottend 
over die steriele negativisten van 

de Volksunie, die zich steeds 
weer druk maken over allerlei (in 
zijn ogen) futiele kwesties, of die 
met allerlei politiek niet haalbare 
dingen op de markt van de pu
blieke opinie stonden te roepen. 
En plots schijnt hij het nu te be
treuren — heimwee naar een ze
kere politieke folklore ? — dat 
die «verrukkelijke backbenchers-' 
van weleer hun partij doelbewust 
hebben uitgebouwd tot een vol
wassen beleidspartij. Verleyen 
vindt het kennelijk onbehoorlijk 
voor een partij als de Volksunie 
dat zij ernaar streeft haar doel
stellingen in de praktijk om te 
zetten, eventueel door middel van 
regeringsdeelname. Wat voor alle 
andere partijen een evidentie is, 
mag niet bij de VU. Als de VU 
werkelijk een beleidspartij wordt, 
aldus Verleyen, zal zij een spoe
dige dood sterven. En aangezien 
het momenteel die richting schijnt 
uit te gaan, haast hij zich reeds 
om het overlijden van de VU te 
voorspellen. Lode Claes herinnert 
hem terecht aan het feit dat de 
VU ontstaan is omdat de traditio
nele partijen voorrang gaven aan 
andere ideologieën en belangen 
dan de handhaving en institutiona-
lizering van de Vlaamse identi

teit, van de Vlaamse natie En dat 
zij voor het bereiken van dat doel 
— zoals de hele Vlaamse bewe
ging trouwens — de reformato
rische en niet de revolutionaire 
weg heeft gekozen. Zij werkt niet 
met ontploffingsmetodes, en ver
trekt van de nuchtere vaststel
ling dat zij niet over een volstrek
te meerderheid beschikt. Dat zij 
dus langs politieke wegen haar 
doel moet trachten te bereiken. 
Is dat zo onzedelijk, dat men 
naar daarom bestendig van « re-
geergeilheid » moet beschuldi
gen "> Waarom legt mén voor haar 
andere maatstaven aan ? 
Wij zullen niet zover gaan, de 
h. Verleyen ervan te beschuldigen 
dat hij zijn toonladdertje mee
zingt in het koor van diegenen 
die momenteel de VU met alle 
middelen als onbetrouwbaar en 
inkonsekwent trachten af te 
schilderen, zelfs op Vlaams ge
bied. Maar wij willen hem er wel 
op wijzen dat hij gelijkaardige 
stukjes over alle andere partijen 
kan schrijven, maar dat doet hij 
niet. Nu, de Volksunie zal niet 
sterven omdat Frans Verleyen er 
een lekker stukje over schreef, 
daar zijn we gerust in. 

PM. 

Op Hemelvaartdag organiseerde het Taalaktiekomitee (TAK) langs de kust (trajekt Nieuwpoort-De Panne) 
een protestbetoging tegen de verdere duinenroof en tegen het hardnekkige franskiljonisme in de toeris
tische sektor. 

IN DE NEDERLANDSE 

KULTUURRAAD 

Deze kwam vorige week dinsdag in openbare zitting bijeen. 
We noteerden tussenkomsten van sen. Coppieters (betreurde 
dat niet alle deelbegrotingen in de Raad besproken worden), 
kamerlid N. Maes (bepleitte eveneens een uitbreiding van 
de bevoegdheid van de Raad en een ruime interpretatie van 
het begrip kuituur, ook begeleiding van de mens, waarvan ze 
echter in het algemeen beleid weinig sporen terugvindt) ; 
sen. Vanhaegendoren (de regering heeft tegen grondwet en 
wet in bedragen op de dotatie van de Kultuurraden « gepikt »; 
hij bepleitte verder het geven van een nieuwe bestemming 
aan niet-gebruikte kredieten van de dotatie, wat uiteindelijk 
gebeurde door de resterende 10 miljoen te bestemmen voor 
monumenten- en landschapszorg); VU-kamerlid Paul Peeters 
(klaagde de verwarring aan in het wetten-, reglementen- en 
dekreten-arsenaal in verband met de middenstand) ; sen. 
Persyn (pleitte voor een socio-ekonomisch gericht land
bouwonderwijs en stelde een vraag over het schriftelijk 
onderwijs). 

Over het niet-verschijnen van het dekreet i.z. Kultuurpakt 
ontspon zich een diskussie waarbij VU-sen. Vanhaegendoren 
en Coppieters vroegen, de verantwoordelijkheid voor dit 
ergerlijk verzuim op te sporen. 

Laatste VU-spreker was kamerlid Valkeniers die zich afvroeg 
wie verantwoordelijk is voor de nalatigheden i.z. de kerk 
van OLV Lombeek, nalatigheden die de recente kunstdief
stal in de hand werkten. Een betere koördinatie tussen de 
verschillende diensten en een betere timing i.z. bescherming 
en klassering moet nagestreefd worden. 

WIJ 3 
1 JUNI 1974 



onzeweRêLD' 

TITO'S INGEWIKKELD TESTAMENT 

[jeeveedee] - Wij in Nederland » gaat deze keer — met uw 
goedvinden, lezer, hoop ik — zowel over wij in Nederland als 
over « Jullie in België », en van mij mag u dat « wij » en 
« jullie » ook nog verwisselen Aanleiding voor dit onderwerp 
IS een paneelgesprek — « forum » zeggen ze in noord Neder 
land — dat afgelopen week in Eindhoven werd gehouden 
over de (mogelijke) betekenis van de Kultuurraad voor de 
Nederlandse Kultuurgemeenschap (in België) voor de inte 
gratie tussen Zuid en Noord In dit forum — bijgewoond door 
journalisten uit Vlaanderen en Nederland — werden zoveel 
halve en hele waarheden aanvechtbare stellingen, maar ook 
waarachtige beweringen naar voren gebracht dat het de 
moeite loont de wekelijkse korrespondentie uit « het noor
den » eraan te wijden 
Waar het voor een belangrijk deel om draaide, was de vraag 
of het niet de hoogste tijd wordt om de kulturele relaties 
tussen Nedeiland en Vlaanderen te bevrijden uit het keurs 
lijf van de verhouding tussen twee staten Met andere woor
den of het kultureel akkoord tussen Nederland en België 
niet dringend dient losgemaakt van de wederzijdse ministe 
nes van Buitenlandse Zaken maar ondergebracht bij de kul
turele « autoriteiten » in casu bij de Kultuurraad en voor 
wat Nederland betreft bij het ministerie van Kuituur, Rekrea 
tie en Maatschappelijk Werk Wat mij persoonlijk betreft is 
de keuze niet moeilijk natuurlijk losmaken van Buitenlandse 
Zaken Laat de kulturele verdragen met bij voorbeeld 
Pakistan Ethiopië, Roemenie of Uruguay rustig lopen via Van 
Elslande of Van der Stoel maar leg voor de kulturele inte 
gratie binnen het Nederlandse taalgebied alstublieft een 
andere norm aan Elk zinnig mens zou zo moeten denken 
lijkt me 

WIJ IN NEDERLAND... 

... JULLIE IN BELGIË 

Maar nee hoor Er zat in het paneel een vurig pleitbezorger 
van de tegenovergestelde gedachte burgemeester Van de 
Laar uit Bergen op Zoom lid van de gemengde kommissie 
ter uitvoering van het Nederlands Belgisch kultureel akkoord 
HIJ zag het als een bedreiging f ' j dat er wel eens twee ak
koorden tot stand zouden kunnen komen, een met België en 
een met Vlaanderen En dat zou te gek zijn, vond Van de 
Laar want eerstens was volgens hem de taal met het enige 
kuituur eleme it en tweedons bestond ei wel degelijk een 
gemeenschappelijke kuituur van de lage landen, waarmee 
hij de staten België en Nederland bedoelde Op de vraag 
waarin dat dan tot uiting kwam kon de spreker met meer 
dan wijzen op wat hij « verworvenheden - noemde en dat 
waren dan de bouwkunst en de muziek Begnjpe wie het 
begrijpen kan ' 
Lijnrecht tegenover deze « Hollandse » opvatting stond de 
mening van Marcel van der Bruggen adjunkt kabinetschef 
in Brussel van het ministerie van Nedeilandse Kuituur Hij 
zag de omstandigheid dat het kultureel akkoord een zaak is 
gebleven van Buitenlandse Zaken als een danige rem op de 
integratie En daarbij als uitvloeisel van dat akkoord tussen 
twee staten zitten we met een oneindig aantal kommissies 
subkommissies werkgroepen enz, wat Van dei Bruggen 
deed uitroepen « We zijn vergiftigd in adviezen » En hij 
voegde eraan toe « Staten integreren met « 
Toen een van de toehoorders Van de Laar voor de voeten 
wierp dat de Belgische staat zelf nooit aan integratie is toe
gekomen (« Er moet in Wallonië al heel wat aan de hand 
zijn wil het in de Vlaamse dagbladen verschijnen en omge
keerd "] krabbelde de Bergen op Zoomse burgemeester wel 
wat terug door te betogen dat de « gemengde kommissie » 
zich toch voor negen tiende bezig hield met Vlaamse aange 
legenheden Maar hij hield vol dat Nederland geen behoefte 
had aan nieuwe akkoorden tussen Vlaanderen en zijn noor
derburen dus Waarop Van der Bruggen uit zijn krammen 
schoot en ronduit vei klaarde dat er dus geen uitzicht was 
op een Nederlands-Vlaamse overeenkomst, terwijl die juis't 
zo dringend nodig is om de integratie over de staatsgrenzen 
heen waar te kunnen maken 
Senator Leo Vanacker die zich tevoren alle moeite had ge 
geven om de Nederlandse journalisten diets te maken wat 
de Kultuurraad betekende in <• het zeer eigenaardig samen
gestelde en moeilijk te regeren land dat België is » bewan
delde in het paneel een middenweg Volgens hem konden de 
Vlamingen nu dingen doen waarbij ze de Nederlanders met 
langer nodig hadden Wel betreurde hij met Van der Bruggen 
het ontbreken van een eigen fiskaliteit 
Spijtig dat de aanwezige journalisten daar met op inhaakten 
Het ontbrak trouwens toch aan verweer van de kant der 
toehoorders zodat het « gesprek » zich in hoofdzaak aan een 
kant van de tafel afspeelde Uit reakties bleek me dat de 
Vlaamse journalisten meer bewogen zijn door de onderhavige 
problematiek dan hun Nederlandse kollega's, inklusief trou
wens voorzittei Michel Van der Plas voor wie Kuifje en 
lekker eten zowat synoniem zijn me* « Nederlands zuider 
buren » In zoverre was dit forum onthullend voor het een 
richtingsverkeer waaimee we in de Noord Zuid verbinding 
nog altijd te maken hebben En zolang het Belgisch Neder 
lands kultureel akkoord er slechts een is in de lange reeks 
van vele tientallen kulturele verdiagen tussen « Brussel » 
of « Den Haag » en het buitenland is dat nauwelijks te ver
wonderen 

(AVD) Het tiende kongres van de 
Joegoslavische KP dat dezer da
gen te Belgrado doorgang vond, 
lijkt haast een mijlpaal in de ge
schiedenis van deze multinationa
le staat Naar het gevoel van de 
83-jarige Josip Broz Tito is dit 
kongres het eindpunt achter een 
ingewikkelde en vaak pijnlijke 
ontwikkeling, maar tevens het 
begin van « een nieuw tijdperk » 
De Joegoslavische leiders hebben 
inderdaad een reeks nare proble
men op te lossen Er is vooreerst 
de titistische interpretatie van 
weliswaar in republieken opge
deeld maar toch onverdeelbaar 
Joegoslavisch vaderland Hier 
diende Tito met meer dan een te
genstander af te rekenen Hij 
moest vechten tegen separatisten 
en nationalisten uit Kroatië, te 
gen Servische « liberalen » en 
revisionisten en tegen Sloveense 
technokraten die de hele ideolo
gische lading willen opdoeken 
Dat de opvatting van een onver
deelbaar Joegoslavië vandaag nog 
met door alle betrokkenen wordt 
gedeeld, kan overduidelijk blijken 
uit de grote en heftige interne 
kontroversen waarop het land ge
regeld wordt getrakteerd 
De Joegoslavische partijleiding 
heeft nog andere kopzorgen ge 
noeg Overeenkomstig de wil van 
de leiders wordt hard doorge
drukt op zelfbeheer (m sociaal 
verband] Het is de wens van 
Belgrado dat het hele openbare 
leven van •• autogestie » door
drongen wordt Maar te Belgrado 
en elders blijven kommunistische 
professoren zich tegen dit offi
ciële streefdoel verzetten, terwijl 
ze beweren dat hun land voor dit 
experiment nog met rijp is Bo 
vendien lopen daar nog altijd neo-
stalinisten rond die kominformis-
tische dromen najagen Niet te 
verwonderen dat de partij nadruk
kelijk herbevestigd heeft dat Joe
goslavië een met gebonden staat 
wil blijven en een diplomatiek on
afhankelijk bestaan wenst te lei 
den 

Om het intern evenwicht te be
houden en te bevorderen werden 
inmiddels talrijke nieuwe instel 

lingen gekreeerd een «nieuwe» 
grondwet, een « nieuw » parle
ment, een « nieuw » federaal be
stuur, « nieuwe » centrale komi 
tees in de diverse republieken In 
een nabije toekomst zal het 
'• nieuw » centraal komitee van 
de Joegoslavische KP bestaan uit 
166 leden Het « nieuw » presi
dium krijgt 39 leden toegewezen 
en zal zelf een uitvoerend komi
tee van 12 personen mogen be
noemen Al die « nieuwe » partij-
organen samengebracht onder het 
kollektief leiderschap van negen 
onkreukbaren, zullen een haast 
historische taak hebben het 
Titisme handhaven en veilig stel
len, ook na het verdwijnen van de 

man die meer dan dertig jaar 
lang gezag heeft gevoerd Men 
kan zeggen dat zijn benoeming 
tot president voor het leven een 
uitzonderlijke inspanning vanwe
ge het partijbestuur is, om de 
boodschap van Tito althans in de 
onmiddellijke toekomst te red
den Het tiende kongres van de 
Joegoslavische KP had bovendien 
de opdracht meegekregen te ver
hinderen dat dit land na het ge-
beurlijke verdwijnen van het cha
rismatisch staatshoofd opnieuw 
het kruitvat van de Balkan zou 
worden Over de ontvankelijkheid 
van die eerbare wens zal alleen 
de toekomst uitsluitsel kunnen 
geven 

VERDEELD EN VERZWAKT 
(AVD) Het ziet er naar uit dat overhaasting in het Midden-Oosten uit 
den boze is Ook in het verleden hebben de betrokkenen er duur voor 
betaald Daarom allicht wegen de laatste loodjes voor Kissinger zo 
biezonder zwaar Zou men met mogen aannemen dat de Amerikaanse 
minister van Buitenlandse Zaken stilaan een slachtoffer wordt van zijn 
eigen illuster imago ' Hij wil nu eenmaal altijd slagen en dat weten 
zijn Syrische en Israëlische gesprekspartners maar al te best Daarom 
allicht belasten ze de plannen van hun bemiddelaar altijd opnieuw met 
bedenkingen en revendikaties Toch begint de faktor tijd voor Israel 
ongunstig mee te spelen Omdat Syrie aanzienlijke toegevingen ver
langt krijgt « premier » Rabin met de dag meer narigheid met zijn 
eigen kabinetsvorming Hij heeft m die samenhang al gedreigd zijn 
opdracht te zullen neerleggen Inmiddels is het niet Rabin maar Golda 
Meir, die met Kissinger onderhandelt Ofschoon de verkozen premier 
aan de gesprekken deelneemt, verkondigt hij nu al dat Golda Men 
en met hijzelf het akkoord met Syrie moet paraferen De redenen voor 
de hele malaise zijn duidelijk genoeg Rabin weet best dat een akkoord 
met Syrie een zware belasting meebrengt voor zijn toekomstig beleid 
Rabin zal met een akkoord moeten leven dat ten slotte uit de militaire 
tekortkomingen van Golda's regering is voortgevloeid ' 
In het parlement beschikt Rabin over 120 zetels Zijn koalitie van 
Arbeiderspartij, onafhankelijke liberalen en partij voor burgerrechten, 
bezorgt hem slechts een stem meerderheid Die meerderheid is dan 
nog vooitdurend in gevaar als rechtse Simon Peres van de Arbeiders
partij en Mosje Dayan roet in de pap blijven strooien Die Peres 
droomt overigens al lang van een regering van nationale unie met 
Begin en Sharon van het onverzoenlijke Likoed-blok Het is met wajsr-
schijnlijk dat Syrie erg toegeeflijk zal zijn ten opzichte van een zwakke 
Israëlische regering die tot dusver met eens echt disengagement en 
een brede bufferzone kon bepleiten De zwakke onderhandelingspositie 
van Israel zal wel het zwaarwegende laatste loodje zijn, dat voorlopig 
een akkoord over Golan in de weg staat, meer allicht dan de menings
verschillen over Kissingers kompromisplan 

BUITENLANDS KOMMENTAAR 

AVD — Maandag jl. had de Britse 
regering haar troepen ingezet om 
te pogen de staking te breken die 
Noord-lerland ai dertien dagen 
verlamde. Toen de stakingsleiders 
reageerden met het afsnijden van 
de gasvoorziening en met het 
naar huis sturen van de werkne
mers die m de elektriciteitscen
trales op post waren gebleven be-
gon men zowat overal te vrezen 
voor een nieuwe grote konfronta-
tie, te meer dat met de totale 
stroomonderbreking de hele voed-
selbevoorrading in de knel was 
geraakt. Ook de politieke konstel-
latie werd door die onheilspellen
de ontwikkeling nog eens extra 
overhoop gegooid. Het ingrijpen 
van de Britse soldaten was im
mers gevolgd op een ultimatum 
van de katolieke SDLP in Ulster 
die ermee gedreigd had zijn zes 

leden uit de uitvoerende raad te
rug te trekken indien premier Wil
son geen harde maatregelen zou 
treffen om de protestantse sta
king te breken. Dinsdag kwam 
de verrassing toen de unio
nisten zelf de executive gingen 
verlaten waardoor de provinciale 
regering van Brian Faulkner waar
van Belfast, Londen en Dublin zo 
veel hadden verwacht voor de pa 
cifikatie van de Noordierse ge 
moederen meteen tot aftreden 
werd gedwongen. 
Op het eerste gezicht is die voor. 
lopiqe ontknoping niet onlogisch. 
Aanleiding tot de verlammende 
staking was immers de onrust 
van de Noordierse protestanten 
over het toepassen van de akkoor
den van Sunningdale die in 1973 
uit de bus waren gekomen. Naar 
het gevoel van militante protes

tanten zouden die akkoorden on
ontkoombaar naar de hereniging 
leiden met de katolieke Ierse re
publiek. Daarom hadden de pro
testantse ultra's dan ook geëist 
dat het akkoord tussen katolieken 
en unionisten zou opgedoekt wor
den. Ze hadden ook aangedrongen 
op de ontbinding van het huidige 
noordierse parlement in zijn kato-
liek-protestantse samenstelling en 
op het uitschrijven van nieuwe 
verkiezingen. Dit waren trouwens 
de streefdoelen van de stakings
beweging zelve. Normaal zou uit 
de unionistische beslissing om uit 
de executive te treden nu ook het 
stopzetten van die staking moe
ten volgen. 
Welke richting de ontwikkeling 
zal uitgaan staat vandaag nog niet 
in de sterren geschreven Zal Lon
den het rechtstreeks bestuur over 
Noord-lerland opeisen zoals door 
de militante Vanguards wordt ge
ëist ? Londen staat hier voor een 
niet ongevaarlijk dilemma. Als de 
Britse Labour-regering op de wen
sen van de protestantse extremis-
ten ingaat zou ze meteen drie ja
ren inspanning vanwege haar kon-
servatieve voorgangers te niet 
doen en meteen een autentieke 
oplossing van de problemen naar 
juttemis verschuiven. Anderzijds 
kan Londen evenmin eenzijdig de 
katolieken terwille zijn. De Van
guard zou immers een voorlopig 
bewind van eigen makelij kunnen 
organiseren waardoor het gevaar 
van een bloedige konfrontatie op
nieuw aan de orde zou zijn. 

Vooreerst moet de ontwrichte be
voorrading weer normaal worden. 
Pas dan zullen ook de heftige 
emoties van dit hopeloos ver
deeld volk bedaren en zal ruimte 
vrijkomen voor nieuw overleg tus
sen Dublin, Londen en Belfast. 
Voor een zuiver protestantse op
lossing is het nu beslist te laat. 

T T 
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TOEPASSING VAN DE 
TAALWETTEN ? 

Op 8 januari 1974 kloeg sena
tor Vandezande bepaalde wan
toestanden op taalgebied aan in 
het Gemeentekrediet van Bel
gië dat onder de voogdij van 
minister De Clercq valt. 
Eigenaardig genoeg beweerde 
deze Vlaamse Gentenaar dat de 
taalwet niet tot zijn bevoegd
heid behoorde en dat hij de 
brief van senator Vandezande 
zou doorsturen aan de minister 
van Binnenlandse Zaken. 
Deze laatste antwoordde dan 
dat er nimmer klachten vanwe
ge het kliënteel werden gedaan 
zodat mag aangenomen worden 
dat alles gedaan werd om de 
vrijheid van taalgebruik in Brus
sel te verzekeren. 
Zo gaat het in België. Men 
dient klachten in bij de bevoeg
de minister die beweert niet be
voegd te zijn en de niet-bevoeg-
de minister antwoordt dat er 
nooit klachten werden inge
diend. Dit is de kwadratuur van 
de cirkel. 

FRANKOFONIE 

Tijdens de voorbije kieskampag-
ne kregen wij de FDF-pamfletten 
in handen. Je weet wel « Idees 
nouveiles, hommes intègres » 
en merkten dat zij gedrukt wer-
den in Frankrijk : IPAM - Soisy -
95230 France. 
Lekker om merken hoe Frank
rijk de grootste Franstalige stad 
buiten haar grenzen niet los laat. 
Tenslote is dit maar één prikje 
uit de prikkeldraadlijn die de 
Franse imperialistische geschie
denis afhoort van aan de Lode-
wijken tot en met de Gaulle. 

OPPERVLAKKIG 

De terroristendaad te Brussel 
gepleegd, met de parallele po
gingen te Antwerpen en Luik 
gaven aanleiding tot enkele op
pervlakkige beschuldigingen te
genover de Baskische beweging 
ETA. Vanuit Baskenland gaf de
ze vereniging trouwens een of
ficieel kommunikee aan de Bel
gische pers waarin deze licht
zinnige beschouwingen werden 
gelaakt. De ETA verklaart dui
delijk dat de gewapende weer
stand van het Baskische volk 
niet kan verward worden met 
dergelijk terroristisch banditis
me. Wie trouwens de Baskische 
beweging van meer nabij volgt 
weet dat de ETA nog nooit op
trad tegen Spanje of Spanjaar
den in het algemeen maar 
steeds duidelijk tegen bekende 
kopstukken van het regime of 
specialisten in het anti-Baski-
sche terreurregime. « De Bas
kische strategie bestond er 
steeds in de duidelijke vijanden 
van het Baskische volk aan te 
vallen op het vlak waar zij hun 
verdrukking uitoefenen » zegt 
het kommunikee. Het is dan 
ook eigenaardig dat sommige 
kranten die losweg over « ETA-
terreur » titelden voor de offi
ciële rechtzetting heel wat min
der plaats inruimden. En dit 
terwijl ondertussen een obskuur 
Spaans anarchistisch groepje de 
verantwoordelijk voor de aansla
gen heeft opgeëist. 

DAT GEBEURT 
ALLEMAAL 

9 Te New York verklaarde ene 
John Luchtblau, direkteur van de 
stichting voor onderzoek in de 
aardolie-industrie, dat onze we
reld spoedig zal gekonfronteerd 

worden met een overschot aan 
olieprodukten. Binnen de twee 
jaar zal dit volgens hem leiden 
tot een daling van de olieprijzen 
met 10 procent. Hoop doet leven. 

# De kommissie voor radio en 
televisie van de Nederlandse 
Kuituurraad kreeg een nieuwe 
voorzitter : de achtbare heer Jos 
Van Eynde, staatsminister en 
medevoorzitter van de BSP, al
om vermaard om zijn krachtig 
stemgeluid. Laten wij bidden 
voor de BRT. 

# In India lijden velen besten
dig honger, kreperen soms langs 
de straten, maar de regering 
van het land stelde er toch maar 
prijs op lid te worden van de 
« atoomklub » en liet op 18 mei 
haar eigen kernbommetje ont
ploffen. India's buur Pakistan 
liet al weten niet te zullen rus
ten voor het ook daar zo ver is. 
Volgens de internationale pro-
nostieken zou het echter het 
land van de sjah zijn, Iran, dat 
momenteel het best geplaatst is 
om als zevende lid van de 
« atoomklub » te worden inge
schreven. 

# De heer Eddy Merckx, wiel
renner, werd benoemd tot lid 
van de raad van beheer van de 
NV International Visual Aid Cen
ter (IVAC). Hij was al eerder 
beheerder geworden van de NV 
Promedia, uitgeefster van de 
« gouden gids ». Beide beheer-
raden worden voorgezeten door 
Frank Pepermans, big boss van 
Bell Telephone. Op welke lijst 
zou Merckx komen bij de vol
gende parlementsverkiezingen ? 

VERSCHROEIDE AARDE 

(KJ) Het bestuur van de pro
vincie Brabant heeft het klaar 
gespeeld om midden tussen de 
heerlijkste variaties van mei
groen de bermen van alle pro
vinciale banen een dor-bruin 
aanschijn te geven : kapot ge
maakt, scheikundig gedood, be
sproeid. Men zegt dat ze zo
doende willen beletten dat het 
onkruid van daar uit de velden 
« besmet ». Maar intussen wordt 
ook het gewone gras uitgeroeid. 
Men zegt dat hoog opschietend 
onkruid zo lelijk is. Is verschroei
de aarde dan misschien schoon ? 
Men zegt dat het een kwestie 
van geld is : sproeien zou min
der kosten dan maaien. In die 
rekening werd dan toch de post 
« schade aan het leefmilieu » 
over het hoofd gezien. Want wie 
zal de schade betalen die deze 
giftige stoffen veroorzaken aan 
de grond en aan het water waar 
zij in terecht komen ? 
Na zovele jaren bewustmaking 
schijnt het provinciebestuur van 
Brabant nog niet begrepen te 
hebben dat er zo iets als leef-
milieuproblematiek bestaat. Dit 
geldt trouwens ook voor steeds 
meer gemeentebesturen in heel 
Vlaanderen. 

SCHAAMTELOZE 
WETSOMZEILING 

VU-volksvertegenwoordiger Mat-
theyssens heeft de minister van 
Middenstand een paar knellende 
vraagjes gesteld over de onbe
schaamde ontduiking van de wet 
op de avondsluiting door de 
grootwarenhuizen en door som
mige grotere handelszaken van 
zelfstandigen. 
Op de eerste vraag antwoordde 
de minister dat de rechtbanken 
moeten oordelen en op de twee
de dat zijn diensten het zaakje 
onderzoeken. Tweemaal ' niks 
dus f 
Onze vertegenwoordiger over
weegt een wetsvoorstel in te 
dienen om de lekken in die wet 
te dichten. 

NOLS WIL NIET 

De aktieve jongens van de « Na
tionale bevlaggingsaktie » — die 
reeds aan hun 19e werkjaar toe 
zijn — stuurden naar de Schaar-
beekse FDF-burgemester Nols 
een brief om hem vriendelijk te 
vragen bij gelegenheid de leeu-
wevlag te hijsen aan de gevel 
van zijn gemeentehuis. Zij gin
gen daarbij van het nuchtere 
feit uit dat zelfs Nols niet kan 
loochenen dat heel wat Vlamin
gen te Schaarbeek wonen, en 
dat de leeuwevlag toch het of
ficieel erkend orgaan is van de 
Vlaamse gemeenschap. 
Zoals verwacht reageerde Nols 
als een stier op een rode lap. 
« Deze vlag » schrijft hij « heb
ben onze medeburgers al ge
noeg gezien tijdens de verschil
lende marsen op Brussel en tij
dens de Duitse bezetting. Dat 
ze ervan beu zijn hebben we 
kunnen vaststellen ter gelegen
heid van de laatste verkiezingen. 
De Vlaamse Leeuw op een open
baar gebouw uithangen zou ze
ker, vooral in de huidige om
standigheden, als een uitdaging 
worden beschouwd door de 
Schaarbekenaren ». 

WIJ WEL 

« II faut s'habituer au drapeau 
flamand » (vrij vertaald : wij zul
len moeten leren leven met de 
Vlaamse vlag) zo schreef « La 
Libre Belgique » wat beteuterd 
toen onze aloude leeuwevlag vo
rig jaar oficieel werd erkend. 
En ook de Nolskinjons van de 
« hoofdstad » zullen moeten le
ren aanvaarden dat de Vlaamse 
natie een feit is. De beste ma
nier om hen dat diets te maken 
is een uitbundige en talrijke be-
vlagging op 11 juli, in heel Vlaan
deren, aan privé-huizen en open
bare gebouwen. 
Wie nog geen leeuwevlag zou 
bezitten kan er een bestellen 
bij de « Nationale Bevlaggings
aktie », Tieltsesteenweg 12 te 
8780 Oostrozebeke (tel. : 056/ 
660.73). 

VERSCHROEIDE AARDE 

Jarenlang hadden de BSP-ers 
zich knus genesteld in enkele 
bolwerken van het Belgische 
staatsapparaat. Nu zij daar — 
voor hen totaal onverwacht — 
uit verdreven werden hebben 
zij zowat de taktiek van de «ver
schroeide aarde» toegepast. Zo 
moest de nieuwe onderwijsmi
nister De Croo op Nationale Op
voeding vrijwel van niets ver
trekken : de rooie rakkers had
den alles meegenomen wat niet 
te heet of te zwaar was, en lie
ten aldus een komplete chaos 
achter. 
Er doen nog andere gekke ver
halen de ronde in de Wetsstraat. 
Zo heet het dat onlangs de kan
toren van ex-minister Claes 
(Ekonomische Zaken) en van de 
rode « keizer » Baeyens grondig 
werden uitgekomd om na te 
gaan of er nergens verborgen 
mikro's en afluisterapparatuur 
verborgen zou zitten. Sommigen 
verdenken er de socialisten 
blijkbaar van — Watergate in
dachtig — bepaalde slechte 
Nixon-eigenschappen te heb
ben... 

pflRLcrmnc 
SENAAT 
INOVERWEGINGNEMING 
AMNESTIEVOORSTEL VERWORPEN 

Het wetsvoorstel Coppieters tot verlening van amnestie aan 
Oostfrontsrtrijders die op zeer betwistbare juridische gron
den werden veroordeeld (zie daarover onze beschouwing 
vorige week) werd door de senaat niet in overweging ge
nomen wegens het gezamelijk verzet van de BSP-PSB, het 
FDF-RW en enkele leden van de PSC en de PLP. 

HOF VAN BEROEP ANTWERPEN 

Tijdens het debat over het wetsontwerp betreffende inwer
kingtreding en toepassing van art. 104 van de grondwet 
(instelling van een hof van beroep en van arbeidsgerechts
hoven te Antwerpen en te Bergen), verheugde VU-senator 
Van In zich over de splitsing van het oude rechtsgebied van 
het hof van beroep te Brussel. 

SLECHT BEGIN 

Volgens de wet van 28 juni 1963 moet het Rekenhof de alge
mene rekening van de staat met zijn opmerkingen naar het 
parlement sturen in de maand augustus van het jaar dat op 
het desbetreffend begrotingsjaar volgt. De begroting 1967 
was de eerste waarop deze wet toepasselijk werd. In plaats 
van augustus 1968 werd het mei 1974, waarin de begroting 
van 1967 en de bemerkingen van het Rekenhof besproken 
werden I VU-senator De Bruyne kon wel begrip opbrengen 
voor lichte vertraging doch protesteerde tegen een vertra
ging van eventjes zes jaar. Hij betwijfelde dan ook of de 
voorziene termijnen ooit zouden kunnen geëerbiedigd wer
den. 

IN OVERWEGING GENOMEN 

Volgende VU-wetsvoorstellen werden door de senaat in over
weging genomen : van senator Jorissen : wijziging der 
dienstplichtwetten ; wijziging van de wetten op het taalge
bruik in bestuurszaken ; splitsing van het kiesarr. Brussel ; 
van senator De Facq : splitsing van het alg. bestuur ont
wikkelingssamenwerking ; deelneming aan vergaderingen van 
gemeente-, federatie-, agglomeratie- en provincieraden en 
KOO-vergaderingen ; van senator Vanhaegendoren : aanvul
ling van het Boswetboek ; wijziging van de wet over de 
indeling van de parlementsleden in taalgroepen ; tot publi-
katie van sommige inkomsten van parlementsleden ; op
richting van een winkelfonds en invoeren van belastingen 
op warenhuizen ; van senator Coppieters tot aanvulling van 
de wet van 11 september 1933 op de bescherming van 
titels van hoger onderwijs ; tot regeling van de onverenig
baarheden en kumulaties van ministers, staatssekretarissen 
en leden van de wetgevende kamers. 

WETSVOORSTELLEN 

VU-senator Van Ooteghem diende een wetsvoorstel in tot 
afschaffing van de doodstraf ; VU-senatór Vanhaegendoren 
tot uitvoering van het KB van 24 okt. 1967 betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor werknemers en een tot 
het verbieden van tekens, gevaarlijk voor het verkeer. 
Senator Jorissen diende nog zes wetsvoorstellen van sociale 
aard in. 

KAMER 
Het parlement kwam vorige week slechts één dag bijeen. 
Dat belette de VU-fraktie niet, herhaaldelijk in de debatten 
tussen beide te komen. Zo VU-kamerlid dr. Goemans, in het 
debat in de vaste afdeling voor Verkeer en PTT over de be
groting van Verkeer. Hij feliciteerde de minister met diens 
besluit i.2. snelheidsbeperking doch hekelde de centralise
rende politiek van de NMBS ten voordele van Brussel. Tot 
slot pleitte hij voor de luchthaven van Deurne. In de na
middagzitting was het Luk Van Steenkiste die de begroting 
kritisch naging en o.m. suggereerde, de mogelijkheid van de 
formule van kosteloos openbaar stedelijk vervoer eens 
ernstig te onderzoeken « want het openbaar vervoer moet 
gericht zijn op maatschappelijk dienstbetoon ». Tot slot vroeg 
hij, of de minister voor Vlaamse aangelegenheden bij de 
NMBS geen poging tot een betere behartiging van de Vlaam
se belangen zou kunnen doen. 
Hetzelfde kamerlid stelde pertinente vragen in verband met 
het RTT-schandaal (Waarom wordt Baudrin nog verder uit
betaald, waarom werkt de gekompromitteerde lli-maatschap-
pij nog voor de RTT en wanneer komt de parlementaire 
onderzoekskommissie samen ?). 
In de openbare vergadering voerden volgende VU-kamerleden 
het woord : mevr. Nelly Maes (over de milieuverontreiniging 
in Kruibeke), Emiel Vansteenkiste (over de beloofde eenma
king van het pensioenstelsel voor de weduwen en wezen 
van leden van leger en rijkswacht) — beide tijdens het 
vragenuurtje — terwijl Willy Kuijpers minister De Croo inter-
pelleerde over de ergerlijke beheerspraktijken bij Nationale 
Opvoeding, waarbij het tot vinnige replieken kwam. Vic 
Anciaux interpelieerde landbouwministers Lavens over de 
weerslag van de stijging van de olieprijzen op de glastuin
bouw. 
De wetsvoorstellen, ingediend door VU-kamerleden Olaerts 
en Anciaux werden in overweging genomen. Kamerleden 
Mattheyssens en Emiel Vansteenkiste ten slotte diende in-
terpellatieverzoeken in resp. tot de min. van Landsverdedi
ging over zijn benoemingspolitiek bij de strijdmacht in Duits
land en tot de min. van Landbouw over de bedenkelijke 
toestand van de zeevisserij. 
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IN HET MICHOTTEPARK • { 
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TE KESSEL-
Onze redaktie ging te Kesel LO praten 
met VU-afdelingsvoorzitster Arlette 
Lambrechts met senator Rob Vande 
zande en met kamerlid Willy Kuijpers 
over de schandalige grondspekulatie in 
het Michottepark Dit feit « haalde > 
op korte tijd reeds twee maal de TV 
en bracht de hele buurt op de uithoek 
van Leuven-Kessei-Lo-Heveriee in ver
zet 
Senator Rob Vandezande zal binnen 
kort in de Senaat interpelleren over 
een der ergerlijkste aspekten van deze 
roofbouw maanden voor het onder
zoek « de commodo et incommodo » 
opengesteld wordt om de burger zijn 
rechtmatige bezwaren te laten gelden, 
IS alles reeds netjes door de bestuurs
lichamen geregeld Je merkt meteen 
hoe de kapitaalsbelangen van sommige 
bouwspekulanten « demokratisch » 
verzorgd worden. Tracht maar eens als 
simpele duif te Kessel-Lo (of elders) 
een wijziging van bouwvoorwaarden te 
bekomen... 

DE MOOIE OMGEVING 
VAN LEUVEN 
IS ALOM BEKEND 

Zoals het met vele Vlaamse steden het 
geval is kost het enorme moeite om 
de groene rand van massale bebou 
wing te vrijwaren Het verschijnsel is 
helaas bijna klassiek geworden de 
binnenstad geraakt ontvolkt de ar 
beiderswijken in het centrum verkrot 
ten — en worden zo bouwrijp voor 
kantoorgebouwen ' Er is van echt 
stadsleven geen sprake meer Voor 
een kommercieel aantrekkelijker huis 
vesting strijken de grondspekulanten 
neer op de landelijke gebieden buiten 
het centrum Doorheen die landschap 
pen worden dan ook nog de grote ver 
bindingswegen getrokken Grootwaren 
huizen komen er zich vestigen Zij 
kennen de plannen op voorhand kijk 
maar de inplantingen ' 
Van een verantwoorde luimtelijke 
ordening is er geen sprake 
De gemeentebesturen lijken machte 
loos en laten vrij spel aan de bouw 
promotoren en verkavelaars 

DE BERUCHTE KESSELBERG 

In die samenhang moet het probleem 
van het Michottepark te Kessel Lo ge 
plaatst worden Het CVP gemeentebe 
stuui kwam voor enkele tijd ook nog 
in het nieuws met de milieuzaak van 
de Kesselberg Het wilde op die 
mooie en van bebouwing gevrijwaarde 
heuvel een restaurant bouwen met 
slaapgelegenheid met sportterreinen 
en parkings ' Die plannen vielen zeer 
in de smaak van de inrichters van de 
jaarlijkse motocross die telkens zware 
natuurschade aanrichtte aan de berg 
Na harde strijd vanwege natuurbe 
schermingsgroepen en waarvoor ka 
merlid Willy Kuijpers herhaaldelijk m 
terpelleerde in het parlement werd 
het gebied eindelijk als waardevol 
landschap gerangschikt en werd de 
motocross verboden 

WAT IS ER NU GAANDE 
MET HET MICHOTTEPARK ' 

Het IS een rijk beplant gebied van 3 5 
ha midden een druk bebouwde zone 
in de omgeving van de Tiense Poort 
De meeste bomen zijn meer dan 70 
jaar oud Er staat een grote en prach 

tige villa die toebehoorde aan de 
franstalige professor Michotte Je zou 
ze zo als kultureel centrum of jeugd 
heem kunnen gebruiken Na het over 
lijden van professor Michotte wilden 
de erfgenamen het domein te geide 
maken In 1969 wensten ze er een 
verkaveling te verwezenlijken die 
praktisch het hele park besloeg Die 
verkaveling werd geweigerd We ha 
len hie letterlijk tj\/ee « onverdach 
te getuigenissen uit die tijd aan 
— In het antwoord op 15 juli 1969 van 
Stedebouw lezen we < volgens het 
planologisch onderzoek zijn de terrei 
nen begroeid met oude waardevolle 
bomen en struikgewas De gronden 
moeten hun huidige bestemming van 
groenzone te midden van bestaande 
bebouwing bewaï en 
— op 18 juli 1969 maakte kabinets 
chef Demoen aan de Burgemeester 
van Kessel Lo het standpunt van de 
minister van Openbare Werken be 
kend • Gans de thans bestaande 
groenzone dient bewaard te worden 
omdat er in het omliggend woonkwar 
tier gebrek is aan openbare groene 
zones » 
Het park ligt m een gebied waarvoor 
in 1956 een Algemeen Plan van Aan 
leg werd opgesteld dat bebouwing 
voorziet In die tijd toen de BSP de 
gemeente bestuurde kon men nog 
niet zo sterk over de verstedelijking 
van de Leuvense randgemeenten spre 
ken Die is pas begonnen omstreeks 
1965 De grootste verkavelingen en 
hoogbouw kwamen omstreeks 1970 
tot stand Tientallen hektaren goede 
landbouwgronden de waardevolle Tro 
lieberg alles verdween onder de plet 
molens van de promotoren ' De toe 
stand IS nu volledig uit de hand gelo 
pen omdat het CVP gemeentebestuur 
— na de BSP i — verwaarloosde Bij 
zondere Plannen van Aanleg op te 
stellen (Door dergelijke BPA s kan het 
gemeentebestuur zelf bepalen waar 
en hoe er gebouwd wordt) 
Een ander aspekt van het probleem 
het stratenpatroon van de gemeente is 
vrijwel nog steeds hetzelfde gebleven 
als in de tijd toen Kessel Lo nog een 
landelijke randgemeente was Thans is 
de verkeershmder onbeschrijfelijk m 
de wijk Tiense Poort vooral op de 
spitsuren Dit alles legt uit hoe het 
nieuws over de dringende bebouwing 
van het Michottepark door de firma 
Amelinckx grote beroering wekte in 

de buurt Schepen Eugeen van Itter-
beek was de enige persoon in het 
homogene CVP schepenkollege die de 
moed had de bevolking in te lichten 
en zodoende echte inspraak tot stand 
te brengen Deze man heeft de waarde 
van zijn mandaat en het gemeenschaps 
belang gesteld boven partij- en eigen 
belang Er ontstond, nadat schepen 
Van Itterbeek de bevolking op de 
hoogte gebracht had van de bouwplan 
npn een spontane aktie die leidde tot 
de inzameling van 1 500 handtekenin 

gen zo groeide het plaatselijk Aktie 
komitee Michottepark Die lijsten wer
den officieel door het Komitee aan het 
gemeentebestuur en de staatssekre 
tans voor Ruimtelijke Ordening over
gemaakt 

WAT VERWIJTEN 
DE INWONERS AAN HET 
GEMEENTEBESTUUR ? 

Langzamerhand schijnt nu dat enkele 
leden van het Gemeentebestuur, on 
der druk blijkbaar van de eigenaar, 
zonder enig geschreven mandaat van 
het schepenkollege of de gemeente
raad, bij de hoogste instanties van het 
ministerie van Openbare Werken sa 
men met de toekomstige eigenaar 
Amelinckx zijn gaan onderhandelen 
over de mogelijkheid om een bouw
vergunning te bekomen voor drie flats 
Die mondelinge afspraken leiden dan 
tot een principiële toestemming van 
het gemeentebestuur op voorwaarde 
dat de eigenaar de helft van het park 
gratis zou afstaan aan de gemeente 
Die helft zou aan de Tiensesteenweg 
palen Op dat stuk was het echter 
onmogelijk te bouwen omdat het 
ministerie van Verkeer op die drukke 
en gevaarlijke rijksweg dicht bij en 
kele grote kruispunten geen nieuwe 
in en uitritten toestond Er zou ge 
bouwd worden langs de achterzijde, 
de Plattelostraat waar het rustiger is 
Voor de vorm werd dan door het 
ministerie beweerd dat de parkkant 
langs de Plattelostraat toch maar 
waardeloos groen bevatte wat volle 
dig in strijd is met de werkelijke toe 
stand Ongeveer twee maand na de 
principiële goedkeuring van het ge 
meentebestuur kocht de bouwfirma 
Amelinckx het park van de erfgena 
men Michotte (29 juni 1973) 
BIJ de bevolking overheerst de gedach 
te dat bepaalde leden van het gemeen 
tebestuur het op een akkoord hebben 
gegooid met de bouwfirma en de ho 
gere overheid om het park te bebou 
wen Waarom moeten een gemeente 
bestuur en hogere ambtenaren, die 
wettelijk de bouwvergunning moeten 
afleveren of adviseren, vooraf gaan 
onderhandelen met een kandidaat ko 
per omdat deze geen nsiko zou lopen 
een slechte koop te doen "^ De behoef 
te aan openbaar groen in een dicht 
bebouwde wijk is daarbij natuurlijk 
van geen tel Ook de verkeershmder 
moet de gemeenschap maar voor lief 
nemen De bevolking beschuldigt het 

[lees door biz 7) 

Het IS er aangenaam om wandelen ook in de winter 

WIJ 6 1 JUNI 1974 



/^KrU/1LIT6IT 

HET MICHOTTEPARK 
CVP-gemeentebestuur ervan de belan
gen van Amelinckx te plaatsen boven 
die van de bevolking en niets kon-
kreets te hebebn gedaan om het park 
volledig te behouden. 

EN ER IS NOG MEER ! 
Ten gevolge van het losgeslagen pro
test heelt het gemeentebestuur nu 
aan de eigenaar gevraagd om één tlat-
gebouw weg te laten en gaat het ak
koord om ter kompensatie van het 
verlies dat de firma daardoor zou 
lijden, een bijkomend gedeelte van 
het park te kopen voor een bedrag van 
ca. 7 miljoen. Daarmee zou ook het 
verlies van het gratis af te staan ge
deelte opgevangen worden ! 
Ook dat nieuwe voorstel zet kwaad 
bloed. Wanneer de gemeente oordeelt 
dat drie flatgebouwen te veel zijn voor 
de goede ruimtelijke ordening van het 
gebied, dan moet het de bouwvergun
ning voor die derde blok gewoonweg 
weigeren. Waarom moet de bouwfirma 
immers een soort schadevergoeding 
krijgen voor een vergunning die zij 
niet heeft en niet krijgt ? Het gekke 
van dit alles is dat de firma tot hier
toe nog geen bouwaanvraag indiende 
en dat natuurlijk maar zal doen wan
neer de openbare besturen al haar 
wensen inwilligt ! Doordat bepaa'de 
schepenen zich in de mondelinge on
derhandelingen op het hoogste vlak 
te ver waagden en dreigen te verlie
zen tegenover de bouwfirma, zijn zij nu 
de gevangenen van hun gevaarlijk 
spel. Er wordt door hen nu gezegd dat 
terugkrabbelen « woordbreuk » zou 
betekenen... 

HOE TRACHTEN 
DE PLAATSELIJKE POLITICI 
ZICH NU TE REDDEN ? 

Zij verschuilen zich achter de prin
cipiële goedkeuring van de staatsse-
kretaris voor Ruimtelijke Ordening, 
D'Hoore (CVP), die op 27 november 
1973 liet weten dat de bouwfirma drie 

flats mocht bouwen in het park. De 
staatssekretaris zegt bovendien in een 
schrijven van 19 april 1974 aan sche
pen Van Itterbeek dat hij alleen maar 
een beslissing uitvoert die zijn voor
ganger, de heer Vandewiele (CVP) 
reeds had genomen. Diezelfde heer 
Vandewiele verklaarde echter op 28 
juni 1973 aan Willy Kuijpers in het 
parlement dat het park volledig van 
bebouwing zou moeten gevrijwaard 
blijven. Kamerlid Willy Kuijpers zal 
aan staatssekretaris D'Hoore op 17 
juni '74 zijn tegenstrijdige houding 
aanklagen. 

BOEREBEDROG 
Het gemeentebestuur probeert vervol
gens aan de bevolking uit te leggen 
dat het dank zij de bouwfirma een park 
verwerft van ca 2,2 ha tegen de prijs 
van 7 miljoen F. Het vergeet echter 
te zeggen dat van het prachtige park 
met niet minder dan 50 verschillende 
boomsoorten vrijwel niets meer zal 
overschieten ,nadat er twee flats voor 
ongeveer 700 inwoners zullen inge
plant zijn. Op die 2,2 ha moeten er 
nog wandelwegen, parkings en speel-
terreinen aangelegd worden. De flats 
zullen samengebracht worden op een 
oppervlakte van ongeveer 1,2 ha, wat 
een totaal onaanvaardbare koncentra-
tie is. Er zullen meer dan tweehonderd 
auto's bijkomen. Bovendien vergeet 
het gemeentebestuur te vermelden dat 
dit zogenaamde openbare park door 
de bouwfirma uitsluitend gezien wordt 
als een groene omlijsting van haar 
gebouwen, waarvoor zij, op kosten van 
de gemeenschap, een hogere prijs 
vragen. Het omliggende groen zal im
mers door de gemeente moeten on
derhouden worden ! 

ALLE MIDDELEN ZIJN GOED I 
Een zaak die tenslotte de beker deed 
overlopen, was het feit dat de voorzit
ter van de plaatselijke CVP-afdeling 
en de CVP-schepen van Openbare 
Werken van de gemeente op 3 maart 
1974 bij het parket te Leuven een 
klacht neerlegden tegen de leden van 
het Aktiekomitee Michottepark en 
daarbij vooral schepen Van Itterbeek 
op het oog hadden. Het was kenne
lijk de bedoeling de leden van het 
Aktiekomitee te intimideren om hun 
verdere aktie te doen stop zetten te
gen de periode waarop de eigenlijke 
beslissingen zouden moeten getroffen 
worden door het kollege en de ge
meenteraad. Intussen is gebleken dat 
hun beschuldigingen van alle grond 
ontbloot zijn. 
Dat onverkwikkelijke verhaal toont op
nieuw aan hoe de CVP-kongresbeslui-
ten van 19 mei 73 (Gent) op het 
plaatselijke vlak verkwanseld worden. 
In de 5e sektie werd daar volgend 
besluit naar voren gebracht ; 
« 2.1.3. Groene zones binnen de be
staande woonzones : 
— alle bestaande groen djent 100 % 
behouden te worden ; er dient ge
streeld naar een stelselmatige uitbrei
ding van onze bruikbare groenzones ; 
— absoluut bouwverbod dient dan 
ook getroffen te worden voor alle be
staande parken ». 
De vraag die zich opdringt is : hoe 
kunnen de hogere bestuurlijke instan
ties en ministers van diezelfde partij 
het spelletje spelen van hun plaatse
lijke schepenen ? Is het dan toch zo 
dat kongresbesluiten alleen maar ge
stemd worden om niet toegepast te 
worden ? 

DE VU-AFDELING KESSEL-LO EN HET MICHOTTEPARK 

Het lag voor de hand dat de VU-afdeling Kessel-Lo ten volle achter de strijd voor 
het volledig behoud van dit Park zou staan. Nog maar pas was het nieuws over de 
roofbouw uitgelekt, of zij verspreidde een brief in alle huizen van de wijk waarin 
de bewoners op de hoogte gebracht werden van het gevaar dat dreigde. 
In bet januarinummer 1973 van « Vrij Uit » — het afdelingsinformatieblad dat op 
8.600 eksemplaren in alle huizen van de gemeente verspreid wordt — maakten wij 
het nieuws eveneens bekend. Tevens werd het gemeentebestuur verzocht het Park 
in zijn geheel te behouden en geen bebouwing toe te laten. 
Ondertussen was er in de wijk het aktiekomitee opgericht ; de VU-afdeling kon de 
stellingname ervan volledig onderschrijven. Elke aktie die gevoerd werd heeft zij 
dan ook gesteund. 
Dan kwamen de verkiezingen ! 
In al de VU-publikaties : drie nummers van « Vrij Uit » in alle huizen van de ge
meente, vijf strooibriefjes die in verschillende wijken verdeeld werden — telkens 
werd de zaak van het Michotte-Park uit de doeken gedaan. De VU-verkiezingsauto-
karavaan eindigde aan het Park en volksvertegenwoordiger Kuijpers hield er een 
openlucht-meeting die ook door de omwonenden druk werd beluisterd. 

HET 37e VLAAMS-NATIONAAL ZANGFEEST 

VLAANDEREN ÈÈN! 
Het 37e Vlaams-Nationaal Zangfeest 
van zondag 26 mei bracht weer een 
bomvol Antwerps Sportpaleis samen. 
Een jaarlijkse hoogdag voor strijdend 
Vlaanderen, waarop de oude getrou
wen mekaar ontmoeten, de kalme « ge
vorderden » en de onstuimige jeugd 
in zeer grote getale aanwezig zijn. Het 
is ontroerend te zien hoe allen telken-
jare eensgezind onze Vlaamse strijd
liederen zingen. 
In zijn rede overschouwde ANZ-voor-
zitter Valeer Portier de stand van 
Vlaamse zaken en het was niet toe
vallig dat voor het motto van dit zang
feest « Vlaanderen één ! » gekozen 
werd. Deze slogan sloot inderdaad 
zeer goed aan bij de recente politieke 
evolutie. Voorzitter Portier sneed de 
haast klassiek geworden doelstellin
gen van de Vlaamse Beweging aan. Ze 
werden onder daverend applaus ont
haald. 

Wij zeggen : een tweeledige federalis
tische staatsstruktuur, die o.m. in
houdt dat Brussel dringend bestuurlijk 
volledig tweetalig dient te worden. 
Brussel weze een speciaal gewest, 
met een nationale, dit is een hoofdste
delijke funktie, met inachtneming van 
zijn Europese rol. 
Dit nationaal statuut voor Brussel 
dient in te sluiten dat o.m. het hoofd
stedelijk gebied tot de 19 gemeenten 
moet beperkt blijven, dat het kiesar
rondissement Brussel dringend moet 
gesplitst worden door de oprichting 
van een homogeen Vlaams kiesarron
dissement Halle-Vilvoorde, terwijl de 
provincie Vlaams-Brabant een realiteit 
moet worden. Ten slotte moeten zeer 
dringend maatregelen genomen wor
den om de decentralisatie van be
voegdheden en de dekoncentratie van 
de rijksadministratieve diensten op te 
nemen in een urgentieprogramma. 
Ook het Duitssprekende landsgedeelte 
moet eveneens zijn eigen rechtmatige 
kulturele autonomie kunnen uitbou
wen >'. 

De voorzitter deed verder ook een 
belangrijke oproep tot de jeugd : 
« Tot de jongeren, die zich vandaag 
de dag nog voor de Vlaamse Beweging 
willen inzetten, zou ik willen zeggen : 
weet hoe zwak de mens is als zijn 
broodwinning wordt bedreigd. Om dag 
aan dag te kunnen leven als iemand 
die uitgestoten wordt, met beroving 
van normale benoemingen of promo
tie-kansen, zowel in het openbare als 
in het privé leven, is meer vereist dan 
gewone moed. Want ook nu nog is 
het in Vlaanderen zó dat overtuigde 
flaminganten vaak geen kans krijgen 
wanneer interessante benoemingen ol 
promoties moeten gedaan worden. 
Vlaamsgezindheid, jonge vrienden, be
tekent in de eerste plaats : eerlijkheid 
en oprechtheid. Voor onze jeugd geldt 
het parool : werkzaam zijn, vol plichts

besef en zo intellektueel als mogelijk 
ontwikkeld worden. Onze jonge men
sen moeten stuk voor stuk persoon
lijkheden worden die, hoe moeilijk het 
ook te verwezenlijken is, aanzien en 
macht weten te verwerven en hun 
gezag dan inzetten voor de volledige 
heropstanding van hun Volk ». 
Over Steenokkerzeel sprak de voorzit
ter in gunstige zin. Het kwam hem 
voor dat deze <• historische zitting » 
ongetwijfeld de grote meerderheid van 
de Vlaamse bevolking genoegen had 
gedaan. Hij betreurde het echter dat 
een vrij « belangrijke fraktie » van de 
Vlaamse gemeenschap op deze bespre
king afwezig was, maar meende dat 
ook « deze fraktie » uiteindelijk de 
belangen van onze gemeenschap zal 
weten te stellen boven <• overigens 
niet langer meer te verdedigen onbe
nullige partijbelangen ». 
Ten slotte werd het tema amnestie 
aangesneden en werd opnieuw de 
vraag gesteld hoelang België nog het 
voorbeeld zal geven van « onmense
lijkheid, wraakzucht en politieke laf
heid ». 
Het ANZ is zeker zijn taak niet te 
buiten gegaan toen het een scherpe 
aandacht vroeg voor het probleem van 
de muziekbezoedeling en vroeg zich af 
of het in radio en TV werkelijk niet 
anders kan met een binnen- en buiten
landse rommel » de kulturele afstom
ping van het volk in de hand te wer
ken. 
Na een pleidooi voor het officieel-
Vlaams vlaggen op 11 juli, werd een 
oproep gedaan « om de laatste sporen 
van de tirannie in Vlaanderen te ver
drijven ». 
Vervolgens werd hulde gebracht aan 
de bijna 75-jarige bard Willem de 
Meyer, die op krachtige wijze een paar 
liederen begeleidde. Eveneens hulde 
aan Armand Preud'homme, deze een
voudige waardige man die Vlaanderen 
op zijn manier diende en ook door de 
repressie niet gespaard werd. 
Verder bood het zangfeest een steen-
goede Jef Burm, die zijn sarkasme de 
vrije loop liet en met kleurige woord
spelingen de aanwezigen aan het gie
ren bracht. 
De bindteksten van Louis Verbeeck 
waren zoals steeds zacht-geestig, die 
van Anton van Wilderode waardig, iet
wat zwaar op de hand, maar eerlijk en 
vol poëzie. 
Het was zeer stil onder de stolp van 
het sportpaleis toen de stem van Ver-
schaeve op een oude b&fidopname 
weerklonk. 
Het geheel werd voortreffelijk en met 
ziel voor het voetlicht gebracht door 
Rita Lommé en Nand Baert. Naast de 
heren Van der Eist, Jorissen en Schiltz 
waren ook tal van VU-mandatarissen 
aanwezig. Al met al een zangfeest dat 
er weer mocht zijn en de verplaatsing 
naar de metropool meer dan waard ! 
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SOCIALE INFORMATIE 

RECHTEN VOOR - TIJDENS - NA 

LEGERDIENST 

Voor vele jongeren begint het beroepsie 
ven pas na afloop van hun legerdienst. 
Anderen onderbreken hun tewerkstelling 
om hun militaire verplichtingen te vervul
len. Voor beide groepen stellen zich bij 
het afzwaaien vragen over hun rechten 
met betrekking tot hun tewerkstelling en 
de legerdienst. 

ER IS VOOREERST HET VINDEN 
VAN WERK 

Jongens die pas van school komen en 
een betrekking zoeken worden dikwijls 
met de neus op de harde feiten ge
plaatst. Meer nog voor de bedienden dan 
voor de werklieden is de nakende leger
dienstperiode een zware handikap. De 
wettelijke verplichtingen inzake het be
talen van vakantiegeld voor de school-
periode, voorafgaand aan de eerste te
werkstelling, evenals voor de legerdienst
periode, betekenen voor vele werkgevers 
een zwaar financieel bezwaar om jonge
ren in dienst te nemen met een kontrakt 
van onbepaalde duur. Meestal vinden zij 
geen betrekking of worden hen kontrak-
ten van bepaalde duur of stagekontrakten 
aangeboden. Het zoeken naar een meer 
defmitieve betrekking begint bijgevolg 
tijdens de legerdienst, om na het afzwaai
en zo vlug mogelijk aan de slag te kun
nen gaan. 
De openbare besturen geven aan de 
werkgevers zeker geen goed voorbeeld, 
want ook daar moet men om voor een 
betrekking in aanmerking te komen eerst 
zijn militaire verplichtingen vervuld heb
ben. 
Voor, tijdens en na de legerdienstperiode 
stellen zich omtrent de tewerkstelling en 
de rechten die daaruit voortspruiten, voor
al op het gebied van de sociale zeker
heid, wellicht dikwijls vragen. Binnen het 
bestek van dit artikel kunnen wij deze 
niet oplossen. Het ligt maar alleen in on
ze bedoeling enkele tips te geven en de 
geïnteresseerden bewust te maken van 
het feit dat er op verschillende gebieden 
mogelijkheden geschapen worden, die tot 
een oplossing kunnen leiden en die men 
dus niet onaangeroerd mag laten liggen. 

VAKANTIE 

Wie gewerkt heeft vóór de legerdienst en 
een arbeidsovereenkomst heeft die door 
de legerdienst geschorst werd, heeft zijn 
rechten op vakantie en vakantiegeld, ook 
voor de legerdienstperiode. 
Wie nog niet gewerkt heeft, kan normaal 
ook geen rechten op vakantie hebben. 
Nochtans, is wettelijk voorzien dat de 
schoolperiode en de tijd vóór de eerste 
tewerkstelling recht geeft op vakantie en 
-geld, onder bepaalde voorwaarden. Eén 
van deze voorwaarden is dat men in 1973 
effektief gewerkt heeft en dat die tewerk
stelling binnen de 4 maanden na het ver
laten van de school een aanvang heeft 
genomen ; de legerdienstperiode wordt 
hierbij buiten beschouwing gelaten. 

ZIEKTEVERZEKERING 

De arbeider, bediende of staatsambtenaar 
kan tijdens zijn legerdienstperiode niet 

verder genieten van de ziekteverzekering. 
Zijn gezinsleden kunnen evenwel verder 
verzekerd blijven bij het ziekenfonds, 
waarbij de betrokkene voorheen als ver
zekerde aangesloten was. 
Sommige ziekenfondsen keren ook een 
premie uit aan de soldaten. 

WERKLOOSHEID 

Heeft de soldaat bij zijn afzwaaien geen 
werk gevonden, dan moet hij zich ten 
laatste op de derde werkdag na het ein
de van zijn legerdienst als werkzoekende 
laten inschrijven. 
Het is steeds belangrijk dat jongeren die 
juist afgestudeerd zijn zich onmiddellijk 
bij de RVA als werkzoekende laten in
schrijven. 
Na een inschrijving gedurende 75 dagen, 
kunnen mits bepaalde voorwaarden ver
vuld zijn, werkloosheidsuitkeringen geno
ten worden. 
Indien men dan na de legerdienstperiode 
werkloos is, komen de gewerkte dagen, 
zowel als de inschrijving als werkzoeken
de schoolverlater in aanmerking, om de 
rechten vast te stellen op werkloosheids
vergoeding. 

KINDERBIJSLAG 

Wanneer men vóór de legerdienst ge
werkt heeft, dan zal het kinderbijslag
fonds van deze laatste werkgever de kin
derbijslag verder uitbetalen voor de kin
deren, waarvoor deze werknemer aan
spraak op kinderbijslag kan maken. Dit 
geldt ook voor de geboortevergoeding 
voor kinderen, die tijdens de periode van 
zijn legerdienst geboren worden. 

FEESTDAGEN 

Door de nieuwe wetgeving op de feestda
gen is voorzien dat de werknemer, wiens 
kontrakt geschorst wordt ingevolge leger
dienst, recht heeft op de betaling van de 
feestdag die valt binnen de veertien da
gen na de aanvang van de schorsing. 
In geval van wederoproeping, behalve om 
tuchtredenen, moet voor elke feestdag 
die in deze periode van wederoproeping 
valt, het normale dagloon door de werk
gever uitbetaald worden. 
Zoals men kan zien bestaat een hele 
reeks bepalingen die betrekking hebben 
op de legerdienstperiode, wanneer deze 
voorafgegaan of gevolgd worden door 
een tewerkstelling als werknemer of 
anibtenaar. Het belangrijkste is dat hij 
die met legerdienst gekonfronteerd wordt, 
tijdig schikkingen treft om deze uiteen
lopende rechten te vrijwaren. 
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DE SOCIALE WETGEVING 

PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD 
RUSTPENSIOEN [II) 

B. Zeevarenden 
De pensioengerechtige leeftijd voor zeevaren
den is 60 jaar, zowel voor mannen als voor 
vrouwen. 
Let wel • Vervroegd pensioen nemen is niet 
mogelijk. 

C. Mijnwerkers 
De pensioengerechtigde leeftijd is hier : 
— 60 jaar voor prestaties als bovengronds mijn

werker , 
— 55 jaar voor prestaties als ondergronds mijn

werker. 
Belangrijk Wie gewoonlijk en hoofdzakelijk 
gedurende minstens 27 jaar in de ondergrond 
heeft gewerkt, kan onmiddellijk met pensioen 
gaan, ongeacht zijn leeftijd. 

D. Zeevissers 
De pensioengerechtigde leeftijd voor pensioen 
ingegaan vanaf of na 1 januari 1973 is 60 jaar. 

E. Zelfstandigen 
De regeling voor zelfstandigen is volkomen ver
gelijkbaar met de regeling voor de werknemers. 
Dat wil dus zeggen : 
— de algemene regel is 65 jaar voor mannen 

en 60 jaar voor vrouwen ; 
. — vervroeging is mogelijk met maksimum 5 

jaar, mits het nadeel van een pensioensver
laging met 5 % per jaar vervroeging ; 

— zelfde regeling inzake vervroegd pensioen 
zonder vermindering voor de begunstigden 
met een statuut van nationale erkentelijk
heid en voor de gewezen krijgsgevangenen 
en politieke gevangenen. 

Voor de zelfstandigen die hun vervroegd pen
sioen verzaakt hebben om te kunnen genieten 
van de (nieuwe) regeling voor arbeidsongeschik
ten, is een speciale reglementering voorzien al 
naar gelang ze dat gedaan hebben met volledige 
of met beperkte terugwerkende kracht. 

F. Gewaarborgd inkomen voor bejaarden 
De gerechtigde leeftijd is hier 65 jaar voor de 
mannen en 60 jaar voor de vrouwen. Vervroe
ging is niet mogelijk. 

G. Openbare sektor en aanverwante takken 
Voor de diensten van de staat is de pensioen
gerechtigde leeftijd 65 jaar, zowel voor mannen 
als voor vrouwen en zonder mogelijkheid tot 
vervroeging.-

De aanverwante sektoren hebben meestal inge
wikkelde regelingen ; militairen, onderwijs, 
parastatalen, gemeentepersoneel, enz. Voor het 
personeel van de NMBS is de pensioenleeftijd 
60 jaar voor mannen en voor vrouwen, behalve 
voor het zgn. rollend personeel, waar de pen
sioenleeftijd 55 jaar is. Vervroeging is niet moge
lijk. 
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DOKUMENTATIE 

Zowel rauwe als gepasteuriseerde, gebac-
tofugeerde en UHT melk kunnen het kwa
liteitslabel A of AA dragen. A melk fs 
afkomstig van melkveebedrijven die extra 
zorg besteden aan de winning en de be
waring van de melk en de gezondheids
toestand van het melkvee. De normen 
waaraan de bedrijven moeten voldoen zijn 
wettelijk vastgesteld en de kontrole op 
de naleving van deze wettelijke normen 
is in handen van de Nationale Zuivel
dienst. Voor bedrijven die AA melk voort
brengen zijn de normen nog strenger. Het 
invoeren van het A en AA label heeft 
zeker de melkveehouders gestimuleerd 
alles te zetten op het voortbrengen van 
kwaliteitsmelk. Kwaliteit die met reuze 
schreden de laatste jaren is vooruitge
gaan. Vandaag zou het zinvol zijn deze 
kwaliteitslabel te vervangen door een 
nieuw aangepast systeem. Op Europees 
vlak wordt ondermeer gedacht aan het 
invoeren van twee soorten melk. Kwali
teitsmelk voor het vervaardigen van fles-
senmelk, boter. Yoghurt, kaas enz... en 
Industriemelk die zou gebruikt worden 
om te verpoederen. Kwaliteitsmelk zou 
aan strenge normen moeten voldoen te 
vergelijken met de normen die nu aan AA 
melk worden gesteld. Uiteraard zou een 
duidelijk prijsverschil tussen beide kate-
gorieën de producenten er moeten toe 
aanzetten zoveel mogelijk kwaliteitsmelk 
te winnen. Uit het voorgaande blijkt in 
ieder geval duidelijk dat er wettelijke be
schikkingen bestaan waar noch de pro
ducenten noch de verwerkende industrie 
tussen uit kunnen. 
Nu iets meer over yoghurt en kaas. 
Yoghurt is eenvoudig gezegd melk die 
men liet stremmen onder invloed van 
specifieke yoghurt fermenten en dit bij 
een bepaalde temperatuur. 
Wanneer het produkt bereid wordt uit
gaande van volle melk heeft men vetrijke 
yoghurt en dit in tegenstelling met de 
magere yoghurt gemaakt uit afgeroomde 
melk. Er bestaan ook nog andere onderver
delingen van yoghurt in milde en zure 
soorten. Een onderscheid waarvan men 
best toch vanaf zou geraken door yoghurt 
te bereiden die én voldoende zuur is én 
voldoende aroma heeft. In ieder geval dit 
zuivelprodukt bevat alle voedzame be
standdelen van de melk en het is boven
dien gemakkelijk verteerbaar wegens de 
verzuring. De zuivelhandel biedt de ver
bruiker een zeer gevarieerd assortiment 
yoghurt dat uiteindelijk toch in drie groe
pen kan gesplitst worden. Zeer goed en 
al jaren op onze markt is de natuur- of 
witte yoghurt. Enkele jaren geleden be
gonnen sommige zuivelfabrieken hun yo
ghurt te kleuren, te suikeren of te men
gen met fruit of fruitpuip. Voor wat deze 

laatste soorten betreft wordt terecht on
derscheid gemaakt tussen « fantasie »-
yoghurt (waaraan normaal natuurlijke fruit-
extrakten en smaakstoffen werden toege
voegd) en yoghurt met echt fruit. In een 
winkel of warenhuis is het verschil tus
sen beide soorten nauwelijks merkbaar. 
Natuurlijk draagt fantasie yoghurt het op
schrift fantasie maar niet zelden op de 
onderkant van het potje of o'' de meest 
onopvallende plaats. 

(vervolgt) 
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DRINGENDE OPROEP ! 
NOODFONDS 
GROTE STAKING 
Enkele weken geleden heeft het Hof van Beroep te Luik uit
spraak gedaan in een zaak, die dateert uit de tijd van de Gro
te Staking in de Limburgse Mijnstreek (januari-februari 1970). 
Het betreft hier een betaling van 94.334 fr., die werden aan
gewend voor de aankoop van voedselpakketten voor de uit
gehongerde bevolking van de mijncité's. 

De Volksunie, die de eisen van de stakende mijnwerkers 
heeft gesteund, kan niet gedogen, dat dit bedrag verhaald 
wordt op het inkomen en de persoonlijke bezittingen van de 
toenmalige stakingsleiders. 

Wij zijn dan ook zo vrij vanaf heden een steunlijst te ope
nen : PR 000-0147697-63 van de Volksunie, Voldersstraat 71 
te 1000 Brussel, met vermelding Noodfonds Grote Staking. 
Wij rekenen op uw solidariteit I 

Het Partijbestuur. 

AKTIVITEITEN 
VAN HET 
DOSFEL
INSTITUUT 

INFORMATIEDIENST 
CENTRUM VOOR GEMEENTERAADSLEDEN 
EN PLAATSELIJKE MANDATARISSEN 
Gemeenteraadsleden en andere plaatselijke mandatarissen 
kunnen terecht bij de dokumentatieservice van het Centrum 
onder verantwoordelijkheid van de heer De Beul. 
Liefst per brief uw vragen aan het Dosfelinstituut, Tribune-
str. 14 te 1000 Brussel (Centrum voor gemeenteraadsleden). 
Telefonisch voor dringende problemen op het nummer 02/ 
17.90.75, dinsdag tussen 12 u. 30 en 14 u. 30. 

REGIONALE AKTIVITEITEN 
OOST-VLAAN DEREN 
VORMINGSKURSUS : « WIJ IN/EN DE POLITIEK » 

(Centrum Reinaert - Reinaertstraat) 
• DONDERDAG 13 JUNI : om 19.45 uur 

Café-Zaal Reinaert - Kon. M. Hendrikaplein) 
Inschrijving en uitvoerig programma bij : H. Leyseele, Zwijn
aardesteenweg 698, 9000 Gent. 

BRABANT 
VORMINGSKURSUS « GOED BESTUREN -
Samenwerken in groepsverband, aksepteren van de andere 
ffiensen en hun bijdrage ; het goed leiden van een samen
komst, o.a. een afdelingsbestuur en haar vergaderingen. 
— ZATERDAG 15 JUNI : 9.30 u. - 20.30 u. 
i.p.v. zaterdag 8 juni en van zaterdag 15 iuni (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 (maaltijden, koffie 
+ teksten inbegrepen). 
Deze aktiviteit gaat door in het Kultureel Centrum te Strom-
beek-Bever (Gemeenteplein), te 20 u . 

Ingevolge het EEG-beleid werden 
duizende land- en tuinbouwbedrij
ven uitgeschakeld en konden de 
overblijvenden alleen een be
staansmogelijkheid behouden door 
grootscheepse modernisering en 
mekanisering door belangrijke in
vesteringen op voldoend grote 
bedrijven. Hiertoe behoort zeker 

Er wordt algemeen verwacht dat 
er heel wat minder teelten onder 
verwarmd glas zullen opgekweekt 
worden. Zo gaat er dan een ver
schuiving gebeuren naar de kou
dere teelten, waardoor automa
tisch een konkurrentiepositie 
wordt in 't leven geroepen tegen
over de traditionele koude-glas-

GLASTUINBOUW 
IN DE KNEL 
de glastuinbouw, waarin na deze 
inspanningen 5000 gezinnen hun 
brood konden verdienen op circa 
2.500 ha. 
Enorme kapitalen dienden te wor
den geïnvesteerd in glasstanden 
van koud tot zwaar verwarmd, 
voorzien van energie en elektro
nische apparatuur voor klimaat
regeling. Het is duidelijk dat hier
voor veelal zware leningen wer
den aangegaan, waarvoor de inte
resten en aflossingen enkel kon
den verzekerd worden door nor
male verkoopsprijzen tegenover 
normale kostprijzen. 
Door de kwaliteit van het produkt 
en de spreiding over het ganse 
jaar, werd niet alleen een belang
rijke bijdrage geleverd voor de 
verhoging van het welvaartsni
veau van de verbruiker, maar kre
gen wij tevens vaste voet op de 
EEG- en andere markten, waar
door onze uitvoer gestadig steeg. 
Die dubbele verworvenheid wordt 
nu echter door de geweldige stij
ging van de energiekosten in 
vraag gesteld. Immers wanneer in 
november 1973 de prijs van de 
stookolie meer dan verdubbelde, 
samen met de moeilijke bevoor
rading, was het alleen te danken 
aan de uitzonderlijk zachte win
ter dat de tuinbouwers het nog 
enigszins konden uithouden. De 
dodende klop werd echter toege
bracht toen op 1-4-74 de prijs van 
de stookolie steeg tot 3,40 fr. Zo 
steeg het gemiddeld verbruik van 
zware stookolie van 40 fr. per m2 
in 71 tot 81 fr. in 73 en nu tot 
122 fr., zodat 1 ha. glasverwar
ming thans 400.000 tot 500.000 fr. 
meer kost dan 2 jaar geleden. 
Daarbij hoeft nog rekening gehou
den te worden van de ongebrei
delde stijging van grondstoffen, 
machines, sproeistoffen, lonen, 
om van de belastingsdruk maar te 
zwijgen. 

Deze toestand is eenvoudig on
houdbaar. Immers omdat de 
stookolie de zwaarste kostenfak-
tor vormt, hangt de rentabiliteit 
ook voor het grootste gedeelte 
daarvan af, maar de glastuinbouw 
kan zijn kostprijzen niet doorbe
rekenen aan de verbruil<er we
gens het spel van vraag en aan
bod. 
Is er nog uitkomst ? 

telers, alsmede een oververzadi
ging van de markt door het weg
vallen van de spreiding in de aan
voer. Op die manier zou die sek-
tor van koude-glastelers die in 
feite niets met het energiegeval 
te maken heeft, er toch even be
labberd uitkomen. 
Er is daarbij, het niet denkbeeldig 
gevaar vanuit de Kanarische Ei
landen en andere zuidelijke stre
ken, die gretig de bressen in 
onze produktie op het EEG-vlak 
zullen opvullen. Het zal ten andere 
reeds in normale omstandigheden 
een serieuze opgave worden om 
aan die opdringende konkurrentie 
het hoofd te bieden. 
Van meer onmiddellijk en speci
fiek nationaal belang is echter 
onze konkurrentiepositie tegen
over de partners uit de Gemeen
schap. Indien niet onmiddellijk 
drastische maatregelen worden 
getroffen, moeten we ons hier
over geen illusies maken. We hoe
ven hiervoor de kostprijs van 
onze stookolie van 3,40 fr. maar 
even te vergelijken met die in 
Nederland : 2,49 fr., Italië 2,05 fr., 
Frankrijk 2,21 fr. en Duitsland 
3 fr. Dit als gevolg van en naast 
allerhande maatregelen die in 
deze verschillende landen langs 
allerlei achterpoortjes worden ge
troffen ter beveiliging van de ei
gen glastuinbouw. Vooral Neder
land toont zich hierin bedrijvig, 
door premies voor overschakeling 
op goedkoper aardgas, voor af
braak van bedrijven met minder 
toekomstperspektief, rentetoesla
gen op olieaankopen en . een 
BTW van 4 percent tegenover 14 
percent in België, 
in dergelijke voorwaarden kunnen 
wij het zo stellen, dat wij niet 
alleen van onze buitenlandse 
markten zullen verdreven worden, 
maar zelfs in eigen land door 
onze noorderburen worden dood-
gekonkurreerd. 
Wat dan ? 

Twee zaken moeten gebeuren. 
Eerste. Er moet een absolute ge
lijkschakeling komen van stook-
olleprijzen in heel de EEG, met of 
zonder gelijkgeschakelde natio
nale steunmaatregelen. 
Tweede. Na en naast deze ver
wezenlijking moet de globale ge
meenschappelijke produktie be

schermd worden door strenge re
glementering en kontrool van de 
invoer uit derde landen. 
Hiervoor is echter een waarach
tige gemeenschappelijke geest 
nodig en een onverdachte solida
riteit. Over dat laatste zijn we 
echter het liedje zat gezongen 
en er zijn vooralsnog geen teke

nen die er op wijzen dat we spoe
dig het alleluia van de innige 
broederschap zullen kunnen zin
gen. 
Daarom is er slechts één weg, 
n.l. dat onze regering het moet 
doen. Dat wil zeggen, ten minste 
doen wat andere regeringen doen, 
met of zonder de zegen van de 
EEG-administratie. Zij kan alvast 
zonder enig tijdverlies beginnen 
met de BTW en aksijnsrechten 
gelijk te schakelen met de Neder
landse. Er moet n.l. direkt gehan
deld worden daar het teeltplan 
74-75 kortelings moet worden op
gesteld. Het is n.l. ondenkbaar en 
ondoenbaar dat de glastuinbou
wers onder de huidige voorwaar
den een zelfmoordavontuur zou
den tegemoet gaan. Er moeten 
daarom dringend maatregelen ge
troffen worden. Dat hoeft niet 
brutaler te gebeuren dan andere 
regeringen dat doen, maar min
stens kordaat de belangen van 
de eigen burgers verdedigen. Dat 
is eenvoudig een nationale plicht 
voor een nationale regering, zo
lang er geen daadwerkelijke ge
meenschappelijke solidariteit be
staat. 

LUDO SELS, 
volksvertegenwoordiger 

MEDEDELING 
VAN PARTIJBESTUUR 
Het Partijbestuur van de Volks
unie besprak het verloop van de 
verschillende kontakten die wer
den genomen met het oog op een 
eventuele verruiming van de re
gering. 
Het Partijbestuur bevestigt dat 
thans spoedig meer duidelijkheid 
in de toestand zou moeten ko
men en dat vóór het zomerreces 
ondubbelzinnige beslissingen of 
opties moeten genomen worden. 
De sociaal ekonomische toestand 
vraagt trouwens een vlugge en " 
kordate aanpak door een stabiele 
regeringsmeerderheid. 
Het Partijbestuur formuleerde ten 
behoeve van de onderhandelaars 
van de Volksunie een aantal 
standpunten en, verwacht dat de 
eerste minister het initiatief zal 
nemen. 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN CARR.) 
WENSEN 

Arr. bestuur en arr. raad wen
sen hun kollega's Joost Goris en 
Annemie Mees van harte geluk bij 
de geboorte van hun eerste aan
winst, en wel een fijn en flink 
" Kaatje ». Proficat Annemie en 
Joost, en een flinke opgroei voor 
uw Vujo-Kaatje I 
OP DE PURP'REN HEI 

Alle kaderleden en afdelingsbe
sturen dienen onmiddellijk de hen 
toevertrouwde inkomkaarten van 
onze KVO-voorstellmg en Armand 
Preud'homme-hulde (12.6 74) glo
baal af te rekenen door storting 
op onze arr. bankrekening nr 
550-3053400-27 van VU-arr Ant
werpen. 
KOO 

In het raam van de arr VViVI-
werking Antwerpen en als laatste 
VVIVl-vóór-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 
in het gemeenschapscentrum 
.1 Drie Eiken ». Drie Eikenstr te 
Edegem. 
ARR. RAAD 

Vrijdag 14 juni e.k. te 20 u. 3C 
(laatste vóór de vakantieperiode) 
in « Trefpunt •>. Turnhoutsebaan 
28 te Deurne. 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Voor al uw problemen is er 's 
maandags op het sekrefariaat 
Wetstraat 12 steeds een volksver
tegenwoordiger ter beschikking 
van 16 tot 20 u De andere dagen 
is het sekretariaat open van 9 tot 
16 u 30 Tel. 36.84.65. 
KOO 

Voor KOO-aangelegenheden. ge
lieve een asfpraak te maken met 
dr De Boe, tel. 33.97.90 of Fr De 
Laet, tel. 33.68.92. 

BALEN-OLMEN 
ANZ - ZANGFEEST 

Inlichtingen in •• De Leeuwen ». 
Kerkstr. 63, Balen of tel. Vaes 
Georges 33.720. 

BERCHEM 
<VO-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 

BOECHOUT-VREMDE 
BBESTEL NU 

Uw kaarten voor de Armand 
Preud'homme viering door de 
\/olksunie aan 75 fr. bij Fred Ent-
orouxk, Kapelleveldstr 3, Boe-
;hout 
KAAS- EN WIJNAVOND 

Eens gezellig bijeen m Vlaams-
nationale kring. Negen kaassoor
ten met brood en een fles heer
lijke Franse wijn om alles door te 
spoelen Op 7 juni te 20 u. 30 in 
't Kelderke (Jef Van Hoofplein) te 
Boechout. Inschrijving (50 fr. per 
persoon) bij voorzitter Fred Ent-
brouxk. 

BORGERHOUT 
KAARTEN 

Voor de IJzerbedevaart zijn te 
bekomen bij mevr. Van Geert, Lt 
Lippenslaan, tel. 36 68 29. 
GELUKWENSEN 

Het bestuur en de leden van 
onze afdeling feliciteren de h en 
mevr Van Zundert ter gelegen
heid van hun gouden huwelijksju
bileum Mogen de jubilarissen in 
goede gezondheid en omringd van 
hun talrijke kinderen en kleinkin
deren groeien naar een diamanten 
huwelijksjubileum 
AMNESTIE 

Vujo-Borgerhout houdt een hon
gerstaking van vrijdag 31 mei tot 
en met maandag 3 juni in het lo
kaal « Trefpunt •> te Deurne. Onze 
VU-jongeren hebben reeds ver
schillende keren medegewerkt 
aan amnestie-akties. 

We mogen onze leden en sim-
patisanten wel verzoeken een so-
iidariteitsbezoek te brengen aan 
onze moedige hongerstakers. In
lichtingen neme men bij Guido 
Weyn, tel 21.42 83. 

LEDENVERGADERING 
Vrijdag 21 juni a.s. te 20 u. 30 

in de « Nieuwe Carnot ». Spreker, 
senator Van Ooteghem. 
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, Gitschotellei 335, 
tel 21.42.83, 

DEURNE 
A PREUD'HOMME-VIERING 

Kaarten zijn te verkrijgen bij 
Dedrie, Ergo de Waellaan 28, 
•3eurne-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 : (jeugd-
klub Die Leu en Vlaamse Kring) ; 
Emmen Gerd, Ganzenkoor 97 ; Put-
teneers Guido, Lintsestwg 128 ; 
Aerts Willy, Rietlei 12 ; Sels Mar. 
leen, Muggenberg 24 ; Lemmens 
Marilyn, Mechelsebaan 166 
Daems Alfons, Hoogstr. 322 
Erik Nauwelaerts, Stationsstr. 1 
zaal Luna, Handelsstr. 14, 
EDEGEM 
IJZERBEDEVAART 

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

De kinderen van 5 tot 12 jaar 
kunnen hun tekeningen over de 
dierentuin of de speeltuin inleve
ren in " Drie Eiken », voor 1 juni. 
NELLY MAES KOMT I 

Vrijdag 14 juni a.s. is volksver
tegenwoordiger Nelly Maes de 
gast van onze afdeling. Zij zal han
delen over de nieuwe taak van de 
Volksunie. 
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, Leliën-
laan 62, tel. : 64.55.14. 
Lode Van Vlimmeren, Hoogboom-
stwg 22, tel. ; 64.41.48. 
Veerie Thyssens, Geestenspoor 
72, tel. : 41.04.41. 

HOBOKEN 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Elke maandag en dinsdag van 
18 u. 30 tot 19 u. 30 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 
SEKRETARIAATSAVONDEN 

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. 
Medewerkers-vrijwilligers zijn er 
altijd welkom I 
HULDIGING A. PREUD'HOMME 

Zie arr. berichtgeving. Kaarten-
verkoop via ons bestuurslid L. 
Defossé, tel. 57.31.31. 
DEELNEMING 

Op 20 mei overleed, na een 
langdurige ziekte, dhr Jozef Ver-
baet, vader van onze fraktievoor-
zitter dr Ludo Verbaet. Het be
stuur en de afdeling betuigen 
hierbij nogmaals hun deelneming. 

MERKSEM 
IJZERBEDEVAART 

Wie mee wil met de luxe-auto
car naar den IJzer, kan inschrij
ven in Tijl, bij Alfons Brat, Tram-
mezandlei 11 of bij K. Van Bockel, 
St Lutgardisstr. 56, tel. 45.57.77. 
Zoals vorige jaren zullen de deel
nemers opgeladen worden aan de 
drie kerken van Merksem. Alle 
inlichtingen aan bovenstaande 
adressen te verkrijgen. Prijs per 
deelnemer, inkl. drinkgeld voer
der : 180 fr. Kinderen of kleinkin
deren van leden betalen 100 fr. 
Uur van vertrek in Tijl vernemen. 
Vertrek uit Diksmuide rond half 
vier, naar Damme, enige pleister
plaats, vertrek aldaar, rond zeven 
uur, naar Merksem. Tijdig terug. 
11 JULl-HERDENKING 

Aan al de leden en simpatisan-
ten van de Volksunie, aan al de 
kringen die in den Tijl gevestigd 
zijn kunnen wij met vreugde me
dedelen dat het bestuur van de 
VU-Merksem besloten heeft om 11 
juli in ons lokaal te vieren, en dit 
op de dag zelf, dus op donderdag 
11 juli te 20 u. Allen die begaan 
zijn met de goede gang van onze 
Volksunie, zullen op dit gezellig 
samenzijn hun gezicht willen laten 
zien. Wij zullen de leeuwen nog 
eens laten dansen. Er zal eten en 
drinken zijn. Den Tijl moet op elf 
juli weer eens vollopen. 
RUSTHUIS •• MELGERHOF » 
OPEN-DEUR-DAG 

Zaterdag 8 juni : 14 u. : offici
ële opening, opening van de ten
toonstelling ; 15 u. : turndemon-
stratie door de turnkring Hou ende 
Trou ; 16 u. : optreden van pop
penspel Pats ; 17 u. : volksdans 
door KAV Sint-Bartholomeus ; 19 
u. koncert door de harmonie 
Vooruit ; 20 u. : bal in de feest
tent met het stemmings- en dans
orkest Ewald Froh. 

Zondag 9 juni : 9 u. ; optreden 
van het koor van het Sint-Eduar-
dusinstituut tijdens de eucharis
tieviering ; 11 u. : koncert door 
de kon. harmonie StBartholomeus; 
15 u. : namiddag van de derde 
leeftijd met medewerking van de 
accordeonband Musicorda, orkest 
The Atkins, zanger Steve Jacobs, 
animator Rik Joosesns ; 20 u. : 
bal in de feesttent met het dans
ensemble The Playmates, anima
tor Rik Joossens. 

Verder nog : tombola, bodega, 
reuze ballonwedstrijd, snack-bar, 
diamontage. 

Onze VU-mandatarissen in de 
KOO, Leo Michielsen, voorzitter 
en Omer Stevens, lid, nodigen ons 
uit op deze feesten. 
MORTSEL 
IIJZERBEDEVAART 

Met het gewestelijk IJzerbe-
devaartkomitee Mortsel, vertrek
ken wij te 6 u. 30 (op zondag 
Duitse Soldatenfriedhof te Lan-
gemark en het Britse Tyne Cot 
Cemetry te Passendale. Opont
houd te Roeselare en avondmaal 
-f gezellig samenzijn in « De 
Groene Poorte >• te Brugge. Reis
som : 300 fr. (avondmaal inbegre
pen). Inschrijven bij Wim Glaes-
sens, Pastoor Deensstr. 19, tel. 
55.39.09. 
ARMAND PREUD'HOMME 70 

- KVO-voorstelling « Op de Purp' 
ren hei » op 12 juni e.k. 
LENTEWANDELING 

Op maandag 3 juni (tweede 
Pinksterdag) gaat de VU-Mortsel 
op stap langs de Scheldeboorden 
in Klein Brabant. Samenkomst en 
vertrek te 10 u., iparkeerplaats 
aan de supermarkt GB. Inschrij
ven bij Emiel Croes, Steenakker 
90, tel. 49.12.20. 
GOUDEN JUBILEUM 

VU-afdeling en bestuur Mortsel 
sluiten graag aan in de 'Vvenserij 
aan het adres van de « gouden 
jubilarissen », de h. en mevr. Fr. 
Peeters-Van Cleemput, Kerkstr. te 
IVlortsel. Wij wensen dit kranig 
door-Vlaams echtpaar nog vele ge
lukkige jaren in flinke gezondheid. 

NIEL 
DIENSTBETOON 

Onze vrienden Guido Michiels 
en Frans De Meulemeester staan 
elke vrijdagavond van 20u. af in 

JUNI 

7. Boechout : Kaasavond te 20 u. 30. Lokaal •• 't Kelderke ». 
11. Edegem : VVIVI-(Arrondis.) — COO-leden-vergadering 
12. Antwerpen : VU-arr. Antwerpen : « Huldiging Armand 
Preud'homme ». 
14. Deurne : Arr. raad. 20 u. 30. Lokaal « Trefpunt », Turn
houtsebaan 28. 
16. Edegem : Prijsuitreiking jeugdtekenwedstrijd, Ingericht 
door het VNSE. Lokaal « Drie Eiken » (VI. Nat. Centrum). 
21. Borgerhout : Ledenvergadering, 20 u. 30. Lokaal « Nieuwe 
Carnot ». Spreker : sen. Oswald van Ooteghem. 
30. Diksmuide : Ijzerbedevaart — Voor allen I 

Di€nscB€coon 
ANTWERPEN 
Volksvertegenwoordiger A. DE BEUL 
KONTICH : lok. Alclzar, iVIecelsestwg 22 (03/37.13.32), van 19 tot 20 u. 
BOOM : VU-Ontaal-Centrum, Antwerpsestr. 556 (03/88.05.03) van 20 
tot 21 u. 
Senator W. JORISSEN 
3 JUNI : 
MARIEKERKE : Gasthof De Hert, van 18 tot 19 u. 
BORNEM : café De Eenhoorn, Stationsstr. (03/80.12.18), van 19 tot 20 u. 
WILLEBROEK : bij A. Suykens, Vinkestr. 23 (03/86.86.48), van 20 tot 21 u, 
TISSELT : In de Leeuw van Vlaanderen, Westdijk 37 (03/78.76.61), van 
21 tot 22 u. 
Senator C. VAN ELSEN 
7 JUNI : 
BALEN : «Bij de coiffeur» Berckmans, Kerkstr. 57, van 19 u .30 tot 20 u. 

het sekretariaat klaar om uw 
problemen op te lossen. 

ST-JOB-IN-'T-GOOR 
IJZERBEDEVAART 

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

WILRIJK 
PROPAGANDA 

IJzerbedevaart (30 juni) en Gul-
densporenviering (11 juli) zijn 
weer in aantocht. Nu in België 
eindelijk officieel het bestaan van 
Walen en Vlamingen erkend is, 
past het dat wij op die dagen on
ze eigenheid tonen en de leeuw 
uitsteken. 

Leeuwevlaggen en meer dan 50 
andere propagandamiddelen zijn 

steeds te verkrijgen bij Guy Eg-
germont ('t Leeuwke), Hulststr. 18 
(tel. 28.05.62). Zo'n leeuw op ny
lon kost, zonder franjes 250 fr. en 
met franjes 450 fr. Echt geen on
overkomelijke prijs voor een vlag 
van 1 m X 1,5 m ! 
IJZERBEDEVAART 

Wie mee wil met de bus be
taalt 120 fr. (75 fr. voor kinderen 
tot 14 jaar) en schrijft in bij MIa 
Damen (tot 20 juni), Koolhofstr. 4 
tel. 28.15.17). Na de bedevaart 
maken we een rondrit door de 
Vlaamse Ardennen. Terug thuis 
rond 20 u. 

WOMMELGEM 
LEEUWEVLAGGEN 
IJzerbedevaart op 30 juni e.k. 
Vlaams Nationale Feestdag op 11 
ili en voor Wommelgemse bloe-
menstoetdag. Vlagje kopen ? Even 
bellen : Welkomstr. 116, 53.86.68. 
Vlagje hangen I 

LIER 

De Volksunie van Lier kan het niet meer aanzien dat bijna 4 jaar nadat 
het meisjesweeshuis in het Begijnhof door brand gedeeltelijk werd 
verwoest het nog steeds niet aan herstel toe is. Daarom trokken zij 
zaterdag jongstleden met een symbolische ploeg metselaars het Begijn
hof binnen om een even sympolische restauratie uit te voeren. 
Tergelijkertijd werd een tekst aan de bevolking uitgedeeld. Hieruit een 
fragment : 
« Kijk maar eens naar de stenen onder de dakgoot. Ze zien eruit alsof 
ze elk ogenblik op uw achtbaar hersenpanneke kunnen vallen. 
En nu ge toch naar boven kijkt, pas op dat ge uw benen niet breekt, 
want de stenen .liggen hier op zijn hobbel en sobbelst ! Toen Z.M. 
Koning Boudewijn hier enkele jaren terug op bezoek kw^m, werden die 
kinderkoppeken's eens netjes herlegd, en met cement aangestreken. 
Maar als er enkele oudjes hun benen over breken of toeristen (die 
hier dan toch een blijvende indruk opdoen over onze stad) dan is dat 
allemaal overbodige luxe. Wel, wel, 't is proper, dat moeten we zeg
gen ... ». 
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BRABANT 
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
(Arrondissement) 
SEKRETARIAAT 

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

Voorz . Rom De Craen ; sekr. ; 
Marcel Dominet (org. en uitbouw 
soc. dienstbetoon) ; Penningm. : 
T. Boenders ; prop. : Marcel Her-
nalsteen ; org. en l<oórdinatie met 
de afdelingen • Erik Cleckx en 
Toon Van Genechten ; V. VI. 
Mand. . Willy De Saeger ; ver-
antw. aggl. : Wim Van der Eist ; 
verantw. reg. pers : Mark Smout 
en Marcel Hernalsteen (tevens 
arr. blad) ; verslaggever : Liliane 
Walravens-De Clercq ; prov. 
voorz : Piet Vranken ; Vujo : Wim 
Lauwaert. 

ASSE (Fed.) 
POLITIEK KOMITEE 

Maandag 10 juni om 20 u. sa
menkomst van verkozenen en po
litiek komitee. Bij Juul Van Doo-
ren te Asse. Iedereen is (stipt) 
aanwezig ! 

ASSE 
EEN NIEUWE TRADITIE ZET IN ! 

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

BRUSSEL 
KONIJNENFESTIVAL 

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

BERG 
IJZERBEDEVAART 

Indien voldoende belangstelling 
richten wij dit jaar ook een bus in 

11 JULI 
Wij vieren onze Vlaamse feest

dag door massale bevlagging. 

DIENSTBETOON 
B. Maas en M.L Thiebaut, ge

meenteraadslid : zonder tegenbe
richt, dinsdag 4 juni in Keizershof 
te Kampenhout van 20 u 30 tot 
21 u .30. 

16 juli ; in Fauna Flora te Berg 
van 20 u 30 tot 21 u. 30. 

Volgende gemeentemandataris
sen staan ten dienste bij hen ten 
huize en op afspraak • G. Van In-
gelgom ; G. Van Der Bist ; M.L 
Thiebaut, gemeenteraadslid te 
Berg ; ,P. Vander Vorst, schepen 
van Nederokkerzeel. 

DUISBURG 
DIENSTBETOON 

Vlug een telefoontje naar F. 
Thenaerts, 02/57.55.89, en u bent 
geholpen. 

HEVERLEE 
IJZERBEDEVAART 

Volwassenen 200 fr., jeugd tus
sen 12 en 16 jaar 150 fr., kinderen 
onder de 12 jaar 100 fr. 

Te storten op rekening van 
P. Toilet, Zwaluwenlaan 2, Hever-
lee, nr 734-3320714-25 bij Cera-
Leuven. 

LEUVEN (Arr.) 
DIAWAGEN 

Omdat men bezig is aan het 
maken van een nieuwe diamonta
ge, zal de diawagen gedurende 
een tijdje uit de cirkulatie worden 
gehouden. Derhalve worden alle 
geïnteresseerden verzocht enkele 
weken geduld te oefenen Na het 
verlof zal de diawagen echter 
maximaal worden ingezet, tenein
de de VU in het arr. Leuven nog 
meer bekendheid te geven. Het 
IS onze bedoeling in alle belang
rijke plaatsen van het arr. te ko
men, tegen half 1975. De nieuwe 
diamontage staat er ween borg 
voor, dat de publieke opinie er 
belangstelling zal voor hebben. 
Alle inlichtingen bij de arr verant
woordelijke voor propaganda 

WIJ-VLAAMS-NATIONAAL 
Velen in het arr. Leuven krijgen 

wekelijks ons blad in de bus. Zij 
namen inderdaad een abonne
ment. Nog een hele hoop mensen 
echter hadden tot op heden noa 
met de gelegenheid ons blad te 
lezen. Een gedeelte is, bij gebrek 
aan propaganda, zelfs niet op de 
hoogte van het bestaan van een 
VU-pers. Daaraan kan beslist ver
holpen worden. Welke afdeling 
waagt het er op om huis aan huis 
proefnummers van « Wij » te gaan 
bussen ? Wedden dat er verschil
lende abonnementen uitkomen ? 
Doe eens iets konkreet, breng 
« Wij » aan de man of vrouw I 
Wij wachten op een telefoontje 
van de eerste afdeling, die een 
•• Wij »-aktie gaat voeren ! 

DATUM VRIJHOUDEN 
De afdelingen en kantons wor

den verzocht de datum van 12 ok
tober vrij te houden, omdat op die 
dag 't Herfstdansfeest van de VU-
arr Leuven zal plaatshebben. Eens 
te meer moet deze dansavond een 
sukses worden Het zou spijtig 
zijn, indien sommige afdelingen 

er niet zouden bij zijn, omdat zij 
per vergissing iets gepland heb
ben. 
LEUVEN (Arr.) 
IJZERBEDEVAART 
Inlichtingen : neem tel, kontakt 
met Willy Somers, Klappijstr. 55, 
Molenstede, tel. 013/32669. 

LIEDEKERKE ' 
GELUKWENSEN 

Gisteren trad Frieda Asselman, 
dochter van de h en mevr. Fons 
Asselman-De Leeuw, in het huwe
lijk met de heer Hubert De Neys. 
Aan het jonge bruidspaar een zon
nige Vlaamse toekomst en de 
beide families van harte gefelici
teerd. 

MERCHTEM 
BUS NAAR DIKSMUIDE 

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

SOC. DIENSTBETOON 
Elke 4de vrijdag van de maand 

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

VILVOORDE (Fed.) 
WANDELNAMIDDAG 

Zondag 9 juni in het Brabantse 
Bruegellandschap aan de Zenne, 
met samenkomst te 14u. op het H. 
Teirlinckplein aan de kerk van 
Beersel. Alle VU-leden en simpati-
santen worden verwacht. 

VILVOORDE 

GELUKWENSEN 
Het bestuur van de afdeling Vil

voorde wenst Frans en Maria De 
Neef zeer hartelijk geluk bij hun 
gouden bruiloft. 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijvingen voor de bus bij 
de bestuursleden en in boekhandel 
Tijl. Ook de omliggende afdelin
gen die geen bus inleggen kun
nen bij ons inschrijven, Kontakt 
opnemen met Serkeyn Eugeen, tel. 
51.34 15. 

STAD DIEST 

Een betrekking, in vast verband, van redder bij het gemeente. 
bestuur van Diest, is vakant. 
Inlichtingen en voorwaarden zijn te verrkijgen in het stads-
sekretariaat. 
Uiterlijke datum van indiening der kandidaturen : 17 juni 1974. 

NAMENS HET SCHEPENKOLLEGE : 

De Sekretaris, 
R. TIMMERMANS 

De Burgemeester, 
G. CLUCKERS 

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-Stadssekretarlaat) of 

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

DienscBecoon 
Volksvertegenwoordiger J. VALKENIERS 
3 JUNI : 
SCHEPDAAL : Gemeentehuis, van 18 u. 30 tot 19 u. 30. 
6 JUNI : 
SCHEPDAAL : Gemeentehuis, van 10 tot 12 u. 

BIJ DE HONDERDSTE « NIEUWE KIJK » l 

« Nieuwe Kijk » is de naam van het Leuvens arrondissementeel VU-
informatieschrift. Het kent verschillende uitgaven : maandelijks voor 
leden en simpatisanten, soms huis-aan-huis voor de 136.000 huisbussen 
van ons arrondissement en geregeld verschijnt het in speciale oplagen 
voor belangstellenden. 
Roger Lenaerts (Hoeieden) en Omer Steena (Haasrode) kan je beschou
wen als de redaktievaders. Ben Peeters (Herent en nu Kampenhout) 
zorgde voor de opmaak. De mensen achter de schermen, die je feite
lijk te weinig « ziet » zijn Ludo van Lent (Herent) die de verbindings-
man met de post is (Anseele kan er wat bij leren I) en vooral Joz. en 
Alice Loosen-Van Ackere (Herent-Wijgmaal). 
Je ziet Joz. Loosen hierbij op de foto midden in het verzendingssekre-
tariaat van het arr. Leuven, dat hij zo bereidwillig in zijn huis onderdak 
verleent. Honderd « Nieuwe Kijk »-en op ongeveer 5 jaar tijd ! Hoeveel 
uren stencil- en offsetwerk ; hoeveel adresvlinders kleven, hoeveel 
bandjes ? Wie zal het berekenen ? En dat allemaal zonder eigenbaat 
voor onze ontvoogdingsbeweging. Vele zogenaamde intellektuelen en 
weigestelden mogen een voorbeeld nemen aan de inzet van deze men
sen. Alice en Joz. met al de kinderen, we zijn er jullie dankbaar om ! 

WILLY KUIJPERS, 
kamerlid. 

VOLKSUNIE ASSE - JONG ASSE 

2e GROOTS HOFFEEST 1974 in HOF DE EENHOORN, Keierberg Asse 

Z A T E R D A G 1 J U N I 

— 's Namiddags kosteloos rendez-vous der gepensioneerden. 
An imator Theo V a n den Bosch. 

— 's Avonds grote show- en dansavond met Sandra en Andres 
om 2 0 u. 

Z O N D A G 2 ) U N I 

— 's Namiddags enig k indert ref fen met T V - v e d e t t e Luk Apper-
mont , zangeres Michel la en hun populaire k lown . 

's Avonds grote dansavond met het begeleidingsorkest van 
van Freddy Breek en zangeres V i v i . 

Z a t e r d a g a v o n d en zondag vanaf de middag u i t e r s t ve r zo rgd ho f r es t au ran t en bodega - kos te loze en r u i m e p a r k i n g - san i ta i re w a g e n . 

D i t is een o rgan isa t ie van V U - A s s e en j o n g Asse 

1 JUNI 1974 
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2.000 ZONNIGE LENTEMANTELS 
i i l i i i l . 

; . ^ ' 

Hoe Iwreikt U best SUCCES KLEDING lUEYERS 

WACHTEN OP U BIJ 

SUCCES KLEDING MEYERS 

U WEET DAT WIJ VOOR 
''WIJ" LEZERS EEN 
BOONTJE HEBBEN 
Vanaf heden tot 15 |uli zi|n het 400 lezeressen die w i | 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 veel geld sparen 

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

Er IS keus tussen ruim 2000 lente- en zomermantels voor de |eugd, 
de |onge dame en de dame 
Samengebracht uit de beste Europese kollekties, gaat U zowel de |onge, 
modieus sportieve als de zeer geklede klassieke mantel vinden 
En dan brengt SUCCES KLEDING U nog die ongeloofi'i|ke keus m vesten-
kleed|es broeken rokken bloezen en regenmantels 

Alleen aan fabriekspri|zen 

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 

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

M E Y E R S 
A DE LANOLESTRAAI <ia N El 

BON 
n 

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 

Beroep 

postnummer 

I 
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 



J AAK YANDENEULEBROUCKE: 

IMT6IMKW 

VERNIEUWENDE IDEEËN 

DURVEN WAARMAKEN 

Jaak Vandemeulebroucke is 

niet alleen een nieuwkomer, 

maar ook de benjamin in het 

parlement. 

Men mag verwachten dat hij 

in het heilige der heilige na

gels met koppen zal slaan. 

Zijn beheerst, maar vastbera

den temperament z o r g d e 

reeds eerder voor scherpe 

redevoeringen (onder andere 

op de IJzervlakte), die niet 

zonder weerklank bleven. 

Een tweede sterke troef van 

het nieuwe Oostendse kamer

lid is ongetwijfeld zijn sterke 

studieijver, en zijn dossier

kennis bij publieke optredens. 

De jongeren in de Volksunie zul
len een goede woordvoerder vin
den in Jaak Vandemeulebroucke. 
Hij heeft trouwens zo zijn ideeën 
over de noodzaak om de jongeren 
op de goede wijze te benaderen. 
« Men moet de jonge mensen niet 
aanspreken met feiten uit het 
verleden, maar vertrekkend van
uit hun konkrete situatie en hun 
interessepunten. De ruime inte
resse voor de wereldproblema
tiek, die bij de jonge generatie 
gelukkig aanwezig is, maakt het 
mogelijk om nu meer dan ooit 
het inzicht bij te brengen in de 
noodzaak om een Europa der vol
keren te realiseren ». 

HERBRONNEN 

Jaak Vandemeulebroucke beliep 
de Leuvense kasseien, op het 
ogenblik dat de universiteitsstad 
in rep en roer stond door de he
vigste straatgevechten in de 
strijd om « Leuven-Vlaams ». Ook 
bij de marsen op Brussel bleef hij 
niet achterwege. Hertoginnedal 
heeft hem dan ook als jonge Vla-
mink sterk ontgoocheld. Maar, 
het IS typerend voor Jaak dat hij 
in hoofdzaak door studiewerk een 
stevige Vlaamsnationale overtui
ging heeft gevormd. 
Hij deinst niet terug voor slogans, 
maar die mogen niet hol zijn ; 
die moeten een diepgewortelde 
idee kristalliseren en in de verf 
zetten. 

Door zijn Inzet in de VVL-leer-
krachtenorganisatie, was hij in de 
gelegenheid om een goede kijk te 
krijgen op de problemen van het 
onderwijs. 

PORTRET 

Wm^^^ 

Een nieuwe leerkracht In het parlement, die bovendien een 
scherp inzicht heeft in de ontzaglijlie onderwijsproblematiel<;, 
is uiteraard een bijzondere aanwinst voor de Volksunie. 
De stille studieplannen van Jaak Vandemeulebroucke zullen 
weldra enkele toestanden in een schril daglicht plaatsen. 
Het 31-jarige kamerlid (geboren te Avelgem, 1943) heeft er 
zijn levenstaak van gemaakt om voortdurend te blijven stu
deren. Daarom koos hij het beroep van leraar. 
Hij volgde de kursussen aan de universiteit te Leuven (KUL), 
en werd in 1965 licentiaat Geschiedenis. 
Dat diploma gaf hem de mogelijkheid om leraar te worden 
in het kollege te Oostende, waar hij tot net voor zijn verkie
zing als parlementslid bleef lesgeven. 
Hij interesseerde zich reeds vroeg voor de politiek, en werd 
dan ook snel aktief in de plaatselijke afdeling van de Volks
unie. 
Sinds 1970 zetelde hij voor de VU in de gemeenteraad van 
Oostende. 
Intussen werd hij provinciaal direkteur van het Dosfelinsti
tuut, en deed hij zijn intrede in de partijraad. 
Maar, vóór dat uitgesproken politieke engagement, was hij 
reeds elders in de Vlaamse beweging bijzonder aktief. 
Bij de Vlaamse Volksbeweging is hij lang geen onbekende. 
Hij was een van de aktieve trekpaarden in de werkgroep 
Nieuw-Vlaanderen, en zetelde in het IJzerbedevaartkomitee, 
als vertegenwoordiger van de jongere generatie. 
Maar, vooral maakte hij zich bijzonder verdienstelijk, en ver
wierf hij meteen een grote bekendheid, toen hij in '69 samen 
met Willy Kuijpers en anderen de Vereniging van Vlaamse 
Leerkrachten oprichtte. 
Op 10 maart tenslotte, kreeg hij als tweede VU-kandidaat 
voor Oostende-Veurne-Diksmuide, 4.384 voorkeurstemmen 
(16,7 t.h. van het lijsttotaal), wat hem het paspoort van 
parlementslid opleverde. 

Jaak Vandemeulebroucke is een 
hardnekkige voorstander van de 
heel-Nederlandse integratie, ook 
op onderwijsgebied. Hij zette zich 
vooral in voor de streken waar 
het Nederlands in het onderwijs 
wordt beduveld (Brussel, Voer
streek, Komen-Moeskroen, Frans-
Vlaanderen). 

Door de Vlaamse leerkrachten 
moet er, volgens hem, eksperi-
menterend en vernieuwend ge
werkt worden, op pluralistische 
basis, en niet-syndikaal gebon
den. 
Alles moet toegespitst worden 
op de kwaliteitsverbetering van 
het onderwijs. Daarvoor is een 
bundeling van de progressieve 
krachten nodig. 

&2<<iïiiXv:.:v:.>n 

r » • • • • • Ê, m!^ ^% 
• • • • • • • • a ^ ^ ' 

• • • • • • • • • • • « • • « -
• • • • • • • • • • « • • • »* 
• • • • • • • • • • • • • • • « 

• • • • . . . • • . • a a • a ^^ 

' •_• a a a ,•-•••.• • • • • • a a a ^ ^ 
,•••_•.• • • a a a a a a L 1 L»_» • •.• a a a a a a a r ^ ' ^ *.• « « a a a a a a a a 

• • a a a a a a a a -
^ . - _ « . « • • a a % » ' -

'>:<-
^ ' : y : X * ; ' ; - . - . - . - a - a 

' ' • • a a a a a a a i 

,*_•_•_• • a a a • i n i~»_» •_ • a a a a a a ~ -!_• • • a a a a a I • a a a a a a * * 
• • • a a * • * • c 
' • _ • _ • a * • • • « I •_• a • • • • • • • • • ^ a * • • • • I 

a a • * • • I 
- a a a * * 
. - a a • • I 
« • a a * « » * 

PARLEMENT 

Jaak Vandemeulebroucke voelt 
zich best op zijn plaats in de 
Volksunie, omdat het een volkse 
en Vlaams-natlonaie partij is. 
« Men kan bijvoorbeeld moeilijk 
geloven in de CVP of de BSP die 
medeverantwoordelijk zijn voor 
het drama van Zwartberg •. 
In het parlement wil hij zich 
uiteraard inzetten voor het door-
duwen van de vernieuwende 
ideeën in de onderwijswereld. 
Maar ook het kultuurbeleid en de 
ontwikkelingssamenwerking staan 
op zijn programma : 
9 kultuurpakt : demokratisering 
van de kuituur, en ontzuiling ; 
# ontwikkelingssamenwerking 
is een ontzaglijk groot probleem, 
dat onvoldoende aan bod komt 
(de wapenhandel bijvoorbeeld) ; 
# schoolpakt : mag niet langer 
een schoolgebouwenpakt blijven. 
# pluralistische school : kan men 
niet opleggen als een verplich
tend, alleenzaligmakend school
type. 
— men kan zich inspireren op het 
gemeentelijk onderwijs, dat even
wel ook dringend moet herwaar
deerd worden ; 
— de s c h o o l gemeenschappen 
moeten een ruimere autonomie 
krijgen (ontmanteling van politie
ke en bisschoppelijke hiërarchie); 
—• onderwijsminister, moet « ma
nager » worden van alle school
netten (rijksonderwijs moet eigen 
inrichtende macht krijgen). 

bart 

99 In de onderwijswereld is een Vlaamse dynamiek 
nodig. De Vlaamse beweging wordt er angstvallig doodge
zwegen of zelfs bestreden. 
Ook moet er dringend wat gedaan worden aan het leraars
ambt, dat totaal verzuild is. 
En, ten derde, wordt het meer dan tijd dat de leraarsfunktie 
pedagogisch herbrond en herwaardeerd wordt ! ^ ^ 
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BOEKHANDEL TUL 
Leuvensestraat 58, 
1800 VILVOORDE 
TEL. (02)51.03.86 

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine 

Schaonheidsinstituut - Parfumerie 

ESTHETICA 
Dambruggestr . 55 

2000 An twerpen - Tel. 33.72.99 
Turnhoutsebaan 107 

2100 Deurne - Tel. 24.80.80 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROPLEMEN 

GARAGE ST JOZEF 
Asses teenweg 117 - Ternat 

Tel. (02)52.13 12 

S O M B E R O 
Vlaamse camping in Spanje 

In l . Marce l C A M U 
Dorpsstr . 64 - 1790 HEKELGEM 

'i Tel. (053)671.32 

KUNSTCEBITTEN-
HERSTELLrNCEN 

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

« CROENSPAAN » 
RUSTHUIS 

Nieuwbouw . rustige omgeving 
VALIEDE en MINDER-VALIEDE 

personen 
Vlaams-nat ionale eigenaars 

Langeweg 34 B - 1900 Overl|te 
(Maleizen) - Tel. (02)53.91.62 

LUSTRERIE 
MARC DE VRIESE 
WANNEER HET O M UW 

VERLICHTING GAAT 
Bon. Ruzettelaan 56, 
Assebroek - Brugge 

Grote Baan naar Kortrijk 

instituut P. VERMEIR 
Aalst , Dirk Martensstr 58, 0 5 3 ' 2 0 5 16 
Dendermonde, De Bru^nloan 1 - 3 

052 /215 14 
Kor t r i jk , Gentsestwg 37 056 1 2 0 6 ' 
Roeselare, Consiensestr 42, 051 ,237 20 
Besfuurssekretariaot (dog- er̂  week-
eindles) - tot v ier ta l ige steno-dakty lo, 
to t v ier ta l ige brietwissel ing, konvsrsa-
t ie, boekhouden 
Kinderbijslag - Plaatsing 

Brandbescherming met aangepast 
mater iaal van een bedri j f met 
ervar ing : 

pvba ALBAG 
Nlnoofse Steenweg 515 

1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKfRKI 

Tel. (053)662.19 

MAATWERK en zeer grote keus 
k leding « KLAAR O M DRAGEN » 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT CLASAL 

FABRIEKEN TE 
RAMSDONK 

TEL. 015/714.47 - 719-13 

ZIEKENFONDS 
BRABANTIA 

Voor de Vlamingen in Brussel 
en Vlaams Brabant 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaak. 
vjlet duurder dan ser iefabr ikat ie, 

en zelfs beter I 
"r i jsbestek en studio zi jn gratis. 

Ksukenbedrijf R. ROSSEY 
Kokttraat 53 - 8450 Nieuwpoort 

Tel. (058)235.81 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

10 %vr.V.U. leden 
I KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN ' PARuES:;US 

OOK NAAR MAAT 

IR ICO-KLEDING V E R M E E S C H 
IBteenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel 03 31 35.63, 

FREETIME FLAT 
INTERNATIONAL pvba 

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

Laopoldl. 260 - 8430 Middelkerka 
tel. (059)322.60 

Verhur ing en verkoop van moder
ne, n ieuwe appartementen en stu
dios - bunga lows en caravans • 
sommigen met pr ivaat zwembad • 
gelegen te Koksi jde, Oostduinker-
ke en middelkerke - huur per 
maand, per week, per weekend 
of een per iode naar eigen smaak. 
Vraag in l icht ingen - Schrijf of te

lefoneer 

« Villa Christina * haeft 4 app. t«r 

uwer beichikking en i( gelegen op 

50 m .van het strand. - Inl. en 

prosp. te bekomen bi] : 

H. V A N RIJSSEL 

K. Boudewijnl. 25, Blank«nb«rg« 

Tel . (050)41201 

Alle landenvlaggen -
Kunst- en rcklaam-
vlaggen - Fonions -
Wimpels - Geborduur
de kentekens - blj-
benodigdheden - Lint
jes met leeuw en 
speld Zelfklevers. 

Onze reklaam leeuw katoen 
150 X 150 : 

375 F - met trennen 475 F. 
VRAAGT PRIJSLIJST : 

Paul SUYS 
Molanvest 50, Herentals 2410 

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

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 
• 

Bljhulzen : Cogels Osyiel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

EEN JUWEEL 

MET STANDING 

KIES JE BEST BIJ 

VERELST 
Meir 2 (hoek Wiegstr.) 

2000 Antwerpen 
Tel. 38.46.31 

Horloges - LONCINES 
VERDAL - MONDIA 

Aanstekers DUPONT 

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 : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen -
ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en 

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei. 

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

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

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Cro«p«n en maatschappijen allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 

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

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

Middag- en avondmaal in groep : gezellig f l |n, goed en goed
koop. De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsupp* -
Hongaarse goelasj - Eisbein mit Sauerkraut • Kip aan het spH -

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. Tol. 02/18.74.89 - mooiste van 

Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 . 1.000 plaatsan 
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. 059/320.36 
Wij zoeken d r ingend : als medewerkers : Ernstige fami l ie» 
waarvan de man of de v r o u w de keuken kan le iden — Vast 
loon - Kost en i nwoon gratis - In regel met de sociale wet • 

Liefst mensen van 't vak. 

Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensestwg 128, Korbeek-Lo 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 

KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 
(Let op het huisnummer !) 

Telefoon (03)36.86.62 

ALLE MONTUREN 

het f unktioneel kombinatiemeubel in eigentüdse, 
nuttige, esttietisclie vorm. 

Onze 
studleiiienst 
lost 
uw 
woonprobleem 
gratis op 

Vlamingen, 
I j ^ l vaag GRATIS 
• • ? * 1 advies voor uw 
^ ^ ^ ^ hypotheek-leningen 

(1e en 2e r.) 
en uw bouwgrondkredieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNrTAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons 

Begijnestraat 39-41 - ANTWERPEN 
Tumhoutsebaart 102-104 • BORGERHOUT - Tel. 36^0.86 

Tel. 33.47.24 - Ter Heydelaan 55-57 • DEURNE - Tel. 24.25.23 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen aKe hout-
insekten. TWINTIG JAAR WAARBORS. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestak In gan* het 
land.P.VBA.INDUSTRADE. Vandentpsmtr. 
12, Wemmol (8t) - Tel. 02/79.20X». 
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LIMBURG 
EIGENBILZEN 
IJZERBEDEVAART 

Ook dit jaar neemt een talrijke 
groep uit onze gemeente aan de 
IJzerbedevaart deel. De reis ge
beurt per trein. Organisatie : de 
plaatselijke VOS-afdeling in sa
menwerking met de VU. Men kan 
zich reeds nu aangeven bij de be
stuursleden. 

GENK 
WETSVOORSTELLEN OLAERTS 

Volksvert. Olaerts heeft tijdens 
de jongste weken weer heel wat 
wetsvoorstellen ingediend. Wij 
vermelden hierbij : wetsvoorstel 
voor het toekennen van volledig 
rustpensioen voor mijnwerkers na 
25 jaar ondergrond ; wetsvoorstel 
waarbij verboden wordt aan 
vreemdelingen de toegang te ont
zeggen tot herbergen, restaurants 
e.d. ; wetsvoorstel tot instelling 
van een verhuis-, een huur- en 
een installatietoelage voor bejaar
den, die een woning moeten ont
ruimen ; wetsvoorstel om de wet 
op het Gemeentefonds te wijzi
gen ; wetsvoorstel om de arbeids-
geneesheren toe te laten hun taak 
In volle onafhankelijkheid van de 
werkgever te laten vervullen ; 

wetsvoorstel om de invordermg 
te beëindigen van schadevergoe
dingen door vonnissen uitgespro
ken na de oorlog 1914-1918. 

IJZERBEDEVAART 
Zich in verbinding stellen met 

prov. raadslid Door Vandeuren, 
Bresserstr 18, Genk, tel. 011/ 
527.08. 

HASSELT 
IJZERBEDEVAART 

De reis geschiedt per autobus 
aan voordelige prijs Wie wil mee
gaan neme zo spoedig mogelijk 
kontakt met een van onze be
stuursleden Ook onze vrienden 
van Diepenbeek, Kuringen en Zon
hoven zijn welkom Kontaktadres • 
Rik De Brauwer, Luikerstwg 188, 
tel. 25344. 

MAASMECHELEN 
IJZERBEDEVAART 

Momenteel worden voorberei
dingen getroffen voor deelname 
aan de IJzerbedevaart Onze voor
zitster M.C. Vanderhallen heeft 
tevens een aantal kontakten ge
legd teneinde een bestendig IJzer-
bedevaartkomitee in het leven te 
roepen 

TONGEREN-MAASEIK 

PAARDENKOERS 
Reeds nu het evenement 

van het jaar in ons arr. Op za
terdag 24 augustus te Kinrooi 
(bij M. Laumen). Organisatie 
hiervan is in handen van de VU 

's Avonds groot bal met op
treden van de internationaal 
bekende groep « George Baker 
Selection » en het vast orkest 
« The Left Band ». Mogelijkheid 
tot elen aan het spit. 

Medewerkers gevraagd. Al
le inlichtingen bij de provin
cieraadsleden Jaak Gabriels 
(Bree), Theo Schoofs (Kinrooi) 
en bij arr. voorz. Jan Plas 
(Peer). Mis dit uniek festijn 
niet ! 

LEDENHERNIEUWING 
Volgende afdelingen hebben nog 

met afgerekend met het arr. se-
kretariaat : Dilsen, Gellik, Herde
ren, Overpelt, Peer, Rekem, Ha-
mont en Kaulille. Wij vragen deze 
afdelingen de ledenhernieuwing 
zo gauw mogelijk in orde te bren
gen. 

DienscBecoon 
Volksvertegenwoordiger E. RASKIN 

1 JUNI: 
EISDEN : café Atlanta, Rijksweg 156 (011/671.75), van 9 u. 30 tot 10 u, 
MAASEIK : café Posthoorn, Bosstr. 3 (011/614.08), van 10 u. 30 tot 11 u. 
BREE : café Wit Paard, Nieuwstad 38, van 12 tot 12 u. 30. 
PEER : bij Jan Pias, College!. 5 (011/302.44), van 13 tot 13 u. 30. 
ST. H. LILLE : bij Hubert Lipkens, Venderstr. 5 (011/440.74), van 14 tot 
14 u. 30. 

bij Raf Geusens, Dorpsstr. 45 (011/421.97), van 15 tot 15 

mevr. De Roo-Neven, Beemdstr. 92 (011/408.17), van 16 tot 

café Eden, Houthalensestwg 30 (011/376.55),. van 17 

OVERPELT 
u. 30. 
LOMMEL ; 
16 u. 30. 
HELCHTEREN 
tot 17 u. 30. 
3 JUNI : 
TONGEREN : Pol Jorissen, Blaarmolenstr. 13 (012/310.92), van 13 tot 
13 u. 30. 
BORGLOON : S. Wijnants, Graeth 1 (012/421.28), van 14 tot 14 u. 30. 
HOESELT : café ABC, Tongerse Baan 3 (011/192.33), van 15 tot 15 u. 30. 
EIGENBILZEN : Ursulastr. 1 (011/194.54), van 16 tot 18 u. 30. 

Senator J. VANDEKERCKHOVE 
3 JUNI : 
ZELEM : prov. raadslid I. De Cap, Bosstr. 5 (013/416.42) van 18 tot 19 u. 
ST-TRUIDEN : Dhr N. Driljeux, Veribestweg 25a (747.64), van 19 tot 20 u. 

HOUTHALENHELCHTEREN 

IJZERBEDEVAART 

Zoals gebruikelijk zullen wij het 
«nuttige aan het aangename» kop
pelen Geef nu reeds uw naam op 
bij één van de bestuursleden 

HERDEREN 
GULDENSPORENHERDENKING 

De traditionele 11 juli-viering 
van het kanton Tongeren heeft 
plaats op vrijdag 5 juli in Hove 
Malpertuus te Herderen Spreker-
sen J R Vandekerckhove. 

OOST-VLAANDEREN 
AALST (Arr.) 
HET DAENSISME 

« Het Daensisme in het arron
dissement Aalst » is een nieuw 
werk over het Daensisme en werd 
geschreven door Jos Verdoodt. 
Het boek is een belangrijke aan
winst voor de Daens-iiteratuur, 
omdat het een groot aantal min
der bekende figuren op het voor
plan brengt en tot nu toe onbe
kend gebleven feiten reveleert. 
Daarenboven bevat het werk 
meer dan honderd illustraties, 
waarvan heel wat die nog nooit 
eerder werden gepubliceerd. Te 
bestellen door storting of over
schrijving van 150 fr. op rekening 
432-5159001-05 van het Fin. Komi-
tee arr. Aalst. 
SOC DIENSTBETOON 

Verkozenen en sociale werkers 
kunnen ,op eenvoudige aanvraag, 
één of meerdere plakkaten (55 x 
30 cm) toegestuurd krijgen om 
hun zitdag(en) soc. dienstbetoon 
aan te kondigen. Aanvraag te 
richten aan Willy Cobbaut, Bosstr. 
2, 9391 Baardegem, tel. 052-35452, 

Zitdagen van prov. raadslid Ju
les Henderickx : 

1ste zaterdag : THof ten Dale, 
Mere, 10 u. ; Café Sparrenhof, 
Gentsestwg, Erondegem, 11 u. 

3de zaterdag • Café Van de Vel
de, Dorp, Oordegem, 10 u. ; Café 
Lamt, Dorp, Impe, 11 u. 30. 

2de vrijdag : lok. Reinaert, 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. 

BURST 
OVERLIJDEN 

Op 22 mei j l . overleed, na een 
langdurige ziekte, Leen Van de 
Velde, echtgenote van Geert Mal-
lefroy en moeder van Gina en 
Hein. Dit veel te vroeg heengaan 
heeft iedereen, die Leen gekend 
heeft, pijnlijk getroffen. Geert en 
de kinderen weten hoezeer wij 
met hen meevoelen. Ook aan de 
overige familieleden bieden wij 
onze oprechte deelneming aan. 

EEKLO 
ZITDAG SOC. DIENSTBETOON 

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

GENT 
WANDELTOCHT 

VU-Gent-centrum richt op 9 juni 
een verbroederings-wandeltocht 

m, in de bossen van Vloesberg 
Alle leden en simpatisanten van 
Groot-Gent worden hierop harte
lijk uitgenodigd Wij verzamelen 
om 14 u. aan de Roeland, en zijn 
terug ten laatste om 19 u 30. Ver
voer met eigen wagen. Bestuur
ders die nog 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 
eerste donderdag van 19 u. 30 
tot 21 u. in het lokaal van VU-
Gent-Zuid, café Monopol, Elisa-
bethlaan 61. Op deze zitdagen 
kan u terecht met alle proble
men. 
VLAAMS SPORTVERBOND 

Op 1-2-3 juni gaat het tiende in
ternationaal voetbaltornooi door 
met deelname van Engelse, Fran
se, Oostenrijkse en Nederlandse 
ploegen. Terrein van de sportge
beurtenis : gemeente Gentbrugge, 
Bosstraat 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
IJZERBEDEVAART 

Zo vlug mogelijk inschrijven I 
Voor Destelbergen : A De Smet, 
Bergenkruisl 27, tel. 28.21.95 of 
A. Clierieck, Dendermondsestwg 
131 ; voor Heusden : M.J. Lataer, 
Hooistr. 1 of op het VU-sekr., 
Dorpsl. 7, tel 30 93.86. 

LANDEGEM-NEVELE 
DIENSTBETOON 

Volksvert. F. Baert houdt zitdag 
iedere derde zondag van de 
maand. Ten huize van G. Schaeck 
Vosselarestraat 16 te Landegem. 
Om 11 uur. 

MERELBEKE 
10 JAAR VU 

Op zaterdag 15 juni wordt het 
10-jarig bestaan van VU-Merelbe-
ke gevierd. Om 16 u. 15 : optocht, 
verzamelen om 16 u. aan de kerk 
van Merelbeke-Centrum. 

Om 18 u. 15 : wijding van de 
nieuwe afdelingsvlag. 

Om 18 u. 30 : receptie in zaal 
« Drie Koningen », Hundelgemse 
stwg 656. 

Om 19 u. 30 : feestmaal met 
gezellig samenzijn. 

Te Gent werd zaterdag de eerste steen gelegd van een nieuw gebouw 
dat aansluit bij de polikliniek van. het Verbond van onzijdige mutuali
teiten. Het Ziekenfonds Flandria, waarbij vele van onze leden zijn aan
gesloten, maakt sinds 1 januari 1974 deel uit van dat verbond. Op de 
foto : minister van Sociale Voorzorg De Paepe in gezelschap van 
direkteur Lefebvre en de genodigden, na het metselen van de eerste 
steen. 

1 JUNI 1974 

mm 
JUNI 
5 Gent : « Waarom stijgen de prijzen ? » door prof Maton, 
Roeland, 20 u. 
3 Gent : Groots jaarlijks zomerfeest van Broederband-Gent 
in het domein van het St-Gregoriusgesticht voor gehandikap-
ten, van de Broeders van Liefde, Jules Destréelan, Gentbrugge 
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 (m zaal 
Scaldis). 
13. Gent : Dosfelinstituut : derde vormingsavond, in zaal Rei
naert, Maria-Hendrikaplein, 

Dicn 
Senator M. COPPIETERS 
4 JUNI : 
BEVEREN : sekretariaat VMW, Vrasenestr., om 10 u. 30. 
ST-GILLIS : café De Fortuin, Kerkstr. 72, om 19 u .30. 
6 JUNI : 
ST-NIKLAAS : Verdurmenstr. 6 (of volksvert. N. Maes), om 9 u. 30. 
Volksvertegenwoordiger F. BAERT 
3 JUNI : 
VURSTE : bij Roger Van Gysegem, Wannegemstr. 1, om 21 u. 
Volksvertegenwoordiger P. VAN GREMBERGEN 
1 JUNI : 
MIDDELBURG : café De Prins, Dorp, van 9 tot 10 u. 
EEKLO : Middenstandshuis, Markt, van 11 tot 12 u. 
WAARSCHOOT : bij F. Van Holderbeke, Stationsstr. 6, van 14 tot 15 u. 
3 JUNI : 
OOST-EEKLO : café Bij Jules Criel, Dorp, van 18 tot 19 u. 
Senator E. DE FACQ 
Voor afspraken opbellen op kantoor, Oranjeberg 19 te Gent ; maandag 
en vridjag van 9 tot 12 u. (09/25.64.91). 

AIAERT 
Brabantdam 142 GENT — Tel. 25.42.83 

DE MEEST COMPLETE ZAAK VOOR 
BETERE HERENKLEDING 

» VERHURING CEREMONIEKLEDING 
• MAATKLEDING 
• CONFECTIE 
• CHEMISERIE 

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

W U IS 



WIJ IM D^ l/OLK9UMI€ 

WEST-VLAANDEREN 
DKHSCBCCOO 

BRUGGE (Arr.) 
9 JUNI • KOLPORTAGEDAG 

Het arr. gaat op zondag 9 juni 
heel speciaal de gemeenten Aart-
rljke, Loppem en Beernem bewer
ken. Er zijn reeds een paar ploe
gen gevormd, zodat wellicht ook 
andere gemeenten zullen kunnen 
aangedaan worden. 

Wij roepen allen op om deel te 
nemen aan deze boeiende aktivi-
teit : verzamelen te 9 u. 30 stipt 
aan de Vismarkt te Brugge, al
waar de « Wij "-nummers en ver
dere inlichtingen verstrekt wor
den. De verkoop duurt in principe 
van 10 tot 12 u. 

BLANKENBERGE 
DIENSTBETOON 

Zich wenden tot gemeenteraads
lid Jef Fryns, 78, de Smet de 
Naeyerlaan, tel. 42239 of tot H 
Van Rijssel, KOO-lid, 25. K. Bou-
dewijnlaan, tel. 41201. 
VAKANTIEJOB 

Gevraagd : studenten, meisjes 
en jongens, vanaf 16 jaar, voor 
juli of augustus. Zich wenden tot 
Em. Duysters, spijshuis « Béar-
naise », de Smet de Naeyerlaan 
86, 8370 Blankenverge, tel. 050-
43654. 

ZITDAG 
Oud-volksvert. P. Leys herneemt 

zijn maandelijkse zitdag vanaf de 
1ste dinsdag van juni van 20 tot 
21 u. in het spijshuis « Béarnai-
se », de Smet de Nayerlaan 86. 

DE HAAN 
HUWELIJK 

Op 24 mei trad ons lid Rita De-
clerck in het huwelijk met Ivan 
Ispkamps. Onze hartelijke geluk
wensen aan het bruidspaar en de 
beide families. 

IZEGEM 
SUKSESRIJK BAL 

Het bal was een sukses. Wij 
danken iedereen die op een of 
andere manier hun simpatie be
tuigd hebben, speciaal aan de in
richters, prijzenschenkers en kaar-
tenverkopers. 
FEESTELIJKHEDEN 

Bij gelegenheid van het 5-jarig 
bestaan van het Vlaams Huis mo
gen we u melden : 

Vandaag zaterdag 1 juni : Voet
balmatch om 16 u. tussen de 
jeugdploeg en de veteranenploeg. 

Morgen zondag 2 juni : Ver-
broederings-Zoektocht . om 14 u. 
start in het Vlaams Huis een 
Wandel-, Fiets en Keverzoektocht. 

Afstand : 25, 30 en 35 km. In
schrijvingen en inlichtingen in het 
Vlaams Huis. Inrichting « Kever-
klub Midden Vlaanderen ». 

OOSTENDE 
OVERLIJDEN 

Op 29 mei werd ten grave ge
dragen E. Z. Lutgarde, geboren 
Marie-Henriette Van de Weghe, 
na een leven in dienst van haar 
evennaasten. Zij was de zuster 
oud-senator Leo Van de Weghe. 
Hem en alle naastbestaanden bie
den wij onze innige deelneming 
aan. 

IJZERBEDEVAART 
Per autocar tegen 80 fr. per per

soon met halten te Lo en Alve-
ringem. Inschrijven bij J. Nagels, 
Narcissenlaan 4. 

SINT-ANDRIES 
PAPIERSLAG 

Om onze afdeling weer op peil 
te brengen, houden wij een pa
pierslag. Hebt u een redelijk pak 
dagbladen, tijdschriften, karton, 
bel ons even : tel. 156.31 - 196.97. 
Wij komen alles ophalen. Dank bij 
voorbaat. 

Senator W. PERSYN 
1 J U N I : 
RUISELEDE : café Landbouwershuis, Markt 3, van 9 tot 9 u. 30. 
AARSELE : café De Hert, Stationsstr., van 10 tot 10 u. 30. 
WAKKEN : café Het Schaak, Dorp, van 11 tot 11 u. 30. 
WIELSBEKE : café De Hert, Wakkenstr. 11, van 12 tot 12 u. 30. 
OOSTROZEBEKE : café De Engel, Markt, van 12 u. 30 tot 13 u. 
Senator F. BLANCOUAERT 
1 J U N I : 
POPERINGE : 't Belfort, Markt, van 10 tot 11 u. 
lEPER : « Rembrandt », Menenpoort, van 11 tot 12 u. 
6 JUNI : 
ZWEVEGEM : Sportwereld, Otegemstr. 158, van 19 tot 20 u. 
Volksvertegenwoordiger M. BABYLON 
3 JUNI : 
ROESELARE : Westlaan, van 16 tot 19 u. (of op telefonische afspraak 
051/20.208). 
Volksvertegenwoordiger E. VANSTEENKISTE 
1 J U N I : 
VEURNE : De Beurs, Grote Markt, om 9 u. 
DIKSMUIDE : Vlaams Huis, bij Leo Devreese, om 10 u. 
HOUTHULST : Terrestr. 8 (bij raadslid A. Van Cleven), om 11 u. 
KORTEMARK : De Peie, Staatsbaan, om 12 u. 
KOEKELARE : Hertog van Arenberg, Moerestr., om 12 u. 30. 
ICHTEGEM : Engelstr. 10 (bij L. Dekeyser), om 13 u. 30. 
GISTEL : Vaartstr. 3 (bij gemeentel. zwembad), om 14 u. 30. 
Volksvertegenwoordiger J. VANDEMEULEBROUCKE 
1 JUNI : 

Helvetia, Kerkstr. 32, om 9 u. 
Casino, de Smet de Nayerlaan, om 11 u. 15. 

De Torre, Tramhalte, om 12 u. 15. 

DE PANNE 
WESTENDE 
DE HAAN : 
3 JUNI : 
SPERMALIE 
LEFFINGE : 
ETTELGEM 

: Sportvriend, Diksmuidestr. 15, Slijpe, om 18 u. 15. 
Bierhuis, Vaartdijk Zuid 34, om 18 u. 30. 
De Bagge, om 19 u. 15. 

EERNEGEM : Venus, om 20 u. 
OOSTENDE : elke maandag op afspraak, Anjelierenl. 25 (059/804.28). 

ZOCH^RC^eS MEDEGEDEELD 

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 

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 

SPANJE - COSTA DORADA 
Appartement van partikulier nog 
vrij voor de maanden juli en au
gustus .Ligging : 50 m. van mooi 
zandstrand, slaapgelegenheid 
voor 6 pei-sonen. Tel, 053/229.11 

R 63 

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. 
Jonge dame, diploma public rela
tions A1, zoekt passende betrek
king. 
Schrijv. of tel. naar sen W. Joris
sen, Louisastr. 31, Mechelen, tel. 
015/43596. R 64 

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 in het Brusselse Wettelijk 
ingeschreven. Tel. naar G. Goos-
sens 053/63686 of naar Jan Cau
dron 053/74064. R 66 

Heer, 30 j . , laborant scheikunde 
Al (voornamelijk sektor wegen
bouw), zoekt aangepast werk, bij 
voorkeur in het Limburgse. Z w. : 
volksvert. E. Raskin, Ursulastr. 1, 
Eigenbilzen, tel. 011/19454 of tot 
prov. raadslid J. Gabriels, Sie-
menstr 28 te Bree. tel. 011/ 
66290. R 69 

TAK-FILMAVOND TE GENT 

Vrijdag 7 juni om 20 u. 30 in 
de « Roeland », Korte Kruisstr. 
3 te Gent. Twee uren kleurenfilm 
over twee jaar Uilenspiegelaktie 
met inleiding door sen. Van Oote
ghem en optreden van de Jagers
kapel. Toegang : 25 fr. 

KONCERTEN VLAAMSE HARMO

NIE « PETER BENOIT », BRUSSEL 

Voor de zomervakantie zal het 
muziekkorps van de Vlaamse Har
monie « Peter Benoit » onder de 
kundige leiding van haar simpatie-
ke dirigent de h. Gregoire Duha-
mel nog een openbare koncertuit-
voering ten gehore brengen op : 
— zaterdag 8 juni te 15 u. in de 
Waranda (Koninklijk Park) te Brus
sel ; 
— zondag 16 juni te 15 u. in het 
Provinciaal Domein te Kessel-Lo 
(bij Leuven) ; 
— zaterdag 6 juli te 15 u. in de 
Waranda (Koninklijk Park) te Brus
sel. 

Vlaamse muziekliefhebbers en 
simpatisanten uit Brussel en om
geving woont deze koncerten tal
rijk bij. 

LEEUWEN AAN 

OFFICIËLE GEBOUWEN 

De Nationale Bevlaggingsaktie, 
in naam van 314 kernen, dringt er. 
op aan dat de verantwoordelijke 
instanties ernst zouden maken 
met art. 5 van het Dekreet van 
6-7-73 waarbij de Staat (einde
lijk) de aloude Leeuwevlag, het 
eigen volkslied en de Guldenspo-
rendag erkent. 

Dit artikel belooft dat de koning 
maatregelen zou treffen, nodig op
dat de simbolen hun funktie op 
een « effektieve wijze » zouden 
kunnen vervullen. 

Vlaanderen staat erop dat tijdig 
instrukties worden gegeven op
dat alle officiële gebouwen op 
11 juli a.s. in Vlaanderen (Brussel 
inbegrepen) met de Leeuw zouden 
kunnen getuigen van de eigen 
autenticitelt. 

N A T I O N A L E LOTERIJ 
12 de TRANCHE 

H O G E L O T E N : 

1 X twaalf miljoen 

Sxéén miljoen 

3 X een half miljoen 

Trekk ing op w o e n s d a g 
12 J U N I 

HET BILJET 230 fr 
HET TIENDE 25 fr. 

VISSEN BIJ HOOG TU 

Partikulieren die nog geen 
Leeuw bezitten en op de feestdag 
van de Vlaamse Natie willen vlag
gen, kunnen terecht bij het sekre-
tariaat van de Nationale Bevlag
gingsaktie, dr. E. Maeyensstraat 
10, 9110 St-Amandsberg, tel. 09/ 
28.26.74. Folders zijn gratis ter 
beschikking. 

SINT-KWINTENS-LENNIK 
JEUGDTOCHT DOOR HET 
PAJOHENLAND 

Het groot sukses van de eerste 
wandeltocht op 26 februari j l . 
heeft de Vlaamse Toeristenbond, 
afd. Lennik in samenwerking met 
het jeugdtehuis « De Klup » er toe 
aangezet hun tweede wandeltocht 
doorheen het mooie Pajottenland 
te organiseren. Want op 3 juni 
(tweede Pinksterdag) kunnen de 
liefhebbers voor een wandeltocht 
van ongeveer 16 km inschrijven 
omstreeks 11 u. in het jeugdte
huis « De Klup », K. Ke'ymolenstr. 

3, waar ook snelwandelaars nog 
kunnen starten omstreeks 14 u. 

Na de wandeltocht worden de 
deelnemers opnieuw verwacht in 
het jeugdlokaal waar ze zullen 
vergast worden op een massa 
lekkere pannekoeken, belegde 
broodjes met warme koffie. 

Inschrijvingsrecht : 20 fr., le
den van de Vlaamse Wandelaars
bond betalen 10 fr. (verzekering, 
voetverzorging, restauratie In «De 
Klup inbegrepen). 

ALLEN 

NAAR 

DIKSMUIDE 

OP 

30 JUNI 
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V L A A M S E Z I E K E N K A S 
1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON 
ZIektevergoedIng voor A R B E I D E R S 

BEDIENDEN 

Z E L F S T A N D r C E N 

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

L O O N T R E K K E N D E N 
Vraag nog heden Inlichtingen bij uw plaatselljko afgevaardigde. 

Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfond*. 

Bestendige sekrefariafen : 

Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 03/32.73.05 (2 l.| 
Brabant : E. Jacqmainlaan 124 - 1000 Brussel 
Tel. 02 /19.08.64 
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel, 011/220.57 

V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 

WINNEN MET DE NATIONALE LOTERIJ 
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HUIS 

ZARDOZ 

Na vier vrij allegorische films 
waagde de Brit Jonh Boorman 
zich aan het science-fiction-genre. 
In « Zardoz » zijn de dromen van 
onze samenleving waar gewor
den : onsterfelijl<heid, terugkeer 
naar de natuur, demol<ratie. Deze 
dromen zijn werkelijkheid gewor
den, maar zijn tevens tot een 
nachtmerrie uitgegroeid. 

We bevinden ons in het jaar 2293. 
Na een wereldkatastrofe hebben 
de Eeuwigen zich teruggetrokken 
in een van de rest van de wereld 
afgezonderd domein, de Vortex. 
De onsterfelijkheid, het ontbre
ken van de dood (zelfs zelfmoord 
is onmogelijk], neemt bij velen 
de levensvitaliteit weg en ze ver
zinken in een volkomen apatie. 
Dit zijn de Onverschilligen. En 
wie tegen de gemeenschap han
delt wordt gestraft met veroude
ring of eeuwige seniliteit (de Af
valligen). Buiten de Vortex leven 
de Brutalen, de sterfelijken, die 
geterroriseerd worden door het 
super-ras van de Verdelgers of 
Uitverkorenen. Deze handelen In 
opdracht van de god Zardoz, een 
zwevend stenen masker dat ge
weren spuwt en moorddadige be
velen geeft. Eén der Verdelgers, 
Zed (Sean Connery), ontdekt het 
geheim van Zardoz, de valse god, 
en dringt in het stenen masker 
binnen. Hij wordt meegevoerd 
naar de Vortex. Aanvankelijk 
wordt hij er als een dier behan
deld, maar weldra ontpopt hij 
zich als de neo-messias die de 
bewoners van de Vortex zal ver
lossen van hun nachtmerrie : ze 
sterven een zoete, gelukzalige 
dood. 

Eén onder hen blijft in leven : 
Consuelo (Charlotte Rampling), 
aanvankelijk a-seksueel zoals alle 
Eeuwigen, schenkt Zed haar lief
de en hun zoon zal wellicht op
nieuw een messias-rol te vervul
len krijgen 

Vanuit de vorige films van Boor
man verwacht je je opnieuw aan 
allerlei allegorische elementen 
En « Zardoz » steekt Inderdaad 
vol filosofische betekenissen en 
moraliserende ideeën. Maar deze 
missen echte originaliteit en wor
den op erg verwarrende wijze 
aangediend. En wellicht moet je 
het allemaal niet te ernstig opne
men Boorman zelf zei nl. dat 
men zijn film moet beschouwen 
als behorend tot een maatschap
pij die één grote kosmische grap 
is. Zijn film is als een stripver
haal waarin ernstige tema's op 
lachwekkende wijze worden be
handeld. Die kontradiktie tussen 
filosofische ernst en ironisch 
spel maakt de fi lm echter tot een 
vrij verwarrend en In het tweede 
deel zelfs chaotisch geheel. 

Als « Zardoz » uiteindelijk toch 
boeit, dan Is dat omwille van de 
visuele, sfeervolle, spektakulalr-
verbluffende beelden. Wat de re
gie en de briljante In-beeld-zet-
ting betreft Is het onbetwistbaar 
een geslaagde fi lm. De klankband 
valt wel wat zwakker uit en is te 
veel gekopieerd op Kubricks « A 
Clockwork Orange ». Wat de ver
tolking betreft Is Charlotte Ramp
ling hier even fascinerend en 
mysterieus als In « De Nacht
portier». Sean 0'Connery behoudt 
zijn James Bond-Image, maar dat 
beantwoordt aan Boormans be
doelingen. 

« Zardoz » is een film die tege
lijk boeit, amuseert, ergert en 
verveelt. Zowel in zijn inhoude
lijke ambities als in de reakties 
die hij uitlokt dus een kontradlk-
torische fi lm. 

PAPERMOON 

Na « The Last Picture Show » en 
« What's Up, Doc ? » is de vroe
gere filmkritikus Peter Bodano-
vich één van Hollywoods meest 
gevraagde filmregisseurs. Bogda-
novich maakt films zoals hij die 
zelf graag ziet, en dat zijn dan 
vooral de films uit het Hollywood-
van-het-verleden. In zijn films 
verwijlt hij In of citeert hij dit 
Amerikaans fllmverleden. Maar 
het is geen nostalgiek verwijlen. 
Wanneer hij •• The Last Picture 
Show» en «Papermoon» In zwart
wit verfilmt, dan Is dit juist om 
ledere nostalgie te vermijden, 
want kleur maakt alles altijd 
mooier dan het Is Maar Bogda-
novich houdt nu eenmaal van de 
Amerikaanse f i lm, speciaal dan 
de films van vroeger. Zijn ver
trekpunt zit vervat in volgende 
uitspraak • « De toekomst lijkt 
mij eerder schraal en het heden 
Is niet bepaald geestig. Wat kun 
je anders doen dan naar het ver
leden kijken ' ». 
Zijn fascinatie voor Amerlka's 
fllmverleden heeft Bogdanovich 
nog nooit zo sterk uitgedrukt als 
in <• Papermoon », Terwijl « The 
Last Picture Show » zich situeer
de In de vijftiger jaren en 
« What's Up, Doc ' » aansloot bij 
de Amerikaanse komedies der 
zestiger jaren, is « Papermoon » 
een fi lm die zich volkomen af
speelt In het Amerika der derti
ger jaren. « Papermoon » herin
nert ook bewust aan de destijds 
populaire Hollywoodfllms met 
kindersterren als Shirley Temple 
Hoofdvedette Is nl. Tatum O'Neal, 
negenjarig dochtertje van Ryan 
O'Neal. 

De fi lm verhaalt hoe de kleine 
Addle aan het graf van haar moe
der haar vermoedelijke vader 
leert kennen, Moses Pray (Ryan 
O'Neal). Deze tracht aanvankelijk 
het kleine grut zo vlug mogelijk 

kwijt te raken, maar Addie blijft 
aan hem vastkleven, perst hem 
af en blijkt aldra zijn meerdere 
in de kunst van het bedriegen. 
Ze bemoeit zich nl. met zijn « za-
kenbezlgheden » • Moses ver
koopt bijbels aan weduwen en 
weduwnaars, zogezegd in op
dracht van de respektievelijke 
overledenen. Addle speelt de rol 
van de ontroerende onschuld en 
doet de prijs van hun bijbels 
variëren volgens de geldbeugel 
en de hypokrisie van hun « slacht
offers ». Wanneer het duo echter 
een vangst waagt die te groot 
voor hen Is, stort hun kaarten-
hulsje van geluk In elkaar. 
In zijn evokatie van de door de
pressie getekende Amerikaanse 
dertiger jaren Is « Papermoon » 
zeker geslaagd te noemen. Het 
eigenlijke onderwerp van de fi lm 
Is juist dat paradoxaal gefasci
neerd zijn door een depressie
periode, die voor diegenen die er 
In moesten leven wel weinig 
fascinerend zal geweest zijn, 
maar die van op afstand bekeken 
aantrekkingskracht bezit (o.a. 
door de avonturiersgeest die er 
In bloeide). Bogdanovichs gefasci
neerd zijn door die dertiger jaren 
komt tot uiting vla vele « private 
jokes » die gewoon tot het dekor 
of de dialoog behoren en nergens 
nadrukkelijk zijn aangebracht, via 
de sterkkontrasterende zwartwit-
beelden en niet te vergeten via 
de soundtrack met die niet te 
stuiten stroom van « golden ol
dies », die steeds funktloneel 
aangewend worden en niet zo
maar als onderlijning van een 
aktie of een stemming dienen 
Net als In Bogdanovichs vorige 
films heeft de kineast ook hier 
ledere emotionaliteit en zeker 
ledere sentimentaliteit en melo-
dramatlek vermeden. En bij een 
onderwerp als dit van « Paper
moon » zijn de emotionele val
kuilen Inderdaad diep genoeg om 
ze te vermijden. Bogdanovich 
dreef dit echter zo sterk door 
dat hij enerzijds te sterk de 
luchtig-komische toer opging en 
anderzijds een kind ontdoet van 
elke kinderlijkheid Want om het 
even welk kind roept nu eenmaal 

bepaalde emoties op Addie is 
echter een kleine volwassene die 
zich In geraffineerdheid, sluw
heid en schranderheid de meer
dere toont van haar « daddy », die 
in bed sigaretten paft en naar 
de radio luistert wanneer zij dat 
wi l . Slechts enkele zeldzame mo
menten in de film doen dan ook 
echt aan Zo bvb. wanneer Addie 
zich voor de spiegel vergelijkt 

met haar overleden moeder, of 
de scènes met het negermeisje 
Trixie In zijn geheel echter laat 
« Papermoon » je als kijker on
bevredigd achter, omdat hij geen 
enkel gevoel van emotionaliteit 
weet op te wekken. Tenzij dan 
bewondering voor de intuitief-
spontane, natuurlijke spelpresta-
ties van Tatum O'Neal. 

HILDE DEKEYSER 

MAANDAG 3 JUNI, BRT 
IN VLAMMENDE LETTERS (Career) (1959) 
Dramatische, psychologische film van Joseph Anthony Briljant spel 
van Anthony Franciosa In de rol van een ambltieuse man die tot elk 
offer bereid is om zich als vedette te doen gelden in teater en film 
Zijn vrouw Is de verwaarlozing moe en vraagt de echtscheiding. Een 
jonge aktrice die hem liefheeft zal hem definitief lanceren Interessante 
evokatie van de Newyorkse teaterwereld. 

DONDERDAG 6 JUNI, RTB 
DE KOORTS STIJGT TE EL PAO (La fievre monte a El Pao) (1959) 
Werk van de beroemde kineast Luis Bunuel, daterend uit de periode 
toen hij films om den brode moest afleveren Alhoewel dus op het 
eerste zicht een doodgewone konsumptlefilm, vind je ook hier reeds 
het anti-konformisme, de sociale en politieke bewogenheid en de 
cynische en anarchistische sfeer van Bunuel terug Gevoelsvol spel 
van Gérard Philipe (in zijn laatste film) die de repliek krijgt van Maria 
Felix en Jean Servals. Schitterende zwariwit-fotografie van Gabriel 
Figueroa. 

VRIJDAG 7 JUNI, BRT 
DAGEN EN NACHTEN IN HET WOUD (Aranyer dm latri) (1.970) 
Film van Satyajit Ray, de meest bekende vertegenwoordiger van de 
hedendaagse Indiase film « Dagen en nachten in het \A/oud » is de 
eerste film van een trilogie, handelend over de mensen in relatie tot 
hun werk Het is een komplekse film, met 7 personages, en handelend 
over de relaties tussen deze mensen Ray kijkt geboeid én geamuseerd 
toe naar de reakties van mensen die uit hun dagelijkse omgeving 
gehaald worden en in een voor hen ongewone situatie terecht komen. 
Het is een trage maar met vervelende, meestal zelfs plezierige film 
over vier vakantlelustigen die naar het ongerepte woud trekken en na 
heel wat ervaringen en meer bewust van hun relaties tot de anderen 
naar de stad terugkeren. 
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Huwelijksperikelen in de DDR 

HUWELI|KSSITUATIE IN EEN 
KOMMUNISTISCHE STAAT 

In de Duitse Demokratische Re
publiek lopen ongeveer 30 t.h. 
van de huwelijken spaak. Ingevol
ge dit hoog aantal echtscheidin
gen komt de DDR op de eerste 
plaats in de wereld. 
De oorzaken van de huwelijks-
mislukkingen verschillen van ge
zin tot gezin De echtscheidings
procedure is zeer eenvoudig en 
geen van beide partners wordt 
met de schuld van de mislukking 
beladen. Man en vrouw worden 
samen verantwoordelijk gesteld 
De gerechtskosten zijn gering en 
het proces zelf beperkt zich tot 
enkele uitspraken over de ver
deling der goederen, het veref
fenen der kosten en de toewijzing 
der kinderen, waarbij de moeder 
meestal het pleit wint In gun
stige omstandigheden, dit wil 
zeggen als beide partners instem
men met de scheiding en er geen 
kinderen zijn, is men na twee, 
drie weken opnieuw •• vrijgezel >• 
Maakt een der echtgenoten be
zwaar en zijn er wel kinderen, 
dan poogt de rechtbank het hu
welijk te redden door een aan
tal maanden bedenktijd te eisen, 
evenwel nooit langer dan een 
jaar. 

Toch wordt de vereenvoudigde 
en gemakkelijke echtscheidings
procedure niet als de voornaam
ste oorzaak van de vele echtschei
dingen vooropgezet. Trouwens, 
in ander landen waar scheiden 
eveneens eenvoudig en gemakke
lijk is, kent men niet dezelfde 
verschijnselen De dieper liggen
de redenen moeten dan ook el
ders worden gezocht Uit officiè-
le statistieken van de DDR blijkt 
inderdaad, dat ongeveer 50 t.h. 
van de echtscheidingsaanvragen 

te wijten zijn aan buitenechte
lijke betrekkingen van een der 
partners. Hierbij valt het duide
lijk op, dat mannen meer slip
pertjes maken dan vrouwen. 
Even opvallend echter is het feit, 
dat de jongste jaren de « achter
stand » der vrouwen wordt in
gelopen en er steeds meer Eva's 
zijn, die van « afwisseling » hou
den. De oorzaak hiervan wordt 
gezocht in de groeiende inscha
keling van de Oostduitse vrou
wen in het openbaar en beroeps
leven : bijna 80 t.h. 
De meeste buitenechtelijke be
trekkingen worden aangegaan 
met arbeidskollega's. Een onder
zoek heeft uitgewezen, dat 30 t.h. 
van de vrouwen, maar ruim 60 
t.h. van de mannen buitenechte
lijke betrekkingen onderhouden. 

TWEEMAAL VRIJER 

De oorzaken van deze buiten
echtelijke relaties hebben een 
gemeenschappelijke noemer ; 
seksuele disharmonie. Weliswaar 
beweren 52 t.h. vrouwen en 54 
t.h. mannen een seksueel geluk
kig huwelijk te leiden, maar het 
percentage der ontevredenen 
(die het durfden zeggen) bedraagt 
toch 15 t.h. ; overwegend oudere 
personen, die al een tijdje zijn 
gehuwd. Vooral in het derde en 
vierde huwelijksjaar komen de 
echtscheidingen het meest voor, 
al neemt het aantal scheidingen 
van huwelijken van meer dan tien 
jaar geregeld toe. 
Twee andere redenen zijn de toe

nemende onafhankelijkheid van 
de vrouw in de DRR en de op
heffing van seksuele taboes. 
De volledige gelijkwaardigheid 
van de vrouw heeft tot gevolg, 
dat de « sociale zekerheid », die 
de huwelijksinstelling volgens al
le traditionele normen en op
voedingsmethoden tot nog toe is 
geweest, geen dwingende nood
zaak meer is om een huwelijk 
te « lijmen ». Steeds meer vrou
wen gaan hun eigen weg en ko
men zelfstandig rond. 
Deze doorgedreven «maatschappe
lijke bevrijding» van de vrouw 
wordt nog in de hand gewerkt 
door een «seksuele bevrijding». 
Zowat 45 t.h. der ondervraagde 
meisjes bekenden geslachtsver
keer onder de 18 jaar. Van de 
jongens zijn er slechts 37 t.h. ; 
geen bewijs van hun grotere 
« zuiverheid », maar wel van het 
biologische feit, dat zij minder 
vlug rijp worden. Daarenboven 
worden de rollen nu omgekeerd. 
Was de vrees op zwangerschap 
eertijds de doorslaggevende fak-
tor bij meisjes om het geslachts
verkeer af te remmen, dit keer 
zijn het de jongens, bij wie de 
vrees voor maatschappelijke en 
hinderlijke gevolgen de doorslag 
geeft. De meeste jonggehuwden 
(90 t.h.) hadden seksuele betrek
kingen voor het huwelijk. In 1968 
werd de pil ingevoerd en sedert 
1972 kan zij kosteloos worden be
komen door alle vrouwen boven 
de 16 jaar. Ongeveer 40 t.h. der 
vrouwen nemen nu de pil. Abor
tus is toegelaten in de eerste 
drie maanden van de zwanger
schap en de ingreep Is kosteloos. 
Ongehuwde moeders genieten 
van bijzondere maatschappelijke 

voordelen en er Is een wel inge
wikkelde, maar uitgebreide so
ciale infrastruktuur voor moeders 
en kinderen, zoals kindertuinen, 
kinderdagverblijven, onthaalcentra 
en vervoer. 
Op het lijstje der echtscheidings
oorzaken komen ook bovenaan : 
grote karakterverschillen en dron
kenschap. 

GEEN GELIJKE TRED 

Te grote karakterverschillen als 
oorzaak vloeien voort uit het feit, 
dat er in de DDR bijzonder jong 
wordt gehuwd zonder dat de bei
de partners de spreekwoordelijke 
zak zout met elkaar hebben ge
geten. De gemiddelde leeftijd 
bedraagt 25 jaar, voor vrouwen 
22 jaar en jonger. Maar die leef
tijd daalt voortdurend. 
Wat betreft de dronkenschap 
weet men eigenlijk geen raad 
met dit sociaal probleem. Zeker 
evenwel Is, dat de stijgende 
maatschappelijke welvaart en de 
groeiende sociale zekerheid, zo
wel van man als vrouw, nieuwe 
sociale strukturen onderstelt, die 
er eigenlijk nog niet zijn, en 
nieuwe levens- en arbeidspatro
nen, die nog moeten ontworpen 
worden. De bestaande normen 
zijn blijkbaar voorbijgestreefd en 
dat geldt niet alleen In de DDR, 
maar ook In de meeste Europese 
landen. 

W.V. 

HONGERJAAR 1975 ? 

DEZE ZOMER SLECHTS DRIE WEKEN 
VOEDSELVOORRAAD 
VOOR GANSE WERELD 

De kans is groot, dat er in 1975 ruim dertig 
ontwikl<elingslanden door nijpende hongersnood 
worden getroffen als de wereld niet onmiddellijk 
een verstandig beleid in zake voedselvoorraden 
voert en de prijzen niet voldoende worden ge-
stabilizeerd om noodtoestanden te voorkomen. 
Een gevoelige uitbreiding van de voedselpro-
duktie is noodzakelijk Alleen wat betreft tarwe 
zou deze produktie met ten minste 5 t.h. moe
ten toenemen. 
Weliswaar zijn er over de gehele wereld voed
selvoorraden opgeslagen, maar in de zomer 1974 
zijn zij nauwelijks groot genoeg om het totale 
verbruik van onze wereld drie weken te dekken. 
Dit verklaarde dr. A Boerma, direkteur-generaal 
van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de 
Verenenigde Naties (FAO) tijdens een voedsel-
konfeientie te Londen, waaraan door interna
tionale deskundigen werd deelgenomen. 
Reeds twee achtereenvolgende jaren is het aan
bod van voedingsmiddelen op de wereldmarkt 
kleiner geworden. De huidige toestand werd 
vergeleken met deze uit de eerste jaren na de 
tweede wereldoorlog. Inmiddels echter is de 
wereldbevolking aanzienlijk toegenomen. Vooral 
de ontwikkelingslanden zouden door een groei
ende voedselschaarste worden getroffen en 
ramspoedig zou het worden wanneer er zich 
nog natuurrampen voordoen zoals in de Sahel-
landen, India en Ethiopië. Organisaties, die be
last zijn met de ontwikkelingshulp, zullen in 1975 
in de eerste plaats moeten rekening houden met 
dit voedselprobleem. 

Het Dosfelinstituut organi. 
seerde enkele colloquia, die 
een ruime belangstelling ver
dienden vanwege elkeen, die 
begaan is met het bestuur 
van gemeente, stad en staat. 
Vooral het colloquium « Le
ven in een stad» was bijzon
der aktueel, aangezien het 
jaar 1975 werd uitgeroepen 
als het jaar van het Euro
pees architektonisch erfdeel. 
Gelukkig maar zijn steeds 
grotere bevolkingslagen zich 
bewust geworden van de tal
loze gevaren, die ons leef
milieu bedreigen. Er zijn 
voorbeelden te over : de 
kleine volksopstand in het 
Waasland tegen de voorge
nomen aanleg van een vlieg
veld ; de incidenten te Luik, 
toen de verkeersvrije zone 
opnieuw voor het verkeer 
toegankelijk werd en het ver
zet in de Marollen tegen de 
sloping van de wijk. 
Toch is het zo, dat ons land 
op het gebied van stede
bouw, ruimtelijke ordening, 
de leefbaarheid van oude 
stadsgedeelten en de her
waardering van historische 
kernen achterop is geraakt. 
De tijd evenwel, dat alleen 
de grondspekulanten het 
voor het zeggen hadden, be
hoort langzaam tot het ver-

LEVEN 
IN 

EEN 
STAD 

leden, dank zij aktieve en 
waakzame komitees voor na
tuurbehoud en milieubescher-
ming. 
Dat neemt niet weg, dat er 
nog onoverzichtelijke pro
blemen zijn, die alleen door 
een integrale aanpak kunnen 
opgelost worden. 
Een pleidooi voor deze inte
grale aanpak is o.m. de bro
chure « Wonen in een oude 
stad », uitgegeven door de 
Mechelse graficus Joz Beeck, 
vertrouwd met architekturale 
problemen en in het bijzon
der met enkele stedebouw-
kundige vraagstukken in zijn 
geboortestad Mechelen. Hoe-
wel de brochure in de eer
ste plaats deze leemten en 
tekortkomingen op de korrel 
neemt, bevat zij ook bruik
bare informatie over de kern 
van de problemen zelf, een 
vergelijking met enkele buur
landen en een historische 
schets over het ontstaan en 
de ontwikkeling van de stad 
in de middeleeuwen, waarbij 
enkele wijdverbreide misver
standen worden opgehelderd. 
Zij is ook een stevige grond
slag, waarop men de gehele 
problematiek kan aanpakken. 
Zijn referaat zal ongetwijfeld 
een belangrijke bijdrage zijn 
tot een verruimd inzicht in 
de probleemstellingen. 

H.U. 

Joz Beeck : « Wonen in een 
stad ». Te bestellen bij de 
auteur, Wijngaardstr. 32 te 
2800 Mechelen. Prijs : 75 fr. 
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GETUIGENISSEN TER HERINNERING AAN EEN PIONIER : 

DR. JEF GOOSSENAERTS 
Vorige week stuurde « Wij » mij 
de pasverschenen boeken over 
dr J. Goossenaerts door met de 
sterke aanbeveling van de hoofd-
redakteur zelf «Goossenaerts in 
de aandacht van de jongeren te 
brengen ». Zeer overbodig ver
zoek hoor ! 
Goosenaerts was geboren en ge
togen Kempenaar, ingeplant in 't 
stoere Gent en dit alleen tekent 
hem als een nationale Vlaming. 
Meer nog zijn leven I 
In een normale maatschappij zou 
deze verstandige en geleerde 
man, die een scherpe sintetische 
geest paarde aan een groot ana-
listisch geheugen, een weten
schappelijke topfiguur geworden 
zijn. Bewogen door zijn volkvser-
bondenheid was hij, naast de we
tenschapsmens, de kulturele be
zieler en, buiten de partijpolitiek, 

. tevens de politieke strijder. 
Wij ontmoeten hem op alle barri-
kaden waar vanaf het begin van 
de eeuw tot aan zijn overlijden in 
1963 voor Vlaanderen « wat te 
doen was ». 
Vóór 1914 staat hij in de strijd 
voor Gent en in de opkomende 
taalgrensaktie. Militant-aktivist 
was hij niet, alhoewel hij door de 
Duitsers werd veroordeeld en 
naar Duitsland gedeporteerd voor 
hulp aan geallieerde krijgsgevan
genen, werd hij geëpurSerd en 
pas zes jaar later opnieuw in 
dienst genomen als atheneumle
raar (Gent) door K. Huysmans 
(er waren toen nog socialisten in 
België). 
Het levenswerk van Jef Goose
naerts waren de Wetenschappelij
ke Kongressen. Bij de strijd om 

het Nederlands in het Hoger On
derwijs en nog na de verneder
landsing van Gent, kwam het erop 
aan het wetenschappelijk van Vla
mingen in eigen taal te bevorderen 
er er bekendheid en status aan 
te geven. De huidige wetenschaps
lui die bv. onze Vlaamse Ekonomi-
sche Kongressen op een bijzon
der hoog peil wisten te brengen 
moeten weten wat zij aan de pio
nier van de Vlaams Wetenschap
pelijke Kongressen verschuldigd 
zijn. Het manna is Vlaanderen 
niet uit de hemel komen geval
len ; het werd uit de harde rots 
geslagen. De wetenschappelijke 
publikaties inz. op het gebied van 
de heemkunde en taalkunde, de 
flamingantische artikels en bij
dragen van Goossenaerts zijn on
telbaar. Men herleze zijn brochure 
« Ons Nederlands : un jargon va-
seux ? ». 
Ook gedurende Wereldoorlog II 
bleef Goossenaerts buiten de po
litiek maar ook in 1944 moest hij 
ondervinden dat hij Vlaming was 
en aan civieke wederopvoeding 
toe in het Belgisch koncentratie-
kamp van Lokeren. 
Ik moge hierbij een persoonlijke 
herinnering aan J. Goossenaerts 
niet onvermeld laten. In 1950 
werd met het volkshogeschool-
werk in Vlaanderen gestart o.m. 
met de Hofstaadse studieweken 
aan de Vlaamse Beweging ge
wijd. Het ging erom de samenho
righeid onder Vlamingen te be
vorderen en de toen nog verziek
te Vlaamse Beweging in eigentijd
se banen te stuwen. Nationalisti
sche figuren moesten daarbij be
trokken maar uiteraard in die tijd 

« onbesproken » mensen. Behalve 
F. Van der Eist was ook Goosse
naerts daarbij evenals O. Zegers 
van het VEV. Op de allereerste 
kursus trad Goossenaerts op. Hij 
gaf o.m. een uitstekende voorlich
ting hoe men dokumentatie te 
verzamelen had en hoe een kar-
toteek diende uitgebouwd om alle 
opinie-makenden te bereiken. In 
de Stichting-Lodewijk de Raet en 
later in het Dosfelinstituut kon ik 
van deze « les » van Goossenaerts 
laten profiteren. 
Het Goosenaertsboek bestaat uit 
bijdragen door vrienden gewijd 
aan die verschillende aspekten 
van deze merkwaardige persoon
lijkheid. A. De Bruyne, L. Wou
ters, M. Vandeplassche, mevrouw 
Dosfel, M. van Miegroet, Wies 
Moens, C. De Landtsheer, M. 
Grijpdonck, A. Dumon, L. Elaut, L. 
Carton, H. Draye, M. Gijsseling, 
J. Behets, J. Weyns, M.-H. Koyen, 
J. Goossens en J. De Wilde. 
De bibliografie omvat geschriften 
van Goossenaerts van 1906 tot 
1965 en enkele bijdragen over 
hem o.m. van L. Elaut en L. Wou
ters. 

M. Van Haegendoren, 
senator. 

# Dr J. Goossenaerts 1882-1963 
- Getuigenissen en studie door M. 
Hanot - Gent 1973 - 152 biz. 
# Bibliografie van dr J. Goosse
naerts 1882-1963 - Mortsel 1973 -
64 bIz. 

fêB^^^m^ 

De uitgeverij Manteau (Brussel) bracht onlangs « de Loteling » van Conscience weer op de markt. Het 
boek werd licht aangepast door Karel Jonkheere. De heruitgave gaat een sukses tegemoet dank zij de 
verfilming, (de foto) 

GROTE NEDERLANDSE LAROUSSE 
De uitgeverij Heideland-Orbis te 
Hasselt mag er terecht prat op 
gaan, dat de onderscheiden delen 
van dit werk met de regelmaat 
van een klok verschijnen. We 
'hebben er kort geleden pas de 
aandacht op gevestigd dat deel 7 
verschenen was of daar ligt reeds 
deel 8 ter tafel, even keurig ge
presenteerd en afgewerkt. Het 
verschijningsritme — om de vier 
maanden een deel — wordt sinds 
1971 dus stipt nageleefd. Met 
deel 8 is nagenoeg een derde van 
de encyklopedie verschenen. 

Deel 8 bezat 11.341 trefwoorden 
op 716 bladzijden, tussen Dar en 
Eeuwzang, een aantal woorden 
met meer dan zo veel meer bete
kenissen. 2.271 illustraties en 27 
kaarten in zwart wit en 20 blad

zijden illustraties in kleur waar
onder 3 kaarten luisteren deel 8 
op. 
Enkele steekproeven tonen aan 
welk een omvangrijke en waarde
volle informatie en illustratie 
deze encyklopedie bevat. 
Darm en samenstellingen (5 pa
gina's). Decimaal, Deltaplan en 
Deltakaarten en de kleurenkaart 
vóór pag. 45, Denemarken (10 
pagina's - 54 zwart-wit illustraties 
- 2 pag. illustraties in kleur). De
terminisme, Doornik, Dordrecht, 
Drenthe (kleurenkaart -1- 1 pag. 
illustraties in kleur), Dreyfus-af-
faire. Driehoek en samenstellin
gen. Drinkwater, Druif en samen
stellingen. Druk en samenstellin
gen (6 1/2 pagina's met 44 illus
traties), Duitsland (34 pagina's -f-
4 pagina's kleurenillustraties - 1 

kaart in kleur - 126 illustraties in 
zwart-wit - 10 tabellen en grafie
ken - 16 kaarten in zwart-wit), 
Echtscheiding, Ekonomie, Ekono-
misch en samenstellingen (5 pa
gina's), Ecuador (4 pagina's, 3 
kaarten en 8 illustraties). Eenhe
den. 
Wat de GNLE als verklarend 
woordenboek betekent vertellen 
U de lemmata : 
Dood (zegswijzen en spreekwoor
den). Door en samenstellingen. 
Een. (r.c.) 

Deel 9 zal in de loop van augus
tus en deel 10 medio december 
1974 verschijnen. 
Alle inlichtingen en bestellingen 
bij Uitgeverij Heideland-Orbis, 
Grote Markt 1 - 3500 Hasselt -
Tel. 011/245.05. 

Met Van de Waarsenburg komt een dichter aan het woord 
van een heel nieuwe generatie. Hij werd geboren op 21 juli 
1943. Zijn eerste bundel verscheen in 1965. Veel jongeren 
zullen in de poëzie van de Nederlandse dichter hun eigen 
taal en gevoelswereld herkennen • een mengeling van maat
schappijkritiek en romantiek. 
Als ik mezelf vergelijk met Van de Waarsenburg, besef ik 
dat ik, gewoon door het tijdstip waarop ik in de wereld geko
men ben, bij een heel andere kuituur aanleun. Het maakt een 
enorm verschil uit of je vóór 1940 of daarna geboren bent. 
Hiermee vertel ik natuurlijk niets nieuws, maar ik wil wel 
onderzoeken waarin die verschillen liggen. De poëzie is daar
voor zo'n dankbaar onderwerp, omdat je de gedachten en de 
gevoelens van een tijd haarfijn kunt aflezen van de kleine 
taaimonumentjes die gedichten zijn. 
Wat is er zo merkwaardig in de taal van Hans Van de Waar
senburg ? Waar schrijft deze man over ? Wat boeit hem ? 
Wat schrikt hem af in deze wereld ? Hoe voelt hij zijn om
geving ? Wat wil hij eigenlijk zeggen ? Waar wil hij naar
toe ? Welke woorden gebruikt hij daarvoor ? Waarom is hij 
dichter ? Waarop is die man zó verliefd dat hij gedichten 
wil schrijven ? 

H.VAN DE WAARSENBURG 

« EEN VISSER ZONDER ANGEL 
MET BIJTEND AAS » 

Een eerste opvallende kenmerk van Van de Waarsenburgs 
poëzie is dat ze toegespitst is op het konkrete moderne 
leven. De Nederlandse dichter van Stadtekens (1970) schrijft, 
helemaal in tegenstelling met een Emile Verhaeren of een 
Jules Remains uit het begin van deze eeuw, die de explosieve 
ontwikkeling van de techniek en de moderne stad verheer
lijkten, een koele, kritische poësie. Hij verheerlijkt niets, 
hij staat ter zijde, hij heeft geen reden tot zingen, het lied 
is dood : 

het lied van de straat 
verloren in ambachtelijk 
asfalteringswerk 
zingt nauwelijks meer 

Of zoals in het volgende vers : 
maar ook de straat 
de regenbieder bij uitstek 
is een kaal en koud moederlichaam geworden 

De dichter staat afzijdig van de wereld, hij doet er niet aan 
mee. Daarom blijft hij steeds op de achtergrond en spreekt 
hij nooit in zijn eigen naam, nergens gebruikt hij de ik-vorm, 
het gaat altijd over •< hij » als over een vreemde, over 
iemand die niet meegeteld wordt maar die er toch is en 
eenzaam blijft getuigen over wezenlijke dingen als dood en 
leven. Hij bekleedt een beetje de plaats van de oude minne-
streel. Het eerste gedicht uit de bundel Tussen nat mos en 
een begrafenis begint al met die afgezonderde « hij » die 
over Van Waarsenburgs poësie een beangstigende schaduw 
werpt : 

handen heeft hij om te strelen . 

hij ziet ook het wurgen van leven tegemoet 
na zijn dromen en het lopen van de kinderen 
in de handen van lopen en otomobielen 

De dichter, net zoals iedereen, wordt gegrepen in een 
« anarchistisch vergrijzingsproces ». Hij is als een grijzaard, 
de stille, machteloze operafiguur, aan wie Van de Waarsen
burg zeer gevoelige gedichten wijdt De dichter is een soort 
« ome Job op mesthoop, vuilnisbelt of stortplaats » Dat is 
het lot van eenieder in deze lusteloze, wanhopige, vergrij
zende samenleving : 

zienderogen vermagert hij en webt 
het liefhebben verder 
vriendelijk begroet hij de weggelopen 
vaders en naait de moeders in hun 
verlaten nesten 
maar hij schiet niet, handelt niet '' 
en kan zich nauwelijks verspreiden. 

Het gedicht, waaruit de hierboven aangehaalde strofen 
komen, handelt eigenlijk over een arbeider die herschoold 
moet worden. Alle figuren die achter de onpersoonlijke 
" hij » schuilgaan, zijn stervende, vergrijzende mensen. Van 
dat •• proces » is de dichter de nooit aflatende getuige. Hij 
is zeer links teoreticus en maatschappijhervormer. Hij staat 
niet op de voorplecht van het schip. Dat is volgens hem, 
de rol van de dichter niet. Hij vereenzelvigt zich, in het besel 
van zijn bijna hopeloze weerloosheid, met het onpersoonlijke: 

wat moet hij nog doen met deze wereld 
kleuren of veranderen 
veranderen of vertrappen 
behouden of vergeten en huilen 
in de schil van zijn opgelegde hardheid ' 

Uit de marginale plaats van de dichter en vooral van het 
dichterlijke (dit wil zeggen van het scheppen, het voelen, 
het verbeelden, kortom van het persoonlijke) in de geïndus
trialiseerde en geürbaniseerde westerse maatschappij, heeft 
Van de Waarsenburg, op het gebied van de taal, hét enige 
juiste besluit getrokken, namelijk te spreken in de t'aal van 
iedereen. Ome Job zou zich immers belachelijk en; vooral 
ongeloofwaardig maken, als hij het woord van de kpningen 
en de kanselarijen zou schrijven. De mesthoop is geen 
ivoren toren, 

EUGENE VAN ITTERBEEK 
IHans Van de Waarsenburg, « eenenzestig-negenenzestig po-
wezle », Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1972, 181 bIz., 
165 F. ; « Tussen nat mos en een begrafenis », Oen Haag, 
Nijgh & Van Ditmar, 1972, 12,50 f. 
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KRITI9CH DCK€K€n 

TUSSEN PORTRET EN MONUMENT 

Vorige zaterdag werd te Antwerpen m het 
museum voor Schone Kunsten een « be 
perkte » retrospektieve geopend van het 
werk van Vic Gentils Het betreft feite
lijk het monument Kamiel Huysmans 
Lenin en een reeks portretten waarvan 
dat van burgemeester Lode Craeybeckx 
(in gebronsd ijzer) wel een der voor
naamste IS naast andere minder bekende 
figuren de surrealist Paul Delvaux met 
te na gesproken 
VIC Gentils heeft de great old man voor
gesteld staande op een kar waarop ook 
Lenin zit De vader van de oktoberrevo 
lutie neemt nota s terwijl Huysmans een 
groep van een dertigtal figuren toe 
spreekt Een beeld dus uit de pionierstijd 
van het socialisme en een gevleide voor
stelling van de verhouding Lenin Huys
mans sekretaris van de tweede interna
tionale 
Vic Gentils beperkt zich in zijn vorm
geving tot het essentiële Men kan met 
steeds spreken van gelijkenis (zo zien we 
in het portret van de huidige Antwerpse 
burgemeester niet de Lode Craeybeckx 
zoals die er in werkelijkheid uitziet) 
Daarmee is niet te kort gedaan aan de 
plastische kwaliteiten van Gentils « edel 
smeedkunst » noch aan de ruimtelijke 
visie van dit werk 
Behalve dan voor deze stukken is deze 
tentoonstelling ook nog interessant om 
dat er verscheidene werken uit partikulier 
bezit tentoongesteld zijn die men anders 
nooit te zien krijgt Kortom deze mini 
tentoonstelling van een talentvol plas 
tisch kunstenaar loont de moeite ook al 
omwille van de spontaniteit een andere 
karaktertrek van de « beeldhouwer » 
Gentils ( r e ) 
Tot 1 juli 

BRUGGE'S 

SCHOONSTE DAG 

zijn, maar ik krijg altijd de stuipen als 
Splinternieuws begint Niet alleen omdat 
hierdoor dikwijls het vlotte ritme van 
een muzikaal programma wordt onderbro
ken maar vooral omwille van de onhebbe
lijke gewoonte voortdurend over te scha
kelen van de ene stem op de andere Je 
zou zweren dat bij de BRT geen mens nog 
in staat is om een doorlopende tekst van 
meer dan vijf regels van een papiertje af 
te lezen Dat gaat steeds zo een man 
zegt een zin en onmiddellijk gaat een 
vrouw over hetzelfde onderwerp verder 
met weer een zin waarna opnieuw de 
man een zin zegt om terstond weer aan 
de vrouw het woord te laten 
Tegen het kontrastprocede op zich zelf 
heb ik helemaal geen bezwaren Ik her
inner me dat ter ziele gegane program
ma's als Toast en Trammelant zaliger 
daar telkens veel sukses mee boekten 
omdat m de afwisseling een bijkomend 
ironisch element stak Maar bij Splinter-
nieuws vind ik het helemaal met nodig 

NIEUWE VAGANTEN-ELPEE 

De uit de Dockx Brothers gegroeide Va
ganten hebben na vier jaar stilte op het 
platenfront een nieuwe elpee uitgebracht 
De teksten zijn van Bert Broes, Jaak Dree 
sen, Anton Van Wilderode en Marie-
France Daenen 
Dé uitschieter op deze elpee is « De 
dorpsidioot », een sfeervol en poëtisch 
lied, dat tegelijk een schrijnende aanklacht 
IS tegen het onbegrip van onze samen 
leving voor hen die anders zijn De plaat 
bevat nog een aantal andere heel sfeer-

De Heilig Bloedprocessie van Brugge — 
meer dan acht eeuwen oud ! — is een 
der zeldzaam overgebleven manifestaties 
van die aard, al houdt de processie meer 
en meer het midden tussen stoet en pro
cessie. Vooral de toneelspelende en zin
gende groepen blijven de belangstelling 
gaande houden van de tienduizenden kij
kers, w.o. steeds grote groepen Frans-
Vlamingen, die aldus een middeleeuwse 
traditie — de « trek » naar de voormalige 
hoofdstad van het graafschap — in ere 
houden. Overigens komen elk jaar heel 
wat Duitsers, Nederlanders, Spanjaarden 
en Italianen naar deze stilaan unieke pro
cessie kijken. 
Onze foto : de bewening van Kristus. 

volle liedjes om zo bij te mijmeren Ver
der brengen de Vaganten een aantal 
geëngageerde nummers en ook de humo
ristische of satirisch-ironische noot ont
breekt met De teksten zijn met alle even 
sterk, vooral die van Anton Van Wilde-
rode vind ik met zo geschikt als chanson
teksten 
De zangstijl van de Vaganten is recht
lijnig harmonisch Het is een stijl die niet 
meer in de mode is, maar beoefend door 
vijf Vaganten die elk over een warme en 
degelijke stem beschikken, kan het toch 
wel behoren Mij bekoort deze nieuwste 
elpee van hen in elk geval Dit met alleen 
omwille van de voor het grootste deel 
toch wel goede teksten, maar ook omwille 
van de perfekte zang-technische afwer
king, de sobere maar toch vlotte en rit
mische begeleiding (arrangementen zijn 
van de Vaganten zelf) en omdat de 
Vaganten nu eenmaal kunnen zingen > 

HD 
(RCA Victor YBLF 1461) 

Waarin de opdracht bestaat van de dame 
die op maandagvoormiddag tussen 11 en 
haiftwaalf op BRT 2 omroep West Vlaan 
deren het programma •< Liedjes voor de 
Noen • presenteert is mij een raadsel 
" Liedjes voor de noen « is een doodge
woon kalm liedjesprogramma zonder eni 
ge pretentie en in zijn soort beslist pret
tig om beluisteren Als achtergrond bij 
voormiddagarbeid zelfs zeer geschikt 
Ware het met dat de teksten tussen twee 
platen door zo ontstellend armtierig zijn 
Zo in de zin van . en thans komt een 
aardige plaat van een aardige zanger .. 
Of nog « en nu krijgen wij een liedje 
dat iets met fietsen te maken heeft » 
En dan volgt .. Hoe sterk is de eenzame 
fietser van Boudewijn de Groot 
Op die manier kan je net zo goed Bo 
mans Enk of het klem insektenboek als 
een biologisch handboek afschilderen 
Voor mij hoeft er helemaal geen presen 
tatie bij dergelijke programma s Non 
stop muziek stoort mij helemaal met 
Maar als er dan toch teksten zijn, laat ze 
dan toch in vredesnaam boven het droe 
vig peil van de onbenulligheid uitstijgen 
Desnoods door zoals in de ochtenduren 
gewoon de juiste tijd mede te delen Dat 
brengt de luisteraar tenminste nog iets 
bij 

TEAMWORK 

De goede God zal wel overschot van ge
lijk gehad hebben toen hij in het oude 
testament voorschreef dat het met goed 
was voor de mens om alleen te zijn maar 
bij BRT 2 wordt soms toch lichtelijk over 
dreven Teamwork kan prettig en heilzaam De Vaganten, graaggeziene gasten op Vlaamse manifestaties zondag nog op het zangfeest te Antwerpen 
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EQI [QD EUB i m 
ZATEHDAG 

1 
JUNI 

15.00 Beentje buiten. Heuvelland. 
15.30 Pinocchio. 
16.20 De heren van BIbelebom. 
16.35 Modern style. 
17.30 Volksuniversiteit. 
18.00 Fabeltjeskrant. 
18.05 De waterkever. Jeugdfilm. 
19.05 Doorgaand verkeer. 
19.45 Nieuws. 
20.20 Billy Fantast. 
20.45 Met de muziek mee. 
21.35 Terloops. 
22.20 Cannon. 
23.10 Nieuws. 
23.20 Voetbal. België-Schotland. 

11.00 Teleac. 
16.00 Nieuws. 
16.02 Stuif-es-uit. 
17.30 Schooltelevisie. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Rally cross. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Mash. 
20.45 « Wie kent ? ». 
22.05 Sportpanorama. 
22.55 Nieuws. 

Kwis. 

18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De Beverly Hillbillies. 
19.30 Waar of niet waar ? 
20.00 Nieuws. 
20.21 Capriccio Espagnol. 
21.50 Hier en nu. 
22.30 Ontmoeting met Mozart. 
22.40 Nieuws. 
22.45 Lied van de week. 

11.30 Vrijetijdsmagazine. 
17.00 Interwallonie. 
16.15 Landbouwnieuws. 
17.15 Ciao amici. 
17.30 Appuntamento Italiano. 
18.30 Le club des rescapés. 
18.55 Barbapapa. 
19.00 Het uitgaansleven. 
19.15 Toumai. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Le jardin extraordinaire. 
20.45 Attila, fleau de dieu. Film. 
22.05 Festival van Spa. 
22.50 Nieuws. 

ZONDAG 
2 

JUNI 

10.00 Protestantse eredienst. 11.00 
11.00 Eucharistieviering. 15.30 
14.30 Magister Maesius. 15.32 
15.00 Balablok. 15.57 
15.15 Binnen en buiten. 16.22 
17.15 Dirigentenportret. 17.00 
18.15 Fabeltjeskrant. 18.55 
18.20 leder zijn zeg. 19.00 
18.45 Een bedreigd reservaat. 19.05 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 20.05 
20.40 Thet Waltons. 20.40 
21.30 Julie Andrews. 21.30 
22.20 Openbaar kunstbezit. 22.20 
23.10 Nieuws. 

Eucharistieviering. 
Nieuws. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Untamed world. 
Hockey. 
Vesper. 
Fabeltjeskrant. 
Nieuws. 
Het Amsterdams philharmo-
nisch orkest. 
Sing sala bim. 
In de uren van de middag. 
De Pinksterbeweging. 
Nieuws. 

18.30 Hockey. 
18.55 Fabeltjeskrant. 
19.00 Polly in Tunesië. 
19.25 Varen, maar... 
20.00 WK-Voetbal. 
20.45 Weerzien met Indonesië. 
21.35 Zienswijze. 
22.40 Nieuws. 

9.30 Yoga. 
10.00 Protestantse eredienst. 
11.00 H. mis. 
14.10 Daktari. 
15.00 Czardas vorstin. 
16.50 Sept sur sept dimanche. 
18.10 Atletiek. 
18.45 Mister Magoo. 
19.00 Le francophonnissisme. 
19.45 Nieuws. 
20.05 Sportweekend. 
20.20 Suggestions. 
20.25 Marcel Pagnol. 
21.15 Festival van Spa. 

Nieuws. 

MAANDAG 
3 

JUNI 

16.00 D-Day. Dokumentaire. 
18.00 Fabeltjeskrant. 
18.05 De familie Partridge. 
18.30 De zwaan. Dokumentaire. 
18.45 Sporttribune. 
19.45 Nieuws. 
20.20 In vlammende letters. Film. 
22.10 Ten huize van dr Annie Ro

mein-Verschoor. 
23.00 Nieuws. 

15.30 Nieuws. 
15.32 Muziek om naar te kijken. 
16.05 Dokter ja, dokter nee. 
16.40 Wat doe je voor de kost ? 
18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Studio sport. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Helen, een vrouw van deze 

tijd. 
21.15 Wie van de drie ? 
21.40 Vergeten angst. 
22.50 Nieuws. 

18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De verschoppeling. 
19.30 The Continental Singers. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Politierapport. 
21.15 Zeven dagen. 
22.55 Nieuws. 

16.50 Faites sauter la banque I 
18.10 1, 2, 3,... j'ai vu. 
18.30 TV « F ». Vrouwenmagazine. 
19.00 La pensee et les hommes. 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Kafka herdacht. 

Nieuws. 

DINSDAG 

JUNI 

18.00 Fabeltjeskrant. 
18.05 Het grote koraalrif. 
18.30 Tienerklanken. 
19.10 Uit de dierenwereld. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Dagboek van een leraar. 
21.25 Verover de aarde. 
22.15 Het vrije woord. 
22.45 Nieuws. 

18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De verschoppeling. 
19.30 Pe eilanden van de rode 

vogels. 
20.00 Nieuws. 
20.20 De Onedin lijn. 
21.10 2 voor 12. Kwis. 
21.50 Achter het nieuws. 
22.40 Nieuws. 
22.45 Teleac. 

18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De voetbalkwis. 
19.30 De Melchiors. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Muiterij op de Bounty. Film. 
22.30 Een nieuwe stad graag. 
22.55 Den Haag vandaag. 
23.10 Nieuws. 
23.15 Teleac. 

18.10 1, 2, 3,... j'ai vu. 
18.30 Seniorama. 
19.00 Deux ans de vacances. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.20 La resistance. 
21.00 La cloche Tibétaine. 
21.50 La neurochirurgie. 
22.40 Nieuws. 

WOENSDAG 

JUNI 

16.30 Jevanjong. 
17.55 Fabeltjeskrant. 
18.00 Volksuniversiteit. 
19.20 Yoga. 
19.45 Nieuws. 
20.20 Hier is Lucy. 
20.45 Pano 74. 
21.35 Standpunten. 
22.05 The Carpenters. 
22.50 Nieuws. 

10.45 Schooltelevisie. 
17.00 De film van ome Willem. 
17.30 Hier komt... de zebra. 
18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Carpenters. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Politieke partijen. KVP. 
20.31 De wrekers. 
21.20 Papier-en Nederlandertjes. 
22.05 Waar gebeurd. 
22.40 Den Haag vandaag. 
22.55 Nieuws. 

18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Nederpopzien. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Operettekoncert in studio I. 
21.00 Van onderen. 
21.25 Panorama woensdag-show 
22.05 Kenmerk. 
22.25 Nieuws. 
22.30 Teleac. 

16.45 Feu vert. 
18.25 Allo les jeunes. 
18.55 Le manége enchanté. 
19.00 Deux ans de vacances. 
19.45 Nieuws. 
19.30 Antenne-soir. 
20.15 Chansons a la carte. 
21.40 Situation 74. Het vervoer. 
22.35 Nieuws. 

DONDERDAG 

JUNI 

18.00 Fabeltjeskrant. 
18.05 Black Beauty. 
18.30 Tienerklanken. 
19.10 Mens en hond. Dok. 
19.45 Nieuws. 
20.20 Wachtwoord. 
20.50 De schoondochter. TV-spel. 
22.20 Première. 
23.00 Nieuws. 

10.45 Schooltelevisie. 
18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 EO-kinderkrant. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Hallo, hier is Ibra-radio... 
20.55 Teletournee. 
21.15 Ek het nie geweet nie. Dok, 
22.00 Stukjes van het gat. 
10.45 Schooltelevisie. 
23.15 Nieuws. 

18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De verschoppeling. 
19.30 Zo vader, zo zoon. 
20.00 Nieuws. 
20.21 De speler. Film. 
21.50 Hier en nu. 
22.30 De familie Gottschick. 
22.40 Den Haag vandaag. 
22.55 Nieuws. 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3,... j'ai vu. 
18.30 Lequel des trois ? 
19.00 Deux ans de vacances. 
19.30 Spectacles - Festivals. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Contacts. 
20.20 Les parachutistes arrivent. 
22.05 Le carrousel aux images. 
22.50 Nieuws. 

VRIJDAG 

JUNI 

23.20 Yoga. 
18.00 Fabeltjeskrant. 
18.05 Volksuniversiteit. 
18.15 Wereldbeker voetbal 1974. 
18.50 Don Lurio-show. 
19.20 Ziet u er wat in ? 
19.45 Nieuws. 
20.15 De familie Ashton. 
21.00 Konfrontatie. 
21.55 Nieuws. 
22.05 Days and nights in the 

forest. Filmtribune. 

18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 The tijpewriter. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Op losse groeven. 
21.15 Baron von der Trenck. 
22.50 Nieuws. 

18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Wie van de drie 
19.30 Mash. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Columbo. 
21.50 Duke Ellington. 
23.05 Praten met Den 
23.15 Uit de kunst. 
23.40 Nieuws. 

Uyl. 

18.10 1, 2, 3,... j'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 La pensee socialistes. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Neuf millions neuf. 
22.00 Jason King. 
22.50 Nieuws. 
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KOBiS IN ONZE STRUT 

^^^ée^ 

Waregem won de voetbalbeker 
van Belgiè, en zal volgend jaar 
dus « Europees » voetballen 
« Les Sports •• had liever gezien 
dat de vaas naar een •• grote » 
klub ging, en wij die vinden dat 
Waregem de overwinning op Ton
geren volkomen verdiende, von
den dat de scheidsrechter wel 
licht een strafschop toekende aan 
de West-Vlamingen, 

De koning woonde de tweede 
helft van de finale op de Heizel 
bij, en zoals steeds stelde hij een 
aantal vragen die getuigen van 
grote belangstelling en diepgaan
de kennis De prominenten aan 
wie de vragen konden gesteld 
worden, waren toevallig ter plaat
se 

- • -
Plezante situatie in de handbal
bond waar verleden jaar maar één 
ploeg van eerste naar tweede af
deling moest, en dit jaar drie. 
Die derde daler wil echter niet 
dalen, en beroept zich op het feit 
dat het de bondsbonzen waren 
die eigenmachtig de beslissing 
namen, daar waar de statuten dui
delijk stellen dat dit een voor
recht IS van de (niet geraadpleeg
de) algemene vergadering 

- • -
Naar aanleiding van een reporta
ge over de Zaïrese nationale voet

balploeg zijn wij verheugd te kun
nen vaststellen dat Mobutu de 
sport op haar werkelijke, grote 
waarde weet te schatten. Als een 
formidabel middel namelijk om de 
grote massa van de mensen te 
manipuleren 

- • -
Eén van de aankomsten tijdens de 
Midi Libéré is een echte slachting 
geworden In volle spurt botsten 
een aantal renners tegen een wa
gen aan, die net vóór de aan
komstlijn geparkeerd stond. Ieder
een was boos op die wagen — en 
terecht —, maar niemand van de 
inrichters heeft er blijkbaar aan 
gedacht de renners te stoppen 
vóór de gevaarlijke hindernis. We
ten wij nog goed wat wij zeggen 
wanneer wij altijd maar staan te 
zeuren over de show die « must 
go on » ? 

— ¥ • -

Anderlecht-delegee bij moeder 
BVB, Albert Roosens, even ge
hoord voor de TV Over de nood
zaak scholiertjes, en UEFA-jonge-
ren, en jonge « beloften » te ver
zamelen in nationale ploegen, om 
aldus hun opgang tot vedette te 
vergemakkelijken en zo Moeten 
wii ons eens niet gaan afvragen 
hoeveel kinderen en jongelingen 
onverantwoord van studie en se
rieuze toekomstplanning worden 
weggehaald om één enkel vedet-
le te vormen ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Het was maandag toen wij dit 
vlijtig neerpenden. Eddy deed het 
toen nog niet zo goed in de ronde 
van Italië Het wachten was dus 
op een groot eksploot, dat onder
tussen gekomen is, 

- • -
of niet gekomen Wat tenslotte 

niet veel verschil maakt, want wij 
leven in ons Merckxique beaat ge
lukkig met onze onderbroeken 
Eddy Merckx, snoepjes Eddy 
Merckx, horloges Eddy Merckx, 
frietvet Eddy Merckx, koffie Eddy 
Merckx, worsten Eddy Merckx, te
lefoonboeken Eddy Merckx, velo's 
Eddy Merckx en waspoeder Eddy 
Merckx. 

Herman Van Springel won Bor-
deaux-Parijs met grote voorsprong, 
maar werd gedeklasseerd omdat 
men hem een verkeerde weg op
stuurde, die overigens zeven kilo
meter langer was dan voorge
schreven Bij nader toezien bleek 
dat geen enkele renner de juiste 
lA/eg had gevolgd, op één na Zou 
men niet beter al die potsierlijke 
« officiélen » eens deklasseren ' 

— ¥ • -

Een Vlaamse krant stelde voor 
geen Belgische renners te laten 
deelnemen aan de komende ronde 
van Frankrijk, omwille van dit on
recht aan onze Herman aangedaan. 
Wij van onze kant zien Merckx 

KRUISWOORDRAADSEL 
HORIZONTAAL 

1) Inheems vogeltje 
2) Persoonlijk voornaamwoord 

President van Egypte 
3} Vogel 
4) Kommunistische partij - Soort 

duif 
5) Piraat 
6) Meisjesnaam - Muzleknoot 
7) Dat schaadt 
8) Simpatieke initialen - In no

mine lesu - Open plek in een 
bos 

9) Kleur 
10) Industriegebied in Duitsland 

VERTIKAAL 
1) Wonderdokter 
2) Leeuwenjongen 
3) Anagram van « NOE » - Kle

dingsstuk 
4) Bazige vrouw - Naam van de 

operatie die Verschaeve naar 
Vlaanderen bracht 

5) Commissie v. Openbare On
derstand - Uniek 

6) Ter stede - Uniek 
7) Planeet - Getij 
8) Ten bedrage van - Bijbelse 

stad - Vorm van « ETEN » 
9) Kaartspel - Dialekt voor « de

ken » 
10) Dubbele medeklinker - Meis

jesnaam 

kV/y /even in een goed georganiseerd huishouden, al zeggen wij het 
zelf. De vrouw had verleden zaterdag nog maar pas gevonden dat de 
jungle van ons voortuintje ook wel eens een schup en een riek mocht 
zien, of wij waren al bezig. 
Er was nochtans koers in onze straat. Van kort na de middag schoof 
er al een onafgebroken mensenstroom voorbij, van de staminee op de 
ene hoek naar de staminee op de andere hoek. 
Fiere rennersvaders met bleke broek en grijze muts, bezorgde renners
moeders met drinkbusjes, echte en toekomstige rennerslieven met 
plannen, « offisjellen - met drapookens en dorst, supporters en sup
porteressen met koereursklak, renners met verveelde gezichten, 
soigneurs met » hambras », inrichters met een licht sneeken in hun 
oren, joernalisten (eigenlijk eerder korrespondenten, zjust is zjust) met 
notaboek, en véél jongens met brommers die helemaal aan de gevel 
van Louis moesten gezet worden, de moeilijkste plaats van allemaal, 
maar zichtbaar voor de drie knappe dochters van Louis. 
Er was muziek in de straat, en zon, en friskoventen, en vlagskens, en 
de goede geur van frieten. En wij maar vuilnis te lijf gaan. 
Wij vonden het wel schoon van de mensen dat ze ons ook al eens 
bekeken, de meesten met enig medelijden, sommigen met veront
waardiging omdat wij daar op een hoogdag het zotteken stonden uit 
te hangen. Sommigen zeiden zelfs iets over ons, want ze gierden van 
het lachen, en ze keken nog eens om. 
Gust, de joernalist, is ook een keer of acht voorbij gekomen. De laatste 
keer, zo een half uurke na de aankomst, bleef hij staan. 
« Hawel jong, zei hij, dat is schoon werk dat ge daar aan het doen 
zijt ». En hij peinsde wat na, hikte ne keer, en voegde eraan toe, de 
wijsvinger vermanend opgestoken : « en gezond ! ». 
Gezond vonden wij het ook, maar naar de koers gaan kijken toch ple
zanter. En wie er nu eigenlijk gewonnen had. 
«Hawel sè, zei Gust, ik zal direkt ne keer gaan kijken, en dan kunde 

gij dat morgen lezen in de gazet ». 
En zo was het verdorie ook. En er stond nog een heel stuksken uitleg 
bil ook Gust had het allemaal goed gezien... 

nog niet direkt « passen » uit so
lidariteit met Van Springel. Intus
sen toch niet gedeklasseerd en 
zelfs mede-winnaar. 

- • -
Deze week krijgt Monne Goethals 
van ons de pint, omdat hij vond 
dat Waregem iets had kunnen la
ten zien toen het 3-1 voorstond 
tegen Tongeren. Dat moet de man 
van de goedkope Goethals-taktiek-
les juist zeggen. 

- • -
En Luc Varenne mag meedrinken 
Hij wil sportief autorijden, d.i. aan 
een snelheid van minstens 140 
km per uur, en heeft daarvoor 
berekend dat de beperking tot dus. 
ver het aantal doden op de weg 
relatief gezien eerder heeft doen 
toenemen dan afnemen, Hoe heb
ben die 9.999.999 andere Belgen 
hun rekening gemaakt ' 

- * -
Tijdens de komende wereldkampi
oenschappen voetbal zullen wij op 
het scherm van de Vlaamse tele
visie doorgaans twee wedstrijden 
per dag kunnen volgen. Eén recht
streeks, één in uitgesteld relais. 
Met al wat wij de laatste tijd al 
aan voetbal kregen, moet dat nu 
toch stilaan de meest verwoede 
voetbalfan gaan bevredigen. 

^ ^ Gehandikapten 
^ ^ moeten overal 
voor knokken. Voor er
kenning van hun presta
ties op sportgebied, en 
voor erkennning als vol
waardig lid van ^ A 
de maatschappij ^ ^ 

Han van Cessel 

- • -
Tot slot een onderwerpje dat mis-
sclïien eens kan dienen als praat-
stof als het al heel laat is ge
worden, en alle andere onderwer
pen uitgeput zijn. Het is algemeen 
geweten dat een ekonomisch mo-
nopolium behalve voor de happy 
few een slecht ding is. Op het 
sportieve (nou ja.. ) vlak is An-
derlecht blijkbaar doende met het 
vestigen van een monopolium. 
Het koopt zowat alle goede spe
lers op. Gaat dit, weeral behalve 
voor de happy few, een goed 
ding zijn ? Voor de Voetbalsport ? 
Voor de brave ziel die zijn centen 
aan de Anderlecht-kassier gaat ge
ven ? 

Het inter-klub kampioenschap voor dames deed nogmaals de • heer
schappij » van Beerschot naar boven komen... 
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put uw inspiratie uit bouwtijdschriften 
i . ^ - ^ * - . *• •̂  ' ^ ^ 

GRONDEN 

N I E U W B O U W 

Bestaatide 
wotiitigeti 

WAT IW WEW VORK m HOLLVmOV, RJO en ROME, 
WEMEN en VERSAILLES KAM... KAhl OOK HIER... 

MAAR PAW [/OOR MINVER GELV. 

Onze vltta'i koi,tzn nog alttjd m-cndo^n dan ze 
MaaAd zijn. 
Bouwen me.t Kunmn een be.6t<J>.6-tng Macvtdoon. 
/e e£fee daq ^k?A Mondt... joAznlang !! 

INFORMATIECENTRA 
ANTWERPEN 

03/31 78 20 

GENT 
09/251923 

GENK 
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W I M JORISSEN : 

' 'WIJ STAAN STERK OP ONS STUK'' 
De onderhandelingen over de verrui
ming van de minderheidsregering-Tin-
demans naar de federalistische partij
en toe haalden deze week opnieuw de 
voorpagina's van de kranten. Wat er 
uiteindelijk uit de bus zal komen stond 
donderdag nog niet vast, maar het zag 
er toch naar uit dat een beslissing niet 
lang meer zou uitblijven. De Echter-
nach-processie van de PSC heeft overi. 
gens lang genoeg geduurd. 
In Vlaanderen kijken velen met enige 
hoop, maar ook met wat vrees uit naar 
het resultaat van deze onderhandelin
gen. Zij weten dat het met sommige 
Franstaligen moeilijk praten is, hoewel 
de aanwezigheid van de VU in de 
Vlaamse partijendelegatie dan toch 
eerder geruststellend werkt. Sommige 
kranten trachten dat gevoel echter te 
ondergraven door hun sistematisch ge
zwets over de « regeergeilheid » var 
de Volksunie en haar « bereidheid op 
essentiële punten toe te geven aan de 
FDF-eisen ». 

Wij gingen over een en ander eens 
praten met senator Wim Jorissen, die 
zich door jaren strijd in Vlaanderen 
een stevige reputatie van radikale 
doortastendheid heeft opgebouwd en 
van wie niemand gelooft dat hij be
reid zou zijn de opvattingen waarvoor 
hij zolang heeft gevochten te verkopen 
voor een paar borden ministeriële lin-
zensoep. 

\N\i . De federalistische partijen zitten 
dezer dagen volop in het nieuws Som
migen kouten nog voorzichtiger over 
' regionale partijen », kennelijk omdat 
het met de echte federalistische geest 
aan Franstalige zijde nog niet helemaal 
dat is ? 

Jorissen . Het federalisme is een stel
selmatige eis van de Vlaamse be
weging sinds de eerste wereldoorlog, 
en de Volksunie heeft vanaf haar stich
ting in 1954 haar federalistische op
vattingen nooit onder stoelerf'of ban
ken gestoken. Van Waalse zijde dook 
deze eis sporadisch op. maar werd 
nooit stelselmatig gesteld omdat de 
partij die deze eis hanteerde — de 
W/aalse BSP — hem gewoonlijk ge
bruikte om er regeringsdeelname en 
bijzondere voordelen voor Wallonië 
mee af te kopen. Lukte dit. dan werd 
er weer jarenlang over gezwegen. 
Sinds een tiental jaren Is er nu het 
Rassemblement Wallon, dat probeerde 
het federalisme zuiver te stellen. Al
leen inzake de Voerstreek liet deze 
partij zich op sleeptouw nemen of 
vormde zij zelfs de spits van een 19e 
eeuws typisch Franstalig-Belgisch im
perialisme 
Het Brusselse FDF ging de jongste 
jaren eveneens de federalistische weg 
op. Daar zit men echter nog veel vas
ter in het ouderwetse Belgisch-Franse 
taalimperialisme verstrikt dan bij het 
RW ooit het geval was Getuige daar
van de houding van de FDF-ers in de 
Vlaamse randgemeenten en te Brussel 
zelf, waar hun beleid soms ontaardt tot 
kleinzielig racisme zoals op het ge
meentehuis van Schaarbeek 

Wij : Zijn de zgn. « nationale » par
tijen de jongste jaren ook niet zow/at 
de federalistische toer opgegaan ? 

Jorissen : De weerzin van de CVP en 
de PVV voor de eerste stappen in de 
richting van het federalisme schijnt 
inderdaad verdwenen. Zij zijn in dat 
opzicht de Volksunie dus een eind-
weegs achterna gekomen. Het fede
ralisme zelf willen zij echter nog niet 
voorstaan. 

De PLP — de Waalse liberale partij — 
stemt haar politiek momenteel voor 
een groot deel af op die van het RW, 
maar de PSC — de Waalse « zuster
partij » van de CVP — blijft zeer hui
verig staan tegenover alles wat in de 
richting van het federalisme gaat. 
Zelfs een beperkte gewestvorming 
schrikt hen nog enigszins af. 

se randgemeenten rondom Brussel 
waardoor de verfransing van deze ge
meenten werd in de hand gewerkt. 
In de periode 1968-71, onder eerste-
minister Eyskens, aanvaardden deze 
partijen, weer tegen de Volksunie in, 
de grendelgrondwet waardoor thans 
voor fundamentele wijzigingen een 
tweederde-meerderheid nodig is naast 
een afzonderlijke meerderheid in beide 
landsgedeelten. 

De Volksunie is niet verantwoordelijk 
voor deze toestand, doch staat hoe 
dan ook voor de feiten. In de politiek 
evolueert echter alles, en wij nemen 
aan dat velen in de traditionele par
tijen nu ook gewonnen zijn voor meer 
fundamentele oplossingen die een 
einde maken aan de systematische be
twistingen. Wanneur wij dit gesprek 
hebben aanvaard dan betekent dit 
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De Waalse katolieken hebben Immers, 
zoals de Vlaamse socialisten, steeds 
ten volle geprofiteerd van hun sterkere 
« zusterpartij » in het andere lands
gedeelte om overdreven machtsposi
ties te bezetten. Zij vrezen dat de mo
gelijkheden daartoe in een gefederali
seerde staat zouden afnemen. Vandaar 
hun systematisch wantrouwen en hun 
voortdurende tegenkanting. 

Wij : De Volksunie is nu met deze 
partijen aan tafel gaan zitten om te 
praten over de gewestvorming. In het 
verleden heeft zij zich nochtans vaak 
scherp verzet tegen de door de zgn. 
traditionele partijen gevoerde politiek 
inzake Vlaams-Waalse verhoudingen. 

Jorissen • Er is inderdaad de kwalijke 
erfenis van het verleden. In 1962 heb
ben de traditionele partijen, tegen de 
Volksunie in, Vlaams grondgebied 
langs de taalgrens prijsgegeven. In 
1963 stonden zij, tegen de Volksunie 
in, faciliteiten toe in een aantal Vlaam-

hoegenaamd niet dat wij die erfenis 
uit de voorbije jaren nu zouden onder
schrijven. Nee, wi j willen alleen een 
positieve bijdrage leveren om tot ge
zonde verhoudingen te komen in dit 
land. Elke kans daartoe, hoe klein zij 
ook moge schijnen, moet daartoe aan
gegrepen worden. 

Wij : In bepaalde kranten heeft men 
de jongste dagen de indruk gewekt 
alsof de Volksunie op haar beurt tot 
verregaande toegevingen bereid zou 
zijn om toch ook eens aan een rege
ring te kunnen deelnemen. 

Jorissen ; Dergelijke kwaadwillige in
sinuatie wijzen wi j zonder meer af. 
Wij keuren het ook scherp af dat som
mige kranten, zoals « De Standaard •>, 
het doen voorkomen alsof de Volks
unie thans, in plaats van het RW, zo
wat de zusterpartij van het Brusselse 
FDF zou zijn geworden. Men tracht ons 
in eenzelfde zak te stoppen en de in
druk wordt gewekt dat het uitgere

kend de VU is die toegevingen zou 
moeten doen aan het FDF om een 
oplossing mogelijk te maken ! 
Het FDF en de PSC, welke laatste 
partij de jongste weken opvallend de 
gunst van « De Standaard » scheen te 
genieten, staan van alle regeringspar
tijen en kandidaat-regeringspartijen 
thans het verst van ons verwijderd. De 
Volksunie denkt er niet eens aan toe 
te geven aan hun imperialistische ver
zuchtingen. 

Wij : In « Het Volk » van woensdag 
schreef Van Cauwelaert dat VU en 
FDF akkoord zouden zijn om de be
grenzing van Brussel te verdagen tot 
na de gemeenteverkiezingen van 1976, 
die in het randgebied dan zowat een 
referendum voor of tegen de aanhech
ting bij Brussel zouden worden. Hij 
trekt er de konklusie uit dat beide 
partijen op die manier de aanstaande 
gemeenteverkiezingen in en om Brus
sel « nog eens duchtig 'm het teken 
van de razendste taaldemagogie • 
zouden stellen. 

Jorissen : In een toespraak deze week 
heb ik reeds gereageerd op dergelijke 
demagogiscne « geruchten ». Ik heb 
daar gezegd dat de Volksunie in geen 
geval de uitslagen van de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen in de rand
gemeenten rond Brussel als een refe
rendum kon aanvaarden en dat men 
van onze partij niet moet verwachten 
dat zij het VlaaJns front zou verbreken 
om rond Brussel toegevingen te doen 
aan een imperialisme dat indruist te
gen de geest van het federalisme. Dat 
Is duidelijk, geloof Ik. 

Wij : Zullen de andere partijen die in 
Vlaanderen opkomen de VU niet pra
men om zich ' inschikkelijk » te to
nen, nu de kans er in zit een alterna
tieve regeringsploeg op poten te zet
ten die toch een eind weegs wil gaan 
in de richting van een federaliserende 
gewestvorming ? 

Jorissen : Zelfs zo die andere partijen 
bereid zouden zijn tot belangrijke toe
gevingen aan het Franstalig Brussels 
expansionisme in Vlaams-Brabant, dan 
zal de Volksunie dit nog niet doen. Wij 
hebben toch geen twintig jaar lang 
hard gevochten tegen het hele unitair-
Belgisch establishment om nu ineens 
alles prijs te geven voor enkele mi
nisterzetels I Wie dit denkt, zoals 
« Volksgazet ., vergist zich grondig. 
Wij blijven tevens hardnekkige voor
standers van een federalisme met twee 
in plaats van met drie. Zo'n federalis
me met drie bestaat slechts indien er 
een nationaal of federaal parlement in 
dit land zou komen, bestaande uit 
evenveel Brusselaars — overwegend 
Franstaligen — als Vlamingen, respek-
tievelijk Walen. Daarvan is er geen 
sprake. 

Zo de Volksunie in de regering gaat, 
dan zal het zijn om een duw te geven 
in de richting van het federalisme dat 
wij al zolang nastreven en om onze 
andere programmapunten geheel of 
gedeeltelijk te verwezenlijken. En an
ders niet. 

Bruno Trapegeers 
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