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De Franstalige bourgeoisie in en om Brusel blijft zich tegen
over de Vlamingen aanstellen zoals destijds de beruchte 
Franse pieds-noirs van Algiers tegenover het Algerijns volk : 
heerszuchtig, onredelijk en fanatiek tot in het absurde, be
zield met een grenzeloze minachting voor de autochtone be
volking en haar rechten. 
Nu er eindelijk een gesprek van gemeenschap tot gemeen
schap op gang is gekomen — dé manier, en daar blijven wij 
bij, om tot goede oplossingen te komen — zijn het weer déze 
Brusselaars die de dialoog tot tweemaal toe hebben doen 
stranden. Zij noemen zich « federalisten », maar zij zijn het 
niet. Er kan immers geen vrede gesticht worden zolang de 
ene groep het territorium van de andere blijft opeisen. 
Wij, Vlamingen van de Volksunie, zijn in het verleden vaak 
afgeschilderd geworden als ekstremisten, enkel en alleen 
omdat wij met overtuiging zijn opgekomen voor de rechten 
van ons volk in deze staat. Omdet wij ons niet wensten 
neer te leggen bij de sistematische verfransingspolitiek, en 
bij de knechtenrol die onze mensen werd toebedeeld in het 
unitaire België. Qmdat wij de identiteit van dit oude kultuur-
volk wilden veilig stellen door de verovering van zijn zelf
beschikkingsrecht. Velen hebben daarvoor jarenlang gestre
den, vaak in onvoorstelbaar moeilijke omstandigheden, en 
ook dikwijls geleden. Ondanks vele ontgoochelingen werd 

DE PIEDS-NOIRS 

VAN BRUXELLES 
reeds heel wat bereikt : in het Vlaamse binnenland werd de 
verfransing definitief teruggedrongen en in het staatsappa
raat veroverden de Vlamingen in ruime mate ^ hoewel nog 
lang niet integraal — het deel dat hen normaal toekomt. In 
het Brusselse echter blijft de wonde nog open, die er in de 
voorbije eeuw van unitaristisch beleid werd geslagen. 
De jongste jaren is de kans onbetwistbaar groter geworden 
om het sluitstuk te plaatsen op dat geduldig bouwwerk van 
de Vlaamse ontvoogding. Een goede gewestvorming kan de 
weg openen naar het federalisme dat wij nastreven, en naar 
het zolang verbeide Vlaamse zelfbeschikkingsrecht. 
Voor de allereerste maal in de geschiedenis van deze staat 
werden de Vlaamse nationalisten zo nauw betrokken bij on
derhandelingen tot vorming van een regering. Een regering 
die eindelijk werk wil maken van de gewestvorming. De 
Volksunie neemt daaraan deel in het besef dat elke kans, 
hoe gering ook, moet aangegrepen worden om ons volk de 
strukturen te verschaffen die het nodig heeft om te over
leven. In het besef tevens dat zij slechts kan steunen op 22 
van 212 volksvertegenwoodigers, hoewel zij in de loop der 
jaren velen uit de andere partijen voor haar federalistische 
opvattingen heeft gewonnen. Dit liet haar toe, tijdens de 
jongste besprekingen, te fungeren als stevige ruggegraat in 
de Vlaamse onderhandelaarsgroep. Maar het liet haar niet 
toe haar opvattingen integraal te verwezenlijken. En zelfs 
wanneer zij in Vlaanderen over de volstrekte meerderheid 
zou beschikken — en daar zijn wij nog lang niet aan toe ! — 
dan zou dit nog niet kunnen : de grendelgrondwet van Eys-
kens heeft alles zoveel moeilijker gemaakt... 
Wie in zo'n omstandigheden aan belangrijke onderhandelingen 
• van gemeenschap tot gemeenschap •• deelneemt weet dat 
hij zich zal blootstellen aan de kritiek van mensen die alles 
willen, of helemaal niets. Toch hebben de VU-leiders hun 
verantwoordelijkheid opgenomen. Zij hebben daarbij op geen 
enkel ogenblik de levensbelangen van de Vlaamse natie en 
die van de Vlaamse gemeenschap te Brussel uit het oog 
verloren, doorheen al de strubbelingen van het politieke be
drijf heen. 

Wanneer dit positieve engagement, in het belang van onze 
beide gemeenschappen, echter toch zonder vruchten zou blij
ven, dan dragen de fransdolle pieds-noirs van Brussel daar
van de volle verantwoordelijkheid. En dan zullen zij daar, 
vroeg of laat, ook de harde gevolgen moeten van dragen. 
Volharden zij in hun negativistisch fanatisme, dan hoeft nie
mand zich erover te verwonderen dat eens de dag komt dat 
in Vlaanderen een onverhuld separatisme wijd om zich heen 
zal grijpen. Frans Brussel is bezig een unieke kans op een 
echte kommunautaire vrede grondig te verbrodden. 

Paul Martens 

ZWICHT TINDEMANS 
VOOR GRILLIGE PERIN? 
(Donderdag) Woensdagnamiddag heeft eerste-minister Tindemans een 
ultieme uitnodiging gericht tot het RW-FDF en de Volksunie. Hij vroeg 
hen of zij aan de beslissende besprekingen tot verruiming van zijn 
minderheidsregering wilden deelnemen en dit op basis van zijn «kracht
lijnen » voor het regeringsprogramma, van het anti-inflatieplan van 
de regering, van de verworvenheden van Steenokkerzeel en van het 
ontwerp-akkoord over Brussel dat vorige week vrijdagnacht werd uit
gedokterd. 
Het wekte enige verwondering dat de eerste-minister zijn uitnodiging 
ook nog heeft gericht tot het Brusselse FDF. Deze partij met 9 zetels 
had dinsdagavond immers zo'n gekke eisen gesteld dat de onderhan
delingen daardoor onvermijdelijk moesten spaak lopen. 
De vraag is nu : wordt de regering enkel met het RW verruimd (dat 
eist Perin), of ook met de Volksunie (dit wensen PVV en CVP), dit in 
de hoop later toch nog een tweederde meerderheid te vinden voor de 
inmiddels grotendeels uitgewerkte gewestvorming ? 
Wij gingen over de jongste ontwikkeling van de politieke toestand even 
praten met volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz, een van de VU-onder-
handelaars die van meet af aan bij de besprekingen was betokken. 

Wij : Vorige week vrijdagnacht 
werd er — bijna — een akkoord 
bereikt over de begrenzing van 
het gewest Brussel, hèt grote 
knelpunt. Het FDF kwam echter 
nadien met nieuwe eisen aandra
ven, zodat alles misliep. Toch ver
wijst premier Tindemans in zijn 
« laatste uitnodiging » van woens
dag o.m. naar dat ontwerp-ak
koord. Wat erover in de kranten 
van dinsdagmorgen verscheen 
heeft bij een aantal Vlamingen 
enige ongerustheid gewekt. Wat 
behelsde die ontwerp-overeen-
komst in feite ? 

Schiltz : Ik wil er eerst en vooral 
de nadruk op leggen dat het hier 
inderdaad ging om een ontwerp
akkoord, dat voorgesteld werd 
met het oog op het bereiken van 
een tweederde meerderheid. Zo'n 
meerderheid is immers nodig voor 
de degelijke uitvoering van de 
beoogde gewestvorming, dus mèt 
beslissingsbevoegdheden. Dat 
voorstel bevatte de voor de Vla
mingen biezonder belangrijke be
paling dat de grenzen van het 
Bruselse gewest beperkt zouden 
blijven tot de huidige 19 gemeen
ten van de agglomeratie, dus zon
der enige grenskorrektie. Tevens 
werd voorzien dat in het bestuur 
van het toekomstig Brusselse ge
west diverse <• grendels » worden 
ingebouwd ten gunste van de 
Vlamingen, waardoor de toestem
ming van de Brusselse Vlamingen 
voortaan vereist zou zijn voor al
le belangrijke beslissingen van 
het gewestbestuur. Uitermate be
langrijk is ook de bepaling dat de 
Vlaamse gewestraad het volste 
recht zou hebben om zich met het 
lot en de belangen van de Vla
mingen te Brussel aktief te be
moeien, en de erkenning van het 
principe dat de Vlaams-Brusselse 
senatoren zoals alle andere 
Vlaamse senatoren deel zouden 
uitmaken van de Vlaamse gewest
raad. De oprichting werd terzelf-
dgrtijd voorzien, in de schoot van 
de nationale regering, van gewes
telijke ministerkomitees die als 

een voorafbeelding van de toe
komstige gewestelijke regeringen 
zouden fungeren. Die gewestelij
ke ministerkomitees zouden, in 
samenwerking met hun gewest
raad, het globaal budget van hun 
gewest beheren. 
In de zes randgemeenten die in 
1963 een faciliteitenstelsel opge
drongen kregen zou het status 
quo behouden blijven, en in de 
andere aan Brussel grenzende ge
meenten zouden de meerderjarige 
Franstaligen voortaan over een 
tijdelijk en beperkt « inschrij-
vingsrecht » beschikken. 

Wij : Dat zogenaamd « inschrij-
vingsrecht » is — naast de voor 
de Vlamingen onbetwistbaar gun
stige bepalingen — toch een dui
delijke toegeving aan de Frans
taligen. Sommigen spreken 'al 
over nieuwe faciliteiten . 

Schiltz : Men kan dit niet verge
lijken met de faciliteiten die 
Wemmei, Kraainem, St-Genesius-
Rode en de andere randgemeen
ten sinds 1963 kennen ! Om te 
beginnen heeft dat •• inschrij-
vingsrecht » geen enkele invloed 
op het gemeentelijk administra
tief leven. Bovendien is alles be
perkt in de tijd. Het komt erop 
neer dat de Franstaligen die er 
wonen op het ogenblik van de 
eventuele toepassing, die dan 
minstens 21 jaar zijn, en die bin
nen de drie maanden een aan
vraag daartoe indienen, het recht 
krijgen hun zaken te~ Brussel in 

REGERINGEN 

KOMEN EN GAAN... 

Schiltz : « Ik zal de eerste 
zijn om iedere regeringsdeel
name te bestrijden als die zou 
meebrengen dat essentiële 
Vlaamse belangen daardoor in 
het gedrang komen. Regerin
gen komen en gaan, maar de 
Vlaamse nationale belangen is 
een zaak van eeuwen •. 

het Frans te gaan behartigen in
zake belastingen, wanneer zij 
voor politierechtbank of vred€-
gerecht moeten verschijnen, en 
inzake sociale aangelegenheden. 
Een soort « ombudsdienst » dus. 
Nogmaals, dit geldt niet voor de 
kinderen van die Franstaligen en 
voor hen die er na die 3 maanden 
inschrijvingstermijn komen wo
nen. Mettertijd zal het aantal per
sonen dat van die dienst ge
bruik maakt dus vanzelf vermin
deren om ten langen leste volle
dig te verdwijnen. 
Niettemin beseffen wij dat deze 
« toegeving » toch van aard is 
om bij een aantal Vlamingen 
kwaad bloed te zetten. Wij be
schouwen het dan ook als een 
alleruiterste tegemoetkoming om 
een voor Vlaanderen toch erg be
langrijk doel te bereiken : een 
tweederde meerderheid ten gun
ste van een ingrijpende gewest
vorming. 

Wij : De winstpunten waarover 
u het daarnet had lijken mij ech
ter toch ook de moeite waard. 
Wat lijkt u het belangrijkste ? 

Schiltz : Het belangrijkste lijkt 
mij dat de ontworpen gewestvor
ming uitgaat van het principe dat 
de Vlaamse aanwezigheid te Brus
sel onuitroeibaar bevestigd wordt. 
Er is altijd gezegd geweest dat 
wij Brussel nooit mogen loslaten. 
Welnu, de Brusselse Vlamingen 
krijgen nu de vaste waarborg dat 
dit niet zal gebeuren. Kijk eens ; 
als de gewestvorming er kan ko
men, met Vlaamse gewestraad en 
uitvoerend orgaan, dan zullen wij 
eigenmachtig — zonder enige 
tussenkomst van het nationale 
parlement of de centrale rege
ring — kunnen beslissen hoeveel 
miljoenen wij zullen besteden aan 
de Vlaamse gemeenschap te Brus. 
sel en waaraan wij dat geld zul
len besteden. Wij kunnen er dan 
bijvoorbeeld Vlaamse ziekenhui-

(lees door blz 3) 
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TERUG NAAR DE BRON ? 

Dat was de vraag die onze sim-
patieke eerlijke en strijdbare se
nator Wim Jorissen, stejde en 
beantwoordde Dit briefje wil een 
ander steentje zijn. als bijdrage 
tot de naverkiezingsdialoog tus
sen nationalisten 
In zijn antwoord citeert dhr W 
Jonssen Lamberty s lofwaaidige 
poging om de vlaamsgezmdheid 
ideologisch te tiperen Een tekst 
die meer dan tien jaar geleden 
in onze propagandabrosjures te 
lezen stond 
Met de hiiidige versnelling in het 
tijdsbeeld lijkt geciteerde tekst 
toch al een tikkeltje verouderd, 
dwz niet meer zo adekwaat Even 
zeer geldt dit bvb voor het ma
gnifieke lesume van het marxis
me waarmee Engels m 1884 een 
jaar na Marx dood het « Kom 
munistisch Manifest » inleidde 
Beide teksten zijn schoolvoorbeel
den, te diskuteren bij een les 
' Wat IS ideologie » wellicht 
samen met de bulle « Unam 
Sanctam » (buiten de CVP geen 
heil) Ze bevatten hiertoe de 
noodzakelijke elementen erva-
iing heilsaanbod en als midden
term een idee als sleutel ter op 
lossing uitgewerkt een ideolo
gie Wat met wegneemt dat de 
due teksten thans geen geldig 
gelaat tonen van de vlag waai-
mee ze zwaaien 
Wat dan wel ' 
De Vlaamse Beweging in haar ge-

'heel IS een tipisch Vlaamse uit
drukking van het streven naar 
menselijke en sociale waarachtig 
heid van en vooi onze gemeen 
schap 
Konkreet werd het ideologisch 
a) een rappel van een verleden 
van echt zijn Consciences •• ver-
aichting » was hieibij een stimu
lans in de geest van Marcuse 
een eeuw vroeger 
Een formuleren en een evalueren 
van akiuele en diepe veivreem-
dingsoorzaken zoals bijvoorbeeld 
Stracke s •• Arm Vlaanderen » 
b) het vooropstellen « van een 
kongreet eisenpakket o m aller
lei vervlaamsingseisen 1 Vlaming 
= 1 Waal 
c) ee/7 realistische utopie voor de 
toekomst waarin aan mens en ge
meenschap schematisch een ant
woord gegeven werd op funda
mentele en in t oog springende 
vervreemdingen dat was het 

federalisme, werk in eigen streek 
Deze drie vlakken vormden samen 
een betrouwbare motor voor de 
politieke aktie 
Wat moet het worden 
a) rappel van het verleden 
— niet enkel 1302, maar meer nog 
onze « wording tot natie » (om 
Elias te citeren) Aanstipping van 
vervreemdingsoorzaken met thans 
een grote plaats voor de socio-
ekonomische vervreemding ver
vreemding in produktie- en kon-
sumptie apparaat, vervreemding 
door een overschatten van 't so-
cio-ekonomische (na een schro
melijke onderschatting) 
b) konkreet eisenpakket de ei
sen die WIJ thans weergeven met 
ons « sociaal en federaal » , 
c) een realistische utopie waarin 
gestalte gegeven wordt aan een 
open maatschappij, rechtvaardig
heid van ondernemingsvlak tot op 
wereldvlak wereldvrede opdat 
allen zouden •< worden wie ze 
zijn » (C Verschaeve) 
Vooral op dit laatste vlak moet 
de VU de be-zieling van de Vlaam
se gemeenschap uitdrukken, z^ials 
die groeien kan in een pluralis
tische dialoog binnen de partij 
Juist het pluralisme ervan maakt 
het mogelijk dat het resultaat 
onze gehele gemeenschap zou 
kunnen beroeren 
De opdracht lijkt me in deze 
boeiende en ingewikkelde tijd 
niet een terugkeer naar de bron 
(waarbij men denkt aan het beeld 
van de moedermelk de moeder
schoot en het met bestaan dat er 
aan voorafgaat ''] Wel een ak-
tuele vormgeving van onze so 
ciale bewogenheid als nationalis
ten waarbij een realistische 
utopie als profaan heilsaanbod in 
het uitzicht wordt gesteld In deze 
zin IS het integraal federalisme, 
hoe onvolwaardig het vanuit een 
bepaald standpunt ook moge zijn 
een goede VUJO poging geweest 

M C D Tervuren 
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Met dhr Andersen aan het stuur 
wordt het anders, er verandert 
entwat Zo wist mijn vriend de 
kolenhandelaar me te zeggen dat 
ik voor mijn gebruikelijke voor
raad, 2500 kg 2364 fr meer moest 
afdekken dan in 1973, 10 049 fr 
in plaats van 7 685 fr Ik ook ver
anderde van kleur Die verhoging 
alleen slorpt de totaliteit van de 
verhoging op pensioen voor in
dexaanpassing op ' Australische 
rozijnen die voor een paar maan 
den 10 fr het pak werden ver
kocht nu 30 fr ' De dollar aan 
40 fr .voor enige maanden 50 fr 
en toch betalen wij de ingevoer 
de produkten « made VSA » veel 
duurder Zou inflatie mets anders 
zijn dan diefstal en bedrog ' Op 
politiek gebied blijft alles bij het 
oude de Flamins dokken af, de 
Belgen van het Zuiden rijven bin
nen en de Brusselaars zorgen 
voor de belachelijke en wansma
kelijke noot De CVP blijft de ge
vangene van de Ardeense B ron 
Dracula Big Boss van een kliek 
ske 19de eeuwse achterbakse 
PSC ers in Luik wordt besloten 
wat de BSP (Vlaamse ' ) moet 
doen en laten Het grote mira
kel 7 De PVV, pardon de Vlaamse 
PVV een meesterwerk van ka 
mouflage, blauw en Vlaams '̂  op 
het flamingantische af Dit hui 
chelachtige gedoe om in Vlaande 
ren een vinger in de pap te frou-
den en zo de verdere ontvoog 
ding en opgang van Vlaanderen te 
remmen C>at met sukses remmen 
van alles wat Vlaanderens zelf
standigheid zou kunnen verwezen 
lijken IS voor de leiders van de 
trikolore partijen de weg die kan 
leiden naar de adelstand en naar 
een dikbelegde boterham m een 
of andere bank zelfs de Krediet
bank IS er als de kippen bij om 
zich tot dat spelletje te lenen 
wat met belet dat ik, en tiendui-
zende Vlamingen er trouwe klan
ten van blijven, een zeker bewijs 
dat we een klootjesvolk zijn en 
blijven Mea culpa 

M C Tervuren 

DE MAN MET DE PET 

De helft van de bevolking stem 
men en leven meer in blok dan 
de andere helft en kan dus beter 
benaderd worden om uit te ma
ken wat en hoe zij zien en den
ken nu het heden, verleden en 
toekomst van de VU Na twintig 
jaar oppositie moet de VU de 
kans een regeringspartij te zijn 
waarmaken 

De jongste verkiezingen hebben 
ons geleerd dat « de man met de 
pet >', met geneigd meer is voor 
een partij te stemmen die geen 
r e g e r mgsverantwoordelijkheid 
draagt 
Na het konklaaf van Steenokker 
zeel moet er een oplossing ge 
zocht worden, zoniet gaan wij te 
rug WIJ moeten vooruit, begrip 
voor de eis van amnestie moet 
blijven 
Brussel moet begrensd worden, 
wanneer wij het nu met doen zal 
het ons later berouwen en nog 
nadeliger uitvallen Een misluk
king IS de enige hoop van de 
BSP die in de oppositie machte 
loos zal moeten toezien 
ZIJ kan op « de man met de pet » 
uit eigen rangen met meer reke
nen voor politieke stakingen als 
de koningskwestie of eenheids-
wet, dat IS voorgoed voorbij Dit 
weet De Bunne ook De VU moet 
werk maken van een vakbond 
Alle partijen in Vlaanderen heb
ben een vakbond Het moet in de 
toekomst gedaan zijn dat wij ons 
geld aan onze tegenstrevers moe
ten dragen Een partij zonder vak 
bond telt met bij « de man met 
de pet » Werk maken van 50 000 
leden om dan door de staat er
kend te worden ' Nu staan wij 
blok 

S D R Merelbeke 

GEEN KNECHTEN ! 

Ik ben handelaar Op vrijdag 17-
05-74 kwam een vertegenwoordi
ger bij mij van de firma Lumi-
narc 
Deze persoon kon alleen maar 
Frans spreken ik zei dat hij in 
het Nederlands taalgebied was 
en Nederlands moest spreken, 
wilde hij verkopen Dat kon hij 
met, wei had hij een bandopne-
mer bij met Nederlandse uitleg 
Ik zegde dat ik met met machie-
nen handelde en •• geen Vlaams 
- geen centen » ' Hij kon gaan 
Kan die firma met duidelijk ge
maakt worden dat wij geen Fran
se knechten zijn ' 

T T Everberg 

EDDY MERCKX EN... 
HET ABN 

Het IS soms pijnlijk onze mensen 
« beschaafd » te horen spreken i 
Het geval E M , die opgenomen 
werd door de NV Promedia als be
heerder (funktie die ook te ma
ken heeft met «public relations») 
doet de vraag rijzen of hij taal-

kultureel geschikt is om deze be 
trekking met een zeker cachet te 
vervullen 
Als sportman weten we, via de 
TV, dat zijn Nederlands op het 
gehoor nogal te wensen overlaat 
De oorzaak van deze onvolmaakt
heid ligt evenwel met bij hem
zelf en ook met bij het aanzien 
lijkste deel van onze bevolking, 
maar wel aan onze schooiopvoe-
ding, die grotelijks verloopt in 
een bar dialekt, en bij hen, die 
(goed gemtentioneerd) een aan 
houdende aktie voeren om de be
schaafde omgangstaal (sic) in
gang te doen vinden, maar (naar 
onze overtuiging) sinds lang naast 
de spijker slaan 
Immers er bestaat een essentieel 
velschil tussen het verspreiden 
van een betere taalkennis onder 
haar vormelijke gedaante (zuiver 
heid en korrektheid) en het in
planten van de « beschaafde 
spreekwijze » in het dagelijks ver 
keer 
Het eerste streven is feitelijk 
'< taalkundig » het tweede « taal-
kultureel » van aard Daarom 
vergt elk zijn specifieke aanpak 
waarin eigenlijk de verwarring 
bestaat van de VBO Zij vervolgt 
stijfhoofdig haar eigen weg, als
of ze met weet hoe dit laatste 
punt aan te pakken 
Naar onze mening ligt de oplos
sing in het stelselmatig aankwe
ken bij de schooljeugd van een 
verzorgde spreekgewoonte door 
het dialekt volkomen uit te slui
ten in het schoolleven en de 
« beschaafde » taal op te dringen 
aan heel de schoolbevolking Deze 
suggestieve gang van zaken zou 
het later de volwassenen, de 
hoogstudenten en de afgestudeer
den makkelijker maken — het ge-
voelshinder, dat nu het struikel
blok IS, ware alzo uitgeschakeld 
— de goede, ingewortelde taaltra-
ditie van de school voort te zet
ten "" 
Na meer dan 25 jaar vruchteloos 
pogen van genoemde vereniging, 
wordt het t i jd, denken wij , zich 
onvooringenomen te heroriente 
ren ' 

Mattray, Aalst 

Het Dosfelinstituut laat weten 

dat het hier aangekondigde 

boek van senator Van Hae-

gendoren « Centre les états : 

les regions » uitgeput is. 

Het is wel nog in de boekhan

del verkrijgbaar. 

BUITENLANDS KOMMENTAAR 
AVD/ Wie gedacht heeft 
dat de internationale olie-
malaise voorgoed opgedoekt 
was is er aan voor zijn op
timisme .Het Arabisch olie 
embargo tegen Nederland en 
Denemarken zal voorlopig 
gehandhaafd blijven. Zo heb
ben de ministers van de 
Arabische olieproducerende 
landen zondag jl. te Kairo 
beslist. Maar diezelfde lan
den- herbevestigden hun be
slissing van mei jl. om tegen 
de wil van Sirie en Libië in 
de kranen voor de VS open 
te laten Met dezelfde ener
gie waarmee oheminister 
Zaki Yamani in maart jl. te 
Wenen de opheffing van het 
embargo tegen Amerika be
pleitte heeft charmante ge
volmachtigde koning FeisaI 
zich nu uitgesproken voor 
het voortzetten van zijn 
chantage-taktiek tegen Ne
derland en Denemarken, 
twee lidstaten van de Ge
meenschap. 

Als men bedenkt dat FeisaI 
en zijn minister niet zolang 

geleden luidkeels verkondig
den dat ze hun druk op Was
hington zouden opvoeren tot 
Israel de veroverde gebie
den inklusief de « heilige 
Islamstad Jeruzalem » zou 
ontruimd hebben !... Van die 
anti-Amerikaanse vastbera
denheid is vandaag bijster 
weinig overeind gebleven. 
Zelfs toen president Nixon 
weigerde zich onverdeeld 
achter de Arabische eisen 
op te stellen begon de ame-
rikanofiele bewogenheid van 
FeisaI en Yamani pas voor
goed. Het mocht niet baten 
dat Nederland zich in decem
ber jl. achter de fameuze 
resolutie van de negen 
schaarde waarin ontruiming 
van alle bezet gebied werd 
geëist. Zelfs de pogingen 
van Algerie om het gewraakt 
embargo tegen Nederland en 
Denemarken te doen intrek
ken mislukten jammerlijk. En 
dit terwijl men toch in Sa-
oedi-Arabië niet onwetend 
kon zijn van de Algerijnse 
bereidheid om samen te 

werken met de landen van 
de Gemeenschap. 

Uit de houding van FeisaI 
kan men alvast afleiden dat 
zijn Europese instelling niet 
erg groot is. Het is immers 
niet de eerste keer dat zijn 
minister(s) en andere ge
volmachtigden van de gebon
den emiraten lichtvoetig 
over Europese wensen heen
stappen en het spel van 
Washington gaan spelen. 

Men zou zelfs geneigd zijn 
te geloven dat Saoedl-Arabië 
het tot standkomen van een 
Arabisch-Europese verstand
houding wil dwarsbomen. 

Die Yamani speelt een on
ontwarbaar spel. Terwijl 
oltedeskundigen van de 
Opec-landen te Wenen aan 
verhoging van de olieprijzen 
denken (met ingang van 1 
juli) ging Zaki Y. pleiten 
voor prijsvermindering op 
gevaar af het eenheidsfront 
te verbreken van Arabische 

en niet-Arabische landen in 
de Opec-organisatle ver
enigd. Normaal zou Europa 
de door Yamani om duistere 
redenen beoogde prijsdaling 
moeten toejuichen. Maar het 
voordeel hiervan weegt niet 
op tegen het gevaar dat voor 
de Negen besloten ligt In 
het preferentiële opdrijven 
van financiële en ekonomi-
sche kontakten tussen Was
hington en een land dat door 
zijn oliepositie een aanzien
lijk deel van de hele Arabi
sche wereld naar zijn hand 
kan zetten. Het Saoedi-Ara-
bisch flirten met Washington 
dat in weerwil van Kissin
gers kompromisvoorstellen 
nog altijd de natuurlijke 
bondgenoot van Israël is ge
bleven strookt alleszins niet 
met de harde houding van 
de arme Palestijnse Arabie
ren die uitgerekend op die
zelfde dag te Kairo bijeen 
waren om elke « imperialis
tische » oplossing van de 
konfliktsituatie in het M-0 
af te wijzen. 
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Dinsdag : de VU-onderhandelaars Schiltz, Van der Eist en Jorissen op weg naar de ambtswoning van de 
eerste-minister. 

PERIN EN TINDEMANS 
(vervolg van biz 1) 

zen oprichten, wijktehuizen, wijk
verpleging inrichten, kinderbe
waarplaatsen, in principe ook 
scholen. Wij kunnen er alle Vlaam
se kulturele uitingen ten volle 
ondersteunen en personeel ter 
beschikking stellen. Wij kunnen 
er voor de inwijkende Vlamingen 
een onthaaldienst inrichten en 
die bemannen met een korps van 
sociale assistenten die de Vla
mingen begeleiden op elk gebied. 
Wij kunnen er de Vlaamse ge
meentebesturen bij ordonnantie 
toe verplichten alle adressen van 
naar Brussel uitwijkende Vlamin
gen mee te delen, zodat zij daar 
goed kunnen opgevangen en ge
ïntegreerd worden. Wij kunnen 
er met andere woorden de Vlaam. 
se gemeenschap dan voor het 
eerst doelmatig organiseren. Als 
wij er te Brussel aldus in slagen 
te verhinderen dat er nog verder 
Vlamingen verfranst worden, dan 
ziet Brussel er over enkele gene
raties anders uit. 

Wij : Als de ontworpen gewest
vorming er komt... Het ziet er 
momenteel naar uit dat de brood
nodige tweederde meerderheid 
net buiten het bereik zal blijven. 
Het FDF doet immers niet meer 
mee. 

Schiltz : Tja... met die onbereken
bare imperialisten van het FDF 
is momenteel inderdaad geen 
land te bezeilen. Nu de kans er is 
om onze beide gemeenschappen 
toch wel belangrijke mogelijkhe
den te geven dreigt alles af te 
springen op hun onwil, hun on
voorstelbaar onbegrip en hun po
litieke onmacht. Zij maken zich 
onmogelijk in heel het land. 
Wij : Toch heeft premier Tinde-
mans hen ook nog eens uitgeno
digd om te praten over de rege
ringsverruiming ? 

Schiltz : Hij wil kennelijk nog een 
uiterste poging doen om de 2/3 
te bekomen en iedereen voor 
zijn verantwoordelijkheden plaat
sen Het spel heeft nu lang qe-
noeg geduurd. Waarschijnlijk wil 
hij het de FDF-ers tevens duide
lijk maken dat het nu kiezen of 
delen is, en extra onderstrepen 
waar de onwil zit. Voor wie het 
nog niet zou weten... 

Wij : Zeer waarschijnlijk komt het 
FDF er dus niet meer aan te pas. 
Het RW daarentegen wil in de 
regering, zal dus wel blijven ver
der praten. En de Volksunie ? 

Schiltz : Ik zie niet in waarom wij, 
na al het vorige, deze uitnodiging 
van Tindemans zouden afwijzen. 
Indien echter geen regering mo
gelijk blijkt die gesteund wordt 
door een tweederde meerderheid, 
dan kunnen er voorlopig ook geen 
gewestelijke organen met beslis
singsbevoegdheid tot stand ge
bracht worden. Dan moet men 
ons niet meer komen vragen, voor 
een gewestvorming met louter 
adviserende bevoegdheden, enige 
Vlaamse prijs te betalen aan die 
veeleisende frankofone Brusse
laars. 

Wij : In dit geval dus geen « in-
schrijvingsrecht » voor de Frans-
taligen in de randgemeenten ? 

Schiltz : Als de gewestvorming 
niet kan uitgevoerd worden met 
beslissende bevoegdheden, en 
dus adviserend moet blijven om
dat er geen tweederde meerder
heid is, dan zeggen wij inderdaad 
neen. Wij zijn niet gek : zodra 
de mogelijkheid zich aanmeldt om 
van de adviserende naar de nor
matieve bevoegdheid ( = beslis
singsmacht] over te gaan zullen 
de Franstaligen met nieuwe eisen 

VLAAMS FRONT 

Schiltz : « De verstandhouding 
tussen de Vlaamse partijvoor
zitters is tot nu toe uitstekend 
geweest tijdens alle bespre
kingen. Er zijn geen barsten 
in dat « Vlaams front » geko
men. Steeds werd de zelfbe
schikkingsidee klaar voor open 
gehouden, wanneer beperkte 
koncessies ter sprake kwamen. 
Tegenover de gevaarlijke eisen 
van Franstalige zijde was het 
steeds een eensgezind «neen» 
Wij mogen in alle oprechtheid 
zeggen dat dit feitelijke 
« Vlaamse front » in belangrij
ke mate te danken was, en 
bestendigd werd, door de aan
wezigheid van de VU. Die 
Vlaamse eendracht lijkt mij 
een biezonder positief resul
taat van deze onderhandelin-
genronde ». 

komen aandraven. Wij kennen hun 
metodes zo stilaan. 
Wij : Is de VU bereid in een re
gering te treden die geen twee
derde meerderheid achter zich 
heeft ? 

Schiltz : Als die regering toch re
soluut een regionale politiek wil 
gaan voeren, en zich bovendien 
akkoord kan stellen over een so
ciaal-vooruitstrevend beleid tegen 
de inflatie, dan is het wel de 
moeite 'waard het te overwegen 
Het motto van onze partij is im
mers sinds jaren : sociaal en fe
deraal. Beide zijn voor ons be
langrijk. Ik kan er dit nog aan 
toevoegen bij een eventuele 
regeringsdeelname blijven wij toch 
betrokken bij de verdere voorbe
reiding van de latere gewestvor
ming. Dan k u n n e n wij te
vens evoluties in een andere 
richting beletten, een nefaste ge
westvorming bijvoorbeeld die ge-
inspireerd zou zijn door het BSP-
ABVV-kontrakt en die zou leiden 
tot een federalisme met drie en 
de vernietiging van de Vlaamse 
posities te Brussel. Denkt u niet 
dat wij er beter bij zijn als men 
hoe dan ook in de richting van 
een gewestvorming evolueert, 
dan dat wij het allemaal aan de 
anderen moeten overlaten ' 

Wij : Perin wil de VU niet in die 
verruimde regering als het FDF 
er ook niet bij is. En Tindemans 
heeft dringend meer Franstalige 
steun nodig voor zijn regering 

Schiltz Perin moet leren besef
fen dat hij niet alleen, volgens 
zijn eigen grillige gedachtengang 
— de federalisering te leiden 
heeft. 'Hij moet goed beseffen dat 
ook de VU er nodig is om aan de 
tweederden te geraken, en dat 
de VU zeker niet bereid zal 
worden gevonden ontwerpen te 
stemmen die niet met haar on
middellijke en daadwerkelijke me-
derwerking zijn tot stand geko
men en zonder dat zij kontrole 
zou hebben over de uitvoering er
van. 
En wat zijn zgn. etappenpolitiek 
betreft kan ik er nog aan toevoe
gen dat de Volksunie niet wenst 
misbruikt te worden als een soort 
wisselmunt voor de gevoelighe
den van de heer Perin ten over
staan van het Brusselse FDF. 

P.M. 

DE POLITIEKE WEEK 
VRIJDAG 
In de voormiddag l<omen te Brussel politici en deskundigen 
inzake Brusselse problemen bijeen (voor de VU : kamerlid 
Anciaux en André IVIonteyne) om de mogelijkheden tot be
perkte en evenwichtige grenskorrekties na te gaan. Er wordt 
een status questionis opgemaakt, maar geen besluiten ge
trokken. Dit is een taak voor de politieke onderhandelaars, 
's Avonds komen dan weer de onderhandelaars van de 
federalistische en de regeringspartijen bijeen (voor de VU : 
Van der Eist en Schiltz) onder leiding van de ëerste-minister 
in diens ambtswoning aan de Lambermontstraat. De bedoe
ling is een overeenkomst te vinden voor de grenzen van het 
Brussels gewest, het eeuwige knelpunt. Voor de bestuurs
vorm van dit gewest schijnen er geen problemen meer te 
zijn. De bijeenkomst duurt tot 1u 's nachts. Achteraf wordt 
vernomen dat er een soort ontwerp-akkoord uit de verf 
kwam, dat de onderhandelaars voor hun partijorganen zouden 
verdedigen. Dit ontwerp-akkoord, dat van Vlaamse zijde een 
ultieme tegemoetkoming bevatte, geldt vanzelfsprekend en
kel wanneer daardoor een tweederde-meerderheid zou wor
den bereikt. De vertegenwoordigers van PSC en FDF bleven 
echter aarzelend, en daarop werd de vergadering beëindigd 
(zie ook ons gesprek met Schiltz elders in dit blad). 

MAANDAG 
Het partijbestuur van het FDF — waar flink ruzie wordt ge
maakt — beslist niettemin de onderhandelingen over de 
verruiming van de regering verder te zetten. 

DINSDAG 
Op de verenigde FDF-frakties van Kamer en Senaat wordt 
besloten méér toegevingen te eisen van de Vlamingen. Zo 
willen zij het Zoniënwoud bij Brussel aangehecht zien, zodat 
een verbinding tussen Brussel en Wallonië tot stand komt. 
Verder eisen zij Tervuren en St. Genesius-Rode op en wilten 
de « individuele inschrijvingsrechten » uitgebreid zien. Te
vens moet volgens hen een einde gemaakt worden aan de 
pariteit tussen Nederlands- en Franstaligen (vanaf de graad 
van bestuurssekretaris) in de Brusselse gemeenteji. Pariteit 
die er, nota bene, nog niet is... Ook de VU-frakties van 
Kamer en Senaat verstrakken hun houding en willen de be
staande faciliteiten in de zes randgemeenten (erfenis van 
Hertoginnedal 1963) afgeschaft zien en vervangen door het 
tijdelijke « individueel inschrijvingsrecht ». Omstreeks \7 u. 
komen de onderhandelaars van de betrokken partijen op
nieuw bijeen bij premier Tindemans. Daar leggen de FDF-ers 
Lagasse en Defosset hun bijkomende eisen op tafel. Die 
worden onverbiddellijk afgewezen door de Vlaamse onder
handelaars en daarmee lopen de onderhandelingen dan ook 
spaak. Het FDF heeft zichzelf daarmee buiten spel geplaatst. 

WOENSDAG 
RW-voorzitter Perin stelt eerste-minister Tindemans voor de 
regering enkel met het RW te verruimen, zodat er een 
gewone meerderheid tot stand zou komen. De gewest
vorming kan dan, zo zegt hij, voorbereid worden en in het 
najaar kunnen eventueel de VU en het FDF erbij komen om 
ze uit te voeren. 
Tegen de middag ontvangt premier Tindemans ook VU-voor-
zitter Van der Eist. In een verklaring 's middags verklaart 
Perin nog dat het RW onmogelijk in een regering kan treden 
waarvan ook de VU maar niet het FDF deel uitmaakt. « Dit 
zou een regering tegen Brussel zijn » zo beweert hij nog. 
Op een bijeenkomst van de voorzitters van de regerings
partijen pleiten zowel de PVV als de CVP voor opname van 
de VU in de regering. Nothomb (PSC) schijnt zijn bezwaren 
daartegen enigszins te hebben gemilderd. 
In de loop van de namiddag richt eerste-minister Tindemans 
dan een ultieme uitnodiging tot het FDF-RW en de VU. Hen 
wordt gevraagd of ze bereid zijn deel te nemen aan de 
beslissende besprekingen over de regeringsverruiming, en 
dit op basis van de krachtlijnen van de regeringsverklaring, 
de verworvenheden van Steenokkerzeel, het anti-inflatieplan 
van de regering en het ontwerp-akkoord over Brussel dat 
vorige vrijdagnacht « op het bord » stond. 

DONDERDAG 
In politieke kringen verwacht men een weigering van het 
FDF, maar met deze heren weet men nooit, en een positief 
antwoord van RW en VU. Tegen 18 u. 's avonds verwacht 
de eerste-minister het antwoord van de verschillende par
tijen. De Brusselse PLDP is inmiddels totaal buiten spel ge
raakt. 
De ultieme onderhandelingen zouden in de loop van vrijdag 
plaats hebben. Stippen wij nog aan dat er in de loop van 
donderdagnamiddag nog een afzonderlijk onderhoud plaats 
had tussen de voorzitters van de betrokken Vlaamse partijen 
(VU, PVV en CVP), kennelijk om klare afspraken te maken. 
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ANGOL, 

HET PORTUGESE RIJK 
Het Portugese Rijk omvat behalve het eigenhjke Portugal 
(met inbegrip van de Azoren en Madeira) in Afrika Angola 
Mozambique Portugees Guinee de Kaapveidische Eilanden 
Sao Tome en Principe in Azie Portugees Indie Macao en 
Oostelijk Timor 

ANGOLA heeft een oppervlakte van 1 246 700 km2 hetgeen 
neerkomt op ongeveer 41 keer de oppervlakte van Nederland 
of van België De bevolking telt 5 7 mil|oen zielen 

MOZAMBIQUE is minder uitgestiekt dan Angola De oppe 
vlakte bedraagt 784 961 km2 (ruim 25 keer de oppervlakte 
van Nederland of van België) Anderzijds is de bevolking 
talrijker namelijk 8 2 miljoen inwoneis 

PORTUGEES GUINEE (Guinee-Bisïau) dat op de Westkust van 
Afrika is gelegen tussen Senegal en de lepubliek Guinee 
heeft een oppervlakte van 36 125 km2 (iets meer dus dan de 
oppeivlakte van Nederland of van België) en telt een bevol 
king van nauwelijks 487 000 zielen 

DE KAAPVERDISCHE EILANDEN liggen ten nooidwesten van 
Portugees Guinee Deze eilandengroep heeft een totale op 
pervlakte van ruim 4 000 km2 en heeft een bevolking van 
272 000 inwoners 

SAO TOME EN PRINCIPE zijn eilanden gelegen in de Golf 
van Guinee oppervlakte 964 km2 bevolking 75 000 inwoners 

PORTUGEES INDIE omvat Goa Damao en Diu, kleine gebie 
den met een totale oppervlakte van bijna 4 200 km2 en een 
bevolking van 857 000 inwoners In 1961 vielen de Indiase 
troepen de Portugese gebieden binnen welke zij sedertdien 
bezet houden India heeft de Portugese gebieden de facto 
geannexeerd maar Portugal heeft deze annexatie uiteraard 
met erkend 

MACAO IS sinds 1557 in het bezit van de Portugezen Het 
betreft een stad gelegen op een schiereiland van dezelfde 
naam aan de monding van de Kantonrivier Dit belangrijke 
centrum van internationale handel heeft een oppervlakte van 
slechts 16 km2 en telt 249 000 inwoners 

PORTUGEES TIMOR ten slotte omvat het oostelijke gedeelte 
van het eiland van dezelfde naam In vergelijking met Angola 
en Mozambique is deze Portugese provincie slechts klem 
De oppervlakte (15 000 km2) is toch altijd nog bijna de helft 
van Nederland of van België De bevolking telt 610 000 inwo 
ners 

TERUG DUITSE TOER OP 

Minister Soares die het deze dagen druk heeft met onder 
handelingen over het voortbestaan van het Portugese Ri\k 

AVD/ Eind vorige week bracht 
kanselier Schmidt van de bonds
republiek een bezoek aan Parijs 
voor een eerste ronde van be
sprekingen met Frankrijks nieuwe 
president Giscard d'Estaing op 
wie hij al jaren ekonomisch en 
financieel ingespeeld is. De Euro
pese refleks waarvan de voorbije 
Parijse « top » uitdrukking wil 
zijn komt niet te vroeg. Met de 
dag wordt immers duidelijker dat 
Europa zijn eigen zaken moet 
beredderen. Amerika heeft alleen 
nog oog voor Watergate, « im
peachment » en de nog altijd 
onzekere toestand in het M-0. 

Maar wat is Europa vandaag als 
men het vanuit de Gemeenschap 
gaat bekijken ? Van Italië met 
zijn recente extra-belastingen op 
alle importaritkelen weten we het 
nu stilaan wel. In Nederland, De
nemarken en... België is de poli
tieke stabiliteit voorlopig nog al
tijd zoek. Groot-Brittannié zet zijn 
toetreding op de helling en ziet 
alleen nog heil in nieuwe voor

waarden. Om een Europese re-
lance op gang te brengen kon 
Helmut Schmidt bijgevolg nog al
leen bij zijn Franse buurman te
recht. De vraag blijft echter wat 
de kersverse bewindsleiders voor 
dat bijna hopeloos verziekt Euro
pa van 1974 nog kunnen doen. 
In een grootmoedige bui had 
Schmidt in januari j.l. aan zijn 
Franse kollega van ekonomische 
zaken drie miljard dollar beloofd 
maar zaterdag jl. heeft hij te Pa
rijs dit kredietvoorstel niet her
haald. De erg pragmatische kan
selier is blijkbaar van mening dat 
nieuwe kredietverleningen alleen 
maar de Franse inflatie (vandaag 
opgelopen tot 15,6 t.h.) zouden 
verhogen... En zoals bekend kan 
de Bondsrepubliek vandaag zowat 
funderen als ekonomisch en fi
nancieel scherprechter van Euro
pa omdat het een overschot heeft 
op zijn betalingsbalans terwijl 
Italië, Groot-Brittannie en Frank
rijk gezamelijk voor meer dan 
twintig miljard dollar in de rode 
cijfers steken. 

Ongetwijfeld heeft Giscard weer 
de steven naar Duitsland gewend 
zoals onder het beleid van Ade
nauer en de Gaulle is gebeurd. 
Met de Franse voorkeur voor 
Groot-Brittannië door wijlen Pom
pidou op gang gebracht is hef 
voorlopig uit. In een zeer nabije 
toekomst zal veel afhangen van 
de Franse bereidheid om zijn hol
lende inflatie in te dijken. Om 
Frankrijk meer konkurrentieel te 
maken op de buitenlandse markt 
kan de Bondsrepubliek haar eigen 
uitvoer beperken en meer gaan 
produceren voor binnenlandse 
komsumptie. M.a.w. Duitsland 
kan Frankrijk steunen zonder voor 
melkkoe te spelerf. Maar de prak
tische bezwaren die zich onveran
derlijk tussen droom en daad op
stellen zullen ook morgen nog de 
Frans-Duitse samenwerking en de 
Europese relance vertragen. Be
langrijk blijft echter de uitge
sproken vastberadenheid van Eu
ropa's twee voornaamste staats
hoofden om de vastgelopen inte
gratie weer vlot te krijgen. 

ï 
Siinonet zat er maar magertes bi, 
toen talrijke buitenlandse pers 
mensen zijn perskonferentie ver 
heten SimoneLzou namelijk voor 
af bepaalde berichten aan een 
zeker Belgisch dagblad verstrek 
ken 

KISSINGER-KOMPROMIS 
(AVD) Voor de zoveelste keer is 
Henry Kissinger in zijn diploma
tiek examen geslaagd Zonder zijn 
onaflaatbare pogingen zouden Go
lan en Hermonberg in lengte van 
dagen het toneel van een uit 
zichtloze uitputtingsoorlog geble 

PORTUGAL'S 

EERSTE ONTNUCHTERING 
[AVD] In Portugal zijn de idyllische meibloempjes aan t verslensen 
Op de kollektieve euforie rond de demokratische renaissance, is al een 
waarschuwing gevolgd van president de Spinola, dat « de kontra revo 
lutionaire elementen die een terugkeer naar waarachtige demokratie 
in de weg staan » voortaan krachtdadig zullen aangepakt worden 
Spinola bedoelde voorzeker de sociale agitatie van extreem linkse 
groepen die de recente stakingen naar eigen profijt willen ombuigen 
want van georganiseerde aktie uit de « salazaristische » hoek is tot 
dusver mets te bespeuren Tegelijk heeft ook Soares zich tegen de 
stakers gekerd maar de socialistische minister van Buitenlandse 
Zaken is meer genuanceerd Hij acht de « lascistisch gestruktureerde 
vakbonden >• aansprakelijk voor de hele sociale malaise en bepleit 
een marxistische herstrukturering van de Portugese vakbeweging Hoe 
de Spinola de marxistische voorkeur van zijn ministei zal opvangen 
IS vandaag nog met te voorspellen Zeker is alleen dat de sociale 
narigheid Portugal op een baan kan brengen die gevaarlijk op de nood
lottige ontwikkeling in Chili zou gelijken Vandaag wordt Soares al 
bekriteseerd omdat hij tijdens zijn buitenlandse onderhandelingen te 
veel ideologische klemtonen legt Te Londen verliep de eerste ronde 
van besprekingen over een bestand in Guinee Bissau met zonder 
gevaarlijke haperingen Met Mozambique (dat dezer dagen ook aan de 
onderhandelingstafel ging zitten) en met het steenrijke Angola zal de 
moeilijkheidsgraad nog onvergelijkbaar hoger liggen Als Portugal dat 
vandaag al de rekordhouder is van de Europese inflatie, zijn klimaat 
met kan normaliseren zal de ekonomische ontreddering nog toenemen 
Uiterst rechts kan hieruit argumenten halen vooi een eventuele kontra 
putsch Wil Spinola die rampspoedige ontwikkeling voorkomen dan zal 
hij maatregelen moeten nemen en gedaan maken met het radikahstisch 
opbod van agitatoren zonder politieke verantwoordelijkheid die zowel 
door socialisten als door kommunisten veroordeeld worden 

ven zijn Maar wat zal het worden 
als ooit de eksplosieve dossiers 
omtrent Cisjordanie de Gaza-
strook. Jeruzalem en de defini
tieve grenzen overlegd worden ' 
Om nog te zwijgen van de Pale 
stijnen zonder wie een duurzame 
regeling onmogelijk is 
Het werkstuk van Kissinger is 
duidelijk een gevolg van buiten
landse waarborgen Washington 
zal zich immers met verzetten 
tegen Israëlische represailles in 
dien de Feddayn vanuit Sine 
nietiwe terreurakties organiseren 
Anderzijds herbevestigde minister 
van Buitenlandse Zaken Gromyko 
tijdens zijn bezoek aan Damas 
kus twee fundamentele principes 
van de Sirische politiek volledig 
terugtrekken van Israel uit de be 
zette gebieden en vrijwaring van 
de Palestijnse rechten Toch zou 
het voorbarig zijn hierbij Van een 
Russisch-Amerikaans samengaan 
te gewagen De supergroten heb
ben in het Midden-Oosten uiteen 
lopende belangen te verdedigen 
maar geen van beiden denkt er 
aan de bevochten rust te versto 
ren of in gevaar te brengen 
Het kompromis van Kissinger 
moet ooit eens uitlopen op het 
hervatten van de eigenlijke Ge-
neefse vredeskonferentie Voor 
de Palestijnen ligt de weg naar 
Geneve nog lang met open In het 
Palestijnse kamp staan twee 
tendensen scherp tegenover el
kaar de ultra's willen doorvech
ten tot Israel als staat is verdwe 
nen Meer gematigden neigen 
naar een kompromis en zouden 
genoegen nemen met een Pale 
stijnse staat in Cisjordonie en 
Gaza Maar die tendens leek op 
de jongste konferentie van de 
Palestijnse verzetsorganisaties 
met opgewassen tegen de radika-
listische vleugel 
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GEEN PARITEIT 
IN BRUSSELSE 
BURCHTEN 

Uit het jaarverslag dat de Vas
te Kommissie voor Taaltoezicht 
maakte voor het jaar 1972, en 
dat pas thans door de diensten 
van de Kamers is vrijgegeven, 
blijltt duidelijk dat aan de on
rechtvaardige toestanden nog 
geen definitieve verbeteringen 
werden aangebracht. De cijfers 
liegen er niet om : 168 Neder
landstalige ambtenaren tegen 
420 Franstaligen. 

F 
55 
79 
58 
20 
7 
3 

10 
6 
7 

30 
6 

24 
21 
16 
9 

10 
17 
33 

9 

Ook het Anderlecht van Simo-
net pronkt statig in het lijstje 
van de frankofone burchten 
waar men van geen taalwetten 
wil horen. 

ZWAKKE STELLINGEN 

In verband met de jongste 
stemmingen in de Kamer wijst 
BSP-voorzitter Jos Van Eynde op 
het feit dat slechts een minder
heid voor de regering stemde. 
Een bijzonder zwak argument 
voor wie weet dat onder de re
gering Leburton bij stemmingen 
in Kamer en Senaat bij herhaling 
de regering niet de helft + één 
stemmen haalde. Wat toen al-

Anderlecht 
Brussel 
Eisene 
Etterbeek 
Evere 
Ganshoren 
Jette 
Koekelberg 
Oudergem 
Schaarbeek 
Berchem 
St. Gillis 
Molenbeek 
St. Joost 
St. L.-Woluwe 
St. P.-Woluwe 
Ukkel 
Vorst 
Bosvoorde' 

N 
18 
44 

7 
3 
5 
5 
4 
2 
5 

23 
5 
6 
7 
4 
9 
5 
8 
4 
4 

ti jd telde, zonder protest van 
Jos Van Eynde was dat er meer 
ja-stemmen waren dan neen-
stemmen. 
Wat toen mocht, mag nu niet 
mee ! Omdat thans de BSP in 
de oppositie zit. 
Een ander dwars verwijt is de 
beschuldiging dat de onderhan
delingen voor een nieuwe uit
gebreide regering niet in het 
openbaar gebeurden ! Waren 
die onderhandelingen dan wel 
openbaar toen de BSP met de 
CVP onderhandelde ? Wil de 
BSP dan altijd een uitzonderings
regime voor haar alleen ? 
Feitelijk weet de heer Van Eyn
de niet goed van wat hout pij
len maken en is hij doodonge
lukkig dat de BSP niet in de 
regering zit. 

WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK 
VAN VERFRANSING 

De Nederlandse Kommissie voor 
de Kuituur van de Brusselse 
agglomeratie heeft besloten een 
Vrije Universiteit Brussel en de 
studieopdracht te geven aan de 
vzw Mens en Ruimte, die met 
het oog hierop een tijdelijke 
vereniging hebben gevormd. 
De NKK wenst dat de mecha
nismen van verfransing van de 
oorspronkelijk Nederlandsspre
kende bevolkingsgroepen te 
Brussel objektief wetenschap
pelijk worden onderzocht (tegen 
einde 1975). 
Het ligt in de bedoeling van de 
opdrachtnemers een ruim opge
zette studie te ondernemen 
waarbij, voortbouwend op de 
reeds voorhanden literatuur en 
onderzoekingen, naar een nieu
we en beleidsrelevante sociolo
gische en statistische aanpak 
van de problematiek wordt ge
streefd. 

HAKENKRUISEN EN TEER 

Het bekladden met hakenkrui
sen (in teer) van de reeds be
schadigde gedenkplaat aan Ver-
schaeve's geboortehuis te Ar-
dooie en van de woning van de 
Ardooise gedeentesekretaris 
(die een aktief aandeel had in 
de recente Verschaeve-hulde te 
Ardooie) wijst er nog eens op, 
hoe onvolwassen een gedeelte 
van de bevolking van dit land 
is. Nachtelijk geklad is ten slot
te ook maar een uitinq van on
macht, want we stellen toch 
vast dat de op gang gebrachte 
aktie tot eerherstel van de ka
pelaan van Alveringem niet 
meer te stuiten is. Wie zich 
daartegen verzet behoort tot 
een steeds kleiner wordende 
minderheid van resistensialis-
ten, die zelfs niet meer durven 
uitkomen voor hun nachtelijk 
wanbedrijf. De honden blaffen, 
de karavaan trekt voorbij... 

DEKONCENTRATIE - DECENTRAÜSATIE -
AUTONOMIE 
Vlaanderen en de Vlaamse Be
weging staan op een keerpunt. 
Meer dan ooit moeten wij het 
hoofd koel houden en er ons 
voor hoeden in mist en verwar
ring te worden gebracht door 
gehate of geliefde slogans en 
grote woorden. 
Laten we een scherp onder
scheid maken tussen deze drie 
« slagwoorden » ; zij betekenen 
absoluut niet hetzelfde bij de 
beschrijving van een staats-
struktuur. 

DEKONCENTRATIE 

Dekoncentratie betekent dat de 
centrale overheid, als dienstver
lenende overheid of als gezag 
haar diensten zo dicht mogelijk 
bij de mensen brengt. Zij doet 
het met het oog op een doel
matig bestuur en terwille van 
de burgers. Om te vermijden dat 
men voor alles en nog wat naar 
Brussel moet, worden de dien
sten gedekoncentreerld in de 
hoofdplaatsen van provincies of 
arrondissementen. Ander voor
beeld ! Een agglomeratie of sa
mengevoegde gemeente richt 
wijkdiensten op. Nog een voor
beeld : de kleuterklassen wor
den zoveel mogelijk per wijk 
ingeplant. 
Deze dekoncentratie kan ge
paard gaan met een sterke cen
tralisering van het gezag. De bu
relen en diensten werken vol
gens strikt eenvormig schema. 
In de kleuterklassen wordt vol
gens stereotiep programma ge
werkt. Van de richtlijnen van de 
centrale oveheid wordt niet af
geweken. Dekoncentratie is dus 

in hoofdzaak een kwestie van 
organisatie. 
Vele ministeriële diensten te 
Brussel zijn ingedeeld in bu
reaus per streek of provincie. 
Het zou de burgers helpen en 
Brussel ontvetten deze diensten 
te « dekoncentreren ». 
Er bestaat nog zoiets als de 
telefoon... 

DECENTRALISATIE 

Bij decentralisatie delegeert de 
centrale overheid onder haar 
voogdij en toezicht sommige op
drachten aan ondergeschikte, 
bestaande of nieuwe, lichamen. 
Bv. worden sommige zaken van 
ruimtelijke ordening niet meer 
beslist door de minister maar' 
door de Bestendige Deputatie. 
Het algemeen beleid blijft een
vormig maar de toepassing er
van wordt aan streek-overheden 
overgelaten. 
Zulke decentralisatie kan als ge
volg hebben dat de beslissingen 
beter aangepast worden aan de 
verschillende toestanden. Zij 
kan ook een nutteloos « provin
cialisme » in de hand werken 
van kleine potentaten. 
Decentralisatie zou ook zijn dat 
men sommige centrale diensten, 
zelfs ministeries buiten Brussel 
vestigt. 
De ontvetting van Bussel zou 
er een gevolg van zijn, maar de 
Vlaamse aanwezigheid in Brus
sel zou er onder lijden. Indien 
een Brussels ministerie bv. te 
zouden de beambten die er uit 
Antwerpen, Mechelen, Leuven 
en Hasselt en andere streken 
naar toe pendelen zeker protes
teren. 

AUTONOMIE 
Hier bezit een bepaalde streek 
of een volksgroep een grotere 
of kleinere zelfstandigheid. De 
autoriteit van deze streek of 
volksgroep is drager van volle
dig staatsgezag, hetzij totaal los 
van het centrale gezag, hetzij 
ermede gedeeld (konkurrerende 
bevoegdheid). De staatsvorm 
die zo ontstaat is de federale 
staatsvorm. 
In sommige federale staten (bv 
de VSA) noemt men federalis
ten zij die een versterking van 
het federaal gezag beogen. In 
unitaire staten (bv België, Frank, 
rijk) noemt men federalisten zij 
die het unitaire stelsel willen 
vervangen door autonomie van 
deelstaten. 
Dekoncentratie en decentralisa
tie kunnen nagestreefd worden 
om de « autonomisten » de weg 
te versperren en zand in de 
ogen te strooien. 
Wat wij als volksnationalisten 
nastreven is autonomie. 
Nu moet men autonomie niet 
verwarren met souvereiniteit. 
Volledig souverein is geen en
kele staat meer. Wij eisen geen 
volledige souvereiniteit op voor 
Vlaanderen derwijze dat wij met 
Wallonië alleen in een staten
bond zouden samen zijn. Wij 
streven integendeel naar een 
Europese Federatie waarin geen 
enkele staat souverein-staatsna-
tionalistisch zou zijn. Hoe ziek 
ook de EEG moge zijn, toch is 
het nu reeds zo dat haar lid
staten een gedeelte van hun 
soevereiniteit hebben gedele
geerd. 

M. VAN HAEGENDOREN, 
senator. 

DAG MOEDER, 

DAG VADER... 

De tweede zondag van de halfbakken maanden mei en juni 
krijgen de eer als moeder- en vaderdag te fungeren. 

Voor moeder wordt heel wat meer reklame gemaakt dan voor 
vader : je ziet meer affiches, méér lokkende etalages, lieve 
kindersnuitjes op reuzeborden verwijzen naar één of ander 
statusding en sporen met schattig-naieve en berekende uit
spraken vader aan moeder hiermee te gedenken. 

Je kan moeder heel wat meer aanbieden dan vader : de 
handelswereld pakt uit met allerlei dure dingen die haar niet 
alleen kunnen dienen, maar die zij in feite moét hebben. 

Vijftien jaar geleden moest ze de volautomatische wasma
chine in huis halen, en zonder koud kastje was haar keuken 
niet af. Want de komplete keuken was haar rijk, haar juwelen 
van Cornelia. 

Vandaag is elk gezin zo ongeveer verplicht moeder een majus-
tueuse vrieskast te schenken en een robotachtige vaatwas-
machine, de keuken groeide uit van kookplaats tot opslag
plaats van goederen en geautomatiseerde werkruimte. 

Voeg daarbij het steeds groter wordend gamma van klop-
snij- smeer- damp- strijk- en dienspullen, alle mandjes, eier-
dopies-met-hoedjes... en de keuken wordt tevens een uit-
stalkamer van de vele nutteloze dingetjes die het leven van 
de huisvrouw veraangenamen... volgens tante reklame 

l\Aoeder kan je natuurlijk ook bloemen geven, misschien 
houdt ze meer daarvan : liever een bosje tulpen dan al dat 
dure spul of die vreemde prullen die je moet boenen, afstof
fen, spoelen en.. gebruiken. 

Vroeger kreeg moeder meer van die gehaakte, gekruissteekte, 
geborduurde en gevlochten werkjes, en dat was zovéél leu
ker. Ik denk dat de meeste moeders meer houden van het 
prikkussentje van Miesje dan van het duurste Parijse par
fum : het eerste kan je voor geen geld kopen, daaraan kleven 
uren van liefde vast. 

Misschien zouden de meeste moeders tevreden zijn met 
meer dan één moederdag : als die grote lummels regelmatig 
hun spullen opbergen en nu en dan de vaat deden, als vader 
regelmatig wat bloemen bracht, dan denk ik dat de meesten 
onmiddellijk met die éne moederdag willen ruilen. 

Het is net als met de week voor de bejaarden of de zesdaag
se voor de gehandicapten : hoe meer nadruk je op de ver
schuldigde eerbied moet leggen, des te minder aandacht de 
maatschappij in feite aan de gehuldigde naamlozen besteedt. 
In feite verbergen de vrolijke handelsaffiches en de bonte 
pakjes een geesteswereld, die een extreem en angstaan
jagend exponent vindt in de geschriften van sommige auteurs. 
Onder goedkeurend geknik van de zogezegde progressieven 
verspreiden ze hun filosofie van de wet-van-de-sterkste. 
Neem nou Jef Geeraerts, die de sadist Van Eycken een 
mooie jongen vindt . niet alleen omdat die er zo uitziet, 
maar ook omdat hij vrouwen om het leven bracht. Delicate 
schrijver toont geen jota medelijden met de slachtoffers : 
het waren slechts vrouwen, voorwerpen te gebruiken en weg 
te gooien... 

Een volk laat zich — zo zegt de oude zegswijze — aan zijn 
kunstenaars en misdadigers kennen : als dat zo is, hebben 
de Vlaamse vrouwen geen reden tot juichen en de mooist-
opgezette moederdagen zullen daaraan geen barst veranderen. 
Van de handelswei eld kreeg vader ook zijn dag : omdat het 
niet staat alleen aan moeder te denken, we leven toch niet 
in een matriarchale maatschappij I 

Voor vader wat kopen • een probleem ! De familie verblijdt 
hem met de traditionele aftershave of zelfs met een diskreet 
" mannelijk « parfum, omdat herenkosmetika volgens de 
onfeilbare handelswereld, nu in trek zijn. Ofwel krijgt hij 
Engelse sigaretten of het kistje sigaren dat hij het gehele 
jaar door aan de bezoekers presenteert, of zelfs mag hij een 
fles whisky in ontvangst nemen : wat stoer en degelijk I 

Indien de vaders wat meer vaderdagen in hun leven brach
ten ? Wat meer met de kinderen ravotten, belangstelling 
tonen ook voor het rapport van Lies, de echtgenote een kom-
plimentje geven voor een ditje, indien de hond eens een aai 
en de buren regelmatig een gedag kregen ? 

Zie je, ook dat is met geen geld te betalen... 

En ik vraag me af waarom we de ouders zo gescheiden moe
ten vieren ? Misschien omdat we twee feestdagen hebben, 
en dan valt dat beter uit voor de handelswereld. Voor mijn 
part mogen ze twee dagen vieren, als ze vader en moeder 
maar samen bedenken. In feite tonen de afzonderlijke moe
der- en vaderzondagen wat in werkelijkheid dikwijls is : hij 
en zij leven in een afzonderlijke wereld, in een wel omschre
ven rol gevangen. Moeder krijgt geen sigaretjes en vader 
geen soepmixer. 

En dan heb je die vele vergeten vaders en moeders, die al 
die feestetalages zien en met pijn in 't hart aan hun kinderen 
denken, die weggingen, die vergaten, je hebt aan je eigen 
vlees en bloed niet altijd de beste vrienden. 

De vreugde van de enen verwekt het verdriet bij anderen. 
Dat is een levenswet waaraan niet te tornen valt, maar ik 
vraag me af waarom er zoveel kommerciële nadruk op moet. 
Indien we het ééns anders deden ? Gedurende éénenvijftig 
zondagen fopen we even langs bij een eenzame en op die 
bepaalde feestdag komen we met een ruikertje binnen^ en 
zeggen zo terloops : « Dag moeder... ' of « Dag vader... ». 
Geld vinden we er misschien voor, tijd niet ? H.D.BI. 
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DUITSE BELGEN 
VAN DE REGEN IN DE DROP 
Toen eerste-minister Leburton 
met zijn eerste regeringsploeg 
aantrad, hebben wij niet nagela
ten hem te gispen omdat hij, met 
oetrekking tot onze Duitstalige 
iandgenoten, weinig méér deed 
dan open deuren in stampen en 
vage beloften ophangen (zie ons 
blad van 24 februari 1973). Verge
lijkt men echter die passus met 
wat eerste-minister Tindemans 
met zijn minderheidskabinet in 
't vooruitzicht stelde, dan moet 
men wel zeggen dat de betrok
kenen van de regen in de drop 
zijn geraakt. 

WOORDEN, GEEN OORDEN 

Weliswaar stelde hi| een histori
sche daad daar, voor het eerst in 
het Belgische parlement, als mi
nister — en dan nog wel als eer
ste-minister en in een regerings
verklaring — de Duitse taal te 
hanteren. Maar de inhoud van wat 
hij gezegd heeft was holler dan 
ooit Op een inleidende zin- na 
citeren wij het hier voluit : het 
duurt trouwens niet lang ! « De 
regering is vastbesloten, een ein
de te maken aan de vanuit men
selijk en sociaal oogpunt onver
dedigbare toestanden, die in de 
gebieden welke tijdens de jong
ste wereldoorlog werden gean
nexeerd, nog bestaan. De nieuwe 
Grondwet heeft dan ook aan de 
Duitstalige Belgen in een aange
paste vorm de kulturele autono
mie toegekend. Nu dient een gro
te inspanning te worden gedaan 
opdat dit nieuwe beleid op alle 
vlakken de gewenste resultaten 
zou opleveren ». 
Met zulke tekst kan men alle 
kanten uit Gaat men daarenboven 
de lijdensweg na van het staats-
sekretariaat voor de Oostkantons, 
dan ziet de toestand er voor de 
Duitse Belgen nog somberder uit 
Premier Leburton komt de ver
dienste toe, een staatssekretari-
aat « voor de Oostkantons en het 
toerisme (sic) » te hebben ooqe-
richt o.l.v. G. Schyns (PSC). In 
zi|n herwerkte ploeg werd het al
ras afgeschaft en de inhoud er
van ondergebracht bij minister 
Hanin (PSC) van Wetenschapsbe
leid Tindemans laat er helemaal 
niets meer van over 
WIJ juichen zeker de besnoeiing 
toe van het aantal ministerporte
feuilles. Maar als er dan toch 
staatssekretariaten blijven be
staan, waarom dan geen voor 
Duits Belgiè ? Er is wel een mi
nister voor Vlaamse, een voor 
Waalse en een voor Brusselse 
aangelegenheden. Het voortbe
staan van de kleine Duitse volks
groep in België is alleen door een 
pas verleden jaar ingestelde (en 
dan nog louter advizerende) kul-
tuurraad enigszins beschermd. 
Haar recent verleden (vier maal 
van staat verwisseld op 30 jaren 
tijds) stelt heel wat prakttsch-
juridische én groeps-psychologi-
sche problemen ,die een afzon
derlijke aanpak vergen Een be
stendig staatssekretariaat ware 
dan ook geen overbodige weelde 

IN DE KAMER : 
DRIE HOUDINGEN, EEN KLACHT 

Hoe weinig er voor de Duitse Bel
gen uit deze regeringsverklaring 
te rapen valt werd ook door de 
bespreking ervan in het parlement 
geïllustreerd. 
Zelfs de h Schyns, wiens portret 
WIJ met meer moeten schilderen, 
was duidelijk ontstemd over dit 

schrijnende gebrek aan politieke 
wil. Wij begrijpen hem. Het is ook 
in het belang van de franskiljons 
in die streek dat alle wrijvings-
pünten op het gebied van stoffe
lijke voordelen, alle vormen van 
achteruitstelling (« omdat ze maar 
moffen zijn ») verdwijnen. Moch
ten de Waals-Belgische heersers 
dit over hun hart krijgen, dan zou 
men inderdaad de betrokkenen 
veel gemakkelijker kunnen assi
mileren en zo ook verfransen. Hun 
gelijkschakeling wordt in feite be
moeilijkt door de ongelijke behan
deling die zij moeten ondergaan 
vanwege de Walen (die hen willen 
gelijkschakelen !). Ware België 
edelmoedig i v.m oorlogsschade, 
repressie-opruiming, reguiarize-
ring van oorlogsnaweeën e.d.m. 
dan zou alleen de verfransings-
druk op hen wegen. En het is zo 
goed als zeker dat hiertegen 
slechts een kleine minderheid n 
het geweer zou komen (is het in 
Vlaanderen anders ?). 
Zelfs deze kans op een geluidlo
ze - assimilatie » laten de unita-
risten voorbij gaan. Hun afkeer 
van de « moffen » is groter dan 
hun diplomatisch inzicht. 
De h. Schyns gebruikte bittere 
woorden om het onbegrip van de 
nieuwe regering aan te klagen en 
suggereerde dat een Duitstalige 
staatssekretaris buiten de taal-
i,nriteit zou worden gehouden. 
Hl] verwees nog naar een onlangs 
"foor hem neergelegd wetsvoor
stel, er toe strekkende, de Duits-
taligen in het parlement een ver
tegenwoordiging te waarborgen 
(zonder hen een afzonderlijk kies
arrondissement te gunnen) en be
sloot, in de gegeven omstandig
heden niets anders te kunnen dan 
zich te onthouden. 
Ook in het franskiljonisme komen 
er graden voor. De h. Evers (PLP) 
illustreerde dit door een opval
lend tamme maidenspeech ; in 
het Duits en in het Frans en zelfs 
een beetje in het Nederlands. 

Ook hij betreurde dat het staats
sekretariaat voor de Oostkantons 
niet meer opgericht werd doch 
hoopte niettemin dat hun specifie
ke problemen spoedig zullen wor
den geregeld ». 
Laagste in graad stond de h Ylieff 
(PSB). Eigenlijk is hij geen frans
kiljon, maar een Waal, die zich 
ongevraagd opwerkt ais vertegen
woordiger van de Duitstaligen (de 
socialisten hebben daar geen 
mandataris). Natuurlijk nam hij 
de kans waar om in zijn maiden
speech te doen uitkomen dat pre
mier Leburton konstruktiever op
getreden was dan Tindemans nu. 
Op zijn beurt betreurde hij de 
ontstentenis van een staatsse
kretariaat. Anderzijds verzette hij 
zich vrij heftig tegen elke « op
richting van bijkomende instellin
gen of van nieuwe administratie
ve posten " (blijkbaar is hij be
ducht voor elke vorm van loswe
king uit Luik). 
Hij gaf zich bloot door te stellen 
« dat er geen sprake kan van zijn, 
dat andere kwesties voorrang 
krijgen, zolang geen erkentelljk-
heidsstatuut toegekend zal wor
den aan degenen die zich tegen 
het nazisme hebben verzet en 
aan de emigranten ». 
Men hoort het : voor de beveili
ging van de Duitse volksaard is 
men bij hem aan het verkeerde 
adres. De problemen van die aan
gehechte, afgehechte en weder-
aangehechte mensen bekijkt hij 
niet van uit het standpunt der be
trokkenen doch vanuit Luik. 

Het is wel jammer dat geen en
kel Vlaams kamerlid over onze 
Duitstalige landgenoten gehan
deld heeft. Geven zij de Walen en 
hun Duitssprekende suppoosten 
daar de handen vrij ? 
De inrichting van de Belgische 
Staat en de betrekkingen tussen 
de drie etnische groepen die 
hem bevolken gaan nochtans ook 
de Vlamingen aan. 

IN DE SENAAT : 
EIGEN STATUUT OF « SOEPELE 
TWEETALIGHEID >. ? 

In de Senaat is het gelukkig an
ders geweest. Onze senator W. 
Jorjssen die zich in het verleden 
van de rechten der Duitse Belgen 
reeds vaak als een voorvechter 
getoond heeft, drong aan op vlug
ge amnestiemaatregelen in hun 
voordeel. Hij was de enige die 
klare taal sprak en een grondige 
oplossing voorstond : « Principi
eel zijn wij ervoor dat een staats
sekretaris voor Duitse zaken aan
gesteld wordt, doch zolang dat 
gewest geen afzonderlijk kiesar
rondissement is, wordt hij best 
niet uit de huidige verkozenen van 
die streek aangeduid. Duits België 
vraagt een eigen statuut, recht
streeks afhankelijk van de centra
le regering. Gezamenlijk overleg 
van alle plaatselijke partijen en 
een dialoog met de eerste-minis
ter is nodig ». 
De h. Gillet (PLP) is burgemees
ter van La Fleid. Omdat zijn ge
meente niet al te ver van de 
Duits-Franse taalgrens ligt en de 
liberalen geen in de Oostkantons 
wonende mandataris bij de hand 
hebben, moet deze brave Waal 
bij dergelijke gelegenheden dan 
maar iets zeggen. Het klonk dit
maal aldus : « Ten aanzien van 
de nasleep van de oorlog in de 
aangehechte gebieden, heeft de 
eerste-minister gezegd dat hij 
zich persoonlijk met dat pro
bleem zou bezighouden. Ik ver
oorloof mij nochtans een termijn 
te bepalen, want uiterlijk over één 
jaar moet een definitieve oplos
sing worden gevonden ». 
Tenslotte voerde ook de h. Dauine 
(PSB) het woord, chagrijnig zoals 
menig socialist tegenwoordig op
positie meent te moeten voeren. 
In een Frans getint Duits eerst, 
daarna in het Frans, kloeo hij de 
geringe belangstelling aan die de 
regering voor Duits België aan de 

dag legt. Hij lokte de verklaring 
uit (vanwege de ministers Hanin 
en Tindemans) dat enkele door 
de vorige regering op het getouw 
gezette wetsontwerpen m.b.t. de 
opruiming van oorlogsnaweeën 
binnen zeer korte tijd verder af
gewerkt zullen worden. Hij wees 
er op dat « voor het Duitse taal
gebied de sociaal-ekonomische 
problemen het belangrijkste zijn 
en de oplossingen gemakkelijker 
gevonden zouden worden als de 
nasleep van de oorlog eindelijk 
tot het verleden behoorde ». Te
recht benadrukte hij het verschil 
tussen de aangehechte gebieden 
en het binnenland. • Er is een 
duidelijk verschil tussen de ver
plicht ingelijfden en de vrijwill i
gers die het fascisme van Hitler 
willen dienen ». 
Dit is wel een merkwaardige uit
spraak I Merkwaardig is niet dat 
een socialist het zo voorstelt als
of alle Oostfrontvrijwilligers « het 
fascisme van Hitler hebben willen 
dienen » en volledig terzijde laat 
dat zij misschien heel andere re
denen hadden voor een militaire 
kollaboratie met Duitsland. 
Ook niet dat hij inzake kollabo
ratie geen onderscheid maakt 
tussen Vlamingen en Walen. 
Wel merkwaardig is, dat een 
Waals socialist, nu ineens, dertig 
jaren na de feiten, er komt op 
wijzen dat de (weder)aangehechte 
Duitsers volgens andere normen 
moeten behandeld worden (en 
vooral : voor oorlogsfeiten anders 
berecht) dan zij die altijd Bel
gische staatsburgers geweest 
zijn. 

Het zijn toch juist de Walen, de 
socialistische nazi-vreters zeker 
niet minder dan de anderen, die 
dit onderscheid tot op heden niet 
hebben willen maken ! Door wie 
werd de strengste van alle Bel
gische repressies ginder gevoerd? 
En de grondige administatleve 
zuivering ? En de tot op heden 
durende intimidatie met verwij
zing naar het oorlogsgebeuren, 
telkens wanneer iemand zich te
gen verfransing verzet ? En wie 
houdt een gelijke behandeling, 
d.i. met aandacht voor ongelijke 
toestanden, tegen ? De Vlamin
gen misschien ? De Volksunie ze
ker ? Want de h. Dauine scheen 
bij die passus de VU-fraktie op 
het oog te hebben. Inmiddels gaat 
hij alvast verder met verdachtma
kingen i.v.m. de burgerdeugd van 
de PDB-ers, door te stellen : « De 
verkiezingen van 10 maart hebben 
aangetoond dat de overgrote 
meerderheid van onze Duitstalige 
landgenoten geen afscheiding 
wensen (sic) ». 

Priester Daens werd intertijd door 
de socialisten aangevallen omwil
le van zijn Vlaams programma, 
en wel met het materialistische 
argument dat werkmanskinderen 
vlug Frans moeten leren om « het 
ver te brengen » ; hen Vlaams 
houden zou gelijk gestaan heb
ben met hen dom houden. 
Een echo uit die verre tijd be
reikt ons wanneer wij de h. Daui
ne horen verklaren : « De meer
derheid van de bevolking uit de 
Oostkantons is voorstander van 
de uitbreiding van een soepele 
tweetaligheid. De voorstanders 
van een strakke eentaligheid vindt 
men onder de twintig rijke fami
lies uit de streek die eentaligen 
wensen om over goedkope werk
krachten te kunnen beschikken ». 
Van zo iemand kunnen wij begrij
pen dat hij zijn laatste zin als 
een pijltje naar de hinderlijke VU 
schoot : « De Duitstalige socia
listen houden niet van de voort
durende inmenging van bepaalde 
taaiextremisten in hun zaken ». 
Het is een Waalse socialist die 
het ons voorhoudt ! 

KAREL JANSEGERS 
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Het Duitse taalge
bied in België si
tueert zich in het 
oosten van de pro
vincie Luik. Het 
noordelijk gedeelte 
ervan (streek rond 
Eupen) sluit via de 
Platdietse streek 
(donker gedeelte op 
de kaart) aan bij 
de Vlaamse Voer
streek. Het zuide
lijke gedeelte, rond 
Sankt Vith is voor
alsnog het minst 
door de verfransing 
bedreigd. 
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KAMER 
De Kamer besprak vorige week de be
groting 1974 van Middenstand Onze 
woordvoerder bij uitstek in deze mate 
rie, kamerlid Mattheyssens, heeft in 
zijn jonge kollega Paul Peeters een uit
stekende running mate gekregen 
De h Mattheyssens stelde inleidend 
vast dat het weinig zin heeft, een be
groting grondig te bespreken die door 
een andere regering werd opgesteld 
Daarom beperkte hij zich tot enkele 
sociaal-ekonomische problemen Er is 
vooreerst de wilde inplanting van de 
distributiebedrijven, met als gevolg 
een vermindering met eventjes 60 % 
van de kleine en middelgrote bedrij 
ven nog 53 500 in 1965, zeven jaar 
later nog 21 300 i Deze evolutie gaat 
onverminderd door zelfs de socialis
tische en kristen demokratische koope-
ratieven gaan nu over tot trustvorming 
met het internationaal groot-kapitaal 
Tweede punt van zijn kritiek was de 
omzeiling van de wet op de winkelslui-
ting en de diskriminatie, waarvan de 
kleine bedrijven m dit verband het 
slachtoffer zijn Ook de kriteria tot 
aanduiding als toeristisch centrum la
ten te wensen over De h Mattheys 
sens stelde hier een wijziging in be
perkende zin van het desbetreffend 
koninklijk besluit voor Tot slot vroeg 
hij waar de konkrete verwezenlijkin
gen I z « bevoorrechte aandacht voor 
de KMO's » blijven en klaagde hij de 
sociale diskriminatie van de zelfstan
digen aan 

VU kamerlid Paul Peeters stelde tijdens 
het zelfde debat een aantal maatrege
len voor, ter bevordering van de so
ciaal-ekonomische toestand van de 
middenstand oprichting van een ex 
portinstituut voor de KMO's , bouw-
stop van minimum vijf jaar voor de 
grote distributiebedrijven , vergoe 
ding voor het stopzetten vén een met-
leefbare onderneming , bijscholing van 
bedrijfsleiders in moeilijkheden en 
fiskalisermg van de sociale bijdragen 
Daar in het ontwerp van begroting 
geen spoor van enig nieuw beleid t a v 
de zelfstandige arbeiders te zien is 
zou de h Peeters het ontwerp met 
goedkeuren 

ZEEVISSERIJ 
IN HACHELIJKE TOESTAND 

VU-kamerlid Emiel Vansteenkiste inter-
pelleerde de minister van Landbouw 
(in België is de landbouwsektor nl uit

gebreid tot de zeevisserij ) over de 
hachelijke toestand van de zeevisserij, 
die voor de oorlog over een sterke en 
moderne vloot beschikte, maar sinds
dien steeds meer achterop geraakt Er 
zijn nog 10 IJslandvaarders in de vaart, 
er mogen geen nieuwe gebouwd wor
den ingevolge het akkoord met IJsland 
(dat veel strenger ïs voor ons dan voor 
bvb West Duitsland of Engeland ) 
zodat binnen afzienbare tijd de IJsland-
vaart zal verdwijnen De ganse vloot 
vaart trouwens deficitair, gevolg van 
hoge lonen (gevolg van onderbezet
ting), zware sociale lasten, diskrepan 
tie tussen groothandelsprijzen en ver 
bruiksprijzen stijgende materiaalkos 
ten en vanzelfsprekend ^ e stijging van 
de olieprijs 

Bovendien dreigen de nieuwe regelin
gen van de Noordatlantische Visserij 
konferentie nog zwaarder beperkingen 
te zullen opleggen, vooral in de haring 
en tongvangst 

Daarom volgende voorstellen finan 
ciele steun voor de gestegen stook 
olieprijzen (zoals in vele landen in en 
buiten de EG) , oprichting van koope 
ratieve visverwerkmgs- en vishandels 
bedrijven met rijkspremie (deze be
drijven zijn ook belangrijk voor de te 
werkstelling van bejaarde vissers) , 
herziening van de aanpassingsmaatre
gelen van de zeevisserij (hierbij be 
treurde ons kamerlid het met gebrui
ken van een krediet van 18 miljoen 
voor het opzoeken van nieuwe visse-
rijgronden en nieuwe visserijtechnie 
ken in 1973 als gevolg van administra
tieve rompslomp) 

HIJ vroeg speciale aandacht voor het 
zgn projekt « West Ierland », ter ver
betering van de kwaliteit van de vis-
serijprodukten Het betreft het zoeken 
van visgronden voor zware bekkers in 
het vooruitzicht van beperkingen in de 
Noordzee Het transport zou met con
tainers gebeuren, de bemanning zou 
per vliegtuig vervoerd worden Hij 
drong aan, de kredieten aan een goed 
projekt te besteden, liever dan ze te 
versnipperen Ook de nieuwbouw van 
schepen vooral van hektreilers, moet 
aangemoedigd worden 

EEG akkoorden moeten intensief voor
bereid worden Het visserijbedrijf 
heeft tot nog toe met eigen middelen 
het hoofd geboden aan de krisis Van 
daag kan dit met langer en doet zij 
dan ook een beroep op de regering ' 

VERSE LUCHT VOOR 
RIJKSADMINISTRATIEF CENTRUM 

Tijdens het vragenuurtje ondervroeg 
VU-kamerlid Willy Kuijpers de minis
ters van Openbare Werken en van 
Volksgezondheid over de arbeidsvoor 
waarden in het rijksadmmistratief 
centrum Sedert dit gebouw aan het 
Esplanadeplein werd in gebruik geno
men, beklaagt het personeel zich ge
regeld over slechte luchtverversing 
Het ging zelfs uit protest tot werkon 
derbreking over De h Kuijpers vroeg 
of er ter zake een onderzoek werd in
gesteld, of er eventueel schadever 
goeding wegens slechte uitvoering van 
werken zou geëist worden en wat er 
onmiddellijk kan gedaan worden om 
aan de eisen van het personeel tege
moet te komen 
Minister Defraigne poogde de kwestie 
te minimaliseren, maar kon evenwel 
de feiten niet loochenen Hij zou reke
ning houden met de studies ter zake 

WETSVOORSTELLEN 

VU kamerlid Raymond Mattheyssens' 
wetsvoorstel tot het treffen van so
ciaal ekonomische maatregelen ten 
voordele van KMO chefs in bedrijfs-
moeilijkheden werd in druk gegeven 
Een hele reeks wetsvoorstellen, uit
gaande van de VU-senatoren De Facq, 
Van Haegendoren Vandezande (12) 
Coppieters, R Vandekerckhove en W 
Jonssen werden door de Senaat 
in overweging genomen Het betreft 
wetsvoorstellen van zeer uiteenlopen 
de aard, weerspiegeling van de zeer 
brede belangstelling van onze senaats 
fraktie 

INTERPALLATIES 

VU kamerlid Valckeniers ten slotte, 
diende twee mterpellatieverzoeken in 
resp over de scheefgegroeide situa
tie op het vlak van de gezondheids 
zorg voor mentaal-gestoorden en over 
het uitblijven van de splitsing van het 
kiesarrondissement Brussel 

TAALGEBRUIK 
DOOR VREEMDE GEZANTEN 

In een parlementaire vraag aan de 
minister van Buitenlandse Zaken 
vraagt VU-kamerlid Vansteenkiste 
Emiel zich af, waarom het Griekse 
konsulaat te Antwerpen zich uitslui
tend van het Frans bedient om aan 
overheidsdiensten in het land inlich 
tingen te vragen Het kamerlid is van 
mening dat de vreemde gezanten er 
dienen op gewezen te worden dat 

IN DE 
NEDERLANDSE 
KULTUURRAAD 
WAAS PLEIDOOI 
VOOR MEER ZELFBESTUUR 
IN KULTUURRAAD 

Vorige week waren in de Nederlandse 
Kultuurraad met minder dan 4 begro
tingen aan de orde Het ging over de 
kulturele sektor van Middenstand 
Volksgezondheid en Gezin, Landbouw, 
Openbare Werken en dodaties. 
Buiten de verslaggever trad geen en
kel spreker van de andere partijen 
op dan van de Volksunie Senator 
Coppieters liet als fraktieleider op
merken dat met alle deelbegrotingen 
besproken werden Hij herinnerde aan 
vroegere standpunten in de Volksunie, 
onderstreepte dat de Raad bevoegd
heid zou moeten hebben over een be
langrijk deel van de begroting van 
Tewerkstelling en Arbeid (nu wordt 
de begroting voor Arbeid en Tewerk
stelling met meer ingediend in de 
Kultuurraad) 
Hl) stelde dat het recent verslag van 
het Rekenhof deze zienswijze heeft 
bevestigd 
Volgens het Rekenhof zou de Kultuur
raad bevoegd moeten zijn over zowat 

een 400 miljoen nl voor de huur-
kredieten voor de sociale promotie 
en voor de integratie van de gast 
arbeiders 
De regering onttrekt momenteel deze 
bevoegdheden aan de Kultuurraad, 
hoewel reeds nu de kultuurautonomie 
zover reikt 
Aldus bevestigt de Kultuurraad slechts 
een kader te vormen voor een schijn-
autonomie Vervolgens beklom volks
vertegenwoordiger N. Maes de tribune 
om op een ander terrein meer zelf
bestuur voor Vlaanderen te eisen Zij 
kloeg aan dat een begroting voor 
Volksgezondheid en Gezin in de Kul
tuurraad werd voorgelegd, die nauwe
lijks 35 miljoen bedroeg Volgens het 
Rekenhof alweer 7 miljoen te weinig, 
volgens de normale bevoegdheden 
van de kultuurraden 
Daarbuiten eist mevrouw Maes de be
voegdheid van de kultuurraden over 
de gezinsorganisaties en het Natio
naal Werk voor Kinderwelzijn Samen 
zou dit reeds meer dan 2 miljard ver
tegenwoordigen ZIJ herinnerde eraan 
dat kuituur de permanente begelei
ding van de mens betekent vanaf de 
wieg tot aan het graf en heel die be 
geleiding resorteert onder de bevoegd
heid van de kultuurraden 
ZIJ onderstreepte dat kinderverzorgmg 
ook de geestelijke hygiene omvat De 
minister van Volksgezondheid is vol
gens haar de enige minister voor 

baby's en peuters Hij is dus verant
woordelijk voor de begeleiding tijdens 
de voorschoolse periode Spreekster 
vroeg dan ook zijn aandacht voor het 
gebrek aan sociaal kontakt bij vele 
kinderen 
Slechts 100 000 werknemersgezmnen 
tellen meer dan 3 kinderen Zij pleitte 
voor opvangmogelijkheden voor de 
kinderen omwille van het sociaal kon-
takt en ook omwille van de moeilijk
heden die de ouders ondervinden 
zowel als beide werknemers zijn, dan 
wanneer de vrouw de verzorgster is 
van de kinderen thuis 
Mevrouw Maes kloeg aan dat er op dit 
ogenblik te weinig voorzieningen zijn 
— dat ze slechts gespreid zijn, en dat 
er helemaal geen koordinatie bestaat 
ZIJ schetste de problemen van de 
kinderkribben, die vooral te kampen 
hebben met hoge uitbatingskosten, 
zodat vele lagere besturen schrik heb
ben om kinderkribben op te richten 
Ze pleitte voor een betere planning 
en spreiding Zij vroeg ook ruimte 
voor experimenten die beantwoorden 
aan de werkelijke behoeften, zoals 
eksperimenten met pleegmoeders, 
die kinderen overdag bijhouden 
ZIJ kloeg aan dat er binnen de huidige 
wetgeving en de administratieve ge-
plogenheden weinig ruimte is voor 
nieuwe eksperimenten 
Aldus sluit de minister het oog voor 
vele vrouwen, die tersluiks kinderen 

Vlaanderen en Wallonië eentalige ge
bieden zijn met eentalige beambten 
die geenszins verplicht zijn gevolg te 
geven aan opdrachten m een taal die 
niet de hunne is 
In zijn antwoord stelt de minister dat 
Griekenland de Konventie van Wenen 
van 24 april 1963 iz konsulair verkeer 
met heeft ondertekend De Griekse 
diplomaten kunnen met verplicht wor 
den de omgangstaal van de plaatselijke 
overheid in hun kontakten met deze 
laatste te gebruiken, zoals de konven 
tie voorschrijft Nochtans schrijft de 
internationale hoffelijkheid voor dat de 
wetten en regelingen van de verblijfs 
staat — in casu België — dienen 
geëerbiedigd te worden Onlangs wer 
den door het Departement de ambas 
sades en konsulaten herhaaldelijk over 
onze taalwetgeving ingelicht Ook de 
Griekse ambassade te Brussel werd 
aan deze wetgeving herinnerd Blijk 
baar zonder resultaat 

PRINCE LAURENT... 

VU kamerlid Luc Vansteenkiste vond 
het terecht bevreemdend dat een on 
langs te Temse te water gelaten car 
ferry voor de verbinding Oostende 
Dover «Prince Laurent» werd gedoopt 
Het zou toch logisch zijn alle schepen 
met een Vlaamse thuishaven een Ne 
derlandse naam te geven Het is het 
kamerlid met onbekend dat het tot de 
Belgische geplogenheden behoort de 
schepen die door de Regie voor Man 
tiem Transport beheerd worden afwis 
selend een Franse en een Nederlandse 
naam ontvangen Ook niet dat de taal
wetgeving met toepasselijk is op 
scheepsnamen en noch minder dat de 
betrokken passagierslijn een kontakt-
punt met het buitenland is waardoor 
naar buiten uit België s tweetaligheid 
wordt uitgehangen 
Maar zo vraagt Luc Vansteenkiste zich 
ironisch af vermits schepen als instel 
lingen kunnen beschouwd worden, 
hoeveel instellingen er in het frans-
talig landsgedeelte een Nederlandse 
naam dragen en of er ook voertuigen 
met een Nederlandse naam bestaan 
die men in Vlaanderen nooit ziet rij 
den en of er ooit een poging werd 
gedaan om door middel van die voer 
tuigen vanuit Wallonië aan Frankrijk, 
Duitsland Luxemburg en Nederland 
diets te maken dat België een twee 
talig land is 
De minister van Verkeer antwoordt 
wat het voorgaande betreft hij met 
over gegevens beschikt om dan weer 
doodernstig de aandacht te vestigen 
op de vrijheid van elke rederij in het 
kiezen van een scheepsnaam de sta 
tus van het schip qua toepassing van 
de taalwetgeving wordt alleen bein 
vloed door de zetel van de maatschap 
pij, eigenares van het schip 

bijhouden omdat er nu eenmaal een 
behoefte is 
Tevens vroeg ze in het algemeen meer 
ruimte voor de kinderen en een speel-
plemenbeleid dat met alleen zou zor
gen voor de verwerving van de speel 
pleinen, maar dat ook normen zou 
stellen aan de uitrusting en vooral 
de nodige pedagogen leveren voor 
de animatie van deze speelpleinen 
Aldus onderstreepte zij de socio-kul 
turele aspekten van de begeleiding 
van jonge kinderen en meende dat 
dit tot de bevoegdheid van de Kul
tuurraad zou moeten behoren 

KULTUURKOMMISSIE 
VOERSTREEK 

In een voorstel van Dekreet bepleit 
VU kamerlid J Vandemeulebroucke de 
oprichting van een Nederlandse Kom 
missie voor de Kuituur in de Voer
streek als tegengewicht voor de voort 
durende verfransingsdruk in dit om 
streden gewest Verscheidene gezag 
hebbende Vlaamse verenigingen heb 
ben trouwens aangedrongen op de op 
richting van een koordinerend orgaan 
dat stimulerend werkt om het Neder 
lands karakter van de Voer te vrijwa 
ren via onderwijs vrijetijdsbesteding 
sport en kulturele werking Het voor 
stel IS mede ondertekend door VU 
mandatarissen Raskin M Coppieters 
en J Olaerts 
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SOCIALE INFORMATIE 

DE TRAINER SCOORDE 

DE HUISVROUW NIET 

De sociale politiek van de EEG blijkt nog 
veraf te zijn van een eenmaking van de 
sociale zekerheidsstelsels in de Lidstaten. 
De idee « Europa één » blijkt wel enig 
politiek sukses te kennen, en dan nog 
niet zo ideaal als men het zou wensen. 
Op sociaal vlak is men echter nog verder 
verwijderd van deze eenheidsgedachte. 

Ondanks alle mogelijke akkoorden die 
thans bestaan om de rechten van burgers 
van één Lidstaat, die gaan werken en 
soms ook gaan wonen in een andere 
Lidstaat, redelijk veilig te stellen, be
staat nog een grondig onderscheid tus
sen bv. de werkloosheidsreglementering 
in België en in Nederland. 
De ongelijke berechtiging die inzake de 
bedragen van de werkloosheidsuitkerin
gen tussen mannen en vrouwen bestaan 
hebben, blijken thans in Nederland onder 
andere aspekten nog te bestaan. 
Een oefenmeester van een Nederlandse 
voetbalploeg, die voor 10 uur trainings
oefeningen per week een jaarbezoldiging 
genoot van 4.000 gulden (+ 60.000 BF), 
geraakte zijn betreking kwijt. Hij had 
echter nog een hoofdberoep van tech
nisch tekenaar. De bedrijfsvereniging, die 

moet beslissen over de werkloosheidsuit
keringen in geval van werkloosheid, wei
gerde hem deze uitkeringen, omdat hij 
In feite niet werkloos werd. Hij ging 
tegen deze beslissing in beroep en kreeg 
van de Raad van Beroep en, in hoogste 
instantie, van de Centrale Raad gelijk. 
Er werd hem hierdoor een werkloosheids-
geld uitgekeerd, berekend in funktie van 
zijn verloren verdiensten. 
Een vrouw, die overdag haar taak als 
gehuwde, huisvrouw en moeder van 1 
kind van twee jaar waarnam en die 5 
avonden per week van 19 uur tot 23 uur 
als inpakster in een fabriek werkte, ge
raakt ook werkloos. In haar geval kreeg 
zij noch van de Bedrijfsvereniging, noch 
van de Raad van Beroep, noch van de 
Centrale Raad haar recht op werkloos
heidsuitkeringen toegekend. 

WAAROM HIJ WEL EN ZIJ NIET ? 
De oefenmeester had dit bijberoep ge
durende 14 jaar onafgebroken uitgeoe
fend en de inkomsten uit dit bijberoep 
maakten dus een belangrijk deel uit van 
zijn inkomen en het bijberoep zelf maak
te ook deel uit van zijn normaal arbeids
patroon. 
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Ook toen het avondwerk wegviel, behield 
de huisvrouw haar volledige dagtaak in 
haar gezin. Die taak is haar normale 
taak en dit ook gebleven. Het zou anders 
kunnen geweest zijn, maar deze vrouw 
oefende haar avondwerk nog maar sedert 
6 maanden uit. Dit avondwerk behoorde 
daarom niet tot een haar eigen geworden 
arbeidspatroon en de verdiensten ervan 
waren nog geen belangrijk deel geworden 
van het'normale gezinsinkomen. 
Dergelijke rechterlijke uitspraken kunnen 
aanleiding geven tot vele besluiten, o.a. 
dat de duur en de bestendigheid van het 
bijberoep een rol spelen. 
Uit deze uitspraak kan ook de konklusie 
getrokken worden dat « huisvrouw zijn » 
een echt beroep is, want anders zou het 
avondwerk niet als een bijberoep kunnen 
beschouwd worden. 

Deze feiten zijn dan ook typisch Neder
landse feiten. De opvatting over het 
huisvrouw zijn wordt in België meestal 
ook niet op dezelfde wijze gewaardeerd 
als in Nederland. Bovendien is de wet
geving in België ook heel verschillend. 
Werkloosheidsuitkeringen voor het verlies 
van een bijberoep kennen wi j als zodanig 
in België niet. Anderzijds zou voor het 
verlies van het enige « beroep in loon
dienst » recht op werkloosheidsuitkering 
bestaan, ondanks het feit dat men in het 
huishouden nog een belangrijke dagtaak 
heeft. Of deze huisvrouw in België uit
keringen zou genieten is niet zeker, om
dat vooreerst haar loopbaan onvoldoende 
lang zou zijn en tweedens omdat het 
over een betrekking in part-time arbeid 
gaat. Over deze twee feiten bestaan er 
in de Belgische werkloosheidsreglemen
tering allerlei beperkende voorwaarden 
die, wanneer deze voorwaarden niet ver
vuld zijn, de werkloze uitschakelen wat 
betreft zijn recht op uitkeringen. 

HUISVROUW, EEN BEROEP 
Uit de uitspraak van de Nederlandse in
stanties inzake werkloosheidsuitkeringen, 
blijkt anderzijds dat de Nederlandse huis
vrouw wel degelijk een beroep heeft en 
dat dit het beroep van huisvrouw kan 
zijn. In België wordt de huishoudelijke 
arbeid van de vrouw zeker niet in die 
mate gewaardeerd. 
Indien dit wel het geval zou zijn, zou 
de huisvrouw, eens zij de pensioenleef
tijd bereikt heeft, recht moeten krijgen 
OR een eigen pensioen. Zij zou ook voor 
haar opvoedende taak in haar gezin een 
financiële beloning moeten kunnen krij
gen, of anders gezegd, recht moeten heb
ben op een « sociaal-pedagogische toe
lage ». Waarom zou zij ook niet wanneer 
zij ziek is, een toplage kunnen ontvan
gen omdat zij niet in staat is zelf het 
huishouden te doen en hulp van derden 
moet inroepen ? 
Zijn deze bedenkingen echt utopisch of 
zit er toekomstmuziek in ? 

SOCIAAL VADI-MECUM VOOR IEDEREEN 111/01 

DE SOCIALE WETGEVING 

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN 

Toepassingsgebied 

De wet is van toepassing op werkgevers en op 
studenten die, al dan niet krachtens een arbeids
overeenkomst, arbeid verrichten onder hun gezag 
en tegen loon. De wet geldt heel het jaar door. 

Uitgesloten zijn ; 
— studenten die sinds 6 maand werken en dus 

geregelde werknemers geworden zijn ; 
— studenten m een avondschool of onderwijs met 

beperkt leerplan ; 
— stages die deel uitmaken van een leerplan ; 
— tewerkstelling van niet méér dan 2 u per dag 
De overeeniiomst 
De overeenkomst moet schriftelijk, voor elke stu
dent afzonderlijk, en uiterlijk op het ogenblik van 
de in diensttreding opgemaakt worden. Volgende 
gegevens moeten er in vermeld staan : 

1. de idenditeit, het domicilie en/of de verblijf
plaats van de partijen ; 

2. datum van begin en einde van de uitvoering 
van de overeenkomst ; 

3. de plaats van de uitvoering van de overeen
komst ; 

4. de arbeidsduur per dag en per week ; 
5. de bevestiging dat de wet van 12 april 1965 (be

scherming van het loon van de werknemers) 
van toepassing is ; 

6. het overeengekomen loon of de wijze en de 
bazis van de berekening ervan ; 

7. het tijdstip van de uitbetaling , 
8. het eventueel beding van een proeftijd ; 
9. de plaats van de huisvesting, indien de werk

gever er zich toe verbindt hiervoor in te staan ; 
10. het bevoegd paritair komitee. 
Binnen de 15 dagen na het begin van de uitvoering 
van de overeenkomst moet een afschrift van dit 
kontrakt ovrgemaakt worden aan de inspekteur-
distriktshoofd van het ministerie van Tewerkstel
ling en Arbeid. 
De student kan op elk ogenblik en zonder vergoe
ding noch vooropzeg een einde maken aan de over
eenkomst, indien geen geschrift werd opgesteld, 
geen afschrift aan de bevoegde ambtenaar werd 
gestuurd of in de overeenkomst verplichte gege
vens ontbreken. 

Sociale zekerheid 

In algemene regel behouden de betrokken studen
ten t.a.v. de sociale zekerheidsstelsels hun statuut 
van personen ten laste. Vakantie-arbeid is even
eens geen beletsel voor het verder uitbetalen van 
kindergeld. De wetgeving inzake arbeidsongevallen 
is van toepassing. 

Model-kontrakt 

Een model-kontrakt voor werkstudenten kan ver
kregen worden op eenvoudige aanvraag, te richten 
aan het provinciaal sekretariaat van het Oost-
Vlaams Centrum voor Dienstbetoon en Naschoolse 
Vorming, p/a Bosstraat 2, 9291 Baardegem. (Tel. 
052/354.52. Vanaf 19 juli '74 te 20 u. : 052/35 54.52). 

Cw. 

De extrakten en smaakstoffen die mogen 
gebruikt worden zijn door de overheid 
vastgelegd, doch erg streng schijnt Volks
gezondheid niet te zijn geweest bij het 
opstellen van deze lijsten. De fabrikant van 
« fantasie »-yoghurt heeft wel een paar 
niet te onderschatten voordelen op de 

"yoghurt-fabriek die met echt fruit werkt. 
De produkten van de eerste vallen door
gaans goedkoper uit en ze zijn langer 
houdbaar wat ook weer financiële baat 
bijbrengt. Produkten die langer houdbaar 
zijn moeten inderdaad minder vlug uit de 
handel genomen worden en de kleinhandel 
moet minder vlug bezocht worden wat al
vast minder transportkosten meebrengt. 
Over yoghurt nog dit : de onderscheiden 
handelsmerken verschillen soms sterk in 
prijs. Dat natuuryoghurt goedkoper is dan 
fantasie-yoghurt en deze laatste goedko
per uitvalt dan yoghurt met echt fruit is 
normaal doch binnen de soorten zelf blijkt 
het prijsverschil soms nog merkwaardig 
groot. Uitkijken dus en prijzen vergelijken 
wanneer je de zuivelwinkel binnen stapt. 
Voor wat de verschillende boter soorten 
betreft kunnen we kort zijn (zie uitgebreid 
hierover « De Bond » van 15 juni 1973). 
Samengevat dit. Boter is een natuurlijk 
produkt dat volgens de wetgever uitslui
tend afkomstig is van melk en geen ander 
vet dan botervet mag bevatten, plus een 
zeker percentage water. Buitenlandse bo
ter mag in België verkocht worden, doch 
op de verpakking moet duidelijk vermeld 
worden dat het om vreemde boter gaat. 
Bij de invoer wordt de boter op inhoud 
en kwaliteit gekontroleerd. In laboratoria 
van de Nationale Zuiveldienst. Hoeveboter 
is niet meer courant te vinden in Vlaan
deren, wel in Wallonië. Melkveehouders 
die nog zelf boteren moeten een vergun
ning bezitten om hun produkt in de han-

DOKUMENTATIE 

del te mogen brengen. Deze vergunning 
wordt afgeleverd door de Zuiveldienst die 
ook voor de kontrole instaat. Melkerijbo-
ter komt van zuivelfabrieken die aangeno
men zijn door het ministerie van Land
bouw en onder regelmatige kontrole staan 
van de Zuiveldienst. Aan de hand van de
ze kontrole wordt de boter gerangschikt 
in eerste kategorie (melkerijboter met 
kontrolemerk), in tweede kategorie (mel
kerijboter) of in derde kategorie (keuken-
boter). De kwaliteitsklasse moet duide
lijk op de verpakking vermeld staan even
als de naam en het adres van de zuivel
fabriek. Handelaarsboter is doorgaans een 
mengsel van boter afkomstig van ver
schillende melkerijen waarbij eventueel 
nog hoeveboter is gevoegd. Boter mengen 
wordt in principe toegelaten om een pro
dukt te bekomen dat door bepaalde kate-
gorieën van verbruikers wordt gevraagd. 
In een krantenartikel kan men onmogelijk 
alle zuivelprodukten die in de handel zijn 
even onder de loupe nemen. We hebben 
het bij de voornaamste en meest gekochte 
zeker ook kaas. Er wordt in ons land 
veel kaas uit het buitenland ingevoerd 
(onder kontrole) doch ook onze eigen kaas-
produktie is verre van onbeduidend. Onze 
harde-kaasfabrieken staan onder een 
maandelijkse kontrole van de Nationale 
Zuiveldienst die rangschikt in extra kwa-
liteitskaas, eerste of tweede klasse of in 
het ergste geval afkeurt. De kwaliteits-
kategorie wordt op de kaas gestempeld 
doch wie in de handel 100 gram kaas 
koopt vindt deze stempel natuurlijk niet 
terug, zodat deze stempel eigenlijk alleen 
maar belang heeft voor de handelaar en 
de verbruiker in de kou laat staan. Be
langrijk is nog de klassering van de kaas 
in verband met het vetgehalte. Men 
spreekt in princiepe van magere kaas 
wanneer de kaas minder dan 20% vet 
in de droge stof bevat, van half-vette kaas 
wanneer dat vetgehalte onder de 35% 
blijft en van vette kaas wanneer het vet
gehalte minstens 35% van de droge stof 
bedraagt. Blijft nog de roomkaas over die 
moet minstens 45% (melk) vet in het dro
ge stofgehalte inhouden. 

(SLOT) 
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Op 30 juni 1974 gaat Vlaanderen 
voor de 47ste keer naar de gra
ven van de Ijzer op bedevaart. 
De thema's van dit jaar zijn : 

VREDE DOOR 
RECHTVAARDIGHEID 

Het IS dringender dan ooit er 
heel bijzonder de nadruk op te 
leggen, want de vrede blijft aan 
een zijden draadje hangen Het 
kan elk ogenblik bij de geringste 
internationale windstoot afbreken 
en de wereld in bloed en ellende 
dompelen. Is het niet wraakroe-
pend dat landen en volken elkan
der naar het leven staan, daar 
waar zij voor hun onderlinge wel
vaart zo doeltreffend konden sa
menwerken ' Te Diksmuide moe
ten duizenden eens te meer, in 
een spontane opwelling uit
schreeuwen . nooit meer oorlog ' 
En de regeerders toeroepen . 
sluit de wapenfabrieken, stopt 
de wapenleveringen, stopt de ge
heime diplomatie wier mond vre
de zegt, doch wier hand wapen
handel drijft, wier hart akkoorden 
bouwt die de rechtvaardigheid 
onder de volkeren verstikken. 
We willen die rechtvaardigheid 
eerst in eigen land zien tot stand 
komen, onder de gemeenschap
pen, onder alle bewoners. Zij 
moet beginnen met de infrastruk-
tuur van de samenleving. Billij
ke verdeling van de stoffelijke 
goederen, voor elkeen een stevi

ge brok uit de algemene wel
stand, die geen voorrecht mag 
zijn van enkelen 
De Ijzerbedevaart moet de harte-
kreet slaken van het hele Vlaam
se land geen bedekte geldver
kwisting, maar een verantwoord 
beheer, niet langer een miljoen-
tjeszegen ten gunste van hen die 
het in 't bestuur voor het zeggen 
hebben Onder meer volkomen 
gelijke betoelaging van alle on-
derwijsnetten, ongelet hun ideo
logische grondslag. 
Zo bouwen we voor de jeugd een 
toekomst, waaruit de herinnering 
aan de akeligste van alle oorlogen 
wordt weggenomen Dit impli
ceert ook het verlenen van am
nestie aan de politieke delinkwen-
ten van vóór dertig jaar 

EUROPA 
Een stevig verenigd Europa zal 
een zegen worden voor alle lan
den en volken in dit werelddeel. 
De idee gaat te langzaam vooruit, 
ze maakt thans een krisis door. 
Daarom moet vanuit de massale 
volksbetoging die de Ijzerbede
vaart is luidop het verlangen 
spreken naar de verwezenlijking 
van een Europa der volken, waar
borg en onderpand van vrede. 

VLAANDERENS TOEKOMST 
Wie aan de weg timmert heeft 
veel bekijks, en wie aan Vlaan-
derens toekomst bouwt, moet 
zich het oordeel van velen laten 

welgevallen. De weg is zeer oud 
en het Vlaanderen waaraan wij 
bouwen, vergt veel zorgen en in
spanning. 
Er waren in 't verleden diepte-
knel- en lichtpunten. We hebben 
de rampspoedige elfde juli 1963 
van Hertoginnedal ondergaan. 
Doch was daar niet Steenokker-
zeel dat veel beloften inhield ? 
Wat moeizaam op het kasteel 
van Ham tot stand kwam, moet 
voltooid worden. Zoals het echte 
Vlaanderen eensgezind was om 
Hertoginnedal af te wijzen, zo 
was het één om over Steenokker-
zeel te juichen. Daar werd op 
één etmaal meer aan Vlaande-
rens toekomst gebouwd, dan in 
jaren van vaak nutteloos gepraat 
binnen en buiten het parlement. 
Wat de grondwetswijziging voor 
Vlaanderen heeft verknoeid, moet 
teruggewonnen worden. 

PRAKTISCHE 
INLICHTINGEN 
HET PROGRAMMABOEK 
Daarin vindt men het volledige 
programma van de plechtigheid, 
de teksten van Jan Veulemans 
speciaal voor deze bedevaart ge
schreven, de tekst van de liede
ren die op de bedevaart zullen 
gezongen worden, enz 
Naast het programmaboek (20 F) 
zijn ook het herkenningsteken 
(40 F) en de zitkaart (40 F) te 
bekomen op het Ijzerbedevaart-
sekretanaat (Ijzerdijk 2, 8160 
Diksmuide] Nu reeds te verkrij
gen 

ZITPLAATSEN 
Bijna een derde van het Bede-
vaartterein is dit jaar voorbehou
den voor zitplaatsen. 
We maken U attent op volgende 
regeling m verband met de zit
kaarten. 
1. De Vossen '14-'18 en hun echt
genoten kunnen zoals voorheen 
een gratis-zitkaart bekomen Ze 
dienen dit te bestellen op het 
VOS-sekretariaat, Em Jacqmain-
laan 124 te Brussel en niet op 
het Bedevaartsekretariaat. 
2. De lichamelijke gehandikapten 
kunnen eveneens gratis een zit
kaart ontvangen, maar moeten 
dit, zo vlug mogelijk, aanvragen 
op adres . Ijzerbedevaart, Ijzer-
dijk 2 te Diksmuide De kostelo
ze zitkaarten zijn strikt persoon
lijk en mogen derhalve niet door
gegeven worden Het herken
ningsteken blijft verplicht en kan 
terzelfdertijd aangevraagd worden 
aan één van beide sekretariaten 
(40 F). 
3 Al de andere personen die een 
zitplaats verlangen moeten dit zo 
vlug mogelijk bestellen door 
overschrijving van 40 F op post
rekening 8821 92 « Ijzerbedevaart 
Diksmuide •> Daar het herken
ningsteken verplicht blijft kunnen 
ze tevens ook dit bestellen : 40 F 
(zitkaart) -f 40 F (herkennings
teken) = 80 F 
De personen die over geen post
rekening beschikken kunnen be
talen door het bijsteken van 4 
briefjes van 20 F in een brief
omslag 

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-Zaai 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 
mensen 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 
ipv. zaterdag 8 luni en van zaterdag 15 luni {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 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (ARR.) 
OP DE PURP'REN HEI 

Alle kaderleden en afdelingsbe
sturen dienen onmiddellijk de hen 
toevertrouwde inkomkaarten van 
onze KVO-voorstelling 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. VVM-
werking Antwerpen en als laatste 
VVM-voor-verlof-aktiviteit. worden 
alle KOO-leden opgeroepen, aan
wezig te zijn op een speciaal ge
richte •• KOO-ledenvergadering », 
op dinsdag 11 juni e k. te 20 u 30 
in het gemeenschapscentrum 
« Drie EH<en >•. 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. 

(VNTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Elke maandag van 16 tot 19 u 
<an u een volksvert. aantreffen op 
het sekretariaat, Wetstr 12, Ant
werpen. Al uw problemen worden 
met ernst onderzocht, tel 36.84 65 
KOO 

Dienstbetoon voor leden en 
Tel een afspraak maken met De 
simpatisanten Liit Antwerpen Stad. 
Boel 33 97.90 of De Laet 33.68.92. 
WIJKBIJEENKOMST 

Donderdag 13 juni : voor de le
den en simpatisanten van de 2de 
wi|k Lokaal Bierstal, 20 u. 30. In
formele bijeenkomst Vragen en 
antwoorden over de Volksunie. 
KONTAKTBLAD 

Het volgend nummer verschijnt 
begin juni. 
VUJO 

Verschillende aktiviteiten m het 
vooruitzicht. Kontaktadres • mej. 
Viaene. Bisschopstr. 19, Antwer
pen (gemeenteraadslid). 

BALEN-OLMEN 
WEDSTRIJDEN 

Zaterdag 18-5 : Schoonheide Sp.-
De Leeuwen, aftrao 17 u. Na lange 
tijd wachten konden wij eindelijk 
starten met een niet al te sterke 
ploeg Niettegenstaande wij de 
zwakkere waren duurde het tot 
een tiental minuten voor de rust 
eer Schoonheide scoorde, na de 
rust werd het een belegering aan 
onze goal Eindstand • 4-1 

Zaterdag 25-5 ; Centrum Boys-
De Leeuwen, aftrap 15 u. De Leeu
wen waren in tegenstelling met 
verleden seizoen, de sterkste. 
Waar we verleden jaar een zwa
re nederlaag leden werd het nu 
een 1-1 stand 

BERCHEM 
KVO-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-
jrouxk, Kapelleveldstr. 3, Boe-
:hout 

BORG£RHOUT 
KAARTEN 

Voor de IJzerbedevaart zijn te 
bekomen bij mevr. Van Geert, Lt 
Lippenslaan, tel. 36.68.29. 
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 2142 83 

DEURNE 
A PREUD'HOMME-VIERING 

Kaarten zijn te verkrijgen bij 
Dedrie, Ergo de Waellaan 28. 
Deurne-Zuid, tel. 21.31.29. 

DUFFEL 
IJZERBEDEVAART 30 JUNI 

Vertrek om 6 u. 30 met 2 of 3 
autobussen waarvan er na de be
devaart 2 naar Brugge rijden en de 
derde naar... ? Prijs : 180 fr. (bus, 
fooi chauffeur en inkom) Terug 
om 24 u Inschrijvingen . (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 lu.ar 
Diksmuide tegen 300 fr. per per
soon (reis, namiddaguitstap en 
avondmaal inbegrepen) Inschrij
ven in « Drie Eiken ». 
NELLY MAES KOMT ' 

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. 
TEKENWEDSTRIJD 

Prijsuitreiking van de jeugdte-
kenwedstrijd georganiseerd door 
VNSE in « Drie Eiken » te 15 u 

EKEREN 
HULDE PREUD'HOMME 
Inlichtingen hieromtrent te beko
men op het VU-sekr., Geesten-
spoor 72 te Ekeren, tel. 41.04.41. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Ónze 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. 
IJZERBEDEVAART 

Zondag 30 juni. Vertrek te 7 u. 
stipt aan het politiebureel, Kiosk-
plaats, Inschrijven bij Jos Van den 
Nieuwenhof, St. Bernardsestwg 
793, tel. 27.28.48. Vlaams-Natio
naal Centrum, Steynstr. 85 en bij 
alle bestuursleden 

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, Kosterljstr. 6. 
Medewerkers-vrijwilligers zijn er 
altijd welkom ! 
HULDIGING A. PREUD'HOMME 

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

LIER 
BESTUURSWIJZIGING 

In het vademecum arr. Meche-
len kunnen volgende wijzigingen 
worden aangebrac.it. Sekretaris 
van de afd. Lier wordt Frans Van 
Pelt, Voetbalstr, 29, tel. 03-800394 
èn Frank Boogaerts, het nieuwe 
gemeenteraadslid (van harte pro
ficiat) wordt waarnemend voor
zitter : adres : Lisperstr. 39. Kopij 
voor « De Omroeper » moet te
vens aan hem worden gericht. 

MECHELEN 
ADRESWIJZIGING 

De h. Smits, arr. verantw. voor 
de abonnementen verhuisde naar 
de Zwarte Zustersvest 28/C/4 
3pp. 4 F, tel. 015-12711. 

MERKSEM 
IJZERBEDEVAART 

Wie mee wil met de luxe-auto
car naar den IJzer, kan inschrij
ven in Tijl, bij Alfons Brat, Tram-
mezandlelHI 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 
11 JULI-HERDENKING 

Het bestuur van de afdeling 
VU-Merksem heeft besloten 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 

JUNI 

11. Edegem : VVM-(Arrondis.) — COO-leden-vergadering 
12. Antwerpen : VU-arr. Antwerpen : « Huldiging Armand 
Preud'homme ». 
14. Edegem : Ledenvergadering. Gastspreker . volksvert. Nel
ly Maes. Ontmoetingscentrum - Drie Eiken ». 
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). 
16. Hoboken : Werftocht. Verzamelen te 10 u., VI. Nat. Cen
trum, Steynstr. 85. 
21. Borgerhout : Ledenvergadering, 20 u. 30. Lokaal « Nieuwe 
Carnot ». Spreker • sen. Oswald van Ooteghem. 
30. Diksmuide : Ijzerbedevaart — Voor allen ! 

DI€nSCB€COOn 

Volksvertegenwoordiger A. DE BEUL 

10 JUNI : 

ANTWERPEN : VU-sekretarlaat, Wetstr. 12 (03/36.84.65), van 16 tot 19 u. 

Senator W. JORISSEN 

10 JUNI : 

BOOISCHOT : Shell-station, Westmeerbeekstwg 25 (015/222.86), van 
18 tot 19 u. 
HERSELT : Bargom, Bij de Mike (014/548.71), van 19 tot 20 u. 
HOMBEEK : VU-lokaal, Bankstr., van 21 tot 22 u. 

Senator C. VAN ELSEN 

10 JUNI : 

MOL-EZAART : Onder de Linden, Ezaart 151, van 20 u. 15 tot 20 u. 45. 
MOLHESSIE : Vissershuis, Hoogeind 16, van 20 u. 45 tot 21 u. 15. 
MOL-ACHTERBOS, Welkom, Luyten-Slegers, Achterbos 80, van 21 u. 15 
tot 21 u. 45. 
11 JUNI : 
MOL-MILLEGEM : Mast, Milostr. 66, van 19 u. 30 tot 20 u. 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 

KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 
(Let op het huisnummer I) 

Telefoon (03)36.86.62 

ALLE MONTUREN 

DECOROPHONE p.v.b.a. ALUMINIUMWERKEN 

Modern bedrijf te Wommelgem 
HEEFT PLAATS VOOR ENKELE ERNSTIGE WERKNEMERS 

WIJ ZOEKEN ; 

• 
METAALARBEIDERS geschoold en ongeschoold 
MONTEERDERS op werf 
LASSERS voor staal op werf 
METSER aan werken plafonnage 
GLASPLAATSER 
• 

Aan te bieden : 
DECOROPHONE. Schransweg 59. te Wommelgem 
Tel. : 53.90.01. 

Vrijdagavond zijn een paar VUJO-jongeren een hongerstaking begonnen 
te Borgerhout. Zij willen hierdoor hun Amnestie-eis kracht bijzetten. 
Maandagavond werd de aktie besloten met een plechtige Eucharistie
viering door Pater Nuyens, 
Heel het gebeuren vindt plaats in het lokaal Trefpunt, Turnhoutsebaan, 
Deurne. 
De hongerstakers werden bijgestaan door een dokter en het Vlaamse 
kruis, afdeling Antwerpen, Turnhout en Kontich, 

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 Slnt-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 MusJcorda, orkest 
The Atkins, zanger Steve Jacobs, 
animator Rik Joossens ; 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 Michieisen, voorzitter 
en Omer Stevens, lid, nodigen ons 
uit op deze feesten. 

WIJIO 8 JUNI 1974 
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MORTSEL 
PROFICIAT 

BIJ onze Mortselse medeleden 
Gerda en Frans Devolder De 
Muynck, werd het wiegje, voor 
een tweede keer, het voornaamste 
huismeubel Broertje Hans werd 
op 30 mei '74 de « jongeren-lijst
trekker» in dit Vlaams hemelhuis, 
weldra mgebruik op de Savel-
koulwijk Een fijne en flinke zus 
- Geertrui » deed haar intrede i 
Van harte wensen VU-afd Mort 
sel en bestuur een welgemeend 
proficiat aan de gelukkige ouders 
28 JUNI 1974 

Op vrijdag 28 juni, verwachten 
WIJ al onze leden en simpatisan-
ten tijdens de 11 juli-herdenking 
(ingericht door het gemeentebe
stuur Mortsel) m de feestzaal van 
het gemeentehuis Wij zullen er 
onze populaire Vlaamse toondich-
ter Armand Preud'homme huldigen 
voor zijn « 70 » Zijn persoonlijke 
aanwezigheid tijdens deze 11 juli-
vifiring is een enige gelegenheid 
om hem onze waardering te beto
nen 
IIJZERBEDEVAART 

Met het gewestelijk IJzerbe-
devaartkomitee Mortsel vertrek

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

ARMAND PREUD'HOMME 70 
KVO-voorstelling « Op de Purp 

ren hei » op 12 juni e k 

NIEL 
DIENSTBETOON 

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

ST-JOB-IN-'T-GOOR 
IJZERBEDEVAART 

Traditioneel zal StJob met een 
sterke aanwezigheid te Diksmui 
de opdagen Schrijf nu reeds in 

aan 150 fr (touringcar) bij de be
stuursleden Op 30 juni e k ver
trekken WIJ te 6 u aan het Kruis
punt 

ST-KATELIJNE-WAVER 
MEIREIS 

Onze meireis verliep prachtig 
nar de Voerstreek Het was een 
ware ontdekkingstocht van een 
prachtig stukje Limburg Het wer
den heerlijke uren, wandelend en 
genietend van een stukje natuur 
schoon in lentestemming 

WILRIJK 
JEUGDRAAD 

Kwam voor de eerste maal bij
een om van gedachten te wisse 
len IV m het zwembad vroeg 
Vujo afgev Eddy Gaublomme 
eerst even af te wachten alvorens 
het zwembad gedurende bepaalde 
perioden uitsluitend aan groepen 
voor te behouden Er werd ook be 
sloten in oktober opnieuw een 
kollokwium te houden 

VUJO-INSTUIF 
Langs deze weg dankt Vujo de 

Wilrijkse (bestuurs)leden die en

kele gezellige uurtjes kwamen 
doorbrengen tijdens de arr Vujo-
instuif van 25 mei Hun belang 
stelling was voor de Vujo een 
flinke steun 

W K 

Wil de mensen simpatiek stem 
men tegenover de Volksunie, dit 
o a door het inrichten van soci
aal-gerichte gebeurtenissen Zo 
wordt nog voor het verlof een 
koffie ingericht KOor de 3de leef
tijd 

PROPAGANDA 

IJzerbedevaart (30 juni) en Gul 
densporenviermg (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) Zon leeuw op ny 
Ion 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 
|li en voor Wommelgemse bloe 
menstoetdag Viagje kopen ' Even 
bellen Welkomstr 116 53 86 68 
Vlagje hangen ' 
IJZERBEDEVAART 

Traditioneel legt het « Broe 
chems IJzerbedevaartkomitee » 
een autocar in naar Diksmuide 
Even traditioneel is dat deelne
mers uit Ranst en Wommelgem 
dar kunnen bij aansluiten Kontakt 
opnemen met Wim Duys Abele 
baan 9 te Broechem tel 85 53 98 
of Staf Van Looveren Welkomstr 
116 tel 53 86 68 

BRABANT 
DienscBccoon 
Senator M. VAN HAEGENDOREN 

ASSE (Fed.) 
POLITIEK KOMITEE 

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

BERG-BUKEN-NEDEROKKERZEEL-
KAMPENHOUT 
IJZERBEDEVAART 

Indien voldoende belangstelling 
richten wij dit jaar ook een bus 
in 
11 JULI 

WIJ vieren onze Vlaamse hoog 
dag door een massale bevlagging 
met « de echte Vlaamse leeuw » 
Wie nog met m bezit is van een 
vlag die kope er een ' 
SOC DIENSTBETOON 

Senator Bob Maes en gemeen 
teraadslid dinsdag 4 juni in Kei
zershof te Kampenhout van 20 u 
30 tot 21 u 30 en dinsdag 16 juli 
in Fauna Flora te Berg van 20 u 
30 tot 21 u 30 

Onze gemeentemandatarissen 
staan ten dienste bij hen thuis en 
op afspraak G Van Ingelgom G 
Van der Biest, M L Thiebaut 
(Berg) en Pieter Vander Vorst 
(schepen van Nederokkerzeel) 

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 Maes 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 

BRUSSELHALLE-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. 

BRUSSEL 
KONIJNENFESTIVAL 

Vandaag zaterdag 8 juni van 
af 18 u zondag 9 juni vanaf 12 u 
m ons lokaal Uilenspiegel, Ple-

tmckxstr 38, 1000 Brussel Ons 
agglomeratielid Stan Philips zet 
de kokmuts op Menu 110 fr Km 
dermaaltijd 60 fr 

DIEST (Kanton) 
IJZERBEDEVAART 
Inlichtingen neem tel. kontakt 
met Willy Somers, Klappijstr 55 
Molenslede, tel 013/32669 

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 f r , 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.) 

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 met zouden bij zijn omdat zij 
per vergissing iets gepland heb 
ben 

AKTIE 10 + 1 
In het najaar 73 werd in ons 

arr de « Aktie 10 -f 1 » gelan
ceerd Doel het ledenaantal op 
drijven ledere afdeling kreeg een 
norm toebedeeld Natuurlijk heb 
ben de verkiezingen ons parten 
gespeeld en geraakte deze aktie 
wat in de vergeetboek Deson 
danks hebben een aantal afdelin 
gen er toch nog werk van ge 
maakt De stand op dit ogenblik 
1 Zouleeuw 2 Linden-Pellenberg 
3 Tervuren 4 Attenrode Wever 
5 Duisburg 6 Halle-Booienhoven 
7 Herent We hopen echter dat 
deze stand nog flink door elkaar 
geschud wordt door enkele onder 
nemende afdelingen 

IJZERBEDEVAART 
Inschrijvingen bij Andre Van 

Hoof Overwinnmgsstr 24, Kessel-
Lo tel 270 14 Prijs 150 fr voor 
volwassenen 120 fr voor jonge 
ren Vertrek te Korbeek-Lo, Oude 
Baan 6 u Kessel-Lo De Becker-
Remyplein 6 u 15 , Leuven 
Stadsschouwburg 6 u 30 

Voor Herent inschrijven bij 
mevr G De Deken O-L Vrouw 

plein 91, tel 296 77 

Voor Tildonk inschrijven bij 
P Verhelen Cauberg 6 tel 
612 09 
11 JULI VIERING 

Zaterdag 6 juli in de Stads 
schouwburg te Leuven om 20 u 
grootse 11 juli-viering Sprekers 
minister Rika De Backer en sen 
M Van Haegendoren Inkom 25 
fr Bespreek tijdig uw plaatsen 
bij Andre Van Hoof, tel 27014 

LEUVEN (Stad) 
GELUKWENSEN 

Gelukwensen van bestuur en af
deling bij de geboorte van Ruben 
bij Franpine en Johnny Vanderwee-
Debuyst 

LIEDEKERKE 
DIKSMUIDE 

Nu reeds inschrijven bij de be
stuursleden voor de autobusreis 
naar Diksmuide 

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 

SCHAARBEEK 
IJZERBEDEVAART 

Voor de eerste maal leggen wij 
een bus in Inlichtingen en in
schrijvingen bij Jan Vermeulen, 
Zenobe Grammelaan 87 te,1030 
Brussel tel 02/41 04 07 

SCHEPDAAL 
DIKSMUIDE 

De jaarlijkse IJzerbedevaart 
te Diksmuide vraagt ook uw deel 
name Schrijf daarom zo vlug mo 
gelijk in bij Klaartje Allaert Oud-
strijdersstr 12 tel 52 23 54 

ST-KA1-LOMBEEK 
GULDENSPORENHERDENKING 

Op 12 juli om 20 u m zaal 
Uilenspiegel, Kekstr Op het pro
gramma 11 juli orkest Spreker 
Staf Kiesekoms Welkom op dit 
Breugeliaans feest ' 

STKWINTENSLENNIK 
DIAMONTAGE DENDERROUTE 

Op vrijdag 21 juni te 20 u 30 
door de h Willy Cobbaut Lokaal 
« In de Verzekering tegen de 
grote Dorst », tegenover de kerk 
te Eizeringen Iedereen is harte
lijk welkom 

HEVERLEE : iedere zondag in de late voormiddag, Guido Gezelleiaan 63 

(016/245.45) en op afspraak elke maandag, vrijdag en zaterdag. 

Volksvertegenwoordiger V. ANCIAUX 

11 JUNI : ' 

WEZEMBEEK-OPPEM : café Bij Mathilde (naast gemeentehuis), van 20 
tot 20 u. 30. 

STEENOKKERZEEL : Van Fraechemstr. 40, van 20 u. 30 tot 21 u. 

Volksvertegenwoordiger J. VALKENIERS 

10 JUNI : 

SCHEPDAAL : Gemeentehuis, van 18 u. 30 tot 19 u.30. 
13 JUNI : 

SCHEPDAAL : Gemeentehuis, van 10 tot 12 u. 

JUNI 

10 Asse : Politiek Komitee-Federatie 20 u 
17 Leuven : Arr. bestuur. 
21 Leuven Arr raad. 
AUGUSTUS 
31 Opwijk 
NOVEMBER 
16 Opwijk : Afdelingsbal. Zaal StPaulus 

bij J Van Dooren 

Barbecue. Jeugdheem 

VILVOORDE 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijvingen voor de bus blj 
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 

VILVOORDE (Fed.) 

WANDELNAMIDDAG 

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

« NATIONALISME EN 

FEDERALISME» 

Waarom zijn wij als Vlaamse volksnationalisten overtuigde 
federalisten ' Het gedegen werk van senator Maurits Van 
Haegendoren geeft daarop een indringend antwoord Elk VU-
kaderlid, die zijn overtuiging gefundeerd wil kunnen verdedi
gen, moet dit boek bezitten 

Een aantal eksemplaren zijn nog steeds verkrijgbaar op het 
Dosfelmstituut Tribunestraat, 14 1000 Brussel 

U kunt het bestellen door een biljet van 50 fr in uw bestel-
brief in te sluiten 

Wacht met tot de hele voorraad uitverkocht is ' 
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2.000 ZONNIGE LENTEMANTELS 
' ^ k WACHTEN OP U BIJ 

SUCCES KLEDING MEYERS 
^•i • •;-'ySŝ w 

\ . 

U WEET DAT WIJ YOOR 
"WIJ'' LEZERS EEN 
BOONTJE HEBBEN 
Vanaf heden tot 15 |uli zi|n het 400 lezeressen die w i | extra gaan 
verwennen 

v'̂  

NA DE 400ste DAME STOPT DEZE « SUPER AKTIE » 

Kom dus niet te laat ! 

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

Kwaliteit kopen 
Service genieten 
en toch véél geld sparen 

Hoe bereikt U best SUCCES KLEDING MEYERS 

S U C C E S KLEDIMO 

M E Y E R S 
A PE LANGUSIRAAI A i t Nltt. 

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

Er IS keus tussen ruim 2000 lente- en zomermantels voor de jeugd, 
de |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 in 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 

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 

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 
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RIK YANDEKERCKHOVE 

VOLKSGEZONDHEID EN ONDERWIJS INJEKTIE GEVEN 

« Zelfs vandaag zal het 

federalisme nog niet als 

een rijpe vrucht uit de 

boom vallen. 

De uitbouw ervan moet 

bewerkt worden, vertrek

kend van weldoordachte 

opties. Maar we mogen 

niet in euforie geraken. 

Het kind moet eerst nog 

geboren worden ». 

Dokter Rik Vandekerckhove is 
geen beroepspolitrkus en weet 
juist daarom de politieke gebeur
tenissen door een realistische 
bril te bekijken. 
Hij benadrukte dat allereerst de 
Vlaamse aanwezigheid te Brussel 
door de passende strukturen 
moet beveiligd worden. 
« Wij moeten zorgen voor de ne
gatie van Brussel als louter fran-
kofone stad. De politieke struktu
ren van de agglomeratie moeten 
daarom samengesteld worden, 
met afdoende waarborgen voor 
de Brusselse Vlamingen ». 

KORDAAT 

Rik Vandekerckhove is voorstan
der van een adekwate terapie ; 
de stier moet bij de horens ge
grepen worden. Daarom ook 
i<wam hij bij de Volksunie. 
« Een strijd in etapes is té uit
puttend. Bij de CVP leidt dat 
duidelijk geregeld tot verwaterde 
stellingnamen ». 
Hjj verdiende zijn eerste sporen 
b\\ de Rodenbachbond in Ingel-
munster. Reeds in 1948 trok hij 
met zijn gezellen met de leeuwe-
vlag door het dorp. 
Er werd daarbij geen onderscheid 
gemaakt tussen de studerende en 
de andere jongeren. 
In Leuven zette Rik de strijd 
voort. 
Hij is immers minder een filo
soof, dan wel een kordaat man-
van-de-aktie. Het beroep van chi
rurg illustreert dat ten zeerste. 
Hij was twee jaar hoofdredak-
teur van het Verbondsblad « Ons 
Leven ». Daar leerde hij trouwens 
bekende kollega's kennen : Vik 
Anciaux, Jo Belmans enz. 
In die jaren nam hij ook het 
woord op de Ijzervlakte, om de 
stem van de jongeren te vertol
ken. Nadien vertoefde hij een 
tijd in het buitenland om zich te 
specialiseren als ortopedisch-
chirurg, maar de Vlaamse strijd 
verloor hij niet uit het oog. 
HIJ kwam immers geregeld terug 
overwaaien, onder meer om deel 
te nemen aan de marsen op Brus
sel. 
.< In die periode heb ik ervaren 

PORTRET 
Rik Vandekerckhove werd in april '32 geboren te Ingelmun-
ster, als jongste telg in een gezin van 16 kinderen 
De familie is welbekend in West-Vlaanderen 
Elk vaa de kinderen ging immers zijn eigen weg, en zorgde 
op diverse gebieden voor merkwaardige prestaties. 
Broer Robert bijvoorbeeld dook in de politiek voor de CVP 
en, was tot voor kort de eerste voorzitter van de Neder
landse kultuurraad. 
De lamilie Vandekerckhove was niet uitgesproken Vlaams
nationaal gezind, maar alleszins wel radikaal-Vlaams. 
De jongens namen de leiding van de plaatselijke Rodenbach
bond in handen. 
Vader was selfmade man ; hij begon als metser maar werkte 

zich moedig op tot leider van een bloeiend bouwbedrijf. 
Dergelijk doorzettingsvermogen werd meegegeven aan de 
kinderen. 
Rik liep-kollege te Kortrijk en trok nadien naar Leuven, waar 
hij geneeskunde studeerde. 
Hij specialiseerde zich vervolgens tot ortopedisch chirurg 
in Amsterdam, Utrecht, Saarbrucken en in Oostenrijk. 
Inmiddels getrouwd, vestigde hij zich definitief te Genk 
Rik Vandekerckhove maakte zich weer vrij snel verdienstelijk 
in de Vlaamse Beweging. 
Eerst werkte hij in de Vlaamse Volksbeweging (VVB], maar 
na het sociale drama van Zwartberg (de mijnsluitingen). nam 
hij politieke verantwoordelijkheid. 
In '68 werd hij fraktieleider van de Volksunie in de provincie
raad en twee jaar later zetelde hij reeds in de gemeenteraad 
van Genk. Intussen was hij ook dicht betrokken bij de op
richting van het Limburgs universitair centrum. Op 10 maart 
van dit jaar kreeg hij 8.377 voorkeurstemmen achter zijn 
naam, en werd hij meteen als senator naar het parlement 
gestuurd. 

hoe heerlijk het is dat men zich 
in de Wetenschappen kan bekwa
men, zonder te moeten afrekenen 
met die taalmoeilijkheden. Hel 
minoriteitskompleks dat bij ons 
woekerde wierp immers heel wat 
remmen op. Die vanzelfsprekend
heid om te kunnen werken en 
leven met de moedertaal hadden 
maar al te weinig Vlamingen er
varen. Vandaar dat ik de nood
zaak inzag van het politiek enga
gement ". 
De politieke motieven werden 
aangewakkerd met het konfiikt 
van de Limburgse mijnsluitingen 
en met het grote drama dat zich 
in Zwartberg heeft afgespeeld 
« Als medikus heb ik de vertwij
feling gezien van die vijfduizend 
mensen, die zomaar op straat 
werden gezet. Alles wat politiek 
gezag had, of anderzins verant
woordelijkheid droeg, ging daar 
zonder meer aan voorbij I » 
Daarom heb ik mij met enkele 
vrienden, als politiek ambteloze 
burgers in de strijd geworpen 
Wij hebben gezegd • dat nemen 
wij niet langer ». 

INJEKTIE 

Rik Vandekerckhove vindt het 
een taak van zijn generatie om 
de idee van zelfbestuur een kon-
krete gestalte te geven, zodat de 
Vlaamse gemeenschap definitief 
tot ontplooiing kan komen. 
Van mr. Michiel Vande Kerckho-
ven — overigens geen familie — 
leerde hij de grondmotieven van 
het volksnationalisme. 
Senator Vandekerckhoven vindt 
het strikt noodzakelijk dat het 
Vlaamse volk zijn eigen struktu
ren zou verkrijgen vooraleer in 
te treden in de ruimere Europese 
gemeenschap 
« Dat verhindert dat wij onvoor
bereid zouden aankloppen bij een 
Europa, dat ons niet als volks
gemeenschap aan bod zou laten 
komen ». 
Om zijn politieke ideeén niet te 
laten vergelen in lijvige dossiers 
aarzelde Rik Vandekerckhove 
geen moment om aan de oprich-
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ting van de Limburgse universi
teit een flinke steun te geven 
" De jeugdige Limburgse provin
cie had die injektie dringend no
dig » 
Uiteraard wil de nieuwe senato 
een steentje bijdragen om het 
universitair onderwijs te verbe
teren (In Limburg wordt de idee 
van pluralistisch onderwijs in kon-
kreto omgezet Dat betekent dat 
men de mening van de andere 
positief waardeert • wat een stap 
verder is dan het gewoon tole
reren van andermans opinie) 
Rik Vandekerckhove houdt van 
een eksperimenterende vernieu-

.̂Mig In die zin wil hij ook dokte 
ren aan onze volksgezondheid 

BART 
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LIMBURG 
EIGENBILZEN 

IJZERBEDEVAART 

Ook dit jaar neemt een ta l r i jke 
qroep uit onze gemeente aan de 
IJzerbedevaart deel De reis ge 
beurt per t re in Organisat ie de 
plaatsel i jke VOS afdel ing in sa 
menwerk ing met de VU Men kan 
zich leeds nu aangeven bij de be
stuurs leden 

VL NAT ZANGFEEST _ 

In samenwerk ing met de afd 
Rekem Lanaken en de afd Bilzen 
werd een bus ingelegd naat f iet 
Vlaams Nat Zangfeest te Ant 
.verpen Bij de deelnemers VBP 
deze ui tstao vermelden w i | volks 
vert E Raskin en eerste s c h e p e i 
J Dubois van Neerharen 

IJZERBEDEVAART 30 JUNI 

Ook di t )aai zal een talr i jke 
qioep uit onze gemeente aan de 
IJzerbedevaart deelnemen De reis 
gebeurt met de t re in De orqani 
satie IS in handen van de plaatse 
hjke VOS-afdel ing in samenvve 
kinq met de VU Men kan zich n j 
.eeds aangeven bij Jan Appe 
mans en Lucien Smeets 

GENK 

IJZERBEDEVAART 

Zich in verb inding s te l len met 
orov raadsl id Door Vandeuren 
Bresserstr 18 Genk tel 01) 
527 08 

HASSELT 

IJZERBEDEVAART 

De reis geschiedt pei autobus 
j an voordel ige pr i js Wie wi l mee 
gaan neme zo spoedig mogel i jk 
^ontakt met een van onze je 

s tuurs leden Ook onze vr ienden 
van Diepenbeek Kur ingen en Zon
hoven zijn we lkom Kontaktadres 
Rik De Brauwer. Lu ikers twg 188 
tel 25344 

HERDEREN 

GULDENSPORENHERDENKING 

De t radi t ionele 11 jul i v ier ing 
van het kanton Tongeren heeft 
plaats op vr i jdag 5 jul i in Hove 
Malper tuus te Herderen Spreker 
sen J R Vandekerckhove Deze 
v ier ing zal b i jgewoond worden 
door o m volksver E Raskin en 
prov raadsl id Van Hol lebeke 

LEDENHERNIEUWING 

Volgende afdel ingen hebben 
nog met afgerekend met het arr 
sekr Di lsen Gel l ik. Herderen 
Overpel t , Peer Rekem, Hamant 
en Kauli l le Mogen wi j aan de af 
del ingen vragen de ledenhern ieu-
wing zo gauw mogel i jk in orde te 
w i l len brengen 

MAASMECHELEN 

IJZERBEDEVAART 

Momentee l worden voorbei ei 
dingen get ro f fen voor deelname 
aan de IJzerbedevaart Onze voor
zi tster M C Vanderhal len heeft 
tevens een aantal kontakten ge 
legd teneinde een bestendig IJzer-
bedevaar tkomitee in het leven te 
roepen 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 

IJZERBEDEVAART 

Zoals gebruikel i jk zul len wi j het 
«nutt ige aan het aangename» kop
pelen Geef nu reeds uw naam op 
bij een van de bestuurs leden 

HERDEREN 
GULDENSPORENHERDENKING 

De t rad i t ionele 11 jul i v ier ing 
van het kanton Tongeren heeft 
plaats op vr i jdag 5 jul i in Hove 
Malper tuus te Herderen Spreker 
sen J R Vandekerckhove 

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 Loft Band ». Mogelijkheid 
tot eten 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 I 

DicnscBicoon 
Volksvertegenwoordiger E. RASKIN 

10 JUNI : 

EIGENBILZEN : OJrsulastr. 1 (011/194.54), van 16 tot 18 u. 30. 

OOST-VLAANDEREN 
AALST (Arr.) 

HET DAENSISME 
.. Het Daensisme in hgt 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-literatuur 
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, 
waervan 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 Fm Komi 
tee arr. Aalst. 
SOC DIENSTBETOON 

Verkozfenen en sociale we rke i s 
kunnen op eenvoudige aanvraag 
een of meerdere plakkaten (55 x 
30 cm] toegestuurd kr i jgen om 
hun zi tdag(en] soc d ienstbetoon 
aan te kondigen Aanvraag te 
ichten aan Wi l ly Cobbaut Bossti 

J 9391 Baaidegem tel 052-35452 
Zitdagen van prov raadslid Ju 

les Henderickx : 

1ste zaterdag Hof ten Dale 
Mere 10 u Cafe Spanenhof 
Gentsestwg Erondegem 11 u 

3de zaterdag Cafe Van de '/el 
de Dorp Oordegem 10 u Cafe 
Lamt Dorp Impe 11 u 30 

2de vr i jdag lok Reinaert Kas-
feeldreef Lede 20 u 

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

Thuis op afspraak tel 053 
707 30 

ARR RAAD 
De volgende vergadei ing van 

de arr raad heeft plaats op vn j 
dég 21 juni te 20 u in het lokaal 
« Het Gulden Vlies • Esplanade 
te Aalst 

AALST 
VERDRAAGZAAMHEID 

Een van onze lezers heeft zo 
als op vele plaatsen in het land 
Diksmuide-aanplakbr ieven voor 
zijn raam Deze dagen vond hi j 
onderstaand br ief je in zijn bus 
En WIJ die dachten dat deze ti |d 
leeds lang voorb i j was 

« Indien tegen donderdag 6 
juni die vui le aff iche van de IJzer 
bedevaart met van voor uw ven
sterraam verdwenen is zul len al 
uwe rui ten ingeworpen v/o den 
Wees deze brief indacht ig 'r 
komt geen tweede ve .w i t t i g i 3 
maar hande lng Wanneer r i f * 
weg rui ten kapot > 

BUGGENHOUT-BAASRODE 

REUZE BAL 

Zaterdag 15 jum te 20 u in de 
zaal Scaldis te Baasrode Me t het 
dansorkest Walta met de were ld-
lekordhouder drummer F Verhe
len Toegang 60 fr 

DENDERWEST 

GEBOORTE 
BIJ de ouders Lil iane Cnop en 

Ghislain Hender ickx werd een 
Liesbet geboren Wi j delen in hun 
vreugde Prof ic iat ' 

DENDERHOUTEM 
GESLAAGDE HERDENKING 

Op zondag 26 mei ging de suk-
sesr i jke advokaat De Backer her
denking door Na de plecht ige 
herdenkingsmis had een plecht ig
heid plaats bij het graf van de 
grote f lamingant en Daensist i -
sche voorman die 70 jaar geleden 
over leed Na de verwe lkoming 
door Bert De Cremer hield T)OS 
Verdoodt de herdenkingstoe
spraak Hierna was er een bloe
menhulde A ls s lot dankte de af
gevaardigde van het Priester 
Daneskomitee B De Cock Voor 
afgegaan door de fanfare uit Wel 

Ie, t rokken de aanwezigen in een 
fe l opgemerk te optocht door de 
s t ra ten van Denderhoutem 

GENT 

WANDELTOCHT 

VU Gent-centrum r icht op 9 juni 
een verbroeder ings wande l tocht 
in, in de bossen van Vloesberg 
A l le leden en s impat isanten van 
Groot Gent worden hierop harte 
l i jk u i tgenodigd Wi j verzamelen 
om 14 u aan de Roeland en zi jn 
terug ten laatste om 19 u 30 Ver
voer met eigen wagen Bestuur
ders die nog plaatsen vr i j hebben 
en ZIJ die over geen eigen vervoer 
beschikken geheven di t 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 
ganisat ie van deze wande l tocht 
instaan 

SOC DIENSTBETOON 

Zi tdagen iedere dinsdag en 
vr i jdag van 19 to t 21 u in het 
Vlaams Huis Roeland Korte Kruis 
str 3 (Kris Versyck) , iedere 
eerste donderdag van 19 u 30 
to t 21 u in het lokaal van VU-
Gent-Zuid, cafe Monopo l , Elisa-
bethlaan 61 Op deze zi tdagen 
kan u terecht met al le proble 
men 

HEUSDENDESTELBERGEN 
IJZERBEDEVAART 

Zo vlug mogel i jk inschr i jven i 
Voor Deste lbergen A De Smet, 
BergenLruis l 27, tel 28 21 95 of 
A Cl ier ieck, Dendermondses twg 
131 , voor Heusden M J Lataer, 
Hoois t r 1 of op het VU-sekr 
Dorpsl 7 tel 30 93 86 

LANDEGEM-NEVELE 
DIENSTBETOON 

Volksver t F Baert houdt zi tdag 
iedere derde zondag van de 
maand Ten huize van G Schaeck 
Vosselarestraat 16 te Landegem 
Om 11 uur 

NAAR DIKSMUIDE VANUIT LIMBURG 

Waar andere jaren verschillende extra-treinen werden ingelegd, heeft 
het Komitee dit jaar slechts één speciale trein ingelegd, ten einde 
zo een betere en minder zware organisatie mogelijk te maken. 
De trein zal vanuit Tongeren vertrekken en reizen tot Mechelen. Daar 
zal anderzijds een trein vanuit Antwerpen aankomen, waarna de beide 
treinstellen aan elkaar gekoppeld zullen worden en samen naar Diks-
muide zullen rijden. 

Een deel van dit treinstel zal in de namiddag naar AcUiikerke rijden 
voor de reizigers die de kust willen bezoeken. 
De treinregeling voor dit jaar is de volgende : 
— maximumkostprijs voor de gehele reis : 235 fr. 
— uurregeling : 

Vertrek 

6U.45 
6U.49 
6U.53 

6U.59 
7U.03 
7U.09 
7U.20 
7U.24 
7U.31 
7U.41 
7U.47 
7U.51 
Su.OO 
8U.50 

Tongeren 
's Herenelderen 
Alt Hoeselt 
Hoeselt _ 
Bilzen ~ 
Beverst 
Diepenbeek 
Hasselt 
Kermt 
Schulen 
Diest 
Zichem 
Testelt 
Aarschot 
Mechelen 

de uurregeling voor de trein naar Adinkerke en terug : 

Vertrek 

14U.14 
14U.26 
14U.30 
14U.35 

Diksmuide 
Veurne 
Koksijde 
Adinkerke 

Aankomst 

22U.21 
22U.17 
22U.13 

22U.07 
22U.02 
21Ü.56 
21U.49 
21U.44 
21U.39 
21U.29 
21U.24 
21U.20 
21U.12 
20U.38 

Aankomst 

18U.19 
18U.08 
18U.05 
1 Su.OO 

— de trein vertrekt te Diksmuide om 18u.45. 

— de nodige scihkkingen werden genomen opdat er drank te bekomen 
is op de trein. 

— de treinbiljetten kunnen afgehaald worden in elk station. 
— op de trein zullen erkenningstekens en programmaboekjes verkocht 
worden. Voorts werd er overeen gekomen dat er geen andere verko
pen zullen worden toegelaten. 

Buiten deze speciale Ijzerbedevaarttrein rijzen er natuurlijk vele auto
bussen naar Diksmuide. Overal worden door plaatselijke propagan
disten deze bussen besproken en kan men bij hen terecht voor kon-
krete afspraken omtrent uur van vertrek en kostprijs. 
Men wende zich hiervoor naar de organisatoren ter plaatse, ofwel 
naar een bestuurslid van de plaatselijke VU-afdeling, die de gevraagde 
inlichtingen zal kunnen geven. 

COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND 

STAD AALST 

De Commissie van Openbare Onderstand van de Stad Aalst 
heeft in haar instellingen volgende betrekkingen openge
steld 

1. EEN betrekking van telefonist-copiïst 

2. TWEE betrekkingen van vroedvrouw 

De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de Voorzitter van de Commissie, Gast
huisstraat, 40 9300 Aalst en dienen met de bewijsstukken 
uiterlijk op 20 juni 1974 ter bestemming te zijn. 

Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij de 
Personeelsdienst. (Tel. 053/223.93 binnenpost 104, bestuurs-
sekretaris H. Barrez). 

Dienscsecoon 
Senator M. COPPIETERS (of volksvertegenwoordiger N. MAES) 

13 JUNI : 

ST-NIKLAAS : Verdurmenst. 6, om 9 u. 30. 

Volksvertegenwoordiger P. VAN GREMBERGEN v ; 

8 JUNI : 

WATERVLIET : cafe De Scala, Dorp, van 9 tot 10 u. 

KAPRIJKE : bij gemeenteraadslid D. Coppejans, Molenstr. 58, van 10 

tot 11 u. 
ERTVELDE : Gemeentehuis, van 11 tot 12 u. 

10 JUNI : 

ERTVELDE-RIEME : ca*é Centrum, Riemsestwg, van 17 tot 18 u. 

ERTVELDE-DORP : café Ritz, Lindenlaan, van 18 tot 19 u. 

Senator E. DE FACQ 

8 JUNI : 

ST-DENIJS-WESTREM : Pallieter, Kerkstr., van 11 tot 12 u. 

10 JUNI : 

GENT : Oranjeberg 19 (3de verdieping), van 16 tot 17 u. 

13 JUNI : 
DRONGEN : Barloria, Autostrade, van 19 tot 20 u. 
Voor afspraken opbellen op kantoor Oranjeberg 19 te Gent : maandag 
en vrijdag van 9 tot 12 u. (09/25.64.91). 
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GENT 
SOC. DIENSTBETOON KRIS VER-
SYCK (PROV. RAADSLID) 

Dinsdag en vrijdag in de Roe
land, Korte Kruisstr. 3, van 19 tot 
20 u. 

Woensdag, ziekenfonds Flandria, 
Keizer Karelstr. 80, van 16 tot 20u. 

Eerste donderdag, IVlonopole, 
Elisabethlaan 61, van 19 u. 30 tot 
21 u. 
KERNVERGADERING 

Dat VU-Gent-Zuid het ernstig 
meent met de wijkwerking werd 
op de laatste kernvergadering 
weer eens bewezen. Uit het voor
lopig kernteam werd de definitie
ve leiding samengesteld. De drin-
genste punten voor de toekomst 
nl : de sekretarlaatsorganisatie 
en de robotfoto van de wijk wer
den druk besproken, en werking 
en richtlijnen dienaangaande defi
nitief vastgesteld zodat wij bij 
de eerstvolgende vergadering op 
12 juni (waarop elk lid wordt uit
genodigd) het « Terug naar de 
bron » zullen kunnen omzetten 
in « daden ». 
DIENSTBETOON 

Kris Versyck, ondervoorzitter 
provinciale raad Oost-Vlaanderen: 
elke dinsdag van 11 tot 2 u., Fon-
teyneplein 22, Gent ; elke dins
dag en vrijdag van 19 tot 20 u.. 
Roeland, K. Kruisstr. 3, Gent ; el
ke donderdag van 19 tot 20 u., 
Thier-Brauhof (Drongen, oprit 
snelweg) ; elke eerste donderdag 
van 20 tot 21 u., Elisabethlaan, 
Gent. 

Steeds bereid tot inlichtingen 
na tel. afspraak, 09/23.70.98. 
WANDELTOCHT 

VU-Gent-Centrum richt morgen 
zondag 9 juni een verbroederings
wandeltocht in, in de bossen van 
Vloesberg. Alle leden en simpa-
tisanten van Groot-Gent worden 
lierop hartelijk uitgenodigd. Wij 
verzamelen om 14 u. stipt aan de 
Roeland en zijn terug ten laatste 
om 19U.30. Het vervoer geschiedt 
met eigen wagen ; bestuurders 
die nog plaatsen vrij hebben, en 
zij die over geen eigen vervoer 
beschikken gelieve dit mede te 
delen aan dhr Van De Kerckhove, 
Stefaan, tel. 23.97.08 of aan dhr 
De Keyser Guido, tel, 25.09.08. 

MELLE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Maandag van 18 tot 19 u., Gui
do Gezellestr. 5 (Vogelhoek), bij 
Roger Victoor, tel. 30.05.75. 

Dinsdag van 10 tot 11 u. 30, 
Driesstr. 61 (Center), bij Godelie
ve Van Loo, tel. 52.14.09. 

MELSELE 
VUJO 

De Volksuniejongeren van Mel-
sele nodigen alle belangstellen
den uit op hun gespreksavond 
over « het gemeentebeleid in Mel-
sele >• die doorgaat op 12 juni 
om 20 u. in zaal « Astrid », Grote 
Baan 240. Het sprekersteam be-

OOK DAT IS KORRUPTIE 

staat uit de heren Van Vossel, 
schepen openbare werken ; 
Claessens, raadslid ; De Gauwer 
en Wenselaers, leden KOO. 

MOORSEL 
IJZERBEDEVAART 

De '• Vrienden van de IJzerbe
devaart^ » van Moorsel, Meldert 
en Baardegem beleggen een bus
reis naar Diksmuide-Kaaskerke 
op zondag 30 juni. Inschrijvingen 
worden aanvaard tegen 120 fr. bij 
volgende medewerkers Albert 
De Petter, Avouéstr. 14, Moor
sel ; Philemon Merckx, Molenkou-
terbaan 12, Moorsel ; Mare De 
Bie, Hoogstr. 8, Baardegem ; 

Tijdens het weekend van 17-19 mei voerde het Belgisch leger diverse 
stunten uit op de parking van Delhaize te Dendermonde. 
Eigenaardige binding waar een distributiemaatschappij haar kliënteel 
ongewild met de neus in het oorlogsgeweld duwt en waar het leger 
er enkele honderdduizenden voor over heeft om klanten naar een groot
warenhuis te lokken. 
Leden van de VU plaatsten dan ook een protestbord aan de ingang van 
het grootwarenhuis (zie foto). 
In een brief aan senator Maurits Coppieters, werd deze erom verzocht 
in het parlement de betrokken minister over deze onverkwikkelijke 
kombinatie te interpelleren. 

Frans De Coninck, Domentstr., 
Meldert ; Roger Callebaut, Mutse-
reelsli., Meldert. 

MERELBEKE 

10 JAAR VU 
Op zaterdag 15 juni viert onze 

afdeling — samen met Melle, Ga
vere en Balegem, die uit dezelfde 
pionierskern zijn voortgekomen — 
haar tienjarig bestaan. Onze arr. 
parlementsleden (Baert, De Facq, 
Van Grembergen, Van Ooteghem) 
hebben reeds toegezegd dit heug
lijke feit met ons te komen vie
ren, en er komt ook een delegatie 
van het nationaal partijbestuur. 

Te 16 u. verzamelen wij aan de 
kerk van Merelbeke Centrum. 
Daar start de optocht te 16 u. 15, 
met op kop de prachtige VU-fan-
fare en drumband •< Kempenland » 
uit Nijien. De tocht gaat van de 
kerk, over de Hundelgemstestwq, 
tot aan de « vier wegen ». Na een 
pauze daar, keren wij terug naar 
het centrum via de Hundelgemse. 
stwg., Hukkelgemstr., Gaverse-
stwg tot aan de « Kluize », Zwijn-
aardsestwg. Kerkplein. 

Te 18 u. 15 wordt onze nieuwe 
vlag ingehuldigd en gezegend door 
Z.E.H. Deken Tirez. 

Na de vlagge-plechtigheid leidt 
de fanfare ons naar het lokaal 
« De Drie Koningen » waar een 
receptie plaats heeft voor alle 

aanwezigen. 
Te 19 u. 30 begint in dezelfde 

gelegenheid het jubileum feest
maal, waartoe wij u allen vriende
lijk uitnodigen. (Inschrijving : 135 
fr. per persoon, bij alle bestuurs
leden). 

NIEUWKERKEN 
IJZERBEDEVAART 30 JUNI 

Schrijf nu reeds in bij onze be
stuursleden. Volwassenen 130 fr., 
jeugdbewegingen 120 fr. Gepen
sioneerden en kinderen minder 
dan 10 jaar 60 fr. Vertrek om 7 u 
op het Dorp, na de plechtigheid 
op de IJzervlakte brengen we 
een bezoek aan de kust of de 
Vlaamse Ardennen Thuiskomst 
verzekerd te 23 u. 
HANG DE .. BEEST .. UIT 

De Vlaamse feestdagen nade
ren, prachtige nylon leeuwenvlag
gen te bekomen aan de oude 
spotprijs van 270 fr. bij Hilaire 
Govaert, Heihoekstr. 72. 
LEDENVERGADERING 

Onze algemene ledenvergade
ring is wegens organisatorische 
moeilijkheden verschoven naar 
een latere datum, dit half sep-
te.Tiber. 

ZOMERGEM 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Eerste en derde donderdag van 
15 ü 30 tot 16 u. 30, Vlaams Huis. 
Markt 20, tel. 72.71.37. 

Kn 

JUNI 

9: Gent : Wijkenuitstap naar D'Hoppe. Vertrek 14 u.. Roeland. 
9. Gent : Gezellig samenzijn voor de driemaal-twintigers, pan-
nekoekenbak, op uitnodiging van wijkkomitee Muide (in zaal 
Scaldis). 

13. Gent : Oosfelinstituut : derde vormingsavond, in zaal Rei-
naert, Maria-Hendrikaplein. 

WEST-VLAANDEREN 
«nscBio 

BLANKENBERGE 
NAAR DIKSMUIDE 

Op 30 juni wordt er een auto
bus ingelegd naar de IJzerbede
vaart. Vertrek aan het station te 
Wenduine te 8 u.. Station Blan
kenberge 8 u. 30, kerk Uitkerke 
8 u. 35, Zuienkerke, Kruiskalsijde 
8 u. 40. Al de vertrekuren zullen 
stipt in acht genomen worden ; 
wees dus bijtijds aan de vertrek
plaats. Prijs met terugreis over 
Alveringem ; 50 fr. per persoon 
(geen voorinschrijving voor de 
bus). Vlamingen allen op post I 

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. 

BRUGGE (Arr.) 
9 JUNI • KOLPORTAGEDAG 

Het arr. gaat op zondag 9 juni 
heel speciaal de gemeenten Aart-
rijke, 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. 

DE PANNE 
NAAR DE NATIONALE JEROME 
LEURIDAN-HERDENKING 

Op 29 juni as., wordt te Oost-
Vleteren en leper wijlen Jeroom 
Leuridan herdacht, op initiatief 
van het gemeentebestuur van 
Oostvleteren, Broederband West-
vleteren en de Jef Lea,agekring 
van leper, 
VU-afdeling De Panne neemt aan 
deze herdenking deel. Er zijn 
reeds enkele ingeschrevenen. 

Voor alle verdere inlichtingen 
en voorwaarden voor deelneming 
zich onverwijld wenden tot ons 
medelid Leo Lesage, Verenigings
straat 15, De Panne. 

HARELBEKE 
GELUKWENSEN 

Onze hartelijkste gelukwensen 
aan de families Christiaens-Coop-
mans, L. Ketels en R. Demarrez 
bij de geboorte van hun zoon en 
dochter. 

Met vreugde hebben we het 
huwelijk vernomen van Karel 
Combrez met mej. Dubaccage. 

DIENSTBETOON 
Volksvert. L. Van Steenkiste ' 

laatste zaterdag van iedere maand 
in • De Zwaan • te Stasegem, 
van 17 u. 30 tot 18 u. 30. 
WEST-FLANDRIA 

Sekretariaat : R. Stock, Vlaan-
derenlaan 46. 

ROESELARE-TI ELT 

NIEUW ARR. BESTUUR 

Vorz. : R. Hoornaert (Roesela-
re) ; sekr. : J Pelgrims (Tielt) ; 
penningm. : A. Jacobs (Roesela-
re) ; org. : J. Verbeke (Izegem) en 
L. Demedts (Oostrozebeke) ; prop. 
R. Coghe (Koolskamp) ; dienstbe
toon : J.P. Pillaert (Hooglede) ; 
VuJo : J. Crabbe (Roeslare). 
Op 15 juni gaat in 't Vlaams Huis 
te Izegem te 1 5u. de eerste arr. 
raad door met het nieuw arr. be
stuur. 

VUJO 
In het kader van de uitbreiding 

van de Vujo-kernen vragen wij de 
medewerking van alle VU-leden 
en VU-simpatisanten : speel ons 
de naam en het adres van geïnte
resseerde jongeren uit uw omge
ving door aan de verantwoordelij
ken van één der drie Vujo-kernen: 
Vujo-Roeselare : Jan Crabbé, Mo-
lenstr. 169, tel. 051/25458 ; Vujo-
Tielt : Diederik Ameye, Beerne-
aemstr. 36 ; Vujo-lzegem : Mare 
Sepnave, Vlaams Huis. Doe dit 
nog vóór de vakantiemaanden 
juli-augustus. 

Zaterdag 29 juni richt Vujo-
Roeselare-Tielt een voetmars in 
naar de IJzerbedevaart. Verder 
nieuws volgt. 

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 

WINGENE : iedere maandag vanaf 18 u. of op afspraak (051/650.90). 

Senator F. BLANCKAERT 

10 JUNI : 
KORTRIJK : « 1302 », Burg. A. Reynaertstr. 9, van 18 u. 30 tot 20 u. 
KUURNE : De Cirkel, Harelbeeksestr. 40, van 20 u. 15 tot 22 u. 

Volksvertegenwoordiger M. BABYLON 

10 JUNI : 
ROESELARE : Westlaan 145, 16 tot 19 u. (of opafspraak : 015/20.208). 

NMBS TEGEN ANTWERPEN-
KUST.VERBINDINC 

Oe quasi-maniakale centralisatie van heel wat diensten te Brussel is 
overbekend. Een der me^st sprekende voorbeelden daarvon is de de
cenniën oude sabotage door de NMBS van een rechtstreekse spoorver. 
binding Antwerpen-Kust. Na langdurige druk kwam er een min of meer 
behoorlijke verbinding via Gent tot stand, al zijn er nog heeiwat korrek-
ties op lijn 59 aan te brengen. Maar daarover gaat het nu niet. 
Met de zomer voor de deur zullen van 29 Juni tot en met 1 september 
a.s. 5 rechtstreekse treinen rijden tussen Antwerpen Centraal en de 
kust. Aldus vertrekt tijdens het weekend om 8 u. 27 een sneltrein uit 
Antwerpen naar Blankenberge of Knokke. Het is ook de enige die lijn 
59 berijdt (St-Niklaas-Gent-Brugge-Kust), de andere vier doen een om
metje naar Brussel (wat niet alleen neerkomt op 30 minuten tijdverlies, 
doch ook op financieel verlies, vermits alleen het aantal km Antwerpen-
Kust, kortste afstand, mogen aangerekend worden) ! Er is nochtans 
een dubbel spoor van Antwerpen naar Gent en toch worden de treinen 
via Brussel omgeleid ! 

Ook het aantal treinen (één kusttrein op zaterdag en vijf op zondag, 
waarvan vier via Brussel) is voor Antwerpen diskriminerend als men 
bedenkt dat een zoveel minder belangrijke (maar Waalse !) stad als 
Namen tijdens de zelfde periode dagelijks met tien treinen rechtstreeks 
verbonden wordt met de kust ! 

Zal de nieuwe minister van Verkeerswezen, de h. Chabert dit blijven 
dulden ? We lopen trouwens het risiko dat met de op stapel gezette 
aanpassing van de NMBS-infrastruktuur (6 miljard) de Waalse bazen 
van de maatschappij weer met miljoenen zullen gooien in een reeds qua 
spoorverbindingen bevoordeligd Brussel of Wallonië, ten nadele van de 
investeringen In Vlaanderen, waar sommige streken (Westhoek, Kem
pen) slechts over primitieve verbindingen beschikken. 
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MEDEGEDEELD 

MALDEREN 
In de uiterste hoek van WestBiabant en palend aan de provincies Oost 
Vlaanderen en Antwerpen ligt Malderen 
In brochure met bovenstaande titel nr 127 in de Vlaamse Toeristische 
Biblloteek hangt Jaak Wouters ons een beeld op van dit middelgroot 
dorp De bejaarde auteur dierenarts te Wetteren een der oudste VTB 
leden is afkomstig uit de streek en sinds vele jaren zeer aktief op het 
gebied van de heemkunde en de geschiedenis 
Oorspronkelijk vormde Malderen eén heerlijkheid met de parochies 
Upelo en Liezele Onder de geslachten die over het dorp regeerden 
neemt de familie van Ophem die haar naam veranderde in van Marse 
laer een vooraanstaande plaats in , . , , . 
Behalve de kerk (15e eeuw] en de pastorie (18e eeuw) is Malderen 
noq gelukkig een flink gerestaureerde houten windmolen de Heide 
molen te bezitten Noemen we nog het fraai modern gemeentehuis 
en de bossen 
Een mini encyclopedie over ee- B abants dorp 
Losse nummers van de Vlaamse Toeristische Biblioteek zijn te bekomen 
m al de VTB boekhandels tegen 25 tr per exemplaar (27 fr als over de 
oost moet worden toegezonden) Men kan daar ook inschrijven op een 
abonnement voor twaalf achtereenvolgende numme-s tegen slechts 
250 fr verzendingskosten inbegrepen Zulk abonnement kan op ieder 
ogenblik ingaan 

KONCERTEN VLAAMSE HARMO 

NIE .< PETER BENOIT » BRUSSEL 

Voor de zomervakantie : i ie 
iiuziekkorps van de Vlaamse H^ 
monie • Peter Benoit » onder de 
Kundige leiding van haar simpat e 
\e dirigent de h Gregoire Duha 
mi l nog een openbare koncertuit 
oering ten gehore brengen co 

—zaterdag 8 juni te- 15 u in de 
Waranda (Koninklijk Park) te BiUb 
=el 
— zondag 16 juni te 15 u in net 
Provinciaal Domein te Kessel Lo 
(bij Leuven) 
- zate;:dag 6 juli te 15 u m de 

«laamse muziekliejhebb 
-,impatisaaten uit B-ussel 

'3ze konce te "> tal 

LEEUWEN AAN 

OFFICIËLE GEBOUWEN 

De Nationale Bevlaggingsaktie 
m vaam van 314 kernen dringt er 
op aan dat de verantwoordelijke 
instanties ernst zouden maken 
n'et art 5 van het Dekreet van 
6 7 73 waarbij de Staat (einde 
lijk) de aloude Leeuwevlag het 
eigen volkslied en de Guldenspo 
rendag ei-kent 

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 
mst-ukties worden gegeven op 
dat alle officiële gebouwen o-" 
11 juli as in Vlaanderen (Brussel 
inbegrepen) met de Leeuw zouden 
kunnen getuigen van de eigen 
autenticiteit 

Partikuiieren die nog geen 
Leeuw bezitten en op de feestdac 
van de Vlaamse Natie willen vlag 
gen kunnen terecht bij het sekre 
tariaat van de Nationale Bevlag 
gmgsaktie dr E Maeyensstraat 
10 9110 St Amandsberg. tel 09 
28 26 74 Folders zijn gratis ter 
beschikking 

^ACHTSTE NATIONALE 
VTB-FOTOPRIJSKAMP 

Om de drie~raar richten VTB en 
VAB deze nationale wedstrijd in 
voor al hun leden liefhebbeis fo 
tografen Het ^ukses qinq telkens 
in stijgende lijn Wij hopen nu 
weei al de qetiouwen terug te 
zien én daaibij een massa nieuwe 
deelnemers 
"Al onze plaatselijke foto afdelin 

qen vinden hier voorzeker een 
kolfje naar hun hand Na de ten 
toonstelling te Antwerpen van de 
oeste proeven zullen die foto s 
dan verder op leis gaan door heel 
het Vlaamse hnd Op bezoek bij 
ledeie afdeling welke er de aan 
vraq zal voor doen De tentoon 
stelling en de prijsuitreiking zul 
len te Antwerpen omstreeks 
Keistmis geschieden 
WIJ hopen dat ook talrijke firma s 
en zullen aan hechten zich een 
uitstekende publiciteit te veize 
Keren dooi ont, pi ijzen aan te 
jiedeii voor deze nationale prijs 
Kamp (zo mogelijk voor 1 septem 
ber) 
\/TB en VAB van hun kant schen 
ken een gouden een zilveren en 
jronzen medalje en ve.der voor 
50 000 fi aan prij/en 

Ten einoe on^e leJen op or t 
dekking naai de wind e-i wate 
molens te zenden worden in het 
kader van onze nolenaktie twee 
speciale prijzen toegekend een 
^an het mooiste moienlandschap 

en aan de mooiste molenopname 
/ (wind of watermolen) uit eigen 

Vlaamse land Dit alles buiten het 
algemeen klassement 

Alle proeven moeten binnen 
zijn ten laatste op 31 oktober, op 
volgend adres Nationale Foto-
prijskamp 1974 Vlaamse Toeris 
tenbond St Jakobsmarkt 45 2000 
Antwerpen 

Inlichtingen en reglement al 
daar verkrijgbaar 

HIPPOLIET VAN PEENE- VIRGINIE 
MIRYPRIJS VAN DE VTB 

Door de Vlaamse Toeristenbond 
wordt in samenwerking met de 
Vereniging van Vlaamse Toneel 
auteurs een jaarlijkse prijs uitge 
loofd ter bevordering van de Ne 
derlandstahqe toneelliteratuur De 
prijs bedraagt 10 000 fr 

Deze prijs kan toegekend wor 
den aan de persoon de vereni 
ginq de instelling het bedrijf de 
onderneming of de toneelgroep 
(beroeps semi professioneel of 
amateursgezelschap) die zich in 
de loop van een speeljaar uitzon 
^erlijk verdienstelijk heeft ge
maakt wat het propageren van 
Nederlandstalig t me elwerk van 
noq levende auteuis betreft 
Het is wenselijk dat alle groepen 
of personen die menen in aan 
merking te komen voor deze prijs 
een omstandig verslag van hun ak 
tiviteiten overmaken voor 15 juni 
van elk jaar aan de VTB St Jacobs 
markt 45 2000 Antwerpen 

Vóór 1 oktober brengt de jury 
advies uit bij de voorzitter van 
He Vlaamse Toeristenbond 

KULTUREEL OVERLEG TE 
BRUSSEL 

Voor de eerste keer kwamen 
op initiatief van de werkgroep 
KLilturele Uitstraling van de NCO 
voorgezeten door de h A Mon 
teyne de voornaamste kuituur 
spreidende instellingen samen 
om hun gemeenschappelijke pro 
blemen te bespreken 

Namen aan deze vergadering 
deel de heren B van Aalderen 
direkteur Kunst en Kultuurver 
bond F van Lanqendonck di 
lekteur Beursschouwburg me
vrouwen A Lotsy direktnce van 
de administratie KMS M de 
Roose en de heren H Rau direk 
teur . Ontdek de Wereld » Cl 
De Ridder direkteur CCC J De 
Meulemeester eveneens namens 
CCC en Beursschouwburg 

De aanwezigen beslisten 1 
oprichting van een bijzondere 
werkgroep die de koordinatie van 
de verschillende programmes zou 
verwezenlijken deze werkgroep 
kwam ondertussen reeds bijeen 
^ de Nederlandse Kultuuikommis 
sie voor te stellen een inspan 
Tinq te leveren voor de gemeen 
schappelijke promotie van het 
kultuurleven te Brussel 

V ERENICINC 
V LAAMSE 
Z lEKENFONDSEN 

l 

U alt Vlaming tluh i«k«r aan blJ ha* 
VLAAMS ZIEKENFONDS van uw STMIK 

Provinere Antwerpen „n»n»ki-r 
RUPtLSTREEK - KLEIN-BRABANT ONDERLING ZIEKENF RUPELSTREEK t n KLEIN BRABANT 

KraonWB ' 2680 Bornem Tel (03)89 16 19 
Provincie Brobont 
ARR LEUVEN - gewest TIENEN CENTRALE MUTUALITEIT V A N BRABANT EN L IMBUR6 

Leuv-en^^elcon 43 3300 Tel 1016)834 35 
Provincie Oost VlooncJeren 
ARR AALST ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS 

Hopmark t 36 9300 Aolst Tel (053)745 53 
ARR GENT en DENDERMONDE ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer KareKtraat 101 9(X)0 Gent Tel (09)23 52 21 
ARR EEKLO en KANAALZONE ZIEKENFONDS FLANDRIA MEETJE5LAND 

Grovin Johannaloon 8 9900 EekIo T«l (09)77 23 51 
ARR OUDENAARDE / ZIEKENFONDS VLAAMSE ARDENNEN 

Fort5*'c;at 3' ' 9700 Ondenoorde Tel (0551331 15 
ARR ST -NIKLAAS VLAAMSE MUTUALITEIT WAASLAND 

Vrasenes'rao» 14 2750 Beveren-Woos Tel (03)75 66 6 * 
Provincie West Vloondcren 
ARR KORTRIJK-IEPER ZIEKENFONDS WEST-FLANDRlA 

Vc ruelQon 4 1 8 5 0 0 K o r t r i ) k Tel (056)256 98 
ARR OOSTENDE VEURNE DIKSMUIDE ZIEKENFONDS DE WEST 

Reco lettens'roQt 66 8450 Nieuwpoort Te) (058)237 15 
ARR ROESELARE-TIELT en BRUGGE ZIEKENFONDS WEST FLANDRIA 

West loon 45 8800 RocselarG Tel (051)202 08 
V V Z sekretariaat Verruelaan41 8500 Kortrijk - Tel (056)25698 

JAMES LAST 
EN DE MELAATSEN ! 

James Last behoeft helemaal 
geen mtroduktie meer Deze over 
bekende orkestleider met de ma 
gische « sound >• heeft weer iets 
nieuws in zijn mars 
Na meer dan honderd suksesvolle 
langspeelplaten presenteert hlj 
ons ditmaal een « liefdadiqheids 
album » 
Het betreft hier een volledig 
nieuwe live opname op twee lang 
spelers die gepresenteerd wor 
den m een luxueus dubbel album 
Een belangrijk deel van de op 
brengst (60 f r ) van de verkoop 
hiervan wordt afgestaan aan de 
Damiaanaktie 
Aldus heeft deze populaire artiest 
zijn dirigeerstaf ten dienste wil 
len stellen van marginalen uit 
onze maatschappij namelijk de 
melaatsen 
Damiaanaktie was uiteraard opge 
togen toen de man die reeds zo 
vele gouden platen ontving zijn 
bereidwillige medewerking aan dit 
menslievend projekt toezegde 
Inderdaad zijn met alle plafonds 
der begrotingsvooruitzichten van 
de hulpprogramma s afgezwakt 
wegens óe algemene inflatie en 
petroleumkrisis En zieken verzor 
gen tioudt immers m dat blijvend 
elke melaatse ook in de verst 
afgelegen hoek opgespoord en 
verzorgd moet worcjen 
Vanaf 14 mei 74 ligt in elke pla 
tenwinkel dit gloednieuw album 
ter beschikking 
Twee unieke platen voor de prijs 
van 355 fr Bij iedere aankoop 
wordt 60 fr afgestaan aan Da 
miaanaktie Deze opname is ook 
verkrijgbaar op musicassette en 
8 track 
Dit kopen betekent aldus niet 
alleen een verrijking van uw eigen 
discotheek maar meteen ook een 
reële bijdrage tot de verzorging 
van een melaatse ergens ver van 
hier 

« JAMES LAST LIVE » 
2 LP — 2630 070 — 355 fr 

(295— + 60—j 
MC — 3577 020 — 375 fr 

1315— + 60—) 
STracli — 3871 010 — 425 fr 

(365— + 60—] 

TENTOONSTELLING 

Van zaterdag 8 tot en met 16 
juni gaat in de Algemene Spaar 
en Lijfrentekas een tentoonstel 
ling door van schilderwerken die 
het leefmilieu als onderwerp heb 
ben met medewerking van vol 
gende kunstenaars Ronald Bra 
cke Jozef Biesbrouck en Maunts 
van Poucke 

Op deze tentoonstelling worden 
schilderijen en tekeningen ge 
toond over landschappen stads 
gezichten en sommige aanslagen 
op het leefmilieu De tentoonstel 
ling behandelt alle aspekten van 
de milieuproblematiek Het is de 
eerste keer dat een dergelijke 
tentoonstelling in Gent wordt in 
gericht 

De tentoonstelling wordt inge 
richt in het kader van de viering 
van het vijfjarig bestaan van het 
Gents Aktiekomitee Leefmilieu 

De tentoonstelling is te bezich 
tigen elke dag van 10 tot en met 
18 u van zaterdag 8 juni tot en 
met zondag 16 juni in de ASLK 
Zonnestraal 2 te Gent (ingang 
Korte Meer) 

HERMAN VAN DEN REECK-
HERDENKING 

Zaterdag 28 september om 19 
u zielemis voor alle overleden 
strijdgenoten in de St Annakerk 
Goedendagstr te Borgerhout 

Zondag 29 september van 11 
tot 12 u beziningsstonde rond 
het graf van Herman op het ere 
park van de stedelijke begraaf 
plaats Schoonselhof » te Ant 
werpen 

35 jarige stenotypiste, volkomen 
tweetalig zoekt passende betrek 
king te Mechelen Brussel of Ant 
werpen Schrijv of tel naar san 
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 personen 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 A l 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 
A1 (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 

Jone dame 17 j zoekt betrek 
king als verkoopster St Niklaas 
en omgeving 
Licentiaat politiek en sociale we
tenschappen zoekt interessante 
werkkring bij voorkeur studie 
dienst Gehuwd Legerdienst vol 
bracht 
Burg ingenieur elektromechanika 
wonende te St Niklaas zoekt een 
passende betrekking Legerdienst 
volbracht Ook diploma technisch 
ingenieur 
Jonggehuwde dame met bureel 
ervaring zoekt deeltijds werk als 
bediende St Niklaas of omgeving 
Medisch analyst (A1 hoger para 
medisch van het korte type) Ge 
huwd Zoekt aangepaste werk 
kring Antwerpen of omgeving 
Voor verdere kontaktname N 
Maas Charlottelaan 115 St Ni 
klaas R 70 

17-jarige studente, zoekt vakantie 
werk Daktylo en algemeen bu 
reelwerk Direkte omgeving Ant 
werpen Bericht geven aan prov 
raadslid Roger Van Dijck Scho 
tenstwg 89 Bracht (tel 03/ 
13 89 50) R 71 

Een Vlaams nationalist zoekt een 
betrekking als magazijniar 3de 
middelbaar tweetalig + Engels 
Heeft gewerkt als handelsverte 
genwoordiger in onderhoudspro-
dukten Momenteel werkloos in 
gevolge familiale omstandigheden 
Antwoord aan dr J Valkeniers 
kamerlid burgemeester Schep 
daal R 72 

22 jarige jongeling hoger mid 
delbaar onderwijs (ekonomische 
afdeling) zoekt passende betrek 
king als bediende Tel 02 55 18 43 

R 73 
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HUIS 

DE VIOLEN VAN HET BAL 

(Les violons du bal) 

Michel Drach droomt er reeds 13 
jaar lang van deze fjjm te kunnen 
maken. Ook nu ondervond hij bij 
het realiseren ervan nog heel 
wat moeilijkheden. Geen enkele 
producer bleek aanvankelijk te 
geloven in deze vrij autobiografi
sche fi lm. Uiteindelijk werd het, 
net als « Elise ou la vraie vie » 
(cfe vorige fi lm van Drach), een 
Frans-Algerijnse co-produktie. 
Evenals « Elise ou la vraie vie » 
is « De violen van het bal •• een 
fi lm over racisme, maar dan van 
het soort waar Drach zelf, als 
kleine jongen, « slachtoffer » van 
geweest is : de jodenvervolging 
onder het nazisme. Naar Drach 
zelf verklaarde vertelt hij in deze 
fi lm geen stukje van zijn leven, 
maar gaat hij er wel in op zoek 
naar <• Ie temps perdu ». Hij 
toont de oorlog en zijn racistische 
gruwelen gezien door de ogen 
van een kind. Een kind voor wie 
deze oorlog allures van een ope
rette had. Een kind dat, ondanks 
het anti-semitisme, nog geluk 
heeft gehad in vergelijking met 
vele anderen. Want in het beste 
geval was de oorlog voor de jo
den zoals voor de kleine Drach . 
achtervolgingen, angst, vernede-
rmgen, uiteenrukken van familie 
en gezin, kortom de dagelijkse 
tragedie van een strijd om le
vensbehoud In het andere geval 
betekende de oorlog : gevangen
neming, kampen, folteringen, 
dood. De kleine Michel Drach 
kende echter niet deze hel van 
uitroeiing ; de oorlog had voor 
hem zelfs « rose-bonbon «-kan
ten. Zo bvb wanneer hij tijdens 
hun vlucht naar het veilige Zwit
serland een tijdlang op een hoeve 
verblijft en er vriendschap aan
knoopt met een klein, blond meis
je. 
Dat Michel Drach die tragische 
oorlogsgebeurtenissen fi lmt gb 
zien door de ogen van een kind 
heeft natuurlijk zijn weerslag op 
de duidelijkheid van zijn verhaal. 
Dit verhaal bevat nl. bepaalde on
juistheden, laat veel vragen open, 
legt geen verbanden waar deze 
voor de kleine Michel ook ont
braken. Als kijker neemt men dit 
echter omdat het van meet af 
duidelijk is dat de fi lm slechts 
een weergave is van jeugdherin
neringen. Naast deze herinne
ringsbeelden-in-kleur krijgt de kij
ker nl. zwartwitbeelden te zien 
over de huidige tijd Michel 
Drach die als kineast een produ
cer poogt te vinden voor zijn 
fi lm Het procédé is zeker niet 
nieuw en zelfs weinig origineel. 
Maar het wordt hier door Drach 
zonder pretenties aangewend en 
het komt de duidelijkheid van het 
geheel zeker ten goede. Vooral 
daar Drach zijn eigen, hedendaags 
personage na enkele sekwensen 
laat vertolken door Trintignant. 
Dit na de vraag van een produ
cer naar de « vedette » in zijn 
f i lm. Het inschakelen van Trintig
nant was dus een toegeving van 
Drach aan de producers. Op de 
andere punten heeft hij duidelijk 
niet toegegeven (seks, dood, dra
ma, spanning). 
De afwisseling van sekwensen in-
het-heden met sekwensen in-het-
verleden heeft tot gevolg dat Mi
chel Drach tegelijk intens betrok
ken is bij een afstandelijk staat 
tg.o. het gegeven. Enerzijds 
wordt hierdoor nl het autobiogra
fische sterk benadrukt. En dit 
des te meer doordat zijn eigen 
zoontje de rol vertokt van de klei
ne Michel Drach, en zijn vrouw 
Marie-José Nat de rol van zijn 
moeder op zich neemt. Anderzijds 
weet Drach door dit procédé een 
voldoende relativerende afstand-
te bewaren om iedere gevoelerig-
heid en patetiek te vermijden. 
Het enige wat men Drach kan 
verwijten is dat hij het procédé 
wat te veelvuldig heeft aange
wend. Vooral de geschiedenis 
met de jonge kontestant, die net 
als Michel vroeger naar de Zwit
serse grens vlucht (een operette-
kontestant ?), vind ik nogal over
bodig. 

Het verfilmen van allerlei drekkige en sadistische toestanden neemt geen einde. « Trio Infernal » is momenteel het (voorlopige of definitieve) 
dieptepunt... ^ 

Op het voorbije festival te Can
nes werd Marie-José Nat voor 
haar rol in « De violen van het 
bal » bekroond als beste vrouwe
lijke aktrice. En dit terecht, want 
net als in «Elise ou la vraie vie» 
geeft ze blijk van een enorm in
levingsvermogen. Maar het gaat 
in deze fi lm dan ook om het ver
leden van haar eigen man, vertolkt 
door haar eigen zoontje David 
Drach ! En deze beweegt zich op 
de scène alsof hij er geboren 
was. Michel Drach kon zich wer
kelijk geen betere hoofdvertolkers 
indenken dan zijn eigen familie ! 
In de rol van zijn grootmoeder 
zien we daarnaast Gabrielle Doul-
cet, die volgens Drach dezelfde 
tederheid, dezelfde gekke vrolijk
heid ook uitstraalt als zijn eigen 
grootmoeder. In de fifm komt 
deze in elk geval over als een 
erg simpatiek oudje. 
Volgens Drach zelf was de rol 
van Jean-Louis Trintignant vrij 
moeilijk. Deze akteur is nl. Drachs 
beste vriend : « hij kent me te 
goed om in mijn huid te treden ». 
In de fi lm is van deze moeilijk
heid in elk geval niet veel te 
merken. 
« De violen van het bal » is al
lerminst een volmaakte fi lm. Hij 
is noch in de opbouw noch in de 
uitwerking echt briljant te noe
men. Het is wel een bescheiden 
fi lm die groots is door zijn eer
lijkheid, zijn menselijkheid, zijn 
gevoeligheid (geen gevoelerig-
heid). Een persoonlijk werk van 
een kineast die het verdient in 
het vervolg wat meer steun bij 
de producers te vinden. 

DE NELSON GESCHIEDENIS 

(A Bequest to the Nation). 

In « De Nelson geschiedenis » 
bevinden we ons in het begin 
van het Napoleontisch epos, wan. 
neer Groot-Brittannië op zijn 

vloot rekent om zich tegen Napo
leons veroveringslusten te be
schermen. Op 19 augustus 1805 
komt de grote Admiraal Nelson 
terug naar Engeland, na twee 
jaar op zijn schip te hebben door
gebracht. Nelson vraagt enkele 
maanden rust : « Ik heb een da
me beloofd dat ik een beetje va
kantie zou nemen ». En het is 
duidelijk dat hij niet zijn echtge
note bedoelt, maar wel zijn ge
liefde Emma « Lady Hamilton ». 
De film is in de eerste plaats 
een evokatie van hun voor die 
tijd erg uit de band springende 
verhouding. Vandaar dat de ro
mantische en sentimentele ele
menten overheersen. De sekwen-
ties die handelen over de verhou
ding Lord Nelson-Lady Hamilton 
zijn daarbij doorspekt met relative
rende humor en ironie. Aan de 
historische rekonstruktie van het 
dekor en de kostumering werd 
een grote zorg besteed, zodat 
ook hier — voor de liefhebbers 
van het historisch genre — een 
zekere charme van uitgaat. 
Naast de eerder romantische se
kwensen zijn er ook hardere se
kwensen, nl. deze over de zee
slag van Trafalgar : een overwin
ning voor de Britten, maar Nelson 
kwam er niet levend uit. Deze se
kwensen zijn weinig origineel en 
ook wel wat rommelig in beeld 
gezet. Kineast James Cellan Jo
nes — die hiermee zijn lang-
speelfilmdebuut aflevert — maak
te deze prent nochtans onder het 
toezienend oog van producer 
Hall Wallis, die in dit genre reeds 
zijn sporen verdiend heeft. Deze 
wist blijkbaar bepaalde zwakhe
den niet te verhinderen en ook 
niet dat de fi lm in zijn geheel 
mank gaat aan een te teatrale uit-
beelding. 

Wat de vertolking betreft zien we 
in de rol van uitbundige, vulgaire, 
aan de drank verslaafde, wat ver
lepte, maar jiog steeds dolverlief-
de Lady Hamilton, de talentrijke 
aktriie Glenda Jackson. « It's the 

worst over-acting I've ever com
mitted », aldus de aktrice zelf. 
Ze geeft inderdaad een staaltje 
van over-acting ten beste ! Naast 
haar wist Peter Finch dan weer 
niet genoeg kleur te verlenen 
aan de ambivalente en boeiende 
persoonlijkheid die Lord Nelson 
nochtans moet geweest zijn 
Al met al dus een niet boven de 

middelmaat uitstijgende histori
sche fi lm, die echter een aantal 
talentvolle akteurs en aktrices 
afficheert als kommerciéie trek
pleisters Van James Cellan Jo
nes, die vooraf reeds een aantal 
tv-afleveringen van de Forsyte Sa
ga afleverde, verwachten we in 
de toekomst echter beter. 

HILDE DEKEYSER 

ZATERDAG 8 JUNI — RTB 
DE CAID (Le Caid) (1960) 

Komische « série-noire »-film van Bernard Bordene. Een vreedzame pro-
fessor geraakt van het gestolen geld, dat gangsters in zijn tas duwden 
maar niet af. Deze absurde situatie werd op burleske wijze in een 
reeks komische, satirische tonelen uitgewerkt. Fernandel kabotineert 
er op los. 

MAANDAG 10 JUNI — BRT 
LIEFDE OP HET TWEEDE GEZICHT (Love with the proper stranger) 
(1963) 

Sentimentele, psychologische film van Robert Mulligan, met in de 
hoofdrollen Steve Mac Queen en een met zo beste Nathalie Wood. De 
film moet het vooral hebben van de sfeer : New York, de Italiaanse 
immigranten. Aanvankelijk is de toon die van een luchtige komedie, 
maar wanneer die gaandeweg omslaat wordt het geheel veeleer een 
artificieel vertoon. 

DONDERDAG 13 JUNI — RTB 
DE KOORTS STIJGT TE EL PAO (La fièvre 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 konsumptiefilm, vind je ook hier reeds 
het anti-konformisme, de sociale en politieke bewogenheid en de cy
nische en anarchistische sfeer van Bunuel terug. Gevoelvol spel van 
Gérard Philipe (in zijn laatste film), die de repliek krijgt van Marie 
Felix en Jean Servais. Schitterende zwartwit-fotografie van Gabriel 
Figueroa. 

8 JUNI 1974 WIJ 17 



fvi/^^T9CH/1PPIJ74 

TOCH KERHCENTRAIES AAN DE KUST? 
De eerste poging tot inplanting van 
een l<erncentrale aan de Vlaamse kust 
is mislukt Onder druk van de bevol
king van de Oostkust weigerde de 
Brugse burgemeester de bouwaanvang 
van EBES. De vestigingsplaatsen op 
het strand, op het einde van de haven-
dam en op de strook tot aan het 
Filipsdok komen dus niet meer in aan
merking. De Zeebrugse werkgroep 
kernenergie - REM-U.235 » behaalde 
daarmee een overwinning, waarmee 
het leefmilieu, het toerisme en de ha-
i^enaktiviteiten gebaat zijn. Bovendien 
heeft de volksraadpleging te Zeebrug-
ge. Heist, Knokke en Blankenberge op 
sen overtuigende wijze aangetoond 

xhoe weigerig de mensen staan tegen-
Dver de bouw van kerncentrales. Hun 
jelangen worden nu verdedigd door 
de Verenigde Aktiegroepen voor Kern-
stop, waarvan het kontaktadres geves
tigd is te Gent, Kortrijksesteenweg. 
154. 
Inmiddels zijn nieuwe vestigingsplaat
sen voor kerncentrales ter studie, 
vooral onder druk van multinationale 
ondernemingen zoals Westinghouse 
Electric. Deze firma beheerst de Bel
gische nukleaire markt en heeft een 
grote invloed in regeringskringen. 
Nieuwe bouwaanvragen voor kerncen
trales aan of achter de kustlijn zijn 
nog dit jaar te verwachten. Gedacht 
wordt om. aan Nieuwpoort en aan 
de driehoek Brugge-Knokke-Blanken-
berge. De werkgroep •• REM-U.235 » 
gevestigd St. Donaasstraat, 1, Zeebrug-
ge doet er dus goed aan, waakzaam 
te blijven en de aktie voort te zetten 

TWIJFELS 

De meest zinvolle kritiek tegen de 
bouw van kerncentrales kan in één 
woord worden samengevat twijfel 
Ruim 9 000 natuurvorsers, zowat overal 
ter wereld verspreid, hebben deze 
twijfel beklemtoond en gestaafd met 
wetenschappelijke argumenten. Hun 
woordvoerders, allen met wereldfaam, 
hebben bij herhaling gepleit ten gun
ste van de volksgezondheid en de 
veiligheid en tegen vérgaande toege
vingen aan belangengroepen uit de 
kernindustrie. Tot deze geleerden be
horen de Engelse radiochemicus en 
Nobelprijswinnaar prof dr F Soddy, 
de Franse natuurkundige dr Noel Mar

tin professor aan de Sorbonne te Pa
rijs, de Duitse kernfysicus prof. von 
Weizsacker, de Amerikaanse bioloog 
van de John-Hopkins universiteit prof. 
dr. Bentley Glass, de vader van de 
Amerikaanse waterstofbom Edward 
Teller en de Amerikaanse biochemicus 
prof. dr. Linus Pauling, eveneens No
belprijswinnaar. 
De twijfel betreft de radioaktieve af
val, waarmee men geen blijf weet ; 
het strart "«gevaar, waarvan de bio
logische gevolgen onvoldoende ge
kend zijn : de radioaktieve vervuiling 
van de lucht, water en bodem, waar
voor geen absoluut veilige normen 
konden worden bepaald. 

RISIKO'S 

Deze twijfels leiden tot een niet on
aardig risiko, dat nog wordt verhoogd 
door ongevallen en door het ketting
systeem, waarin kerncentrales zijn 
opgenomen. 
Ondermeer in Duitsland, Engeland, 
Zwitserland en Amerika waren er on
voorziene ongelukken met kernreak-
toren. Een reaktorramp is dus in de 
toekomst niet uitgesloten, ook al wer
den de technieken verbeterd. Het 
menselijk falen is en blijft mogelijk. 
Bovendien zijn kerncentrales slechts 
één schakel in een lange keten, waarin 
o.m. ook de opwerkingsfabrieken, de 
vervoerondernemingen, de kringloop-
bedrijven en de stockage — en dum
pingsorganisaties zijn opgenomen. 

WAANZIN 

Te Kalkar, een Duits dorpje net over 
de Nederlandse grens is een snelle 
kweekreaktor in aanbouw, dit is een 
type waarin plutonium 239 als brand
stof wordt benut. België en Nederland 
delen elk voor 15 % in de kosten, 
Duitsland voor 70 %. 
Het oordeel van prof. John Gofman 
over snelle kweekreaktoren kan even
eens in een woord worden samenge
vat waanzin. 
Samen met zijn kollega-stralingsdes-
kundige Arthur R. Tamplin heeft John 
Gofman een betekenisvolle waarschu
wing gericht tot de Amerikaanse 
Atoomenergiekommissie, waarbij werd 
gepleit voor een drastische verlaging 

van de stralingsnormen, op grond van 
alarmerend feitenmateriaal. Prof, John 
Gofman was van 1963 tot 1969 direk-
teur van het beroemde Lauwrence 
laboratorium, dat voor rekening werkte 
van genoemde kommissie. Hij droeg 
veel bij tot de ontwikkeling van metho
des om plutoniumsplijting te verwe
zenlijken. Nu is hij professor in ge
neeskunde te Berkeley, 
Prof. John Goman's oordeel over 
atoomdeskundigen die graag snelle 
resultaten zien, is niet mals, als het 
gaat over het inschakelen van snelle 
kweekreaktoren, zoals te Kalkar : 
•< Deze lieden vertonen verschillende 
graden van waanzin. De hoogste graad 
is het overgaan tot het gebruik van 
snelle kweekreaktoren en daarmee tot 
plutoniumbehandeling. Plutonium is 
het giftigste element, dat bekend is.. 
Plutonium heeft een halfwaardetijd 
van 24.000 jaar. Hetgeen betekent dat 
we voor de komende 200.000 jaar 
longkanker in ons leven inbouwen, als 
we jaarlijks 100 ton plutonium ver
bruiken, zoals is gepland. Ik ben be
droefd, omdat sommige Europese lan
den (de Sovjet-Unie, Engeland, Frank

rijk en Duitsland) met de Verenigde 
Staten van Amerika aan de ontwikke
ling van snelle kweekreaktoren wer
ken ». 

INFO — «WEEK KERNENERGIE 

Van 11 tot 1 Sapril werd in de Strand-
wijk te Zeebrugge een info-week over 
kernenergie gehouden, ingericht door 
REM-U.235, de Zeebrugse werkgroep 
voor kernenergie. 
De paneelgesprekken en de ter be
schikking gestelde boeken en folders 
zullen zeker bijgedragen hebben tot 
een grondige informatie van de plaat
selijke bevolking, die op korte termijn 
rechtstreeks met een kerncentrale aan 
of nabij de kust zal worden gekonfron-
teerd. Wie argumenten wil kontra de 
snelle uitbouw van kerncentrales in 
dichtbewoonde gebieden lezen o.m. 
« Kernenergie op de korrel » door G. 
Breyerton, uitgave Elseviers en 
« Moord op termijn » door R. Graeub. 
uitgave Scheltens en Giltay, Den Haag. 

DIRK BUYES 

BEROERING 

ROND 

WEGEN-

CONPLEX 
TE 

LONMEl 

hier wordt 

Sedert geruime tijd wordt er te Lommei (Limburg} geageerd tegen het aanleggen 
van een wegenkompleks waaronder een snelweg die als toevoerweg zal dienen tot 
de nog steeds betwiste A 24. 
Een buurtkomitee. vooral samengesteld uit mensen die langsheen het tracé van 
de geplande snelweg wonen, wil de Lommelse bevolking informeren en is sedert 
maart bezig geweest met het beleggen van vergaderingen, het uitdelen van vlug
schriften en het plaatsen van borden in de bedreigde wijken. Het komitee wenst 
unaniem dat een ernstig gesprek loskomt over de problemen die rijzen i.v.m. dit 
kompleks van wegen, waarvooi de werkzaamheden inmiddels al werden aange
vangen 
De leden van het komitee - De mensen van Lommei moeten goed beseffen dat 
wij niet gekant zijn tegen een omleiding. Het staat als een paal boven water dat 
die er moet komen om het centrum te ontlasten. Wij willen ons evenmin opwerpen 
als deskundigen, maar wij vragen ons wel af hoe men dit onding heeft kunnen 
ontwerpen én goedkeuren Jn elk geval hopen wij de kans te krijgen om uiting te 
geven aan onze bezwaren en dat die bezwaren au sérieux worden genomen ». 

Het komitee is er niet over te spreken dat borden met de tekst « Hier wordt Lom
mei gesplitst » op last van het schepenkollege zonder meer van privégronden 
werden weggehaald. Het is van oordeel dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan een 
stuk vrije meningsuiting en acht deze handelwijze overigens illegaal. (zie foto) 

GEEN RING, GEEN LAAN 

Volgens de buurtbewoners verkeren de meeste Lommelaars nog steeds in de 
mening dat het hier gaat om de « ringlaan ». waarvan de eerste plannen meer dan 
tien jaar oud zijn. Sedert korte tijd maakt deze zogenaamde ringlaan immers deel 
uit van het net van autosnelwegen en moet het Lommelse stuk van de toevoerweg 
Geel-Lommel-Hamont naar de A 24 voor omleiding doorgaan. 
Verder wordt van de snelweg Lommei-Landen een klein gedeelte aangelegd, ondanks 
het feit dat de verbinding met de E3 via Postel werd afgewezen. 
Men is van oordeel dat hier een grondig onderzoek aan had moeten voorafgaan 
door milieudeskundigen, sociologen e.a. 

REËLE BEZWAREN 

De toevoering naar de A 24 komt op ca. 500 meter van de kerk van het centrum 
liggen, gaai doorheen woonwijken en snijdt o.a, nieuwe woonwijken af. De Balen-
dijk wordt in drieën gesplitst. 

De Provinciale Technische School, met ca. 700 leerlingen ligt in de onmiddellijke 
omgeving van de snelweg. De normale toegangsweg voor een groot aantal leer
lingen wordt gesupprimeerd. 

Meer dan 1000 leerlingen, scholieren en kleuters en andere voetgangers moeten 
dagelijks deze gevaarlijke weg oversteken. Slechts op één plaats is een oversteek 
met lichten voorzien. 

De pas opengestelde nieuwe kleuterschool aan de Balendijk ligt op enkele tien
tallen meters van de snelweg. 

Bewoonde percelen worden gehalveerd, ni et-onteigend e woonhuizen blijven tot op 
enkele meters (soms minder dan vijf I) liggen. 
De kommerciële aantrekkingskracht van hei centrum wordi verzwakt voor de afge
sneden wijken. 

Langsheen de parallelwegen zijn bouwplaatsen voorzien. Er zullen dus huizen kun
nen worden gebouwd vlak bij de snelweg. Milieudeskundigen zijn van oordeel dat 
aan weerszijden van een dergelijke weg een onbebouwde zone moet worden voor
zien van 400 meter. 
Maatregelen in verband met geluidshinder en luchtvervuiling (bermen, beplanting 
e.d.) zijn niet voorzien. Wat de verkeersveiligheid betreft stellen zich de scherpste 
problemen. Zeer zeker is deze problematiek nooit voldoende bestudeerd. 
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VLAAMSE ROMANS 
De romankunst in Vlaanderen 
heeft sedert het einde van de 
tweede wereldoorlog een ontwik
keling doorgemaakt die paralleel 
loopt met die van elders. Reeds 
tijdens de periode tussen de twee 
wereldoorlogen wist de traditio
nele Vlaamse roman — met Wal
schap, Elschot, Matthijs, Demedts 
— zich de verworvenheden van 
de psychologische romankunst, 
van de nieuwe zakelijkheid en 
zelfs van het surrealisme eigen 
te maken en in mindere of meer
dere mate te verwerken. De strek
kingen en stromingen van elders 
op het literaire en geestelijke 
vlak vonden en vinden nog steeds 
hier hun weerga, zij het wel eens 
met vertraging. Dat geldt ook 
voor de periode na 1950. Naast 
het experiment bleef zich echter 
de traditionele romankunst hand
haven en zelfs met tamelijk groot 
sukses. Het experiment ontwik
kelde zich op een dubbel vlak. 
In de eerste plaats heeft het de 
konstrukties en de opbouw-procé-
dés van de roman gerevolutio
neerd. Daarenboven heeft het de 
taal, als konstruktie-element, 
eveneens aan een revolutionair 
herscheppingsproces onderwor
pen, bij het gebruik ervan In 
woord, zinsdeel, zin. 
Mare Andries heeft in zijn jong
ste roman « De Vleugels van 
Helena • evenals In vroeger pro
zawerk naar een nieuwe uitdruk
kingswijze gezocht. In zijn Jong
ste roman Is het echter niet zo
zeer de eigenaardigheid van de 
romankonstruktie of het verhaal-
procédé, noch het experiment 
met de taal die het werk een el-

gen cachet verlenen. Het meest 
opvallende in dit werk is de kom-
binatie van de voorgrond-reali-
teit en haar getrouwe weergave 
met de daarachterliggende ge
heimzinnige wereld waar t i jd, 
plaats en zelfs personnages on
bepaald en in het vage blijven. 
Dank zij een vloeiende taal en 
een sterk taalbeheersen slaagt de 
auteur erin dit geheimzinnige te 
evokeren, door een afwisseling 
van het reële en Irreële. 
De man, die in Andries' boek op 
zoek gaat naar « Het », loopt 
a.h.w. in een cirkel. In hoeverre 
is de terugtocht naar zijn begin 
symbolisch ? De symboliek van 
Andries biedt heel wat interpre
tatiemogelijkheid in een verhaal, 
dat zijn spanning krijgt én de 
lezer boeit door de verwevenheid 
van de werkelijkheid en het 
irreële. (Zie onze foto) 

Irina van Goeree heeft met « De 
Kooi » een opmerkelijk verhaal 
geschreven, waarin zij de bedrei
ging van de menselijke individua
liteit door de mechanisering en 
door de technologie In 't alge
meen op subtiele wijze aan de 
kaak stelt. Het meisje Brigit 
werkt op de 15e verdieping van 
« de kool » waar zl) een kompu-
ter bedient. Haar adaptatie aan 
de technologische maatschappij 

krijgt wel even een deuk wanneer 
ze ouderwetse menselijke affek-
ten zoals liefde en verlangen naar 
het moederschap achter haar 
pantser voelt doordringen. Maar 
deze gevoelens worden door « de 
kooi » gedood en na deze tijde
lijke irrationele afwijking wordt 
Brigit de « kooimens » zonder 
komplexen of gevoelens... 
Deze mengeling van science-fic
tion, van toekomstbeeld en psy
chologische roman, is in zijn uit
werking zeer sober — wel eens 
een beetje té sober — gehouden 
in het detailleren, maar is toch 
bij alle soberheid warm genoeg 
van leven en sterk genoeg aan 
innerlijke spanning om een vlotte 
lektuur mogelijk te maken en ons 
op te nemen in een « dargestell-
te WIrklichkeit ». Het boek is een 
protest tegen en een duidelijke 
waarschuwing aan een maat
schappij die het gevoel, het in
stinkt, het irrationale, als ouder
wets afschrijft en die in haar 
extreem rationalisme de mens 
van zijn individualiteit berooft en 
tot een technologisch apparaat 
maakt. « De kooi » is een ori
gineel, lezenswaard, goed gekon-
strueerd en goed geschreven 
boek... 

Van Paul Brondeel bespraken wij 
hier onlangs nog zijn roman 
• Weekend in Brugge ». In deze 
roman, evenals in zijn jongste 
boek 'Nachttrein in September', 
komt weer eens de man op mid
delbare leeftijd, die mislukt is 
in het leven, in de liefde of in 
allebei, naar voren. Brondeel 
heeft zich wel zeer sterk door 
dit tema zo niet geobsedeerd dan 
toch in sterke mate aangetrokken 
gevoeld. Er is echter, bij Bron
deels beschrijving van deze anti
helden een meewarigheid, een 
weemoed, die voortvloeit uit de 
liefde voor de mens en dan voor
al de mens die niet zozeer door 
de • grote » maar door de kleine, 
dagelijkse tragiek des levens ge
grepen wordt : • der Menschheit 
ganzer Jammer fasst Mich an.. ». 
Zo'n type is ook de Leo Hoorens 
in • Nachttrein in September ». 
Na 'n mislukt huwelijk blijkt hij, in 
de ultieme nacht ven zijn bestaan, 
terug op een verleden dat één ge
tuigenis is voor de broosheid der 
dingen, de kwetsbaarheid van de 
mens en vaak ook van het « homo 
homini lupus • : de mens is een 
wolf voor de ander. Over de wijze 
waarop dit verhaal naar voren 
gebracht wordt — nl. de flash
back van een leven in één nacht 
— valt wel wat te zeggen : wel
licht had een kronologisch ver
tellen een sterker spanning ver
oorzaakt. Toch is Brondeels werk 
ook nu een bijna huveringwek-
kende penetratie in de geschiede
nis van een menselijk verval, en 
wordt zijn talent, dat In zijn vorig 
werk reeds tot uiting kwam, hier 
duidelijk bevestigd. 

Mare Andries : » De Vleugels van 
Helena • - Standaard Uitgeverij. 
Antwerpen - 100 biz. • 210 fr. 

Irina van Goeree : • De kool » 
Standaard Ultgeverll, Antwerpen 
118 bh. - 185 fr. 

Paul Brondeel : . Nachttrein In 
September • - Davidsfonds, Leu
ven - 152 biz. - 125 fr. 

Heinrich Bölls Meningen van een klown, een roman die in 
1963 verscheen en waarvan thans de tweede druk van de 
Nederlandse vertaling in de Belfortreeks van het Davidsfonds 
opgenomen werd, is niet mals voor de katolieken. Kristelijke 
romanciers als Frangois Mauriac of Georges Bernanos zijn 
dat ook nooit geweest In dat opzicht zet Böll de traditie 
van de katolleke roman voort Maar het gaat toch wel om 
meer dan die literaire traditie, het gaat nog steeds om dat 
katolicisme zelf hs een katoliek nog geloofwaardig in deze 
wereld, bij voorbeeld in de politiek ? De hierboven aange
haalde uitspraak van Hans Schnier, de hoofdpersoon uit Bölls 
roman, wijst op een breder verspreide mening, vooral bij 
vrijzinnigen. Na de moord op Allende, de president van Chili, 
las ik in het hoofdartikel van Jean Daniel, de bekende hoofd-
redakteur van Le Nouvel Observateur, de volgende vreselijke 
zin : . tevergeefs zocht Allende steun bij de kristen-demo-
kratie die niet alleen in Chili bestaat en die, overal en altijd, 
de kiem in zich draagt van alle verraad • Böll stelt zich niet 
op het politieke standpunt, alhoewel hij herhaaldelijk de CDU 
bespottelijk maakt. Hij schrijft, tegen een maatschappelijke 
en politieke achtergond, de roman van een ongelukkige lief
de In Meningen van een klown laat hij zien hoe het huwe
lijksleven of liever het geluk van een mens kan geteisterd 
worden door een katolieke moraal die de wet verkiest boven 
het hart : « Als je u hoort spreken », zegt Schnier tot mgr 
Sommerwild, « denk je dat uw hart zo groot als een fokzeil 
is, maar dan zit u in hotelvestibules te smoezen en te 
smiespelen. Terwijl ik in het zweet mijns aangezicht mijn 
brood verdien, konfereert u met mijn vrouw zonder mij te 
horen. Unfair en met twee tongen ». 

Wat is de kern van het verhaal ? Hans Schnier, klown van 
beroep en zoon van een gegoede familie, wordt verliefd op 
Marie Derkums, een meisje uit een kruidenierszaak. Hij is 
niet gelovig, zij is katoliek. Ze leven zes jaar samen zonder 
te huwen. Hun verhouding kapseisde, toen Marie erop stond 
dat ze voor de Kerk zouden trouwen en dat hun kinderen 
katoliek zouden opgevoed worden. Hans had daar geen be
zwaar tegen en zou zelfs katoliek geworden zijn, maar hij 
zag het nut niet in van een burgerlijk huwelijk dat nu ook, 
volgens het Duitse recht, onvermijdelijk geworden was. 
Schnier leefde wars van al die « formele dingen • en beleef
de zijn verhouding met Marie als een volstrekte en unieke 
liefde. Waarom moest die liefde wettelijk bezegeld worden ? 
U zult misschien bij u zelf denken dat Schnier de betekenis 
van de wettelijke vormelijkheden overdrijft en dat het hem 
aan maatschappelijk realisme ontbreekt. Als hij Marie graag 
zag. had hij haar ook voor de wet moeten trouwen. Het kon-
flikt zit echter veel dieper. 

BOU WIL BARMHARTIGHEID 
Het gaat niet alleen om die zogenaamde formele dingen. 
Schnier weet heel goed dat die met het recht, de wet en de 
hogere morele beginselen schermen, zelden het geluk van 
de mens op het oog hebben Vandaar zijn afkeer van het 
wettelijke en het verabsoluteren van zedelijke normen. Schnier 
verzinnebeeldt Bölls « romantische anarchisme ». Marie is 
van hem weggegaan omdat de katolieke kring waarin ze ver
keerde, haar een soort « metafysische angst - had ingebla
zen waardoor ze zich zondig voelde omdat ze de « grond
regels » overtraden. Dat was de grote krisis, waartegen de 
liefde van Marie niet bestand bleef. Schnier verwijt juist aan 
de katolieken uit Marie's omgeving dat ze van die door hen 
zelf en hun huichelachtige moraal verwekte noodtoestand ge
bruik gemaakt hadden om haar, helemaal volgens de kerke
lijke en wettelijke voorschriften, te laten trouwen met de 
ultra-katoliek Züpfner. Zij hebben haar in feite tot echt
breuk aangezet. Voor Schnier is Marie immers veel meer 
dan een wettelijke echtgenote. Zij is zijn enige grote liefde, 
die door wettelijke regels onmogelijk gemaakt wordt. 
De roman laat ons de zielsbedroefde en totaal vereenzaamde 
Schnier zien die in zijn dramatische nood alle bloedverwan
ten en kennissen telefoneert om hem te helpen. Hij is niet 
meer in staat nog klown te spelen, hij zit zonder enig inko
men op een studio in Bonn. Die op drift geraakte man vindt 
in de maatschappij geen enkele steun, overal stoot hij op 
eigenbelang, geldzucht, huichelarij, onbegrip. Vanuit zijn 
verlaten studio maakt hij een soort balans op van de goed
heid en de barmhartigheid in de wereld. De katolieken staan 
op de onderste trede van de ladder,in de eerste plaats zijn 
vader en moeder. Met zijn vader heeft hij een verschrikkelijk 
gesprek, waarin hij al zijn gal uitspuwt over de schijnheilig
heid en de gierigheid van zijn ouders : « Ik dacht aan alle 
mensen die ons geholpen hadden, terwijl ze thuis op hun 
schijtmiljoenen zaten, mij verstoten hadden en van hun mo 
rele beginselen genoten ». Een twee- a drietal mensen, een 
vriend, die hij dan nog beledigd had, en een verlopen on
derpastoor bleven er over. Bij hen alleen kon hij aankloppen. 
Schnier komt tot de volgende slotsom : « Er waren voot 
mij maar vier katolieken op de wereld : paus Joannes, Alec 
Guinness, Marie en Gregory, een oud geworden negerbokser, 
die bijna nog eens wereldkampioen was geworden en nu in 
variétéprogramma's als krachtpatser zijn brood verdiende » 
Böll begeeft zich in Meningen van een klown niet op het pad 
van de marxistische maatschappijkritiek. Het onrecht blijkt 
voor hem niet in de eerste plaats in de maatschappelijke 
strukturen te liggen. Als konsekwent kristelijk schrijver legt 
hij de hardheid bloot van de katolieken die de kerkelijke dog
ma's en wetten gebruiken om hun aardse posities en belan
gen te vrijwaren. Die kritiek is vooral gericht tegen de kato
lieke gevestigde machten. In die zin is ze van sociale aard : 
• Maar bijna alle ontwikkelde katolieken hebben deze gemene 
trek in zich, ze zitten achter hun vercledigingswal van dog
ma's en smijten uit dogma's gehouwen principes om zich 
heen, maar als je ze serieus konfronteert met hun • onom
stotelijke waarheden », lachen ze een beetje en beroepen 
zich op « de menselijke natuur •. Is het dat wat Jean Daniel 
in zijn Chili-artikel « de kiem van alle verraad » (la graine 
de toutes les trahisons) noemt ? 

Eugene VAN ITTERBEEK 
Heinrich Bölls, « Meningen van een clown » 2e druk, Davids
fonds, Leuven 1974, 224 biz. (mooie vertaling van Michel van 
der Plas). 
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KVS-BRUSSEL 
STELT SEIZOEN 74-75 VOOR 

De uitgebreide schare lezers van deze 
onvolprezen kultuurpagina, een ware ver
ademing in dit door politiek vergiftigde 
weekblad nietwaar, zullen reeds met eni
ge wrevel opgemerl'.t hebben, dat de 
teater- en operarubrieken de laatste we
ken met meer regelmatig hun artistieke 
honger kwamen stillen. 
Geen lovende of snerende kommentaren 
meer, ik weet het lieve vrienden, dit ver
oorzaakt een grote leemte in uw leven, 
maar kan ik het helpen, dat komediespe-
Jers ook recht hebben op vakantie ? Zeg 
echter uw abonnement op dit voortref
felijke weekblad niet op, in september 
kom ik u opnieuw verblijden met mijn 
felgesmaakte beschouwingen en intussen 
beveel ik u met warmte de vakbekwame 
recencies aan van mijn buitengewoon 
charmante filmkollega, Hilde Dekeyser. 
Nu dit blad toch bijna regeringsfahig is 
geworden, gaan wij ook maar de officiële 
mededelingstoer op. 
KVS-Brussel houdt het bij de rendabele 
slogan voor elk wat wils, wat gezien de 
moeilijkste situatie van het Nederlands
talig teater-in de Belgische hoofdstad een 
vrij verstandige optie is. In volgorde wor
den vertoond : •> Volksgezondheid » door 
Peter Nichols^ de auteur van o.m. Een dag 
uit het leven"van Piet Snot. « Gelijk Spel » 
van Anthony Shaffer, een briljante thril
ler. '< The sunshine Boys •• door Neil Si
mon, een werk dat in Broadway volle za
len lokte. Komt Shakespeare dan zijn 
feeks temmen om de Buhne-te ruimen 
voor de Frans-Belgische auteur Félicien 
Marceau (die o.m. met het Ei duizenden 
KVS-bezoekers wist te boeien). -̂  
Zijn •< Man In kwestie » is een aaneen
schakeling van aangrijpende, poëtische, 
humoristische en ontroerende situaties, 
kortom goed teater. De komedies, zowat 
het trade mark van Nand Buyl's en Koen 
de Ruyter's schouwburg worden verte
genwoordigd door Alan Ayckbourn (de 
auteur van Slippers en Leonard, dus geen 
onbekende) en het Franse duo Barillet en 
Grédy (steeds een zware konfrontatie in 
het overwegend franstalig georiënteerde 
Brussel) met onderscheidenlijk « Driemaal 
Kerstmis ••, drie eenakters rond eenzelfde 
tema en « Een Roos bij het Ontbijt » 
De Nederlandstalige dramaturgie ont
breekt evenmin : van onze eerste toneel
schrijver Hugo Claus wordt opgevoerd 
.. Blauw-Blauw », een bewerking van Noel 
Coward's Private Lives. Met veel belang
stelling kijken we uit naar het toneelde
buut van de Amerikaanse cartoonist Jules 
Feiffer (zie o.m. de bittere tekeningen 
op de laatste pagina van « Vrij Neder
land >.) " Moord in het Witte Huis », een 
satire op the american way of life. Tot 
slot wordt Oscar Wilde's « Belangrijke 
Ernst » ook opgedolven en voor ons hoeft 
dit echt niet, maar kom. 
Al bij al een seizoen zonder veel verras
singen, maar'toch vrij evenwichtig en dat 
het beslist zal doen bij de talrijke Vla
mingen uit het Brusselse Wie regelmatig 
op de hoogte wil blijven van programma, 
speeldata en abonnementsvoorwaarden. 
richte zich tot KVS, Lakensestraat 146, 
1000 Brussel : u ontvangt dan gratis een 
maandblad met alle nuttige informatie 

RAY DE BOUVRE 

plaat, draai de knop maar om voor de 
volgende drie minuten. 
Of ; als u even naar het toilet moet, is 
dat nu het ideale ogenblik, want het mu
ziekje dat wij nu op u gaan loslaten, 
dames en heren, is echt niet de moeite 
waard. 
Maar dat betekent nog niet dat het altijd 
en overal verantwoord is om te pas en te 
onpas met superlatieven te gaan schrer-
men. 
En dat vind ik juist zo enerverend aan 
•< Vakantiekreet » zogezegd een program
ma van Aktuele Europese Vakantieschia-
gers de maandagnamiddag om 16u10 op 
BRT 2 omroep Antwerpen. 
Vakantiekreet wordt samengesteld door 
Etienne Smet en geproduceerd door Jos 
Baudewijn. Presentatie Lutgart Simons en 
Luc Appermont. 
Je moet zelf maar eens tellen hoe dik
wijls dat komische duo het klaar speelt 
om in een uur tijd woorden als enorm, 
geweldig, formidabel, goed, hit, sukses, 
enzoverder in de eter te sturen. 
Soms kan een primitieve woordenschat 
een gebrek aan inspiratie verdoezelen. 
Anders zou je als luisteraar nog gaan 
geloven dat dit een louter kommercieel 
promotieprogramma is. Maar dat doet de 
BRT niet. 

Ik kan best begrijpen dat de radio bij het 
draaien van een plaatje nooit een aan
kondiging als volgt in de lucht stuurt • 
beste luisteraars, thans hoort u een rot-

VOOR ONS GEEN 

« WILDE BOER'NDOCHTERE »... 

Deze week veroverde de « Wilde Boer'n-
dochtere » van Ivan Heylen (« De werk-
mens ») de top van de hitlijst van Hil
versum 3. Zoiets valt niet zo gauw voor. 
Zelden heeft een Vlaams nummer de 
top in het buitenland (als we Nederland 
zo kunnen noemen) veroverd. 
De vraag is of wij nu zo gelukkig moeten 
zijn met deze verovering. Wij menen van 
niet. Was •• De werkmens » nog een 
nummer dat door de spreekwoordelijke 
beugel kon, met de « Wilde Boer'ndoch-
tere >• moeten we ons toch eens ernstig 
afvragen waar we staan of, als u wilt, 
liggen. 

De huidige rage van het dialekt is een 
eind weg te verklaren en te begrijpen, 
dialekt wil persé geen leegheid en zin
loosheid zeggen. En dat is de « Wilde 
Boer'ndochtere », hoe fel ze ook moge 
wezen, wel. 
Het liedje heeft niets om het lijf. Een 
paar kreten, die reeds « De werkmens » 
sierden, aangevuld met wat « muziek » 
en primaire tekst die vaak herhaald wordt. 
D'as gemakkelijk om te houden. Het ver
haaltje legt de auteur dan uit als een 
voorbeeld van « de huidige kommunika-
tiestoornis » (In een radio-gesprek met 
Jan Van Rompay). Ivan Heylen en mensen 
die dergelijke produkten op de markt 
gooien moeten over weinig talent be
schikken. En toch gaan dergelijke liedjes 
er in want de tijd zit goed voor mensen 
zonder talent die durven roepen en de 
arrogantie bezitten anderen te doen ge
loven in hun overtuiging dat ze talent-
rijk zijn. Dat is inderdaad ook een kunst, 
maar daarmee maak je geen goede plaat. 
Nederland is er mee weg. Het is haast 
zeker dat geen enkele Bovenmoerdijker 
één gebenedijd woord begrijpt van Hey-
lens getier. Dat hoeft ook niet. De plaat 
is « Vlaams », ongeschaafd, boers, zo
gezegd terug-naar-de-natuur. En dat is 
in. 

Wij begrijpen ANZ-voorzitter Valeer Por
tier nu maar al te best wanneer hij zich 
op het jongste zangfeest scherp verzette 
tegen de kultuurbezoedeling die zich in 
ons taalgebied (vooral langs radio en tv) 
aan het uiten is. Wij doen er geen doek
jes om ; met de « Wilde Boer'ndochtere » 
is men aan kultuurbezoedeling toe. En 
niet een klein beetje. Op de hitparade 
van Hilversum staat deze week een num
mer dat wij vlug wensen te vergeten... 

EN NOG STEEDS DE 

« RECHTVAARDIGE RECHTERS » 

Met de regelmaat van een klok komen 
de « rechtvaardige rechters », het « ge
stolen » paneel uit het Lam Gods-veellulk 
van Jan Van Eyck uit de St. Baafskate-
draal te Gent, nu veertig jaar geleden, in 
het nieuws. Reeds tientallen mensen 
hebben beweerd, te weten waar het ver
dwenen luik zich bevindt. Een onzer be
vriende relaties, die de hulp van een Lon-
dense helderziende gebruikt, beweert dat 
het paneel zich in een oud patriciërshuis 
te Gent bevindt. Een ander betoogt, dat 
het verdwenen luik ergens rond Gent op 
een kerkhof verborgen is. Hij geeft de 
speurders de raad, op de In aanmerking 
komende begraafplaatsen deze graven op 
te zoeken, waar eventueel een overledene 
met de naam Dua zou begraven liggen, 
naam waarmee Arseen Godertier, de 
vermeende dief. zijn brieven aan het 
bisdom Gent ondertekende. Er is nog een 
andere versie over die naam, die zou 
samengesteld zijn uit de beginletters van 
een korte zin, die zou te kennen geven 
dat de ondertekenaar de gegeven richt
lijnen (van wie ?) volgt. 
We schrijven wel « vermeende dief » 
want sinds betrekkelijk kort zien sommi
gen in Goedertier niet langer meer de 
Arsène Lupin van Gent, de hipokriete 
wisselagent en katolieke weldoener, doch 
het slachtoffer van de ware auteurs 
(waarover ook reeds diverse versies be
staan). 
Er is ook verandering op het zuiver schil-
derkundig-technisch vlak. U herinnert zich 

dat enkele tijd geleden twee Gents* 
kunstschilders, Jos Trottyn en Hugo De 
Putter, die beroepshalve het beroemde 
veelluik op geregelde tijdstippen aan een 
kontrole onderwerpen, beweerden dat het 
paneel •• de rechtvaardige rechters », dat 
momenteel het veelluik siert — het gaat 
om een verbluffend gelijkende kopie van 
de terecht befaamde Vlaamse restaura
teur Jef Vanderveken — niet de kopie 
maar het origineel is ! Later trokken bei
den deze ophefmakende verklaring in, 
echter zonder veel overtuiging. 
Tussen origineel en kopie is er echter 
een derde mogelijkheid, nl. de restauratie 
van een beschadigd origineel. Dit is dan 
de jongste versie : Vanderveken zou geen 

.kopie van het « verdwenen » paneel ge
maakt hebben maar zou het door een 
tot op heden onbekend gebleven vandaal 
ernstig beschadigd paneel gerestaureerd 
hebben. Dit zou dan verklaren waarom 
de craquelures op zekere gedeelten van 
de « rechtvaardige rechters » precies 
overeenstemmen met de craquelures op 
de andere panelen van het veelluik, een 
vaststelling die de reeds genoemde Gent
se kunstschilders eveneens maakten en 
hen tot de overtuiging bracht, met het 
origineel te doen te hebben. 
Een tweede argument vinden de voor
standers van deze teorie in de vaststel
ling door wijlen professor Cooremans 
(ook bekend om zijn — aangevochten — 
tesis in de zaak Van Meegeren, nl. van 
de valse Vermeer's) dat nl. de jaarringen 
van het houten paneel, waarop de recht
vaardige rechters geschilderd zijn, pre-
cjes dezelfde zijn als van het paneel 
waarop het pendant, St. Jan voorstellend, 
geschilderd is. Vroeger waren beide voor
stellingen op één paneel geschilderd, dat 
echter in 1820 te Berlijn op zijn dwars-
lengte werd doorgezaagd. Indien dat klopt 
dan is de « rechtvaardige rechters » die 
men nu in St. Baafs kan bewonderen een 
origineel en geen kopij. Ofwel zou Coo
remans zich vergist hebben... 
Tot besluit één vraag : wanneer houdt 
men van officiële zijde op met de ge-
helmdoenerij rond een van de schitterend
ste voorbeelden van de Vlaamse Primi
tieve schilderkunst ? Waneer een open 
wetenschappelijk onderzoek en een gedo-
kumenteerd verslag over de huidige stand 
van zaken in een affaire, die stilaan ro-
kamboleske allures verkrijgt, (r.c.) 

\, 

Gerechtelijk Arrondissement 
G E N T 

Parket «in dan Procuriar dat Konlngi 

TTE RICHT 
De ondergeteehende. Procureur des Konings, brengt ter kennis 

van het publiek, dat de dader van de diefstal der schilderij " HcT 
Lam G o d s " polyptiek der gebroeders Van Eyck, gepleegd in 
St. Baafs Hoofdkerk. In den nacht van 10 op 11 April 1934, is 
vereenzelvigd geworden. 

Hij is onlangs overleden en was van Belgische nationaliteit. 
Het ontvreemde paneel, dat bestaat uit twee op elkander 

liggende schilderijen op eiken hout, stelt voor op den voorkant 
hetgeen men overeen gekomen Is de Rechtschapen Rechters te 
noemen ; op den achterkant de beeltenis van den H. Johannes 
Baptlsta. 

Deze laatste schllderii Is weergevonden en reeds aan de 
St. Baafs Hoofdkerk terug gegeven. 

Ongelnkklglilk Is het paneel, dat de Rechtsdiapen Rechters 
vo</^telt zoek gebleven en de dief heelt zlfn geheim In den 
dood medegesleept. 

Du paneel dient teruggevonden te Worden opdat het onsterfbaar 
kunstwerk der Gebroeders Van Eyck volledig zou kunnen hersteld worden. 
Het gansche land is er bij betrokken en eenieder heeft voor plicht 
het Gerecht in zijne opzoekingen te helpen. 

In n a m e van de Kerkfabriek van St Baafs Hoofdkerk, is 
de ondergeteekende gemachtigd te verklaren dat ccne 
p r e m i e groot vijf en t^^•i^tig duizend frank (groot 2 5 . 0 0 0 frank) te uitgeloofd aan 
hem, die aan het Oerecht of aan een der Geestelijken gehecht aan voormelde Hoofd
kerk inlichtingen zal verschaffen die de ontdekking van het vermiste paneel zullen 
medebrengen. 

Bet Parkei Is cr van overtnlQd. dal dll paneel l l l w l W u r i l ffClIliuliyU d l 

dat het dient opgespoord te worden in het land 
en wel voornamelijk te Gent en omliggende. 
Qedaan in het Parket te Qent den 9 Mei \93S 

Fr. De Heem. COLIEB • GE « 

Lar)gs deze oproepbrief vroeg tiet parket de bevolking hulp bij tiet opsporen van de 
verdwenen panelen. 
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TP'-PROGR/̂ MMKS 

ZATERDAG 

8 

JUNI 

iiitiiiNiiirmiiïm 
14 30 Het leven van het Korhoen 

in Limburg 
14 55 Praag de witte stad 
15 10 Pinocchio 
16 05 Modern style 
17 00 Volksuniversiteit 
18 00 Fabeltjeskrant 
18 05 De grote ontsnapping 
19 00 Trajekt 
19 45 Nieuws 
20 10 Billy Fantast 
20 35 20 jaar Eurovisie Show 
21 30 Vrouwengevangenis Film 
22 40 Nieuws 

11 00 Teleac 
16 02 Bloementuin 
16 25 Klassewerk Zwitserland 
18 45 Fabeltjeskrant 
19 05 Voor een briefkaart op de 

eerste rang 
20 00 Nieuws 
20 20 Cirkus Gala 
21 35 Brandpunt 
22 25 Don Juan 
22 55 Epiloog 
23 00 Nieuws 
23 05 Het lied varj de week 

18 45 Fabeltjeskrant 
18 55 Nieuws 
19 05 Coronation street 
20 00 Nieuws 
20 20 Barbra Streisand 
21 15 Twintig jaar Eurovisie 
22 25 Nieuws 

16 30 GP van het Waalse chanson 
74 

18 30 Le club des rescapes 
18 55 Barbapapa 
19 00 Toumai 
19 30 Antenne soir 
19 45 Nieuws 
20 15 Le jardin extraordinaire 
20 45 Le Caid 
22 15 Cinescope 
23 25 Nieuws 

ZONDAG 
9 

JUNI 

10 30 Eucharistievierinq 15 30 
15 00 Voor boer en tuinder 15 32 
15 30 Tienerklanken. 15 57 
15 50 Kleine welt fuer kinder 16 22 
17 20 Tenuto 16 38 
18 15 Fabeltjeskrant 17 00 
18 20 leef nu 18 55 
18 45 Survival 19 05 
19 10 Het meisje van de tv 19 30 
19 45 Nieuws 19 40 
20 00 Sportweekend 20 30 
20 40 Vader Goriot TV spel 
22 25 Premiere magazine 2140 
23 15 Nieuws 22 15 

23 35 

Nieuws 
Tl Ta Tovenaar 
Untamed world 
WK Voetbal Dokumentaire 
Paardendressuur 
Vesper 
Fabeltjeskrant 
Kom nu met zang 
Waar of met waar 
Als de dag van gisteren 
Een ware geschiedenis 
Speelfilm 
Portret van Jos Vandeloo 
Humanistisch verbond 
Nieuws 

18 55 Fabeltjeskrant 
19 00 Polly in Tunesië 
19 25 Studio sport 
20 40 Nieuws 
20 45 De rivalen van Sherlock Hol 

mes 
21 35 Dokumentaire WK Voetbal 
22 15 Nieuws 

9 45 Yoqa 
11 00 Feest der religieuze jeuqd 
12 00 Faire le point 
14 50 L Homme et le froid Dok 
16 25 Piste 
17 10 Sept sur sept 
17 50 Follies 
18 45 Mister Magoo 
19 00 Le francophonissisme 
19 30 Antenne soir 
19 45 Nieuws 
20 20 \ylarcel Pagnol 
21 15 20 jaar Eurovisie 
22 20 Verslag Giro 
22 40 Nieuws 

MAANDAG 
10 

JUNI 

18 55 FabeJtjeskrant 
19 00 Veilig verkeer 
19 05 Spottribune 
19 45 Nieuws 
20 15 Liefde op t tweede gezicht 

Film 
21 50 Een land zoekt zijn even 

wicht 
22 40 Nieuws 

11 10 Schooltelevisie 
18 45 Fabeltjeskrant 
18 55 Nieuws 
19 05 Toppop 
19 30 Het ziekenhuis 
20 00 Nieuws 
20 21 Helen een vrouw van deze 

tijd 
21 15 Televizier magazine 
22 05 Cannon 
22 55 Nieuws 

18 45 Fabeltjeskrant 
18 55 Nieuws 
19 05 De verschoppeling 
19 30 Zo vader zo zoon 
20 00 Nieuws 
20 21 Politierapport 
21 15 Blues from Mississipi 
22 05 Ander nieuws 
22 30 Nieuws 
22 35 Teleac 

18 10 1 2 3 j a i vu 
18 30 TV F Vrouwenmaqazme 
19 30 Lundi sports 
19 45 Nieuws 
20 15 Archiflore Toneelstuk 
21 40 Hobby club 

Nieuws 

DINSDAG 
11 

JUNI 

18 55 Fabeltjeskrant 
19 00 Wanneer de zon schijnt 
19 10 Tienerklanken 
19 45 Nieuws 
20 15 Dagboek van een leraar 
21 20 De opgang van de mens 

Dok 
22 10 Soy libre 
22 40 Nieuws 

18 45 Fabeltjeskrant 
18 55 Nieuws 
19 05 De verschoppeling 
19 30 De eilanden van de rode 

vogels 
20 00 Nieuws 
20 20 De Onedin lijn 
21 10 De Ombudsman 
21 35 Wie wat waar ' 
22 05 Achter het nieuws 
22 55 Vrije gedachte 
23 00 Nieuws 

18 45 Fabeltjeskrant 
18 55 Nieuws 
19 05 Voetbalkwis 
19 30 De Melchiors 
20 00 Nieuws 
20 20 Levend ingemetseld Film 
21 40 Dok over de stadsvernieu 

wing in Amersfoort 
22 15 Den Haag vandaag 
22 30 Nieuws 

18 10 1 2 3 j ai vu 
i8 30 Seniorama 
19 00 Deux ans de vacances 
19 30 Antenne soir 
19 45 Nieuws 
20 20 SI VOUS saviez 
20 40 La cloche Tibetaine 
21 40 Vivre en Wallonië 
22 50 Nieuws 

WOENSDAG 
12 

JUNI 

17 55 Jevanjong 
18 55 Fabeltjeskrant 
19 00 De familie Partridge 
19 25 Yoqa 
19 45 Nieuws 
20 15 Pano 74 
21 05 Spel zonder grenzen 
22 05 Pano 74 
22 55 Nieuws 

10 45 Schooltelevisie 
17 00 Professor Balthazar 
17 10 Dierentuinen in de wereld 
18 45 Fabeltjeskrant 
18 55 Nieuws 
19 05 Van gewest tot gewest 
19 50 Socutera 
20 00 Nieuws 
20 20 Politieke partijen 
20 35 Studio sport I 
21 05 Spel zonder grenzen 
22 30 Den Haag vandaag 
22 45 Studio sport II 
23 15 Nieuws 

18 45 Fabeltjeskrant 
18 55 Nieuws 
19 05 Walvissen dolfijnen en men 

sen 
20 00 Nieuws 
20 21 Ik heb m n portie wel gehad 
21 05 Lucifers Amusement 
21 30 Ik heb u hef 
21 50 Kenmerk 
22 15 Nieuws 

16 45 Feu vert 
18 25 Tempo 
18 55 Le manege enchante 
19 00 Deux ans de vacances 
19 30 Antenne soir 
19 45 Nieuws 
20 15 II faut sauver les loups Dok 
21 05 Jeux sans frontieres 
22 55 Nieuws 

DONDERDAG 
13 

JUNI 

15 00 WK 74 Brazilië Joegoslavië 
18 55 Fabeltjeskrant 
19 00 Black Beauty 
19 25 Filmmuseum van de schater 

lach 
19 45 Nieuws 
20 15 De groeten van tante Louise 

TV spel 
21.40 Standpunten. VU 
22 05 Premiere 
22 45 WK 74 Samenvatting Brazi 

lie Joegoslavië 
23 05 Nieuws 
23 25 Yoga 

14 25 Schooltelevisie 
14 50 WK-Voetbal 
18 45 Fabeltjeskrant 
18 55 Nieuws 
19 05 Koffiebar 
19 25 Just another day Film 
20 00 Nieuws 
20 21 Land of the small Dok 
21 10 Muziek uit studio 4 
21 50 Nader bekeken 
22 20 So far from home Film 
23 15 Nieuws 

18 45 Fabeltjeskrant 
18 55 Nieuws 
19 05 Beertje Colargol 
19 20 Rock koncert 
19 45 Popeye 
20 00 Nieuws 
20 21 Berichten uit de samenie 

ving 
20 35 All m the family 
21 00 De Toearegs Dok 
21 55 The sleeping tiger Film 
23 15 Den Haag vandaag 
23 25 Nieuws 

16 50 Voetbal 
1845 1 2 3 j ai vu 
19 00 Deux ans de vacarces 
19 30 Antenne soir 
19 45 Nieuws 
20 15 Verkeersveiligheid 
20 20 La fievre monte a El Pao 
21 55 Le carrousel aux images 
22 35 WK Voetbal 
23 05 Nieuws 

VRIJDAG 
14 

JUNI 

15 50 WK Voetbal West Duitsland 
Chili 

18 50 Fabeltjeskrant 
18 55 KTRC Kruispunt 
19 25 WK Voetbal Zaïre Schotland 

Tijdens de rust Nieuws 
21 20 De familie Ashton 
22 10 Konfrontatie 
22 55 Nieuws 
23 05 WK Voetbal Oost Duitsland 

Australië 

15 55 WK-Voetbal 
18 45 Fabeltjeskrant 
18 55 Nieuws 
19 05 De Waltons 
20 00 Nieuws 
20 21 Porgy and Bess 
22 15 Tros sport 
22 50 Goden en mensen 
23 30 Nieuws 

18 35 Fabeltjeskrant 
18 45 Nieuws 
18 55 Het kind van de rekening 

Dokumentaire 
19 25 WK Voetbal 
21 20 Nieuws 
21 40 Brandpunt 
23 30 Holland festival magazine 
23 05 Nieuws 
23 10 WK Voetbal 

15 50 WK Voetbal 
18 00 1 2 3 j ai vu 
18 20 Sept sur sept 
18 50 La communaute frangaise 

de Wallonië et de Bruxelles 
19 20 WK Voetbal 
20 15 Nieuws 
20 25 WK Voetbal 
21 20 Jason King 
22 10 WK Voetbal 
22 50 Nieuws 
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VIRIJ€ TIJD 

GEVAL ANDERLECHT 
V\li\ kregen een lange brief van H.M. uit Heverlee, verleden week, 
onder de titel •< objektief blijven -, grotendeels afgedrukt. 
Het is inderdaad onze mening dat sport en politiek niet kunnen gescfiei-
den worden, maar supporteren voor een bepaalde klub, bij voorbeeld 
als Vlaming voor een Waalse, lijkt ons een ekonomische beslissing en 
geen politieke. 
Wij denken net als velen dat de penalty-balans voor Anderlecht posi
tiever is uitgevallen dan voor andere klubs, en dat dit Anderlecht, 
zoals de zaken er dit jaar voorstonden, de titel opleverde. H.!\A. denkt 
er wellicht anders over. Heeft dit van zijnentwege of van onzentwege 
iets te maken met objektiviteit ? 
Wat de match Anderlecht-Mechelen betreft — die wij niet zagen — 
moest de arbiter gefloten hebben als er een fout was (en wij geloven 
H.M. als hij zegt dat er waren), maar niet als er géén fout was. Nu 
maakte de arbiter (en niet wij) er een kadoo van, en in het andere 
geval had hij de sportiviteit gediend. Wij behoren niet tot degenen 
die vinden dat een arbiter zich niet kan vergissen, wèl tot degenen die 
de " kompensatie-penalty » — nochtans door sommige joernalisten 
verdedigd — afwijzen. 
Wij gaan wél af en toe naar - grrrote - matchen, maar liever naar 
jeugdploegen. 
Terloops gezegd, wij hebben zelf een bescheiden bijdrage geleverd 
tot de vorming van verschillende Anderlecht-spelers. 
Geloof het of geloof het niet, maar dat men op Anderlecht nooit Ander-
lechtois roept, en op Mechelen wèl fAalinois, dat wéten wij. H.M. her
innert zich misschien dat wij jaren geleden tegen namen als Malinois, 
Gantoise en zo van leer trokken.. tot ze vernederlandst werden. 
Tot slot en als toemaatje : Braems is al 25 jaar een kameraad van 
ons, verschillende Anderlechtdirigenten zijn kennissen en vrienden, 
wij hielpen, zoals gezegd, verschillende van hun spelers vormen, wij 
zijn al eens te gast bij Anderlecht, en wij gaan in hun privé-bar al eens 
van hun borrels nippen:" 
Wil dat zeggen dat wij moeten loeien van bewondering wanneer weer 
een stapje wordt gezet in de richting van de komplete kommerciali-
satie ? Stappen die ook worden gezet door andere klubs, met veel 
minder sukses, en dus met minder gevaar voor de sportieve waarden 
van het voetbal. 

LATE RECHTZETTING 

Een lezer uit Limburg tikte ons 
onlangs heel terecht op de vin
gers omdat wij Winterslag ver
warden met Waterschei. Wij wil
den het hem al vroeger zeggen, 
maar door de papierschaarste is 
alle sportkopij een tijdje naar de 
scheurmand verhuisd. Daarom 
dus héél laat de verzekering dat 
het om een doodgewone dwaze 
lapsus ging Als « aangetrouwde 
Limburger » kennen wij heus wel 
het verschil. Wat wij niet kenden 
waren bepaalde details die de 
lezer ons wist te vertellen over 
de relaties tussen beide klubs 
Bedankt daarvoor 

MOPPEN 

Men leest tegenwoordig weer 
veel goede moppen in de sport
krant Dit naar aanleiding van de 
wereldkampioenschappen voetbal, 
die in Duitsland gaan beginnen. 
Zo lazen wij dat de veertig 
Zaïrese voetballers — er zullen 
ook wel een paar delegees bijlo
pen, want voetbal wordt maar 
met elf gespeeld — die in Duits
land in een lukse-hotel verblij

ven, geen druppel alkool mogen 
drinken zolang het cirkus speelt, 
en dat de 120 hosteskens, aange
worven om de << grosses legu
mes » te verwelkomen, niet mo
gen vrijen. Alleen glimlachen. 
Men vergeet alleen te vermelden 
wat men verstaat onder enerzijds 
een druppel alkool en anderzijds 
vrijen. 

LEG MAAR UIT 

Verleden zaterdag schreven wij 
nog dat Merckx in de ronde van 
Italië nog geen potten brak, en 
dat het wachten was op een eks-
ploot. Dat kwam er dan op het 
einde van de week : hij reed lei
der Fuente op een dikke acht 
minuten, en veroverde de leiders
trui. Maar hij had de trui nog niet 
goed om de struise tors of Fuente 
klopte hem twee dagen na elkaar. 
Leg het allemaal maar uit. Zouden 
wij niet best geloven dat de giro 
een netjes geregisseerd stuk Is, 
waar iedereen naar het woord van 
Vondel (of vergissen wij ons ?) 
zijn deel speelt ? 

EVEN NADENKEN 

In een oude tekst van Gerard 
Walschap lezen wij : « Behangen 
met vlaggen, bestoken met speld
jes, op herrie uit, vechtend, on
verdraagzaam, zijn pretentie uit
schreeuwend van zodra hij ver
moedt dat iemand aanwezig Is die 
het niet kan verdragen, zal de 
Vlaming een botterik blijven ». 
De vraag naar de waarheid die in 
deze woorden schuilt, willen wij 
hier in het midden laten. Daar is 
in het verleden trouwens langdu
rig over gepraat. Wat we wel 
even wilden vragen is dit : zijn 
vlaggen van supportersklubs, koe-
reursklakken, merkentruien, ve-
dettenkultus, trompettekens en 
fan(atieke)-ruzies betere midde
len om het Vlaamse volk op
waarts te stuwen ? 

POVER 

Te Oostende werden de Belgische 
baankampioenschappen wielren
nen ingericht. Bij de beroepsren
ners wonnen Van Lancker, Baert, 
De Loof de titels. Bij de liefheb
bers Clinckaert, Retry, Persyn en 
Vandenhoute. Bij de juniors Cuy-
pers en Moulin. Bij de dames ten
slotte Rombouts en Vanden-

broeck. Wij veronderstellen dat 
de deelnemers nog enige waarde 
hechtten aan de titels. Er waren 
tenslotte nog een 70-tal ren(st)-
ners opgekomen, en zelfs een 
paar honderd kijk(st)ers. Vanwe
ge de BWB was er niet de minste 
belangstelling te Oostende. Waar
om zouden wij er dan meer aan
dacht aan besteden ? 

NIKS TE ZEGGEN 

Verleden zaterdag speelden onze 
« witte duivels » te Brugge een 
oefenmatchke tegen de Schotten, 
op weg naar Duitsland voor de 
eindronde van de wereldbeker. 
Wij hebben de match niet gezien, 
zelfs niet de TV-reportage ervan. 
Wij kunnen er dus niet meer van 
zeggen dan dat die van ons met 
2 - 1 wonnen. « Raimondo » — 
dat is de Belgische trainer Monne 
Goethals — was echter kontent 
met de uitslag, en de spelers 
waarschijnlijk met hun premie, en 
veel meer weten wij er heus niet 
over te vertellen. Tenzij mis
schien dat het ons wel een beetje 
verwondert dat men nog bijna 
10.000 gapers had kunnen optrom
melen voor het spektakel, en dat 
wij nergens konden ontdekken of 
die ook de indruk hadden dat ze 
waar kregen voor hun geld. 

Jan Van Buggenhout is niet meer. Hij was manager van een heel stel 
wielerkampioenen — o.m. Merckx — en hij kontroleerde een heel stuk 
van het wielergebeuren in België en daarbuiten. Van héél veel koersen 
bepaalde hij wie meereed en wie (niet) won. Als mens kenden wij 
hem niet, en dus nemen wij aan dat een goed mens te vroeg is heen
gegaan. Van zijn bedrijvigheid in de wielersport hielden wij niet, en 
daar komen wij eerlijk voor uit. Tenslotte geloven wij dat zijn afster
ven veel meer invloed zal hebben op de evolutie van de wielrennerij 
in de nabije toekomst dan men thans kan vermoeden. 

KRUISWOORDRAADSEL 99 

HORIZONTAAL 

1) Applaus. 
2) Anagram van « OER » - Oost-

vlaamse gemeente. 
3) Vliegtuinbaan - Tennisterm. 
4) Vooruitgang. 
5) Muzieknoot - Manager van de 

•< Beatles ». 
6) Spitszuil. 
7) Vogel - Verenigde Nederland

se Kristelijke partijen. 
8) Fries water - Bloem. 
9] Wild zwijn - Spaanse jongens-

naam. 
10) Koningsgek - Tijding. 

VERTIKAAL 

1) Verscheiden. 
2) Getij - Eerste vrouw, 
3) Romeinse keizer - Landbouw-

werktuig - Daar. 
4) Zuiger van een pomp. 
5) Streek in Schotland. 
6) De man aan de kassa. 
7) Koninklijke majesteit - Drie 

medeklinkers . Troetelnaam 
voor « moeder ». 

8) Rivier in Wallonië - Bewuste
loosheid. 

9) Vlaktemaat - Zaalatletiek. 
10) Hoofddeksel - Meisjesnaam. 

^ A Als zi jn ploeg ge-
^ ^ wonnen heeft, is 
de supporter niet meer 
de anonieme scharre
laar. Hi j is een zegevie
rend huiswaarts ^ ^ 
kerende held 

K. Verhoef 
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VAN DAG... 
MAANDAG 
Ons haar doet een beetje zeer. 
Dient toegeschreven aan het feit 
dat de garnaaltjes gisteren op 
het feest toch niet zó vers wa
ren — zo denken wij vandaag —, 
en evenmin de bordeaux en bour
gogne. Wie van de vriendelijke 
en verduldige lezers zal het ons 
kwalijk nemen dat wij na vol
brachte dagtaak in slaap vielen 
tijdens sporttribune, precies het 
evenement waarover deze regel
tjes moesten handelen ? 

DINSDAG 
Er valt een loodzwaar pak van 
ons hart. Dagen en dagen lang 
lopen wij ons nu al af te vragen 
waar in 1982 de wereldkampioen
schappen voetbal zullen betwist 
worden. Welnu, het zal in Span
je zijn. Kaartjes kunnen eerst
daags besteld worden. Daaren
boven zullen de Belgen er deze 
keer bij zijn, want er mogen 24 
ploegen deelnemen in plaats van 
16. Monne Goethals kan dus 
voorlopig zijn « quip » nog niet 
verjongen. 

WOENSDAG ^ 
De strijders in de ronde van 
Italië krijgen een bijkomende dag 
rust te Forte dei Marmi. Als 
teken van rouw om het afschu
welijke drama te Brescia, zegt 
men. Uit vrees voor woedende 
reakties van de bevolking, zegt 
men ook. Omdat de inrichter in 
die rouwdag alweer een stukje 
publiciteit ziet voor zijn cirkus, 
zegt men niet. Als men dan toch 
wil rouwen, zou men dan niet 
beter ineens de ronde definief 
stoppen, liever dan er de aan
dacht op vestigen door simpel-
kens een rustdag te verplaatsen ? 

DONDERDAG 
Ergens uit Holland komt het be
richt aanwaaien over het aantal 
gevallenen in de tribune tijdens 
de veldslag Feyenoord • Totten-
ham, naar aanleiding van het 
voetbalspektakeltje tussen de 
twee gelijknamige elftallen. Er 
waren wel geen doden — dan is 
het niet meer ontspannend, niet
waar — maar men kan zich toch 
afvragen of het met dat gezond 
afreageren van natuurlijke agres
siviteit, sociale frustaties en ei
gentijdse kompleksen niet een 
beetje uit de hand loopt. 

VRIJDAG 
Uit Chili laat men weten dat de 
Russen de twee miljoen nog al
tijd niet betaalden, die ze van 
de FIFA moesten af dokken omdat 
zij, naar aanleiding van de aan
slag op Allende, weigerden in 
Chili te komen voetballen. Wij 
schreven toen : de Chilenen zul
len nog wel een tijdje kunnen 
wachten op hun duiten, en wij 
hadden, het dus alweer bij het 
rechte eind. En dat zonder een 
mannetje als Guillaume bij de 
hand te hebben. 

ZATERDAG 
Ons haar is genezen, maar mor
gen hebben wij alweer een feest 
te versieren. Deze keer zijn wij 
zelf inrichter. Hebben dus hpel 
de dag patatten geschild, erwten 
gepeuld, zjatten gewassen. Wie 
van de vriendelijke en verduldige 
lezers zal het ons kwalijk nemen 
dat wij na volbrachte dagtaak in 
slaap vielen tijdens de samen
vattende reportage van de grrrote 
voetbalmatch België - Schotland, 
precies het evenement waarover 
deze regeltjes moesten handelen. 

ZONDAG 
Pinksteren. Steeds minder het 
feest van de Geest en steeds 
meer het feest van de toerist. 
Het moet wel zijn dat het leven 
in onze bezoedelde steden en in 
onze zenuwslopende tijd van 
welvaart ten koste van gezond
heid zwaar begint door te we
gen, dat wij ons zo'n verplaat
singen, riziko's, onkosten en tijd
verlies veroorloven om een plas 
water, een bosje gras en een 
glimp van'de zon te zien. 

TOT DAG... 
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BOEKHAHDEL TUL 
Leuvensestraat 50, 
1800 VILVOORDE 
TEL. (02)51.03.86 

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

Schoonheidsinstituut - Parfumerie 

ESTHETICA 
Dambruggest r . 55 

2000 An twe rpen - 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 
Dorpsst r . 64 - 1790 HEKELGEM 

Tel. (053)671.32 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

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

« GROENSPAAN » 
RUSTHUIS 

N i e u w b o u w - rust ige omgev ing 
VALIEDE en MINDER-VALIEDE 

personen 
Vlaams-nat ionale eigenaars 

Langeweg 34 B - 1900 Over i jse 
(Ma le izen) - Tel. (02)53.91.62 

LUSTRERIE 
MARC DE VRIESE 
WANNEER HET O M UW 

VERLICHTING GAAT 
Bon. Ruzettelaan 56, 
Assebroek - Brugge 

Grote Baan naar Kor t r i jk 

Instituut P. VERMEIR 
Aolst , Dirk Martensstc 58, 0 5 3 / 2 0 5 )6 
Dendermonde, De Bruynlaan 1 - 3 

0 5 2 / 2 1 5 14 
Ko r tn i k , Gontsestwg 37 056/120.61 
Roeselare, Consiensestr 42, 051 /237 .20 
Bestuurssckretariaot (dag- on weok-
eindles) - to t v iertohge steno-dakty lo, 
to t v tcr ta l igo br ietwissohng, konversa-
tie, boektiouden 
Kinderbi jslag - Plaatsing 

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

pvba ALBAG 
Nlnoofse S teenweg 515 

1711 ITTERBEEK - Tel . 02/21.19.09 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE 

Tel. (053)662.19 
MAATWERK en zeer grote keus 
k led ing « KLAAR O M DRAGEN » 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT GLASAL 

FABRIEKEN TE 
RAMSDONK 

TEL. 015/714.47 - 719.13 

ZrEKENFONDS 

BRABANTIA 
Voor de Vlamingen In Brussel 

en Vlaams Brabant 

A a n b o u w k e u k e n t 

HELEMAAL naar maat. 

Apa r t en per k lant gemaak. 
Niet duurder dan ser iefabr ikat le, 

en zel fs beter ! 

°r i jsbestek en studio z i jn gratis. 

Keukenbedrijf R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 N i e u w p o o r t 

Tel. (058)235.81 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsple in , Heusden-L imburg 

FREETIME FLAT 
INTERNATIONAL pvba 

Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksi jde 

te l . (058)527.77 

Leopoldl . 260 - 8430 Midde lke rke 
te l . (059)322.60 

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

lefoneer. 

« Vi l la Christ ina » Kieeft 4 app. ter 

uwer beschikk ing en is ge legen op 

50 m van het st rand. - In l . en 

prosp. te bekomen b i j : 

H. V A N RIJSSEL 

K. Boudew i jn l . 25, B lankenburg* 

Tel . ( 050 )41201 

Alle londenvlaggen -
Kunst en reklaam 
vlaggen _ Fanions -
Wimpels - Geborduur 
de kentekens - bij-
bcnodigdheden - Lint
jes met leeuw en 
speld Zelfklevers. 

Onze reklaam leeuw katoen 
150 X 150 : 

375 F - met Frennen 475 F. 
VRAAGT PRIJSLIJST ; 

Paul SUYS 
Molenvest 50, Herentals 2410 

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

w 
Vlamingen , 
vraag GRATIS 
advies voor u w 
hypotheek- len ingen 
( I e en 2e r.) 

en u w bouwgrondk red ie ten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortr i jkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem konlak i met ons 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
•el. (03)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 
• 

Bi jhulzen : Cogels Osyle l 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

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 : p loo i - en wande lwagens - bedjes en 
w iegen - stoelen en looprekken - schommels - kamervers ie

r ingen - wastafels en waskussens - k inde rk led ing . 
SPORTARTIKELEN : a l ler le i - tu rnk led i j - ru i teru i t rust ingen -
p ing-pongta fe ls - badk led ing en alle toebehoor ten - ro l - en 

ijsschaatsen - kampingar t ike len - tu rngere i . 

SPEELGOED : u i tgebre ide keus in merkar t ike len : autobanen -
elekr. t re inen der beste merken - auto's - go-carts - t raktoren -
poppen - poppenwagens en -w ieg jes - bure len - lessenaars -
borden - f ietsjes - alle gezelschapsspelen - al le soorten me-

kanieken - schooltassen - borden - tu inmeube len - t u i n -
schommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

INFORMATIECENTRA 
ANTWERPEN 
03/31.78 20 

GENT 
09/25.1923 

GENK 
011/54442 

LEUVEN 
016/33735 

6 0 0 ARBEIDERS 

1001 MOGELIJKHEDEN 

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 

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

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

Middag - en avondmaal in groep ; gezel l ig f i j n , goed en goed
koop. De grote special i teiten zi jn : Ochsenschwanzsuppe • 
Hongaarse goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan Het spi l -

Krachtvleesschotel beter dan in Duits land. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 1500 zitpUutsen 
ANTWERPEN : Groenp l . 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal '<nii 

de stad 
LEUVEN (Bierke lder) ; Oude Markt 11 Tel 016/268 69 

mooiste kelder van Europa. 
BRUSSEL ; N ieuwbrugst r . 28. Tel. 02/18.74.89 mooiste vni 

Brussel 
AALST (Klaroen) .- A u t o w e g . Tel. 053/228.53 . 1.000 plaatsen 
HULSTE (Kor t r i j k ) : Brugsestwg. 1. T. 056/751.36 - 2.400 pi. 
KONTICH Kon. Astr id laan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde. 2.000 pi T, 051/728.22 
DRONGEN ; A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN • Spaansebrugstraat - Tel, 011/736.30 
KESSENICH : Venio Seenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Stwg Knokke-Ma ldegem-Moerbeke . Tel. 050/502.96 
BERINGEN : Grote Mark t 17 - Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Midde lke rke - Tel. 059/320.86 
Wi | zoeken dr ingend als medewerkers Ernstige fami l ies 
waarvan de man of de v r o u w de keuken kan 'eiden — Vast 
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale we t -

Liefst mensen van 't vak 

Schri f tel i jk aanbieden b i j : ABTS : Tlensestwg 128, Korbeek-Lo 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
InseMen. TWIKTIG JAAR WAAHBORG. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans het 
land.P.VBAlNDUSTRADE Vandeajperefr. 
12. Wemmel (Bt) - Tel. 02/79.2o;0O. 

10%vr.V.U.Ieileii 
KOSTUUMS • VESTONS • BROEKEN • PAflOESSUS 
. OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
g«««nhouwtrsv«t. 52 Anfw«rp«n Tel. 03.31.35.83. 

beleg uw geld in 

KWALITEIT 
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
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(Donderdag) De jongste verkiezingen 
liggen al drie maanden achter ons, 
en nog beschikt het land niet over de 
stabiele regering die het zo dringend 

" nodig heeft. Nadat hij het vruchteloos 
met de socialisten had geprobeerd, 
wendde de h. Tindemans zich tot de 
federalistische partijen tijdens het 
geruchtmakende « konklaaf » van 
Steenokkerzeel. De dialoog die daar 
hoopvol begon, verliep sindsdien met 
wisselende kansen, tot er vorige dins
dag een (voorlopig ?) einde aan kwam 
door de onzinnige eisen van het Brus
selse Front des Francophones (FDF). 
Waarom, zo vragen zich velen in 
Vlaanderen af, wil men mordicus ver
der blijven praten met deze onverbe
terlijke imperialisten die steeds weer 
Vlaams grondgebied willen inpalmen ? 
Dat men hen opsluite in hun preten
tie ! Kan er dan geen regering wor
den gevormd met alleen de Volksunie 
en het Rassemblement Wallon erbij ? 
Ja, dat kan natuurlijk, maar het is 
allemaal niet zo eenvoudig als het 
er uit ziet. Wij zitten nu eenmaal 
opgescheept met de onzalige « gren
delgrondwet » die onder de leiding 
van Gaston Eyskens in de jaren 1968-
70 tot stand kwam... Wij gingen daar
over even praten met volksvertegen
woordiger Frans Baert (Gent), die tij
dens de debatten over deze grond
wetsherziening een belangrijke rol 
heeft gespeeld als VU-woordvoerder. 

Wij : Meester Baert, sinds het •< kon
klaaf » van Steenokkerzeel wordt er 
voortdurend gesproken over de ge
westvorming en daarbij heeft men het 
almaar over de « noodzakelijke twee
derde meerderheid ». Hoe zit dat ei
genlijk ? 

Baert : Dat er voortdurend sprake is 
van de gewestvorming is nogal lo
gisch : de federalistische partijen heb-, 
ben de uitvoering van de gewestvor
ming als voorwaarde gesteld voor hun 
(tijdelijke) passieve steun aan het 
minderheidskabinet-Tindemans. Tinde
mans en de partijen die hem steunen 
(liberalen en kristen-demokraten) be
seffen dat er van enige uitbreiding 
van de regering in de richting van de 
federalisten geen sprake kan zijn als 
er geen werk gemaakt wordt van de 
gewestvorming, sinds jaren een be
langrijke eis van die partijen. 
Dat deze onderhandelingen niet van 
een leien dakje verlopen is o.m. te 
wijten aan sommige bepalingen van 
de •' grendelgrondvi/et " die in 1968-70 
tot stand kwam. Die bepalingen spe
len ons nu parten. . In die grondwet 
werd namelijk bepaald — wij hebben 
ons daar destijds met hand en tand 
tegen verzet, maar het mocht niet 
baten — dat er drie gewesten zouden 
komen : Vlaanderen, Wallonië en Brus
sel. De grenzen van het gewest Brus
sel werden daarbij niet vastgelegd, 
wat nu een groot probleem vormt zo
als u wel weet 

In het artikel 107 quater van die grond
wet werd tevens bepaald dat, voor 
de uitvoering van de gewestvorming, 
een tweederde meerderheid nodig is 
in Kamer en Senaat en daarbij nog 
eens een gewone meerderheid (de 
helft plus een) in de Franse zowel als 
in de Nederlandse taalgroep van het 
parlement. 
Voor de uitvoering van de gewest
vorming volstaat het dus niet dat de 
regering over een gewone meerder
heid beschikt in beide Kamers. Het 
minderheidskabinet-Tindemans heeft 
momenteel zelfs niet eens die gewone 
meerderheid in de Kamer van Volks
vertegenwoordigers. Daar beschikt z\\ 
op dit ogenblik over de steun van 71 
Vlaamse (CVP en PVV) en 31 Franstali
ge (PSC en PLP) volksvertegenwoor
digers. Dit is 5 te weinig voor een 
gewone meerderheid. Bovendien komt 
zij IR stemmen te kort om een gewo
ne meerderheid ie hebben in de Fran
se taalgroep in de Kamer, terwijl zij 
in de Vlaamse taalgroep die wel heeft 
(71 op 120), 

Het is d'us duidelijk dat dit minder
heidskabinet in geen geval werk kan 
maken van de gewestvorming, en ook 
niet gewoon kan regeren, want de 
regering zal vallen zodra de federa
listische partijen hun tijdelijke neu-, 
trale houding zouden opgeven om de 
oppositie te vervoegen. 
Het lag dus voor de hand dat pre
mier Tindemans zo spoedig mogelijk 
zou trachten zijn kabinet te verruimen. 
Vandaar de onderhandelingen met de 
federalisten, aangezien hij bij de so
cialisten bot heeft gevangen. 

''DE GRENDEL-
GRONDWET SPEELT 
ONS NU PARTEN... ff 

Indien zowel de Volksunie, het FDF-
RW als de kleine PLOP (Brusselse 
afgescheurde liberalen die tijdens de 
jongste verkiezingen samen met het 
FDF opkwamen te Brussel) de rege
ring zouden vervoegen, dan beschikt 
het kabinet over een tweederde meer
derheid : een stevige meerderheid 
dus voor het gewone regeringswerk 
en bovendien voldoende om de ge
westvorming uit te voeren. 
Zo 'n « grote » verruiming was dan 

KAMER 
Gewone meerderheid : 
2/3 meerderheid : 142 
CVP-PSC en PVV-PLP = 
met 
met 
met 
met 

RW alleen erbij = 
RW en VU erbij ::= 
RW-FDF en VU erbij 
RW-FDF, PLDP en 

= 148 stemmen 

107 

102 
115 
137 

stem. 
stem. 
stem. 

~ 145 St. 
VU erbij 

ook het doel waarnaar tijdens de 
jongste weken werd gestreefd. Doet 
echter één van deze partijen (op de 
PLDP na die niet noodzakelijk is) niet 
mee, dan wordt de tweederde meer
derheid niet gehaald. Een partij als 
het Brusselse FDF beseft dit, en 
maakt natuurlijk van de gelegenheid 
gebruik om haar eisen te stellen... 

Wij : Voor het bereiken van de ver
eiste tweederde meerderheid is het 
FDF nodig, maar als de VU niet mee
doet is er toch ook geen tweederde 
meerderheid... 

Baert : Dat is juist, ook de VU is on
misbaar in dat geval .Maar je mag 
niet vergeten dat wij veel sterker aan
dringen op de volgens ons levens
noodzakelijke gewestvorming dan 
sommige Franstalige partijen. Om te 
beginnen is er de PSC die het niet 
onder stoelen of banken steekt dat 
zij lak heeft aan de hele gewestvor
ming. Voor haar mag België gerust 
unitair blijven. En de Franstalige Brus
selaar is het er kennelijk alleen maar 
om te doen te Brussel zoveel moge
lijk macht te verwerven en het 
Brusselse « gewest » zo groot mo
gelijk te maken ten koste van Vlaams 
gebied. De echte federalistische geest 
hebben de meeste onder hen nog niet 
te pakken, want dan zouden zij hun 

anneksionistische plannen al lang heb
ben laten varen. Aan Franstalige zijde 
zijn het dus in feite alleen het RW 
en —• hoewel in mindere mate — de 
PLP die met voldoende aandrang op 
een echte gewestvorming aansturen. 
Bovendien is de steun van die, laat 
ons zeggen minder overtuigde, Frans
talige partijgroepen noodzakelijker dan 
die van de Volksunie omdat er nu 
eenmaal in de Franse taalgroep tevens 
een gewone meerderheid moet zijn. 
Ook dat hebben wij te « danken » 
aan de onzalige grendels in de Eys-
kens-grondwet... 

Wij De Vlaamse meerderheid in 
Belgenland is wel lelijk aan banden 
gelegd door die grondwetsbepalingen. 

Baert : Inderdaad. Als je bovendien 
weet dat in de politiek nooit geschen
ken worden uitgedeeld, en alles moet 
geregeld worden door onderhandelin
gen tussen partijen, dan begrijp je 
nog beter de moeilijkheden waarvoor 
men nu staat. Tijdens diezelfde grond
wetsherziening werd bovendien vrij
wel al onze « wisselmunt » (lelijk 
woord, maar realiteit in de politiek) 
verkwanseld. Zo werd bijvoorbeeld 
aan de Franstaligen de pariteit in de 
regering verzekerd tussen de minis
ters, de premier uitgezonderd. In elke 
regering moeten er sindsdien even
veel Franstalige als Nederlandstalige 
ministers zijn. Kijk bijvoorbeeld eens 
naar de huidige samenstelling van 
het minderheidskabinet-Tindemans. Op 
de premier na (die als politiek • ge-
slachteloos » doorgaat wat zijn taal-
aanhorigheid betreft) zijn er evenveel 
CVP-ministers (6 voor 50 CVP-volks-
vertegenwoordigers) als PSC-ministers 
(6 voor 22 volksvertegenwoordigers), 
terwijl de PVV (met haar 21 volks
vertegenwoordigers) 3 ministers heeft, 
en de PLP (met haar 9 volksvertegen
woordigers) eveneens 3 ministers... 
De Volksunie heeft zich tegen die re
geling scherp gekeerd tijdens de de
batten destijds, maar de andere par
tijen waren talrijk genoeg om het in 
de grondwet te zetten. En daar zitten 
wij nu mee. 

Wij : Vorige dinsdag heeft het FDF, 
door zijn gekke territoriale eisen, de 
onderhandelingen doen afspringen. 
Wat zij vroegen was voor de Vla
mingen onmogelijk te pruimen. Stel 

nu even dat de regering toch zou 
kunnen verruimd worden (met het 
RW alleen erbij, of met RW én Vü en 
zonder FDF), valt er dan nog wat 
zinnigst te doen in de richting van 
een goede gewestvorming ? 

Baert : In dat geval kan de gewest
vorming slechts in de vorm van ad
viesorganen tot stand worden ge
bracht, dus zonder beslissingsmacht. 
Het wordt dan wachten op een (nog 
te zoeken) tweederde meerderheid 
om ze later volledig operationeel te 
maken. 
Toch kan ook een regering-met-gewo
ne-meerderheid heel wat doen in de 
goede richting, als daartoe maar de 
politieke wil aanwezig is. Zo kan zij 
de kultuurautonomie in belangrijke 
mate uitbreiden door de onderwijs
begroting uitsluitend door de Kuituur-
raden te laten behandelen. Dit is voor
geschreven door de grondwet, maar 
de BSP-ers hebben dit tot nogtoe ver
hinderd. En het gaat hier toch om 
een jaarlijks bedrag van zowat 100 
miljard ! 
Een regering met gewone meerder
heid kan ook de verdere splitsing 
doorvoeren van de ministeriële de
partementen. Voor sommige (zoals 
streekekonomie en kuituur) is dat 
reeds gebeurd, maar voor belangrijke 
departementen die ervoor in aanmer
king komen nog niet. Er kan bijvoor
beeld ook besloten worden gesplitste 
ministeries geleidelijk over te brengen 
naar Vlaamse en Waalse steden om 
aldus Brussel een beetje te •• ontvet
ten ». Men kan met gewone meerder
heid ook beslissen regionale minis-
terkomitees op te richten voor Vlaan
deren en Wallonië in de schoot van 
de centrale regering. Men kan bij
voorbeeld besluiten het kiesarrondis
sement Brussel en de provincie Bra
bant te splitsen. Ik herhaal, dat kan 
allemaal ook wanneer men over geen 
tweederde meerderheid beschikt, 
maar daarvoor moet natuurlijk wel de 
politieke wil daartoe aanwezig zijn in 
de schoot van de regering. 
Voor een echt operationele gewest
vorming, die de gewestelijke organen 
beslissingsbevoegdheid geeft is ech
ter een tweederde meerderheid ver
eist. 

Wij : Een dergelijke gewestvorming, 
in uitvoering van de bestaande grond
wet, is echter nog geen federalisme. 
Wat is daartoe in een later stadium 
nog nodig ? 

Baert : Een dergelijke gewestvorming 
is inderdaad nog geen federalisme, 
zoals wij het wensen, maar het zou 
toch al een heel belangrijke stap in 
de goede richtnig betekenen. Wil men 
tot een vorm van federalisme komen 
dan moeten de gewesten kunnen be
schikken over een eigen wetgevende 
en een eigen uitvoerende macht èn 
over eigen financiële middelen. Dit 
laatste is momenteel niet mogelijk, 
dat hebben de liberalen destijds ver
hinderd. Bovendien zouden de huidige 
kultuurraden met de op te richten ge
westraden moeten samensmelten. Om 
dat alles te verwezenlijken is een 
nieuwe grondwetsherziening nodig. 
Deze werd de in huidige legislatuur 
verhinderd door de onwil van de so
cialisten en de PSC, maar wi j sturen 
er verder op aan opdat dit mogelijk 
zou worden na de volgende verkiezin
gen. 

Wij : Tussen droom en daad staan 
blijkbaar nog heel wat wetten in de 
weg en praktische bezwaren... 

Baert : Ik heb nooit geloofd dat wij 
het federalisme als een kant en klaar 
pakket op onze schoot gebracht zou
den krijgen. Wij weten dat het een 
lange en moeizame strijd vergt, maar 
wij moeten weten wat wij willen en 
er toch ergens aan beginnen. In de 
huidige omstandigheden moet elke 
Vlaamse federalist zich in geweten 
afvragen : willen wij een gewestvor
ming, of verzaken wi j aan die ver
zuchting. Indien wij willen wat wi j al 
zolang eisen, dan moeten wi j elke 
kans aangijpen om ermee te beginnen 
en wel binnen de perken van de 
grondwet. Een en ander heeft allerlei 
minder prettige aspekten, maar wan
neer wij het inderdaad moeilijke ge
sprek daarover weigeren dan weten 
wij dit zeer zeker : dan is de kans 
op gewestvorming voor vele jaren 
verkeken. 
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