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De Vlamingen vormen ongeveer 60 % van de totale Belgische
bevolking. Het zou dus maar normaal zijn als zij in dezelfde
verhouding het hele apparaat van deze « demokratische
staat » zouden bevolken, tot in de regering toe. Maar zo is
het nooit geweest.
Meer dan een eeuw lang hebben Walen en Franstaligen het
op alle niveau's voor het zeggen gehad, terwijl de arm en
dom gehouden Vlaamse meerderheid een knechtenrol toebedeeld kreeg.
Toen in deze koloniale toestand geleidelijk verandering begon
te komen — de stijgende welstand wakkerde het zelfbewustzijn aan - ^ en de Vlamingen stelselmatig de plaatsen gingen
bezetten die hen toekwamen, riepen de Walen steeds luider
om waarborgen tegen de « dreigende minorisering door de
Vlaamse meerderheid ».
Zij hebben die waarborgen gekregen. Het is een Vlaming,
Gaston Eyskens, die ze grondwettelijk heeft vastgelegd met
de steun van de Vlamingen uit de CVP, de BSP en de PVV.
Wat slechts kan verantwoord worden in een gefederaliseerde
staat, kregen de Franstaligen ten geschenke in de unitairblijvende Belgische staat : de « pariteit » in de regering, bij
de verdeling van alle topambten en van miljardenkredieten.
Pariteit wil zeggen dat zij met hun 40 % sindsdien evenveel
krijgen als de Vlamingen met hun 60 %. Grondwettelijk gewaarborgd, asjeblief I
Alleen de Volksunie heeft zich destijds met hand en tand
verzet tegen deze enorme, volkomen onrechtmatige toegeving
ten koste van de aangroeiende Vlaamse meerderheid In dit
land. Tevergeefs echter...
Die « pariteit » Is nu de stelregel, en de Franstaligen maken

TINDEMANS IS NU
DE GIJZELAAR VAN
PERIN EN HET FDF
In de late avonduren van zaterdag 8 Juni zijn eerste-mlnlster
TIndemans, CVP-voorzitter Martens en PW-voorzltter Grootjans
uiteindelijk toch gezwicht voor
de brutale chantage van de Waal
Perln. Een uitbreiding van de
regering met Rassemblement én
Volksunie was mogelijk, maar
Perin eiste dat de Volksunie uitgesloten zou blijven tot het de
FDF-ers zou behagen in de regering te treden.
HIJ heeft ten slotte zijn zin gekregen ondanks de waarschuwingen In de Vlaamse pers dat dit
niet korrekt, onrechtvaardig en
vooral onverstandig zou zijn.
De aanmatiging van de Luikerwaal is door vele Vlamingen aangevoeld als een echte kaakslag

aan de hele Vlaamse gemeenschap. Oe kapitulatie van TIndemans, Martens en Grootjans
wordt tevens gelaakt als een verbreking van de Vlaamse solidariteit die te Steenokkerzeel was
geboren tijdens het eerste gesprek van gemeenschap tot gemeenschap. Zij hebben getracht
Perln tot rede te brengen, inderdaad, maar zijn ten slotte toch
door de knieën gegaan. In Vlaanderen hadden nochtans velen hun
hoop gevestigd op dit « Vlaamse
front » om standvastig het hoofd
te kunnen bieden aan de arrogante eisen van de Brusselse
Franstaligen.
Door zich neer te leggen bij de
uitsluiting van de Volksunie zijn
Tindemans en de Vlamingen die

DE PRETENTIE
VAN EEN KRiELHAAN
er dankbaar gebruik van. Een voorbeeld : in de minderheidsregering die TIndemans een goeie maand geleden op poten
zette, kreeg de PSC, met haar 22 kamerzetels, precies evenveel ministers ais de CVP, met haar 50 kamerleden. En-de
PLP, met haar 9 kamerleden, precies evenveel als de PVV,
met haar 21 kamerzetels.
Maar dat is voor de overjaarse Galliërs, die het zuiden van
dit kurieuze land bevolken, kennelijk nog lang niet voldoende.
Zij willen méér. Zij wensen niet enkel de helft van elke
regering met hun ministers-taaigenoten te bemannen, ze willen nu ook bepalen welke Vlaamse partijen ministers mogen
(of niet mogen) leveren voor de Vlaamse helft van de regering. Hun redenering is doodsimpel : die Vlaamse regeringshelft mag niet te stevig gefundeerd zijn, door niet al te veel
Vlaamse parlementsleden worden gesteund dus. Dat zou het
Vlaams gewicht in de regeringsploeg te zwaar doen doorwegen op die arme verdrukte Franstaligen...
Het is de voorzitter van het Rassemblement Wallon (een
« federalistische partij » nota bene) de Luikse krielhaan
Frangois Perin, die zich heeft opgeworpen als fanatiek verdediger van deze nieuwe frankofone theorie. In afspraak met
het FDF, en onder goedkeurend gemompel van de PSC en
de PLP.
Het ergerlijke daarbij is dat een Vlaamse eerste-minister en
twee Vlaamse partijen, die in het verleden al zoveel- hebben
geofferd aan de geeuwhonger van de Franstaligen, weer
hebben toegegeven en ingegaan zijn op deze onzinnige eis,
die neerkomt op een onduldbare inmenging in Vlaamse aangelegenheden.
Voor de Vlaamse gemeenschap in haar geheel is dit totaal
onaanvaardbaar, en zo wordt het door de Vlaamse publieke
opinie ook aangevoeld. Het « Vlaamse front » heeft een
gevoelige deuk gekregen door de al te grote toegeeflijkheid
van sommige Vlaamse frakties. Er is een precedent geschapen, dat nog nare gevolgen kan hebben.
PAUL MARTENS.

KNAPPE REDEVOERING VAN SCHILTZ IN DE KAMER (zie p. 5)

zijn regering steunen nu totaal
overgeleverd aan de grillen van
Perln. Deze Luikse krielhaan zal
zich In de regering opwerpen als
de pleitbezorger van het Brusselse FDF, waarmee hij nauW
verbonden blijft. Het ligt voor de
hand dat hij niet zal aarzelen
weer dezelfde chantage-technlek
toe te passen, zcdra dat In zijn
kraam (en dit v^n het FDF) van
pas komt.
De kansen op een goede gewestvorming zijn daardoor, wat naïeve zielen ook mogen beweren,
zeer
zwaar
gekompromlteerd.
Het is Immers zo klaar als een
klontje dat het FDF maar bereid
zal gevonden worden om bij te
dragen tot de noodzakelijke tweederde-meerderheid
mits uitgebreide nieuwe toegevingen vanwege de Vlamingen. Welnu, de
Volksunie — die al evenzeer onontbeerlijk is voor die tweederde-meerderheid — is niet bereid
dit doorzichtige spelletje mee te
spelen.
De Vlaams-nationale partij heeft
zich in de voorbije weken gedragen als een echte beieidspartij,
die
haar
verantwoordelijkheid
weet op te nemen. Zij was de
redelijkheid zelve, In de hoop
aldus tot een aanvaardbaar akkoord te komen dat de kommunautaire vrede zou vestigen en
dat tevens de hogere belangen
van de Vlaamse gemeenschap
zou beveiligen.
Oe
onverbeterlijke
Brusselse
taalimperialisten van het FDF en
de PSC hebben dit onmogelijk
gemaakt, en niets laat toe te
veronderstellen dat zij over enkele maanden inschikkelijker zullen geworden zijn.
De Volksunie zal bijgevolg vanuit
de oppositie verder strijden voor
haar uiteindelijk doel : zelfbestuur voor Vlaanderen door federalisme,
(lees door p. 5)

F. VAN DER ELST:
« Wij stelien vast dat CVP en PVV toegegeven hebben aan de chantage van Perin.
De Volksunie herneemt bijgevolg haar volledige vrijheid van handelen en optreden. Het is met het grootste wantrouwden dat wij een regering, die in feite in handen is van de h. Perin en die op ieder ogenblik blootgesteld zal lijn aan zijn chantage, aan het werk zullen zien. Wat thans gebeurt is absurd en uitzichtloos : de
Volksunie zal dan ook deze regering bestrijden en alles in het werk stellen om
de Vlaamse strijdbaarheid op te drijven en de Vlaamse positie te versterken in
een onverminderd streven naar ons uiteindelijke doel : federalisme, de Vlaamse
deelstaat, zelfbestuur. »
(Lees het artikel van de h. Van der Eist op p. 3 In dit nummer).
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VOLKSUNIE
IN DE REGERING

Nu de Volksunie terug door de
CVP PVV regering en hun frans
dolle vriendjes in de kou mag blijven staat IS •• stank voor dank »
hier toepasselijk
Nu mogen we toch eens ons ge
heugen opfrissen en denk dan
maar aan Hertoginnedal de vrij
heid van het gezinshoofd en faci
liteiten m Vlaams Brabant allebei
grote nederlagen voor de Vlamin
gen
Maar ja d e ^ V P PVV en BSP mo
gen dit toelaten het is zo vlug
vergeten als men maar een mi
nisterportefeuille in de plaats
krijgt I Ze moeten ook met fier
zijn zie maar in de gemeenten
lond Brussel geleid door CVP
et de hulp van PVV en konsoor
ten waar tweetalige spandoeken
hangen in een eentalig gebied en
dit met hun toesteilnming als het
maar centen opbrengt Ze zijn
specialist in vriendjespolitiek en
maar de flamingant uithangen
voor de verkiezingen en ook daar
na
Wie heeft de verfransing zo ver
gebracht '
Maar ze stemmen
daarna toch voor de PSC en PLP
en PSB een zelfde soep
Maar toch mooten wij allen in de
Volksunie bestuur
verkozenen
militanten en ook leden en U Ie
zer eens goed bedenken dat wij
ook onze gebreken en fouten heb
ben
WIJ allen moeten ons inspannen
en dit van de top tot aan de basis
om ons volk iets meer te geven
dan een gewone ministeiporte
feuille we moeten voor onze kin
deren en ons volk voor hun toe
komst werken en ijveren
De Volksunie moet een wapen
zijn in onze hand voor de ont
voogding van ons volk en dit
tot geluk van onze kinderen
Gedaan met toegevingen aan de
Franse extremisten we krijgen er
toch mets voor terug integen
deel
WIJ allen U en ik moeten strij
den WIJ moeten tonen dat we
durven uitkomen voor ons ge
dacht we moeten strijden als zij
die ons zijn voorgegaan voor
onze grond taal en onze centen
we moeten solidair zijn met alle
echte Vlamingen wij mogen niet
laf zijn als de andere partijen
Ik weet het de Volksunie heeft
geen krant alleen dit weekblad

de andere partijen hebben die
wel en die vertellen hun schoon
sté kanten en de Volksunie maar
afbreken
Daarom moeten wij allen ons in
spannen om de waarheid te dur
ven zeggen onze goede en slech
te kanten en ook zo druk uit te
oefenen op onze mandatarissen
en dat ze zich met laten bein
vloeden door beloften want die
worden toch vlug vergeten
WIJ moeten onze eigen gang gaan
met hartie oppositie de werking
van enkelen onder ons en dit via
streekblaadjes
pamfletten
en
volksvergaderingen uitbrengen
WIJ moeten onze partij sterk en
geloofwaardig maken Klagen en
zeuren helpt toch mets maar da
den wel
Laten we terug gaan naar de bron
zoals Wim Jorissen het geschre
ven heeft dat is onze toekomst
Ik hoop dat dit briefje geschreven
door een Vlaming opgegroeid in
Brussel (ik kan er van meespreken zoals nog vele Vlaamse Brus
selaars) een stimulans zal zijn
voor een nieuwe en harde wer
king I
Met Vlaamse groet
A R Duisburg

OOG OM OOG
EN TAND OM TAND !
.. Neen men kan dat n i e t ^ e r g e
lijken met de faciliteiten die Wem
mei Kraainem St Genesius Rode
enz sinds 63 kennen > maar wij
moeten bewust zijn dat dit ma
neuver kan aanzien worden als
een verkapte telling terwijl deze
individuele
faciliteiten
kunnen
verworden tot « wettelijke » voor
rechten in de betrokken gemeen
ten
Persoonlijk vind ik m dit vooistel
mets aantrekkelijks maar als het
met kan ontweken worden dan
moet dit geschieden « op ter
mijn » (bv gedurende 5 a 10 j )
de tijd om zich aan te passen aan
het leefmilieu Jammer dat men
daaraan met gedacht heeft ten
tijde van de faciliteiten van 63^ '
Dan vervielen deze na een zekere
tijd automatisch zonder er te moe
ten voor betalen met nieuwe toe
gevingen die dan weer nieuwe
toegevingen oproepen om de
voorgaande af te lossen
De wens der Brusselaars om nieuwe Vlaamse grond in te palmen
(thans het prachtige Zonienwoud
— Dat toch nooit •) heeft feite
lijk geen dwingende betekenis
Een natuurlijk recht moet inge
willigd worden of het wordt een
eis maar een voorstel of een
wens bezit geen wettelijk of mo
rele draagkracht Voldane mensen
werken
daarenboven
als
een
•• aperitief »
de eetlust wordt
aangescherpt en slaat ten slotte
over tot gulzigheid

Om dit te voorkomen, moeten wij
de driestheid hebben hun na te
bootsen en zelf overgaan tot het
opeisen
van
Brusselse
oud
Vlaamse grond de enige manier
om hun landhonger te stillen Wat
de tegenstander mag mag de
partner ook Oog om oog en tand
om tand '
Ons leidend princiep moet dus
zijn geen grondafstand meer als
pasmunt gebruiken en onze taal
kordaat doen eerbiedigen door de
frankofoon die op onze bodem
leeft of wenst te leven
JVdB

HOFFELIJK
Zonder de socio s zijn de politieke
onderonsjes een echte » salon ou
on cause » geworden Dat was zo
te Steenokkerzeel in « faire Ie
point » van 9 6 74, waar Outers
(Geterse) Lucien de journalisten
te woord stond Het paneel onder
leiding van Louis XVI afwezig
was la Duchesse de Montretout
iets wat gedeeltelijk werd goed
gemaakt door de heer Rebuffat
die de nodige sfeer schepte in
het selekte gezelschap door een
pruimenmondje te trekken une
bouche en forme de cul de poule,
vertaling ten dienste van dhr
Geterse die ervan overtuigd is
snugger te zijn hij vergist zich
en het feit dat hij op zijn spitsbroeder Lagasse trekt
maakt
mets goed geen van beide is
camerageniek
Volgens Outers
wonen er m Brukselle 200 000
Walen ' Waarvan minstens de
helft Vlaamse namen hebbeVi zo
als o a Outers De rest een slor
dige 800 000 zijn het kan met
anders Vlamingen waarvan een
groot aantal zich voor frankofoon
laat doorgaan, frankofonen i die
van het vergezochte Frans van
Geterse geen jota begrijpen zij
geven zich ook de moeite met er
naar te luisteren
Voor de « rechten » van dat soort
frankofonen a la Vandebe staat
heel den Belgiek t onderste boven en dhr Andersen maar palaveren straffer nog hij gaat die
« Glatze » opnemen in zijn rege
ring Satan conduit Ie bal
Er staan andere belangen op
t spel m Broekzele dan die van
Brusselse
politieke
ruifknabbe
laars die jaarlijks honderdduizenden of zijn het miljoenen opstrijken was het maar om mets te
doen maar zij jagen heel Vlaan
deren in het harnas tegen Brus
sel waarvan met het politiek ge
broed het gelag betaald zij zijn
zeker van hun inkomsten, maar
wel de Brusselaars die hun brood
moeten VERDIENEN Het zijn met
alleen de sjeiks die de kraan kun
nen dichtdraaien
M C Tervuren

ZO€K€RC]€S
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 1 , zoekt passende betrek
king
Schrijv of tel naar sen W Joris
sen Louisastr 31 Mechelen tel
015/43596
R 64
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, Siemenstr 28 te Bree tel 011/
66290
R 69
Jonge dame, 17 j zoekt betrek
king als verkoopster St Niklaas
en omgeving
Licentiaat politiek en sociale wetenschappen zoekt interessante
werkkring bij voorkeur studie
dienst Gehuwd Legerdienst vol
bracht
Burg ingenieur elektromechamka
wonende te St Niklaas zoekt een
passende betrekking Legerdienst
volbracht Gok diploma technisch
ingenieur
Jonggehuwde dame met bureel
ervaring zoekt deeltijds werk als
beiïiende St Niklaas of omgeving
Medisch analyst (A1 hoger paramedisch van het korte type) Gehuwd Zoekt aangepaste werk
kring Antwerpen of omgeving
Voor verdere kontaktname
N
Maes Charlottelaan 115, St-Niklaas
R 70

OVER TE NEMEN :
Wegens dubbel bedrijf druk
bezochte en nieuw ingerichte
Vlaamse herberg met vergaderzaal in centrum Mechelen.
Bevr THYS Ludo, Bruselsestwg
394, 2800 Mechelen (tel. 015/
440.53).

BUITENLANDS KOMMENTAAR
Bij de deelstaatverkiezmgen
in Neder-Saksen van zondag
jl. zijn drie overwinnaars en
drie verliezers uit de stembus gekomen : stemmenverlies bij de SPD (3,3 t.h.)
maar een lichte rem op de
achteruitgang ; winst voor
de CDU (3,2 t h ) maar niet
genoeg om zelf een «Lands»regering te vormen ; een
FDP ten slotte die weer
haar intrede doet in de landdag, maar met slechts elf
elementen Toch zullen de
socialisten hun meerderheid
kunnen handhaven (met 78
zetels tegen 77 !) maar ze
kunnen dat voortaan alleen
door een samengaan met de
liberalen (67 SPD -f 11 FDP)
die zich al van te voren bereid hadden verklaard de koalitie die op nationaal niveau
bestaat ook op het niveau
van de deelstaat voort te
zetten Van haar kant moet
ook de CDU een domper
zetten op haar geestdrift. In
weerwil van haar stemmen-

WIJ 1

en zetelwinst zal ze in de
Bondsraad — de senaat van
het parlement te Bonn waarin de deelstaten zijn vertegenwoordigd — haar meerderheid niet kunnen vergroten Nu dat niet M gebeurd
berusten de socialisten In
hun nieuwe achteruitgang
die niet zolang geleden te
Hamburg in een stemmenverlies van tien t.h. kulmineerde De SPD zal echter
wel beseffen dat « de vuurproef van Helmut Schmidt »
(zo werd de inzet van de
landdagverkiezingen in N-S
omschreven) geen duidelijk
antwoord heeft gegeven op
de vraag of het nieuwe
staatshoofd de teleurgang
van de SPD kompleet tot
stilstand heeft gebracht...
Partijvoorzitter Brandt noemde de uitslag een tendensverandering ten gunste van
zijn partij. Om het gematigd
optimisme van Brandt te begrijpen moet men echter bedenken dat de voormalige

kanselier twee
jaar lang
harde noten heeft gekraakt.
De
heftige
kontroversen
rond zijn Ostpolitik, zijn ruzie met Wehner, de linksradikale juso's en de affaire
Guillaume die op 24 april
losbarstte hebben hem biezonder
gevoelig
gemaakt
voor simptomen van lichte
beterschap, zijn eigen aftreden was al een eerste stap
in de goede richting want
door zijn ontslag maakte hij
de weg naar de top vrij voor
de
talentvolle
Helmut
Schmidt die zondag alvast
een relatief sukses boekte
met het socialistisch stemmenverlies in de deelstaatverkiezingen (gemiddeld 8
t.h.) in Neder-Saksen tot
3,3 t.h. te beperken.
Bondskanselier Schmidt is
echter geen alomtegenwoordige duivelkunstenaar terwijl anderzijds de oorzaken
van de socialistische achteruitgang
(geldontwaarding,
onzekerheid inzake tewerk-

stelling en het radikalistisch
opbod van de juso's) onverminderd blijven bestaan. Bovendien zijn
de SPD-ers
weer eens afhankelijker geworden van de liberale FDP,
die vanouds een kameleontische politiek voert.
Inmiddels blijft ook de CDU
aangewezen op aktie en
waakzaamheid... en op de
hoop dat het charisma van
Helmut Schmidt tegen de
parlementsverkiezingen van
1976 van zijn aantrekkingskracht heeft verloren. Ontgoocheld zijn alleen diegenen die gehoopt hadden uit
de deelstaatverkiezingen van
Neder-Saksen
slotsommen
te kunnen trekken voor de
toekomst van de Duitse politiek op nationaal niveau.
De uitspraak van de soevereine kiezer lijkt wel een
orakel van Deifi waarmee
men voorlopig alle richtingen uit kan.
ADRIAAN VAN DUYN

17 jarige studente, zoekt vakantiewerk Daktylo en algemeen bu
reelwerk Direkte omgeving Ant
werpen Bericht geven aan prov
raadslid Roger Van Dijck, Scho
tenstwg 89 Brecht (tel
03/
13 89 50)
R 71
Een Vlaams nationalist zoekt een
betrekking als magazijnier 3de
middelbaar tweetalig + Engels
Heeft gewerkt als handelsverte
genwoordiger m onderhoudspro
dukten Momenteel werkloos in
gevolge familiale omstandigheden
Antwoord aan dr J Valkeniers
kamerlid, burgemeester Schep
daal
R 72
22 jarige jongeling
hoger middelbaar onderwijs (ekonomische
afdeling) zoekt passende betrek
kinq als bediende Tel 02-55 18 43
R 73
Verdeelhuis.^ van
elektronische
apparatuur te Bosvoorde zoekt
iemand voor een halftijdse be
trekking op woensdagnamiddag
en donderdag of vrijdag in voor
of namiddag Tel tijdens de dag
02/73 99 88 's Avonds 02/20 56 05
R 79
Zoekt aangepast werk, ergens in
Vlaanderen juffrouw
technisch
ingenieur industriële scheikunde
+
gistmgsbedrijven
(gediplo
meerd in 1973) Zich wenden tot
volksvert E Raskin Ursulastr 1
te Eigenbilzen tel 011/19454
R 74
Jonge dame 24 j diploma tech
nisch ingenieur industriële schei
kunde (4 jaar) zoekt passende be
trekking Schrijv of bellen naar
W Jorissen Louisastr 31 Me
chelen (015 43596)
R 75
Zoekt betrekking
gediplomeer
de kinderverzorgster
21 j
in
Gent of Brugge ook labo of ad
ministratie Kontakt
prov raads
hd Van Holderbeke Stationsstr
6 9950 Waarschoot tel
09/
77 33 78
R 76
Gezocht voor het Leuvense
Magazijnier opleiding en lager
middelbaar onderwijs kunnende
autorijden (wagen van de firma)
vergoeding 19 000 fr bruto
Hulpboekhouder voor notanaat
Hoofdboekhouder
met ervaring
voor wereldbedrijf
Vertegenwoordiger bij een firma
in speelgoed
Vrachtvoerder voor export naar
Duitsland (zeer interessante be
trekking)
Kontakt opnemen met kamerlid
Willy Kuijpers Swertmolenstr 23
3020 Herent tel 016/296 42
BIJ de stad Leuven worden poli
tieagenten in vast verband aan
geworven
Bijkomende inlichtingen kunnen
bekomen worden ten stadhuize
2de verdieping dienst Personeel
Inschrijven voor 1 juli 1974
R77
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WIJ STRIJDEN VERDER

ONS DOEL BLIJFT:
ZELFBESTUUR VOOR VLAANDEREN!
Nu de beslissing gevallen is en daarmee ook een einde gekomen is aan de
onderhandelingen waaraan wij hebben
deelgenomen is het ogenblik gekomen om pnze houding en de door ons
gevolgde politiek toe te lichten.
Toen wij de uitnodiging ontvingen van
(toen nog) formateur Tindemans om
besprekingen aan te vatten over de
vorming van een regering waarin de
federalistische partijen zouden opgenomen worden en die zou beschikken
over de grondwettelijk vereiste tweederde meerderheid en de meerderheid
in beide taalgroepen in het parlement
ten einde de gewestvorming door te
voeren, was het voor iedereen van
ons duidelijk dat de Volksunie deze
uitnodiging niet kon afwijzen. Het was
onze plicht de mogelijkheden die deze
formule bood om uit de impasse te
geraken, waarin de gewestvorming
zich sedert de grondwetsherziening
van 1970 bevindt, ernstig onder ogen
te nemen en zo mogelijk een stabiele
regering tot stand te brengen die niet
alleen de gewestvorming zou doorvoeren doch tevens het hoofd zou kunnen bieden aan de vele dringende problemen, o.m. de verontrustende inflatie. Het verloop van de besprekingen
op het kasteel van Ham te Steenokkerzeel werd gunstig beoordeeld door
allen die niet vooringenomen waren
en het groot politiek belang van deze
poging inzagen om het unitarisme te
doorbreken en tot een alternatieve
regeringsvorming die nieuwe perspektieven opende te komen.
Met tevredenheid werd in het Vlaamse land vernomen dat de Vlaamse
delegaties in onderling overleg en
eensgezind opgetreden waren, dat een
Vlaams front tot stand gekomen was
en men voor het eerst had onderhandeld « van gemeenschap tot gemeenschap ».
Er was duidelijk afgesproken dat men
eerst en bij voorrang over de gewestvorming zou onderhandelen, dat pas
nadien andere problemen aan de
beurt zouden komen en dat de betrokken partijen zich slechts definitief
zouden uitspreken nadat een globaal
akkoord zou bereikt zijn over het geheel van een regeringsprogramma.
De te Steenokkerzeel bereikte resultaten inzake de gewestvorming werden
gunstig beoordeeld : de Vlamingen
hadden op de belangrijkste punten
voldoening schenkende oplossingen
bekomen binnen het raam van de huidige grondwet. Van Vlaamse zijde was
er vooral over gewaakt dat de Vlamingen in het gewest Brussel de nodige waarborgen kregen (én in de
gewestraad én in het uitvoerend orgaan) en dat zij ook in de Vlaamse
gewestraad zouden vertegenwoordigd
zijn om het duidelijk te maken dat
zij blijven deel uitmaken van de
Vlaamse gemeenschap als volwaardige
Vlamingen. Hierin en in het statuut
voor het Brusselse gewest lag ook
de waarborg tegen een federalisme
met drie. Daarenboven werd bedongen dat het Vlaamse Gewest in de
Brusselse agglomeratie alle initiatieven zou kunnen nemen om er de
Vlamingen daadwerkelijk te steunen
en te beschermen tegen de verfransingsdruk.
Nog nooit was men er in geslaagd
een konkreet, uitvoerbaar plan voor
de gewestvorming te ontwerpen dat
aan de Vlamingen dergelijke waarborgen bood.
De onderhandelingspositie van de Vlamingen ten overstaan van de Franstaligen is echter zeer zwaar geschaad
door de grendels die enkele jaren geleden in de grondwet opgenomen
werden en door de toegevingen die
bij voorbaat reeds gedaan werden aan
de Franstaligen, zoals o.m. de pariteit
in de regering, de dubbele meerderheden, enz...
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een Franstalig ambtenaar of rechter.
Hoofdzaak voor ons was dat alle gemeenten van
het
arrondissement
Halle-Vilvoorde, met inbegrip van de
gemeenten met faciliteiten, ondubbelzinnig zouden opgenomen worden in
en onder de bevoegdheid vallen van
het Vlaamse Gewest. Feit is dat deze
(voorlopige en voorwaardelijke) toegeving van Vlaamse zijde verworpen
werd door de Franstaligen, meer bepaaldelijk door het FDF, waardoor de
onderhandelingen afsprongen en de
kans op het bereiken van een tweederde meerderheid vervloog. Vanzelfsprekend is dit bericht, al of niet aangedikt, over een toegeving aan de
Franstaligen zeer slecht ontvangen
geweest door de Vlaamse openbare
mening, die terecht oordeelt dat de
Vlamingen geen toegevingen meer
moeten doen.

De Vlamingen werden dan ook gekonfronteerd met allerlei eisen vanwege
de Franstaligen, o.m. in zake de grenzen van het gewest Brussel. Daarom
werd van Vlaamse zijde eensgezind
het standpunt ingenomen dat er geen
sprake kon zijn van een uitbreiding
van het grondgebied van het gewest
Brussel, dat alleen « beperkte, evenwichtige en wederzijdse grenskorrekties » konden onder ogen genomen
worden. Het is op het hardnekkig verzet van de Valmingen dat de onderhandelingen te Steenokkerzeel afgesprongen zijn.
Vermelden wij nog de taaie poging
door de Volksunie-delegatie gedaan
om onder de bevoegdheden van de
Gewestraden te doen opnemen het
recht om amnestie te verlenen. Gedurende uren hebben wij hardnekkig
ons standpunt verdedigd en bekwamen wij alvast de toezegging dat maatregelen zouden genomen worden om
te verhelpen aan de gevolgen van de
repressie en epuratie waaronder sommigen nog lijden. Konkrete punten
werden onder ogen genomen en er
werd ons beloofd dat een ministerieel
komitee zou opgericht worden om alle
problemen te onderzoeken en oplossingen voor te stellen. Ik meen te
mogen besluiten dat wij geenszins
beschaamd moeten zijn over de wijze
waarop wij te Steenokkerzeel de
Vlaamse belangen verdedigd hebben
en over de bereikte resultaten. Waarbij moet in acht genomen worden dat
alleen de gewestvorming besproken
werd en in samenhang hiermee de
amnestie.
Het is misschien spijtig dat er na
Steenokkerzeel een aantal weken verlopen zijn — tijdens dewelke Leo
Tindemans zijn minderheidsregering
vormde en voor Kamer en Senaat

kwam voor het investituur-debat —
vooraleer de partijen van Steenokkerzeel terug samen kwamen. Ondertussen had Perin het klimaat reeds bedorven o.m. door zijn uitlating dat
hij weigerda nog aan tafel te zitten
met mensen van de Volksunie.
Van bij het hernemen van de besprekingen werden de Vlamingen overrompeld door een ganse reeks eisen
vanwege de Franstaligen. Wij hebben
deze eisen voortdurend bestreden en
gepoogd ze af te zwakken. Indachtig
hetgeen wij (voorlopig) verworven
hadden in zake de gewestvorming,
indachtig ook het feit dat hoe dan
ook
een twee-derde
meerderheid
moest gevonden worden. In afwachting van het verder verloop van de
onderhandelingen, waar wij nog eisen
te stellen hadden, hebben de Vlaamse
delegaties toen aanvaard voorlopig en
onder voorbehoud van een globaal
akkoord waarover nog verder moest
onderhandeld worden, de idee te weerhouden van een inskriptierecht dat zou
kunnen verleend worden in nauwkeurig omschreven voorwaarden
aan
Franstaligen in de randgemeenten
rond Brussel. Dit inskriptierecht zou
slechts éénmaal verleend worden aan
de meerderjarige personen in deze
gemeenten gedomicilieerd en die er
uitdrukkelijk zouden om verzoeken.
Hierdoor zou aan het taairegime van
de betrokken gemeenten NIETS gewijzigd worden en de betrokken personen zouden geen enkele faciliteit bekomen in die gemeenten. Door woonstkeuze in een der gemeenten van de
Brusselse agglomeratie zouden zij
enkel de mogelijkheid krijgen te Brussel hun belangen in het Frans te
verdedigen in fiskale, gerechtelijke en
sociale gevallen waar zij moeilijkheden zouden hebben, ten overstaan van

In principe hebben zij die dit betogen
dubbel en dik gelijk. Maar wie kan
de Franstaligen hiervan overtuigen,
wie kan hen dwingen hun stemmen
die wij nodig hebben te geven zonder
akkoord ? Door de schuld van de heer
Eyskens en van de partijen die destijds, tegen het verzet van de Volksunie In, de slechte grondwetsherziening gestemd hebben zitten wij thans
in een dwangpositie.
Ik weet niet of wij uiteindelijk het
zgn. inskriptierecht zouden aanvaard
hebben. Dit kon slechts uitgemaakt
worden op het einde van de onderhandelingen, nadat er ook zou gesproken zijn o.m. over de splitsing van
het kiesarrondissement Brussel, over
de oprichting van een
provincie
Vlaams Brabant, over de uitbreiding
van de bevoegdheid van de kuituurraden, en over andere punten, nadat
wij in geweten zouden kunnen afwegen hebben of datgene wat wij konden bekomen voldoende belangrijk
was een toegeving te doen. Zo gaat
het bij politieke onderhandelingen en
daar ontsnapt men niet aan.
Dit is nu voorbij. De heer Perin en
zijn RW worden in de regering opgenomen. Wat de Vlamingen van de
regeringspartijen
bekomen
hebben
van de heer Perin en wat hij van hen
bekomen heeft weten wij niet.
Met zekerheid weten we dat deze
regering de gewestvorming niet kan
doorvoeren, vermits zij niet beschikt
over de vereiste meerderheden, zelfs
niet de meerderheid in de Franse taalgroep.
Zo eindigt een gedurfde, grootscheepse operatie in een vaudeville : Perin
in de regering, alleen maar om premier Tindemans te redden I Het is
zonder meer duidelijk dat Perin er aldus in geslaagd is het Vlaamse front
te doorbreken en de Volksunie, die
hij het meest vreesde en die hij verantwoordelijk stelde voor het harde
Vlaams verzet, uit te schakelen. Wij
stellen eenvoudig vast dat CVP en PVV
toegegeven hebben aan de chantage
van Perin. De Volksunie herneemt
bijgevolg haar volledige vrijheid van
handelen en optreden. Het is met het
grootste wantrouwen dat wij een regering, die in feite in handen is van
de heer Perin en die op ieder ogenblik
blootgesteld zal zijn aan zijn chantage,
aan het werk zullen zien. Wat thans
gebeurt is absurd en uitzichtloos ; de
Volksunie zal dan ook deze regering
bestrijden en alles in het werk stellen om de Vlaamse strijdbaarheid op
te drijven en de Vlaamse positie te
versterken in een onverminderd streven naar ons uiteindelijk doel : federalisme, de Vlaamse deelstaat, zelfbestuur.

F. VAN DER ELST
Algemeen voorzitter van de
Volksunie

WIJ 3

onze weR€LD
FRANKRIJK : NIEUW BUITENLANDS BELEID ?

PORTUGEES GUINEE
Erkenning van een regering na een staatsgreep of een éénzijdige onafhankelijkheidsverklaring zal in het algemeen geschieden als blijkt, dat het nieuwe bewind de macht stevig
in handen heeft en dat het zijn verplichtingen tegenover
het buitenland nakomt. Politieke en ideologische argumenten
spelen daarbij dikwijls ook een rol (Rhodesië, Chili) hoewel
meestal slechts tijdelijk.
Het is altijd moeilijk met zekerheid iets te zeggen over de
omvang en de invloed van klandestiene bewegingen. In april
1973 zei de leider van de PAIGC (Afrikaanse partij voor de
onafhankelijkheid van Portugees Guinea en de Kaapverdische
eilanden], dat zijn beweging een derde van het grondgebied
kontroieert. In de perskommunikees van de laatste tijd is
zelfs sprake van twee derde. Wat betekent dat «kontroleren»
van een land met een oppervlakte van meer dan 36.000 km2
(ter vergelijking Nederland 33.600 km2, België 30.500 km2]
en ruim 500.000 inwoners ? Portugal ontkent uiteraard, dat
de PAIGC een derde van het grondgebied zou kontroleren
wat daar dan ook onder mag worden verstaan. Volgens de
Portugezen heeft de PAIGC slechts enkele grensgebieden
onder kontrole en dan nog alleen maar 's nachts en als er
geen Portugezen in de buurt zijn. Wat er van zij, zoals het
Londense dagblad « The Times » schreef, de wereld zal wel
skeptisch blijven ten opzichte van verklaringen over het overnemen van het bestuur door de PAIGC zolang deze zich nog
niet in Bissau heeft gevestigd.
Thans is de zetel van de opstandelingen gevestigd te Conakry, de hoofdstad van het buurland Guinee. Toen de PAIGC
in september 1973 de onafhankelijkheid van Portugees Guinee
(Guinee-Bissau) uitriep, was president Sekou Touré van
Guinee ook de eerste die de onafhankelijkheid erkende, onmiddellijk gevolgd door de Sovjetunie, waar de opstandelingen politiek en militair worden gevormd en van waaruit de
rebellen worden bewapend. De andere kommunistische landen lietan met de erkenning niet lang op zich wachten, evenmin d ; meeste Afrikaanse en Arabische landen. Maar noch
de Verenigde Staten, noch Groot-Brittannië, noch Frankrijk,
noch Nederland en België, noch welk ander Westelijk land,
heeft de te Konakry zetelende « regering van Guinee-Bissau >erkend, evenmin de meeste Zuidamerikaanse landen. Van
toelating van « Guinee-Bissau » als lid van de Verenigde
Naties kan evenmin sprake zijn, daar toelating alleen kan
geschieden op grond van een voordracht van de Veiligheidsraad en de grote Westelijke mogendheden daar hun veto
zouden stellen.
Men knn zich ten slotte afvragen in hoeverre de buurlanden
Senegal en Guinee werkelijk streven naar de onafhankelijkheid van Portugees Guinee of dat deze landen niet eerder
denken aan anneksatie of verdeling.

EROEN

SAO TOME
EN PRINCIPE

WIJ 4

De eilanden Sao Tomé
en Principe vormen
tezamen een Portugese provincie in Afrika,
welke, in vergelijking
met de andere Portugese gebieden in Afrika weinig ter sprake
komt. De totale oppervlakte bedraagd 964
km2 hetgeen overeen
komt met de oppervlakte van de Zuidelijke Ijselmeerpolders of
nog geen drie tiende
van de provincie Brabant. Het aantal inwoners bedraagt 74.500,
waarvan
ongeveer
5000 in het hoofdstad
Sao Tomé.
Vroeger
waren
de
eilanden een verbanningsoord voor gestraften en voor Joden uit Portugal. Ook
werden er slaven uit
Brazilië tewerkgesteld.
Tegenwoordig bestaat
de bevolking grotendeels uit kontaktarbeiders afkomstig uit
andere Portugese provincies in Afrika.

AVD — De Franse assemblee
heeft eind vorige week met 294
stemmen tegen 181 voor het regeringsprogramma
van
premier
Jacques
Chirac gestemd. De
gaullisten stemden allen voor
terwijl hieromtrent tot kort vóór
de stemming geen zekerheid bestorvd. Veel ortodokse gaullisten
liepen immers met wrokgevoelens rond nadat Chirac zich tijdens de jongste verkiezingskampagne tegen de gaullistische kandidaat Chaban-Delmas had gekeerd en zich samen met 41
« deserteurs » achter Giscard
d'Estaing had geschaard. Uiteraard voelden diezelfde gaullisten
ook niet veel ver een bewindsploeg waarin « reformateurs »
als Lecanuet en Servan Schreiber
waren opgenomen.
Nu Chirac het vertrouwensvotum
op zak heeft kan hij allicht iets
gaan doen aan de luidruchtige hervormingsplannen van zijn president die in de regeringsverklaring
allesbehalve duidelijk zijn overgekomen. Voor de tandem Giscard-Chirac mag het wel een geluk heten dat stakingsakties vlak

NIXON
NIET LANGER
BOVEN DE
WET

NIxon

vóór de vakantieperiode nooit erg
populair zijn want anders ware
de sociale vrede, bedreigd door
de alsmaar doorhollende inflatie,
algauw verbroken. Nu is het
wachten geblazen tot na het zomerreces als de machtige vakbondsleiders (Séguy van de CGT
en Maire van de CFDT) samen
met de regering de hete hangijzers zullen vastgrijpen.
Inmiddels zal de nieuwe regering
niet naar haar intenties maar
naar haar daden beoordeeld worden en dit geldt dan vooral voor
haar buitenlandse politiek. Zowat
overal hoort men beweren dat
de regeringswisseling in Frankrijk en de vervanging van ministe van Buitenlandse Zaken Jobert,
een onstuimig kritikus van Washington, door Sauvagnargues een
nieuwe dialoog Europa-Amerika
zal bespoedigen. In die samenhang heeft zelfs een Kissinger
zich al vrij optimistisch uitgelaten. Maar in zijn regeringsverklaring van vorige week is Chirac terzake erg vaag gebleven. Hij bepleitte samenwerking met de VSA
« op voet van strikte gelijkheid »

en voorspelde gestadig overleg
met Moskou en goede betrekkingen met de Chinese volksrepubliek, de derde wereld en biezonder met voormalig Frans NoordAfrika. In verband met Europa
verzekerde hij dat Frankrijk zijn
Europese verplichtingen zal nakomen als het tijdens het tweede
semester van '74 het voorzitterschap van de Gemeenschap zal
waarnemen. Een magere belofte
die niemand verbindt en die niet
eens gekompenseerd wordt door
meer konkrete verklaringen over
de dialoog Europa-Arabische wereld waarvan sommigen zoveel
verwachten voor het oplossen
van hun energie-perikelen.
Men kan alsnog geen verkeerde
bedoelingen
toeschrijven
aan
mensen die de stekelige problemen onder een vloed van handige
peripetieën verbergen. Maar voorlopig lijkt alleen de toon gewijzigd terwijl het Frans buitenlands
programa aarzelt tussen kontinuiteit en lichte accentsverschuivingen ten opzichte van Groot-Brittannië.

AVD — Niemand zal beweren dat het Amerikaanse volk buitensporig
bewogen is door het ingedeukt imago van Richard Nixon. Hetgeen voorzeker niet wil zeggen dat het zijn president die eind vorige week door
de Watergate-jury als samenzweerder werd bestempeld biezonder genegen is. Die Grand Jury noemde Nixon een « unindicted co-conspirato » wat zoveel wil zeggen als « een samenzweerder die niet voor de
rechters moet ». Een salomonsoordeel dus en nog altijd een fameuze
tegemoetkoming.
Waarom de gemiddelde Amerikaan zo passieloos reageert heeft vele,
voorlopig onbewijsbare, redenen. Misschien kan hij de draagwijdte
van het schandaal gewoon niet langer vatten. Verder staat die gemiddelde Amerikaan vandaag meer sceptisch tegenover zijn eigen « onbegrensde » mogelijkheden. Het eerbiedig, haast serviel opkijken naar
het Witte Huis zit er niet meer in. Hij maakt distinguo's tussen sociale
en politieke loyaliteit. Bovendien weet hij niet precies hoe dicht zijn
president bij de wansmakelijke affaire betrokken is. Hij laat de informatiestroom van inbraken, sabotagedaden, chantage, steekpenningen,
meineden en aanverwante over zich heengaan. Allicht ervaart hij de
hele korruptie als een stripverhaal dat nog lang niet aan zijn ontknoping
toe is.
Na de jongste reaktie van de Grand Jury lijkt de muur van privilegies
waarachter Tricky Dick gewoontegetrouw ging schuilen voorgoed neergehaald. Ook Nixon staat nu niet langer boven de wet. De belangrijkste
beslissing moet echter komen van de kongreskommissie voor justitie.
Achtenveertig kongresleden die de openbare mening nauwelijks kent
moeten nu de knoop doorhakken en zeggen of het kongres al dan niet
een impeachment-procedure op gang brengt. Voorzitter Rodino van
de kommissie gelooft dat tegen uiterlijk 15 juli over Nixon's schuld
zal gestemd worden. Mocht de kommissie zich tegen de president uitspreken dan zou het Amerikaans kongres omstreeks 15 augustus de
zaak in behandeling nemen. Als daar een meerderheid voorhanden is
zou de senaat begin september de procedure afronden. Verder gaan
de vooruitzichten niet omdat teveel imponderabilia op de ontwikkeling
kunnen inwerken. Hoe zullen kongres en senaat reageren ? Allicht
treedt Nixon vrijwillig af — wat erg onwaarschijnlijk is. Misschien
slaagt hij erin de procedure op te schorten tot november en de tussentijdse verkiezingen.
Bovendien gaat Nixon nog in juni naar het M-0 om daar de politieke
vruchten te plukken van Kissingers diplomatie. En in die samenhang
vragen veel Amerikanen zich af of men de man kan verjagen die de
grote detente heeft bewerkt en die luidens eigen verklaringen de
wereld naar een nukieaire katastrofe heeft behoed.

RABIN : ISRAELS NIEUWE ROERGANGER
moeder ' Golda Meir. De rege(AVD) Sinds vorige week is ook
ringsverklaring van Rabin stoelde
in Israël een nieuwe premier aanimmers op twee elementen die
getreden. Met Jitzak Rabin (52) is
ook zijn voorgangers onaflaatbaar
voor de eerste keer een autenverdedigd hebben : geen ondertieke sabra, een in Palestina gehandelingen met de Palestijnen te
boren en getogen Jood aan de
Geneve, geen Palestijnse staat op
beurt. Achter hem staat een kleide westelijke Jordaan-oever. Anne koalitie van politici
uit de
dere knelpunten van socio-ekonoArbeiderspartij,
de onathankelijke
mische religieuse aard (Wie is
liberalen en de partij voor burJood ? Het stokpaardje van de
gerrechten.
nationaal-religieuse partij) liet hij
Alleen al de uitslag van het verin zijn maidenspeech
opvallend
trouwensvotum
geeft te bedenongemoeid.
ken of Rabin wel de man is op
wie Israël in de meest cruciale -'De premier is beslist geen nieuwe Mozes die zijn volk naar grote
ogenblikken van zijn 26-jarig polihorizonten zal leiden. Toen hij
tiek bestaan heeft gewacht. Zal
nog ambassadeur was te Washinghij verder afglijden naar politieke
ton was zijn pro-Amerikaanse inisolering, op internationaal
vlak
stelling zo fel dat een ironiserenkunnen voorkomen ? Zal hij erin
de Nixon hem verzocht meteen
slagen de sociale en ekonomische
in zijn State department te trekrisis in zijn land af te remmen
den ! En ook als generaal gaat
en het geschokt binnenlands verRabin niet vrij uit : in volle zestrouwen te herstellen ?
daagse oorlog (1967) toen Nasser
In weerwil van een paar gunde Golf van Akaba wilde blokke. stige tekenen (de regeringsleden
ren kreeg de generaal een zenuwzijn nu gemiddeld al tien jaar
inzinking en moest hij vervangen
jonger geworden !) verschilt het
worden. Ten slotte is hij niet lanpolitiek
programma
van Rabin
ger dan vijf maanden parlemenniet zoveel van dit van de nu
tariër (en twee maanden minister)
gepensioneerde » ijzeren groot-

geweest. Vandaag spelen zijn politieke neutraliteit en ideologische
onverschilligheid
tegen hem. Hoe
zal een uitgesproken
amerikanofiel kunnen weerstaan aan de
druk uit Washington die nu met
het oog op de nog altijd gespannen toestand in het Midden-Oosten mag verwacht worden ?
Menachem Begin van het rechtse
Likoed-biok leek wel goed geïnspireerd toen hij in zijn oppositierede verklaarde dat hij sinds de
Ark van Noé nog nooit zoveel
' duiven » op één til had zien zitten als in de bewindsploeg van de
nieuwe premier. Wat heeft Israël
te verwachten van een « duif »,
zoals Rabin die zijn
uitspraken
meer berekent op de Geneefse
Konferentie over het Midden-Oosten, dan op duidelijke
(politieke
en strategische)
elementen ?
Hooguit een overgangsbeleid dat
het land op nieuwe
verkiezingen
(waarschijnlijk
in de herfst) en
een nieuwe regering moet voorbereiden, een regering dan die niet
alleen op het
vredesverlangen
maar ook op de veiligheidsobsessie van het volk berekend is.
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SCHILTI
OP DE KAMERTRIBUNE
Donderdag werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers de bijgewerkte regeringsverklaring van de (met het RW) verruimde regeringTindemans besproken. VU-woordvoerder Hugo Schiltz hield daar een
indrukwekkende rede, die op alle banken met aandacht werd aanhoord.
Zelfs de rumoerige socialisten kwamen kennelijk onder de indruk : ze
werden er warempel stil bij.
Schiltz legde eerst uit waarom de Volksunie, na de jongste verkiezingen, ertoe besloten had besprekingen aan te gaan met het oog op de
vorming van een stabiele regering : de VU wilde daardoor de kans
grijpen op een goede gewestvorming, meewerken aan een algehele
politiek van vernieuwing, een bijdrage leveren in de strijd tegen de
galopperende inflatie en ten slotte ook eens een andere regeringsformule dan de eeuwige CVP-BSP-koalities een kans geven.
Het is in deze geest dat de VU aan de besprekingen heeft deel genomen te Steenokkerzeel en nadien. Haar onderhandelaars hebben zich
werkelijk ingespannen om een goede overeenkomst mogelijk te maken,
maar alles is tot tweemaal toe vastgelopen op de overdreven eisen
van Franstalige zijde. « Indien de Vlaamse onderhandelingspositie in
deze zaak moeilijk was » zo zei Schiltz, zich richtend tot de opmerkingen makende socialisten « dan is dit in hoofdzaak te wijten aan
het feit dat u, mede met anderen, in het verleden alle Vlaamse machtsposities in de unitaire staat hebt opgegeven en dat u te Brussel
zelfs de « vrijheid van de huisvader » zonder tegenprestaties hebt
toegelaten ».

De « komfortabele » positie waarin Martens (CVP) en Grootjans (PVV)
nu verkeren...

Vervolgens handelde Schiltz over
de allerlaatste fase in de onderhandelingen, over het veto van
Perin en de kapitulatie van Tindemans, Martens en Grootjans. De
VU-woordvoerder was op dat moment werkelijk meesterlijk op
dreef. Ziehier wat hij tot Perin
zei.
« Mijnheer Perin, u zal waarschijnlijk niet beledigd zijn wanneer ik
hier uw persoon in verband breng
met een Frans politikus van groot
formaat, Talleyrand. In dit verband zou ik u willen herinneren
aan een uitspraak van deze politikus, die over een bepaalde daad
van een ander politikus zegde :
« C'est pire qu'un crime, c'est
une faute » ('t Is erger dan een
misdaad, 't is een fout).
Laat mij toe u rustig en zonder
emotie te zeggen wat onze mening is over uw ultimatum :
« C'est pire qu'un crime, c'est une
faute ». Want wat u niet beseft,
mijnheer Perin, is dat u de Vlaamse gemeenschap beledigd hebt.
Deze gemeenschap telt zes miljoen mensen en is erin geslaagd
in een meer dan honderd jaar
lange strijd tegen vreemde bezetters, tegen de centraliserende
verfranste
bourgeoisstaat
van
1830 haar identiteit te redden en
haar eigenheid te bevestigen en
dit vanaf de rand van de afgrond
Ze is erin geslaagd in een meer
dan honderdjarige strijd op te
klimmen naar een eigen nationaal besef. Deze strijd, mijnheer
Perin, heeft bloed, zweet en tranen gekost. Ganse generaties in
Vlaanderen hebben ervoor geofferd : hun carrière, hun gezondheid, hun materiële belangen,
sommigen zelfs hun leven.
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Verscheurd in twee oorlogen,
waardoor het verdeeld werd, optornend tegen alles wat macht
had, Staat, leger, Kerk, financie,
politieke partijen, hebben de eenvoudige kleine Vlaamse mensen,
bijgestaan door kunstenaars, sociale werkers, leraars, idealistische flaminganten, dit mirakel
tot stand gebracht en van Vlaanderen een natie gemaakt. Een natie die — en dit wil ik aan alle
Franstalige kollega's zeggen —
aan niemand iets wenst te ontnemen en die in de eerste plaats
in vrede wil leven met de Waalse
buren, maar die ook verlangt dat
men eindelijk haar grondgebied
met rust zou laten, niets meer of
niets minder. Een natie die verlangt dat zij in de gemeenschappelijke hoofdstad Brussel — waarnaar zij dagelijks honderdduizenden mensen stuurt, eenvoudige
mensen, die met hun werk mede
de welvaart van deze stad maken
— zou gerespekteerd worden,
niets meer of niets minder. Een
natie die bereid is met haar nog
jong verworven en kwetsbare welvaart bij te dragen daar waar het
moet en rechtvaardig is in dit
land van ons, maar die moeilijk
kan aanvaarden bedreigd te worden in haar eigen innerlijke ekonomische, kulturele of sociale belangen.
Deze volwassen natie, mijnheer
Perin, heeft u gewild of ongewild
beledigd.
Welnu, Vlaanderen aanvaardt uw
veto niet. Wie de laatste dagen
in Vlaanderen zijn oren te'luisteren heeft gelegd weet dat dit
geen partijkwestie is, maar dat
zowel in socialistische als in katolieke, liberale of VU-middens de

reaktie dezelfde is : Vlaanderen
aanvaardt dit veto niet. Het is
een belediging.
Er is helaas meer, en erger. Want
beledigingen kunnen op misverstanden rusten en kunnen goedgemaakt worden. Maar met uw
veto heeft U het federalisme zelf
in het gedrang gebracht.
Laat mij zeer duidelijk dit zeggen : wanneer er een akkoord bestaat op basis van gemeenschappelijke besprekingen, komt het
noch U noch gelijk welke Franstalige partij toe zich te mengen
in de samenstelling van het
Vlaamse paneel dat aan deze besprekingen moet deelnemen.
De Franstaligen in dit land beschikken over een grondwet die
hen de pariteit in de machtsuitoefening garandeert. Zij krijgen de
helft van de ministers. Wanneer
er een akkoord mogelijk is over
een programma, gaat het hen niet
aan hoe de Vlaamse helft van
deze regering is samengesteld.
Zich daarop richtend tot eersteminister Tindemans zei de h.
Schiltz het volgende : « In dit
geval, mijnheer de eerste-minister, is U — naar ons gevoelen —
te ver gegaan. U hebt gekapituleerd voor het Waalse ultimatum.
Uw kapitulatie voor het veto van
de h. Perin is gevaarlijk en, wat
erger is, was niet noodzakelijk.
Gevaarlijk omdat U, wat U in uw
verklaring de geest van Steenokkerzeel noemt, in het gedrang
brengt. En daarmee bedoel ik de
inderdaad belangrijke vaststelling
dat men aanvaardt dat politieke
besprekingen van gemeenschap
tot gemeenschap gevoerd werden
en dat de ene gemeenschap zich
niet mengt in het innerlijk overleg van de andere gemeenschap.
Het gevaar, mijnheer de eersteminister, dat deze kapitulatie de
geest van Steenokkerzeel in dat
opzicht inderdaad kompromitteert.
Het Vlaamse front werd doorbroken. Gij hebt inmenging aanvaard
in de inwendige aangelegenheden van de Vlaamse groepen.
Anderzijds was deze kapitulatie
niet nodig. Ik wil voor deze
Kamer en voor het land duidelijk
verklaren dat wij, de Volksunie,
het nodige zouden gedaan hebben
om te voorkomen dat de regering
vóór het parlementair verlof in
de minderheid zou geplaatst worden. En dit om twee belangrijke
redenen.
Ten eerste, omdat wij de kansen
op voortzetting van het gesprek
willen openhouden en, ten tweede, omdat wij beseffen dat het
onverantwoordelijk zou zijn op dit
ogenblik, gelet op de financiële,
ekonomische en sociale toestand,
het land in een regeringskrisis te
storten.
Mijnheer de eerste-minister, de
CVP en de PVV wisten dit en het
was niet nodig het gestelde veto
te aanvaarden. Het was niet nodig te kapituleren.
Schiltz stelde dan de fundamentele vraag of de schema's van
Steenokkerzeel nog in dezelfde
optiek kunnen bekeken worden na
dit nieuwe feit van ongemotiveerde inmenging van een gemeenschap in de aangelegenheden van
de andere gemeenschap.
Hij richtte ten slotte een dringende oproep tot alle verantwoordelijke Vlaamse politieke leiders
om gezamenlijk, nog vóór men
voorlopige
instellingen
opricht,
overleg te plegen over de nieuwe
toestand die ontstaan is en de
gevolgen die daaraan verbonden
zijn .Intussen aldus de VU-woordvoerder, is het duidelijk dat de
VU geen medewerking kan verlenen aan de goedkeuring van
gelijk welke teksten zolang dit
overleg niet heeft plaats gehad en
zolang die fundamentele vraag
niet door de Vlamingen onder elkaar is beantwoord.
In de gegeven omstandigheden
kan de Volksunie dus ook haar
vertrouwen niet schenken aan
deze regering.

De politiek zit vol vermeende en ook vol echte tegenspraak.
De parodoksen zijn niet uit de lucht. Jarenlang heeft men de
Volksunie beschuldigd haar verantwoordelijkheid te ontvluchten, nooit eens positief te zijn en wat al meer. De dag
dat we dan wel eens positief zijn, stellen de Walen uiteindelijk een veto (ze weten waarom) en gaan de Vlaamse
partijen In op deze afdreiging. Wat onbegrijpelijk is en onaanvaardbaar.
In plaats van de beschuldiging van vluchtmisdrijf wordt ons
thans geduldig uitgelegd door CVP en PVV waarom ze verplicht zijn ons uit te sluiten en op de vlucht te drijven.
Jarenlang hebben we gestreden tegen de grendelgrondwet.
We konden deze moeilijke stof met onze beperkte propagandamiddelen moeilijk uitleggen aan de Vlamingen. Thans
zal iedereen moeten inzien dat we gelijk hadden. Walen en
Brusselaars plegen er chantage mee.
Wij hebben jarenlang gezegd « beter geen grondwetsherziening dan een slechte ». Later sprak Tindemans ons na
« beter geen gewestvorming dan een slechte ». Thans dreigt
het een slechte te worden want we zijn nog maar weg van
de onderhandelingstafel of de « verworvenheid » van de
Vlaamse senatoren, verkozen en wonend te Brussel, die lid
zouden zijn van de Vlaamse gewestraad valt weg. Zo gaan
we inderdaad naar een federalisme met drie.
Wij weten het wel. Er was bij de onderhandelingen geen
akkoord over een onderdeel zolang er geen akkoord was over
het geheel. Maar nu is het anders. De regering aanvaardt
deze stelling. Ze is ondertekend en dan wordt het lastiger.
Men schrijft thans zeer veel over het inschrijvingsrecht of
de persoonlijke faciliteiten en dat de Volksunie dat zou aanvaard hebben. Men vergeet weer eens dat het slechts om
voorstellen ging van de Franstaligen. Die kunnen, evenals
wij, alles voorstellen. De Volksunie is echter een demokratische partij.

VETO'S
EN
VLUCHTMISDRIJVEN
En zowel onze partijraad (ons hoogste beslissend orgaan) als
onze parlementsfrakties hebben duidelijk laten verstaan hun
oordeel te willen voorbehouden tot het hele onderhandelingsresultaat hen zou worden voorgelegd. Zover is het echter niet
gekomen.
De moeilijke positie van de Vlamingen is dat we niets meer
kunnen geven. Men heeft ons alles afgepakt. Vooral de regering Eyskens ten tijde van de jongste grondwetsherziening.
Het enige dat wij federalisten wilden prijsgeven was onze
meerderheid in ruil tegen echt federalisme. De heer Eyskens
gaf het weg voor een appel en een ei en zelfs zonder de
minderheidspositie van de Vlamingen te Brussel om te zetten in een echt paritair bestuur zoals hij dat wel deed, te
nationaal, door de gelijke verdeling van de ministerzetels op
te leggen door de nieuwe grondwet, naast alle mogelijke
grendels.
Wij beschouwen onze uitsluiting niet als een ramp. Wel
vinden we het jammer dat CVP en PVV ingingen op de afdreiging van RW, gesteund door de PSC. Het Vlaamse front
was ons dierbaar !
Zolang CVP en PVV niet volledig gescheiden zullen zijn van
PSC en PLP komt er van een echte gewestvorming niets in
huis. De Walen en Brusselaars blijven wat ze altijd waren :
egoïsten en imperialisten. Die hun partijgenoten hun mening
opleggen.
Het enige wat de Vlamingen nog kunnen is zoveel mogelijk
hun eigen gang gaan en in feite de grootst mogelijke zelfstandigheid grijpen en doorzetten. Wij moeten de Franstaligen in Vlaanderen voortaan behandelen zoals de Vlamingen
behandeld worden in Wallonië : vriendelijk wanneer ze zich
aanpassen, onverzoenlijk wanneer ze dit niet wensen. En de
beste oplossing die ik nog zie is de verhuispremie zowel
voor de Vlaming in Waals-Brabant als voor de Franstalige
in de randgemeente.
Het besluit uit heel de onderhandelingen zal in Vlaanderen
vlug worden getrokken. Zo we niet in vrede kunnen samenleven, moet elke taalgroep zoveel mogelijk haar eigen weg
gaan.
Voor de toekomst Is nog slechts een ver doorgedreven federalisme mogelijk. Zo dit wettelijk nog niet kan, zo kan het in
de geesten worden doorgezet. Eens zal de wet moeten volgen
want wat betekenen wetten zonder te stoelen op vaste
gebruiken 7
WIM JORISSEN
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HET VETO VAN PERIN TEGEN DE VU :

EEN VERNEDERING VOOR ALLE VLAMINGEN
Vorige week woensdag
verklaarde
RW leider Perm — nadat zijn Brusselse
FDF-bondgenoot door ziin onzinnige
eisen alle bruggen had opgeblazen —
dat de Volksunie met in de regering
mocht worden opgenomen
De Vlaamse pers reageerde op deze
aanmatiging van de grillige Luikerwaal
biezonder verontwaardigd

HET VOLK
Kan men van Vlaamse zijde kapituleren
voor het veto van het Rassemblement
Wallon tegen de Volksunie ? Dat zou
de h. Perin een machtspositie verschaffen die zijn numerieke betekenis en
zijn werkelijke invloed ver overtreft.
HIJ zou de feitelijke meester worden
van de situatie - als hij zijn zin niet
krijgt zou hij op elk ogenblik de regering in de minderheid kunnen stellen
en m de Wetstraat begint men nu stilaan in tT zien hoe onstandvastig en
wispelturig hij is.
De Volksunie heeft op de voorstellen
van de eerste-minister loyaal ja geantwoord In die omstandigheden zwichten voor de chantage van het RW ZOM
ten overstaan van de VU niet korrekt
zijn en de openbare opinie in Vlaanderen zou dergelijke handelswijze minachtend afwijzen als « vuile politiek »

In de Vlaamse pers werd er nadien de
nadruk op gelegd — en met onverho
len spijt — dat het « Vlaamse front »
daardoor een zware klap kreeg, en dat
de regering nu verder overgeleverd is
aan de grillen van de h Perm, terwijl
de echte gewestvorming
m de mist
verdwijnt

GAZET VAN
ANTWERPEN
Perm mag nu minister worden, maar
met verloochening van het hoofddoel
van zijn partij. Dat was immers een
echte gewestvorming als eerste stap
naar het federalisme.
Door tot de regering toe te treden en
de VU uit te sluiten, bestaat de kans
op een breuk tussen CVP, PVV en VU.
het Vlaamse front. Allicht hoopt Perin
dat de regering, onder druk van zijn
partij, een beleid zou voeren waardoor er tussen CVP en PVV enerzijds
en de VU anderzijds een kloof zou ontstaan. Met des te meer kans omdat
deze partij wel erg slecht beloond
werd voor haar inschikkelijkheid en
een hardere koers zal gaan varen.

HET VOLK
Het is onloochenbaar dat de Volksunie
zich tijdens het hele verloop van de
onderhandelingen voorbeeldig solidair
heeft getoond met de andere Vlaamse
partijen, blijk heeft gegeven van politieke realiteitszin en inschikkelijkheid.
Het is vrij zeker dat de Vlaamse opinie
— en wij bedoelen hier meer bepaald
deze die niet tot het kiezerskorps behoort — zich zeer zal ergeren aan het
veto van Perin, dat zij als volkomen
ongerechtvaardigd zal beschouwen.
Het is onbetwistbaar dat Perin en het
RW als de overwinnaars uit deze onderhandelingen komen. Het is in werkelijkheid een dubbele overwinning.
Om te beginnen zijn Perin en zijn RW
nu de meesters van de regeringskoalitie. Zijn onwrikbaar veto tegen de VU
bewijst dat Perin voor geen drukking
terugdeinst en dat hij wellicht zelf
meer dan men vermoedt onder druk
staat van het onberekenbare FDF. Wij
vrezen voor premier Tindemans en zijn
andere regeringspartners dat zij met
Perin en zijn RVV nog lang niet aan
het einde van hun zorgen zijn !
Perin heeft een tweede sukses behaald.
Op het kasteel van Steenokkerzeel was
hij, zoals de andere Franstalige onderhandelaars, zeer onder de indruk van

Rekenkundig kan Tindemans het stellen met de steun van het RW alleen.
Politiek bekeken, zeker om voor de
gewestvorming iets te kunnen doen,
heeft hij de VU nodig. Pas dan zou de
regering een stevige basis hebben en
zou er in de schoot van de ploeg een
normaal machtsevenwicht tussen Vlamingen en Franstaligen bestaan.
Sinds Steenokkerzeel is er een Vlaams
front ontstaan, dat ons de beperking
van het Brusselse gewest en de verbetering van het intern statuut voor
dat gebied opleverde. Dat front werd
gevormd door CVP en PVV met de VU
als loyale partner. Deze partij thans
uitsluiten, net alsof ze geen haar beter is dan het FDF, is onrechtvaardig
en tevens onverstandig.

De grondwet eist weliswaar alleen de
pariteit in het kabinet, en zwijgt over
de pariteit in het parlement ; en het
mag ook waar zijn dat in het land 61
t.h. Nederlandssprekenden naast 39 t.h.
Franssprekenden leven, zodat enig
overwicht in de meerderheid verantwoord kan zijn ; dat zijn voor de Walen teoretische argumenten. Perin
heeft er geen rekening mee gehouden
en zijn anti-Volksunie-veto gesteld.
Meteen heeft hij ook het Vlaams-Waals
federalistisch front verbroken, wat het
gesprek over de staatshervorming wel
niet zal vergemakkelijken.

HET LAATSTE
NIEUWS

VOLKSGAZET
Al zijn wij niet ontevreden aan wat de
extremisten van de ploeg Van der Eist
onder de nieuwlichtende leiding van
Hugo Schiltz overkomt, toch voelen
wij ons als Vlamingen, als het ware
kollektief vernederd.
Weihoe, het volstaat dat de ene of de
andere Luikse Perin dekreteert dat
een bepaalde Vlaamse groep die in de
regering wenst te treden dit niet mag,
opdat iemand die vier jaar eerste-minister hoopt te zijn en met wie alles
heet te zullen veranderen, zich aan dit
Waalse veto onderwerpt ?

HET LAATSTE
NIEUWS
De Volksunie heeft zich in het overleg
van gemeenschap tot gemeenschap als
een beleidspartij gedragen. Wordt de
VU in de huidige omstandigheden zonder meer met het FDF in de oppositie
gedreven, dan gaat de kans op de
verwezenlijking van de gewestvomring
volledig teloor.
Voor de afdreiging van RW-voorzitter
PPerin mag de regering niet zwichten.
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De verwezenlijking van de gewestvorming wordt door de halfbakken verruimingsoperatie niet vergemakkelijkt. Integendeel.
Om zijn Brusselse FDF-vrienden niet
voor het hoofd te stoten heeft RWvoorzitter Perin de aanwezigheid van
de Volksunie-politici aan zijn zijde halsstarrig geweigerd. Dit veto heeft in
kringen van de VU wrevel en zelfs
verontwaardiging gewekt. Door de VU
ondanks haar tegemoetkomende houding op zulke onheuse wijze te bejegenen dreigt er thans een nieuwe kloof
te groeien tussen de partijen, die tot
nog toe aan het gesprek van gemeenschap tot gemeenschap hadden deelgenomen.

GAZET VAN
ANTWERPEN

Ondanks de duidelijke
waarschuwin
gen in de Vlaamse pers aan het adres
van eerste-minister Tindmans zwichtte
deze zaterdagavond toch voor de chantage van Perm en gedroeg zich aldus
— samen met CVP-voorzitter Martens
en PVV-voorzitter Grootjans — - met
korrekt » en « onrechtvaardig » tegenover de Volksunie Door deze - onver
standige • daad ging meteen • de
kans op de verwezenlijking van de gewestvorming volledig teloor •

het Vlaamse eenheidsfront. Door zijn
veto tegen de VU is hij er in geslaagd
in dit front een wig te drijven, een
bres te slaan die wellicht onherstelbaar zal zijn.

BELANG
VAN LIMBURG

Perm vertegenwoordigt niet enkel het Rassemblement Wallon, maar ook het
Fransdolle FDF in de verruimde regering Tindemans. De parlementsfraktles van
FDF en RW vergaderen verder samen om hun taktlek te bespreken. Perin en de
andere RW-mannen in de regering zullen er wel voor zorgen dat zij goed op de
hoogte blijven van alles wat gebeurt in de schoot van de regering. Op de foto :
Perin (RW) en Defosset (FDF).

Uit de samenstelling van de verruimde
regering blijkt alvast dat we te doen
hebben met een «geforceerde operatie ». De kohesie van het kabinet zal
er allicht niet op verbeteren. En wat
het humeurige heertje Perin nog allemaal in zijn mouw heeft weet niemand. Ook eerste-minister Tindemans
niet. Alleen staat het vast dat de RWvoorzitter nu alle touwtjes van het
politieke maneuver in handen heeft.
Zodat Tindemans, hoe dan ook, een
stuk van zijn autoriteit kwijt is.
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/tKTU/ILIKIT
EUROPECH
Deze week stelde de VAB, bij
monde van haar voorzitter Jozef
van Overstraeten, een nieuwe
vorm van internationale dienstverlening voor haar leden met
pech voor. Het gaat om een
dokument dat « Europechdokument » werd genoemd en van
tel is in al de landen van Europa. Volgende week komen wij
uitgebreid terug op deze dienstverlening.

EUROPECH

DE WAAKHOND

met diensten gewaarborgd door de

POLITIEK
EN GROOT-KAPITAAL
Het RTT-schandaal is geen eksklusief « rood schandaal »,
waarin alleen BSP-ers zouden
betrokken zijn. Ook de CVP-PSC
en ACV-ACW duiken ergens op
in dit schandaal, zij het veel
meer onrechtstreeks dan de
BSP.
Het artikel « De bindingen van
de publieke sektor met de privésektor » door H. Spitaels in
« Kultuurleven » van maartapril 1974 (als dossier over de
achtergronden en oorzaken van
korruptie) is daarvoor revelant.
Schrijft de auteur : « Wij menen te moeten wijzen op de
« politieke dekking » van de
firma Soc. d'lmplantations et
d'lnvestissements, kortweg lil
genoemd, waarvan nu iedereen
weet hoe zij de RTT voor een
stuk heeft geplunderd. Deze firma is in feite een filiale van
Groep I, groot immobiliënbedrijf
met ongeveer 200 ingenieurs en
architekten.
Aandeelhouders
zijn o.a. Paribas (Maurits Naessens, BSP) ; Copeba (voorzitter
oud-CVP-minister Van Houte) ;
de NIM, een staatsholding ; de
Sociale Voorzorg (verzekeringsgroep ABVV en BSP met als beheerders Leburton, Willy Claes,
e.a. ; de Volksverzekering (ACVACW-CVP) met als beheerders
o.a. oud-staatssekretaris M. Van
de Wiele, ex-minister P.W. Segers, ACW-voorzitter W. Dhave,
ex-ACW-voorzitter en ex-minister R. Hulpiau, ex-minister Servais (PSC), sekr. gen. der kristelijke mutualiteiten Jean Hallet, ACV-promInente Eerdekens
(beheerder van Het Volk), ACVbig boss Jef Houthuys ; Assurantie
Belgische
Boerenbond
met o.a. beheerders kamervoorzitter Dequae en CVP-sen. A.
Lagae ».
Een « zeer broederlijk rood-geei
delen » zouden we zo zeggen...

TER ATTENTIE
VAN DE CROO
Rusteloze TAK-voorzltter Piet De
Pauw stuurde de kersverse minister, die verklaarde speciaal
te zullen zorgen voor het Nederlandstalig onderwijs te Brussel,
een briefje waarin hem enkele
feiten in herinnering worden gebracht. Zo de drukkingsmetodes
welke Nols van Schaarbeek elk
jaar toepast om zoveel mogelijk
Vlaamse ouders uit zijn gemeente ertoe te bewegen hun kinderen naar Franse scholen te sturen (de beruchte Nols-omzend-
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NEDERLANDSE
KULTUURRAAD

brief elke grote vakantie). Zo
ook de totaal onvoldoende mogelijkheden tot Nederlandstalig
onderwijs te Ukkel en Eisene.
Verder wees de TAK-voorzitter
de minister op de onwettige
Franse scholen in de Voerstreek, op het feit dat te StAgatha-Berchem (Brussel) de
« bewaking » — ook van Vlaamse kinderen — uitsluitend aan
Franstalige leerkrachten wordt
toegewezen, op het sistematisch afschuimen van de Vlaamse gemeenten Zellik en Schorisse om kinderen te ronselen
voor Franstalige scholen in de
nabijheid, en op het feit dat er
te Vloesberg in de rijkslagere
school sedert drie jaar geen
Nederlands meer wordt onderwezen, terwijl de wet dit nochtans voorschrijft.

Nogal onverwacht kreeg senator
Robert Vandekerckhove, oudvourzitter van de Cvf en gewezen voorzitter van de Nederlandse Kultuurraad, een ministerportefeuille in handen bij de
jongste
regeringsverruiming.
Algemeen wordt aangenomen
dat Tindemans de gelegenheid
heeft aangegrepen om hem een
troostprijs te geven, want het
is geweten dat Vandekerckhove
zeer tegen zijn zin het voorzitterschap van de Nederlandse
Kultuurraad heeft afgegeven aan
de liberaal Bascour. Daarbij zal
hij waarschijnlijk ook wel de
bijgedachte gehad hebben de
wispelturige en beweeglijke Perin te voorzien van een wantrouwige « waakhond ». Beiden zijn
immers gelast met de institutionele hervormingen.
Het ziet ernaar uit dat het tussen die twee al spoedig tot wrijvingen zal komen. Vandekerckhove gelooft immers niet in de
mogelijkheid van een goed regionaal akkoord, heeft een hekel
aan de federalistische partijen
en is trouwens een van die CVP.
ers die blijven zweren bij een
hernieuwde rooms-rode koalitie.
Van hem is de uitspraak berucht — de avond van de verkiezingen van 1968, die voor de
VU een triomf en voor de CVP
een nederlaag betekenden —
dat « de Volksunie er niet moest
aan denken over de rug van de
CVP naar de macht te kruipen ».
Wij zien niet goed in hoe een
man, die als een van zijn wensdromen koestert het eeuwig
vastspijkeren van de VU in de
oppositie, het kommunautaire
gesprek over enkele maanden
zal bevorderen. Een reden te
meer om ervan overtuigd te zijn

APPLAUS VOOR COPPIETERS

dat er van de zo vaak voorspelde « grote verruiming » in het
najaar helemaal niets in huis
zal komen.

SABOTEURS
De socialisten schijnen het in
de Kamer — bü het voeren van
oppositie — voornamelijk te
moeten hebben van gebrul en
getier. Van Eynde en Cools zijn
in dat opzicht trouwens niet aan
hun proefstuk.
Zij zijn kennelijk nog altijd niet
bekomen van de voor hen pijnlijke vaststelling dat zij toch in
de oppositie konden terechtkomen, zij die zich de jongste jaren zo onmisbaar waren gaan
voelen bij elke regeringsvorming.
Toen zij de ministeriële burchten moesten verlaten, waar zij
zich zo stevig genesteld hadden,
kende hun ziedende woede geen
grenzen. Zij gingen zich daarbij
aan allerlei baldadigheden te
buiten. In en om de Wetstraat
doen daarover verbijsterende
verhalen de ronde. Zo zouden
de BSP-ers niet alleen uit de
kabinetten van alles hebben
meegenomen wat hen niet toebehoort, maar ze zouden zich
tevens aan regelrechte sabotagedaden hebben overgeleverd.
Zo zouden ze van sommige ministeriële wagens de olie hebben afgelaten en vervangen
door... water. Het gevolg was
natuurlijk dat die wagens na
luttele kilometers totaal kapot
waren gereden. Als staaltje van
de politieke zeden bij sommige
lieden uit de « staatsbehoudende partij » kan dit alvast tellen.

VU-senator COPPIETERS hield een fel opgemerkte rede tijdens
de zitting van 4 juni jl., die trouwens applaus oogstte op vele
banken, zoals het beknopt verslag oOk aanstipt.
Vooraleer het verkeersbeleid en openbare werken aan te
snijden, stelde hij vragen over het kultuurpakt, hoever men
staat met de oprichting van de betreffende kommissie, wat
met de kredieturen (hier verzette hij zich tegen het standpunt van de VBO) terwijl hij inzake kunstonderwijs pleitte
voor pluralistische strukturen.
Inzake subsidiëring van socio-kultureel vormingswerk is de
minister te vaag. Qua kultuurpolitiek wordt er te veel aan
elitarisme gedaan, er moet naar de gewone mens gegaan
worden.
Inzake verkeer stelde spreker vast dat de auto het leven van
vele mensen bepaalt wegens de ordeloze versnipperde bebouwmg en een onvoldoende aantrekkelijk openbaar vervoer.
We geraken niet uit een helse kringloop, het verkeer is een
zware onrustverstorende faktor geworden, hoewel de mens
snakt naar rust en natuur. Eigenlijk zijn we op zoek naar evenwicht tussen verschillende welzijnsfaktoren. Senator COPPIETERS noemde daarom het beheersen van het verkeer een
must en benadrukte hierbij het belang van het openbaar
vervoer. Op die wijze kunnen nog overblijvende natuurgebieden gespaard worden. Verkeerswezen moet de prikkel worden
voor een mentaliteitsverandering i.z. verkeer. De regering
moet de grootscheepse wegenbouw afremmen en het openbaar vervoer sterk bevorderen Het is ongetwijfeld een ingewikkeld vraagstuk, maar een grondige studie is onontbeerlijk
wil men uit het slop geraken.
Daarom vroeg hij de steun van de ganse vergadering voor
een resolutie, waarbij de betrokken ministers gevraagd worden, een gemengde werkgroep op te richten met als opdracht
tegen 1 maart 1975 een rapport aan regering en kultuurraad
voor te leggen over de ontwikkeling van het openbaar vervoer en over de bezuinigingen inzake voor het verkeer toegewezen ruimten.
Senator VAN HAEGENDOREN diende van zijn kant vijf dekreetsvoorstellen in m.b.t. de bescherming van het landschap,
vervanging van de termen bewaarschool door kleuterschool,
subsidiering van sommige tijdschriften, wijziging van de wet
op de financiering en kontrole van de universitaire instellingen en tot bepaling van de voertaal van het hoger onderwijs in het Nederlands taalgebied.
Het mag wel even tot besluit onderstreept worden dat de
senatoren JORISSEN en BOUWENS en kamerlid MATTHEYSSENS resp. de kommissies voor radio en tv, voor onderwijs
en voor taalwetgeving en taaibescherming voorzitten.

STAD ANTWERPEN
ÈSM

ANVERS BILINGUE
Het .Antwerpse schepenkollege verstuurde tweetalige uitnodigingen voor de tentoonstelling « Belgische Beeldhouwkunst in Middelheim ». (Opening : 15 juni, 15 u.).
VU-gemeenteraadslid Ray De Bouvre reageerde hierop met
volgend geestig tweetalig epistel dat hij richtte « Au college
Echevinal de la Ville d'Anvers » :
Mesdames et Messieurs,
Menheren en Madammen,
Conc. : Sculpture Beige au Middelheym
Betr. : Belgische Beeldhouwl<unst in Middelheim
Je vous remercie chaleureusement de votre invitation pour
l'exposltion en rubrique. Warmen danl< voor uwe invitatie
van de expositie in rubriel<.
C'est avec plaisir que j'ai constate que vous avez rédigé ces
invitations en francais et flamand et je tiens a vous féliciter
de ce geste. Het is met pleizier dat ik geconstateerd heb dat
u de invitaties in het vlaams en Frans geredigeerd hebt en
ik feliciteer u voor deze geste. Finalement Ie college echevinal de la métropole a Ie courage de reconnaitre Ie fait que
la f land re n'est pas une region unilingue. Finaal de schepencollege heeft de moed voor te erkennen dat Vlaanderen niet
een eentalig regioen is. Bravo. (Brabo).
Je ne manquerai pas de signaler ce geste de politesse envers
les francophones a mes amis wallons, qui comme vous Ie
savez pratiquent déja depuis nombres d'années dans leurs
rapports officiels Ie bilinguisme: Ik mankeer niet van deze
geste te signaleren aan mijn waalse vrienden, die pratikeren
sedert getallen van jaren in hun officiële rapporten de tweetalligheid. Le bilinguisme étant Ie ciment de la Nation, n'estce pas. De tweetalligheid zijn de ciment van de Natie newaar.
II va de sol que je serai présent lors de l'ouverture de l'exposltion au Middelheym et j'espère pouvoir vous remercier
personnellement de votre gentillesse. Het gaat van sus, dat
ik présent zal zijn in de opening van de expositie en ik hoop
te kunnen u danken persoonlijk voor uw aardigheid. Entretemps je vous présente, Mesdames et Messieurs, mes salutations distinguées. Tussen de tijd presenteer ik u mijn voortreffelijke
salutaties.
Ray^ De Bouvre.
Conseiller Communal
Gemeen te raad si id.
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HET DE INFLATIE
NAAR
EEN KATASTROFE 7

Sedert maanden wordt er over inflatie
véél gesproken en geschreven, en ook
wie het woord niet precies begrijpt, voelt
nu stilaan wel wat het betekent : forse
prijsverhogingen en stijging van de levensduurte.
Op de keper beschouwd, is « inflatie >•
niets anders dan dat de vraag te groot
is in verhouding tot de hoeveelheid goederen en diensten welke te koop zijn.
Welnu, de vraag sluit in zich dat er enerzijds de wil is tot kopen (kooplust) en
anderzijds ook de mogelijkheid (beschikbare geldmiddelen).
Om de inflatie te bestrijden, moet men
dus ofwel de hoeveelheid beschikbare
goederen en diensten opdrijven, ofwel
de beschikbare hoeveelheid geld verminderen, ofwel de koopneigingen afremmen.
De eerste oplossing heeft, in de huidige
omstandigheden, weinig zin : de industrie draait praktisch op volle toeren, zodat de produktie haast niet kan toenemen.
De vermindering van het geldvolume is
wel belangrijk : de geldhoeveelheid is
de laatste jaren enorm toegenomen. In
1973 ontvingen we uit het buitenland
36,8 miljard frank, wat 17 miljard meer
is dan in 1972. De arbeidslonen in de
nijverheid stegen, in 1972 en 1973, met
gemiddeld 15 %.

r

Anderzijds verhogen de uitgaven van de
staat ook sneller dan de inkomsten. Gedurende het eerste kwartaal van het
jaar nam de Rijksschuld toe met 14,6
miljard in 1971, met 38,8 miljard in 1972,
met 43,6 miljard in 1973 en met 69,3
miljard in 1974, hetzij met 125 % per
jaar ongeveer. Het bedrag, dat de Staat
aldus uitgeeft, komt terecht bij ondernemingen en partikulieren, die dat bedrag
weer zelf kunnen uitgeven.
Het volume beschikbare geldmiddelen
kan op vele wijzen worden beperkt, c m .
door de spaarzin op lange termijn aan te
moedigen, door het verkrijgen van leningen moeilijker en duurder te maken, en
vooral door het « voorzorgssparen » aan
te wakkeren, zoals bijkomende pensioenvorming, verzekeringen allerhande, bouwsparen e.d.
Tenslotte zijn er de middelen tot afremmen van de kooplust : niet alleen kunnen de industriële en partikuliere verbruikers worden aangezet minder te verbruiken, doch ook hun keuze zou Ingrijpend moeten worden beïnvloed. Al te
vaak wordt veel geld uitgegeven om
prestige-redenen of uit ijdelheid (zgn.
status-simbolen zoals een tweede wagen
''• °en tweede verblijf), en ook ingevolo^
misleiding door de publiciteit welke minderwaardige goederen als betere kan

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN
ZIEKTEVERZEKERING TIJDENS VAKANTIE
IN HET BUITENLAND

O

Inzake de ziekteverzekering heeft Belgiè met verschillende landen overeenkomsten afgesloten. Wij
geven hieronder de voornaamste elementen hieruit
met betrekking tot de ziekteverzekering tijdens
vakantie-verblijf in het buitenland.
Wie kan van deze overeenkomsten genieten ?
*-^t^*Ste.;: arbeiders, mijnwerkers, bedienden, dienstboden, funktionarissen, studenten 3e niveau,
leden van klerus en van kloostergemeenschappen die door de staat bezoldigd worden.
Neen

o

zelfstandigen, mmder-valieden, niet beschermde personen, niet door de staal
bezoldigde kloosterlingen.

Bijkomend beginsel : De overeenkomsten zijn m
principe slechts van toepassing op onderhorigen
van de verdragsluitende landen en die in een van
deze landen verblijven. Op dit beginsel zijn evenwel uitzonderingen voorzien door verschillende
overeenkomsten.
Er bestaat een overeenkomst van ons land met de
EEG-lidstaten en verder met Spanje, Joegoslavië,
Griekenland, Algerié, Turkije, Marokko en Portugal.
Noteer dus : Er bestaat geen overeenkomst met
Lichtenstein, San-Marino en Monaco.
Wat moeten de begunstigden doen ?

o

Vooraleer te vertrekken — liefst 15 dagen bij voorbaat — vragen zij aan hun ziekenfonds een formu-

doen doorgaan. Het wordt de hoogste
tijd dat de reklame-technieken worden
gereglementeerd, en dat de verbruikersverenigingen doeltreffend worden gesteund in hun aktie om de kopers tot
een verantwoorde keuze te brengen. Ook
tegen alle mogelijke vormen van verspilling zou een genadeloze strijd moeten
gevoerd worden.
Wanneer men het jongste anti-inflatieplan
van de regering Tindemans onderzoekt,
dan moet men nuchter vaststellen dat
dit plan zich beperkt tot de oude, gekende
middelen welke men, ook in het verleden,
bij een normale inflatie, placht te hanteren en welke nu iets anders worden yeaksentueerd. Of deze oude middelen ook
voor een galopperende inflatie voldoende
en afdoende zijn, kan worden betwijfeld.
Opnieuw wordt ook beloofd dat de overleidsuitgaven zullen worden ingetoomd
en dat men zal streven naar besparingen.
Dat hebben we vroeger ook al zo vaak
gehoopt. We kunnen enkel hopen dat het,
ditmaal, menens zal zijn.
De aanmoediging van het sparen is totaal
onvoldoende : het renteniveau In ons
land blijft véél te laag. Een reden daarvan zal wel zijn dat de Staat zelve schulden maakt, en goedkoop geld zoekt. Bovendien wordt het sparen op langere
termijn niet aangewakkerd.
En van een psychologische beïnvloeding
van de verbruikers is er in het plan van
de regering helemaal niets te vinden. Er
bestaat nochtans geen twijfel over dat
er « gespekuleerd » wordt : gezinnen en
bedrijven trachten door hun aankopen de
prijsstijging vooruit te blijven, en kopen
dus eigenlijk vooraleer de behoefte er is.
Hoe meer het publiek zich van de inflatie
bewust wordt, hoe groter het gevaar dat
het, uit de inflatie, zou vluchten in een
overbesteding, en aldus nieuwe inflatie
veroorzaken.
Welnu, de vervroegde aankopen moeten
uiteindelijk tot een verzadiging leiden :
wanneer de grens bereikt wordt, zal de
vraag spektakulair kunnen inzinken.
Het plan van de regering voorziet haast
niets om een dergelijke katastrofe te
voorkomen. En dat is bijzonder onverantwoord I

ALBRECHT DE SCHRIJVER
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lier. Vermeldt in Uw aanvraag : vakantie-land(en),
periode. Uw stamnummer.
Tijdens de vakantie en in geval de noodzakelijkheid
zich voordoet, wordt dit formulier voorgelegd aan
het plaatselijk verzekeringsorganisme waar men de
lijst van de erkende geneesheren en instellingen
kan krijgen. Let wel : U dient uit deze lijst te
kiezen, zoniet vervalt het recht op tussenkomst.
Wat moeten de niet-begunstigden doen ?
Indien betrokkenen in het buitenland ziek worden,
dienen zij ter plaatse alles te betalen. Ze moeten
de ereloonnota's en fakturen zorgvuldig bijhouden
om ze, bij hun terugkeer in België, aan hun ziekenfonds ter uitkering volgens de Belgische normen
voor te leggen. Noteer twee belangrijke zaken :
1. het moeten autentieke stukken zijn (papier met
hoofding van arts, kliniek, enz.) ; 2. vraag steeds
voldoende details op de nota's of fakturen, om de
Belgische instellingen toe te laten de tarieven toe
te passen.

UJ

Sedert een paar weken al worden regelmatig loten Belgisch varkensvlees die in
West-Duitsland ingevoerd worden door
de voedingsinspektie van dit land teruggestuurd. Reden : het vlees bevat een te
hoog gehalte antibiotica, een gehalte dat
in ieder geval te hoog is om het vlees
door de könsument zomaar te laten verbruiken. Het is inderdaad bekend dat de
verbruiker resistent kan worden tegen
antibiotica door het eten van vlees dat
een te hoge dosis antibiotica-residuën
bevat zodat de volksgezondheid in zekere mate bedreigd wordt.
Het gebruik van antibiotica in de veeteelt
is al een paar tientallen jaren oud, tenslotte kunnen ook dieren ziek worden of
besmet geraken en de antibiotica kunnen
hier met sukses gebruikt worden. Voor
de kweker zitten hier niet onaardige
v'oordelen aan vast. Men bekomt een
snellere groei en een hoger rendement
iets wat tenslotte ook de verbruiker niet
koud kan laten want door het gebruik
van deze geneesmiddelen word de produktieprijs lager en dat moet normaal ook
zijn weerslag hebben op de kleinhandelprijzen. Tot voor enkele jaren heeft men
dit laatste argument, dat inderdaad ver
van onzinnig is, steeds overmatig in een
gunstig daglicht geplaatst zonder genoeg
oog te hebben voor de mogelijke nadelige
invloed op de volksgezondheid. Dat daar
verandering in komt wordt o.m. bewezen
door de jongste maatregelen van de WestDuitse overheid.
Terecht zullen Belgische verbruikers zich
afvragen waarom in Duitsland wel en
bij ons hetzelfde varkensvlees niet wordt
afgekeurd. De reden is eenvoudig : de
Duitsers gebruiken analysemetoden die
veel nauwkeuriger zijn dan de onze of
m.a.w. de Duitse eetwaren-kontrole is
strenger dan de Belgische. Onze wetgeving gaat er indedaad nog altijd teveel
van uit dat een aantal geneesmiddelen,
bestrijdingsmiddelen, additieve enz. niet
zo schadelijk zijn als in het buitenland
wordt beweerd (en « die • uit het buitenland steunen zich nochtans ook op wetenschappelijke orKJerzoeken om hun oordeel
uit te spreken) ? Overigens komt daar
nog bij dat de kontrole-organismen die
moeten instaan voor keuring vaak nog
kampen met personeelsgebrek.
Ons Inziens heeft West-Duitsland het
nochtans bij het rechte eind als er streng
gekontoleerd wordt want je kan de volks,
gezondheid maar afdoende beschermen
wanneer alleen deze stoffen mogen gebruikt worden waarvan vaststaat dat ze
helemaal onschadelijk zijn voor de volksgezondheid of wanneer ze in zulkdanige kon.
centraties voorkomen dat hun onschadelijkheid onder een bepaalde grens wetenschappelijk vaststaat. Het uit de handel
nemen van vlees dat niet aan de normen
voldoet is nochtans een noodmaatregel.
De overheid zou bv. zelf al het gebruik
van sommige antibiotica, bestrijdingsmiddelen, additieven, enz. gewoon kunnen
verbieden. Verder ontbreekt het In dit
land nog teveel aan een degelijke en eerlijke begeleiding van de kwekers. Deze
laatsten zijn aan hun lot overgelaten en
worden dan maar op sleeptouw genomen
door « voorlichters » die het (zacht gezegd) echt niet nauw nemen met de
volksgezondheid.
Natuurlijk zoiets bereik je niet van vandaag op morgen doch de ministeries van
Volksgezondheid en Landbouw zouden
best morgen al de handen uit de mouwen kunnen steken maar we betwijfelen
wel zeer sterk of dat zal gebeuren.

Bijkomend
1. Voor landen waarmee België geen overeenkomst
afsloot, zullen de verstrekkingen slechts vergoed worden in het raam van de Belgische ziekteverzekeringswetgeving. In elk geval : Alle dokumenten goed bijhouden.
2. De verzekeringsmaatschappijen bieden tijdelijke
kontrakten aan die de lakunes in de internationale ziekteverzekerings-regeling kunnen opvullen.
Raadpleeg hiervoor Uw verzekerings-makelaar.

Cw.
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Tijdens de onderhandelingen voor de regeringsuitbreiding
brandde de
parlementaire werklust op een laag pitje. Er is dan ook niets denderends te vertellen over de aktiviteiten van vorige week.
Het aksent bij de VU kwam te liggen via interpellaties op het energiebeleid en de steenkolenproduktie,
en op een verklaring van fhinister
Vanden Boeynants over het taaidekreet en de benoemingen in het
leger.
INTERPELLATIES
We hoeven niet meer te onderstrepen dat VU-kamerlid OLAERTS
sinds jaar en dag pleit voor een
gezond kolenbeleid en daarbij
aandringt op een stopzetting van
de mijnsluitingen eensdeels en op
een expansie van de kolenproduktie anderdeels, althans in de Kempische mijnen. De energiekrisis
heeft onze Limburgse volksvertegenwoordiger volop gelijk gegeven, en nu is hij niet langer een
<• roepende in de woestijn •>. Dat
bleek uit het antwoord van minister Oleffe (Ekon. Zaken) op de
interpellatie OLAERTS, die nogmaals kritisch en opbouwend de
situatie in de energiesektor, meer
bepaald de kolensektor onderzocht en nog eens aandrong op
een beleid op lange termijn en
o.a. eiste dat de onderbetaling
van de cokes ten voordele van de
Waalse Industrie zou ophouden.
Ook pleitte hij voor een revalisering van het sociaal statuut der
mijnwerkers en eindigde aldus
« Ik hoop in het antwoord van de
minister een nieuw geluid, met
Europese resonantie, te mogen
horen ». Te oordelen naar zijn
repliek op het ministeriële antwoord bleek dit laatste aan
OLAERTS verwachtingen te beantwoorden, er komt een kentering
ten goede voor de Komplache
mijnen (omdat het ook niet anders kan. .). Met dat al krijgt
ons kamerlid over de hele lijn
gelijk I
VU-kamerlid MATTHEYSSENS van
zijn kant nam Van den Boeynants
op de korrel, in een eerste interpellatie wegens diens verklaring
voor de RTB (Faire Ie point) • dat
het dekreet op het taalgebruik in
het bedrijfsleven — dekreet Vandezande — nooit zou toegepast
worden ». Kamerlid MATTHEYSSENS verdedigde gloedvol het dekreet en zei besluitend dat de VU
meer dan ooit zou ijveren voor
de toepassing van het dekreet.
De minister verdedigde zich met
te zeggen dat hij in deze uitzending optrad als kandidaat voor de
jongste verkiezingen, voor de
vuist sprak en over geen tekst
meer beschikte. Ook al verklaarde de minister, het dekreet af te
keuren, toch was hij tegenover
zijn interpellant verplicht te erkennen « dat ook voor hem de
wet de wet blijft •. Hij loochende
feitelijk de beschuldiging en werd
in het nauw gedreven. Hij kon beter zijn gezicht redden na de
tweede interpellatie MATTHEYSSENS, die zei verontrust te zijn

door het Informeren door de generale staf bij officieren naar de
huistaal en de taai, waarin de kinderen studeren. De interpellant
zag daarin een beïnvloeding van
het gezins- en gezelschapsleven,
terwijl de nederlandstalige officieren en onderofficieren bij herhaling volksverbonden chefs eisten. Daarmee moet bij de rekrutering van Vlaamse officieren rekening gehouden worden. Minister
Van den Boeynants ontkende elke
achterbakse bedoeling en zei dat
deze informatie slechts dient, om
te vermijden dat bij mutatie de
betrokken kinderen in een plaats
terecht komen waar ze geen onderwijs in hun taal zouden kunnen genieten Roerende bezorgdheid dus. .
VU-kamerlid LUK VANSTEENKISTE
interpelleerde
staatssekretaris
Poma over de onaanvaardbare inplanting van een elektriciteitscentrale te Harelbeke-Stasegemen de katastrofale gevolgen hiervan voor het leefmilieu in het arrondissement Kortrijk. Staatssekretaris Poma poogde te minimaliseren en maakte van zijn antwoord tevens een klaaglied over
gemis aan eigen strukturen voor
zijn ambt. Een middel als een
ander om de aandacht af te leiden.
In de vragenreeks werd staatssekretaris Geens (Begroting en Wetenschapsbeleid) door VU-kamerlid KUIJPERS aan de tand gevoeld
over de benoemingspraktijken bij
de administratie van de begroting,
waarbij de staatssekretaris ontkende dat er een bijkomende specifieke bekwaamheid
vereist
wordt om open verklaarde ambten
te bekleden.
Van zijn kant drong VU-kamerlid
RASKIN bij staatssekretaris Poma
aan op kontakt met de Nederlandse overheid om een verdere
bevuiling van het Maaswater tussen beide Limburgen te voorkomen, verzoek waarop de heer
Poma positief reageerde.
BRUXELLES SLOKOP
In de Vaste Afdeling voor Kuituur werd de begroting van de
gemeenschappelijke kulturele zaken 1974 besproken. VU-kamerlid
NELLY MAES stelde vast dat Brussel met een groot deel' van de
koek gaat lopen. Zo worden de
zgn. objektieve verdelingskriteria
omgebogen ten voordele van de
franstaligen. Ze pleitte voor het
nader betrekken bij het kultureel

beleid van de gemeenschappelijke
instellingen van de twee kommissies. Ook internationaal moet men
van de gemeenschappen uitgaan,
juridische bezwaren zijn vaak
slechts voorwendsel om het hek
aan de oude stijl te laten hangen.
De kultuurraden moeten ter zake
initiatieven kunnen nemen. Ze
pleitte derhalve voor een nieuwe
aanpak.
WETSVOORSTELLEN
Twee wetsvoorstellen van VU-kamerlid VALKENIERS (splitsing van
het kiesarrondissement Brussel
en opheffing van art. 7 van de
wet van 2 augustus 1963 op het
gebruik der talen in bestuurszaken) een van VU-kamerlid MATTHEYSSENS (sociaal-ekonmische
maatregelen ten gunste van kleine en middelgrote ondernemers)
en een van VU-kamerlid GOEMANS (wijziging van het reglement op de technische eisen voor
motorvoertuigen en aanhangwagens) werden in overweging genomen.
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DRINGENDE OPROEP !
NOODFONDS
GROTE STAKING
Enkele weken geleden heeft het Hof van Beroep te Luik uitspraak gedaan in een zaak, die dateert uit de tijd van de Grote Staking in de Limburgse Mijnstreek (januarl-februarl 1970).
Het betreft hier een betaling van 94.334 fr., die werden aangewend voor de aankoop van voedselpakketten voor de uitgehongerde 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 d«
toenmalige stakingsleiders.
Wij zijn dan ook zo vrij vanaf heden een steunlijst te openen : PR 000-0147697-63 van de Volksunie, Voldersstraat 71
te 1000 Brussel, met vermelding Noodfonds Grote Staking.
Wij rekenen op uw solidariteit 1
Het Partijbestuur.

WERELDBEKER VOOR IEDEREEN !
In spoedbrieven aan de minister
van Nederlandse Kultuur en aan
BRT-direkteur-generaal
Vandenbussche ,stelt VU-senator COPPIETERS voor, de voetbalwedstrijden voor de Wereldbeker heruit
te zenden, geheel of gedeeltelijk,
ten behoeve van de tienduizende
werknemers die in twee- of drieploegenstelsel werken, zodat ze
één op de twee of twee op de
drie weken het spektakel zullen
moeten missen. De senator hoopte dat zo spoedig mogelijk gevolg
aan zijn verzoek zal gegeven worden en dankte bij voorbaat namens de tienduizende arbeiders
in ploegenstelsel.

AKTIVITEITEN
VAN HET
DOSFELINSTITUUT
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, Tribunestr. 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.

DOSFELINSTITUUT y.z.w.
MOTIE
VAN DE SENAATSFRAKTIE
De senaatskommissie Nationale
Opvoeding sprak zich uit voor de
verdaging van het wetsvoorstel
COPPIETERS en ks. op het invoeren van de afkorting ing voor de
dragers van de titel van technisch ingenieur.
De senaatsfraktie van de Volksunie verwerpt de stellmg van de
regering en van alle andere partijen alsof dit probleem zou samenhangen met het wetsontwerp
op de industriële ingenieurs.
Zij is de mening toegedaan dat
de afgestudeerde technische ingenieurs, gezien hun opleiding,
het volste recht hebben de ingenieurstitel te dragen in Europees
verband.

Tribunestraat 14 tel . 02/19.12.02

1000 Brussel

VOLKSUNIESTUDIEDIENST
Tribunestraat 12
tel. : 02/17.90.75

1000 Brussel

De kantoren van het Dosfelinstituut en de VU-Studiedlenst
zullen gesloten zijn van 11 tot 18 augustus e.k.
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ANTWERPEN
JUNI
ANTWERPEN (Arr.)
AMNESTIE
Het VU arr bestuur en Vujo arr
feliciteren onze Borgerhoutse VUjongeren voor hun moedig initia
tief en doorgevoerde « amnestielionqerstaking » van 31 mei t e m
3 luni 74 Mede door uw inzet
blijft het amnestie probleem en
de amnestie eis in de aktualiteit
Dank vooi uw gewaardeerde offervaardigheid
ARR NAJAARS-BAL
Tijdens onze arr raad van 14
dz werden alle afdelingen in het
bezit gesteld (via hun arr raadsafqev) van de nodige toegangs
kaarten voor ons •• Arr Bal » van
7 december e k Alle afdelmqs
bestuursleden gaan aan de ver
koopslag Met de Vakantieperiode
in t zicht zal dit voorzeker met
te zwaar vallen om zodoende
van ons najaaisfeest een topavond te maken in het raam van
. 20 laar VU »
ANTWERPEN (Stad)
DIENSTBETOON
Het sekretariaat is alle dagen
toegankelijk van 9 tot 16 u 30 en
s maandags tot 19 u
KOO
Afspraken voor dienstbetoon
voor mensen uit Antw Stad met
problemen die de KOO van Ant
werpen aangaan tel De Boel
33 97 90 of De Laet 33 68 92
WIJKBIJEENKOMST
Donderdag 13 juni om 20 u 30
in lok Bierstal Klapdorp 6, voor
leden en simpatisanten der twee
de wi|k
VUJO
Verschillende aktiviteiten waar
onder huisbezoeken op L-O Voor
meer inlichtingen
Viaene An'ta
tel 33 9136
GEMEENTERAADSLEDEN
Buiten hun drukke bezigheden
doen onze
gemeenteradsleden
eveneens aan dienstbetoon Bij
hen thuis op afspraak Ten gerieve
van onze « Wij .-lezers hun adres
sen
Berger^ Gerard St-Jans
vliet 19 Antw tel 33 91 65
De
Bouvre Ray Aug Vemeylenl 3,
Antw tel 19 02 57 De Lie Staf
Priesterst 36, Berendrecht tel
68 66 59
De Rijck Gerda Draakstr 36 Antw tel 30 49 88 Lens
Werner Amerikalei 21 Antw tel
38 93 42 Schiltz Hugo Te Gouwe
laerlei 134 Deurne tel 24 78 24
Viaene Anita
Bisschopstr
19
Antw tel 33 91 36
Waqemans
Herman Stefaniestr 14 Antw
tel 38 22 33
KONTAKTBLAD
Volgend nummer begin juli
BERLAAR
GEMEENTERAAD
De jaarlijkse Guldensporenvie
rirrg gaat door op vrijdag 12 juli
m de zaal van de humaniora
(kloster] Op voorstel van ons ge
meenteraadslid
Walter
Luyten
zullen alle Berlaarse partijen bij
eenkomen vooraf om een geza
menlijk Vlaams eisenprogramma
op te stellen Een Steenokkerzeel
in t klem dus
IJZERBEDEVAART
De VU en de Vlaamse Kring
leggen gezamenlijk een autobus
in naar de IJzerbedevaart op 30
juni Talm met langer om in te
schrijven want de plaatsen zijn
beperkt Naam opgeven bij Stan
De Laet Meistr 4 (03/82 17 68)
Paul De Belser Aarschotsebaan
185 (03/82 18 89)
Luk De Wilde
Melcauwnestwg 46 (015/24490)
Walter Luyten
Liersestwg 140
(03/82 11 93)
BOOISCHOT
GULDENSPORENFEESTEN ZAAL « DE KIEVIT »
28 juni te 20 u
Salix Alba
(voor de jeugd) ingelicht door
Vujo 50 fr
29 juni te 20 u
dansfeest met
het Show Teen Orkest o I v Jos
van Gastel met zanger Rivello
Gastvedette Gonny Neefs 50 fr
7 juli te 14 u 30 groot kinder
feest met Julito Billy White Gil
Ricardo Tony Decora en presen
tator Pol Van Gamp Inkom gratis

WIJIO

BOOM
IJZERBEDEVAART
In samenwerking met de VU af
delingen van de Rupelstreek or
qaniseren wij onze deelname aan
de IJzerbedevaart (30 6 74) In
schrijven en plaatsbespreking bij
onze bestuursleden
BORGERHOUT
KAARTEN
Voor de IJzerbedevaart zijn te
bekomen bij mevr Van Geert Lt
Lippenslaan tel 36 68 29
VUJO
Vujo Borgerhout legt een bus m
naar de IJzerbedevaart te Diks
muide Vertrek te 7 u aan het
gemeentehuis en te 7 u 10 aan
de Vesper op te Boeiaerlei Na
Diksmuide gaat de tocht naar
Oostende Prijs
100 fr In te
schrijven bij Vujo verantwoordelijke Guido Weyn Gitschotellei 335
tel 21 42 83
11 JULI
We vragen graag uw aandacht
voor de gemeentelijke Guldensporenviering op vrijdag 28 juni
te 20 u in zaal Roma voor het op
treden van het Ballet van Vlaan
deren i Kaarten zijn te bekomen
op het gemeentehuis
LEDENVERGADERING
Gaat door op vrijdag 21 juni te
20 u in de zaal «Nieuwe Carnot»
We verwelkomen de nieuwbakken
senator Oswald Van Ooteghem
Het IS de laatste afdelingsaktiviteit voor de verlofperiode waarop
vij u allen verwachten
ARR BAL
De «Nacht van de Vriendschap»
hetwelk geplaatst is in het teken
van 20 jaar Volksunie gaat door
op zaterdag 7 december a s in
Alpheusdal Houd deze datum vrij
U kunt nu reeds kaarten bekomen
bij ons arr bestuurslid Hugo An
dries Turnhoutsebaan 166 tel
36 59 67 en de afdelingsbestuurs
leden
BEVLAGGINGSAKTIE
Ook bij u klauwt de leeuw aan
uw gevel op 11 juli Wie nog geen
vlag heeft kope er een bij gemeenteraadslid Frans Dirks Karel Van
den Oeverstr 26 Prijs
350 fr
BORSBEEK
IJZERBEDEVAART
Op 30 juni as allen naar Diksmuide We gaan met eigen wagen Vertrek om 8 u aan de kerk
(centrum) Zij die niet over eigen
vervoer beschikken kunnen'^kon
takt nemen met een der bestuurs
leden
LFEUWEVLAGGEN
Omdat alle gegadigden de kans
zouden hebben zich een « echte »
leeuwevlaq aan te schaffen te
qen de Vlaamse feestdagen zal in
de tweede helft van juni met de
ze vlaggen gekolporteerd worden
ZIJ die met zolang kunnen wachten kunnen nu reeds een vlag
bekomen bij Jos Peustjens Luc
Hend'ickslei 22 tel 21 24 70

bus ingelegd naar de IJzerbede
vaart op 30 juni Terugkomst rond
19 u , met mogelijkheid van een
maaltijd in « Trefpunt » Prijs
125 fr (200 fr met eten) Voor
meer inlichtingen bel 24 08 40 of
in ons lokaal « Trefpunt »
11 JULI VIERING
IMu wij over een eigen lokaal
beschikken richten wij uiteraard
een 11 juli-viering m Met een
grootse « Louis Verbeeck avond »
op 12 juli om 20 u zullen wij deze
Vlaamse hoogdag op een vrolijke
wijze vieren Kaarten voor deze
avond zijn te verkijgen bij al onze
bestuusleden aan 50 fr Niemand
mag ontbreken '
WEKELIJKSE KONTAKTAVOND
Ontmoet uw Vlaamse vrienden
00 donderdagavond in ons lokaal
Onze mandatarissen houden dan
eveneens zitdag voor dienstbetoon
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
(jeugdklub Die Leu en Vlaamse Kring) r
Cmmen Gerd, Ganzenkoor 97 , Putteneers Guido Lintsestwg 128 ,
Aerts Willy, Rietlei 12 Sels Mar.
leen Muggenberg 24 , Lemmens
Maiilyn
Mecheïsebaan
166
Daems Alfons, Hoogstr 322 ,
^rik Nauwelaerts, Stationsstr 1 ,
zaal Luna Handelsstr 14
EDEGEM
IJZERBEDEVAART
Edegem gaat per autocar rraar
"^iksmuide tegen 300 fr per per
soon (reis namiddaguitstap en
nvondmaal inbegrepen) Inschrij
ven in « Drie Eiken »
EKEREN
SOCIAAL DIENSTBETOON
Onze mandatarissen zijn steeds
bereid om u te helpen Alfons
Bollen
Koekoeklaan 7, tel
64 49 43
Maurits Van Tongerloo
Leliën
laan 62, tel
64 55 14 ^
Lode Van Vlimmeren, Hoogboom
stwq 22 tel
64 41 48
Veerie Thyssens, Geestenspoor
72 tel
41 04 41
IJZERBEDEVAART
Heeft plaats op zondag 30 luni
te Diksmuide om 11 u
GULDENSPORENFEEST
Op vrijdag 5 juli om 20 u 30
in het Hof « De Bist » te Ekeren
Warm aanbevolen
LFEUWEVLAGGEN
Personen die een leeuwevlag
wensen te kopen, kunnen zich
steeds wenden tot het VU-sekretariaat Geestenspoor 72, Ekeren
teJ 4104 41 Inlichtingen hierom
trent woden gaarne verschaft

16 Edegem : Prijsuitreiking jeugdtekenwedstrljd, ingericht
door het VNSE Lokaal « Drie Eiken » (VI Nat Centrum)
16 Hoboken : Werftocht. Verzamelen te 10 u , VI Nat Centrum, Steynstr 85
21 Borgerhout : Ledenvergadering, 20 u 30 Lokaal « Nieuwe
Carnot » Spreker
sen Oswald van Ooteghem
22 Deurne : Kolportage « Wij ». Verzamelen te 14 u , hoek
Venneborglaan en Turnhoutsebaan
23 Move : Guldensporenviering te 11 u Zaal Prinsenhof
30 Diksmuide : IJzerbedevaart (zie berichtgeving bij de afdelingen) Voor allen '
JULI
5 Hove : Vlaamse week. Zaal Reinaert Stuif-es-in-avond
Vlaamse jongeren
6 Hove • Kaartavond. Zaal Reinaert
11 Hove : Zangavond met Willem De Meyer in zaal Reinaert
11 Merksem • 11 juliviering te 20 u in lok Vlaams Huis Tijl
(Bredabaan)
12 Deurne : 11 juliviering met Louis Verbeeck te 20 u in
lok Trefpunt Inkomkaarten
50 fr

DI€nSCB€COOn
Senator W. JORISSEN
17 JUNI :
VORSELAAR : cafe Bierhuis, Kerkstr. 4 (014/519.97), van 18 tot 19 u
HERENTALS : De Zalm, Grote Markt (014/211.17), van 19 tot 20 u.
NIJLEN : Kerkplein 6 (03/82.84.51), van 20 tot 21 u.
BERLAAR : bij W. Luyten, Liersestwg 140 (03/82,11,93), van 21 tot 22 u.
Senator O. VAN ELSEN
17 JUNI :
MOL-SLUIS : Sport, Peeters-Ruts, Sluis 178, van 20 u. 45 tot 21 u. 15.
MOL-GINDERBUITEN : De Witte, Wuyts-Geubbelmans, GInderbulten
213, van 21 u. 15 tot 21 u. 45.
18 JUNI :
MEERHOUT : Watermolen, Molenpad 8, van 19 u. 15 tot 19 u. 45.
EINDHOUT : Binnenmans, Dorp 23, van 20 tot 20 u. 30.
VEERLE : De Wijngaard, Dorp 74, van 20 u. 45 tot 21 u. 15.
20 JUNI :
DESSEL : Bij de Koerei, Siegers, Meistr., van 19 u. 15 tot 19 u. 45.
TURNHOUT : Amicitia, Grote Markt 24, van 20 tot 20 u. 30.
VOSSELAAR : De Ster, Ster-einde, van 20 u. 45 tot 21 u. 15.
Volksvertegenwoordiger A. DE BEUL
17 JUNI :
ANTWERPEN : VU-sekr., Wetstr. 12 (03/36.84.65), van 16 tot 19 u.
20 JUNI :
KONTICH . Alcazar, Mechelsestwg 22 (03/37.13.32), van 19 tot 20 u.
BOOM : VU-onthaalcentrum, Antwerpsestr. 556 (03/88.05.03), samen
met de prov. raadsleden Paul Van der Gucht en Gerard Bergers, van
20 tot 21 u.
Volksvertegenwoordiger R. MATTHEYSSENS
17 JUNI :
BORSBEEK : zaal Rivièra, Centum, samen met Staf Kiebooms), van
18 u. 30 tot 19 u. 30.
19 JUNI :
WESTMALLE : bij Frans Dams, Maliebaan 40 (03/12.04.52), van 19 tot
20 u.

WALTER ROLAND
gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let op het huisnummer !)
Telefoon (03)36.86 62

HEMIKSEM
IJZERBEDEVAART
In samenwerking met de VU
afdelingen van de Rupelstreek
organiseren wij onze cfeelname
DEURNE
aan de IJzerbedevaart (30 6 74)
Inschrijven en plaatsbespreking
IJZERBEDEVAART
Er wordt ook dit jaar weer een bij onze bestuursleden

DECOROPHONE p.v.b.a. ALUMINIUMWERKEN

AMNESTIE-HONGERSTAKING

Modern bedrijf te Wommelgem

ALLE MONTUREN

HEfFT PIAMS
Vujo-Borgerhout organiseerde van vrijdag 31 mei tot en met maandag
3 juni een hongerstaking in het lol<aal « Trefpunt » te Deurne. Gedurende 3 voile dagen offerden Guido, Pol, Cesar en Filip zich op om het
amnestieprobleem terug in de aktualiteit te plaatsen op een ogenblik
dat de meeste mensen met verlof waren of op uitstap.
Deze hongerstakmg werd besloten op 2de Pinksterdag te 18 u. Een
eucharistieviering werd opgedragen door e.p. Nuyens.
We noteerden de aanwezigheid van schepen Bert Verbeelen, prov. en
gemeenteraadslid Hugo Andries en de bestuursleden de dames De
Coninck, Raets, Van Geert en Vervloet en de heren Theo De Coninck en
Fernand Joris, alsook gemeenteraadslid Hereygers (Deurne).
Na de eucharistieviering werden de hongerstakers gefeliciteerd door
ons bestuurslid Hugo Andries die de aanwezigen de aandacht vestigde
op de offervaardigheid van deze jonge hongerstakers. Na een oproep
van de heer Cooisaet, voorzitter van VU-afd Deurne, bedankte Guido
Weyn dan de verschillende medewerkers en in het bijzonder de afvaardiging van het Vlaamse Kruis, die zich weer eens geheel onbaatzuchtig had ingezet.
Bestuur en leden van onze afdeling feliciteren Guido Weyn en de
aktieve Vujo-kern voor hun waardevol en geslaagd initiatief.

VOOR ENKELE ERNSTIGE WERKNEMERS

WIJ ZOEKEN

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

•
Aan te bieden
DECOROPHONE, Schransweg 59, te
Tel
53 90 01

Wommelgem
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HEISTOP-DEN-BERG
IJZERBEDEVAART
Vertrek met autobus op 30 juni
te half zeven Prijs
120 fr. Inschrijven bij Danny De Cuyper,
Iteqemsestwg 15 te Hallaar (tel
24058)
HERENTALS-WESTERi.f
IJZERBEDEVAART
Het pas gevormde gewestelijk
IJzerbedevaartkomitee roept u allen op tot een massale deelname
aan de plechtigheid in Diksmuide
Voor degenen die wensen met
een bus mee te rijden gelden volgende adressen voor inschrijving
Herentals
Rik Verheyen, Kleerroos 57 , Cyriel Van Hove, Em
Claesstr 10 , Jan Gons, Nieuwstr 20 , Vorselaar Frans Verhoe
ven, Lepelstr 63 , Wiily Vereecken, Nieuwstr 7 ,'Kasterlee
August Peinen, Geelsebaan 45
Noorderwijk Marcel Mertens, De
Gellmckl 12 , Herenthout
« De
Nieuwe Kroon », Markt 8 , Voortkapel Guido Versweyveld, Kapelplein 8 , Tongerlo-Westerio • Staf
Vermeulen, Tolhuis 1 , Pol Dirven,
Dorp ISA , Jomi Hemschoote. Kalist Fimmerslaan 2
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 donderdagen 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. Kioskplaats Inschrijven bij Jos Van den
Nieuwenhof, St
Bernardsestwg
793, tel 27 28 48 Vlaams-Nationaal Centrum, Steynstr 85 en bij
alle bestuursleden
HOVE
GELUKWENSEN
Door een « procedure fout »
komen deze gelukwensen voor
onze vriend en gemeenteraadslid
Joost Gons en zijn echtgenote
Anne-Marie een beetje met vertraging maar daarom met minder
gemeend
Hartelijke felicitaties
bij de geboorte van Kaatje, hun
eerste kindje
SPORENVIERING
In samenwerking met het gemeentelijk feestkomitee herden
ken WIJ in 't Prinsenhof op zondag 23 juni om 11 u onze Vlaamse hoogdag Feestspreker
prof

A Verhulst, voorzitter van het
Willemfonds
IJZERBEDEVAART
De Hovese bedevaarders die
zondag 30 juni met een moderne
agtocar Diksmuide willen bereiken, laten zich inschrijven bij de
Miei in de « Reinaert », Mortselse steenweg 21, tel 55 39 21
KONINGSHOOIKT
OVERLIJDEN
Een van de eerste en trouwste
leden. Jozef Lodevicus Barbenen,
werd zopas ten grave gedragen te
Berlaar Een talrijke delegatie van
onze afdeling met gemeenteraadslid Walter Luyten woonde de uitvaart bij Langs deze weg nog
maals onze deelneming aan de
beproefde familie
IJZERBEDEVAART
Schrijf zo spoedig mogelijk in
voor onze jaarlijkse tocht naar
Diksmuide op zondag 30 juni On
ze autobus vertrekt uit Koningshooikt om 6 u 30 Prijs
140 fr
Geef u op bij Jos Gons, Mechelbaan 19, tel 82 13 16 of bij Stan
Verhoeven, Misstr 162
KONTICH
IJZERBEDEVAART
Ook dit jaar organiseert VOSKontich een autobustocht naar de
IJzerbedevaart op zondag 30 juni
Stipt vertrek te 6 u 30 aan de
St-Martinuskerk te Kontich De
terugreis houdt een paar verrassingen in en er is ook een warme
maaltijd voorzien Prijs
160 fr
Inschrijvingen
lokaal Alcazar,
Mechelsestwg 22, tel 57 13 52 ,
Jean Longin, Hofstr
46
tel
57 0188 , Rene Marckx, Ooststa
tiestr 305, tel 57 1163 Vrienden uit Waarloos en Lint worden
vriendelijk uitgenodigd tot deze
gezamenlijke tocht
MECHELEN (Arr.)
KADERDAG
Laatste oproep aan alle kader
leden voor de arr kaderdag op
heden zaterdag 15 juni Zaal Wilgenhof te Duffel om 14 u 30 Op
basis van de gegevens berekend
door senator Souwens en Walter
Van Herp uitvoerige ontleding
van de verkiezingsuitslagen Ontwerpnota (kamerlid Somers) voor
verdere uitbouw
Groepsbespreking per kanton
Slottoespraak
door kamerlid Willy Kuijpers Er
mag geen enkel bestuurslid of
kaderlid ontbreken
MERKSEM
IJZERBEDEVAART
In onze vorige mededeling beteffende de autocar reis naar
Diksmuide is er een vergissing
gebeurd De prijs per deelnemer

IS met 180 fr zoals verkeerdelijk^
gemeld maar wel 150 fr Dit is
dus een merkelijk verschil De
regeling van de reis blijft dezelfde W I J verzoeken de deelnemers
met te wachten tot de laatste
dagen voor in te schrijven Inschrijven in het VI Huis Tijl, Bredabaan 298 , bij dhr Brat, Tramme
Zandlei 11 , sekr VU of bij K
Van Bockel, St-Lutgardisstr 56,
tel 45 57 77
VERGADERINGEN
Hieronder nogmaals data en
uur
1ste dinsdag, vergadering
spaakas Tijl , 1ste woensdag, bestuurVU-afd Merksem , 2de dinsdag afd de Vrouw van Vandaag ,
3de woensdag, kernvergadering
voor alle belangstellende leden
der afdeling , 4de donderdag, Vujo Alle vergaderingen beginnen
om 20 u 30 De voorzitter vraagt
alle leden tijdig aanwezig te zijn
11 JULI
In aansluiting met onze aankondiging dat dit jaar de nationale
feestdag der Vlamingen op 11
juli in ons lokaal Tijl zal gevierd
vorden (20 u ) moeten wij u melden dat er op zondag 7 juli in de
St-Bartholomeuskerk een 11 juliguldensporenmis zal opgedragen
worden, waar alle gelovige VUmensen van Merksem zouden
moeten aanwezig zijn
MOL
IJZERBEDEVAART
Inschrijving
Volksunie-sekretariaat, Suzanne Menen Beekstr
22, Mol, tel 014/32320 voor 26
juni Autobusprijs
volwassenen
140 fr kinderen tot 16 jaar, 50
fr Opstapplaatsen
bij voldoende inschrijvingen op de verschillende gehuchten laatste opstap
Pleintje van Ginderbroek, 6 u 15
Vanaf nu kunnen leeuwevlaggen
besteld worden langs het VU-sekretariaat, aan gunstvoorwaarden
MORTSEL
28 JUNI 1974
Op vrijdag 28 juni, verwachten
WIJ al onze leden en simpatisan
ten tijdens de 11 juli-herdenkmg
Tinaencht door het gemeentebestuur Mortsei) in 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
viering is een enige gelegenheid
om hem onze waardering te beto
nen
IIJZERBEDEVAART
Met het gewestelijk IJzerbe
devaartkomitee Mortsei vertrekken WIJ te 6 u 30 (op zondag
30 juni) met tourings cars te Mort
sel Te 9 u zijn wij te Diksmuide

BRABANT
AARSCHOT (Kanton)
IJZERBEDEVAART
Inschrijvingen bij Lea Discart,
Steystr 135, Aarschot, tel 016/
57604 Vertrek via Aarschot, Lang
dorp. Gelrode Ramsel Betekom
L<i3gijnendijk naargelang de inschrijvingen Na de plechtigheid
uitstap naar Damme en Brugge
Verdere inlichtingen volgen bij
inschrijving Prijs
200 fr
onder de 12 jaar
100 fr
ASSE (Fed.)
FEDERATIERAAD
Woensdag 26 juni in gemeentehuis te Asse om 20 u
RAAD DER AFDELINGEN
Op maandag 24 juni in de zaal
Uilenspiegel, Kerkstr te St-KatLombeek Elk bestuurslid en zoveel mogelijk leden en simpati
santen zijn uitgenodigd Er wordt
een overzicht gehouden van de
politieke toestand in het licht van
de voorbije regenngsonderhandelingen Iedereen aanwezig om 20
u stipt
BERG-KAMPENHOUTNEDEROKKERZEEL-BUKEN
IJZERBEDEVAART
Het platselijk IJzerbedevaart
komitee legt een bus m naar Diks
muide op zondag 30 juni Vertrek
an Fauna-Flora te Berg (ruime
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KAMPENHOUT
11 JULI
Volgende gemeentemandatarisdag door een massale bevlagging
met « de echte Vlaamse leeuw »
Wie nog met m bezit is van een
vlag die kope er een '
WIJ vieren onze Vlaamse hoog
-u| U8A O >|BBJdsiB do U8 ezini,
uoi uoq fiq oisuaip U8} UBBIS UOS

van 20 u 30 tot 21 u 30
BERG-BUKEN-NEDEROKKERZEELDIENSTBETOON
16 juli
in Fauna Flora te Berg
parkeergelegenheid) Bijeenkomst
om 6 u 30 vertrek om 6u 45
Terugreis vertrek op de Grote
Markt te Diksmuide te 18 u Aankomst te Berg rond 20 u
Prijs heen en terug beide echtgenoten 200 f r , gehuwden 1 person 150 f r , studenten 100 fr
kinderen tot 12 jaar 50 fr
Inschrijvingen tot 23 juni
te
Berg bij Mane-Louise Thiebaut
Fazantendal 20, tel 016/654 74 ,
te Kampenhout bij Frans Van
Hoof, Brouwerijstr 14, tel ^ 1 6 /
652 43 , te Nederokkerzeel bij
Pieter Vander Vorst, 0-L Vrouwstr 33, tel 016/650 85 , te Buken
bij Jos Massy Haachtstr 30, tel
016/611 39

In de namiddag bezoek aan het
Duitse Soldatenfnedhof te Langemark en het Britse Tyne Cot
Cemetry te Passendale Opont
houd te Roeselare en avondmaal
+ gezellig samenzijn m « De
Groene Poorte » te Brugge Reis
som 300 fr (avondmaal inbegrepen) Inschrijven bij Wim Claessens. Pastoor Deensstr 19, tel
55 39 09
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
IJZERBEDEVAART
De VU-afdelingen uit de Rupelstreek leggen samen een bus in
naar Diksmuide op 30 juni Inlichtingen bij de bestuursleden
Nadere gegevens volgen Na de
plechtigheid doen we een trip
langs De Panne en de kust tot
Oostende
RUMST
IJZERBEDEVAART
In samenwerking met de VUafdelingen der Rupelstreek orga
niseren wij onze deelname aan
de IJzerbedevaart (30 6 74) Inschrijving en plaatsbespreking bij
onze bestuursleden
SCHOONAARDE
IJZERBEDEVAART
Op 30 juni, bussen samen met
Oostvlaams Centrum . dienstbetoon + vrienden uit Oudegem
Inschrijven bij Herman V D Abbeele Losweg 11 , Hugo V D Ab
beele Eegene , Willem Willems
Hoek 6
DAVIDSFONDS
16 juni een ganse dag BruggeDamme (busreis)
Zeer warm
aanbevolen
ST-JOB-IN-T-GOOR
IJZERBEDEVAART
Traditioneel zal St-Job met een
sterke aanwezigheid te Diksmui
de opdagen Schrijf nu reeds in
aan 150 fr (tourmg-car) bij de bestuursleden Op 30 juni e k vertrekken WIJ te 6 u aan het Kruis
punt
WESTMALLE-OOSTMALLEZOERSEL
IJZERBEDEVAART
Wie nog mee wenst te gaan
naar Diksmuide, zondag 30 juni
neme ten spoedigste kontakt op
met de hh Fr Dams Hallebaan
40 (Tel 12 04 52) of J De Cock
Srhapenstr 52 te Westmalle Wi|
vertre-kken te 6 u aan t Pleintje

te Westmalle, te 6 u 15 aan het
gemeentehuis te Oostmalle en te
6 u 30 op het Marktplein te Zoer
sel
WILRIJK
NIEUWS IN NOTEDOP
IJzerbedevaart 30 juni
men
legt een bus in, vertrek op Bist
te 7 u en men is terug rond 20
u Inschrijven (tot 20 juni) bij Mia
Damen, Koolhofstr 4, tel 28 15 17
Pnjs
volwassenen
120 fr
kinderen tot 14 jaar 75 fr Na de
bedevaart rondrit door de Vlaam
se Ardennen
WK
volgende zwemstonde
(ook voor heren)
woensdag 19
juni vanaf 20 u m het Mortselse
zwembad, Liersestwg Bel even
met Mia Damen om af te spreken
of mee te rijden
Reeds
geplande
aktiviteiten
voor na het verlof
koffie voor
bejaarden (diende om organisato
rische redenen tot september uit
gesteld) , 15 september familieuitstap naar Bokrijk , 21 septem
ber
wafelenbak Over al deze
aktiviteiten volgen nog nadere gegevens
WIJNEGEM
IJZERBEDEVAART
Ook onze gemeente en afdeling zal met een sterke .afvaardiging te Diksmuide zijn op de
IJzerbedevaart van 30 juni Wij
vertrekken per autocar op het
Marktplein te 6 u 30 en keren
na de plechtigheid terug over Ardooie waar men te 16 u het
eeuwfeest herdenkt van de ge
boorte van Cyriel Verschaeve en
waar hem eerherstel zal worden
gebracht voor de diepe smaad
hem vooral de laatste weken aangedaan Prijs
130 fr Inschrijvingen zodra mogelijk in Vleminckhof
Marktplein 8 (tel
53 89 26)
WOMMELGEM
LEEUWEVLAGGEN
IJzerbedevaart op 30 juni e k
Vlaams Nationale Feestdag op 11
|li en voor Wommelgemse bloemenstoetdag Vlagje kopen ' Even
bellen
Welkomstr 116 53 86 68
Vlagje hangen '
IJZERBEDEVAART
Traditioneel legt het « Broechems IJzerbedevaartkomitee »
een autocar in naar Diksmuide
Even traditioneel is, dat deelnemers uit Ranst en Wommelgem
dar kunnen bij aansluiten Kontakt
opnemen met Wim Duys Abelebaan 9 te Broechem tel 85 53 98
of Staf Van Looveren, Welkomstr
116 tel 53 86 68

KflL€nD€R
JUNI

gelgom , G Van Der Bist , M L
rhiebauc
gemeenteraadslid
te
Berg
P Vander Vorst schepen
van Nedeiokkerzeel
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE
(Arrondissement)
SEKRETARIAAT
Het arr. sekretariaat, Kongresstraat 53 te 1000 Brussel, tel.
DIEST (Kanton)
IJZERBEDEVAART
Inlichtingen
neem tel kontakt
met Willy Somers, Klappijstr 55
Molenstede, tel 013/32669
DUISBURG
DIENSTBETOON
Vlug een telefoontje naar F
Thenaerts, 02/57 55 89, en u bent
geholpen
(02)17.92.18 is alle dagen open
•/an 18 tot 21 u.
HEVERLEE
IJZERBEDEVAART
Volwassenen 200 f r , 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, Heverlee, nr 734 3320714-25 bij CeraLeuven

17 Leuven : Arr. bestuur.
21 Leuven : Arr. raad, « Dortmunder Thierbrau Hof • (kelder
verdieping) te 20 u
AUGUSTUS
31 Opwijk : Barbecue. Jeugdheem
NOVEMBER
16 Opwijk : Afdelingsbal Zaal St-Paulus

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

WIJ II
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ITTERBEEK
IJZERBEDEVAART
Allen samen gaan we, met een
bus, naar de IJzerbedevaart Ook
belangstellenden van buiten de
gemeenten kunnen met ons mee
Drmgend inschrijven bij één van
de bestuursleden
GROEI
Onze afdeling blijft gestadig
groeien en wordt een grote afde
ling In het najaar worden meerdere aktiviteiten gepland, om wat
te vieren
o m een ontmoeting
met eén van onze topleiders, en
een voorlichtingsvergadering over
het gewestplan Meer nieuws la
ter
VLAGGEN
Inmidels vergeten we natuur
lijk met op 11 juli te vlaggen met
de onvervalste leeuw
LEUVEN (ArrJ
IJZERBEDEVAART
Inschrijvingen bij Andre Van
Hoof Overwmnmgsstr 24 KesselLo 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 0-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
bi] Andre Van Hoof tel 270 14
LIEDEKERKE
n"<SMUIDE
Nu reeds inschrijven bij de be

stuursleden voor de autobusreis
naar Diksmuide
MERCHTEM
BUS NAAR DIKSMUIDE
Inschrijvingen en inlichtingen
op volgende adressen • Merchtem
Marcel Van den Eede,
Stoofstr 29 , mevr Selders Justine Jan Maervoetstr 34 , Georges De Velder, Vesten 42 Peizegem
Gilbert Van Den Borre
Middelstr 8
SOC

• In de Verzekering tegen de
grote Dorst », tegenover de kerk
te Eizeringen ledereen is hartelijk welkom

DKnscBCcoon

ST-LAMBRECHTS-WOLUWE

Senator R. VANDEZANDE
18 JUNI :
LEUVEN : Naamsestr. 167, van 19 u. 30 tot 21 u. 30.

IJZERBEDEVAART
Naar de IJzerbedevaart met de
VVB-Jongeren Speciale prijs jon
geren
120 fr Prijs voor niet-jongeren
175 fr Inschrijvingen en
Inlichtingen (uur en plaats van
vertrek), tel 02/71 31 50

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 m Inlichtingen en inschrijvingen bij Jan Vermeulen,
Zenobe Grammelaan 87 te 1030
Brussel tel 02/41 04 07

VILVOORDE
IJZERBEDEVAART
Inschrijvingen voor de bus bij
de bestuursleden en In boekhandel
Tijl Ook de omliggende afdelingen die geen bus inleggen kunnen bij ons inschrijven Kontakt
opnemen met Serkeyn Eugeen, tel
51 34 15.

DIKSMUIDE
De
jaarlijkse
IJzerbedevaart
te Diksmuide vraagt ook uw deelname Schrijf daarom zo vlug mogelijk in bij Klaartje Allaert, Oud
strijdersstr 12, tel 52 23 54

GENK
IJZERBEDEVAART
Zich in verbinding stellen met
prov raadslid Door Vandeuren
Bresserstr 18, Genk tel 011/
527 08
HASSELT
BESTUURSVERGADERING
Het afdelingsbestuur kwam sa
men op dinsdag 11 juni m lokaal
Warson vooral ter voorbereiding
van de IJzerbedevart Ook de aanvulling van het bestuur met het
oog op een vernieuwde werking
evenals de fmantiele toestand
werden behandeld
IJZERBEDEVAART
WIJ gaan naar de IJzerbedevaart
op zondag 30 juni Vertrek aan
lok Zonnehof Dorpsplein Zonho
ven omstreeks kwart voor zes
Vervolgens aan de kanaalkom te
Hasselt om zes uur, en aan de
oprit van de autostrade te Kuringen om kwart na zes De prijs
bedraagt 200 fr Alle inlichtingen
bij Rik De Brauwer Luikerstwg
188, tel 25344

OPGLABBEEK
BESTUURSVERGADERING
Kwam samen op dinsdag 11
juni ten huize van Cor Bouchet
Naast de algemene politieke toestand, waarbij we dicht betrokken
/villen blijven werd vooral aandacht besteed aan de afdelingswerking ter plaatse

ST-TRUIDEN
BESTUURSVERGADERING
De bestuursleden van het kanton St-Truiden kwamen samen
voor hun maandelijkse bijeenkomst in lokaal Sevilla te Brustem op woensdag 5 juni De uitgebreide dagorde vermeldde o m
de aanduiding van leden voor de
stedelijke gezinsraad, de uitbouw
HERDEREN
van het bestuur en nieuwe ledenGULDENSPORENHERDENKING
werving door persoonlijke kontakDe traditionele 11 juli-viering
ten, de aanduiding van een kanvan het kanton Tongeren heeft
tonnaal afgevaardigde en de jon
plaats op vrijdag 5 juli in Hove
qerenwerking via de Vujo
Malpertuus te Herderen Spreker
IJZERBEDEVAART
"
sen J R Vandekerckhove Deze
viering zal bijgewoond worden
Vertrek op zondag 30 juni om
door o m volksver E Raskin en
6 u 30 aan de hoofdkerk Na de
prov raadslid Van Hollebeke
bedevaart bezoek aan leper met
korte wandeling op de stadswallen Onderweg, gelegenheid tot
HOUTHALEN-HELCHTEREN
avondmaal Gezellig samenzijn in
IJZERBEDEVAART
Zoals gebruikelijk zullen wij het» Thierbrau » te Leuven Thuis-

WIJ It

17 JUNI :
PEUTIE : Houtemstr., bij dhr Couvreur, van 19 tot 20 u.
VILVOORDE : café De Gouden Voorn, van 20 tot 21 u.
MACHELEN : Van Obbergenstr. 12, bij Decoster, van 21 tot 22 u.

17 JUNI :
SCHEPDAAL : Gemeentehuis, van 18 u. 30 tot 19 u. 30.
20 JUNI :
SCHEPDAAL : Gemeentehuis, van 10 tot 12 u.

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 belde
treinstellen aan elkaar gekoppeld zullen worden en samen naar Diksmuide zullen rijden.
Een deel van dit treinstel zal in de namiddag naar Adinkerke 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 :

ST-KWINTENS-LENNIK
DIAMONTAGE DENDBRROUTE
Op vrijdag 21 juni te 20 u 30
door de h Willy Cobbaut Lokaal

MAASMECHELEN
IJZERBEDEVAART
Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor deelname
aan de IJzerbedevaart Onze voorzitster M C Vanderhallen heeft
tevens een aantal kontakten gelegd teneinde een bestendig IJzerbedevaartkomitee in het leven te
roepen

Volksvertegenwoordiger V. ANCIAUX

Volksvertegenwoordiger J. VALKENIERS

ST-KAT-LOMBEEK
GULDENSPORENHERDENKING
Op 12 juli om 20 u m zaal
Uilenspiegel Kekstr Op het programma 11 juli-orkest Spreker
Staf Kiesekoms Welkom op dit
Breuqeliaans feest '

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

15 JUNI :
KAPELLE O/D BOS : Mechelseweg 62, van 11 tot 12 u.
18 JUNI :
KAPELLE O/D BOS : Mechelseweg 62, van 19 tot 20 u.
19 JUNI :
KAPELLE O/D BOS : Mechelseweg 62, van 16 tot 17 u.

19 JUNI :
BRUSSEL : cafe Uilenspiegel, vanaf 19 u. 20.
VLEZENBEEK : café De Vrede, van 20 u. 30 tot 21 u. 30.

SCHEPDAAL

«nuttige aan het aangename» koppelen Geef nu reeds uw naam op
bij een van de bestuursleden

Volksvertegenwoordiger P. PEETERS

18 JUNI :
ASSE : lokaal. Prieelstr 1, van 20 tot 21 u.

LIMBURG
EIGENBILZEN
IJZERBEDEVAART 30 JUNI
Ook dit jaar zal een talrijke
qroep uit onze gemeente aan de
IJzerbedevaart deelnemen De reis
gebeurt met de trein De orqani
satie IS in handen van de plaatse
lijke VOS-afdeling in samenwerking met de VU Men kan zich nu
reeds aangeven bij Jan Apper
mans en Lucien Smeets

Senator M. VAN HAEGENDOREN
HEVERLEE : iedere zondag in de late voormiddag Guide Gezellelaan 63
(016/245.45) en op afspraak elke maandag, vrijdag en zaterdag.

Vertrek

komst omstreeks 24 u Deelne
mingsprijs
200 fr , jeugdvereni
gingen (min 10 deelnemers) be
talen slechts 150 fr Inschrijven
vóór zondag 16 jum bij Urbaan
Driljeux, Terbiestweg 25a, tel
74764 of bij Richard Ruppol, Hamelstr 31, tel 74430

TONGEREN-MAASEIK
PAARDENKOERS
Reeds nu het evenement
van het jaar in ons arr. Op zaterdag 24 augustus te Kinrooi
(bij M. Laumen). Organisatie
hiervan is in handen van de VU
's Avonds groot bal met optreden van de internationaal
bekende groep « George Baker
Selection » en het vast orkest
« The Loft Band ». Mogelijkheid
tot eten aan het spit.
Medewerkers gevraagd. Alle inlichtingen bij de provincieraadsleden Jaak Gabriels
(Bree), Theo Schoofs (Kinrooi)
en bij arr. voorz. Jan Plas
(Peer). Mis dit uniek festijn
niet !

6U.45
6U.49
6U.53
6U.59
7U.03
7U.09
7U.20"
7U.24
7U.31
7U.41
7U.47
7U.51
8U.00
8U.50
— de

Aankomst

Tongeren
's Herenelderen
Alt Hoeselt
Hoeselt
Bilzen
Beverst
Diepenbeek
Hasselt
Kermt
Schulen
Diest
Zichem
Testelt
Aarschot
Mechelen
uurregeling voor de trein naar Adinkerke en terug :

Vertrek

22U.21
22U.17
22U.1S
22U.07
22U.02
21U.56
21U.49
21U.44
21U.39
21U.29
21U.24
21U.20
21U.12
20U.38
Aankomat

14U.14
Diksmuide
18u.19
14U.26
Veurne
IBu.OS
14U.30
Koksijde
IBu.OS
14U.35
Adinkerke
18u.00
— 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 verkopen zullen worden toegelaten.
Buiten deze speciale Ijzerbedevaarttrein rijzen er natuurlijk vele autobussen naar Diksmuide. Overal worden door plaatselijke propagandisten deze bussen besproken en kan men bij hen terecht voor ko»
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.

DKTISCBCCOOn
LIMBURG
Volksvertegenwoordiger E. RASKIN
17 JUNI :
EIGENBILZEN : Ursulastr. 1 (011/194.54), ven 16 tot 18 u. 30.
Volksvertegenwoordiger J. OLAERTS
15 JUNI :
GENK : Neerzijstr. 5, van 9 u. 30 tot 12 u.
21 JUNI :
ST-TRUIDEN : café 't Kaarthuis, Statlonsstr. 5, van 17 u. 30 tot 18 u.
HERK-DE-STAD : café Area, van 18 u. 30 tot 19 u. 30.
21 JUNI :
GENK : Schaapsdries 29 (011/546.40), van 18 tot 19 u.
Senator dr. J.R. VAN DE KERCKHOVE
17 JUNI :
KINROOI : prov. raadslid Theo Schoofs, Kessenicherweg (011/344.13),
van 18 tot 20 u.
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NAAR MKSNUIDEt
DOOR OUD-SENATOR
PROF. DR. LEO ELAUT
Het hoogtepunt van de Vlaamse zomer
is en blijft ontegensprekelijk de bedevaart naar de IJzer, waar te Diksmuide,
het Vlaamse volk zijn gedenkteken
voor de gesneuvelden van 1914-1918
heeft opgericht.
Voor de tweede maal helaas, want
snode handen hadden de eerste toren
in de lucht geblazen tot vreugde van
hen die jubelden : « hij ligt er en hij
ligt er goed, er komt nooit 'n tweede ».
Na jaren kwam de tweede er toch,
groter en schoner dan de eerste, terwijl het puin van de eerste tot een
aangrijpend mausoleum werd
verbouwd, waar de overblijfselen rusten
van hen die de simbolen van de
Vlaamse Ijzertragedie genoemd worden.
Om de simbolen van die tragedie,
naast de duizenden anderen te eren,
trekt men op bedevaart. En zo worden
de namen van de IJzer, waar 't leger
van 1914-1918 standhield, en van de
jaarlijkse tocht naar Diksmuide, aaneengekoppeld. Omdat
geen
enkel
woord beter de diepere betekenis van
wat te Diksmuide plaatsgrijpt, kan
weergeven.
In Diksmuide met zijn IJzertoren ligt
alles vervat wat de eerste wereldoorlog in de grachten van modder en
bloed betekende voor de soldaten en
voor het volk wiens kinderen ze waren. Zijzelf en het hele volk hadden
op de vruchten van strijd, leed en
bloed verwachtingen gebouwd. Verwachtingen van ongestoorde vrede en
een hoop op een betere welvaart voor
alle komende geslachten. Het was de
laatste van alle oorlogen geweest,
voorspelde men op alle tonen, toen
de oudstrijders thuiskwamen.
Indien dat allemaal loze woorden en
holle leuzen zijn, zoals men het soms
wil doen doorgaan, mag men de drie
vierden van de wereldgeschiedenis als
beschavingsballast van de tafel vegen,
en het laatste greintje van menselijk
hoger streven als een doem op de
maatschappij beschouwen.
Geslachten, overtuigingen en religies
gaan op bedevaart, omdat zij bezield
zijn met het geloof in hun zaak, een
geloof dat bergen verzet. Vanaf de
middeleeuwen trok men vanuit heel
Europa naar Compostella en sinds
meer dan duizend jaar pelgrimeert de
trouwe mohammedaan waar hij ook
woont, ten minste éénmaal in zijn leven naar 't graf van de "Profeet in
Mekka.
Het Vlaamse bloed stuwt de Vlaamse
mens naar Diksmuide, omdat nergens
zijn roep en zijn geloof luider doorklinken, zolang het volle pand niet
werd ingelost van de gelijkheid in
rechte en in feite door een koning
beloofd, op het nijpendste moment
wanneer men het Vlaamse bloed
hoogstnodig had om de strijd te kunnen volhouden.
Door de laatste overlevenden van 19141918, hun nazaten en hun geestelijke
erfgenamen wordt te Diksmuide de
balans opgemaakt van de aktiva en
passiva van de politieke bedrijvigheid
in het afgelopen jaar, en rekent men
uit wat verwezenlijkt werd ten bate
van de Vlaamse volksgemeenschap.
Het is niet altijd een batig slot, en het
saldo blijkt meestal niet groot te zijn.
De stuwkracht van zijn numerieke
meerderheid en de macht van zijn ekonomisch en kultureel potentieel, zijn
in de regel niet sterk genoeg om in
België de doorslag te geven en de
voordelen van zijn gunstige positie
naar Vlaanderen te doen vloeien.
Ofschoon het unitaire België al met
één voet in het graf staat, blijft het
driest genoeg om van Vlaanderens
grondgebied stukken af te knagen.
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taal- en andere faciliteiten te eisen.
Vooraleer voor goed ter ziele te gaan,
heeft het Unitaire de Vlaamse getalsterkte aan de Waalse minderheid
prijsgegeven, om de zogenaamde Belgische gelijkheid te bereiken, onderpand van de zozeer aanbeden kommunautaire vrede.
Hertoginnedal in 1963 zou de allerlaatste toegeving zijn, maar de grondwetswijziging van 1969-1970 was intussen een nieuwe, in 1973 was de Voer
en Komen weer eens de allerlaatste,
en men bereidt er andere voor.
Het ziet er niet naar uit dat de voorspelling van Frans van Cauwelaert, dat
de Vlamingen mettertijd noodzakelijk
de meesters van de Staat zullen zijn,
ooit zal bewaarheid worden. Indien
men niet ophoudt met schipperen en
toegeven, zal het doel van de Vlaamse
Beweging verwezenlijkt worden in een
federale staatsstruktuur waarin wij
geleidelijk met drieën terechtkomen,
met Brussel als opperste scheidsrechter.
Nooit heeft Vlaanderen in de loop van
zijn geschiedenis zo gevaarlijk dicht
bij de rand van de volkomen ondergang als volksnationale persoonlijkheid gestaan, als in deze zomer. Er
wordt gesjacherd met onze individualiteit als volk, met onze bodem, met
onze heiligste rechten als gemeenschap van eigenheden, taal, kuituur,
eko'nomische en demografische rijkdom.
En toch was er een lichtpunt Het doel
was bijna bereikt in de nacht van Ham
te Steenokkerzeel. Was daar Brussel
met zijn oververhitte pretenties van
zelfbezetenheid niet geweest, Brussel
dat een hekel heeft aan alles wat
Vlaams is.
Maar Brussel -fs toch ook onze hoofdstad, want daar vergadert ons Parlement dat in meerderheid Vlaams is,
daar troont onze koning wiens onderdanen voor meer dan zestig procent
uit Vlamingen bestaan.' Van Brussel
uit vertrekken de krachtlijnen voor
't landsbestuur, maar ze passeren helaas nog eerst, heel even, door zekere
centrales van ministeries, banken,
leger. Kerk, vooraleer zij hun karige
dauw op de Vlaming laten neerkomen.
Te Brussel houdt men van Vlaanderen
met de mond, niet met de volheid van
het hart. De Vlaming ervaart er slechts
een soort pseudo-wederliefde, in die
maat dat hij door een humeurige bui
de Brusselaars af en toe kippevlees
bezorgt.
De piotten van 1914-1918 hebben ooit
de geestelijke inhoud van hun Vlaamsgezindheid op het arduinen voetstuk
van de dorpspomp te Merkem geverfd:
•< hier ons bloed, wanneer ons recht? ».
Dat recht is er na meer dan vijftig
jaar nog niet helemaal. En we worden
gewaar dat de laatste loodjes hachelijk zwaar wegen.
In de harde Vlaamse Beweging van na
de Eerste en na de Tweede Wereldoorlog waren het de Vlaamse « taaipartijen » die de toon hebben aangegeven, en de weg getoond naar de
Vlaamse verwezenlijkingen. Ze werden
bevochten en verdoemd door allen die
honkvast streefden naar het behoud
van een Belgicistische degelijkheid.
De stormlopers tegen het unitarisme
werden opgevangen door de ortodokse
gezagsdragers en ze kregen in ruil
gevangenis, broodroof, verbanning en
eksekutiepalen.
Sinds twintig jaar staat de Volksunie
alleen om de spits af te bijten en het
odium te trotseren. Nu pas worden
wij waardig bevor>den om in een regering te treden. Omdat men niet voortkan zonder ons.

Jaarlijks zijn de Volksunisten naar
Diksmuide gegaan óm getuigenis af
te leggen van trouw en aanhankelijkheid met wat de soldaten van 19141918 bezielde. Of de Volksunie binnen
of bulten de regering staat, opnieuw
gaan allen die in een Vlaams-natlonale
partij geloven naar de IJzer, zonder
een stuk van hun beginselen of hun
politieke verwachtingen op te offeren.
Regeringsdeelname is één zaak, de
reden waarom de Volksunisten naar
Diksmuide gaan is een andere zaak.
De eerste is in de tijd beperkt, de
tweede is een opdracht van generaties.
Geen Volksunist zal in de grillen van
het politieke spel dat In de zomermaanden van 1974 gespeeld wordt,
een reden zoeken om Diksmuide en de
IJzerbedevaart met minder genegenheid te bejegenen, dan in de voorbije
twintig jaar.
Niemand blljve thuis omdat de verkiezing van 10 maart 1974 ons vijftigduizend stemmen minder opbracht. W«
verliezen onze overtuiging niet, omdat
we even moeten inkasseren hebben.
Welke partij overigens verdient niet
af en toe slaag te krijgen ? Wie de
tegenslagen vreest, is niet rijp voor
't politieke geluk.
Als er te Diksmuide op 30 juni a.s.
tienduizend man minder zou zijn, zal
de eerste kreet van al de staatsbehoudende politici een jubelkreet zijn van :
ziet ge wel, de nederlaag van de Volksunie IS al af te lezen uit het aantal
deelnemers.

%^

Er mogen te Diksmuide tal van anderen
komen die niet op de lijsten van de
Volksunie stemmen, feit is dat de
IJzerbedevaart zou leeglopen als de
Volksunisten niet op het appel verschijnen.

« Uit de volle kracht van mijn
hart richt ik hier elk jaar een oproep tot mijn
Vlaams-nationale
vrienden en partijgenoten uit de
Volksunie : komt naar Diksmuide. Niet mijn stem alleen vindt
weerklank, en mijn woord heeft
niet de macht van een profeet !
Maar meer dan ooit is de massale aanwezigheid van oud en jong
te Diksmuide van node om de
geest van de IJzer soldat en, die
ook te Steenokkerzeel een wijle
aan bod kwam, levendig te houden ».

Om de Vlaamse regeerders en de
Vlaamse parlementsleden op het hart
te drukken geen Vlaamse grond aan
de Brusselse slokop kade te geven,
niet In te gaan op de samenzang van
de sirenen die het éne vaderland bi{eenroept, en geen gehoor te verlenen
aan valse deuntjes van het soort :
vredevol samenleven door wederzijds
begrip.
Er is slechts één macht die in Belgié
telt, en dat is de macht van 't eensgezinde Vlaanderen. Telkens wanneer
die macht tot uiting kwam, zijn de unttalren en de Brusselaars door hun
knieën gegaan. Denk aan de Bormsverkiezing in 1928, die ons de vernederlandsing van Gent bracht, denk
aan mei 1966 dat ons Leuven-Vlaams
opbracht.
Het was de negatie van de unitaire
geest die Steenokkerzeel mogelijk
maakte, dat wil zeggen de geest die
te allen tijde de Vlaams-nationale Beweging bezielde. Die geest mag niet
verzwakken. De Volksunie zorgt er op
tijd en stond voor dat de vlam blijft
branden. Zij moet weerom tot een
steekvlam omhoogslaan te Diksmuide
op 30 juni 1974. In de Volksunie zaten
en zitten de voorlopers die het de
Vlaamse man mogelijk maken in een
echt vaderland gelukkig te zijn. De andere partijen volgen al.
Om zulks nogmaals te bevestigen zullen de overtuigde Volksunisten te
Diksmuide zijn, zoals In het verleden,
als één man, naast al diegenen die
« Vlaanderen Eerst » in hun blazoen
hebben staan.
o Vlaanderen Eerst » is meer dan ooit
het wachtwoord van de Volksunie, die
over alle lotgevallen en tijdelijke wederwaardigheden heen, niet moedeloos is en niet bang wordt.
Moge het uur weldra slaan, dat we te
Diksmuide lucht geven aan onze vreugde over het federalisme met twee,
over h'et tot stand komen van amnestie.
En niet eeuwig met kracht van woorden moeten hameren op de niet verwezenlijkte gelijkheid In rechte en in
feite, die aan de strijders van 19141918 beloofd werd, toen zij In de loopgrachten van de IJzer hun bloed veil
hadden voor het Belgische vaderland.
We gaan naar Diksmuide waar op 30
juni 1974 het radikale Vlaanderen een
hart onder de riem steekt van allen
die het waar moeten maken hetgeen
ze zeggen !
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Alle londenvloggen Kunst- en rckloamvlaggen _ Fanions Wimpels - Geborduurde kentekens - bijbcnodigdheden - Lintjes
met leeuw
en
speld
Zelfklevers.

ZIEKENFONDS
BRABANTIA
BOEKHANDEL T i l l

Voor

de

Leuvensestraat 58,
1800

VILVOORDE

TEL.

(02)51.03.86

Alle

grote

en ook..

-

Parfumerie

ESTHETICA

2100 Deurne - Tel

PROPLEMEN

Inl. M a r c e l
Dorpsstr.

64 -

Tel.

1790

l£)

Heusden-Llmburg

tel.
tel.

UNITAS n.v.

(059)322.60

V e r h u r i n g en v e r k o o p v a n moderne, n i e u w e a p p a r t e m e n t e n en studios

- bungalows

I N T E R E S S A N T

ke

en m i d d e l k e r k e

•naand,

per w e e k ,

-

huur

per

Brouwerij

per

MOORTGAT

weekend

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

Vraag inlichtingen - Schrijf o f telefoneer

omgeving

VALIEDE en MINDER-VALIEDE
« Villa Christina » heeft 4 a p p . t e r
u w e r b e s c h i k k i n g e n is g e l e g e n o p
50

B i j h u i z e n : Cogels O s y l e i 73
2600 B e r c h e m - A n t w e r p e n
Tel. ( 0 3 ) 3 6 . 1 0 . 1 1
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel. ( 0 9 ) 2 2 . 4 5 . 6 2

m v a n het strand. - I n l . e n

prosp. te b e k o m e n b i j :
LUSTRERIE

MARC DE VRIESE
WANNEER HET O M UW
VERLICHTING G A A T
Bon. Ruzettelaan 56,
Assebroek - B r u g g e
Grote Baan naar Kortrijk

Instituut P. VERMEIR
Aolst, Dirk Martcnsstr 58, 053 205 ' c
Dendermonde, Do Bruvnlaan 1 - 3
052,'215 14
NOrtriik, Gentscstwg
37
0 5 6 / 1 2 0 61
Roeselarc, Consiensestr 42, 0 5 1 / 2 3 7 2C
Bestuutssckrctariaot
(dag- en weok
aindles) - t o t viertalige s t e n o - d a k t y l o ,
fot viertalige briefwisseling, konverso'le, boekhouden
Kinderbiislag - Plaatsing

H. V A N RIJSSEL
K. B o u d e w i j n l .

25, Blankenberge

Tel . ( 0 5 0 ) 4 1 2 0 1

DIRK MARTENS
AALST

NINOVE
Beverstraat 2 4 - 2 6
Tel.
(054)331.05

BRANDBESCHERMING
met aangepast materiaal van een
b e d r i j f met e r v a r i n g :

pvba ALBAG
N i n o o f s e Steenweg 515
1711 ITTERBEEK - Tel. 0 2 / 2 1 . 1 9 . 0 9

MACONFECT - KLEDING
Opperstraat 37
—
LIEDEKERKE
Tel. ( 0 5 3 ) 6 6 2 . 1 9
MAATWERK en zeer g r o t e keus
k l e d i n g • KLAAR O M DRAGEN •

/_
AL AL AANBOUWKEUKENS UIT GLASAL
FABRIEKEN TE
RAMSDONK
TEL. 015 714.47 - 719.13

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

en caravans

of een p e r i o d e naar eigen smaak

personen
Vlaams-nalionale eigenaars
Langeweg 34 B - 1900 Overijse
( M a l e i i e n ) - Tel. ( 0 2 ) 5 3 . 9 1 . 6 2

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

sommigen met privaat z w e m b a d

« GROENSPAAN »
RUSTHUIS
rustige

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

(058)527.77

gelegen te Koksijde, O o s t d u i n k e r -

.

uw

Vlamingen,
v r a a g GRATIS
advies v o o r u w
hypotheek-leningen
( I e en 2e r.)
bouwgrondkradleten
aan de

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

TANDTECHNISCH LABORATORIUM
Chaiallaan 83 - 1030 Schaarbeek
Tel. 34.06.43 om na 18 u. 25.46.42

Nieuwbouw

en

Leopoldl. 260 - 8430 M i d d e l k e r k e

KUNSTGEBITTENHERSTELLINGEN
VAN DER KLEIN

5 0 , Herentals 2410

T. ( 0 1 4 ) 2 1 2 . 0 7 - P.R. 10.29.28

Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksijde

HEKELGEM

(053)671.32

Molsnvest

FREETIME FLAT
INTERNATIONAL pvba

Spanje

CAMU

gratis

53 - 8450 N i e u w p o o r t
Tel. ( 0 5 8 ) 2 3 5 . 8 1

Dorpsplein,

SOMBERO
in

zijn

Paul SUYS

Café - vu-lokaal

A s s e s t e e n w e g 117 - Ternat
Tel. (02)52.13.12

camping

VRAAGT PRIJSLIJST :

DE OUDE KRING

GARAGE ST JOZEF

Vlaamse

Onze reklaom leeuw kotoen
150 X 150 :
3 7 5 F - met frennen 4 7 5 F.

maat.

en studio

Speciaal voor U bedacht

Keukenbedrijf R. ROSSEY
Kokstraat

24.80.80

VOLKSWAGEN
GEEN

Brussel

A p a r t en per k l a n t gemaak.
\ l i e t d u u r d e r d a n seriefabrikatie,
en zelfs beter I
^rijsbestek

D a m b r u g g e s t r . 55
2000 A n t w e r p e n - T e l . 33.72.99
Turnhoutsebaan 107

MET

HELEMAAL naar

kleine.

Schoonheidsinstituut

in

Aanbouwkeukens

uitgaven
alle

Vlamingen

en Vlaams Brabant

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! I

P.V.B.A.
Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38
Tel. ( 0 5 3 ) 2 4 0 . 6 0

^

SPEELGOED : u i t g e b r e i d e keus in m e r k a r t i k e l e n : a u t o b a n e n elekr. t r e i n e n der beste m e r k e n - auto's - go-carts - t r a k f o r e n p o p p e n - p o p p e n w a g e n s e n - w i e g j e s - b u r e l e n - lessenaars b o r d e n - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten m e kanieken - schooltassen - b o r d e n - t u i n m e u b e l e n - t u i n schommels.
ZEER

VOORDELIGE

Nadien k r i j g t U gratis gedurende 5 uur
een der beste Oberbayern-orkesten
M i d d a g - en a v o n d m a a l i n g r o e p : g e z e l l i g f i j n , g o e d e n g o e d k o o p . De g r o t e specialiteiten z i j n : O c h s e n s c h w a n z i u p p e Hongaarse goelasj - Eisbein m i t S a u e r k r a u t - K i p aan h e t spit Krachtvleesschotel beter d a n In D u i t s l a n d .
LEUVEN : Tervuursevest 60. T e l . 0 1 6 / 2 8 7 . 7 2 - 1500 zitplaatsen
ANTWERPEN : G r o e n p l . 3 3 . T. 0 3 / 3 1 . 2 0 . 3 7 - mooiste zaal v a n
de stad
LEUVEN ( B i e r k e l d e r ) : O u d e M a r k t 1 1 . Tel. 0 1 6 / 2 6 8 . 6 9 mooiste kelder v a n Europa.
BRUSSEL : N i e u w b r u g s t r . 28. Tel. 0 2 / 1 8 . 7 4 . 8 9 - mooiste v a n
Brussel
AALST ( K l a r o e n ) : A u t o w e g . Tel. 0 5 3 / 2 2 8 . 5 3 . 1.000 plaatsen
HULSTE ( K o r t r i j k ) : B r u g s e s t w g . 1 . T. 0 5 6 / 7 5 1 . 3 6 - 2.400 p i .
KONTICH : K o n . A s t r i d l a a n 87 - Tel. 0 3 / 5 7 . 3 0 . 3 2
TORHOUT : S t w g T o r h o u t - L i c h t e r v e l d e . 2.000 p i . T. 0 5 1 / 7 2 8 . 2 2
DRONGEN : A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel. 0 9 / 2 6 . 7 4 . 3 2
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 0 1 1 / 7 3 6 . 3 0
KESSENICH : V e n i o Seenweg - Tel. 0 1 1 / 6 1 9 . 7 1
KNOKKE : S t w g K n o k k e - M a l d e g e m - M o e r b e k e . T e l . 0 5 0 / 5 0 2 . 9 6
BERINGEN : Grote M a r k t 17 - T e l . 0 1 1 / 3 2 0 . 5 1
OOSTENDE : O u d e l u c h t h a v e n M i d d e l k e r k e - Tel. 0 5 9 / 3 2 0 . 8 6
W i | zoeken d r i n g e n d : als m e d e w e r k e r s ; Ernstige f a m i l i e s
w a a r v a n de man of de v r o u w de k e u k e n kan l e i d e n — Vast
loon - Kost en i n w o o n gratis - In regel met de sociale w e t Liefst mensen v a n 't vak.
Schriftelijk a a n b i e d e n b i j : ABTS : TIensestwg 128, Korbeek-Lo

KINDERARTIKELEN : p l o o i - e n w a n d e l w a g e n s - bedjes en
w i e g e n - stoelen e n l o o p r e k k e n - schommels - k a m e r v e r s i e r i n g e n - wastafels en waskussens - k i n d e r k l e d i n g .
SPORTARTIKELEN : allerlei - t u r n k l e d i j - r u i t e r u i t r u s t i n g e n p i n g - p o n g t a f e l s - b a d k l e d i n g e n alle t o e b e h o o r t e n - r o l - e n
ijsschaatsen - k a m p i n g a r t i k e l e n - t u r n g e r e l .

—

Avondmaal op vrijdag, xaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.

PRIJZEN

—

HOUTWORM?
Behandeling van dakwerken legen aVe houiInsekten.
TWmnG JAAR WAARBOM3.
Dok. op aanvraaa Gratis bestek In gans hel
land-P.VBAINDUSTRADE. Vande»i«pereslr.
12, Wenund (Bt) - Tel. 02/79.20X».

KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDING V E R M E E S C H
^teenhouwcrsvcst, 52 Antw«rp*n T*l. 03.31.35.63.

NATIONALE
13 de

het funktioneel kombinatiemeubel in eigentüdsep
nuttige, estlietisclie vorm.

1 0 %vr.V.U. leden
LOTERIJ

TRANCHE

Zomertranche
HOGE

Onze
studiedienst
lost

LOTEN

:

1 X twaalf miljoen

uw

Sxéén miljoen

woonprobleem
gratis op

3 X een half miljoen
T r e k k i n g op w o e n s d a g
26 J U N I
HET BILJET

230 fr

HET TIENDE

25 fr

GEEN A F H O U D I N G OP U W W I N S T E N

Turnhoutsefaaari 102-104 - BORGERHOUT - Tel. 3640.86
Begijnestraat 39-41 ANTWERPEN - Tel. 33.47.24 - Ter Heydelaan 55-57 - DEURNE Tel. 24.25.23

WIJ 14

W I N 12 miljoen : U O N T V A N G T 12 miljoen
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OOST-VLAANDEREN
AALST (Arr.)
HET DAENSISME
« Het Daensisme in het arrondissement Aalst » is een nieuw
werk over het Daensisme en werd
geschreven door Jos Verdoodt.
Het boek is een belangrijke aanwinst voor de Daens-literatuur,
omdat het een groot aantal minder bekende figuren op het voorplan brengt en tot nu toe onbekend gebleven feiten reveleert.
Daarenboven bevat het werk
meer dan honderd illustraties,
waarvan heel wat die nog nooit
eerder werden gepubliceerd. Te
bestellen door storting of overschrijving van 150 fr. op rekening
432-5159001-05 van het Fin. Komitee arr. Aalst.
SOC. DIENSTBETOON
Verkozenen en sociale werkers
kunnen ,op eenvoudige aanvraag,
één of meerdere plakkaten (55 x
30 cm) toegestuurd krijgen om
hun zitdag(en) soc. dienstbetoon
aan te kondigen. Aanvraag te
richten aan Willy Cobbaut, Bosstr.
2, 9391 Baardegem, tel. 052-35452,
ARR. RAAD
De volgende vergadering van
de arr. raad heeft plaats op vrijdag 21 juni te 20 u. in het lokaal
« Het Gulden Vlies », Esplanade
te Aalst.
IVIIS PRIESTER DAENS
Morgen zondag 16 juni wordt
in de St-Martinuskerk te Aalst
'n h. mis opgedragen voor priester Daens en overleden familieleden. Deze h. mis vangt aan te 10
u. Nadien neerlegging van bloemen aan het monument van priester Daens op de Werf.

niet de poppenkast «Kapoentje»
die voor een honderdtal kinderen
oop een leuke namiddag vergastte. We danken de vele medewerkers en de -werksters die de materiële kant feilloos verzorgden,
waaronder de onvermoeibare Rigo.
SOC. DIENSTBETOON
Kris Versyck, Jakob Van Arteveldeplein 13, Gent (prov. raadslid), tfel. 09/25.48.04.
Dinsdag en vrijdag in Roeland,
Korte Kruisstr. 3, van 19 tot 20 u
Zondag : Fonteyneplein 22, van
11 tot 12 u.
Woensdag : ziekenfonds Flandria, Keizer Karelstr. 80, van 16
tot 18 u.
Donderdag : Thierbrauhof, oprit
autostrade. Drongen, van 19 tot
20 u.
Eerste
donderdag.
Monopol,
Elisabethlaan 61, van 20 tot 21 u.
VU-MUIDE AAN T WERK I
Op zondag 9 juni was de bovenzaal van het schippershuis «Scaldis» aan de Voormulde weer te
klein : vooral zestigers-plus, maar
ook wijkbewoners en kinderen namen aan een gezellige namiddag
deel, hen aangeboden door het
komitee VU-Muide. Wij danken
hier heel hartelijk de dames Gisèle Janssens, Liliane De Vliegher,
Marie-Louisa Daveyne, Simonne
De Fleurquin voor hun inzet. De
puike namiddag met pannekoeken,
koffie, « Wachtwoord «-spelen en
muziek werd georganiseerd o.m.
door Marcel Vlaminck. We zetten
lis Oosterlinck en Lucien in de
bloemen, als dank voor hun liederen, en mochten tevens het
koor van het VVVG beluisteren.

Jan Caudron : elke zaterdag
van 11 tot 12 u. in •• Het Gulden
Vlies », Esplanade, Aalst.
Jules Henderickx ; elke 2de
vrijdag (i.p.v. dinsdag) van 10 tot
11 u. in « Het Gulden Vlies »,
Esplanade, Aalst ; elke 3de zaterdag te -10 u. in café Vande
- Velde, Dorp te Oordegem, te 11
u. in café Desire Troch, Dorp te
Wanzele ; te 11 u. 30 in café Lamot, Dorp te Impe.
BUGGENHOUT-BAASRODE

GENT
GESLAAGD FEEST
Go Pinkstermaandag vierden
een duizendtal
Broederbanders
op de terreinen van het St-Gregoriusinstituut de drie dokters, Gravez, Soenen en Wannijn, voor hun
levenslange en totale inzet voor
de Vlaamse Beweging. De drie
werden in de bloemen en de geschenken gezet. Volksvert. Paul
Van Grembergen en sen. Oswald
Van Ooteghem, alsmede talrijke
prov. raadsleden uit het Vlaamse
land, woonden het feest bij. Jan
Andries presenteerde voortreffelijk, de heer De Pesseroy, burgemeester van Deurie, sprak de gelegenheidsrede,
terwijl
dokter
Soenen in naam van de gevierden antwoordde. We vernoemen
verder de Jagerskapel, het Lucaskoor (onder leiding van Luc Naessens), en de groep Elektra, die
voor een puike muzikale omlijsting zorgden. Vergeten we ook
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10 JAAR VU
Heden zaterdag 15 juni viert onze
afdeling — samen met Melle, Gavere 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 heuglijke feit met ons te komen vieren, 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-fanfare en drumband « Kempenland »
uit Nijlen. 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 Hundelgemsestwg., Hukkelgemstr., Gaversestwg tot aan de « Kluize », Zwijnaardsestwg. Kerkplein.

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 feestmaal, waartoe wij u allen vriendelijk uitnodigen. (Inschrijving : 135
fr. per persoon, bij alle bestuursleden).

Frans De Brul : elke dinsdag
van 18 tot 19, ten huize, Albrechtlaan 38, Aalst ; elke zaterdag van
10 tot 11 u. In « De IJzer », Vlaanderenstr., Aalst ; elke zaterdag
van 11 tot 12 u. in « Het Gulden
Vlies », Esplanade, Aalst.

Heden zaterdag 15 juni te 20 u. in
zaal Scaldis te Baasrode. Met het
dansorkest Walta met de wereldrekordhouder drummer F. Verhelen. Toegang : 60 fr.

MERELBEKE

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

LUST DER ZiTDAGEN
Volgende wijzigingen en aanvullingen zijn aan te brengen aan de
voorlopige lijst van de zitdagen
van het arr. Centrum voor Dienstbetoon :

REUZE BAL

I\/I00RSEL
IJZERBEDEVAART
De « Vrienden van de IJzerbedevaart » van Moorsel, Meldert
en Baardegem beleggen een busreis naar
Diksmuide-Kaaskerke
op zondag 30 juni. Inschrijvingen
worden aanvaard tegen 120 fr. bij
volgende medewerkers : Albert
De Patter, Avouéstr. 14, Moorsel ; Philemon Merckx, Molenkouterbaan 12, Moorsel ; Mare De
Bie, Hoogstr. 8, Baardegem ;
Frans De Coninck, Domentstr.,
Meldert ; Roger Callebaut, Mutsereelstr., Meldert.

HEUSDEN-DESTELBERGEN
IJZERBEDEVAART
Zo vlug mogelijk inschrijven !
Voor Destelbergen : A. De Smet,
Bergenkruisl. 27, tel. 28.21.95 of
A. Clierieck, Dendermondsestwg
131 ; voor Heusden ; M.J. Lataer,
Hooistr. 1 of op het VU-sekr.,
Dorpsl. 7, tel. 30.93.86.
LANDEGEIVI-NEVELE
DIENSTBETOON
Volksvert. F. Baert houdt zitdag
Ie, trokken de aanwezigen in een
iedere derde zondag van de
maand. Ten huize van G. Schaeck
Vosselarestraat 16 te Laiidegem.
Om 11 uur.
MEETJESLAND
DIENSTBETOON
Prov. raadslid Fons Van Holderbeke is ter beschikking op zaterdag 15 juni tussen 11 en 12 u.
in het Middenstandshuis, Markt
te Eeklo.
MELLE
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Maandag van 18 tot 19 u., Guldo Gezellestr. 5 (Vogelhoek), bij
Roger Victoor, tel. 30.05.75.
Dinsdag van 10 tot 11 u. 30,
Driesstr. 61 (Center), bij Godelieve Van Loo, tel. 52.14.09.

NIEUWKERKEN
IJZERBEDEVAART 30 JUNI
Schrijf nu reeds in bij onze bestuursleden. Volwassenen 130 fr.,
jeugdbewegingen 120 fr. Gepensioneerden 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 naderen, prachtige nylon leeuwenvlaggen te bekomen aan de oude
spotprijs van 270 fr. bij Hilaire
Govaert, Heihoekstr. 72.
WAARSCHOOT
BEENTJE BUITEN
Morgen zondag 16 juni nemen
we deel aan 'n toeristische fietstocht georganiseerd door VVVMeetsjesland en het BRT-programma « Beentje buiten ».• Samenkomst te 10 u. aan het gemeentehuis. Knapzak mee. Inlichtingen : Fons Van Holderbeke,
Stationsstr. 6.
BRT DRIEMAAL TWINTIG
Dit
radioprogamma
besteed
een tweede maal aandacht aan
de Waarschootse open-de-deurenaktie. Afstemmen dus de komende dins- en donderdagen tussen
17 u. 10 en 98 u. op BRT 1.
IJZERBEDEVAART
Reis per autocar. Vertrek te 8
u. op het Dorp. Terug rond 20 u.
Prijs : 110 fr. Inschrijven bij Stefaan De Vriendt, Oostmoer 3 ;
Adri De Smet, Schoolstr. 22 of
Fons Van Holderbeke, Stationsst. 6.

WELLE
IJZERBEDEVAART
Zondag 30 juni vertrekt een bus
naar Diksmuide aan het lokaal
St-Elooi, Dorp te Welle. Deze bus
is terun om 21 u. Prijs per persoon : 100 fr. Kinderen tot 14
jaar : gratis Inschrijven bij Anna
Van Impe, IJzerenwegstr. en bij
Victor Kindt, Ringlaan 98.
ZOMERGEM
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Eerste en derde donderdag van
15 u. 30 tot 16 u. 30, Vlaams Huis,
Markt 20, tel. 72.71.37.

MEDEGEDEELD
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Wichelen • Margote 49 (Rudi
Samson), elke zaterdag van 14
tot 17 u.
Landegem
Vosselarestr. 16
(mevr. Schaeck). tel. 71 63.25, van
17 tot 18 u.

Di€nscBeccx>n
Senator M. COPPIETERS (of volksvertegenwoordiger N. MAES)
20 JUNI :
ST-NIKLAAS : Verdurmenstr. 6, vanaf 9u. 30.
Senator E. DE FACQ
17 JUNI :
GENT : Oranjeberg 19 (3e verdieping), van 16 tot 17 u.
Voor afspraken opbellen op kantoor Oranjeberg 19 te Gent : maandag
en vrijdag van 9 tot 12 u. (09/25.64.91).
Volksvertegenwoordiger P. VAN GREMBERGEN
15 JUNI :
ASSENEDE
café Diederiks, Diederiksplein.
SLEIDINGE bij R. Van Hoorebeke, Dorpsstr., 14 tot 15 u.
EVERGEM bij D. Notteboom, Stationsstr., van 15 tot 16 u.
17 JUNI :
ZELZATE : bij Marcel De Guesquiere, Heidebaan 61, van 18 tot 19 u.

COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND
STAD AALST
De Commissie van Openbare Onderstand van de Stad Aalst
heeft in haar instellingen volgende betrekkingen opengesteld

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, Gasthuisstraat, 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, bestuurssekretaris H. Barrez).

AZAERT
Brabantdam 142 GENT

Tel. 25.42.83

DE MEEST COMPLETE ZAAK VOOR
BETERE HERENKLEDING
VERHURING CEREMONIEKLEDING
MAATKLEDING
CONFECTIE
CHEMISERIE
•
KOSTUUMS
• SPORTVESTEN
•
BROEKEN
• MANTELS
•
REGENMANTELS
•
PULLS •
HEMDEN

ONZE SCHOOL ?

ERASMUS
NATUURLIJK !
Pluralistisch, volksnationaal
onderwijs !
Talen - boekhouding - steno daktylo - sekretariaat - journalistiek - etalage - v e r k o o p - hostessen - m a n n e q u i n s - w e g c o d e
r i j l e s s e n (door de Staat erkend)
gen Dries Bogaert
Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN
Tel.
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN
Tel.
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST
Tel.
Gulden Vlleslaan 26 - 8000 BRUGGE
Tel.
Thonissenlaan 23 - 5800 HASSELT
Tel.
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK
Tel.
Begljnenvest 99 - ANTWERPEN Tel. (03)33.60.58

(015)173.68
(016)224.85
(053)284.55
(050)372.75
(011)237.12
(056)159.18
en 30.01.80

W I J IS

WIJ in D€ l/OLK9Uni6

WEST-VLAANDEREN
BLANKENBERGE

DKnSCB€COOn

DIENSTBETOON
Zich wenden tot gemeenteraadsfid Jef Fryns, 78, de Smet de
Naeyerlaan, tel 42239 of tot H
Van Rijssel, KOO-lid, 25, K Boudewijnlaan, tel 41201

Senator F. BLANCKAERT
15 JUNI :
lEPER . Rembrandt, Menenpoort, van 11 tot 12 u.
17 JUNI :
KORTRIJK : 1302, Burg. Aug Reynaertstr. 9, van 18 u. 30 tot 20 u.
KUURNE : De Cirkel, Harelbeeksestr. 40, van 20 u. 15 tot 22 u.

VAKANTIEJOB
Gevraagd
studenten, meisjes
en jongens, vanaf 16 jaar, voor
juli of augustus Zich wenden tot
Em Duysters, spijshuis « Béarnaise » de Smet de Naeyerlaan
86, 8370 Blankenverge, tel 05043654

Senator W PERSYN
15 JUNI :
LICHTERVELDE . café St-Margareta, Hoogstr., van 10 tot 10 u. 30.
GilTS : cafe De Hert, Dorp, van 11 tot 11 u. 30.
INGELMUNSTER : café St-Joris, Bruggestwg, van 12 tot 12 u. 30.
TIELT . café De Hespe, Markt, van 14 tot 14 u. 30.
WINGENE
ledere maandag vanaf 18 u. of op afspraak (051/650.90)
Volksvertegenwoordiger M. BABYLON
ROESELARE • Westlaan 145, 16 tot 19 u. (of op afspraak : 015/20.208)

Volksvertegenwoordiger E VANSTEENKISTE
15 JUNI :
WESTENDE : Casino, Essex Scottishlaan, vanaf 9 u.
MIDDELKERKE : Were Di, de Smet de Nayerlaan, vanaf 10 u.
EERNEGEM : Riva-Venus, Aartrijkestr., vanaf 11 u.
DE HAAN Gastfiof De Torre (bij tramhalte), om 11 u. 30.
BREDENE : Driftweg 59 (bij K. Haeck), om 12 u.
OOSTENDE : wijk Vuurtoren . café Romy, Voorhavenlaan 20, om 12 u. 30.

Volksvertegenwoordiger J

VANDEMEULEBROUCKE

15 JUNI :

ZITDAG
Oud-volksvert P Leys herneemt
zijn maandelijkse zitdag vanaf de
1ste dinsdag van juni van 20 tot
21 u in het spijshuis « Béarnal
se », de Smet de Nayerlaan 86.
DE PANNE
NAAR DE NATIONALE JEROME
LEURIDAN-HERDENKING
Op 29 juni as wordt te OostVleteren en leper wijlen Jeroom
Leuridan herdacht, op initiatief
van het gemeentebestuur van
Oostvleteren, Broederband Westvleteren en de Jef Lesagekring
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

VEURNE . De Beurs, Markt, om 9 u.
DIKSMUIDE • Vlaams Huis, iJzerlaan 83, om 10 u.
MERKEMWOUMEN • Nieuw Woumen, Dorp 77, om 11 u.
KORTEMARK
De Speie, Staatsbaan 71, om 12 u.
KOEKELARE Herto&^van Arenberg, om 12 u. 30.
ICHTEGEM • De Engel, om 13 u. 30.
GISTEL
Kantoor Zwaenepoel Stationstr. 2A, om 15 u.

ETTELGEM
LEDEN
Onze afdeling spant weer de
kroon voor 1974 met het aantal
leden in verhouding tot de bevolking Hartelijk dank aan allen

16 JUNI :

HARELBEKE
DIENSTBETOON
Volksvert L Van Steenkiste
laatste zaterdag van iedere maand
m « De Zwaan » te Stasegem,
van 17 u 30 tot 18 u 30

NIEUWPOORT bij Willy Devriendt, Recolettenstr. 66.
ALVERINGEM
't Vierhof, Dorpplaats, om 10 u.
LO • bij R. Ascrawat, Westst 7, om 11 u.
GIJVERINKHOVE : Drie Ridders, Weegschede 1, om 11 u. 45.
OOSTENDE : elke maandag op afspraak (059/804.28), Anjelierenl. 25
VLISSEGEM . bij Irma Van Haecke, Kerkstr. (Dorp), om 12 u.
BREDENE : Driftweg 59, bij K Haeck, om 12 u. 30.
OOSTENDE wijk Vuurtoren, bij Romy. Voorhavenl. 20, om 13 u.

Verg nr

WESTFLANDRIA
Sekretariaat
R Stock
derenlaan 46

1185 Kat

Vlaan-

IZEGEM
IJZERBEDEVAART
De wandelklub van het Vlaams
HUIS heeft de organisatie van de
voettocht naar Diksmuide op zich
genomen De voettocht is stilaan
een traditie aan het worden met
een groeiend sukses leder jaar
steeg het aantal deelnemers zodat we verleden jaar met 130
deelnemers vertrokken Het belooft een mooie dag te worden
want we vertrekken reeds om 4
u stipt De reisroute
Izegem Roeselare - Staden - Zarren Diksmuide De deelname in de
kosten bedraagt 40 fr Daarvoor
krijgt u een degelijke voetverzorging (indien nodig), 2 belegde
broodjes en koffie Er is een
extra-begeleiding voorzien die de
hergroepering enkele km voor
Diksmuide mogelijk maakt Indien
u wenst per bus terug te keren
vragen we u zo snel mogelijk in
te schrijven Dit kunt u bij de organisatoren van de wandelclub of
bij de kroegbaas Gaston Na de
bedevaart gaan we in groep naar
Ardooie naar de C Verschaeveherdenking
PROFICIAT
De VU- en VUJO-afdelIng Izegem wensen Jean-Pierre en Linda
van harte proficiat met hun huwelijk Veel geluk '
FEESTELIJKHEDEN
WIJ danken de bereidwilligen
voor hun bluswerken met het 5jarig bestaan van het Vlaams
HUIS Hun ijzige kalmte en hun
urenlange inzet was een voorbeeld voor jong en oud
KOKSIJDE
HERDENKING LEURIDAN
Op 29 juni wordt J Leuridan
herdacht te Oostvleteren, vanaf
10 u met een herdenkingsmis en
nadien onthulling borstbeeld Hij
was een onvoorstelbaar harde
werker, parlementslid en stond
altijd in de bres Onder de bezetting bezorgde hem de leuze • onverfranst, onverduitst » spreekverbod Wij bevelen deze herden
king aan onze leden, waaronder
de zoon van Jerome, ten zeerste
aan
OOSTENDE (Aggl.)
VERGADERING
Alvorens de vakantie begint
houden wij voor alle bestuurs- en
wijkraadsleden nog een algemene
vergadering m Brasserie Noordzee, Wapenplem, op vrijdag 21 juni a s Op de agenda
algemene
politieke toestand, fuzieproble
men, wijkraadswerking Kamerlid

A

Fotosafari en stratidvakantie
in het

WONDERMOOIE KENIA
12 tot 28 juli

M Vansteenkiste zal de politieke
gebeurtenissen van de laatste
maanden toelichten
OOSTENDESTENE
GEBOORTE
BIJ Ene Defer en Mar R Gooien werd op 17 mei een dochtertje Els geboren Hartelijke gelukwensen
OOSTENDEVUURTOREN
LEDENSLAG
Ofschoon WIJ vele verhuizingen
te noteren hadden komt onze afdeling als éérste van Oostende
uit de slag met het aantal nieuwe leden Om die reden konden
we dan ook al boven de 100 geraken Dank aan alle medewer
kers
HERFSTTOCHT
Van nu af aan delen wij reeds
mede dat onze 2de herfsttocht
zal doorgaan op zondag 22 september, met vier soorten medailles, volgens de 42, 30, 15 of 7
kilometer afstand
OOSTENDE-VEURNE.
DIKSMUIDE (Arr.)
DE WEST
Tijdens dit week-end worden
de nieuwe leden van ons neutraal
ziekenfonds ingewacht op het sekretariaat Rekollettenstr 66 te
morgen zondag nog een lid kan
Nieuwpoort i Wie vanavond of
bijwerven, blijve met bij de pakken zitten
OOSTDUINKERKE
AFDELING
Nog nooit waren er op één jaar
tijd zoveel nieuwe leden uit onze
gemeente toegetreden tot de VU
De tijd rijpt nu om aan een eigen
afdeling te denken Wie bereid is
een bestuursfunktie te aanvaarden dele dit mede aan het arr
sekretariaat (Narcissenl 4, Oostende)
ROESELARE-TIELT
GEZINSWANDELING
Morgen zondag 16 juni om 14 u
30 verzamelen wij aan het cafe
Blauwhuis, Beernemstwg te Win
gene Ons doel is een prachtige
gezinswandeltocht te maken Afstand ongeveer 7,5 km Kinderwagen kan meegenomen worden
ledere deelnemer krijgt een folder Halfweg frisdrank en belegde broodjes tegen zeer lage prijs
NIEUW ARR BESTUUR
Heden 15 juni gaat in het Vlaams
Huis te Izegem te 15 u de eerste
arr raad door met het nieuw arr
bestuur
VUJO
Zaterdag 29 juni richt VujoRoeselare-Tielt een voetmars m
naar de IJzerbedevaart
Verder
nieuws volgt

MEDEGEDEELD

Leiding

hr Marcel Elaerts VTB vertegenwoordiger die vooraf ter plaatse deze reis ging
voorbereiden
TECHNISCHE REISORGANISATIE
VLAAMSE TOERISTENBOND EN SWISSAIR
1 SAFARI EN EEN WEEK STRANDVAKANTIE

IT4SR2VL01
Vrijdag, 12 juli, vertiek vanuit Zaventem te 21u20
Zaterdag, 13 juli, aankomst Nairobi te 8u 20 Vrije dag voor
kennismaking met Nairobi
Zondag, 14 juli, na een spektakulaire afdaling op de steile paden,
bereiken we Narok Bezoek aan het « Masai Mara rezervaat »
Lunch in de Keekorok Lodge In de namiddag, rondrit in het
rezervaat te Mara Terugkeer naar Keekorok Lodge voor overnachting
Maandag, 15 juli, rit van Mara naar Tanzanie en het Serengeti
Nationaal Park Lunch te Lobo
gelegenheid tot zwemmen
Rondrit in het Lobogebied met zijn olifanten neushoorns, buffels en verschillende soorten kleiner wild Overnachting in Lobo
Lodge
Dinsdag, 16 juli, tocht door Serengeti naar de Seronerarivier,
het luipaardengebied Middagmaal in de Seronera Lodge In de
late namiddag vertrek naar Ngorongoro
Woensdag, 17 juli, bezoek aan de Ngorongokrater per landrover
Pikniklunch in de krater en terugkeer naar de Lodge
Donderdag, 18 juli, vertrek uit Ngorongoro naar het ManyaraInlichtingen

WIJ 16

meer Lunch m het Lake Manyarahotel In de namiddag, rondrit
in het Nationaal Park De grote attraktie van dit park zijn de
leeuwen die in de bomen klimmen en zich op de takken te
slapen leggen
Overnachting in het Lake Manyarahotel met een overweldigend
uitzicht op het Nationaal Park
Vrijdag, 19 juli, vertrek vanuit Lake Manyara naar Arusja
In de namiddag overschrijden we de grens van Kenia/Tanzanie
en bezoeken het Amboseli-rezervaat, gedomineerd door de hoogste berg van Afrika, de Kilimandjaro, en bevat een grote variëteit
aan wilde dieren
Zaterdag, 20 juli, te 6u 30 rondrit in het rezervaat
Na het ontbijt, vertrek naar de luchthaven van Nairobi Per vliegtuig naar Mombasa en overbrenging naar het hotel Whitesands
Zondag, 21 tot donderdag, 25 juli, vrije dagen in het hotel Whitesands, met volledig pension
Vrijdag, 26 juli, terugkeer naar Nairobi Mayfairthotel De rest van
de dag vrij
Zaterdag, 27 juli, vrije dag te Nairobi Fakultatieve uitstap Nakurumeer 1 100 fr Vertrek vanuit Nairobi, afdaling in de Great
Riftvallei, op spektakulaire, steile paden Bezoek aan het befaamde Nakuru Bird Sanctuarymeer Lunch te Nakuru
s Avonds, overbrenging naar een tipisch restaurant voor het
afscheidsdiner Vertrek per Super DC-10 van Swissair te 23u 59
Zondag, 28 juli, aankomst te Zaventem te 8u 40

2000 ANTWERPEN — St-Jakobsmarkt 45-47 — Tol. (03)31.76.80 en In al onze kantoren

NIEUW TEHUIS
VOOR BEJAARDEN
In de gebouv/en van het prachtig
domein van het gewezen St. Jozef-seminarie, Ijzerveld 147 A te
2580 St Katelijne-Waver, werd
een centrum voor Maatschappehjk werk, de « v.z.w. Borgerstein » opgericht, met de bedoeling de nood aan sociale voorzieningen in de streek van Mechelen en zelfs gans Vlaanderen
te milderen.
Op 1 juli 1974 wordt reeds een
tehuis voor bejaardenverzorging
geopend
Het bestuur van Borgenstein nodigt de instellingen of personen
uit, die belangstelling hebben
voor nadere kennismaking of behoeften aan plaatsingsmogelijkheden voor personen, reeds vanaf
nu schriftelijk of telefonisch kontakt te nemen
Er zal eventueel rekening gehouden worden met de inschrijvingsdatum voor opname van personen, gezien het beperkte aantal
plaatsingsmogelijkheden
bij de
aanvang
Namens het Bestuur van
BORGERSTEIN v z w
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AMARCORD

• Amarcord » betekent in hel
dialekt van de Romagna, de geboortestreek van Fellini, zoveel
als « ik herrinner mij ». Toch
moet men, volgens Federico Fellini zelf, dit woord niet op hem
betrekken, maar moet men het
veeleer als een verleidend woord
beschouwen, een soort cabalistische klank. Dit betekent meteen
dat de film niet moet gezien
worden als een autobiografische
weergave van jeugdherrinnerlngen. Federico Fellini heeft het
in « Amarcord » wel, net zoals
in zijn vorige films « Roma » en
• I Clowns », over de eigen kinderjaren. Maar de herinneringen
hieraan worden vermengd met
herinneringen van anderen, met
fantasie, poëzie, en met een objektiverende afstandelijkheid. Subjektiviteit en objektiviteit zijn In
• Amarcord » tot een harmonische eenheid samengevlochten.
Het dekor — want men moet
veeleer spreken van een dekor
dan van aktie — is een provinciaals Italiaans plaatsje (waarin
men Rimini, het jeugddorp van
Fellini, kan herkennen). De film
opent met het begin van de lente,
dat met een volksfeest wordt
gevierd. In deze beginsekwensen
is reeds gans de Felliniaanse
touch aanwezig, die typische mengeling van barok, karikaturizeren,
surrealisme en neo-realisme. In
deze sekwensen worden ook
reeds de belangrijkste personages ten tonele gevoerd : de
knaap Tita die, net als zijn schoolkameraadjes, op de
drempel
staat van de puberteit ; de mooie
Gradisca, van wie Tita droomt,
en die zelf droomt van een prins
die eens al haar wensen zal vervullen ; Tita's vader die autoritair bevelen geeft ; de advokaat
die zich tot de kamera richt en
informatie geeft over de geschiedenis en de gewoontes van het
plaatsje.
De film bestaat verder uit een
aaneenrijging
van
losstaande
fragmenten, impressies : de karikaturaal getekende fascistische
optocht, de school en zijn lerarenkorps, de ruzie bij Tita thuis,
de ondervraging van Titas' vader
door de fascisten, de dood en de
begrafenis van Tita's moeder, de
harem-sekwensen, de sekwens
van Tita met Gradisca in de bioskoop en deze van Tita met de
monsterlijke dikke tabakverkoopster, enz..., enz.., en op het einde
de afscheidsscène van Gradisca.
Centraal in dit alles staat, volgens Fellini zelf, het tema van
het fascisme. De film situeert
zich ten tijde van de opkomst
van het fascisme, maar handelt
evenzeer over de oorzaak van
het fascisme, die ook nu nog in
de mens aanwezig is : de domheid, het provincialisme, het afschuiven van zijn verantwoordelijkheid op anderen (bovenstaanden) de onwetendheid. Weilichl
heeft Fellini dit tema inderdaad
als centraal bedoeld. Toch komt
het fascisme veeleer over als de
achetrgrond waartegen herinneringen zijn geprojekteerd.
Velen zijn, na « Satyricon •>, « Roma » en « I Clowns », minder
entoesiast over « Amarcord »
Persoonlijk vind ik dat Fellini in
« Amarcord » beter dan ooit
tevoren een harmonie heeft bereikt tussen objektiviteit en subjektlviteit, tussen realisme enerzijds en surrealisme, vertekening
en fantasie anderzijds. Over het
weemoedig droomsfeer, een irreële sfeer van herinneringen. Maar
tegelijkertijd weet Fellini, o.a.
door geen enkel personage echt
centraal te stellen en door beroep te doen op amateur-akteurs,
een indruk van echtheid, van
autenticiteit te bekomen. Fellini
maakt als een objektieve onderzoeker een tocht doorheen subjektieve jeugdherinneringen. Meteen is het maken van zo'n film
voor Fellini bevrijdend : een over-
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winning van persoonlijke obsessies. Dat merkt men o.a. in de
verfilming van de Felliniaanse
monsters (de dikke tabakhandelaarster, de dwergnon die zonder obsessie en nadrukkelijkheid
maar ook zonder schroom in
beeld worden gebracht.
De enige
beroepsaktrice
in
« Amarcord » is Magali Noël
(Gradisca). Zij vertegenwoordigt
de eveneens typische Fellinlvamp, de belichaming van verleidelijke maar niet vulgaire sensualiteit.
Een Fellini-film is steeds het zien
waard. « Amarcord » getuigt van
dezelfde technische vaardigheid
als Fellini's vorige films en snijdt
ook geen echt nieuwe tema's
aan. En toch is « Amarcord •
nieuw, is hij een nieuwe en hopelijk niet de laatste etappe in
het oeuvre van de kineast. «Amarcord» is een film om te zien,
om even bij te mijmeren, maar
vooral om over na te denken.
HILDE DEKEYSER

LE TRIO INFERNAL
Dat Francis Girod voor de hoofdvertolking van zijn debuutfilm
beroep deed op Michel Piccoll.
zal wel niet toevallig zijn. Na
films als < La grande bouffe >
(« De grote
slokkers ») en
« Themroc » (die we in dit blad
niet bespraken omdat hij werd
uitgebracht zonder Nederlandse
onderschriften, één van de vele !)
heeft Piccoli stilaan de (door hem
gewenste) reputatie
gekregen
van cynische anti-bourgeois. En
aangezien Piccoli in « Le trio
infernal • een film zag die ageert
tegen het hoofdpersonage, dat
zijn vergif uitstort boven zijn
slachtoffers, er flink geld aan
verdient en er ongestraft bij
blijft, zegde hij zijn medewerking
toe. Het achtbaar, want met militaire dekoraties versierde, maar
tevens a-moreel personage dat hij
te vertolken krijgt is dit van de
advokaat Alexandre Sarret. Wanneer de gouvernante Philomena
Schmidt haar betrekking verliest,
nodigt Sarret haar uit in zijn bed.
Philomena wil een frangaise worden en dus huwen met een Fransman, maar dan één waar ze zo vlug
mogelijk weer van af kan geraken. Het toeval wil dat een oude
bok op haar verliefd is, en Sarret
steekt een handje toe, zodat het
huwelijk kan plaats vinden. Ter
gelegenheid van dit
huwelijk
komt Philomena's jonger zusje,
Katharina, naar Frankrijk en belandt er eveneens in het bed
van Sarret. De twee Duitse zusjes en Sarret vormen aldra een
trio dat allerlei plannetjes uitdok-

De puber Tita in de ban van een w u l p s e , Felliniaanse matrone.
tert om op een handige manier
aan veel geld te raken. Zo trouwt
Katharina met de alkoholieker
Deltreuil, die wat geld toegestopt krijgt voor de bewezen
diensten en een half jaar later
sterft. Natuurlijk werd intussen
een levensverzekering afgesloten, waarbij een zekere Chambon
zich in de plaats van Deltreuil
liet onderzoeken door de dokter
van de verzekeringsmaatschappij. Het meest gore gedeelte van
de film volgt, wanneer Chambon
— een ex-priester — en zijn
vrouw Noémie chantage plegen
op Sarret en dus vermoord worden. De beide lijken worden in
een bad gelegd en met zwavelzuur overgoten. In de badkuipen
vormt zich een wansmakelijke,
walgelijke brij, die met pollepels
in emmers wordt geschept, van
de trap afgedragen en in een
put in de tuin gegoten. Bij deze
sekwensen mist men nog slechts
de reuk om het allemaal echt te
maken. Als kijker kun je hier
slechts twee reakties hebben :
walgen, of de walg wegdrijven
met een groene lach. Er wordt
verder nog een verzekeringspremie opgestreken van een aan
TBC lijdende schoenmaker en
daarna gaat Philomena op zoek
naar een tot de dood veroordeeld
weesmeisje, op wie men een
verzekering wil afsluiten op naam
van Katharina Schmidt ten voor-

dele van Philomena. Na lang zoeken en met de oogluikende medewerking van een hoofdverpleegster, die het toegestoken
zwijggeld een « mirakel » noemt,
vindt men dit weesmeisje : Magali Herbin. Maar niet Magall
sterft...
Het verhaal van deze film berust
op echt gebeurde feiten, die de
kineast en zijn co-scenarist-dialogist Jacques Rouffio wel hebben « aangepast ». De gore details worden wat aangedikt en hel
kwaad wordt niet, zoals in de
werkelijkheid wel gebeurde, gestraft. Het is in de huidige cinema nu eenmaal « in • dat de
booswichten niet gestraft worden.

Francis Girod noemt zijn film zelf
een «black comedy». Het «black»
zien we er wel in, maar niet de
• comedy ». Er wordt tijdens de
filmvoorstelling door het publiek
wel gelachen, ja, maar dan met
de hierboven vermelde groene
lach die de walg moet wegdrijven.
Eén ding moet je de film toegeven ; hij is vrij goed gemaakt en
de vertolking van o.a. Michel Piccoli, Romy Schneider, Mascha
Gomska en Andrea Ferreol is uitstekend. Maar dit alles is nog
geen ekskuus voor de smeerlapperij die over het scherm wordt
gesmeerd
HILDE DEKEYSER

^ILIYIS
ZATERDAG 15 JUNI — RTB
DEREK FLINT TEGEN GALAXIE (Our man Flint) (1966)
Met als enig wapen een aansteker die voor 82 verschillende doeleinder
kan gebruikt worden, trekt Derek Flint ten strijde tegen de Galaxie
een geheime loge. De film is een hilarante parodie, waarin met alles
en nog wat de draak wordt gestoken ; een leuke alhoewel niet hele
maal geslaagde persiflage van al wat door James-Bond fans au sérieux
wordt genomen.

MAANDAG 17 JUNI — BRT
SHALAKO (1968)
Engels-Amerikaanse western van Edward Dmytryk Een film waarvoor
menig western-liefhebber destijds hooggespannen verwachtingen koesterde : een western met Brigitte Bardot naast Sean Connery ' De
kritici waren echter veeleer ontgoocheld over de prent, omdat volgens
hen de regisseur de mogelijkheden van het scenario niet had weten
aan te wenden. Eén en ander blijkt nogal cliché-achtig en traditioneel
voorgesteld te zijn, terwijl ook de aktie niet zo goed op dreef komt

DONDERDAG 20 JUNI - - RTB
HOMBRE (1966)

Nog een beeld uit de Netsonfilm die wij vorige week
bespraken. « Natuurgetrouwe » liefdesgeschiedenis...

Anti-racistische western van Martin Ritt, over een Roodhuid die zichzelf opoffert om een blanke in doodsgevaar te redden Van dit naïef
verhaal met te diepzinnige dialoog wist Martin Ritt toch een sobere,
knap gemaakte en spannende film te maken Uitstekend overtuigend
spel van Paul Newman.
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LODE BONTEN
EN DE VLAAMSE DIENSTWEIGERING
Het Vlaams-nationaal antlmilitarisme
heeft zich — ook wanneer het aansloot bij de pacifistische beweging
die na de eerste wereldoorlog vooral
dank zij de Vlaamse Oudstrijders in
de massa kon doordringen, in essentie echter wel onderscheiden van andere anti-militaristische bewegingen
en groepen door een eigen motivering.
In een utigebreide studie heeft prof.
E. Lehouck het anti-militarisme in
Belgiè tussen 1830 en 1914 onderzocht.
Hierbij komt duidelijk de anti-legermentaliteit van de overgrote meerderheid der bevolking tot uiting. Een
mentaliteit die toen evenals nu door
heel wat — aanvaardbare en minderaanvaardbare — motieven werd ingegeven.

VLAAMS-NATIONAUSME EN LEGER
In het hierboven vermelde werk van
dr. F Lehouck wordt een hoofdstuk
gewijd aan de Vlaamse beweging en
het anti-militarisme en daarin wordt
aangetoond dat de taaivernedering in
het leger de voornaamste voedingsbodem was van het Vlaamse anti-militarisme.
Deze vernedering, die tijdens de eerste wereldoorlog er niet op verbeterde , evenals de vervolging van de
Vlaamsgezinden aan de Ijzer, schiep
bij de oudstrijders naast een begrijpelijk pacifisme, ook een even begrijpelijk anti-Belgisch anti-militarisme In
en naast het geestelijk en ideologische zeer disparate <• Vlaamse Front »
werkten pacifistische en sociaal-revolutionaire groepjes van diverse pluimage : wij denken bv aan de Clartégroepen met H. Tanrez na de tweede
wereldoorlog en tot aan zijn dood regelmatig medewerkei aan
« Dietsland-Europa » Alle leuzen die nu
opgeld doen — van gebroken geweer
en passief verzet tot dienstweigering
— werden in die jaren al beproefd.
Zij werden geprogageerd in een uitzonderlijk-gunstige periode, met een
praktisch ontwapend half-Europa, dat
ook het kommunisme slechts als een
verwijderd randverschijnsel en nog
niet als een bestendige imperialistische
bedreiging ondervond. Het
<• Nooit meer oorlog • was de verzuchting van velen en het militaire
avontuur van de Ruhr-bezetting riep
een Vlaams-nationaal verzet op : daar
zag, men klaarder dan in de door hun
haat verblinde leidende kringen in,
dat dergelijke militaire avonturen bij
de •• anderen >• slechts de roep naar
militaire weerbaarheid konden versterken
Het utopisch, principieel pacifisme
bloedde dan ook dood . de vredesgedachte werd nog het zuiverst en
onpartijdigst beleden, jaar na jaar,
in de Ijzervlakte rond een monument
dat doden eerde zonder levenden te
verdoemen Maar tegelijkertijd groeide, en juist bij diegenen die uit de
Ijzergrachten de vredesidee hadden
meegebracht, de idee van de noodzakelijke volkse weerbaarheid tegen
een niet ontwapende verdrukker :
met alleen bij de gewezen Ijzersoldaat Van Severen, maar ook bij de
jonge Vlaamse Wachter.
Bijna gelijktijdig met het ontstaan van
deze weerbaarheidsidee, en in feite
er essentieel mee verbonden, begon
een episode in de Vlaams-nationale
beweging, die nu wel eens verkeerd
voorgesteld en geïnterpreteerd wordt,
maar die in feite niets anders was
dan openlijk Vlaams-nationaal verzet .
de
periode
der
Vlaams-nationale
dienstweigering.
Het begon in feite met Lode Bonten.
Sommigen mogen dan al zeggen, dat
Bonten eigenlijk geen dienstweigeraar
geweest is zoals de anderen, die na
hem kwamen, maar het is een feit
dat door zijn voorbeeld anderen tot
dienstweigermg aangezet werden.
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De dienstweigeraars : Joris de Leeuw en Lode Bonten
Lode Bonten werd geboren te Merksem op 22 september 1906. Hij volgde
lager onderwijl aldaar en ging dan
werken bij de Gevaert Photoprodukten
te Mortsel Hij werd opgeroepen voor
legerdienst in 1926, maar dan voor de
eerste maal een jaar uitgesteld wegens gezondheidsredenen. Maar in december 1927 werd hij goedgekeurd en
ging binnen op 29 oktober 1928 bij
de grenadiers, in de Prins Albertkazerne te Brussel.
Hij deed dan, wat geen Vlaming in
vredestijd ooit had aangedurf : bij
zijn binnengaan als rekruut schreef
hij een brief aan de minister van
Landsverdediging, waarin hij verklaarde •< zich niet te zullen onderwerpen
aan de taaldwang de Vlaming in het
Belgisch leger opgelegd... » en waarin hij bij voorbaat weigerde welkdanig
Frans bevel ook uit te voeren.
Zoiets was men nog nooit tegengekomen. Toen de briefschrijver in de
karzene dan ook zijn besluit konsekwent uitvoerde, werd hij door zijn
oversten onderhoord, die met de zaak
ook geen blijf wisten. Na verscheidene verhoren waarin hij zijn wil bevestigde om op het genomen besluit
niet terug te komen, viel hij evenwel
ziek. Nu had men een gedroomde reden om van de lastpost af te geraken ;
men zond hem naar het krijgsgasthuis
en vandaar uit werd hij tenslotte om
gezondheidsredenen ontslagen.
Aan deze zaak was weinig ruchtbaarheid gegeven, zodat ook Herman Vos
pas in het voorjaar van 1929 van het
geval Bonten vernam.
OD 3 mei 1929 schreef hij er in « De
Schelde » een hoofdartikel over. Daar
na volgde Joris De Leeuw het voorbeeld van Bonten. De Leeuw werd
veroordeeld, maar de beroering die
de zaak verwekte dwong de regering
tot maatregelen .Het Nederlands werd
als kommandotaal in het leger erkend,
honderd jaar na de stichting van België
En de De Leeuw kon zijn diensttijd zonder moeilijkheden uitdoen.

Daarmee was de zaak van de Vlaamse
dienstweigering nochtans niet van de
baan. Want nu de kwestie van de
kommandotaal in het leger geregeld
was, kwam de essentie van de strijd
aan bod. Het taalprobleem werd in
het kader van het algemeen nationaal
probleem gesteld, en de dienstweigering op nationale gronden, op een
Vlaams-nationale en anti-Belgische motivering gefundeerd. Men wilde de
staat niet dienen, die het volk zijn
vrijheid niet schonk. Van deze dienstweigeraars — Van Dijck, De Barre,
de Roover, Van den Broeck, De Keersmaecker, Ferment, werd deze laatste
wel het zwaarst gestraft : twee jaar
gevangenisstraf. Ziek geworden, werd
hij vrijgelaten om thuis te gaan sterven. Zijn naam werd simbooi van de
dienstweigering om Vlaams-nationale
motieven, al werd hij later wel misbruikt voor zg. pacifistische doeleinden. Uit zijn verklaringen en brieven
blijkt echter duidelijk het doorwegen
van het zuiver Vlaams-nationaal motief.
Het politiek Vlaams-nationalisme had
de zaak der dienstweigeraars met
simpatie gediend.
Het « georganiseerd en eendrachtig
verzet » waarover Vos gesproken had,
dierf men echter niet op zich nemen.
Was het gebrek aan revolutionair élan,
of politiek realisme ?
Zo liep de eerste revolutionaire daad
na het aktivisme dood in de afzijdigheid, later zelfs in onbegrip en, wat
erger is, in misbruik voor niet-nationalistische bedoelingen en ideologieën.

LODE BONTEN : GEEN PACIFIST...
Bonten, die het eerst de idee der
dienstweigering had opgevat (hoewel
met de Leeuw de zaak pas groter
ruchtbaarheid kreeg) die propagandist

was van de « Vlaamse Legerkommissie » waarvan o.m. dr. Rombouts en
e.h. Van de Perre deel uitmaakten
werd na zijn ontslag uit het leger
voorzitter van de door Jef Van Hoof
geleide zangkring <• Kunst en Vermaak » waaruit het Zangfeest en het
VNZ ontstonden en hij nam aktief deel
aan het vooroorlogs Vlaams-nationale
leven.
In 1942 meldde hij zich aan als Oostfrontvrijwilliger en werd hierom na
de oorlog ter dood veroordeeld :
« Het verraad zat hem in het bloed »
zei de auditeur, daarbij ook zijn vooroorlogse aktiviteit en vooral zijn
dienstweigering bedoelend. Hij wist
te ontsnappen tijdens een transport,
en vluchtte naar Spanje waar hij ongeveer 20 jaar verbleef en waar hij
als kelner en barman werkte. Toen de
mogelijkheid bestond terug te keren,
deed hij dit. De bezoekers van de
« Bristol » in Antwerpen zullen de
stille man achter de bar gekend hebben Zijn zwakke gezondheid dwong
hem op pensioen te gaan. Op de vraag
naar het motief van zijn daad en van
de andere dienstweigeraars, en hoe
hij die daad kon samenbrengen met
zijn latere inzet aan het Oostfront, beklemtoonde
hij
uitdrukkelijk
de
Vlaams-nationale motivering. Het ging
niet tegen het leger alsdusdanig : wij
betwistten het recht van de gemeenschap niet, om voor zijn materieel en
geestelijk bezit alle maatregelen te
nemen tot verdediging. Dat was toen
waar, en dat is nu nog meer waar,
nu Europa voor de helft bezet is door
een ideologie met
imperialistische
doelstellingen. Eenzijdige ontwapening
schept een vakuum en lokt oorlog uit
in plaats van hem te vermijden. Wij
horen over aktieve vredesaktie spreken en ontspanning, maar dat heeft
alles geen zin wanneer elke werkelijke
afzwakking van de haat en de veroveringswil aan de overzijde als defaitisme wordt bestraft ! Ik geloof trouwens niet in de oprechtheid van veel
zogezegde pacifisten, wier pacifisme
dezelfde eenzijdigheid vertoont als bv.
dat der sociailisten voor de oorlog :
.< Und willst du nicht mein Bruder
sein, so schlag ich dir den Schadel
ein ». Met de spandoeken waarop men
het woord « vrede » schrijft, gaat men
de tegenstander te lijf !

Ik denk aan hetgeen Herman Vos zei
in het parlement bij de interpellatie
De Leeuw :
« Zoals een der grootste rechtsgeleerden der 19 eeeuw, Rudolt von Ihering,
het in een beroemd schrilt
« Der
Kampf urn Recht » schreef . Indien het
doel van het recht de vrede is, het
middel daartoe is de strijd ». Wie de
strijd ontwijkt,
wie het recht prijsgeeft of laat schieten, is een kleinmoedige, is een lafaard. Het element
van strijd is uit de rechtskamp niet uit
te schakelen ».

Dat is ook de reden geweest, waarom
ik naar het Oostfront ging, zei Lode
Bonten ons.
Een tegenstrever die zegt dat hij zijn
vrijheidsdodende ideologie zal opdringen, zo ver zijn wapens reiken, moet
met die wapens tegemoet getreden
worden. Daar baat geen « passief »
verzet. Wij zien in Tsjecho-Slowakije
hoe elke passieve weerstand gebroken
wordt in zulk sisteem.
Daarom is er in ons handelen geen
inkonsekwentie geweest, geen verzaken. Want de Vlaamse dienstweigeraars, ook indien er bij sommigen
pacifistische of anti-militaristische bijgedachten mogen geweest zijn, hebben in de eerste en voornaamste
plaats dienst geweigerd uit één beweegreden
liefde voor hun volk,
liefde voor Vlaanderen, Vlaams-nationaal bewustzijn .
J.D.
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GEDICHTEN,
GEDICHTEN .
Het schrijven van poëzie is in deze tijd al een teken van een bijna
naief geloof in de onverwoestbare kracht van de menselijke geest,
zijn openheid voor de schoonheid, voor het wonder van de taal en wat
zij ons mededeelt. En het uitgeven van poëzie is een teken van een
bijna nog groter naief geloof in het feit dat die mens ook zijn
portemonnee zal opendoen om de gewrochten van de poëzie-schrijvenden te verwerven en in zijn boekenkast te bewaren. De jongste tijd
hebben enkele uitgevers blijk gegeven van 'n dergelijk naief idealisme.
In de Gemini Literaire Paper
backs verschenen onlangs eer
drietal verzamelbundels : Will>
Spillebeens « Gedichten 19591973

», Jos

Van

de

LOG'S

«

Ge-

dichten 1955-1973 » : Met een
bloem tussen mijn tenen » en
tenslotte een bloemlezing samengesteld door W. M. Roggemen
« Vijftig na '50 ». Spillebeens
bundel bevat een keuze uit zijn
werk o.m. uit « De Spiraal »,
1 Naar dieper water » - « Groeipijn », naast een aantal ongebundelde
verzen.
Spillebeens
vers is modern van vorm maar
bezit klassieke allure en registreert met een warm meevoelen
en een reële kommunie.
Vandeloo is, ook wanneer men
rekening houdt met zijn evolutie
naar een opener vers op een
kommunikatie-toon, toch geslotener en weerbarstiger, hoezeer hij
ook alle deuren opengooit, alle
geheimen ontsluiert en zijn weten
en verlangen, wensen en dromen
formuleert. (Zie onze foto).
De vijftig dichters, die Roggeman
koos voor zijn antologie zijn allen
wat men noemt « modernen »,
welke schakeringen dit ook inhoudt. Wij kunnen niet alle namen noemen. Vermelden wij er
slechts enkele : Ellen Warmond,
M. van Maele, Clem Schouwenaers, Roland Jooris, Wim Haseu,
Nic Van Bruggen, Fred De Swert,
Leopold M. Van den Brande, Rob
Goswin, Dirk Christiaens. Opvallend is de afwezigheid van de
belangrijkste
en wellicht ook
vruchtbaarste
der
naoorlogse
modernen : Pol Ie Roy. Is het
omwille van zijn ouderdom, of
om iets anders ? W. M. Roggeman schreef een goed inleidend
essay. Het boek brengt tevens
van elk dichter een korte biografische nota.
Ook de uitgeverij Orion-DescléeDe Brouwer te Brugge startte
met een reeks « De Gulden Veder » waarin verzamelde gedichten in verschijnen. In tegenstelling tot de Gemini-reeks gaat
het hier om meestal meer traditionele, klassieke dichters. Tussen de namen van de aangekondigden vinden wij Verbeeck, Demedts, Buckinx, De Haes, Vercammen, Helderenberg, Gijsen,
De Belder, Van Herreweghen.
Zopas verschenen de eerste bundels ; de verzamelde gedichten
van Bert de Corte en die van
Anton van Wilderode.
Twee dichters van een zeker niet
gering formaat. In deze verzamelbundel zijn de zeven gedichtbundels van De Corte opgenomen, naast een aantal nog niet
verschenen of gebundelde verzen. De Corte, de anti-klerikaal
die de literatuur binnentrad onder de hoede van twee merkwaardige • pastoors » — Denijs
Dille en Herman Van Fraechem
— deed met « Germinal •• reeds
een doorbraak naar de bekendheid en de dichterlijke roem, die
deed denken aan die van Bert
Peleman met zijn « Variante voor
Harp ». De Corte heeft ons als
dichter het meest bekoord met
zijn vooroorlogse verzen. Wellicht een te persoonlijke appreciatie. Waar hij aan belijdenis of
anti-belijdenis gaat doen en spot
of scheldt schiet zijn lyrische
talent en de poëtische kracht van
het vers wel wat te kort.
Van Wilderode schreef een vijftal bundels, maar daarnaast nog
heel wat onuitgegeven of onge-
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bundelde lyriek. Van Wilderode is
een der beste nog levende dichters uit de traditionele school.
Er is een stille rust in zijn vers,
een zacht-voortschrijdende lichtgolvende
beweging
van
het
woord naar de voltooiing, de afronding van de volmaakte strofe
in het geheel van het gedicht.
Er is diepte zonder groot gebaren, rijkdom van beeld zonder
gezochtheid, spontaniteit in de
beheersing. De tematiek wisselt
af : bezinning op zich zelf, op
leven en eeuwigheid, ontmoetingen met God en met de mensen :
die uit de direkte omgeving en
die uit boeken, uit herinnering,
historie — en tenslotte : de indrukken van verre en nabije
landschappen, van zijn geboortestreek, het Waasland, tot de
landschappen onder zuiderse hemelen : Spanje, Sicilië, Griekenland. En tenslotte is er de Vlaamse tematiek : de prachtige teksten voor Zangfeest en Ijzerbedevaart, die bewijzen hoe lyriek
met het nationale als tema hoegenaamd niet « minderwaardig »
hoeft te zijn ! Denken wij alleen
al maar aan de « Tien rozen voor
een Vlaamse ruiker », aan de
« Ballade van de zes ridders »,
aan « Ik zag Cecilia komen ».
Wie deze teksten wil herlezen,
kan ze hier vinden I Wie van
klassiek, bezonken maar ontroerend vers houdt, leze deze gedichten en geve ze een plaats
op zijn boekenplank !
Tenslotte : een boek over dichters en dichtkunst. Ad den Bes-

' Hoe kan je onderwijzen als de hele maatschappij stinkt van
de leugen ? », Carles Péguy.

ten schreef een groot aantal opstellen over hedendaagse poëzie,
die gebundeld werden in « Dichten als daad ». Stuk voor stuk
zijn deze essays interessant, hoewel men niet met alles wat gezegd wordt, hoeft akkoord te
gaan. Vermelden wij slechts een
goed stuk over politiek en poëzie,
een over de mythe, over poëzie
als woordkunst — en bij de stukken over dichters zelf dat over
de Oostduitse dichter BobrowskI,
wellicht een der belangrijkste
Duitse dichters na 1945. Voor wie
het wonder der poëzie zoniet ontsluierd, dan toch enigszins dichterbij benaderd wil zien, is dit
boek een goede gids, die zijn
eigen opinies echter ook duidelijk uitspreekt.
j.d.

De jongste tijd bots ik in mijn lektuur herhaaldelijk op het
verschijnsel van de leugen. Bij Soizjenitsyn ging het om de
' ideologische leugen •, bij Heinrich Bóll was het de huichelarij. En nu lees ik een tekst van Charles Péguy, van 1904,
waarin de Franse dichter en essayist de krisis in bet onderwijs in het licht stelt. Péguy spreekt hier als pedagoog Zijn
stelling is dat « de krisis van het onderwijs geen krisis van
het onderwijs is », maar wel « een levenskrisis ». Hiermee
bedoelt hij dat alles wat er in de maatschappij in beweging
komt, vroeg of laat een rechtstreekse weerslag heeft op het
onderwijs. Daar komen alle reakties, gevoelens, gedachten
samen en worden er, als het spel eerlijk gespeeld wordt,
getoetst op hun wezenlijke waarde, ook al tracht de politiek
de kritische funktie van de school te verhinderen. Het valt
gemakkelijk te begrijpen dat zo'n fundamenteel en totaal
onderwijs alleen maar kan werken en vormen, als de maatschappij dat onderwijs wil. En een maatschappij die dat
onderwijs niet wil, is, volgens Péguy, een maatschappij die
zichzelf niet eerbiedigt, niet hoogacht, niet eerlijk is tegenover zichzelf, kortom een maatschappij die zichzelf niet graag
ziet : - une société qui ne s'aime pas » Welnu, zo'n maatschappij heeft geen goed onderwijs.
Nu moet men goed begrijpen dat Charles Péguy een gewone
volksjongen was, die opgegroeid is in de
arbeiderswijken
van Orleans, een Franse provinciestad waar weinig industrie
gevestigd was. Die uitzonderlijke
begaafde jongen werd
opgevangen door de direkteur van de lagere school en kreeg
een studiebeurs om voort te studeren. De jonge Péguy, die
ooit geschreven heeft dat vóór je tiende jaar het leven een
blijvende stempel drukt op een kind, groeide op in een midden waar de handenarbeid de enige vorm van kuituur was.
Die arbeid was eerlijk en zuiver, hij was een levensbeginsel
een moraal. Die moraal kreeg nog, op een hoger en dieper
vlak. een heilige bevestiging in de volkse, kristelijke en sterk
bijbelse opvoeding van de katechismus, die met op school,
maar daar volkomen van gescheiden, in de parochiekerk aangeleerd werd.

W. Spillebeen : « Gedichten 19591973 .. — 268 biz. — 245 fr.
Jos Vandeloo : « Met een bloem
tussen m'n tenen » — 188 bIz.
— 195 fr.
W.M. Roggeman: « Vijftig na '50 ••
— 176 bIz. — 195 fr. — Standaard
Uitgeverij, Antwerpen

Bert De Corte : « Verzamelde
gedichten » — 320 bIz. — 290 fr.
— Orion, Brugge
Antön van Wilderode : « Verzamelde gedichten » — 400 bIz. —
345 fr. — Orion, Brugge
Ad den Besten : « Dichten als
Daad » — 324 biz. — 290 fr. —
Bosch & Keuning, Baarn/Westland, Merksem
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OVER DE LEUGEN
Wat stelde deze eenvoudige, verstandige jongen vast, naarmate hij opklom in de maatschappij ? Wat ervaarde hij naargelang hij dieper doordrong in de gevestigde kuituur ? Hij
stooil voor de enorme kloof aan de ene kant tussen de
waarden waarmee hij opgegroeid was en die door de traditie
langs de school vanaf de Oude Grieken tot heden aan de
jeugd doorgegeven werden, en aan de andere kant de korruptie die er heerste in de maatschappij van die tijd. Die korruptie bestond net als nu, niet alleen in de politiek, in het leger,
in 's lands bestuur, ze tastte ook de wetenschap en de kunst
aan. Het was een periode waarin de politici en de ideologen
van de politieke partijen zo'n grote verwachtingen koesterden
in de wetenschap en de rede, dat ze de Rede verhieven tot
de nieuwe godsdienst van de Staat. In die grote ommekeer,
die ook het hele onderwijs onderste boven wierp, vond Péguy
de wezenlijke volkse waarden niet meer terug uit zijn jeugd,
met andere woorden, hij vond zichzelf en zijn volk niet meer
terug. Die ommekeer aanzag Péguy als een fundamenteel
verraad : « hoe kan je de kmderen en de jonge mensen
onderwijzen als de hele wereld liegt •
Toen ik klein was, werd ik opgevoed in een geest van volstrekte eerlijkheid en eerbied voor de
wetenschappelijke
kennis. Wanneer ik tekort schoot op dat punt beschouwde ik
dat als een kapitale, bijna onvergeeflijke
fout, die mij en
mijn betrekkingen tot mijn omgeving ontwrichtte. Dat schuldgevoel bleef natuurlijk beperkt tot mijn eigen persoon. Ik zag
de eerlijkheid in de eerste plaats als een persoonlijke betrachting en deugd. Langzamerhand ben ik gaan zien, naarmate je
ingeschakeld wordt in een breder net van relaties, die je de
maatschappij kunt noemen, dat de leugen voor tal van mechanismen ingebouwd is in de samenleving en daar werkt als
een fundamenteel kwaad dat zelfs kan leiden tot ontzettende
konflikten als oorlogen, gevangenzetting, moord,
foltering,
bedrog en allerlei vormen van massale vernietiging. Hoe
groter het mechanisme dat door de leugen of de korruptie in
werking gebracht wordt, des te groter de vernietiging die
eruit voortvloeit.
Het massale lijden waarover Soizjenitsyn het heeft, vloeit
voort uit de • ideologische leugen •. De schrijver van het
« Kankerpaviljoen
» verstaat daaronder dat een bepaald
machtsbestel als het sovjet-kommunisme blijft steunen op de
ideologie van het leninistisch marxisme, dat als zodanig /ia,
1950 zijn onmacht bewezen heeft en in totaal de dood gekost
heeft van honderden miljoenen Russen. Die ideologie is een
katastrofe, omdat ze een totaal karakter heeft : ze grijpt,
van hoog tot laag, alle maatschappelijke
geledingen aan,
niets ontsnapt aan haar wurgende greep en wie zich aan
haar wil onttrekken,
wordt met verbanning, gevangenzetting of de dood gestraft. Die ideologie is een blinde macht
geworden, want ze is niet gesteund op de liefde voor het
volk : ze is een leugen.
Bij Heinrich Böll ligt de leugen veeleer op het persoonlijke
vlak. Bij hem gaat het om het konflikt tussen de wet en de
liefde, tussen de vrijheid en de orde Het gaat om een problematiek waarin de naweeën van het Hitleriaanse fascisme
nog steeds fel doorwegen. De liefde of de barmhartigheid
is bij Böll zo'n sterke sociale kracht dat ze laat zien hoezeer
het aanbidden van de orde en de wet tot massaal maatschappelijk onrecht en zelfs tot vernietiging van de samenleving
kan leiden. In de kern zeggen, niettegenstaande de politieke
en historische verschillen, Péguy, Soizjenitsyn en Böll hetzelfde.
Een uitstekende bloemlezing van PEGUY : Péguy tel qu'on
{'ignore (textes choisis et commentés par Jean Bastaire),
Parijs, Gallimard, 1973, 371 bIz.
EUGENE VAN ITTERBEEK.
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BEELDHOUWERS IN BELGIË
Middelheim is een begrip in ons land
en ook daarbuiten. Want het openluchtmuseum van Antwerpen geniet een internationale faam, daar de verzameling
die in de loop der jaren aangroeide tot
een selektie van Europese en niet-Europese beeldhouwkunst een aanschouwelijke antologie geworden is van de hedendaagse beeldhouwkunst " en derivaten »
om oneerbiedig te omschrijven wat sommige kunstenaars ons « oneerbiedig »
onder de neus durven schuiven.
Dit jaar zijn de Belgische beeldhouwers
aan de beurt Naar het heet telt ons land
een honderdvijftig beeldhouwers van alle
pluimage, een hoog cijfer voor een land
dat inzake ruimtelijke kunst lang niet
uitblinkt Vlaanderen — want
zonder
chauvinisme gezegd : Wallonië noch
Brussel is op artistiek gebied erg kreatief, enkele uitzonderingen niet te na gesproken — is een land van schilders,
tekenaars, etsers en houtsnijders, de
beeldhouwkunst speelt er de rol van
assepoes al hebben we enl<ele uitzonderlijke kleppers gehad zoals bvb een Minne, de veelzijdige Rik Wouters, Konstant
Permeke (met imposante beelden) e.a.
Maar de jongste decennia zijn we er niet
aan te pas gekomen, er is geen school
na te wijzen en we ontsnapten evenmin
aan de nivellering, die een der kenmerken
is van de abstrakte of aanverwante richting We ondergingen de moderne stromingen, die qua skulptuur vooral uit
Engeland (Moore) en Italië kwamen, zonder Ossip Zadkine te vergeten, die een
sterke invloed uitoefende en heel wat
epigonen telt.

Deze invloeden kan men in Middelhelm
nagaan, waar men tevens opnieuw met het
vaste bezit van dit uitzonderlijk museum
kennis kan maken Alleen al door Middelheim zal de naam van de bezieler ervan,
burgemeester Lode Craeybeckx bekend
blijven (en we vragen ons af door wie
de BSP-Antwerpen hem zal vervangen,
atlhans voor iemand van zijn formaat op
kultureel, ekonomisch en politiek vlak).
Het is onmogelijk in kort bestek nader
op de lopende manifestatie in Middelheim in te gaan Naast interessante werken zijn er de vandaag de dag onvermijdelijke experimenten bij, die slechts zijdelings of helemaal niets met beeldhouwkunst te maken hebben. We nemen ze
er op de koop toe bij. (r.c.)

BEVEILIGING VAN ONS
KUNSTPATRIMONIUM
diefstal en de beveiliging van kunstvoorNa inleidende toespraken over de kunstwerpen door dr E. Duverger, drs G. de
Dijn, dr. H. Pauwels en de heer J. van
Herck, die het probleem vanuit verschillende gezichtsvelden benaderen, onderstreepte dr. J. Theuwissen, voorzitter van
de vereniging van de Vlaamse Kunsthistorici tijdens een colloquium, het belang
van het initiatief van de minister van
Nederlandse Kuituur en Vlaamse Aangelegenheden, mevrouw R .de Backer.
De vereniging wees op de noodzaak van
de toepassing van de bestaande wetgeving terzake ; er werd vastgesteld dat
de wetgever reeds een aantal gunstige
beveiligingsmaatregelen heeft getroffen,
die omwille van niet uitgevaardigd uitvoeringsbesluiten weinig effekt hebben
en die, omdat de toepassing in bepaalde
gevallen ongunstig aankomt, niet toegepast worden.
Besloten werd om uitgaande van de bespreking een rapport op te stellen met
aanbevelingen omtrent de beveiliging van
kunstwerken in de musea, kerken en
openbare gebouwen. Het rapport zal te
zijner tijd op ruime schaal verspreid
worden en ook handelen over de inventarisering van kunstvoorwerpen, de bescherming van kunstvoorwerpen in kollekties waar de bezoeker zelf die voorwerpen in handen krijgt, zoals bv in prentenkabinetten, muntverzamelingen, enz.
De vereniging zal ook aandringen op de
uitbouw van de dienst die informatie over
kunstwerken verzamelt en over gestolen
kunstvoorwerpen verspreidt, zodat ook de
kunsthandel bij de beveiliging beter kan
ingeschakeld worden. Dat de opsporingsdienst en de informatiedienst efficiënter
dienen samen te werken, werd beklemtoond.

heeft genomen en er tevens een groot
aantal teksten voor schreef.
De formule die Delia Bosiers eigenlijk
verkiest is liedjes zingen die ze zelf heeft
gemaakt. Maar aangezien de plannen voor
deze plaat kwamen op een moment dat
ze zelf geen liedjes klaar had, werd beroep gedaan op andere tekstschrijvers.
Een toegeving die ze graag deed voor
wat de teksten van Ernst van Altena betreft. Deze teksten lijken haar inderdaad
vrij gemakelijk op de tong te liggen en
veelschrijver van Altena heeft behoorlijk
werk afgeleverd (In de Maritieme Alpen,
De bende van de bruine kroeg, Gléo In de
kinderwagen, Jefke, De Nacht). Minder
entoesiast was Delia blijkbaar voor de
teksten van Ivo de Wijs, omdat die volgens haar meer in het kabaretgenre liggen en dus tot een discipline behoren
die niet onmiddellijk de hare is. Dat is
misschien wel waar voor « Iedereen
slaapt », maar minder voor « Zondag in
Amsterdam » en helemaal niet voor
« Jefke », één der mooiste nummertjes
van deze elpee.
Dat Delia Bosiers zelf ook met het
woord overweg kan bewijst ze In « De
leeuw en de schorpioen », « Vrouwtje in
kooitje » en « Liedje voor Jef ». Ik weet
niet of het komt doordat Delia de teksten te vlug in mekaar heeft moeten
boksen, maar de eigen teksten zijn toch
niet de sterkste van deze plaat.
Ik heb het tot nog toe alleen nog maar
gehad over de teksten, en deze zijn in het
genre dat Delia Bosiers brengt inderdaad
erg belangrijk Toch is ook de muziek
op deze elpee het beluisteren waard. De
kwartetten waarvan in de titel sprake is
zijn : het kwartet Wim Overgauw, het
Nederlands Trombonekwartet en het Nederlands Saxofoonkwartet. Deze kwartetten zorgen voor een in het genre wat
ongewone maar tevens heel geslaagde
begeleiding.

HET BESTE UIT JASPERINA'S EGOTRIP

Toen dit Nederlandse programma, als een
van de eersten, voor enkele weken in
Montreux getoond werd, beloofde het
applaus dat er een prijs in zat. De joernalisten, die vreesden dat de « grote
jury » er geen roosje zou voor over hebben ,kenden er dan de Persprijs voor toe.
Een bloemlezing van deze show, waarmee
Jasperina in Nederland en ook in ons
land op de versiertoer ging, komt zondagavond om 21U.20 op de BRT. Een kleine
dansgroep vervolledigt het dekor waarin
ze haar liedjes brengt. Kabaretliedjes,
met inhoud dus. Een beetje vrank en vaak
stout, bitter ook.
Jasperina gaat op egotrip. Ze werpt alle
zorgen over boord en verscholen in haar
slaickenhuisje waarin zij majestatisch ten
tonele schrijdt trekt zij op ego-trip.
Op een reuzebed, dat de vorm van Nederland heeft, praat ze met zichzelf over
vakantieplannen. Of zou ze dit jaar misschien thuisblijven, dan kunnen de toeristen eindelijk eens Hollanders zien...
Terwijl zij zo gelukkig is dat de mannen
haar op lianden dragen, wat dan ook het
geval is, klaagt de vrouw dat ze als seksobjekt behandeld wordt.
Zoals in vele bedrijven heeft de koningin
bemerkt dat ook haar onderneming niet
meer rendeert en ze besluit de monarchie op te geven.

Delia Bosiers noemt haar platen zelf
« visitekaartjes » Deze tweede elpee van
haar is opnieuw een fijn visitekaartje
geworden. Hopelijk lukt het Delia Bosiers
nu om live met een combo voor de dag
te komen. Maar of we haar daar veel in
Vlaanderen mee zullen zien, is een groot
vraagteken. Want Delia, die toch een der
weinige Vlaamse chansonnières op niveau is, ziet het momenteel meer In
Nederland zitten. Jammer voor Vlaanderen .
(Philips 6320 017)
HILDE DEKEYSER

Tot slot meent de vereniging dat de beveiliging van kunstwerken niet kan geschieden wanneer men daarvoor niet de
nodige financiële middelen ter beschikking stelt. De beveiliging is niet steeds
een zo kostbare zaak dat zij niet opweegt
tegen de zorg voor het behoud van ons
zo waardevol kunstpatrimonium.

KWARTETTEN MET DELLA BOSIERS
Na haar eerste elpee, die niet zo best liep
alhoewel hij erg goed was, is het een
tijdje stil geweest rond Delia Bosiers
Althans in Vlaanderen, want Delia heeft
intussen in Nederland wel enige bekendheid verworven. Belangrijk was vooral het
kontakt met Ernst van Altena, die nu de
eindregie van haar tweede plaat op zich
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Zaterdagvoormiddag overkwam mij de
droevige gebeurtenis dat ik de knop van
mijn transistor induwde om de ongemakken van een regenachtige voormiddag
in wat zou moeten de zomer zijn tot het
strikte minimum te beperken.
Het bekwam mij slecht : rond halftwaalf
werden mijn trommelvliezen gepijnigd
door een zenuwzieke vrouwenstem, precies een slechte standwerkster die tegen
haar zin op de markt staat en die met
droefheid zeurde over de mogelijke nare
gevolgen van de een of andere oorlog.
Ik luisterde eventjes naar 's mens apokaliptische voorspellingen maar omdat ik
dat helemaal geen geluidsdekor vond
voor een zaterdag draaide ik vlug aan
de kiesschijf en kwam op die manier bij
een Nederlandse piraat terecht.
Het was niet van de regen in de drop
maar eerder van de vlaag in de woeste
orkaan Want kijk, onmiddellijk werd mij
met luidde stemme kond gedaan dat al
mijn problemen opgelost worden want
ook in mijn buurt was er wel een supermarkt van het merk tuut-tuut-tuut (hier
past de censuur) dus had ik alle reden
om vrolijk en opgewekt door het leven
te gaan want mensen die een supermarkt
van het merk tuut-tuut-tuut in de buurt
hebben dat zijn allemaal gelukkige mensen enzoverder en de zon zou nog wel
schijnen.
Waarmee ik alleen maar hartsgrondig
hoop dat de BRT, hoe vlak die radiozender ook soms mag zijn, nooit maar dan
ook nooit op de kommercie overschakelt.
Ik houd van Bach maar dan zonder waspoeder

Het personeel bezet het koninklijk paleis
en sluit de koningin op in het toilet, dat
dus nu ook « bezet » is, tot ze aanvaardt
verder te regeren.
Na problemen als wegwerpverpakking,
politieke vluchtelingen en natuurlijke bemesting van de bloemen wat een mooi
en veel beluisterd lied geworden is, voorzien van een vrolijk dansje door de groep
die in bloemen en planten vermomd is
kon ook over abortus, in dit Nederlandse
programma, niet gezwegen worden.
Verder nog een bitter maar knap stukje
over de Hollandse vrouw in « De West ».
Zo'n egotrip besluit Jasperina met een
bijzondere aandacht voor de anderen. En
dan vooral Guus Vleugel die de knappe
teksten schreef en Erik Herfst voor de
regie.
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ZATERDAG
15
JUNI

ZONDAG
16
JUNI

MAANDAG
17
JUNI

DINSDAG
18
JUNI

15.50 WK-Voetbal.
Urugay-Nederland.
17.50 WK-Voetbal. Italië-Haïti.
18.50 Fabeltjeskrant.
19.45 Mieuws.
20.10 Billy Fantast.
20.45 Offenbach follies.
21.10 Terloops.
21.55 Nieuws.
22.05 WK-Voetbal.
Zweden-Bulgarije.

11.30
16.00
16.02
16.45
17.00
17.10
18.45
18.55
19.05
20.00
20.21
21.15
21.45
22.25
22.35
22.40

14.30 Magister Maesius.
15.50 WK-Voetbal.
Polen-Argentinië.
17.20 Reizen naar het onbekende.
18.00 Boeket.
18.15 Fabeltjeskrant.
19.00 Ziet u er wat in ?
19.10 Beentje buiten.
19.45 Nieuws.
20.00 Sportweekend.
20.30 De Waltons.
21.20 Jasperina's grote Egotrip.
22.20 Literaire wandeling door
Antwerpen.
23.10 Nieuws.

18.55 Fabeltjeskrant.
19.00 De verdwenen muziek.
19.12 Het is fijn als je kunt zeilen.
19.45 Nieuws.
20.15 Shalako. Speelfilm.
22.05 De mens in wording.
22.55 Nieuws.

15.50 WK-Voetbal.
Australië-West-Duitsland.
18.50 Fabeltjeskrant.
18.55 Het vrije woord.
19.25 WK-Voetbal.
Schotland-Brazillë.
20.15 Nieuws.
21.20 Dagboek van een leraar.
22.25 Nieuws.
22.45 WK-Voetbal.

WOENSDAG
19
JUNI

17.30
18.30
18.53
19.00
19.15
19.20

DONDERDAG
20
JUNI

18.55
19.00
19.25
19.45
20.15
20.05
21.40
22.10
22.40
23.00

VRIJDAG
21
JUNI

18.55
19,00
19.30
19.45
20.15
21.05
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20.15
21.20
21.45
22.35
22.55

Teleac.
Nieuws.
Kijkkast.
Vakantiesprookjesboek.
Werkwijzer.
Poppenkast.
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
De wolven en de rusp.
Nieuws.
Politierapport.
Rendez-VDus.
Hier en nu.
Jongerenkoor.
Nieuws.
WK-Voetbal. Samenvatting.

WK-Voetbal.
WK-Voetbal.
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
WK-Voetbal.
Nieuws.
Wie van de drie ?
Mash.
Columbo.
AVRO's sportpanorama.
Nieuws,

15.00
15.50
17.50
19.45
20.15
20 45
22.25
23.30

Pulsars.
WK-Voetbal.
WK-Voetbal.
Nieuws.
Le jardin extraordinaire.
Notre homme Flint. Film.
WK-Voetbal.
Nieuws.

1500
15.02
15.27
15.50
17.00
18.55
19.00
19.05

Nieuws.
Ti-Ta-Tovenaar.
Untamed world.
Roch meets classic.
Vesper.
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Christian, een leeuw uit
Londen.
20.45 Music-all-in-hoogtepunten.
21.45 Op uw gezondheid.
22.20 Nieuws.

Woord voor woord.
Fabeltjeskrant.
Polly in Tunesië.
Studio sport.
Van gewest tot gewest.
Nieuws.
De rivalen van Sherlock
Holmes.
21.35 Holland festival 1974.
22.35 Nieuws.

9.45
11.00
12.00
13.00
14.00
17.10
17.50
18.45
19.00
19.30
19.45
20.20
21.10
22.15

Yoga.
Eucharistieviering.
Faire le point.
Concertissimo.
Daktari.
Sept sur sept.
Follies.
Mister Magoo.
Le francophonissisme.
Antenne-soir.
Nieuws.
Marcel Paqnol.
Les sentiers du monde.
Nieuws.

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.21

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Toppop.
Het ziekenhuis.
Nieuws.
Helen, een vrouw van deze
tijd.
21.15 Televizier magazine.
22.05 Cannon.
23.10 Nieuws.

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.21
21.10
22,00
22.35

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
De verschoppeling.
Zo vader zo zoon.
Nieuws.
Dier en vriend extra,
Muziek in uw straatje,
Een school in «noten» beeld
Nieuws.

18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
22,35

1, 2, 3,., j'ai vu.
TV « F ». Vrouwenmagazine.
La pensee et les hommes.
Lundi-sports.
Nieuws.
Les dupes.
Nieuws.

15.55
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.20
20.50
21.25
22.15
22.45

WK-Voetbal.
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
De verschoppeling.
De eilanden van de rode
vogels.
Nieuws.
Wie wat waar.
Kolo.
Landleven.
Achter het nieuws.
Nieuws.

18.35
18.45
18.55
19.25
21.20
21.40
22.20
22.35
22.50

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
De voetbalkwis.
WK-Voetbal.
Nieuws.
De beuk er in !
Den Haag vandaag.
Nieuws.
WK-Voetbal.

15,50
18.10
18.30
19,00
19.20
20.15
20.25
21.15
22.15

WK-Voetbal.
1, 2, 3,.., j'ai vu.
Seniorama,
Deux ans de vacances
WK-Voetbal.
Nieuws.
WK-Voetbal.
La cloche Thibétaine
WK-Voetbal.

Jevanjong.
Fabeltjeskrant.
De familie Partridge.
Yoga.
Nieuws.
WK-Voetbal.
Nederland-Zweden.
Nieuws.
Hier is Lucy.
Pano 74.
Nieuws.
WK-Voetbal.
Argentinië-ltalië.

10.45
17.00
18.45
18.55
19.05
19.20
19.25
21.20
21.40
22.00
22.30
23.25

Schooltelevisie.
Nogal wiedus.
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Van gewest tot gewest.
Socutera.
WK-Voetbai.
Nieuws.
Den Haag vandaag.
Panoramiek.
WK-Voetbal.
Nieuws.

18.45 Fabeltjeskrant.
18.55 Nieuws.
19.05 Anna en de koning van
Siam.
19.30 Kenmerk.
20.00 Nieuws.
20.21 Studio vrij.
22.05 Nieuws.

16.45
18.25
18.55
ia.00
19.20
20.15
21.15
22.15
23.30

Feu vert.
Les volants.
Le manége enchanté.
Deux ans de vacances.
WK-Voetbal.
Nieuws.
La neurochirurgie.
WK-Voetbal.
Nieuws.

Fabeltjeskrant.
Black Beauty.
Komische film.
Nieuws.
Wachtwoord.
Conquista. Film
Standpunten.
Première.
Nieuws.
WK-Voetbal.

14.25
18.45
18.55
19.05
19.20
19.45
20.00
20.21
20.45
21.30
22.00
22.25
22.50
23,15

Schooltelevisie.
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Beertje Colargol.
Van Oekel diskohoek.
Popeye.
Nieuws.
All in the family.
De Biesbosch. Dok.
West. Dok.
EO-landdag.
Projekt ; Rendier.
Ars musica.
Nieuws.

18.45
18.55
19.05
20.00
20.21

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
De waaghalzen.
Nieuws.
Ariake : het land der getijden.
20.50 Waar de lente laat ontluikt.
22.30 Den Haag vandaag.
22.45 Nieuws.

18,10
18,30
19,00
19,30
19.45
20.20
22.05
22,50

1, 2, 3,,, j'ai vu,
Lequel des trois,
Deux ans de vacances,
Spectacles - Festivals,
Nieuws.
Hombre. Western.
Le carrousel aux images.
Nieuws.

18.45 Fabeltjeskrant.
18.55 Nieuws.
19.05 NCRV-poppenkast.

18.10 1, 2, 3,... j'ai vu.
18.30 Sept sur sept.
19.00 Les Chretiens dans
sociale.
19.30 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.
20.15 La resistance.
21.05 Transit.
22.00 Janson King.
22.50 Nieuws.

Fabeltjeskrant
Atelier.
Ziet u er wat in ?
Nieuws.
De familie Ashton.
Ons verwaarloosd kunstbezit.
21,50 Nieuws.
22,00 Modern style.

18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.20
22.15
22,40
22.50

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
De Waltons.
Nieuws.
Vlieg er eens uit.
De FBI.
Wordt u al geholpen ?
Rita-Boas-Koopman vertelt.
Daarom heb ik de mensen
lief.
23.30 Nieuws.

15.55
18.00
18.45
18.55
19.05
20.00
20.21
20.45
21.10
22.20
23.10

18.50
18.55
19.00
19.25
20.15
20.40
20.45

23.25 Nieuws.

19.30 De Beverly Hillbillies.
20,00
20.20
21,10
21.50
22.25
22.40
23.15

Nieuws.
Flash-back.
Hier en nu.
Zingt allen mee met drs P.
Vroomheid in hout en steen.
Uit de kunst.
Nieuws.
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MAANDAG
AFLOSSING
België is alweer een stel Europese kampioenen rijker. In Italië
won Annie Lambrechts in de rolschaatskampioenschappen immers
niet minder dan drie titels, en
haar
zus
één.
Rolschaatsen
spreek misschien niet zo erg tot
de verbeelding als voetbal en
wielrennen en zo, maar Annie en
Josette hebben die titels toch
ook niet op een schoteltje geprezenteerd gekregen. Zij zijn ook de
vrucht van jarenlange inspanningen. Daarenboven is het goed dat
zij voor de aflossing zorgen, want
op onze - officiële » vedetten
ais Ickx, Reding, Merckx en anderen begint toch wat sleet te
komen.

Het is maar Juist dat de goden
van het stadion, die ons weken
lang het opperste geluk zullen
bieden onder de vorm van hoogstaande manifestaties als sjotterij, daarvoor serieus betaald worden. Een miljoen of twee, zoals
iedere Italiaan zal krijgen, is niks
te veel. Wèl mocht die oude madam, die nu al twintig Jaar op
haar onverwarmde kamer zit, ook
wat meer pensioen krijgen om
een zaksken kolen te kopen.

gaanwedstrijd Straatsburg - Parijs won. Afstand 525 km, verwezenlijkte tijd : 67 uur. Gemiddelde snelheid dus bijna 8 km
per uur Het is de tweede keer
dat Rinchard deze wedstrijd wint.
Wedstrijd waarover nogal eens
gezegd wordt dat het een zinloos zoeken is naar de grenzen
van het menselijk weerstandsvermogen, zonder enige sportieve
waarde Wij kunnen daarover niet
oordelen, dat is iets voor wetenschapsmensen .Wij voelen wel
voor degelijke proeven, maar
men zou op een of andere manier het aksent moeten verleggen
van wedstrijd naar participatie.

DINSDAG

TRADITIE
PLEZANT TRIESTIG
Plezant is dat de Belgische renner Thomas in de ronde van de
Dauphiné Libéré in botsing kwam
met een schaap. Rond iedere
serieuze (nou ja...) koers ziet
men tegenwoordig een echte
machtsontplooiing van rijkswacht
en politie, met bijgaande omleidingen en wegversperringen. En
dan blijken de schapen zich daar
niks van aan te trekken. Triestig
is echter dat de jongen moest
overgebracht worden naar het
ziekenhuis. En dit is weer een
gelegenheid om te onderstrepen
dat er in de wielersport veel te
veel ongevallen • gebeuren. En
daar is niks meer aan om mee
te lachen.

Bewonderenswaardige geste van
de jockey die de grote prijs won
te Groenendaal, en voor zijn werk
60.000 frank mocht opstrijken. Hij
zou dat bedrag geschonken hebben aan de Fabiola-dorpen. Of
dit bericht — opgevangen in de
TV — helemaal korrekt is, kunnen
wij niet verzekeren. Laten wij
aannemen dat de man een fors
bedrag wegschonk. Hierbij mag er
wel eens aan herinnerd worden
dat het zo een beetje traditie Is
dat sportvedetten van allerlei
pluimage zich zeer edelmoedig
gedragen .Zij winnen veel geld,
maar er wordt veel — en niet
tevergeefs — op hen beroep gedaan.

GEK GEVAL
KNAP WERK
J n een leeg stadion werden hier
bij ons de verschillende proeven
van een internationale tienkampontmoeting betwist. De prestaties
waren niet denderend — het
weer was er ook niet naar —
maar twee van onze tienkampers,
Lespagnard en Ghesquière, slaagden erin, al wonnen zij dan niet,
de Oostduitsers achter zich te
houden, en dat is toch een prestatie. Onze dames en Juniors
moesten voor de Oostduitsers
wèl de duimen leggen. Spijtig
toch dat voor deze sportmanifestaties niet meer belangstelling bestaat bij het publiek.

CHAPEAU
•• Chapeau • voor de prestatie
van onze landgenoot Robert Rinchard die op 43-jarige leeftijd de

Toen zijn vader gastarbeider was
in België, en hijzelf elf jaar, werd
Claudio Desolati speler van Winterslag. Drie jaar later keerde
de familie terug naar Italië, en
de jonge Claudio sloot aan bij
een Italiaanse klub. Hij deed het
zo goed dat hij ondertussen een
hele vedette werd... en Winterslag ontdekte dat het hun Claudio betrof. De vraag is nu : moet
Claudio in Limburg komen voetballen, heeft Winterslag recht op
een transfertsom, of houden wij
het stil voor de minste komplimenten ?

« GROOT » EN « KLEIN »
Fameus stuk sport verleden week
tussen Gent en Wevelgem : een
brok wielertoerisme met zowat
zevenhonderd deelnemers. Zevenhonderd jongens en meisjes,
mannen en vrouwen, die zo maar
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tachtig kilometer gaan fietsen,
zonder wedstrijd, zonder prijzen,
zonder doping, zonder verplichting. Gewoon voor de lol, en dat
ondanks het • Vlaamse weer boven de Vlaamse kinderkoppen ».
Naar het schijnt noemt men dit
in Wevelgem de « grote » GentWevelgem, om duidelijk onderscheid te maken met de «kleine»,
de beroepsrennerswedstrijd GentWevelgem. Zij hebben gelijk.

^ ^ W i e veel t i j d aan
^ ^ s p o r t besteedt,
heeft geen t i j d om zich
druk te maken over bepaalde misstanden die
in de maatschap^ ^
pij bestaan.
H. Bergman

KATECHISNUS
Merckx hangt zo gaarne een beetje de apostel per velo uit en treedt
in die funl<tie al eens op voor radio Vatikaan. De ronde van Italië
stond dit jaar in het teken van het heilig jaar en van het geloof. Pele
zond zopas een telegram aan de Braziliaanse voetballers om hen te
bezweren vertrouwen te hebben in God.
De godsdienstige overtuiging van al de betrokken mensen is natuurlijk
hun zaak, en men kan er zich over verheugen dat zij ze hebben. De
mens is niet enkel spier en bot.
Maar of het goed is daarvan gebruik te maken om het grote publiek
warm te maken voor bepaalde spektakels, dat durven wij toch betwijfelen. Tenslotte komt het erop neer dat godsdienst wordt aangewend
voor kommerciële
doeleinden.
Daarenboven, indachtig dat de mensen liever om hun goden vechten
dan naar hun woord te luisteren, bestaat het gevaar dat het kleven
van een religieus etiket van bepaalde kleur op bepaalde klubs of organisaties, ongelukkige reakties oproept.
Mogen wij het risiko lopen dat, zoals de zaken er thans voorstaan,
bij voorbeeld in Ierland en het Midden-Oosten, de sport, na een politieke zaak, bok nog een religieuse zaak zou worden in de ogen van
sommigen, die men op die manier wel wil lijmen, maar misschien
zonder goed te beseffen tot waar dit leiden kan ? Stond trouwens in
de oude katechismus niet dat men Gods woord niet ijdel moet
gebruiken ?

KRUISWOORDRAADSEL 100
HORIZONTAAL
1) Zoveel opgaven
kreeg je
reeds van ons - Persoonlijk
voornaamwoord
2) Voornaam van Sharif - Grefferen
3) Strandmeer - Lengtemaat
4) Kippenprodukt - Knaagdier
5) Watervogel - Schande
6) Anagram van « KOEK » •
Dubbele medeklinker
7) Munteenheid • Boom
8) Miskennen - Muzieknoot
9) En dergelijke - Deel van ei
10) Belemmering - Vorm van
. GAAN .

VERTIKAAL
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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- ^ ^ ^

Primitief mens
Grootmoe - Toespraak
Schier
Keltisch priester - Fries water
Weinig
Mannelijke ree - Anagram
van « WEE »

7)
8)
9)
10)

Dyne - Voegwoord - Uniek
Bovendien - Tantaiium
Nederlands stadje
Voegwoord - Dubbele medeklinker - Wedde
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« Les Sports » publiceert het
wereldschokkend nieuws dat Sabrina, voor haar vier Jaar al buitengewoon knap — wat dacht
u ? —, haar papa opgebeld heeft
om hen een H bonne fëte » te
wensen, en dat zij daarbij een
liedje heeft gezongen. Heeft nog
nooit een ander kind gedaan, en
het is dus te begrijpen dat in
Brussel de straten kletsnat waren
van de tranen van ontroering
door dit bericht opgewekt.

WOENSDAG
Als de Chinezen een keer zullen
gaan deelnemen aan de grote
sportkompetities, dan gaan we ne
keer zien wat we gaan zien, zie.
Alle rekords zullen er op een
twee drie moeten aan geloven.
Maar voor wat het basketbal betreft zal dat toch nog een poosje
duren. Er waren Chinese basketters te onzent, en zij lieten zowaar een eerder povere indruk.
Ze waren van goede wil, ze hadden atletische kwaliteiten, en ze
kwamen van ver. Dat is ongeveer
alles.

DONDERDAG
Goed ount voor de voetbalbazen
in België. Zij hebben beslist dat
de damesafdeling volledig zal
worden afgescheiden, en een eigen beheer — van dames — zal
krijgen. Ook in de klubs zullen
de damesafdelingen zelfstandige
klubs worden, wanneer zij dat
willen met een eigen naam. Aan
de dames nu er voor te zorgen
dat het damesvoetbal — niet
overal goed onthaald — in het
goede spoor blijft. Het zal niet
zo gemakkelijk zijn.

VRIJDAG
België doet niet mee aan de eindronde van de wereldbeker voetbal. Spijtig voor onze vedetten,
want er wordt nergens gemakkelijker geld verdient dan bij zo'n
gelegenheid : gewoon met schoenen van een bepaald merk op
het veld staan is al goed voor
enkele grote biljetten. Nu zal ons
dapper land maar door één grote
zoon vertegenwoordigd zijn : Vital. En misschien, maar dat weten
wij niet, door een paar officiëlen.
Die mogen niet ontbreken.

ZATERDAG
Verrukkelijk schouwspel alvast
op de verschillende Duitse velden waar de verschillende deelnenriende ploegen trainen. Overal
ziet men mannen met een geladen geweer in de hand langs de
lijn staan. Wat gaat men inzeften
als de matchen beginnen? Tanks?
En gaat men daarmee geweld
vermijden — als dat voorzien is
— op dit feest van de broederschap onder de volkeren ?

ZONDAG
Hebben een tijdje staan kijken
naar twee veteranenploegen van
twee stamineeklubs, en de mannen die hijgend, zeg maar reutelend, hun weldoorvoede buiken,
kale schedels en zelfs de bal van
de ene goal naar de andere probeerden te brengen. En meer nog
het plezier dat zij aan hun
« match » beleefden. Doch meest
van al de sportiviteit en fair-play
die ze — zonder arbiter — demonstreerden. Het is waar, er
stond geen geld op het spel.
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ROCHDALE VAARWEL...
Na veel moeilijkheden, een tussenkomst van minister Tindemans inbegrepen, werd begin deze maand door
de Machelse gemeenteraad, meerderheid tegen minderheid, het BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) nr. 5 goedgekeurd. Wat deze goedkeuring onderscheidt van de honderden andere
die jaarlijks in het Vlaamse iand te
noteren vallen, is de bijzonderheid
dat dit BPA o.a. 25 ha voorziet voor
de inplanting van een groot distributie-centrum. Dit centrum heeft al
een naam : het Shopping Center
Machelen. En ouders heeft dit SCM
eveneens : Distrimas.
Een belangrijk detail : De oppozitie
tegen dit BPA wordt alleen gevormd
door de plaatselijke middenstand (buiten de gemeenteraad) en door de gemeenteraadsleden van PVV en VU (in
de gemeenteraad).
Is de goedkeuring van dit BPA te
Machelen de toekomstige gang van
zaken die we nu met de regelmaat
van een klok in alle Vlaamse en
Waalse provincies gaan meemaken ?
Het schema past in elk geval wonderwel bij de gewijzigde samenstelling
van de beheerraad van de n.v. Distrimas ; Carrefour, Franse warenhuisketen, en Delhaize - De Leeuw, Belgische warenhuisketen, met elk 35 %
van de aandelen en samen 60 % van
de zetels in de beheerraad, enerzijds ;Fébécoop en LVCC, resp. socialistische en kristelijke koöperatievenj^ met
eik 15 % van de aandelen en samen
40 % van de zetels in de beheerraad,
anderzijds.
De taakverdeling lijkt dan ook duidelijk : Carrefour en Delhaize zorgen
voor het grootste deel van het kapitaal en voor de technische en kommercièle « know-how », Fébécoop en
het Landelijk Verbond der Kristelijke
Koöperatieven zorgen voor de politieke steun om alle inplantingen van de
tien voorziene hyper-markten zonder
veel moeilijkheden te laten verlopen.
Even duidelijk is evenwel dat de
grootkapitalisten van Carrefour - Delhaize en de koöperateurs van Fébécoop en LVCC niet op sentimentele
gronden in mekaars armen gevallen
zfjn. Om dit tegennatuurlijk samengaan te begrijpen, moeten we de partners en de achtergronden van de
operatie van naderbij bekijken.

DE DISTRIMAS-PARTNERS...
Distrimas is een naamloze vennootschap, op 24 januari 1969 te Hornu
opgericht door een gelijke kapitaalsinbreng van Carrefour (Frankrijk) en
Delhaize - Le Leeuw (België). Carrefour is een Franse warenhuisketen
met een hoog ekspansie-ritme. Naast
eigen verkoopspunten, bezit de groep
participaties in Franse, Belgische,
Britse, Zwitserse en Italiaanse grootwarenhuizen Delhaize - De Leeuw is
een belangrijke onderneming o p , de
Belgische distributie-markt. Einde 1972
stelde Delhaize 5.673 personen te
werk en boekte in dat jaar een omzet
van 10,5 miljard fr.
Begin van dit jaar werd de beheerraad van Distrimas uitgebreid met
Fébécoop en LVCC, die samen voor
een kapitaalsinbreng zorgden van 250
miljoen fr. Fébécoop is de de afkorting van Federation Beige des Cooperatives SociaÜstes en groepeert o.a.
de Coop-winkels, de Codep (spaarwezen) en de Prévoyance Sociale (verzekeringswezen). LVCC is de afkorting van Landelijk Verbond der Kristelijke Koöperatieven en groepeert o.a
de Welvaart-winkels, de BAC (spaarwezen) en de Volksverzekering (verzekeringswezen) Beide tellen ongeveer 300.000 leden, al zijn er vanzelfsprekend regionaal nogal wat schommelingen.

... EN HUN PROBLEMEN
Alhoewel Delhaize een belangrijke ondernoming is met een bevredigend
ekspantie-ritme, moet ze toch opkijken tegen haar twee grote boers, de
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GB-bedrijven (omzet van 1972 =
21,8 miljard fr.) en Inno-BM (omzet
van 1972 = 17,3 miljard fr.). Het ekspantle-rltme van deze belde ondernemingen Is enorm : Zij sluiten hun
boekjaar 1973 met een omzet van resp.
26,1 en 22,1 miljard fr.
De groep Delhaize - Carrefour voelt
zich echter sinds geruime tijd bedreigd door fuzie-plannen van haar
twee grote konkurrenten. Terecht
trouwens, want : 1ste zijn deze plannen vrijdagnamiddag 7 juni werkelijkheid geworden (met terugwerkende
kracht tot 1 februari 1974), maar, 2de
wordt de Belgische distributiemarkt
nu bewerkt door een GB-INNO-BMreus die dit jaar een omzet zal kennen van over de 50 miljard fr.
De koöperateurs van hun kant hebben
ook hun problemen. Terwijl de kapitalistische ondernemingen in volle ekspantie zijn, kan niet hetzelfde gezegd
worden van de socialistische en kristelijke verbruikskoöperatieven.
Welvaart-winkels worden op dit ogenblik « grondig gereorganizeerd en gerationalizeerd ». Deze woorden dekken
echter een werkelijkheid die er allesbehalve rooskleurig uitziet. De voorbije twee jaren werden inderdaad niet
minder dan 400 Welvaart- en Bien
Etre-winkels opgegeven. In het socialistisch kamp gaat het er niet beter aan toe. De met veel publiciteit
aangekondigde oprichting bv. van hypermarkten door de socialistische koöperatieven, vindt geen doorgang. De
Coop-winkels hebben met een deficiet af te rekenen.

vennoten Delhaize en Carrefour nieuw
kapitaal. Ze vonden 250 miljoen fr.
nieuw geld bij de beheerders van de
Fébécoop en het LVCC, die een uitweg
zochten uit het sukkelstraatje van de
minder suksesrijke voorbije jaren en
deze uitweg denken te vinden in de
participatie in een groot en ervaren
distributie-bedrijf. Beide groepen vonden mekaar dus in de vernieuwde
raad van beheer van Distrimas, waarin de koöperateurs voortaan 40 %
van de mandaten zullen bekleden en
de kapitalisten 60 %.
Het NCMV noemt dit samengaan een
« monsterverbond ». « 't Pallleterke »
spreekt van een « tegennatuurlijk huwelijk ». In « Links » van 27 april j l .
wordt de hele argumentatie waarmee
de koöperatieven hun
participatie
hebben verdedigd, kordaat van de
hand gewezen. ABW-voorzitter Debunne verklaarde tijdens een recent
TV-intervIew dat hij met dit samengaan « zeer ongelukkig » Is. De socialistische koöperatieven van St. Niklaas,
Antwerpen en Turnhout hebben hun
medewerking aan de Distrimas-operatie radikaal geweigerd.
Opvallend is dat de sindikale pers, de
socialistische én de kristelijke, weinig
informatie gebracht heeft over deze
nochtans belangrijke stap van koöperatieve zijde. De argumenten die
LVCC-sekretaris André Levogel naar
voor brengt in « De Volksmacht » van
27 april j l . zijn te schoon om overtuigend te zijn.

ROCHDALE

DE DISTRIMAS-PARTICIPATIE
Om tegen de nieuwe mastodont GBINNO-BM stand te kunnen houden,
zochten de oorspronkelijke Dlstrimas-

Elke beweging heeft haar historische
hoogtepunten en dokumenten waarnaar steeds opnieuw teruggegrepen
wordt door de nieuwe generaties. De
zgn. principes van Rochdale vormen
zo een stuk waarnaar de West-Europe-

se koöperatieve beweging steeds opnieuw teruggrijpt. Wat was Rochdale ? In het Engeland van de 19de
eeuw waren de arbeiders, zoals hun
lotgenoten op het vasteland, verworden tot een onoverzichtelijke en verpauperde massa loonslaven. Evenwel,
zoals Verschaeve reeds zei, « Op het
middernachtspunt wordt de zon geboren •. Grote nood maakt krachten los
die in normale omstandigheden niét
aan bod komen. De besten onder de
arbeiders zagen in dat hun ellende op
de eerste plaats door henzelf moest
bestreden worden. Een van de middelen hiertoe leek hen het oprichten
van koöperatieve verenigingen, o.a.
verbruikerskoöperatieven.
In 1844 stelden vijf verarmde wevers
te Rochdale de statuten op van « The
Equitable Pioneers of Rochdale », een
verbruikerskoöperatieve
die in de
Toad Lane te Rochdale (Manchester)
een winkel opende van levensnoodzakelijke produkten. De statuten van
•• De rechtvaardige pioniers van Rochdale » vormden een merkwaardig stuk
en de beginselen ervan gelden vandaag nog altijd als richtsnoer voor de
koöperatieve gedachte in West-Europa en zelfs ver daarbuiten. Deze beginselen waren : 1. demokratisch gezag ; 2. vrije toetreding van nieuwe
leden ; 3. betaling van een beperkte
intrest aan het kapitaal ; 4. ristorno
van de overschotten aan de leden In
verhouding tot hun aankopen ; 5. kontante aan- en verkoop ; 6. zuiverheid
en kwaliteit van de goederen ; 7. opvoeding van de leden ; 8. politieke
en religieuze neutraliteit. De Luikse
prof. dr. P. Lambert voegt er nog drie
aan toe : 9. onbaatzuchtige verdeling
van de netto-aktiva in geval van ontbinding ; 10. de geest van dienstverlening ; 11. streven om de ekonomische en sociale ordening van de wereld te koöperatizeren.

VERRAAD AAN DE PIONIERS
Men begrijpt onmiddellijk dat de Distrimas-participatie in de koöperatieve
rangen heel wat tegenstand heeft opgeroepen. Gaat Distrimas een demokratisch geleide onderneming worden?
Gaat er een koöperatieve wind waalen door de verkoopspunten van Distrimas ? Gaan de kapitalisten van
Carrefour en Delhaize ermee akkoord
inzake zuiverheid en kwaliteit van de
produkten de praktijken overboord te
gooien waarmee hun rechtstreekse
konkurrenten rijk worden ? Gaan de
« privé-partners », zoals LVCC-sekretaris Devogel
de grootkapitalisten
van Carrefour en Delhaize nu noemt,
voortaan de kliënten van Distrimas
op het hart drukken toch niets te kopen dat ze niet absoluut nodig hebben ? Gaan de Distrimas-beheerders
uit het kapitalistisch kamp zich nu
allemaal de verzamelde werken van
Charles Gilde aanschaffen of toch
minstens zijn teksten over de in koöperatieve middens zo druk besproken
doktrine van de rechtvaardige prijs ?
Ons besluit kan kort zijn : de doeleinden van een kapitalistische onderneming zijn wezenlijk en op alle punten in tegenstrijd met de geest en
de letter van de koöperatieve beginselen. Die twee kunnen niet een eind
weegs samen gaan. De Distrimas-participatie is voor de socialistische en
kristelijke koöperateurs een daad die
op koöperatieve gronden niet de verdedigen is.
De koöperatieve gedachte Is ons,
nationalisten, altijd duurbaar geweest,
omdat aan de bazis ervan de solidariteit ligt tussen alle leden van de
koöperatie. Wanneer de kapitalisten
en koöperateurs nu in dezelfde beheerraad gaan zetelen, dan is het ons
alsof er opnieuw een bres geslagen
wordt in de dijk die door de arbeidersbeweging met veel moeite rond
het kapitalisme opgeworpen werd.
De aankondiging van dit samengaan
klonk ons dan ook in de oren als een
vaarwel aan Rochdale. En als een
verraad aan de pioniers...
WILLY COBBAUT
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