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REGEREN
MET EEN MES IN DE RUG
Het debat over de regeringsverklaring van de (met het RW) verruimde
ploeg-Tindemans werd deze weel< ool< In de Senaat afgesloten. In beide
Kamers beschikt de regering nu over een gewone meerderheid, voldoende voor de gewone wetgevende arbeid, maar lang niet voldoende
om de gewestvorming met de vereiste tweederde-meerderheid tot
stand te brengen. Het wordt dus knoeien met voorlopige teksten in de
komende weken.
De regeringspartijen hopen nochtans op een voortzetting van het
gesprek met de Volksunie en met het Brusselse FDF, en op een
« grote » verruiming in de herfst. Dat zal wel een vrome wens blijven^
zolang Perm zijn veto tegen de Volksunie handhaaft en zolang het'
FDF nog de illusie blijft koesteren Brussel te kunnen uitbreiden ten
koste van Vlaams Brabant. Daarover hebben de VU-woordvoerders tijdens het debat niet de minste twijfel laten bestaan. De regeringsschuit
is nu voldoende bemand om enkele maanden de politieke zee te
trotseren, als die tenminste niet te woelig wordt. Maar kapitein Tindemans zal wel beseffen dat het varen wordt met het mes van Perin
in de rug. Tot het najaar heeft hij nu de tijd om er Perin van te
overtuigen dat mes weg te gooien en te breken met de poujadisten
uit het FDF, of er komt muiterij van. De socialisten wachten geïnteresseerd op dat moment.

HET FEDERALISME
MAG NIET WORDEN
SCHEEFGETROKKEN
In zijn rede tijdens het Senaatsdebat
maakte VU-fraktleleider
Wim Jorissen het de eerste-minister duidelijk dat het niet volstaat de VU tot een nieuw gesprek uit te nodigen om haar opnieuw aan de onderhandelingstafel te krijgen. Er zullen stevige
waarborgen
moeten
gegeven
worden dat het chantagespel van
Franstalige zijde, waarvan de VU
de dupe werd, niet kan herhaald
worden Hij bracht de h. Tindemans het oude Vlaamse spreekwoord in herinnering dat een
ezel zich geen tweemaal aan dezelfde steen stoot, (zie ook p. 24)

Senator Lode Claes (Brussel) nam
het de eerste-minister kwalijk
dat hij de evolutie naar het federalisme de verkeerde
weg
heeft opgestuurd door toe te geven aan het veto van Perin. « Bij
zijn poging om de basis van de
regering te vrerulmen, ging de h.
Tindemans niet alleen op zoek
naar een meerderheid op federaal vlak, maar ook en vooral op
het vlak van een van de deelstaten. Hij heeft nu een meerderheid in Vlaanderen en Wallonië,
maar daarmee zijn de problemen
nog niet van de baan » aldus Lode Claes. « In de mate dat België
evolueert naar een federalisme
met drie, zal hij uiteindelijk ook
moeten beschikken over een
(lees door biz 3)
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De hh. Grootjans (PW) en Martens (CVP) zijn ingegaan op het
verzoek van Hugo Schiltz. gericht tot alle Vlaamse partijen, om samen na te gaan
wat er de Vlamingen nu te doen
staat na het veto van Perin. De
VU blijft dit veto beschouwen
als een anti-federalistische daad,
als een onduldbare Franstalige
inmenging in Vlaamse aangelegenheden, als een verloochening
van de « geest van Steenokkerzeel » en als een gevaarlijk precedent. Dit maakt het voor de VU
in de gegeven omstandigheden
onmogelijk verder te onderhandelen met het RW-FDF.

In Vlaanderen hopen velen dat
de hervatting van het gesprek
onder de Vlaamse politieke leiders zal leiden tot het herstel
van het Vlaamse front, dat een
lelijke deuk kreeg toen de CVPen PVV-leiders zwichtten voor het
veto van Perin. Van hen, als leiders van regeringspartijen, zal
het nu ook in de allereerste
plaats afhangen of dit Vlaamse
front opnieuw gestalte kan krijgen.
De eerste-minister heeft een oproep gericht tot de partijen om
verder te overleggen hoe een
tweederde-meerderheid kan worden gevonden voor de gewestvorming. Indien dit gesprek ooit
wordt hervat, en mèt het FDF erbij, dan zal 'n eendrachtig Vlaams
optreden geen overbodige weelde zijn. De Franstaligen zullen
immers trachten de gewestvorming nog verder om te buigen
tot een soort voorafbeelding van
een federalisme met drie, wat
van Vlaams standpunt uit gezien
onaanvaardbaar
is.
Bovendien
zullen de FDF-ers en de Brusselse PSC-ers de uitbreiding van
Brussel blijven eisen. Slechts
wanneer èlle Vlaamse onderhandelaars onwrikbaar op hetzelfde
standpunt blijven staan, bestaat
de kans om de Franstaligen tot
redelijkheid te brengen.
Hen
moet worden diets gemaakt dat
de gewestvorming niet door nieuwe Vlaamse toegevingen moet
worden betaald, dat een evolutie
naar federalisme met drie voor
de Vlamingen onaanvaardbaar Is,
en dat er van een uitbreiding
van Brussel nooit meer sprake
kan zijn.
Wij blijven overigens biezonder
skeptisch staan tegenover de
mogelijkheid om de poujadisten
van het FDF tot rede te brengen.
Voor een Persoons en andere
Clerfayt's kan er in het najaar
slechts sprake zijn van een
•c grote » verruiming van de regering, als Brussel ook de « grote
verruiming » krijgt die het FDF
eist.
Als dat de mentaliteit van de
FDF-ers blijft dan is elk verder
gesprek met hen totaal overbodig.
PAUL MARTENS
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ZUID-AFRIKA (1)
Op biz 4 van « Wij » van II mei
kwam een artikeltje voor, « Verschanst achter Apartheid » dat
vele vrienden van onze Zuid Afrikaanse stambroeders, m Vlaanderen
onbehaaglijk zal stemmen
Inderdaad het stukje is zeer eenzijdig opgesteld
Die mijnheer schrijft o a •• Verhelderend detail
alleen de 3,9
miljoen blanken (op een totale
bevolking van 22 miljoen) mochten naar de stembus Weet deze
heer dat het grootste gedeelte
der « anderen (Bantoes o a) in
« thuislanden » ondergebracht
zijn waar ze reeds een zekere
zelfstandigheid hebben, en waarvan Ciskei en Transkei naar volledige
onafhankelijkheid
gaan
dank zij de politiek van « afzonderlijke ontwikkeling » van de zo
.. verafschuwde » blanken
Kan
men een betere vorm van demokratie toepassen dan aan de Bantoe-volkeren geleidelijk hun eigen
staatsvorm te geven, waar ze dan
wel stemrecht hebben '
Beste Heer, U laat zich meeslepen door het haatkoor dat van
zekere zijde al een hele tijd tegen
Zuid Afrika aan het brullen is
Als het dan toch zo slecht is voor
de negers m Z A waarom komen
er dan duizenden negers uit die
«vrije» Afrikaanse staten (meestal zuchtend onder een militaire
diktatuur) over de grens naar
Zuid Afrika op illegale wijze (ge
smokkeld) om er hun boterham
te komen verdienen '
Het gaat goed m Zuid-Afrika Het
land IS rijk en welvarend Daarom
die kampanje in de wereld om te
trachten er alles in de war te
sturen Weet U, dat thans voor
de Bantoes op alle gebied geweldig gepresteerd wordt door de
blanke regering , scholen, ziekenhuizen fraaie woonwijken, enz
enz ontstaan als paddestoelen
Waarde redaktie houd zulke artikeltjes a u b uit onze « Wij »
weg Ze kunnen alleen bij de
trouwe vrienden onder Z A stambroeders wrevel en verontwaardiging verwekken '
A W , Mortsel

ZUID-AFRIKA (2)
Als « Hollands » lezer van uw
blad heb ik veel waardering voor
uw strijd voor de Vlaamse ontvoogding
Zeer teleurgesteld was ik over

uw kommentaar op de verkiezingen in Zuid-Afrika De voorlichting over dat land is m Nederland abominabel slecht In België
over het algemeen wat beter
Moest « W I J » nu zo nodig « pro
gressief » zijn '
Ik ben zeer onlangs een maand
m Zuid-Afrika geweest, o a in het
zelfbesturende zwarte Transkei,
waar toen juist parlementsverkiezingen waren De zwarte man
heeft dus wel degelijk stemrecht,
al heeft hij op het bestuur van de
Unie (nog) geen rechtstreekse invloed
Uit uw kommentaar blijkt enige
bewondering voor de partij van
mevr Helen Suzman maar er is
geen sprake van, dat deze partij
algemeen stemrecht voorstaat in
de vorm zoals wij dat verstaan
Verre vandaar zelfs
De Nasionale party van Vorster
staat zelfbeschikkingsrecht voor,
voor de zwarte thuislanden Heeft
U daar iets tegen '
L K , Breda

ZUID-AFRIKA (3)
De helft van de waarheid maakt
van een mens al naar gelang het
standpunt een heilige of een duivel
Welgemeende kritiek kan
goed bedoeld zijn maar totaal
verkeerd
Kwaadwilligheid
leidt
tot oorlog
Voorbeelden Inderdaad alleen de
4 miljoen blanken hebben in de
laatste verkiezingen voor de blanke volksvertegenwoordigers mogen stemmen Maar gij verzwijgt
dat de Zoeloes allen hebben gestemd in Zoeloeland
Alle volksgroepen kunnen zichzelf ontplooien En eens volledig
onafhankelijk een modus vivendi
zoeken onder mekaar Streeft de
Volksunie niet naar dit ideaal '
Wij staan reeds heelwat verder
in Zuid Afrika
In de nieuwe steden kunnen miljoenen negers een huis met een
tuintje huren voor 400 a 500 frank
Onzin over rassescheidmg in de
katolieke kerken Ik daag iedereen uit samen met mij een zon
dagsmis bij te wonen en hij zal
gemengd met alle andere rassen
de mis kunnen aanhoren
In zeer brede trekken de toestand
nu
Miljoenen
Zuijj Afrikanen
(alle
rassen) streven naar een rechtvaardige volkse oplossing
het
Zuid-Afrika der Volken
Een oud-Dinaso, dr Van Ouden
hove brengt regelmatig de « verligte » topmannen van alle politieke partijen en rassen samen
in een seminarie In Durban ge
beurt dit m het Belgica Hotel
Alleen de « verkrampte » van de
« Herstige Nationale Partij » van
Herzog nemen niet deel (In de

laatste verkiezingen zijn ze van
de politieke kaart weggevaagd)
Alles wijst erop dat zelfs premier
Vorster tot de « verligte » behoort Calvinisten doen wat zij
geloven rechtvaardig tegenover
God te zijn Maar politieke leiders moeten rekening houden
met de verkiezingsproblematiek
het eerste doel is de verkiezing
te winnen Een ding is zeker dat
hij de politiek van « Afzonderlijke
Ontwikkeling » zoals het door dr
Verwoerd werd geformuleerd in
tegenstelling met « Apartheid »
van dr Malan voortzet Is het
met achterlijk nu nog te spreken
van de politiek van kardinaal Mercier en de Broqueville '
Ook dr Verwoerd had graag vlugger de weg van volkeren-ontwikkeling opgegaan
Het zal iedereen verblijden dat
de uiterlijke tekenen van de vroegere maar nu afgestorven politiek van apartheid op alle gebied
sneller en sneller aan het verdwijnen zijn
Misschien is de volkse verstandhouding hier nog beter dan in
België en zeker vooruit '
WIJ hebben nu een goede konsulaire vertegenwoordiging in Pretoria Goed voor Vlamingen en
voor Walen Dit neemt met weg
dat slechts een paar jaar terug
een Brusselaar, en dat zegt alles,
op een vergadering van alle konsuis het volgende uitbraakte
« Oui, en Belgique, nous avons
aussi deux langues
Ie franpais
et Ie flamand, maïs personnellement je n'ai jamais appris Ie flamand D'ailleurs Ie flamand est
un amas de patois Les flamands
de la cóte ne comprennent pas
les flamands de Bruges, Gand ou
Anvers En somme tous les flamands occupent en Belgique a
peu pres la position des
cafres
ici
Waarop de Franse Consul 's anderendaags in het Belgica Hotel
zei
« Eh bien ' Vous en avez un dröle
de coco comme consul ' »
Waarop geantwoord werd
•• Oui il y a des dröles de coco a
Bruxelles, monsieur Ie consul »
Wat nu het sociaal-ekonomisch
patroon en leefmilieu van de metblanke arbeiders aangaat, zou ik
de ijitlating van een groep Duitse
journalisten willen weergeven ,
nadat zij een honderdtal arbeiders
hadden ondervraagd over lonen,
werkvoorwaarden
tussenkomstkontrakten van sindikaten en beroepsunies
« WIJ zijn beschaamd zo slecht
te zijn ingelicht over Zuid-Afrika
WIJ weten dat onze regering weet
wat hier omgaat , maar wij weten
ook dat ZIJ de ware toedracht van
zaken aan het Duitse volk met
mag bekend maken
om de andere zwarte staten met te ergeren

WIJ kunnen niet verlangen dat een
minister van gelijk welk land de
voorziening aan grondstoffen in
gevaar zou brengen , maar het is
misschien met nodig de « waarheid » op zijn kop te zetten
J V , Durban (Z Afrika)

ZUID-AFRIKA (4)
Ek geniet steeds die koerant
« WIJ », wat goedgunstiglik aanegstuurd word en vind dit oor die
algemeen objektief
Ongelukkig
het die strekking van die artikel
oor ons afgelope verkiesing mij
teleurgestel Ek neem aan dat dit
die gevoel weerspieel wat bijkans
deur die hele wereldpers oor ons
gefiuldig word, wat
enerzijds
spreek van absolute vooroordeel
en anderzijds van 'n klaaglike gebrek aan kennis U wat al ons
land en die opzet van afzonderlike blank en nieblanke state ken,
sal tog weet dat dit 'n verdraaing
van die waarheid is, om te beweer dat slegs die 3,9 miljoen
blankes uit 22 miljoen bevolking
stemgeregtig is Ons het immers
ne so min stemreg m die Transkei
of Kwazulu, dan wat hulle in blank
S Afrika het
Ons IS immers dankbaar ons in
hierdie tije so 'n sterk regering
te hê So baie state die huidige
tijd wat opgesaal sit met minderheidsregerings of
koalisieregerings
Dr J Van Tonder
Phihppolis O V S

PLANT EEN BOOM ?
WET VAN DE MINDERHEID
Gezien de officiële instanties toch
geen gehoor geven aan de massa
natuurvrienden en het alleen laten
bij holle slogans en vage beloften
omtrent de verbetering van het
leefmilieu, tracht ik nog een
schandalige natuurschending aan
de kaak te stellen via de pers
Plant een boom-aktie, milieuzorg,
kreatie van een staatssekretaris
voor leefmilieu, enz zijn misschien schone doelstellingen op
papier
maar
m
werkelijkheid
wordt er zeer weinig verwezenlijkt
In mijn gemeente, Ooigem/WestVlaanderen, ligt langs de Stijn
Streuvelsroute een bos van 8 ha
Weliswaar is dit privaat domein,
toebehorende aan een industrieel
uit Gullegem, echt verwaarloosd
en diende het alleen tot jachtplezier van enkele uitverkorenen,
doch anderzijds kon de massa natuurvrienden toch enigszins gemeten van het groen en het gezang
der vogels
Helaas, schande, het bos wordt

BUITENLANDS KOMMENTAAR
AVD — De elfde konferentie van de OAE (Organisatie
van Afrikaanse Eenheid] is
zondag jl. te Mogadiscio
(Somalia) geëindigd. Tegen
het einde aan was de sfeer
weer fel geladen. De heibel
begon pas voorgoed toen sekretaris-generaal Nzno Ekangali (Kameroen) zijn afscheidsrede had uitgesproken en de konferentieleden
nodig moesten overgaan tot
de verkiezing van 'n nieuwe
dito. De onstuimigste kontroversen cirkelden immers
rond een « vals probleem »
— te welen nl. of Engelstalige Ekangali niet best zou
opgevolgd worden door een
frankofone politikus. De taalkundige samenstelling van
het Afrikaanse vasteland is
voor inter-Afrikaans en internationaal gebruik al jaren
toegespitst op Frans (en) of
Engels en ook daar zijn de
frankofonen niet bescheiden
in een hoekje gaan staan.

WIJ t

Door het onaflaatbaar aandringen van Franstalige delegaties werd ten slotte eenparigheid van stemmen bereikt dond de kandidatuur
van frankofone William Eki
Mboumoua (41) zoals zijn
voorganger eveneens uit Kameroen afkomstig. Hiermee
koos de OAE een sekretarisgeneraal die van 1962 tot
1968 zitting had in de uitvoerende raad van de Unesco en die uiteraard ook zijn
Engelstalige
kollega's
te
woord kan staan.
De kernoorzaak van de Afrikaanse geschillen steekt echter veel dieper. Meestal gaat
het om vastgeroeste gevoeligheden die door het vertrek van de blanken niet ODgeheven werden. Voor sommigen geldt Haile Selassie
nog altijd als een kampioen
van Afrikaanse eenheid terwijl anderen bij Lenin en
Mao zweren. Wel werd het

gebrek aan eenheid van inzicht behendig opgevangen
door felle banbliksems aan
het adres van Portugal. In
die samenhang werd GuineeBissau in het bevrijdingskomitee van de OAE opgenomen ofschoon het pas sinds
november jl. bij de organisatie is aangesloten en nog altijd niet « officieel » onafhankelijk is. Maar ook die
volkomen
gerechtvaardigde
kolonialistische
oprisping
kan de indruk niet wegwerken dat de konferentie van
de OAE een routine-vergadering is geweest die heel even
opflakkerde rond de opvolging van Ekangaki.
Het jonge Afrika is nog lang
niet aan zijn eenheid toe.
Onveranderlijk worden zijn
etnische tegenstellingen door
elkaar verdringende ekonomiche ontwikkelingen, door
ideologische voorkeuren en
veelkleurige sociale opties

bijna volledig uitgeroeid Door di
officiële instanties van WestVlaanderen zou de toelating gegeven zijn om nog eens 390 populieren (20 a 30 m hoog) om te hakken zonder dat er sprake is van
nieuwe beplanting Deze toelating zou gebaseerd zijn op het feit
dat het ekonomisch verantwoord
IS deze bomen te vellen. (Misschien worden deze bomen te
Gullegem gemalen als koffie ' )
Mijn inziens zit het venijin echter
in de staart, nl wanneer er geen
bomen meer staan is er geen bos
meer en wanneer er geen bos
meer is staat er mets meer in
de weg om er bouwgrond van te
maken
Zo'n grondspekulatie is met zo
slecht, gezien daar eertijds dit
bos aangekocht werd aan 5 F/m2
en men er nu gemakkelijk 750 F/
m2 kan voor bekomen
Wat kan de natuurvriend hiertegen inbrengen ' NIETS De plaatselijke groenaktie
protesteerde
verleden jaar reeds en alarmeerde de « Plant een boom aktie »
Reaktie
Er werd zelfs met geantwoord op hun schrijven Nu
terug werd protest ingediend bij
het bevoegde ministerie Gevolg
nog steeds geen antwoord En dit
allemaal m 1974
Konklusie
Laat men lachen met
alle akties als « Plant een boom »
of • Milieuzorg » De massa kleine natuurvrienden wordt zand in
de ogen gestrooid terwijl de
grondbezitters er voor zorgen dat
hun bezit opbrengt
Is het dan toch waar dat alleen
geld en bezit domineert ?
J Verfaille
voorzitter Davidsfonds
Ooigem

doorkruist. Niet alleen de
overzeese gebiedsdelen van
Portugal drijven een wig in
de Afrikaanse eenheid maar
ook de Franse aanwezigheid
te Djiboeti en de laatste bolwerken van het kolonialisme
remmen
de
ontwikkeling
naar eenheid en vruchtbare
samenwerking af. Om nog
te zwijgen van de interne
moeilijkheden van diverse
aard die een ongeremde opvlucht van de jonge Afrikaanse staten in de weg staan.
Wij van het oude vasteland
kunnen alleen maar wensen
dat het zwarte kontinent op
de duur ingespeeld geraakt
op het internationaal streven
naar ontspanning en verstandhouding en dat het moge gespaard blijven van de
bloedige konfrontaties die
Europa op weg naar zijn nog
niet altijd bereikte eenheid
moest ondergaan.

Weer eens heeft de minderheid
m België de wet gesteld aan de
Vlaamse meerderheid, het zoveelste verraad aan de Vlaamse kiezers Met het RW in de regering
zit de wolf in de schaapstal, om
de brave lammeren te verslinden
er. welk ministerie ze ook eisen,
het zal hun toegestaan worden,
natuurlijk met de dood m het
hart Dan kunnen ze zich weer
eens wit wassen tegenover hun
Vlaamse kiezers, en die zullen
zich dan weer eens laten bepraten door die man die het anders
doet
Zo gaan de Franssprekende burgemeesters de taalwet verder ongestraft overtreden Wanneer zullen de Vlamingen eens en
voorgoed bewust worden dat ze
met die oude partijen nooit tot
hun recht zullen komen maar
steeds met valse beloften gepaaid
z i j n ' Nochtans kunnen de Vlamingen daar verandering in brengen
als ze maar willen •
R.B , Torhout
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ZO WIL DEZE
VOORLOPIGE REGERING
VOORLOPIG
DE VOORLOPIGE
GEWESTVORMING
REGELEN
Als bijlage bij de regeringsverklaring werd In het parlement
een tekst rondgedeeld, die eerlang als « voorlopig » regeringsontwerp over de gewestvorming ter bespreking aan het
parlement zal worden voorgelegd. Voor deze tekst is momenteel geen tweederde-meerderheid voorhanden. Wordt hij met
een gewone meerderheid goedgekeurd, dan komt er nog
maar een louter adviserende gewestvorming tot stand. Het
voorlopige van het voorlopige dus. En sommigen beweren
dat zelfs dat nog met tweederde-meerderheid moet worden
goedgekeurd. Wij geven hierbij de integrale regeringstekst.
Over de inhoud ervan zal de VU in de komende weken nog
ruimschoots haar mening kunnen zeggen.
1. Enkel voor de toepassing van de wet en tot de wet genomen ter uitvoering van artikel 107 quater van de Grondwet
de grenzen van de gewesten heeft bepaald, zou het gebied
van de gewesten vastgesteld worden als volgt :

Meer dan ooit moet het bewuste Vlaanderen massaai getuigen te Diksmuide

REGEREN MET EEN MES IN DE RUG
(Vervolg biz 1)
meerderheid in Brussel. Er bestaan vele vormen van federale
staten In de wereld maar ik ken
er geen enkele waarin de meerderheid die bestaat op federaal
vlak ook in elke deelstaat moet
teruggevonden worden ! ».
Tot de h. Perin, die in de Kamer
beweerde dat hij geen veto had
gesteld tegen de opname van de
VU in de regering maar enkel de
politieke onmogelijkheid had vastgesteld tot opname van de VU
zonder de gelijktijdige intrede
van het FDF in de regering, zei
Lode Claes : « Waar ligt het verschil tussen het vaststellen van
die onmogelijkheid en het scheppen van die onmogelijkheid? Misschien had de h. Perin subjektief
niet de bedoeling een veto te
stellen, maar objektief was het
toch een veto en met verstrekkende gevolgen. Het is momenteel niet duidelijk of wij nu evolueren naar een federalisme met
drie of met twee. Evenmin is het
duidelijk of we te maken hebben
met drie of met twee federalistische partijen, aangezien het FDF
en het RW nu eens gezamelijk
en dan weer afzonderlijk optreden. Bij de verruiming van de regering bleek dat twee partijen de
opname van een derde partij in

de regering onmogelijk maakten.
Dit gemakkelijk truukje biedt
weliswaar een tijdelijke oplossing maar werpt een zware schaduw op de verdere mogelijkheden tot overleg en op de evolutie
naar federalisme ».
In verband met de voorlopige, en
louter « adviserende » gewestvorming die Perin en de andere
regeringspartijen er nog vóór de
parlementaire
vakantie
willen
doorjagen, verklaarde Lode Claes
biezonder sceptisch te staan.
Men kan trouwens de grondwettelijkheid van dit « voorlopige
van het voorlopige » in twijfel
trekken.
Hij ging dan na aan de hand van
welke norm een ontwerp van gewestvorming
moet beoordeeld
worden. « Onze Franstalige landgenoten moeten er zich van bewust zijn dat het Vlaamse land
recht heeft op een bepaalde hoeveelheid politieke macht en gezag. Het is mogelijk die macht
te verwerven in het raam van
een unitaire staat, maar dan moet
het voordeel voor Vlaanderen
even groot zijn als de inbreng
van Vlaanderen. Pariteit is dan
vanzelfsprekend onvoldoende.
Het funktioneren van unitaire instellingen blijkt thans echter onmogelijk te zijn geworden. Er is

dus een federale struktuur nodig,
waarin wordt vermeden dat het
landsgedeelte dat in de meerderheid is het landsgedeelte dat in
de minderheid is kan overheersen. Maar ook die struktuur kan
'worden scheefgetrokken. Dit is
het geval als zij Vlaanderen het
deel van de macht onthoudt dat
haar striktste recht is.
Vlaanderen heeft nooit een ander
volk overheerst. De Vlamingen
zijn steeds gematigd geweest.
Maar precies hun gematigdheid
dwingt het tot standvastigheid in
hun streven.
Door een gelukkige samenloop
van omstandigheden is in Steenokkerzeel samenwerking ontstaan
tussen drie Vlaamse partijen. Die
verstandhouding en de samenwerking moeten worden behouden. Momenteel echter zitten
twee van die drie partijen in de
regering. Zij hebben dus een bevoorrechte positie. Zij moeten
utimaken of zij de samenwerking
met de derde nog verder willen
doorzetten. De Volksunie blijft
daartoe bereid. » Tot daar senator Claes.
(Op de tussenkomsten van de
VU-senatoren Coppleters, Vandezande en Vanhaegendoren komen
wij volgende week terug).

DE FATALE ERFENIS VAN EYSKENS
In het Kamerdebat over de regeringsverklaring, dat vorige week
donderdagnacht werd afgesloten,
kregen de uiteenzettingen van de
VU-kamerleden Anciaux en Baert
eveneens grote aandacht.

was het werk van BSP-er Vermeylen. Zij die de taalproblemen
in de hoofdstad tientallen jaren
lang hebben laten rotten maken
de VU nu verwijten I

Vik Anciaux (Brussel) noemde de
argumenten van Perin voor zijn
veto tegen de VU • drogredenen • . De werkelijke reden is zijn
streven naar een federalisme met
drie. Hij hekelde tevens de dubbelzinnige samenstelling van deze
regering waarvan een partij deels
in de oppositie zit : het RW is
immers de vijfde kolonne van
het FDF.

Anciaux betoogde nog dat de
traditionele partijen niet bij machte zijn de toestanden, waarvoor
zij verantwoordelijk zijn, weer
gezond te maken. De enige oplossing ligt in een Vlaamse eendracht, en in overleg van gemeenschap tot gemeenschap. Indien het Vlaamse front gebroken
wordt, dan ligt de verantwoordelijkheid daarvan bij hen die gezwicht zijn voor het veto van
Perin. Van verder politiek overleg,
aldus Vik Anciaux, kan geen sprake zijn tussen regering en oppositie indien het gaat over reeds
vastgestelde ontwerpen van de
regering ».

Als Vlaamse Brusselaar maakte
hij dan het proces van de Vlamingen-met-de mond uit de BSP,
die de VU nu verwijten mee te
hebben gezocht naar een oplossing met het oog vooral op de
bescherming van de Brusselse
Vlamingen.« De verfransing heeft
te Brussel jarenlang welig kunnen tieren met de medeplichtigheid van BSP, CVP en PVV. De
jongste uitbreiding van Brussel
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Frans Baert (Gent) legde tijdens
zijn rede op de Kamertribune
zwaar de nadruk op het feit dat
de grondwetsherziening van Eyskens alles extra-moeilijk heeft ge-

maakt, en bovendien de gewestvorming op voorhand verwrongen
heeft tot een soort pre-federalisme met drie. Bovendien werd
verzuimd het « gewest » Brussel
te begrenzen, wat niet zo toevallig gebeurde... Bovendien verkwanselde Eyskens zo ongeveer
alle Vlaamse politieke wisselmunt. « Wij hebben toen voorspeld » aldus Baert « wat er nu
gebeurt ; dat de gewestvorming
eenzijdig door de Vlamingen zou
moeten betaald worden. Wij hebben onze meerderheid moeten
prijsgeven, de pariteit toekennen
in de ministerraad, en door de
« alarmbel » werden onze handen
afgesneden. Ai wat wij nu moeten meemaken is een gevolg van
die fatale erfenis van de grondwetsherziening anno 1970. De geschiedenis zal zeer streng zijn
voor diegenen die onze demokratische
meerderheid
hebben
verkwenseld ».
Waarop Van Eynde (BSP) uitriep :
« Eyskens I » (en er natuurlijk
niet aan toevoegde dat hijzelf
daaraan heeft meegeholpen...)

1. Het Vlaamse gewest : het gebied van de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg,
alsook het gebied van de administratieve arrondissementen
Halle-Vilvoorde en Leuven ;
2. Het Waalse gewest : het gebied van d eprovincies Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, alsook het gebied
van het administratieve arrondissement Nijvel ;
3. Het Brussels gewest : het gebied van het administratief
arrondissement van Brussel-Hoofdstad.
2. Voor elk gewest zou er een gewestraad en een ministerieel komitee voor gewestelijke aangelegenheden bestaan.
3. De Waalse gewestraad zou samengesteld worden uit de
senatoren die deel uitmaken van de Franse taalgroep en hun
woonplaats hebben In het Waalse gewest.
De Vlaamse gewestraad zou samengesteld worden uit de
senatoren die deel uitmaken van de Nederlandse taalgroep en
hun woonplaats hebben in het Vlaamse gewest.
De Brusselse gewestraad zou samengesteld worden uit :
1. De senatoren die deel uitmaken van de Nederlandse en de
Franse taalgroep en hun woonplaats hebben in het Brusselse gewest ;
2. De helft van de leden van de Brusselse agglomeratleraad.
Deze leden zouden worden gekozen, uit zijn midden, door
ledere taalgroep van de agglomeratleraad volgens een
stemming per lijst overeenkomstig het stelsel dat door de
artikelen 165 tot 172 van het kleswetboek voor de wetgevende verkiezingen is voorgeschreven.
4. ledere gewestraad zou uit eigen beweging, door een met
redenen omklede motie, een advies kunnen geven betreffende
de noodzakelijkheid tot goedkeuring, wijziging of opheffing
van elke wets- of reglementsbepaling waarvan de toepassing
tot zijn gebied dient beperkt te blijven en dit in de volgende
aangelegenheden :
1. Het beleid inzake ruimtelijke ordening en stedebouw, met
inbegrip van het grondbeleid, de ruilverkaveling van landeigendommen, de stadsvernieuwing en de gezondmaking
van verlaten industriële oorden ;
2 Het beleid inzake gewestelijke ekonomische ekspansie en
tewerkstelling ;
3 Het huisvestingsbeleid ;
4. Het gezins- en demografisch beleid ;
5 Het beleid inzake higiëne en volksgezondheid ;
6. Het onthaalbeleid ;
7 Het waterbeleid ;
8. De visvangst, de jacht en de bossen ;
9 Bepaalde aspekten van :
— het industrieel en energiebeleid ;
— De gemeentelijke inrichting.
De ministers en staatssekretarissen zouden slechts ontwerpen van wet indienen waarvan het toepassingsgebied
tot een enkel gewest beperkt is en welke strekken tot de
goedkeuring, de wijziging of de opheffing van wetsbepalingen in de voornoemde aangelegenheden, na voorafgaand
advies van de bevoegde gewestraad.
De met redenen omklede motie zou uitdrukkelijk de tekst
van de wets- of reglementsbepalingen moeten bevatten
welke de gewestraad voorstelt goed te keuren, te wijzigen
of op te heffen.
Deze zou overgemaakt worden aan de Voorzitters van de
Wetgevende Kamers, aan de eerste-minister en aan de
bevoegde minister voor Regionale Aangelegenheden
5. ledere gewestraad zou :
1. Alle adviezen betreffende het gewestelijk beleid kunnen
geven inzake de in punt 4 beoogde aangelegenheden
2. Een met redenen omkleed advies kunnen geven betreffende de door het bevoegd gewestelijk Ministerieel komitee
voorgestelde bestemming der budgettaire kredieten die de
uitgaven moeten dekken van het gewestelijk beleid dat in
zijn gewest zal worden gevoerd.
6. leder jaar zou de minister voor Gewestelijke Aangelegenheden op het bureau van de gewestraad een verslag neerleggen betreffende de in het afgelopen jaar opgerichte, gedecentraliseerde of gedekoncentreerde openbare diensten, organismen en instellingen die voor het gewest van belang zijn
evenals omtrent de vooruitzichten voor het volgend jaar. De
bevoegde gewestraad zou beraadslagen over dit verslag.
7. ledere gewestraad zou uit zijn midden zijn voorzitter oenoemen bij gewone meerderheid. Hij zou uit zijn midden een
bureau kiezen volgens het stelsel der evenredige vertegenwoordiging van de erkende politieke groepen en zou zijn reglement van inwendige orde opstellen.
(lees door bIz 5)

WIJ 3

onze weR€LD
VEERTIGDUIZEND
MAN LIEP WEG UIT
KATHOLIEKE
VAKCENTRALE
(jeeveedee) Er is de afgelopen week een bom ingeslagen
bij de vakbeweging in Nederland. Ruim veertigduizend leden
van de overkoepelde katholieke arbeiderscentrale, het Nederlandse Katholiek Vakverbond (NKV), verlieten deze organisatie die daarmee tien procent van haar « effektieven »
kwijt raakte. Dit leger van « deserteurs » omvat twee bonden : de katholieke bond van leidinggevend en hoger personeel en de bond van administratieve werkers oftewel beambten, en de reden van hun vertrek heeft niets te maken
met het zogeheten sekularisatieproces dat zich al jaren in
het land afspeelt, maar met het zicht op de toekomst van de
maatschappij. Het bedanken van de twee bonden toont bovendien iets van de problematek waarmee de hele Nederlandse vakbeweging te maken heeft.
Hoofdoorzaak van het ophefmakende gebeuren is de volstrekte tegenstelling tussen de opvattingen van het NKVbestuur en die van de « weglopers » over de inkomensverdeling. In het streven van de leiders der vakcentrale om de
lonen van de laagst- en de beterbetaalden dichter bij elkaar
te brengen (« demokratisering van bezit » zoals de regeringDen Uyl dat noemt) willen de twee afscheidnemende bonden
iiever de weg van de geleidelijkheid bewandelen, dit in plaats
van een drastische nivellering tot stand te brengen. Menselijkerwijze gezien verbaast die houding niet. Want de leden
van beide bonden horen tot de goedbetaalde werknemers,
en zij zijn het dus die de meeste veren moeten laten in het
proces. Ze zijn wel bereid een stapje terug te doen, maar
dan eerder voorzichtig zodat de bovenste en de onderste
treden van de loonladder niet te dicht bij elkaar komen te
liggen.
Over deze opvatting is al meer dan een jaar gediskussieerd
met de top van het NKV totdat, zoals gezegd, verleden week
de bom barstte. Daarmee zijn we dan ook bij een tweede
achtergrond van de breuk. Het NKV is al heel wat jaren
bezig om haar krachten te bundelen met die van de twee
andere arbeiderscentrales, het (tegen de socialisten aanleunende) Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) en
het (protestantse) Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV).
Een half jaar terug zag het er naar uit dat alle drie de vakcentrales die gezamenlijk zowat 1 miljoen 300 duizen leden
tellen, tot vorming van een federatie zouden overgaan. Te
elfder ure echter trok het CNV zich terug : de protestanten
wensten liever hun eigen identiteit te bewaren dan op te gaan
in de « eenheidsworst » van een strak geleide federatie.
Het NKV moest toen beslissen of het de weg van het CNV
zou volgen om dan maar tot een soort algemeen-kristelijke
arbeidersorganisatie te komen, of dat het de kant van het
NVV zou kiezen. Het werd dit laatste, een soort rooms-rode
vakbewegingsfederatie dus. En dit besluit betekende feitelijk
de druppel die bij de genoemde katholieke bonden van hoger
en leidinggevend personeel en van beambten de emmer
deed overlopen. Deze twee vakbonden voelden zich immers
meer verbonden met hun kollega-organisaties uit de protestantse wereld dan met het machtige NVV dat in hoofdzaak handarbeiders (bouwvakkers, chauffeurs, metaalarbeiders, enzovoort) groepeert. Men zou dus kunnen zeggen dat
het behalve om een kwestie van inkomensverdeling ook om
een zeker standsverschil gaat, al werd dat woord in de diskussies nooit gebruikt.
Intussen moet men niet geloven dat die rooms-rode federatie
snel van de grond zal komen. Bij het NVV en het NKV lopen
de opvattingen over de huidige doelstellingen van de vakbeweging nogal uiteen. Met name geldt dit de nieuwe
« items » zoals medezeggenschap in de bedrijven, hervorming
van de industriële maatschappij en het onderwijs aan de
arbeidersjeugd. Vooral onder leiding van de bekende Arie
Groenevelt van de Industriebond van het NVV zoekt men
het in een meer radikaie richting, en dat streven wordt in de
katholieke vakcentrale eerder aarzelend gevolgd.
Niettemin zit op wat langere termijn een federatie tussen
NKV en NVV er zeker in. Dat de protestanten zullen aansluiten, gelooft niemand meer. Godsdienstige bezwaren, zoals
die ook een rol spelen bij de politieke partijvorming, zullen
vooralsnog wel onoverwinnelijk blijven. Dat Nederland voor
een niet onbelangrijk deel een Calvinistische natie is, wordt
maar weer eens scherp aangetoond.

WIJ 4

(AVD) Tijdens zijn show-reis in
het Midden-Oosten is Nixon achtereenvolgens in Egypte, SaoediArabië, Syriè en Jordanië geweest. Voor Nixon betekent die
reis een welgekomen evazie uit
zijn binnenlandse narigheid. Voor
Kissinger, de authentieke bewerker van « de grote verzoening »
en die vandaag op zijn beurt gekonfronteerd wordt met de onverkwikkelijke
Watergate - affaire
biedt de odusseia van Nixon een
unieke kans om nog eens extra
te bevestigen hoe onmisbaar hij
op het Amerikaans schaakbord is.
Men mag zelfs aannemen dat de
wervelstorm-diplomaat zijn weddenschap al gewonnen heeft : na
zijn sensationele dreiyina met ontslag vraagt de zwijgende Amerikaanse meerderheid zich al af of
Watergate wel de inzet van zoveel
politieke en etische bewogenheid
waard is I...
Toch is het niet zo dat Nixon
zijn reis naar het Midden-Oosten
alleen maar op « binnenlandse »
overwegingen heeft afgestemd.
Voorzeker is het ook zijn bedoeling een politieke oplossing te
zoeken voor de konfiiktsituatie
in dit godvergeten gebied waar
vooral de Arabisch-Amerikaanse
betrekkingen een bewogen verleden hebben gekend... beheerst
als ze waren door de evenwichtspolitiek van Moskou en Washington. Men herinnert zich wel het
moment van de grote SovjetEgyptische vriendschaps- en samenwerkingsverdragen .
Maar
plots stuurde Sadat, blijkbaar niet
opgewassen tegen de Russische
penetratie in zijn eigen omgeving,
alle Sovjetmilitairen naar huis...
zonder dat hieruit voor het pro-

NIXON,
DE
OPTIMIST

Israëlisch opgestelde Washington gunstiger resultaten voortvloeien...
Dat Nixon, die nog niet zolang geleden in de Arabische pers als
een jodenknecht werd afgeschilderd, vorige week te Kairo en elders als een reddende engel werd
begroet, is op z'n minst een irrationeel verschijnsel dat niets met
de kern van de zaak vandoen
heeft. Bij alle Arabische euforie
en uitbundigheid lijkt het toch belangrijk te weten, hoe Nixon zijn
Israëlische vrienden kan overtuigen dat hun veiligheid niet wordt
bedreigd door de ekonomischgeïnspireerde toegevingen die hij
aan de Arabieren deed. Te Kairo
ging Nixon zelfs zover te gewagen van « de legitieme rechten »
van het Palestijnse volk. Dergelijke uitspraken zijn op z'n minst
goedkoop als men bedenkt dat
Israël zich nog altijd verzet tegen
een afzonderlijke deelname van
de Palestijnen aan de Geneefse
konferentie. Hoe Moskou op het
Nixoniaans optimisme zal reageren, staat evenmin in de sterren
geschreven. Vandaag staat het
Kremlin wat onbehaaglijk in de
schaduw van Nixons Midden-Oostelijk sukses, maar morgen kunnen de Sovjets weer het Palestijnse vraagstuk hanteren om
hun onderhandelingspositie te versterken. Te Moskou waar Nixon
nog vóór het einde van de maand
te gast is, zal de reis van de
Amerikaanse president nog eens
hoog op de agenda staan, want
het Midden-Oosten is een van de
hoekstenen van de grote détente
die de supergroten heten na te
streven.

RUMOR-IG ITALIË
(AVD) Wat vorige week in Italië
gebeurde is weer erg ongewoon.
Na een bewindsperiode van amper drie maanden trok de centrumlinkse koalitie van premier
Rumor haar slotsommen uit de
manifeste
onmogelijkheid
om
overeenkomst te bereiken i.v.m.
de ekonomische krisis... en nam
ontslag. Maar vijf dagen later
weigerde president Leone dit ontslag te aanvaarden. Sommigen
vermoeden dat de golf van terreur die Italië onlangs teisterde
de weigering van het staatshoofd
heeft beïnvloed. Beter dan wie
ook moet Leone op de hoogte
zijn van wat Italië uit die hoek
nog te wachten staat. Dat het
land met het oog op interne veiligheid vooreerst behoefte heeft
aan stabiliteit en kontinuiteit op
regerinsgvlak behoeft geen verder betoog. Maar anderen zien
in zijn weigering een gevolg van
de overeenkomst die donderdag
13 juni door de Tien werd bereikt op het punt van de Internationale monetaire toestand. De
feitelijke herwaardering van de
goudprijs waartoe de tien geïndustrialiseerde landen zoals bekend besloten hebben heeft de
waarde van de Italiaanse goudvoorraad plots
verviervoudigd.
Blijkbaar heeft Leone geoordeeld
dat de redenen om het ontslag
te aanvaarden niet langer voorhanden waren...
Premier Rumor zal nu een akkoord tussen de drie regeringspartners moeten tot stand brengen. Een biezonder moeilijke bedoening die niet van een leien
dakje zal lopen. Fanfani en zijn
Kristen-demokraten pruimen nog
op de nederlaag i.v.m. het referendum over de echtscheiding.
Om de aandacht (en teleurstelling !) van zijn aanhangers af te
leiden is hij als een autentiek
oppositieleider tegen Rumor en
zijn regering te keer gegaan. De
soicalisten
daarentegen willen
politieke zijde spinnen uit de
overwinning van de neen-stemmers. De « divorzio » is een
smeulend vuurtje dat plots weer
heftig kan opvlammen. En er zijn
nog andere faktoren genoeg die
het broederlijk samengaan van
kristen demokraten en socialisten

vertroebelen. De inzet van de
C D . is juist de middenstand die
een aanzienlijk deel van haar kiezersbestand uitmaakt. En het is
precies om de middenstand en
de kleine ondernemingen te verdedigen dat de socialisten de
anti-inflatiemaatregelen van de
regering afkeuren. Tegelijk moeten de socialisten er op bedacht
zijn, het kontakt niet te verliezen
met hun linkse achterban en de
vakbondfederatie. Inmiddels blijft
KP-voorzitter
Berlinguer
maar
doorhameren op de noodzaak van
een historisch kompromis met

de kristen-demokraten, een « mogelijkheid » waarvoor hij niet
eens regeringsdeelneming opeist
en die de socialisten om begrijpelijke redenen doet klappertanden. M.a.w. de weigering van
Leone betekent niet het einde
van de Italiaanse malaise. Ook
als Rumor erin slaagt zijn kabinet te lijmen zal hij verder moeten rekening houden met de
strakke eisen van de Italiaanse
vakbondfederatie. Die blijft maar
aandringen
op
« selektieve »
maatregelen die de inflatie voorzeker niet afzwakken.

VERDEELD FRANCO REGIME
(AVD) Het recente ontslag van de liberale generaal don Manuel Diez
Alegria onder druk van de uiterst rechtse vleugel in Spanjes militaire
top heeft duidelijk bewezen hoe verdeeld het Franco-regiem vandaag
is. Blijkbaar is Franco-Spanje nog altijd niet hersteld van de moord op
admiraal Carrero Blanco in dec. jl. Of zou het vandaag al de gevolgen
ondergaan van de kentering die president de Spinola in Portugal heeft
op gang gebracht en die in de Spaanse pers vrij gunstig werd onthaald?
Na de moord op Blanco had de nu ontslagen Alegria zich verzet tegen
pogingen van de falangistische ultra's om de schuchtere
liberaliseringstendensen van het regiem af te remmen. De ultra's bleven echter
vastklampen aan hun principes en spekuleerden hierbij op een deel
van de konservatieve middenstand waar de ortodokse falangisten hun
aanhang bij voorkeur rekruteren. Die havikken hebben dus niet ontwapend, ofschoon de benoeming van de « harde - Arias Navarro tot opvolger van Carrero Blanco aanvankelijk in hun voordeel
speelde.
Navarro voerde echter op zijn beurt een opportunistische (?) zwenking
naar liberalisering uit, waardoor de ultra's hun houding nog gingen
verstrakken. Pogingen uit de rechtsradikalistische
hoek om Alegria
die beschouwd wordt als de woordvoerder van de liberale
strekking
binnen het regiem uit het zadel te lichten, begonnen al in maart jl.,
maar mislukten toen bleek dat een meerderheid van generaals zich
achter Alegria opstelde. Misschien heeft de liberale generaal een
psichologische fout begaan toen hij onlangs probeerde zijn defensiewet door te drukken, waarbij de chef van de generale staf meer direkte
kontrole op leger, vloot en luchtmacht zou verwerven. Er is nl. geen
twijfel aan dat de ultra's van die beoogde machtskoncentratie, die hun
eigen ambitie dreigde te kortwieken, gebruik hebben gemaakt om hun
druk op Franco te versterken. Om de eenheid der strijdkrachten tegenover de buitenwereld te handhaven heeft de Caudillo moeten kapituleren en zijn beschermeling
ontslaan.
De opvolger van Alegria is Carlos Fernandez Vallespin (61) een ' blauwe ' generaal, die tijdens WO II in de « blauwe divisie » tegen de
Sowjetunie streed. Zijn benoeming is bijgevolg een (voorlopige) overwinning van de harde trend binnen het leger. Toch vermag de nieuwe
stafchef niets tegen de verdeeldheid in Franquistische rangen en tegen
de omstandigheid dat Franco tweeëntachtig is. Zijn benoeming komt
dan ook over als de stuiptrekking van een regiem dat zichzelf hopeloos
heeft overleefd.
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KOMM€!m4R
AFSCHAFFING
VAN DE DOODSTRAF
vu-senator O. Van Ooteghem
heeft een wetsvoorstel ingediend tot het afschaffen van de
doodstraf. Ais redenen somt hij
op : grondige mentale evolutie
tegenover de bestraffing van de
misdaad ; religieuse en humanistische redenen ; het voorbeeld van andere demokratische
landen ; geen stijging van de
kriminaliteit te vrezen ; gerechterlijke dwalingen met de dood
van onschuldigen tot gevolg ;
mogelijkheid dat het staatshoofd van de traditionele genadeverlening afwijkt (zoals regent Karel tijdens de repressie,
n.v.d.r) en de nooit totaal uit te
sluiten mogelijkheid van een militaire staatsgreep die de bestaande wetgeving ter zake zou
kunnen misbruiken. Volgens het
wetsvoorstel zou de ergste straf
na de afschaffing van de doodstraf levenslange dwangarbeid
zijn.

zwarte leeuw en raden alle «klienten» aan ons voorbeeld te volgen en geen rekening te houden
met de lauwe voorkeur van het
DF.

SCHENDING PRIVACY
Uit verschillende feiten (speciale propaganda voor de verkiezingen, toepassing van een speciale verkooptechniek e.d.m.)
blijkt dat sommige politieke partijen en firma's door de beschikking te verkrijgen van computerbanden, rechtstreeks of onrechtstreeks, inlichtingen bezitten over het privé-leven van
door hen « te bewerken » landgenoten. VU-kamerlid Willy Kuijpers sinjaleerde dit — ook aan
de hand van een eigen ervaring
— aan de minister van Binnenlandse Zaken en vroeg hem, welke maatregelen hij zal treffen
om de schending van privé-leven
op de geschetste manieren, tegen te gaan. Leven we straks in
Alphaviile ?...

DE VLAAMSE NATIE
LAUWE LEEUWEVLAG
De Raad van Beheer van het
Davidsfonds besliste in een van
zijn zittingen, dat voortaan bij
aankoop van een leeuwevlag de
keuze tussen de vroegere (d.i.
de vlag van de Vlaamse Beweging, louter geel-zwart) en de
officieel door de Nederlandse
kultuurraad erkende vlag (geelzwart met rode tong en klauwen) moet overgelaten worden
aan de kliënt. Indien deze geen
voorkeur laat blijken krijgt hij
de officieel erkende vlag.
En wij die dachten dat het Davidsfonds als een der grootste
Vlaamse kultuurverenigingen resoluut de lijn van de Vlaamse
Beweging doortrok, ook tot in
de keuze van haar simbolen. Wij
verkiezen in elk geval de geel-

nylon

btdroU
1 X1
n.
1,S X \,% m.
2 X 1 Hl.
gaberduurd

l;8i

wellanyl

nylon

384 fr.
«42 fr.
1.092 ft.
woltanyl

fr.
fr.
lOte fr.

1.711 fr.
2.MS fr.
2.820 fr.

snfr.
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VLAGT MET DE LEEUW

RTT VLIEGT TEGEN
DE LAMP
De Begische staat heeft een geding ingespannen tegen de Regie van Telegrafie en Telefonie,
omdat deze zonder welke toelating ook vijf oude eiken te Jabbeke velde, die in de weg stonden voor de aanleg van een telefoonverbinding.
Denkt de RTT werkelijk een
staat in een staat te zijn ? Is
het schandaal Baudrin nog niet
voldoende om deze parastatale
wat meer bescheidenheid en
vooral wat minder voortvarendheid te bezorgen ? Vooral als
men de dure maar ook fameuse
service (?) bekijkt die de RTT
dagelijks onder vorm van storingen, verkeerde aansluitingen
en wachttijden bezorgt.

ONDERZOEKSKOMMISSIE
VU-senator E. De Facq heeft bij
de Senaat een voorstel ingediend tot het instellen van een
onderzoekskommissie,
belast
met een onderzoek naar het gebruik van staatsgelden zowel
door overheidslichamen als door
privé- en partikuliere organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, die door het Rijk betoelaagd worden. Het gaat er om
eventuele misbruiken en ondoelmatigheden tegen te gaan. Dit
voorstel is niet overbodig, vermits in het verleden misbruiken
en ondoelmatige werking in deze sektor werden aan de kaak
gesteld.

EEN STAALTJE
V A N FRANKOFONIE
Mensen uit Bierk
(Bierges)
brachten een bezoek aan het
graf van de grote chef, de grote
verdediger van de Franse taal !
(zie de foto).

ZO WIL DEZE
VOORLOPIGE REGERING
VOORLOPIG
DE VOORLOPIGE
GEWESTVORMING
REGELEN
(vervolg bIz 3)
8. Van het Ministerieel Komitee voor Vlaamse aangelegenheden zouden deel uitmaken :
1. De minister van Vlaamse Aangelegenheden ;
2. De staatssekretarissen die, voor het Vlaamse gewest, de
aangelegenheden opgesomd in punt 4 onder hun bevoegdheid hebben ;
3. De door de Ministerraad aangewezen ministers en staatssekretarissen die hun eed uitsluitend in het Nederlands of
eerst in deze taal hebben afgelegd.
Van het Ministerieel Komitee voor Waalse aangelegenheden zouden deel uitmaken :
1. De minister voor Waalse Aangelegenheden ;
2. De staatssekretarissen die, voor het Waalse gewest,
de aangelegenheden opgesomd in punt 4 .onder hun bevoegdheid hebben ;
3. De door de Ministerraad aangewezen ministers en staatssekretarissen die hun eed uitsluitend in het Frans, eerst
in de taal, uitsluitend in het Duits of eveneens in deze
taai hebben afgelegd.
Van het Ministerieel komitee voor Brusselse aangelegenheden zouden deel uitmaken ;
1. De minister voor Brusselse Aangelegenheden ;
2. Twee staatssekretarissen waarvan één moet behoren tot
een andere taalrol dan die van de minister.
De leden van de Ministeriële komitees zouden kollegiaal
beraadslagen. Bij onenigheid zou de zaak voor beslissing
voorgelegd worden aan de Ministerraad,
leder Ministerieel komitee zou voorgezeten worden door de
minister van Gewestelijke Aangelegenheden die ervan
deel uitmaakt.
leder minister of staatssekretaris die geen deel zou uitmaken van een gewestelijk ministerieel komitee zou door
het komitee kunnen geraadpleegd worden en zou erom
verzoeken door het komitee te worden gehoord.
9. leder Ministerieel komitee voor gewestelijke aangelegenheden zou :
1. Kunnen beraadslagen over elk ontwerp van wet als bedoeld in punt 4 ;
2. De met redenen omklede moties bedoeld in punt 4 kunnen
onderzoeken en beraadslagen over het gevolg dat er dient
aan te worden gegeven ;
3. Kunnen beraadslagen over ieder ontwerp van koninklijk
besluit betreffende de in punt 4 opgesomde aangelegenheden dat hem wordt voorgelegd, hetzij door een zijner
leden, hetzij door de eerste-minister ;
4. De bestemming van de budgettaire kredieten die de uitgaven moeten dekken van het gewestelijk beleid dat m
zijn gewest zal worden gevoerd kunnen voorstellen ;
5. Het beleid van het gewest in de aangelegenheden bedoeld
in punt 4 kunnen ontwerpen en koördineren ;
6. Kunnen beraadslagen over ieder voorstel tot oprichting,
decentralisatie en dekoncentratie van de openbare diensten, organismen en instellingen die belast zijn met de
uitvoering van het gewestelijk beleid bedoeld in punt 4 ;
7. Alle adviezen kunnen geven betreffende het gewestelijk

10. De globale som die de regering ieder jaar zou voorbehouden in de algemene begroting om de uitgaven te dekken van
het in punt 4 bedoeld gewestelijk beleid dat door ieder gewest zal gevoerd worden, zou verdeeld worden overeenkomstig de volgende kriteria :
u-A U- v «

NIEUW VLAANDEREN
Voor ons ligt het recentste nummer van het tijdschrift « Nieuw
Vlaanderen ». Dit jongerentijdschrift kan met evenveel profijt
door de ouderen gelezen worden.
We werden geboeid door de klare
uiteenzettingen over de geschiedenis van het Baskische volk. Een
zeer interessant artikel was vervolgens de beschrijving van een
Vlaams-Baskische ontmoeting die
uitgroeide tot een Vlaams-Baskische vriendschap. In dit artikel
steekt een kolossale visie op het
Europa der volken, op de maatschappij van morgen. Jongeren
die een houvast zoeken, moeten
dit artikel zeker gelezen hebben.
Enkele originele foto's illustreren
dit nummer (naast een duidelijke
kaart, om het Baskenland te kunnen situeren over de SpaansFranse staatsgrens heen).
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.< Nieuw Vlaanderen » is een tijdschrift dat reeds een traditie heeft
in Vlaanderen (zevende jaargang).
De hele op^et berust in handen
van jongeren en wordt tijdens de
vrije tijd van deze mensen samengesteld. Naast de aandacht
voor de eigen Vlaamse problematiek, die nooit getuigt van engheid of sektarisme, komt het Europa der volken en de Derde
Wereldproblematiek vaak aan bod.
We vinden deze belangstellingspolen trouwens terug in volgende basistekst ;
.. Nieuw Vlaanderen » wil als radikaal vormingstijdschrift objektieve en kritische informatie brengen over strukturen die, waar ook
ter wereld, een rechtvaardige of
vrije
samenleving
verhinderen.
Machtsverhoudingen moeten daartoe blootgelegd worden en be-

1. Eén derde in verhouding tot het bevoiktngscilfer van ieder
gewest ;
langengroepen ontmaskerd.
« Nieuw Vlaanderen » wil in de
kortst mogelijke tijd voor ons
eigen volk de volledige vrijheid
en rechtsverschaffing helpen tot
stand brengen. Een zelfstandig
Vlaanderen, zonder Waals-Brusselse afroming, zal o.m. een doortastende voorbeeldpolitiek kunnen voeren iv.m. de derde wereld en de vergeten groepen in
eigen samenleving.
Enkele praktische gegevens :
Gratis proefnummers
op onderstaand adres te bekomen, abonnementsgeld : 70 fr. voor 6 nummers van minstens 32 biz. (vanaf
100 fr. word je steunabonnee). In
postzegels opsturen of storten :
prk. nr. 414-7047901-14 van De
Nederlanden vzw., Alfred Coolsstraat 33, 2020 Antwerpen.

2. Eén derde in verhouding tot de oppervlakte van ieder gewest ;
3. t é n derde in verhouding • tót de opbrengst in het gewest
van de rechtstreekse belastingen op natuurlijke personen
Voor ieder budgettair jaar zou de berekening gedaan worden op basis van de statistieken van het voorlaatste jaar.
Zodra bedoelde verdeling zou gedaan zijn, zou ieder Ministerieel komitee voor gewestelijke aangelegenheden de
bestemming voorstellen van de budgettaire kredieten die
de uitgaven moeten dekken van het gewestelijk beleid
dat het komitee in zijn gewest zal voeren.
Zodra de bevoegde gewestraad zijn met reden omkleed
advies zou gegeven hebben zou op het bureau van de Wetgevende Kamers voor ieder gewest een afzonderlijk ontwerp van gewestelijke begroting neergelegd worden.
11, ledere gewestraad zou over zijn zetel beslissen. Hij zou
op een andere plaats kunnen samenkomen teneinde één of
meer vergaderingen te houden.
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MEER MENSEN
MAAR MINDER
GEBOORT^
IN

YLAANTEREN

Meer en meer komt de problematiek van de bevolking ter sprake
en schijnt een probleem van eerste orde te gaan worden, ook in
Nederland en Vlaanderen
In het kader van het wereldbevolkingsjaar (1974) zal worden nagedacht over de bevolking en verwante problemen Het Dosfelinstituut hield daarover in het voorjaar
een kollokwium
Bedoeling was vooral eerst voor
belangstellende mensen uit de
politiek een stevig feitendossier
aan te leggen voornamelijk met
betrekking tot de situatie m Bel
gie en vooral m Vlaanderen

Wallonië en Vlaanderen hebben
dus vrij geleidelijk dalende geboortecijfers, hoewel de bevolking
van Vlaanderen nog steeds tamelijk geleidelijk — zij het in
verminderd tempo — toeneemt
Deze afname is volgens referent
dr Dooghe met toe te schrijven
aan een minder gunstige demografische leeftijdsopbouw
Als oorzaken kunnen o m beschouwd worden een grotere bewustwording inzake verantwoordelijkheid bij de opvoeding, het
besef dat de ouders het recht hebben op ontplooiing van eigen persoonlijkheid, inzonderheid die van
de vrouw en verder nog een aantal socio-ekonomische verschuivingen zoals de uitdunning van de
landbouwersbevolking
—
van
oudsher zeer kinderrijke groep —
de specifieke stedelijke urbanisatie die leidt tot kleinere gezinnen (huisvesting), e d Ons land
heeft met 2,07 kinderen per huwelijk ongeveer de •• zero-population-growth » bereikt.

TABEL I : De evolutie van het bevolkingsaantal naar taaistreek voor de periode 1961-1972.

Jaar

Vlaanderen

Wallonië

Hoofdstad-Brussel

Totaal

1961
1965
1972

5 063 974
5 264 558
5 477 727

3 102 972
3 168 755
3 180 118

1 022 795
1 065 921
1 069 005

9 189 741
9 499 234
9 726 850

Aangroei
1972-1961

+ 413 753
77%

+ 77 146

+ 46 210
8,6%

-f 537 109
100

14 4 %

Het bevolkingscijfer in België kent
sinds 1961 een voortdurende matige stijging (zie tabel 1} waarin
Vlaanderen het leeuwenaandeel
(77% of 413 753 inwoners) van de
groei voor zich neemt

TABEL II : De evolutie van het bevolkingsaantal naar taaistreek voor de periode 1970-1972.

Jaar

Vlaanderen

Wallonië

Hoofdstad-Brussel

Totaal

1970
1971
1972

5 416 583
5 451 329
5 477 727

3 159 225
3 169 324
3180 118

1 075 136
1 074 726
1 069.005

9 650 944
9 695 370
9 726 850

61 144
80,6%

+ 20 893
+ 27,5%

6 131
8,1%

+ 75 906
+ 100

Voor de recente periode 19701972 IS dat zelfs 80% (zie tabel II)
of 61 144 inwoners

Hoog sterftecijfer.
België heeft een jaarlijks sterftecijfer van 12»oo (12 per duizend)
Vlaanderen ligt daarin iets gunstiger (10,8%o) dan Wallonië (13,8%o)
Dit laatste vooral uit oorzaak van
een oudere bevolkingspiramide

Aangroei
1970-1972

Aan wat is deze bevolkingsgroei
te wijten ?
Aan drie faktoren
geboorten,
sterfte en migratie
Bekijken we eerst het aantal geboorten per taaistreek (zie tabel
III)

Positief migratiesaldo.
Tussen 1963 en 1971 is de positieve migratiebalans (inwijkelingenoverschot) voor 40,4% verantwoordelijk voor de groei
In Wallonië zijn voor deze periode
de vreemdelingen voor de 75%
verantwoordelijk voor de aangroei
in Vlaanderen voor 25% Dus de
aangroei in Vlaanderen moet met
een kwart verminderd worden
wat nog steeds een aangroei van
375 000 eenheden geeft
Belangrijk m deze zijn ook de bevolkingsopbouw of de bevolkingspiramides en de verwachtingen
van de bevolkingsevolutie maar
hierover zouden we in de volgende nummers uitvoeriger ingaan
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TABEL III : De recente evolutie van het aantal geboorten in België naar taaistreek.

Vlaanderen

Geboorten

1964
1966
1968
1970
1972

96 047
88 872
83 161
81 807
76 168

Wallonië

1964 = 100

100
92,5
86,6
85,2
79,3

Geboorten

49
46
44
44
44

604
768
028
848
231

Hoofdstad-Brussel

1964

100
94,3
88,8
90,4
89,2

100

Geboorten

14.700
14 996
14 053
14 464
14 038

1964

100
101,9
95,5
98,3
95,4

Het Rijk

100

Geboorten

160 371
150 636
141.242

141 119
134 437

1964 = 100

100
93,9
88,1
88
83,8
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LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE
BEVOLKING
Buiien de objektieve cijfers van
toename of afname van de bevolking, IS ook de leeftijdsopbouw
van belang. Indien men aan een
bevolkingsbeleid wil doen is ook
daarover informatie nodig.
De aktieve bevolking mag niet te
klein zijn en er moet een behoorlijke kompensatie zijn tussen de
jonge bevolking (onderaan de

piramide) en de oudere bevolking
(bovenaan de piramide). Als één
van beide te groot wordt moeten
er, ofwel te grote inspanningen
op het vlak van jeugdzorg en onderwijs komen of, anderzijds, te
veel inspanning op het sociale
vlak (pensioenen, ziekteverzekering)

HOE ZIET DE BELGISCHE OPBOUW ERUIT ?
Tabel 1 : Procentuele aangroei van de bevolking naar taalgebied in
enkele leeftijdskategorieën voor de periode 1961 - 1970
Bevolking
Toe- en afname sedert 1961
A.C.
%
Nederlandse taalgebied
58.565

4,5
9,8
— 1,6
-f 20,7

0—15
15 — 45
45 — 65
65 en +

1.347.704
2.239.121
1.167.504
662.254

totaal

5.416.583

+ 352.609

+ 7,-

0—15
15 — 45
45 — 65
65 en +

701.119
1.207.072
735.029
454.033

—
-f
—
+

318
58.853
46.811
40.254

—
+
—
+

0,7
5,1
6,9,7

totaal

3.097.253

51.978

+

1.7

-t-

+ 199.187
— 18.606
+ 113.254

+
+

Franse taalgebied

Duitse! taalgebied
0
15
45
65

— 15
— 45
— 65
en +

Totaal

16.638
24.912
112.930
7.492

+
+
—
+

2.036
1.499
716
4.456

+ 13,9
+
6,4
— 5,3
+ 24,1

61.979

+

4.282

+

207.241
424.135
270.185
173.575

65 en +

1.075.136

totaal

We zien dus dat in Vlaanderen er
nog vrij veel jongerentoename is,
maar dat er op tien jaar tijd ook
een vrije grote toename van de
bejaarden valt waar te nemen.

(65 j . + ) 100

+
+
—
+

22.003
32.141
20.840
19.037

11,9
8,2
— 7,2
-f 12,3

+

52.037

+

+
-f

5,1

In gans het land zijn er thans
trouwens 1,4 miljoen mensen boven de 65 jaar of 13,4 %, wat
vrij hoog is.
Bekijken we even sommige verouderingsindices :

(65 j . + ) 100

(65 |. + ) 100

O — 15 j .

15 — 65 |.

Gebied
tot. bevolking

7.4

Brussel Hoofdstad
0 — 15
15 — 45
45 — 65

Tabel 2 : De evolutie van enkele verouderingsindices in de onderscheiden taaistreken voor de periode 1947-1970 (nieuwe gebiedsomschrijving)

Nederlandstalig
Franstalig
Duitstalig
Brussel Hoofdstad

1947
9,4
12,3
9,1
12,6

1961
10,8
13,6
10,5
15,1

1970
12,2
14,7
12,1
16,1

Het Rijk

10,7 12,2 13,4

a) De eerste indeks geeft de verhouding weer van de bevolking
op inaktieve leeftijd t.a.v. de totale bevolking. Tot in 1920 bleef
deze indeks in België vrijwel konstant en bedroeg er 6,6 %. Vanaf
dit tijdstip steeg de verhouding
voortdurend. V\ie stellen thans
een verdubbeling vast over een
tijdspanne van een halve eeuw.

1947
39,5
70.5
37,80.6

1961
42,6
59,41,3
83,4

1970
49,1
64,8
45,83,8

1947 1961 1970
14,- 17,- 19,4
17,6 21,4 23,4
13,6 16,3 19,8
16,4 22,6 25,-

51,9 51,3 57,1

15,6 19,1 21,3

Dj De ouderdomsindeks die de
inaktieve bevolkingslaag vergelijkt met de jongeren beneden de
15 jaar, steeg van 20 % in 1900
tot 57 % in 1970. Dit beduidt dat
ons land thans tegenover 100
jongeren 57 bejaarden telt.
c) De derde indeks die de verhouding aangeeft van de inaktieve bevolking tot de aktieve be-

volking vormt een belangrijk uitgangspunt voor de berekening
van de pensioenlasten en de
daaraan gekoppelde bijdragen die
door het aktieve bevolkingsdeel
dient te worden gedragen. In 1920
bedroeg deze verhouding 9,5 %
nadien is dit indekscijfer progressief gestegen om in 1970 de 21,3
punt te bereiken De evolutie op
Rijksniveau toont aan dat in de
jaren twintig honderd aktieve personen moesten instaan voor het
onderhoud van 10 bejaarden, terwijl thans een zelfde bevolkingslaag de lasten dienen te dragen
van dubbel zoveel bejaarden. De
bejaardenbevolking wordt bijgevolg geschraagd door een geringer wordende aktieve bevolking.
We zien dus dat de veroudering
zeer groot is in Brussel en Wallonië en eerder laag in de Duitstalige gebieden en in Vlaanderen,
ofschoon daar ook een ritmestljainq is waar te nemen.

BEVOLKINGSPROGNOSES
1. HET TOTALE BEVOLKINGSCIJFER

Om te weten waar men naartoe
moet inzake
bevolkingspolitiek
is het nodig het bevolkingsaantal
of de evolutie van het bevolkingscijfer te schatten. Met zekerheid
kan men dit moeilijk voorspellen
want men kan de vruchtbaarheid
— resultante van een zeer individueel gedragspatroon — niet
kennen.
Bij het opstellen van prognoses
moet men dan ook uitgaan van
hipotesen waarbij men rekening
houdt mèt recente evoluties.
Op
van
van
NIS

basis van de leeftijdsopbouw
onze bevolking op datum
1 januari 1970 berekende het
(Cuvelier ,1971) het toekom-
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stig
van
jaar
een
een

verloop en de samenstelling
de bevolking tot en met het
2000. Uitgegaan werd van
drietal berekeningen die elk
groep hypothesen omvatten.

In het hierna volgende hebben
we deze berekening weerhouden
waarvan de hipotesen, naar ons
inziens, het best overeenstemmen met de huidige situatie. Deze
hipotesen kunnen als volgt worden omschreven :
1. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk
dat in de eerstvolgende jaren
het geboortecijfer sterk zou toenemen. Verwacht mag worden
dat de remmende invloed van
de moderne levenswijze op de
inataliteit zal blijven aanhouden.
Als hipotese gaan we uit van een
progressieve
vruchtbaarheidsdaling tot 1974 waarna het vruchtbaarheidspeil konstant zou blijven.

2. De overlevingskansen zouden
progressief stijgen tot 1974, nadien eveneens konstant blijven
op het niveau van 1974. Een aanzienlijke
sterfteregressie
lijkt
zeer onwaarschijnlijk als gevolg
van de hoge graad van de bevolkingsveroudering.

3. De migratie als bevolkingsstimulerende faktor werd niet in
aanmerking genomen.
Essentieel stellen we nu de vraag
hoe gaat de bevolking, uitgaande
van deze hipotesen, evolueren ?
Mogen wij een toename of een
afname verwachten ? Of blijft 'Ie
bevolking rond een stationair
punt bewegen ? Eveneens bekommert ons de leeftijdssamenstelling van de bevolking in de
nabije toekomst alsmede de verschuivingen die zich binnen de
leeftijdsklassen zullen voordoen.

De toekomstige bevolkingsevolutie

jaar

1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000

bevolkingsaantal

9.660.154
9.748.912
9.805.224
9.865.577
9.927.454
9.960.859
9.951.753

(bron : NIS, statistisch tijdschrift
1971 nr. 6)
Volgens de berekeningen van het
NIS zou de bevolking toenemen
tot 1995, nadien gevolgd door een
lichte daling. De jaarlijkse bevolkingsaanwas wordt evenwel
geringer, op te merken valt dat
de waarde van de vooruitzichten

gemiddelde jaarlijkse
toename

_
17.752
11.262
12.070
12.754
6.681
1.821

daalt naargelang men zich verder
van 1970 bevindt. Zo hebben de
ramingen van 1990 en 2000
slechts een indikatieve waarde.
In ieder geval blijkt dat, wanneer
men tenminste de buitenlandse
migratie buiten beschouwing laat
België de 10 miljoen inwoners
in de loop van deze eeuw niet
zal bereiken, (lees door biz 18)
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WAT EEN SCHOOLVERLATER
MOET WETEN
Op 30 juni zullen heel wat jongeren de
schoolbanken definitief de rug toekeren,
Zij zullen, na een korte of langere vakantieperiode, aan het werk willen gaan
en als werknemer een eerste betrekking
zoeken.
Een baan vinden is niet altijd even gemakkelijk, zeker niet wanneer men nog
geen ervaring bezit. De werkgevers willen wel jongeren in dienst nemen, maar
dan bij voorkeur met heel wat ervaring,
wat natuurlijk niet met elkaar te verzoenen is.
De nakende legerdienst voor sommige
jongens schept uiteraard nog meer moeilijkheden om een betrekking te vinden.

zo vlug mogelijk een betrekking te vinden, maar dit geeft ook een niet te onderschatten voordeel. Immers, wanneer
men zonder te moeten stempelen, gedurende 75 dagen Ingeschreven is als werkzoekende, en men heeft nog geen werk
gevonden, heeft men vanaf de 76ste dag
werkloosheid recht op werkloosheidsuitkeringen.

HOE EEN BAAN ZOEKEN ?
Kranten en weekbladen zijn tegenwoordig
een goede informatiebron voor vakante
betrekkingen Indien men wenst te soliictieren voor een betrekking die in een
aankondiging vermeld wordt, doet men
dit best schriftelijk. Men let er dan op
een keurige sollicitatiebrief te schrijven
of te typen, waarin alle noodzakelijke
inlichtingen gegeven worden, zoals naam
en adres, geboortedatum, genoten onderwijs, bekomen diploma's, ev. ervaringen
in vakantiejobs en natuurlijk de betrekking waarvoor men solliciteert
Ook bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (de RVA) kan men terecht.
Deze heeft in de meeste steden plaatsingsbureau's. Er zijn ook vrije werkbeurzen, die meestal gespecialiseerd zijn voor
een bepaalde soort van beroepen of funkties Deze werkbeurzen moeten volledig
kosteloos ten dienste staan. Een betaling
vragen voor deze bemiddelingsopdracht
is trouwens door de wet verboden.
Ook de school, waar men zopas afgestudeerd is, kan enorme diensten bewijzen. Sommige werkgevers die personeel
wensen aan te werven, stellen zich in
verbinding met scholen waar zij veronderstellen dat jongeren opgeleid worden
voor funkties, die juist bij hen vakant
zijn
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SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN

A. Sluitingsvergoeding
1. Welke ondernemingen ?
De wet is van toepassing op alle ondernemingen
die gedurende het afgelopen kalenderjaar gemiddeld tenminste 20 werknemers tewerkgesteld
hebben. Elke afdeling van een onderneming die,
afzonderlijk genomen, aan deze voorwaarde voldoet, wordt met een onderneming gelijkgesteld.
2 Wat is een sluiting ?
Er is « sluiting » wanneer een onderneming (of
een afdeling ervan) haar hoofdaktiviteit stopzet
en tengevolge hiervan het aantal tewerkgestelden daalt tot beneden 1/4 van 't gemiddeld aantal tewerkgestelden van het afgelopen kalenderjaar. De sluiting wordt geacht in te gaan de eerste van de maand volgend op deze daling van het
aantal tewerkgestelden.
3. Wie heeft recht op de vergoeding ?
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De werknemers moeten aan volgende voorwaarden voldoen :
— minstens één jaar anciënniteit in de onderneming tellen ;
— in dienst zijn krachtens een arbeidskontrakt
voor onbepaalde duur ;
— dit kontrakt door de werkgever zien beëindigen, ofwel 12 maand (arbeiders) of 18 maand
(bedienden) maksimum vóór de datum van
sluiting, ofwel op het ogenblik van de slui-

Ook voor het veilig stellen van de rechten op vakantie, maar dan voor het volgende jaar, is het belangrijk zo vlug mogelijk werk te vinden. Wie binnen de
vier maanden na het verlaten van de
school als werknemer in dienst treedt,
kan voor het gedeelte van het jaar dat
de eerste tewerkstelling voorafgaat, dezelfde rechten op vakantie genieten alsof
men dan tewerkgesteld was geweest.
Voor de arbeiders moeten hiertoe speciale formulieren ingevuld worden. Voor
de bedienden volstaat een attest van de
school.
Deze maatregel is echter slechts van
toepassing voor die jongeren die op 31
december 1974 nog geen 25 jaar geworden zijn. De legerdienstperiode schorst
bovendien de termijn van 4 maanden,
waarbinnen men een eerste tewerkstelling moet gevonden hebben, op.

Gedurende de periode van de schoolvakantie, d.w.z. van 1 juli tot 30 september, kunnen de ouders verder kinderbijslag ontvangen voor hun kind dat op 30
juni de school verlaten heeft. Dit voordeel wordt echter voortijdig stopgezet,
indien het kind ondertussen zelf als
werknemer is tewerkgesteld.
Het is dus belangrijk dat een schoolverlater zich aanstonds na het verlaten van
de school als werkzoekende laat inschrijven, omdat dan de periode gedekt door
uitkeringen voor kinderbijslag en deze
door werkloosheidsvergoedingen elkaar
opvolgen.
Onze voornaamste bedoeling is geweest
iedereen die betrokken wordt bij het feit
dat hij of zij zelf, hetzij de kinderen van
vandaag op morgen in het leven van
werknemer geworpen worden, bewust
zou zijn van de mogelijkheden die bestaan om verzekerd te zijn en te blijven.
Om van zijn rechten te kunnen gebruik
maken moet men ze vooreerst kennen.
De diensten van de sociale zekerheid
voor werknemers en zelfstandigen staan
open om iedereen die erom vraagt inlichtingen te geven die nodig en nuttig
zijn om van de sociale zekerheid in optimale voorwaarden gebruik te kunnen maken. Benut deze dan ook ten volle I

Men vindt niet altijd en zeker niet zo
vlug als men het zou wensen een betrekking. Daarom is het belangrijk zich
als werkzoekende bij de RVA te laten
inschrijven en dit ook zo vlug mogelijk
te doen. Het is niet alleen belangrijk om

O

BIJZONDERE RECHTEN OP VAKANTIE

RECHTEN OP KINDERBIJSLAG

VEILIGHEID VOOR ALLES

SLUITING VAN ONDERNEMINGEN (I)

Om van dit recht te kunnen genieten
worden wel enkele voorwaarden gesteld.
Men mag op dat ogenblik nog geen 25
jaar zijn — tenzij het om een jongeman
gaat die intussen legerdienst heeft volbracht —, en men moet ook beschikbaar
zijn voor de arbeidsmarkt, m.a.w. men
mag een geschikte betrekking niet weigeren en men moet dus op elke offerte
van de RVA ingaan. Dit zou onmogelijk
zijn indien men vakantie neemt tijdens
deze 75 dagen van inschrijving. Wanneer
men vakantie neemt moet men de RVA
hiervan bijgevolg verwittigen.
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ting, ofwel gedurende 12 maand (arbeiders
en bedienden) of 36 maand (werknemers die
deelnemen aan de vereffeningswerkzaamhe^
den van de onderneming) die op de sluiting
volgen.
NB : Hebben geen recht op de vergoeding :
werknemers die om een ernstige reden zonder
vooropzeg doorgezonden zijn en werknemers die,
door toedoen van de werkgever, onmiddellijk
worden tewerkgesteld in een andere onderneming met behoud van loon en anciënniteit en op
voorwaarde dat hij door de nieuwe werkgever
niet binnen de 6 maand wordt afgedankt.
Hoeveel bedraagt de vergoeding ?
a. 1.000 fr. per jaar anciënniteit in de onderneming, met een maksimum van 20.000 fr ;
b. 1.000 fr. per leeftijdsjaar boven de 45 jaar, met
een maksimum van 20.000 fr.
Deze bedragen zijn gekoppeld aan de indeks.
Sinds 1 juni 1974 bedragen ze resp. 1.675 fr en
33.500 fr.
De vergoeding moet betaald worden door de
werkgever binnen de 15 dagen na het beëindigen
van het arbeidskontrakt of, indien deze beëindiging de sluitingsdatum voorafging, binnen de 15
dagen na deze sluiting. Blijft de werkgever in
gebreke, dan wordt de vergoeding uitbetaald
door het « Fonds tot vergoeding van de in geval
van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers ».
(Vervolgt)

Het worden wel erg spannende weken
voor onze lezers die over een paar weken
andere en betere vakantieoorden opzoeken. Natuurlijk ook aan valiezen volproppen kan aardig wat pret beleefd worden,
maar het zijn drukke tijden, dat wel. Wie
er met de wagen op uit wil trekken moet
dan wel even denken aan een aangepaste
verzekering tenzij men ervan overtuigd
is dat er beslist niets kan gebeuren op
onze en de buitenlandse autowegen en
die zijn vaak al eens te overvol... Niet
dat we een domper willen zetten op uw
prettige vakantievooruitzichten maar omdat een verwittigde man of vrouw er twee
waard is deze enkele tips.
•
Uiteraard heeft iedere autoeigenaar
een groene verzekeringskaart van zijn
verzekeraar anders mag hij de baan niet
op. Wie naar één van de Oost-blokken
trekt moet nochtans bij zijn verzekeraar
een speciale kaart aanvragen anders zal
een speciale verzekering aan de grens
moeten betaald worden. Ook een karavan
of aanhangwagentje moeten betaald worden en het verzekeringsbewijs moet de
wagen of karavan vergezellen.
• Wie geen verzekering voor de eigen
schade aan de wagen (zgn. omnium) heeft
kan een dergelijke verzekering wel afsluiten voor de duur van de reis. Ook de
schade aan karavan of aanhangwagen kan
met dezelfde polis geregeld worden. De
grootte van de te betalen premie aan de
verzekeringmij hangt uiteraard af van het
te verzekeren kapitaal. Deze verzekering
dekt doorgaans ook de schade wanneer
de wagen (aanhangwagen) gestolen wordt
of uitbrandt.
• Jammer genoeg zijn ongevallen op de
vakantieweg niet uitgesloten. Wie het
risiko niet wil lopen eventuele ziekenhuis
of genezingskosten zelf te moeten dragen
kan dat voorkomen door het afsluiten
van een vakantie-verzekering. In een dergelijke verzekering worden praktisch altijd ook bedragen voorzien die uitgekeerd
worden bij overlijden en tijdelijke of bestendige werkonbekwaamheid. De bedragen kunnen door de verzekeringsnemer
in grote lijnen zelf worden vastgelegd en
de grootte van die bedragen bepaalt
ook de grootte van de te betalen premie.
Verscheidene maatschappijen verzekeren
(uiteraard weer tegen een hogere premie)
niet de reis met wagen alleen doch daarenboven ook ongevallen (en zelfs ziekte)
die iemand kan overkomen tijdens zijn
verblijf of de beoefening van « vakantiesport » zoals bv. diepzeeduiken, skieën
enz. Terloops ook dit : de mutualiteiten
stellen speciale formulieren ter beschikking Vein hun leden die vakantie nemen in die landen dekken wanneer ze
er bv. ziek worden of er in een ongeval
betrokken raken.
• Tenslotte zijn speciale verzekeringskontrakten mogelijk ter verzekering van
het meegenomen versgoed (let op : bij
.diefstal steeds aangifte doen bij de politie en zorgen voor getuigenisverklaringen), en van het gehuurde chalet of appartement tegen brand. Interessant kan
ook de zgn. « annulatieverzekering » zijn
die zorgt voor schadeloosstelling wanneer
om een of andere reden de reis niet
doorgaat en er al een bedrag gestort is
dat bv. niet kan teruggevorderd worden.
• Nog iets over de prijs : een goede
verzekering hangt (zoals we al zegden)
af "van het te verzekeren risiko doch doorgaans heb je al heel wat risiko's degelijk gedekt tegen een premie tussen de
2 a 3.000 fr.
• Over de verzekering tegen autopech
in het buitenland verwijzen wij naar de
bijdrage op pagina 22 « Vrije tijd ».
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BEDENKINGEN VAN EEN
KRITISCHE LEZER
Een fezer uit Dendermonde stuurde ons, met zijn sympathielte
groeten, een aantal bedenkingen
naar aanleiding van een tweetal
artikelen die enkele tijd geleden
In « Wij » verschenen onder de
titels : « Gevaar voor inteelt » en
en a Wij hebben Iedereen nodig ».
Wij drukken ze hierbij integraal
af, omdat ze nuttige stof bieden
tot diskussies binnen het verband
van de partij.

UIT « GEVAAR VOOR INTEELT »
1. « onze lijsten werden Inderdaad een ietsje te uitsluitend gestoffeerd met personen die weliswaar zeer verdiensteliji< werk
hebben geleverd in het kader van
de partij, en dit soms jaren lang,
maar die kennelijk te weinig bekendheid genoten buiten de eigen
rangen »...
Mijn antwoord : als we vanuit
het standpunt vertrekken dat
« bekendheid • de norm moet zijn
om op een verkiesbare plaats Ie
staan, dan kunnen we best overal
de eerste plaatsen voorbehouden
aan dokters, advokaten en dies
meer, personen die uit de aard
van hun werk, meer bekendheid
hebben en bijgevolg meer stemmen halen dan andere stervelingen. Vindt u heus niet dat van
dit genre er al voldoende verkozenen zijn in de VU ?
Dit heeft verschillende nadelen :
a) er vormt zich een echte
« kaste » bovenaan de top ? Is
dit al niet het geval ?
b) geen enkele doodgewone arbeider of bediende krijgt nog een
kansje al zou hij als volksvertegenwoordiger,
provincieraadslid
of gemeenteraadslid wellicht effektiever werk kunnen leveren
dan een vertegenwoordiger van
dergelijk vrij beroep, die meestal toch een te drukke praktijk
heeft.
c) Het naar voor schuiven van
mensen welke slechts een vage
kennis van de Volksunie en haar
programma hebben. De uitvoering kan wellicht beter worden
toevertrouwd aan een militant,
goed op de hoogte van zijn taak,
dan aan een « stemmenaanbrenger » met slechts vage kennis
over de partij. Wordt het « hoger » belang van de partij hier
wel door gediend ?
2. « ...dit betekent niet dat elke
verdienstelijke partijmilitant ook
als kandidaat op een lijst zijn
partij de beste diensten kan bewijzen »
Antwoord : is het tegendeel op
sommige plaatsen niet bewezen
dat personen van « naam », die
vorige maal een groot aantal
stemmen aantrokken, deze maa'
aanzienlijk minder sukses hadden
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omdat ze de vroeger in hen gestelde verwachtingen niet hebben
ingelost ? Een minder gekende
« personaliteit » die door zijn
aktiviteit op de voorgrond komt,
haalt eerst misschien minder
stemmen maar kan door zijn volhardende werking
stelselmatig
betere resultaten behalen. Politiek doen is toch een optie nemen op de toekomst ?
UIT « WIJ HEBBEN IEDEREEN
NODIG »
VAN WIM JORISSEN
« zij... (de Volksunie) heeft daarvoor nieuwe medewerkers nodig.
Zij heeft diegenen nodig die aan
de kant gingen staan, maar bij
wie het radikale vuur is blijven
branden. Wij verwachten ze. Wij
hebben iedereen nodig. »
Antwoord : zijn er zoveel radikalen, die naam waardig, die niet
op één of andere manier hun
medewerking verlenen ? Niet zoveel, dachten wij. Er zijn wél
honderdduizend nieuwe kiezers,
die van het Vlaams radikalisme
geen kaas hebben gegeten maar
die niettemin tot de VU kwamen
in de hoop een partij te vinden
die de oude, vermolmde strukturen in elkaar trapt en resoluut
nieuwe oplossingen nastreeft, op
alle gebied.
l\/logen wij dat van Volksunie verwachten, dan liggen er nog andere honderdduizenden stemmen in
het verschiet en dat heeft slechts
zijdelings wat met Vlaams radikalisme te maken, véél meer met
een weloverwogen, duidelijk geprofileerd en overtuigend programma op alle terreinen.
NOG EEN PAAR LOSSE
BESCHOUWINGEN
1. Arbeiders en bedienden zijn
bij de Volksunie zeer verwaarloosde groepen, alhoewel een
groot gedeelte van de kiezers en
zelfs het leeuwenaandeel van de
leden er deel van uitmaken.
Het klinkt niet goed in de oren
wanneer wij vernemen dat een
Gerard Siegers — de enige arbeider van de fraktie — zich niet
thuis voelde in het gezelschap,
althans volgens een interview in
een weekblad.
Bij socialisten en katolieken krijgen de geschikte elementen een
opleiding in één van de arbeidersorganisaties en worden dan
door deze in de politiek geparachuteerd. Wij hebben geen nevenorganisaties
maar
zouden
door het betrekken van deze
groep in programma-vorming en
uivoering hun belangen verdedigen en hun belangstelling gaande houden. Tientallen hebben
immers embryonale bekwaamheden opgedaan door hun werking
in
syndikaten,
socio-kulturele
verenigingen en zelfs nevenorganisaties van andere politieke
partijen.
2. Sommige personen die vroe-

ger wél een rol speelden en zelfs
verkozen waren zijn langs de
kant gaan staan omdat zij — vaak
als enige verkozene — moe waren tegen de reuzen op te tornen
op hun eigen initiatief. Was het
goed dan kikte geen mens, viel
het tegen dan kregen zij de kritiek. De politici uit de grote partijen krijgen hun programma's
kant en klaar door allerhande nevenorganisaties
voorgeschoteld.
Bij ontstentenis van dergelijke
organisaties zou de VU arrondissementeel en zelfs plaatselijk
over een studiedienst dienen te
beschikken, die er zich mee zou
belasten het programma van de
partij aan- en toe te passen op
de plaatselijke toestanden, waardoor de verkozenen én een verantwoordelijk orgaan én de nodige ruggesteun zou krijgen. Een
nationale studiedienst dus — die
reeds bestaat •— op arrondissementeel en plaatselijk vlak en m
kontakt met elkaar.
3. In het algemeen worden de
programma's van de Volksunie
wellicht wat al te veel van boven
gedikteerd, door de « mannen
die het weten » maar vaak door
de aard van hun werkzaamheden
of door hun persoonlijke situatie
te weinig kontakt hebben met de
« polsslag » van het volk.
Is « demokratie » bij ons niet
eerder een woord « pour épater
Ie bourgeois » dan om het eerlijk toe te passen ?
Er vanaf gezien dat de ontwerpen
voor de kongressen gewoonlijk
zo laat toekomen dat de arrondissementen en afdelingen er
geen serieuze studie
kunnen
aan
wijden
—
hebben wij
het nog nooit meegemaakt dat
er aan de lec(pn (of kiezers) gevraagd wordt hun ideeën kenbaar
te maken over de richting en zin
waarin de Volksunie zich in de
toekomst zou dienen te richten.
Nochtans hebben zij mét hun lidkaart het recht gekocht hun zegje in de partij te doen. Dat men
niet kome aandraven met het argument dat men maar in het bestuur dient te komen, dat er altijd
krachten te kort zijn : men weet
heel goed dat niet iedere politiek geïnteresseerde aan aktieve
partijwerking w i l , kan of mag
doen.
Dat
wil
niet
zeggen
dat v e l e l e d e n en sympasanten geen ideeën zouden kunnen hebben die nuttig zijn. ,'Vtaar
dan alleen wanneer « hogerop •
ook eens zou willen luisteren en
uitvoeren wat zijn kiezers die
hem hebben gemandateerd van
hem verwachten.
Dit alles zijn slechts weinig uitgediepte, losse sprokkels. Zouden dergelijke zaken best niet
worden doorgesproken in kleine
groep vanaf het laagste niveau :
de afdeling of zelfs maar een gedeelte ervan, en zo hogerop stelselmatig doorgespeeld, om enig
nut te hebben ?
J.D.K., Dendermonde
Nota van de redaktie : leden en
kiezers kunnen met hun Ideeën
alvast terecht bij ons. Wij vinden
zo'n uitwisseling van inzichten
hoogst interessant.

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 de
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 !
Het Partijbestuur.

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 v.z.w.
Tribunestraat 14 — 1000 Brussel
tel. : 02/19.12.02

VOLKSUNIESTUDIEDIENST
Tribunestraat 12 — 1000 Brussel
tel. : 02/17.90.75

STUDIEREIS
Het Dosfelinstituut organiseert op 30 - 31 augustus en 1 september e.k. een studiereis naar de Oostkantons.
Programma en nadere gegevens vindt u eerlang in dit blad.
De kantoren van het Dosfelinstituut en de VU-Studiedienst
zuilen gesloten zijn van 11 tot 18 augustus e.k.
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ANTWERPEN (Arr.)
VVM
De VVM avond van 11 juni jl
was enkel voorbehouden voor de
KOO leden We noteerden er de
simpatieke
aanwezigheid
van
volksvert dr Goemans en de
prov raadsleden Jef Brentjens en
Mia Monseur alsook onze arr
sekr Wim Claessens De opkomst
was relatief zeer bevredigend en
de aanwezigen zullen zeker geen
spijt gehad hebben Het werd inderdaad een informatieve ge
spreksavond onder leiding van
Ludo Van Huffelen en VVM voorz
Hugo Andries over de specifieke
taken en problemen van onze
KOO mandatarissen
Algemeen
was de wens van alle aanwezigen
dat dergelijke avonden nuttig zijn
om een uitwisseling van ervarin
gen en ideeën te bekomen De
aktieve inbreng van alle aanwezi
ge KOO mandatarissen was een
waarborg voor een geslaagde
avond en een spoorslag voor de
afwezigen een volgende keer aan
wezig te zijn '
ANTWERPEN (Stad)
DIENSTBETOON
Elke maandag op ons sekretari
aat Wetstr 12 van 16 tot 19 u
treft u er een volksvertegenwoor
diger aan om samen met u uw
poblemen trachten op te lossen
Bescheiden zeggen we dat we
met alle problemen kunnen oplos
sen
Doch honderden hebben
reeds kunnen vaststellen dat dit
wel mogelijk bleek en dat elk
geval op een degelijke en ernstige
wijze wordt verzorgd
KOO
Voor alle gevallen van KOO
aangelegenheden van Antwerpen
Stad kan u een afspraak maken
met een van onze afgevaardigden
dr De Boel tel 33 97 90 of De
Laet 33 68 92 Zij staan steeds
ter uwer beschikking Behalve na
tuurlijk als ze in vakantie zijn en
dat zou rond deze periode wel
eens kunnen gebeuren Blijft de
telefoon rinkelen dan is het zo '
Weekje wachten dan komt alles
weer voor mekaar
GEMEENTERAAD
Om de drie weken gewoonlijk
op maandag kan u de debatten m
de gemeenteraad van Antwerpen
bijwonen in de publieke tribune
Dat IS gratis en voor iedereen
toegankelijk Onze gemeenteraads
leden hebben mets liever dan dat
u hen daar komt beluisteren U
mag dan zelf de gevolgtrekking
maken en hoeft niet te wachten
tot het kommentaar in de kranten
waarvan dan geweten is dat dit
slechts zeer beknopt wordt weergegeven En dan nadien vrienden
kan u onze gemeenteraadsleden
zelf verder uithoren in een van
die gezellige volkscafe s in de
omgeving van het stadhuis Want
welk gemeenteraadslid gaat er nu
vroeg naar huis ' Voor juiste da
tum gemeenteraad
tel sekr
36 84 65
KONTAKTBLAD
Als er geld in kas is verschijnt
het julinummer en wordt dit keer
buiten leden en simpatisanten gebast in de 12de wijk 8ste en
10de wijk Draag eens een royaal
centje bij dan zijn we zeker dat
het verschijnt
Kredietbank Car
notstr Antwerpen 404 3036801 74
voor VU Antwerpen Stad
VUJO
Nonkel Louis mag er van zeg
gen wat hij wil maar onze Vujo
jongens en meisjes nemen niet
alleen initiatieven ze werken ze
ook Uit ZIJ presteren ' Hun aktie
op L O loopt gesmeerd Oudere
bestuursleden opletten i Eksterogen snijden en bijbenen
FEESTELIJKHEDEN
In november juiste datum nog
met bekend
KVO Puccini-avond
Galabal op zaterdag 22 februari
1975
BALENOLMEN
WEDSTRIJDEN . DE LEEUWEN »
31 5
St d PRB De Leeuwen
Aftrap 19 u Eindstand 0 2 Onze
eerste avondwedstrijd alsook on-

WIJ ie

ze eerste overwinning sinds maanden De Leeuwen speelden een
echte fijne wedstrijd, niettegenstaande er enkele krachten afwezig waren
8-6
Van Broekhoven SK De
Leeuwen Aftrap 15 u Een drui
lige regendag moeilijk te spelen
nochtans een uitstekend veld Het
spel der Van Broekhovens was be
ter alsook de verstandhouding
Na tiental minuten 1 O na paar
minuten gelijkmaker door penalty
na 20 mm 2 1 juist voor rust 3 1
4 1 na de rust ging het doelpun
tefestival verder Eindstand
81
IJZERBEDEVAART
Vertrek bus
Martk Balen, om
6 u Prijs 140 fr kinderen 50 fr
Inschrijven en inlichtingen
lok
De Leeuwen Kerkstr 63 Balen
Dillen Ivo tel 33201 Vaes Geor
ges tel 33720
HUWELIJK
Hartelijke gelukwensen aan het
jonge paar Willy en Maria
NELE
Op 28 juni om 19 u 30 komt
mevr Lauwers een demonstratie
geven met allerlei gerechten o a
speciaal recept Hollandse kaas
Deze avond mag je zeker niet
missen '
SOC DIENSTBETOON
KOREKTIE ADRES LOKAAL
Vorig adres
cafe Coiffeur
Kerkstr 58 Balen
Huidig adres lokaal « De Leeu
wen » Kerkstr 63 Balen
Dienstbetoon door sen Carlo
Van Eisen elke 1ste vrijdag van
19 u 30 tot 20 u
BONHEIDEN
VUTUINFEEST
In de prachtig gelegen Diedon
ken (te bereiken met autobus Me
chelen Peulis
halte De Kroon
Putsestwg) gaat het 3de VU Tuinfeest door Morgen zondag 23 ju
ni vanaf 14 u
volksspelen voor
groot en klein om 16 u
opvoe
ring van de « Kille kolonel » door
poppenteater « Krikkemik » vanaf 19 u speelt Jef Eibers (van
« t Lieg Plafond ») ten dans
Barbecue boterhammen met pensen of kop Demokratische prij
zen
BOOM
IJZERBEDEVAART
Zie onze uitgebreide bericht
geving onder de mededelingen
van onze zusterafdeling (Rupelstreek) Niel a u b
« NELE »
EEN JAAR
Heden zaterdag 22 juni vieren
WIJ het eenjarig bestaan van ons
lokaal De naam « Nele » is m de
rode Rupelstreek reeds goed
doorgedrongen
Een aangename
feestmaaltijd zal hedenavond (19
u)
de nodige
feeststemming
brengen
IJZERBEDEVAART
In samenwerking met de VU afdelingen van de Rupelstreek or
ganiseren 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
BORSBEEK
IJZERBEDEVAART
Op 30 juni a s allen naar Diksmuide We gaan met eigen wagen Vertrek om 8 u aan de kerk
(centrum) Zij die met over eigen
vervoer beschikken kunnen kontakt nemen met een der bestuursleden
BORGERHOUT
VUJO
VUJO Borgerhout legt een bus in
naar de IJzerbedevaart te Diksmuide Vertrek te 7 u aan het
gemeentehuis en te 7 u 10 aan
de Vesper op te Boelaerlei Na

Diksmuide gaat de tocht naar
Ardooie voor deelname aan de
Verschaeve-hulde Prijs 100 fr Inschrijven 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 optreden van het Ballet van Vlaanderen I Kaarten zijn te bekomen
op het gemeentehuis
BEVLAGGINGSAKTIE
Ook bij u klauwt de leeuw aan
uw gevel op 11 juli Wie nog geen
vlag heeft kope er een bij gemeen
teraadslid Frans Dirks Karel Van
den Oeverstr 26 Prijs
350 fr
BRASSCHAAT
GULDENSPOREN
Vrijdag 28 juni om 20 u 30
Zaal « Vogelzang », Miksebaan
25 11 juli viering van onze afdeling WIJ hopen u allen daar te
ontmoeten Programma
feestrede door Nelly Maes volksvert en
Kris Jaocbs zorgt voor een sfeervolle muzikale omlijsting
PERSMEDEDELING
VU afdeling Brasschaat heeft er
aan gehouden door een persmededeling zich te distancieren van
het milieuvervuilende nachtelijk
geplak van • Were Di »ploegen
in onze gemeente ter gelegenheid
van hun 11 juli-viering We kunnen met akkoord gaan met derge
lijke praktijken en willen dit dan
ook kenbaar maken Er bestaan
andere mogelijkheden genoeg om
de een of andere manifestatie aan
te kondigen aan de goegemeentei
Het kan ook anders jongens i
DEURNE
IJZERBEDEVAART
Er wordt ook dit jaar weer een
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
m ons lokaal « Trefpunt »
11 JULI VIERING
Nu WIJ over een eigen lokaal
beschikken richten wij uiteraard
een 11 juli viering in 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
bestuursleden aan 50 fr Niemand
mag ontbreken '
EDEGEM
IJZERBEDEVAART
Edegem gaat per autocar naar
Diksmuide tegen 300 fr per persoon (reis namiddaguitstap en
avondmaal inbegrepen) Inschrijven 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, Lellënlaan 62 tel
64 55 14
Lode Van Vlimmeren, Hoogboomstwg 22, tel
64 41 48
Veerie Thyssens, Geestenspoor
72, tel
41 04 41
GULDENSPORENFEEST
Op vrijdag 5 juli om 20 u 30
in het Hof « De Bist » te Ekeren
Warm aanbevolen
LEEUWEVLAGGEN
Personen die een leeuwevlag
wensen te kopen, kunnen zich
steeds wenden tot het VU sekretariaat Geestenspoor 72 Ekeren,
tel 4104 41 Inlichtingen hieromtrent worden gaarne verschaft
HOBOKEN
VLAAMSE ZIEKENKAS
Elke maandag en dinsdag van
18 u 30 tot 19 u 30 in lokaal
« Vlaams Natronaal Centrum »,
Steynstr 85

22 Deurne : Kolportage « Wij ». Verzamelen te 14 u , hoek
Venneborglaan en Turnhoutsebaan
23 Hove : Guldensporenviering te 11 u Zaal Prinsenhof
30 Diksmuide : IJzerbedevaart (zie berlchtgevlnfl blJ de afdelingen) Voor allen '
JULI
5 Hove • Vlaamse week. Zaal Relnaert Stulf-es-ln-avond,
Vlaamse jongeren
6 Hove : Kaartavond. Zaal Relnaert
11 Hove : Zangavond met Willem De Meyer In zaal Relnaert
11 Merksem : 11 juliviering te 20 u In lok Vlaams Huls TIJI
(Bredabaan)
12 Deurne : lljuliviering met Louis Verbeeck, te 20 u In
lok Trefpunt Inkomkaarten
50 fr
22 Boom : Viering éénjarig bestaan van lokaal VU-onthaalCentrum « Nele », Antwerpsestr 378 (19 u }
28 Brasschaat : 11 juli-viering. Zaal « Vogelzang », Miksebaan 25 Feestredenaar volksvert Nelly Maas Muzikale omlijsting
Kris Jacobs

L
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Senator C. VAN ELSEN
24 JUNI :
MOL-RAUW : Zilverhoek, Geboers, Kiezelweg 254, van 20 u. 15 tot 20

u 45.
MOL-WEZEL : Parochiecentrum, Vander Auwera, St-Jozefslaan, van 20 u.
45 tot 21 u. 15.
27 JUNI •
KASTERLEE . De Druif, Markt, van 19 u. 15 tot 19 u. 45.
OLEN : In de Oude Pot, Markt, van 20 tot 20 u. 30.
WESTERLO : Week-end, Oosterwijk, van 20 u. 45 tot 21 u. 15.
Volksvertegenwoordiger A. DE BEUL
24 JUNI :
ANTWERPEN : VU-sekretariaat Stad Antwerpen, Wetstr. 12 (03/36.84.65)
van 16 tot 19 u.

WALTER ROLAND
gediplomeerd opticien,
•rkend door alle xlekenfondten
KERKSTRAAT 58 • ANTWERPEN
(Let op het huisnummer I)
Telefoon (03)36.86 62

ALLE MONTUREN
SINT-KATELIJNE-WAVER
IJZERBEDEVAART
Davidsfonds, VUVA, Vlaamse Kring e a leggen een autobuskaravaan
(gewestelijk) m naar de IJzerbedevaart te Diksmuide Vertrek om 6 u.
30 Prijs
130 fr kinderen beneden 10 jaar 90 fr Inschrijven bij
Vlaams Huis Brigand, Hoogstr 57, Mechelen, tel 479 39 , Emiel Van
Langendonck, Clemenceaustr 59, St-Kat Waver, tel 166 12 , Roza De
Preter Verbist Antwerpsestwg 70, Mechelen , Hilda De Wit, IJzerenveld 130, St^at-Waver, tel 131 26 , Pierre Bourgeois Bosstr 1, G-L-VrWaver, tel 755 22 Julienne Van Herp, Pareipoelstr 98, Mechelen, tel
439 43 , Joos Somers, Liersestwg 11, St-Kat-Waver, tel 179 00
BONHEIDEN
Met autobus Inschrijven bij mevr Leen, Mechelsestwg 136, tel 17655.
WIJ vertrekken om 6 u 30
NIJLEN
Ook Nijlen moet talrijk aanwezig zijn te Diksmuide op 30 juni Wie het
nog met deed schrijve zich zo snel mogelijk in voor onze autobusreis
bij Joris Van Dessel, Zandvekenvelden 15 en bij Regi De Meersman,
Beukenlaan 8
KESSEL
De VU-afdehng gaat per autobus naar de grootste Vlaamse manifestatie
van het jaar Schrijf in bij de betuursleden We vertrekken om 6 u. 30
zodat in Diksmuide de benen nog even kunnen gestrekt worden De
luttele prijs van 140 fr brengt u veilig en ontspannen ter plaatse
LIER
Naar jaarlijkse gewoonte gaat de Vlaamse Kring Lier per autocar naar
Diksmuide Vertrek te Lier Grote Markt om 6 u 30 De reis gaat in één
trek door, zodat we tijdig te Diksmuide zijn We kunnen. Indien gewenst
nog ontbijten voor de plechtigheid Eén uur na de bedevaart vertrek
naar Nieuwpoort-Bad Voor dezen die in Diksmuide willen blijven, aldaar vertrek om 18 u 30 op de Markt Terug te Lier rond 23 u Deelnemingsprijs
volwassenen 120 f r , georganiseerde jeugd 90 fr kinderen tot 16 jaar 60 fr Inschijvingen vóór 26 juni bij
Boogaerts Frank,
Lisperstr 39, tel 80 4125 , De Pillecyn Dirk, Predikherenlaan 23, tel
80 32 19 Kuijpers Jan, Kesselsestwg 52, tel 80 21 15 , Van Pelt Frans,
Voetbalstr 27, tel 80 03 94

DIENSTBETOON
In Vlaams-nationaal centrum,
Steynstr 85
alle woensdagen
van 18 tot 19 u 30 door gemeenteraadslid 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

22 JUNI 1974
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HEMIKSEM
IJZERBEDEVAART
In samenwerking mét de VUafdelingen van de Rupelstreek
organiseren wij onze deelname
aan de IJzerbedevaart (30.6.74).
Inschrijven en plaatsbespreking
bij onze bestuursleden.
HOVE
SPORENVIERING
In samenwerking met het gemeentelijk feestkomitee herdenken 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
autocar Diksmuide willen bereiken, laten zich inschrijven bij de
Miei in de « Reinaert », Mortselse steenweg 21, tel. 55.39.21.
VLAAMSE WEEK
In het kader van de 11 juli-vieringe richt onze afdeling in de
zaal « Reinaert » enkele volkse
aktiviteiten in :
— Voor allen die zich jong voelen
een stuif-in-avond : 5 juli.
— Voor de kaartspelers 'n boomke-wies-avond met 3.000 fr. prijzen : 6 juli.
— Als bekroning zingen we samen
met Willem De Meyer op 11 juni.
Hartelijk welkom !
KONINGSHOOIKT
IJZERBEDEVAART
Schrijf zo spoedig mogelijk in
voor onze jaarlijkse tocht naar
Diksmuide op zondag 30 juni. Onze autobus vertrekt uit Konlngshooikt om 6 u. 30. Prijs : 140 fr.
Geef u op bij Jos Goris, Meohelbaan 19, tel. 82.13.16 of bij Stan
Verhoeven, Misstr. 162.
KONTICH
VVVG
Belangrijk nieuws voor onze
Vlaamse gepensioneerden
in
onze gemeente zal eerstdaags
een plaatselijke
VVVG-afdeiing
worden opgericht. Een eerste kontaktvergadering zal plaats hebben
op woensdag 26 juni te 15 u. in
lokaal Alcazar. Geïnteresseerden
nemen kontakt met ons bestuurslid mevr. Claes Anita, Transvaalstr. 72, tel. 57.20.95.
IJZERBEDEVAART
De Vlaamse oudstrijders VOS,
gewest Kontich-Edegem leggen
autocars in voor de IJzerbedevaart. Stipt vertrek aan de SintMartinuskerk te 6 u. 30. De terugreis houdt een paar verrassingen in en er is ook een warme
maaltijd voorzien. Deelneming :
160 fr., kinderen tot 14 jaar : 100
fr. Inschrijvingen : tel. 57.13.52
(Alclzar), 57.01.88 (dr Longin),
57.11.63 (dhr Marckx). Vrienden
uit Waarloos en Lint worden
vriendelijk uitgenodigd tot deze
gezamenlijke tocht.

WIJ HIJSEN DE VLAG I
Zondag 30 juni : IJzerbedevaart.
Donderdag 11 juli : Vlaanderens
hoogdag. Leeuwevlaggen te bekomen op ons sekretariaat : Kosterijstr. 6, tel. 57.09.82.
DEELNEMING
Op vrijdag 14 juni overleed te
St-Jans-Molenbeek mevr. Josee
Lemmens-Lombaert, moeder van
onze bestuursleden Eduard Lemmens en Monique Adang. Het bestuur betuigt hierbij nogmaals
haar oprechte deelneming.
MECHELEN
GELUKTE KADERDAG
Ondanks het naar buiten lokkende warme weder was er een
zeer grote opkomst van kaderleden (buiten de « klassieke » ontbrekende afdelingen). Walter Van
Herp zorgde (met de Mechelse
offsett-drukkers) voor een prachtige détailbrochure « over de verkiezingsuitslagen " die gekommentarieerd werden door senator
Bouwens. Inleiding op de gewestelijke werkgroepen werd gegeven door kamerlid Somers. En
wat de « zoemsekties » betreft
hopen wij dat de plannen per gewest uit vruchtbaar samenzoemen
ontsproten ook werkelijk tot leven zullen komen over enkele
maanden wanneer het nieuwe
werkseizoen begint. De geest van
samenwerking en de etische opgave van de Volksunie in de ontvoogdingsstrijd van ons volk
werd op een bezielende wijze
naar voor gebracht door onze
gastspreker Willy Kuijpers.
MERKSEM
AFDELING
Wij vestigen er de aandacht op
van al onze medewerkers, mandatarissen, bestuursleden, kaderleden en al de geïnteresseerden
dat ook gedurende de verlofperiode de gewone vergaderingen op
de vastgestelde dagen zullen
doorgaan. Het is de afdelingssekretaris die daar op aandringt.
IJZERBEDEVAART
Zoals alle jaren dringen wij er
bij de eventuele deelnemers aan
de IJzerbedevaart met onze luxeautocars op aan, niet te wachten
tot de laatste dagen om in te
schrijven. De prijs is 150 fr. per
deelnemer, 100 fr. voor kinderen
van leden. Inschrijven in Tijl, of
bij K. Van Bockel, St-Lutgardisstr.
56 ,tel. 45.57.77.
VLAAMSE ZIEKENKAS
Wij vernemen tot ons groot genoegen dat ons medelid Jos Peetes verkozen is tot lid van de
raad van beheer van de Vlaamse
Ziekenkas voor de provincie Antwerpen. Wij bieden aan de Jos
onze oprechte gelukwensen aan
bij zijn aanstelling tot beheerder
van deze machtige en steeds
groeiende Vlaamse instelling. Wij
willen bij deze gelegenheid wel
eens dik onderlijnen dat onze
vriend Jos Peeters zich reeds jaren inspant om de Vlaamse Zie-

kenkas bij onze mensen te doen
aanvaarden. Steeds bereid om,
waar het nuttig is voor mensen
die geen raad weten, te helpen,
is het adres van de Jos bij velen
goed bekend. En wij nemen deze
gelegenheid graag te baat, om bij
onze medestanders eens in overweging te geven en er aan te
willen denken of het nu geen tijd
wordt, om hier ook eens een daad
te stellen en de mogelijkheid te
onderzoeken om aan te sluiten
bij de Vlaamse Ziekenkas. Velen
hebben het reeds gedaan. Het
adres van Jos Peeters is Bredabaan 786, tel. 45.70.96.
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, vóór 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
GEMEENTERAAD
Heeft plaats oo maandag 1 juli
te 20 u. (gemeentehuis).
28 JUNI 1974
Op vrijdag 28 juni, verwachten
wij al onze leden en simpatisanten, tijdens de 11 juli-herdenking
(ingericht door het gemeentebestuur Mortsel) in de feestzaal van
het gemeentehuis. Wij zullen er
onze populaire Vlaamse toondichter Armand Preud'homme huldigen
voor zijn « 70 ». Zijn persoonlijke
aanwezigheid tijdens deze 11 juliviering is een enige gelegenheid
om hem onze waardering te betonen.
IIJZERBEDEVAART
Met het gewestelijk IJzerbedevaartkomitee Mortsel, vertrekken wij te 6 u. 30 (op zondag
30 juni) met tourings-cars te Mortsel. Te 9 u. zijn wij te Diksmuide.
In de namiddag bezoek aan het
Duitse Soldatenfriedhof te Langemark en het Britse Tyne Cot
Cemetry te Passendale. Oponthoud te Roeselare en avondmaal
+ gezellig samenzijn in « De
Groene Poorte » te Brugge. Reissom : 300 fr. (avondmaal inbegrepen). Inschrijven bij Wim Claessens. Pastoor Deensstr. 19, tel.
55.39.09.

BRABANT

NIEL
IJZERBEDEVAART
De VU-afdelingen uit de Rupelstreek leggen samen een bus in
naar Diksmuide. Na de plechtigheid trekken we naar De Panne
(bezoek aan duinenverkaveling).
Langs de kust tot Oostende zakken we af langs Brugge, Eekio en
Gent komen we huiswaarts. Prijs
15 Ofr. per volwassene, 80 fr.
jonger dan 14 jaar, kleintjes gaan
gratis mee.
Inschrijven : Hemiksem : Marcus Rudy, de Bosschaertlei 48 ;
Eeckelaert Jozef, St-Bernard 25 ;
Schelle : Delrue Lode, Fabiolal.
106 ; Van Houtte Wilfried, A Meulemansstr. 1 ; Niel : De Koek Jos,
Karl Marcxstr. 42 ; De Decker
Marcel, Schuttershofstr. 26 ; Deheusch Luc, A. Vermeylenstr. 5 ;
Janssens Florent, Boomsestr. 294;
Boom
Spillemaeckers Ernest,
Accacial. 33 ; Claes Petrus, Velodroomstr. 27 ; Rumst : Van Buggenhout August, Doelhaagstr. 26 ;
Marckx Leo, Tuinwijk 89 ; Lambrechts Jan, Veerstr. 91 ; Bruynseels Leonard, Molenveld 69.
NIJLEN
BRAVO VOOR VU-FANFARE
In een internationale muziekwedstrijd te Olen 0-L-Vrouw behaalde VU-fanfare-drumband Kempenland een eerste prijs in eerste afdeling met lof van de jury
en met 182,5 punten op 200. Hiermede komt Kempenland ook in
de provinciale kampioenschappen
die in december plaats hebben.
Dit jaar viert Kempenland haar
vijfjarig bestaan. Twee keer nam
Kempenland deel aan een internationale muziekwedstrijd en behaalde telkens een eerste prijs
met lof van de jury.
We zeggen : • Ge moet het
maar kunnen ».
RUMST
IJZERBEDEVAART
In samenwerking met de VUafdelingen der Rupelstreek organiseren wij onze deelname aan
de IJzerbedevaart (30.6.74). Inschrijving en plaatsbespreking bij
onze bestuursleden.
SCHELLE
IJZERBEDEVAART
Zie onze uitgebreide berichtgeving onder de mededelingen
van onze zusterafdeling (Rupelstreek) Niel a.u.b.
ST-JOB-IN-TGOOR
IJZERBEDEVAART
Traditioneel zal St-Job met een
sterke aanwezigheid te Diksmuide opdagen. Schrijf nu reeds in
aan 150 fr. (touring-car) bij de bestuursleden. Op 30 juni e.k. vertrekken wij te 6 u. aan het Kruispunt.
TISSELT
GULDENSPORENVIERING
Kultuurvereniging « De Distel »
samen met talrijke andere Tisseltse verenigingen organiseert
een grootse Guldensporenherdenking op zaterdag 6 juli in de gemeentelijke feestzaal. Begin 19 u.
30. Medewerking van a-Capella-

koor (leiding Noël Heremans). Opvoering van • Mijnheer Pirroen »
naar Felix Timmermans door het
Reizend Volksteater. Toespraak
door prof. Herman Mertens van
de KUL.
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,
Schapenstr. 52 te Westmalle. Wij
vertrekken 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 Zoersel.
WILRIJK
W K : de VVK-zwemstonde vervalt tijdens de verlofmaanden juli
en augustus.
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.
Prijs : volwassenen : 120 fr., ;
kinderen tot 14 jaar : 75 fr. Na de
bedevaart rondrit door de Vlaamse Ardennen.
WIJNEGEM
IJZERBEDEVAART
Vertrek 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 geboorte 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
IJZERBEDEVAART
« Mischien » is er nog plaats
in één van de autocars naar de
47ste IJzerbedevaart op zondag
30 juni. Maar dan niet wachten
tot overmorgen, want dan is het
zeker te laat. Dus vlug bellen
naar 53.86.68 of binnenwippen in
de Welkomstr. 116.
LEEUWEVLAGGEN
Vlaggen met de Leeuw gebeurt
op 30 juni (IJzerbedevaart) en 11
juli (Guldensporen en Vlaams Nationale feestdag). Vlaggen verkrijgbaar : Welkomstr. 116.
AANBEVOLEN
Sint-Jansfeesten op 22 en 23 juni op het terein rond de St-Janskapel.
ZWIJNDRECHT
IJZERBEDEVAART
Met autocar naar Diksmuide.
Na de bedevaart gezamenlijk middagmaal te Alveringem. Daarna
brengen wij nog een bezoek aan
Ardooie (geboorteplaats van Cyriel Verschaeve). Prijs voor de
autocar en middagmaal : 300 fr.
Inschrijven i het Vlaams Huis bij
ons gemeenteaadslid Plet Severins.

HULDIGING ARMAND PREUD'HOMME « 70 »
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE
(Arrondissement)
SEKRETARIAAT
Het arr. sekretariaat, Kongresstraat 53 te 1000 Brussel, tel.
(02)17.92.18 Is alle dagen open
<ran 18 tot 21 u.
AARSCHOT (Kanton)
IJZERBEDEVAART
Inschrijvingen bij Lea Discart,
Steystr. 135, Aarschot, tel. 016/
57604. Vertrek via Aarschot, Langdorp. Gelrode, Ramsel, Betekom,
Begijnendijk 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.
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RAAD DER AFDELINGEN
Op maandag 24 juni in de zaal
Uilenspiegel, Kerkstr. te St-Kat.Lombeek. Elk bestuurslid en zoveel mogelijk leden en simpatisanten zijn uitgenodigd. Er wordt
een overzicht gehouden van de
politieke toestand in het licht van
de voorbije regeringsonderhandelingen. Iedereen aanwezig om 20
u stipt.

Inschrijvingen tot 23 juni : te
Berg bij Marie-Louise Thiebaut,
Fazantendal 20, tel. 016/654.74 ;
te Kampenhout bij Frans Van
Hoof, Brouwerijstr. 14, tel. 016/
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.

BERG-KAMPENHOUTNEDEROKKERZEEL-BUKEN
IJZERBEDEVAART
Het platselijk IJzerbedevaartkomitee legt een bus in naar Diksmuide op zondag 30 juni. Vertrek
an Fauna-Flora te Berg (ruime
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 fr., gehuwden 1 person 150 fr., studenten 100 fr.,
kinderen tot 12 jaar 50 fr.

Wij vieren onze Vlaamse hoogdag door een massale bevlagging
met « de echte Vlaamse leeuw ».
Wie nog niet in bezit is van een
vlag die kope er een !

11 JULI

DIENSTBETOON
16 juli : in Fauna Flora te Berg
van 20 u. 30 tot 21 u. 30.
Volgende gemeentemandatarissen staan ten dienste bij hen ten
Huize en op afspraak : G. Van Ingelgom ; G. Van Der Bist ; M.L.
Thiebaut,
gemeenteraadslid
te
Berg ; P. Vander Vorst, schepen
van Nederokkerzeel.

Ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag bracht VU-arr. Antwerpen
op woensdag 12 juni 1974, in een « veel te kleine zaal » totaal uitverkochte KVO te Antwerpen, een daverende hulde aan onze populaire
Vlaamse toondichter Armand Preud'homme.
De feestelijke opvoering van de eeuwige operette « Op de Purp'ren
Hei », onder regie van Renaat Verbruggen, als dirigent Jan Valach, en
een onovertrefbaar KVO-gezelschap, bracht de bekroning van deze
prachtige huldigingsavond.
De eindeloze ovatie aan het adres van het KVO-gezelschap voor hun
kunstvolle en knappe vertolking van Preud'homme « Vlaamse heldeopperette » kende geen grenzen meer wanneer onze gevierde « Meester » in de schijnwerper geplaatst werd.
Partijbestuursvoorzitter-volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz bracht, In
naam van het VU-arr. Antwerpen, de huldeboodschap, waarbij aan mevr.
Preud'homme en aan de KVO-hoofdaktrice, bloemen en aan onze ge>
vierde toondichter een geschenk werden aangeboden.
Tal van mandatarissen, partijfunktionarissen en kunstenaars, waaronder
volksvert. Hugo Schiltz, sen. Wim Jorissen, volksvert. dr. Goemans en
A. De Beul, onze simpatieke bard Willem De Meyer, arr. voorz. Okt.
Meyntjens, arr. sekr. Wim Claessens, e.a. vereerden deze « onvergetelijke huldiging » met hun aanwezigheid.
Het VU-arr. bestuur Antwerpen dankt onze populaire Vlaamse meester
Armand Preud'homme, het volledig KVO-gezelschap met aan het hoofd
regisseur R. Verbuggen, het zeer Ijverig • Armand Preud'homme-komltee » met name mevr. De Cleen en dhr. Domien Stevens die het ons
mogelijk maakten deze huldiging te realiseren, en allen die het hunne
ertoe bijdroegen tot het welslagen van deze feestavond. Dank aan alle
aanwezigen... en onze verontschuldiging aan de zovelen die geen toegangskaarten meer konden bemachtigen, tot ons spijt I
C.W.

WIJ II

WIJ in D€ I/OLK9Um6
DIEST CKanton)
IJZERBEDEVAART
Inlichtingen
neem tel. kontakt
met Willy Somers, Klappijstr 55,
Molenstede. tel 013/32669
DILBEEK
IJZERBEDEVAART
Voor de IJzerbedevaart gelieve
in te schrijven bij de h M Panis,
Moedermansiaan 86, tel 65 49 97
Prijs
170 fr Vertrek te 7 u aan
de halte St-Antoon.
DUISBURG
DIENSTBETOON
Vlug een telefoontje naar F
Thenaerts, 02/57 55 89, en u bent
geholpen
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, Hever
lee, nr 734-3320714-25 bij CeraLeuven
ITTERBEEK
IJZERBEDEVAART
Allen samen gaan we met een
bus naar de IJzerbedevaart Ook
belangstellenden van buiten de
gemeenten kunnen met ons mee
Dringend inschrijven bij één van
de bestuursleden
LEUVEN (Arr.)
IJZERBEDEVAART
Inschrijvingen bij Andre Van
Hoof Overwinningsstr 24 KesselLo tel 270 14 Prijs
150 fr voor
volwassenen, 120 fr voor jongeren Vertrek te Korbeek-Lo, Oude
Baan 6 u
Kessel-Lo De BeckerRemyplein 6 u 15
Leuven
Stadsschouwburg 6 u 30
Voor Herent
inschrijven bij
mevr G De Deken O L-Vrouw
plein 91 tel 296 77
Voor Tildonk
inschrijven bij
P Verhelen
Cauberg 6, tel
612 09

11 JULI-VIERING
Zaterdag 6 juli m de Stadsschouwburg te Leuven om 20 u
grootse 11 juli-viering Sprekers
minister Rika De Backer en sen
M Van Haegendoren Inkom 25
fr Bespreek tijdig uw plaatsen
bij Andre Van Hoof, tel 27014
AKTIE 10 -f1
Deze aktie gelanceerd om ons
ledenaantal op te drijven gaat nog
steeds verder Door het flinke
werk in de streek van Keerbergen
ziet de stand er nu als volgt uit
I
Zoutleeuw 2 Tremelo-BaalKeerbergen 3 Linden Pellenberg
4 Duisburg 5 Tervuren 6 Attenrode-Wever en Halle-Booienhoven
MEISE
IJZERBEDEVAART
Met autocar naar de IJzer voor
de jaarlijkse plechtigheid en nadien bezoek aan Meli-Adinkerke
Reisgeld voor volwassenen 180
f r , voor leden jeugdvereniging
150 fr kinderen onder de 14 jaar
100 fr Er mag vooraf betaald wor
den aan Wim Demeuse te Meise
op bankrek nr 401 8000102-45 Inschrijven voor 27 juni bij Jos Vergaelen, Kapellebaan
148
tel
59 20 60 of bij Tuur Wouters Nieuwelaan 52, tel 59 37 88
I I JULI
Wij vieren ons nationaal feest
door bevlagging Wie geen leei'wevlaa bezit wende zich tot de
plaatselijke VU afdeling Laat deze
gelegenheid met voorbijgaan om
uw leeuw te laten dansen i
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 DIENSTBETOON
Elke 4de vrijdag van de maand

zitdag ten huize van dhr Marcel
Van den Eede, Stoofstr. 29, door
dhr Guy De Smet, bestuurslid
MOLLEM-BRUSSEGEM.
KOBBEGEM
SOC DIENSTBETOON
Elke eerste donderdag tussen
19 en 20 u bij Karel Vanden Houte Stwg op Asse 3, Mollem, door
prov raadsli-d Lea Vanden Brande
in samenwerking met licentiaat
H Van Campenhout
Telefonische afspraken
02/
452 71 77
SCHAARBEEK
IJZERBEDEVAART
Voor de eerste maal leggen wij
een bus in Inlichtingen en inschrijvingen bij Jan Vermeulen,
Zenobe Grammelaan 87 te 1030
Brussel tel 02/41 04 07
SCHEPDAAL
DIKSMUIDE
De
jaarlijkse
IJzerbedevaart
te Diksmuide vraagt ook uw deelname Schrijf daarom zo vlug mogelijk m bij Klaartje Allaert, Oudstrijdersstr 12, tel 52 23 54
ST-KAT-LOMBEEK
GULDENSPORENHERDENKING
Op 12 juli om 20 u in zaal
Uilenspiegel, Kekstr Op het programma 11 juli-orkest Spreker
Staf Kiesekoms Welkom op dit
Breugeliaans feest !
ST-LAMBRECHTS-WOLUWE
IJZERBEDEVAART
Naar de IJzerbedevaart met de
VVB Jongeren Speciale prijs jongeren
120 fr Prijs voor met jongeren
175 fr Inschrijvingen en
Inlichtingen (uur en plaats van
vertrek), tel 02/71 31 50
VILVOORDE
IJZERBEDEVAART
Inschrijvingen voor de bus bij
de bestuursleden en In boekhandel
Tijl Ook de omliggende afdelin-

KANTON BREE
DiciMöl BETOON
Provincieraadslid Jaak Gabriels
Aan huis Siemenstraat 28 Gordingen Bree (tel
66290)
elke
maandag van 17u tot 19u
Voor Meeuwen Ellikom Wijshagen cafe Verdonck-Sschrijvers
elke 4de zaterdag van de maand
van 9u 30 tot lOu
Gruitrode
cafe Uilenspiegel,
elke 4de zaterdag van de maand,
van lOu 30 tot 11u
Neerglabbeek cafe Leo Douwen elke 4de zaterdag van de
maand van 11u30 tot 12u
Opitter cafe Jan Kosten, elke
4de zaterdag van de maand van
12u30 tot 13u
Tongerlo cafe Den Engel elke
4de zaterdag van de maand, van
13u 30 tot 14u
Gemeenteraadslid Adriaan Ousters Panhoven 5, Bree staat ook
steeds ten uwen dienste
IJZERBEDEVAART
Vertrek m Bree Opitter, Tongerlo Neerglabbeek, Meeuwen,
Bocholt, Gruitrode
U kunt zich reeds nu aangeven
bij A Ousters tel 66046 , Jef
Neyens Hoogstraat Tongerlo-Opitter , L Clijsters, Weg naar Opitter Neerglabbeek tel 58990 ,
Jef Vandermeeren
Muisvenstr,
tel 58482 Jaak Geussens Thijsstraat 5, Bree, tel 65776 en Jaak
Gabriels tel 66290
Dit voor 26 juni

W I J 11

11 JULI VIERING
Donderdag 11 juli vanaf 20 u
Groots 11 julifeest in de zaal van
Frituur Tip Top, Bocholt
Op het programma
gratis receptie voor
alle aanwezigen,
feestrede van dr Vandekerckhove optreden van humorist, gezellig samenzijn met drank, muziek mogelijkheid tot koud buffet
U kunt zich nu reeds aangeven
bij een van de hoger vermelde
personen
BEVERLO
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op onze algemene ledenvergadering van vrijdag 14 juni die vrij
talrijk werd bijgewoond hoorden
we van sen Vandekerckhove een
uiteenzetting van de huidige poli
tieke toestand Verder werd voor
al de re-organisatie van onze af
deling besproken waarbij het in
de nabije toekomst moet mogelijk
zijn vanuit Beringen en Beverio
nevenafdelingen op te richten m
Leopoldsburg en Kwaadmechelen
EIGENBILZEN
IJZERBEDEVAART 30 JUNI
Ook dit jaar zal een talrijke
groep uit onze gemeente aan de
IJzerbedevaart deelnemen De reis
gebeurt met de trein De organisatie IS m 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
GENK
IJZERBEDEVAART
Zich in verbinding stellen met
prov raadslid Door Vandeuren
Bresserstr 18 Genk tel 011/
527 08
IJZERBEDEVAART
Voor deelname aan de IJzerbedevaart op zondag 30 juni kan
men zich wenden tot prov raadslid Door Vandeuren Bresserstr
18, tel 52708 , Urbaan Grognard,

Senator R. VANDEZANDE
24 JUNI :
OUD-HEVERLEE : café De Luchtbode, Dorpstr., van 20 tot 22 u.
LEUVEN : Naamsestr. 167, van 19 u. 30 tot 21 u. 30.
Senator M. VAN HAEGENDOREN
HEVERLEE : iedere zondag in de late voormiddag Guido Gezellelaan 63
(016/245.45) en op afspraak elke maandag, vrijdag en zaterdag.
Volksvertegenwoordiger P. PEETERS
22 JUNI :
KAPELLE O/D BOS : Mechelseweg 62, van 11 tot 12 u.
25 JUNI :
KAPELLE O/D BOS : Mechelseweg 62, van 19 tot 20 u.
LONDERZEEL : zaal Centrum, van 20 tot 20 u. 30.
26 JUNI :
KAPELLE O/D BOS : Mechelseweg 62, van 16 tot 17 u.
Volksvertegenwoordiger V. ANCIAUX
24 JUNI :
OVERUSE : van 20 tot 21 u.
25 JUNI :
WEMMEL : Bureau soc. dienstbetoon, Merchtemstr., van 17 u. 30 tot
18 u. 30.
BRUSSEGEM-MEISEWOLVERTEM : Kleine Klepperstr. 4, Brussegem
(bij telefonische afspraak : 02/59.54.55).
Volksvertegenwoordiger J. VALKENIERS
24 JUNI :
SCHEPDAAL : Gemeentehuis, van 18 u. 30 tot 19 u. 30.
27 JUNI :
SCHEPDAAL : Gemeentehuis, van 10 tot 12 u.

gen die geen bus inleggen kunnen bij ons inschrijven Kontakt
opnemen met Serkeyn Eugeen, tel
5134.15.
IJZERBEDEVAART
De afdeling Vilvoorde legt een
bus m naar Diksmuide Prijs per
persoon 150 f r , de kinderen betalen slechts 100 fr Vertrek om 7
u 30 op het Heldenplein Inschrijvingen
De Gouden Voorn, Houtkaai 1 , boekhandel Tijl, Leuvensestr 58 , Enk Clerckx, Heldenplein 22 , Eugeen Serkeyn, Hendrik 1 lei 169 Voor Machelen
Van der Ougstraeten, Pulinckxstr 11

GULDENSPORENVIERING
Op 29 juni heeft er in de feestzaal van het stadhuis een Guldensporenviermg plaats Vic Anciaux
zal er namens de VU debatteren
met de vertegenwoordigers van
de andere politieke partijen
INFORMATIE-AVOND
Donderdag 27 juni om 20 d ,
gaat er een VU-mformatie-avond
door in de zaal Egmont te Machelen, voor de federaties Tervuren,
Zaventem en Vilvoorde Vic Anciaux zal er spreken over de voorbije onderhandelingen die gevoerd
werden met de andere politieke
partijen.

>i€n

LIMBURG
A«?
BESTUURSVERGADERING
Ons afdelingsbestuur hield zijn
maandelijkse
vergadering
op
maandag 10 juni ten huize van
voorz Bert Verheyen Arr voorz
Renaat Vanheusden besprak de
algemene politieke toestand en
Door Vandueren, prov raadslid
de regeling van onze deelname
aan de IJzerbedevaart Wij vertrekken op zondag 30 juni om
streeks 5 u Prijs 200 fr Verder
werd ook nog de laatste hand ge
legd aan de redaktie van ons vol
gend nummer « Vrij-As »

DKnscBCCoon

Draaistr 10 tel 56176 en Hubert
Verheyen Dorpstr 5, As tel
57073 Vertrek te Genk omstreeks
half zes Prijs 200 fr Terugkomst
omstreeks 23 u
HASSELT
IJZERBEDEVAART
WIJ gaan naar de IJzerbedevaart
op zondag 30 juni Vertrek aan
lok Zonnehof, Dorpsplein Zonhoven, 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
IJZERBEDEVAART
Voor deelname aan onze autobustocht kan men zich wenden
tot Rik De Brauwer, Luikerstwg
188, Hasselt, tel 25344 , Julien
Vandenneste, Zolderse Kiezel 213,
Kuringen, tel 26371 , lok Zonnehof, Heuven, Zonhoven, tel 13070.
De prijs bedraagt 200 fr per persoon Vertrek
Zonhoven, Kerkplein, 6 u 15 , Hasselt Kanaalkom,
6 u 30 , Kuringen, oprit
autostrade, 6 u 40 Inschrijven
voor 26 juni
HEUSDEN
BESTUURSVERGADERING
Onze jongste bestuursvergadering op donderdag 13 juni werd
druk bijgewoond Wij kregen een
uiteenzetting van een vertegenwoordiger van het plaatselijk
IJzerbedevaartkomitee, dat bezield IS met de vaste wil steeds
meer Heusdenaren jaarlijks samen te brengen op de bedevaartweide Arr voorz Renaat Vanheusden gaf een kort overzicht
van de politieke toestand en dankte de afdeling speciaal om de belangrijke financiële steun aan het
arr Hasselt door Heusden Verder
werd ook nog de plaatselijke 11
juli-viering bespoken

Senator J. VANDEKERCKHOVE
24 JUNI :
HOUTHALEN : bij dhr.A. Dirix, Zwaluwstr. 9 (011/55.601) van 18 tot
19 u.
Op afspraak : Schaapsdries 29, 3600 Genk (011/546.40).
Volksvertegenwoordiger E. RASKIN
24 JUNI :
EIGENBILZEN : Ursulastr. 1 (011/194.54), van 16 tot 18 u. 30.
Volksvertegenwoordiger J. OLAERTS
22 JUNI :
GENK : Neerzijstr.5, van 9 u .30 tot 12 u.
Provincieraadslid D. VAN DUEREN
Alle werkdagen van 9 tot 10 u., Bresserstraat 18, Genk (011/52708) en
na telefonische afspraak, bezoek ter plaatse indien gewenst door aanvrager.
ZUTENDAAL : 1ste en 3de zaterdag van 10 tot 11 uur ten huize van
W. Claessens, Genkerweg 62, (011-351.169).

AANSLAG OP LIMBURG
De Volksunie was de eerste partij die een kongres wijdde aan het
leefmilieu. Dagelijks worden wij ermee gekonfronteerd... en ook Helchteren heeft problemen op dit gebied. Immers het wildpark « Molenheide » en een hele boel aangrenzende natuurgebieden dreigen
verloren te gaan door de aanleg van de autoweg A 24 (Lommei - Brustem). ledere dag is in ons land een kind veroordeeld om op « onze »
wegen te sterven. Speelruimten ? Niet meer nodig. Wegen moeten
er komen. Ten koste van wat ?
De A 24 zou een noodzakelijke verbinding zijn met Nederland (Eindhoven). Van de Nederlandse overheid is bekend dat ze geen aansluiting
voorziet op de A 24.
De A 24 zou de Limburgers werk bezorgen in eigen streek ?
Universitaire instellingen hebben aangetoond dat het bestaande wegennet volstaat om alle Limburgers gezond werk te verschaffen. De
fysische en sociale hinder van een autoweg is enorm.
De A 24 komt op slechts 80 m van de BLO-klassen te Kiewit, in de
nabijheid van het St Elisabeth Instituut van Wijchmaal en het Multiple
Sclerose Instituut te Neerpelt We spreken nog niet van de talloze
woonkernen die middendoor zullen worden gesneden...
Door de aanleg van de A 24 worden bovendien de rijkste Limburgse
natuurgebieden onherroepelijk vernield en aangetast. We vernoemen :
de vloeiweiden of Wateringen (Overpelt, Neerpelt, Lommel), de vallei
van de Dommel en de Bolhezerbeek (Peer, Eksel), de grote heide en de
Sonisseheide (Helchteren), de Ten Haagdoornheide met Ten Teut (Houthalen, Zonhoven) en tenslotte de Borggraevevijvers (Bokrijk, Hasselt).
Volgens een kosten-baten analyse uitgevoerd door de Ekonomische
Hogeschool van Limburg is gebleken dat de A 24 ekonomische onrendabel is. Waarom moeten deze wegen er dan wel komen ? Persoonlijke belangen van plaatselijke politici ? Financiële belangen van
de wegenbouwers ? Wij hebben geen nood aan nog meer beton, maar
aan een meer menselijke samenleving.
GROTE VOLKSVERGADERING A 24
Deze samenkomst, ingericht door het Aktiekomitee A 24, had plaats
afgelopen 14 juni te Helchteren-Sonnis. Aaanwezig hieop volksv. E.
Raskin en de VU-afdeling van Houthalen-Helchteren. De sekretaris
van deze afdeling, Domien Leppens hield een fel opgemerkte en
gewaardeerde tussenkomst in deze zaak.
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G^SCHI^IXMIS

JEROON LEMRII^AII
Zaterdag 29 juni 1974 zullen vele honderden In Oostvleteren en leper samenstromen om in piëteitsvolle waardering
en grote genegenheid deze grote voorman te herdenken.
Leuridan werd geboren te Oostvleteren
18 juli 1894 op het schone hoerenhof
. het Westhof » en hij bleef zijn hele
leven een zoon van te lande.
Kollegejaren in Poperinge, was er een
begaafd student in de humaniora, werd
er door de oorlog verrast in Retorica
Hij werd oorlogsvrijwilliger in 1915, samen met Maurits Geerardyn, korporaal
in 1917, gewond in 1918. In december
1918 uit het militaire hospitaal ontslagen, studeerde hij in Leuven, behaalde
in juli 1921 het diploma doctoraat in de
germaanse filologie, een paar maanden
ateneum, kandidaat bij de parlementsverkiezingen van november 1921
Toen hij niet verkozen werd begon hij
aan de studie van de rechten, werd
advokaat en vestigde zich te leper. In
1929 werd Leuridan verkozen tot volksy/ertegenwoordiger
voor
OostendeVeurne-Diksmuide. Bij de verkiezingen
^an 1939 verhuisde hij naar de senaat.
Aangehouden op 1 september 1944,
stierf hij nog vóór zijn veroordeling,
getroffen door een beroerte op 26 juli
1945 in de ziekenzaal van de gevangenis te leper. Hij werd begraven volgens zijn verlangen op het kerkhof
van zijn geboortegrond onder een
zerkje van Heldenhulde.
Jeroom Leuridan is niet oud geworden,
deze oerkrachtige boerenzoon met zijn
Ijzersterk gestel was na 51 jaar volledig « opgebrand » na een leven van
razende rusteloze werkzaamheid. Hij
was een knappe en boeiende persoonlijkheid, als student toonde hij reeds
zijn veelzijdige begaafdheid. Hij had
een grote aanleg voor letterkunde en
begaafdheid tot spreken, was als jongstudent reeds overtuigd Vlaamsgezind
en werkte mee aan •• De Vlaamsche
Vlagge >• het studententijdschrift dat
vooral in West-Vlaanderen honderden
flaminganten heeft gemaakt. Aan het
front was hij een dapper soldaat :
werkte mee met de studiekringen :
kwam in kontakt met Verschaeve en
met velen van de besten achter het
front ; hij schreef ook veel.
Als hij afgestudeerd was lagen meerdere wegen open voor deze zeer begaafde jonge man ; zijn vele geschriften en bijdragen laten een meer dan
gewone literaire aanleg vermoeden, er
leefde een schrijver en dichter in hem;
zijn buitengewone meeslepende welsprekendheid had hem tot een groot
advokaat kunnen maken. Hij zou een
befaamd pleiter in Assisenzaken kunnen geworden zijn, zoals zijn sensationeel optreden destijds in de beruchte
« moord in de duinen » aantoonde.
Maar Leuridan verkoos bewust zijn
groot talent en zijn onvoorstelbare
werkkracht in dienst te stellen van zijn
ideaal : de ontvoogding van zijn Vlaamse volk in de optiek en het perspektief
van zijn Groot-Nederlandse
Dietse
visie. Er is, in de thans ondenkbaarmoeilijke omstandigheden tussen de
twee oorlogen, door velen zeer hard
gewerkt voor hun Vlaams ideaal ;
maar onder die felle, nooit afgevende
kampers, stond Leuridan mede vooraan.

HARTSTOCHTELIJK VOLKSTRIBUUN
Ik heb het voorrecht gehad in het parlement, in samen gehouden meetings,
in talloze bestuursvergaderingen, vele
uren met J.L. te mogen doorbrengen.
Het waren jaren van zeer hard labeur
in dienst van Vlaanderen, maar ook
jaren van schone vriendschap en hartelijke omgang, want Jeroom was niet
alleen de hartstochtelijke geweldenaar,
die in zalen of openlucht letterlijk en
figuurlijk zijn ziel uitschreewde en hele
massa's meesleepte, maar daarnaast
was hij de hartelijke, eenvoudige joviale vriend, en deze volkstribuun was
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gaaf en zuiver als een kind. Onze mensen hielden van hem, niet alleen om
zijn striemend woord, om zijn totale
inzet maar ook omdat ze wisten dat
het een goed mens was die met hen
meevoelde en dicht bij hen stond.
Hij was de grote propagandist die in
West-Vlaanderen en ook menigmaal er
buiten zijn rauw, striemend, meeslepend woord bracht en waarvan tot aan
zijn dood zijn haat en zijn liefde, zijn
overtuiging en droom rechtlijnig dezelfde gebleven zijn : rooms gelovig,
anti-Belgisch, Vlaams-nationaal, groot
Nederlands.
Hij heeft stellig de opgang en uitbouw
van het Vlaams nationalisme tussen
de twee oorlogen in een niet geringe
mate mede helpen bepalen. Wie met
aandacht het magistrale werk van
Dr Elias « 25 Jaar Vlaamse Beweging
1914/1939 » leest, kan zich niet ontdoen van een onbehaaglijke indruk
over de grote verwarring en de zeer
moeizame gang naar eenheid die inherent geweest zijn aan deze periode.
Van Frontbeweging naar VNV is wel
een lange, kronkelende, moeilijke weg
— of kruisweg — geweest. WestVlaanderen met Van Severen en Leuridan zijn lang een eigen Westvlaamse
weg gegaan, voor Van Severen zoals
bekend uitgelopen op het Verdinaso,
voor Leuridan als medestichter, gouwleider van het VNV.
Leuridan is steeds een trouw lid geweest van het VNV en trouwe medestander en vriend van Staf Declerck en
dit tot het bittere einde.
Hij was geen echte parlementair, hij
kon wel met Thomas De Backer de
kamer op stelten zetten, maar zijn
kracht lag niet In het fijne parlementaire debat.

DE ECHTE LEURIDAN
De echte Leuridan was de onvergelijkbare propagandist die in zaal of
openlucht voor zijn « Vossen » of zijn
mensen met gloed en hartstocht de
hele gamma van zijn formidabel redenaarstalent aan het bespelen was en
alle registers openzette. Hij had een
volkomen eigen spreektalent met beelden en zegswijzen van eigen vinding,
maar zo volks dat ze zijn toehoorders
naar het hart grepen.
Er zullen in West-Vlaanderen weinig
gemeenten zijn geweest waar Leuridans hartstochtelijk woord niet tegen
de verdrukkende staat, de scherpe
achteruitstelling, het gevaar van het
Frans-Belgisch militair akkoord zal
hebben geklonken en ook buiten WestVlaanderen was hij een graag gehoord
spreker. Er ging een zeer grote bezieling van hem uit omdat hij zelf zo bezield was en de mensen het moesten
aanvoelen dat zijn woorden borrelden
uit diepste overtuiging, uit zijn hele
wezen, dat hij volledig achter zijn overtuiging stond.
Tot de jaren dertig werd de beweging
in West-Vlaanderen geleid door haar
twee sterke figuren : Joris Van Severen en Jeroom Leuridan. Toen de breuk
definitief was en er bijna onvermijdelijk een scherpe broederstrijd ontstond
heeft de gevoelige Leuridan hier erg
onder geleden. Voor de trouwe volksnationale Leuridan was de nieuwe richting van het Verdinaso een gruwel.
Hij was lang persoonlijk een goede
vriend van Van Severen en hij voelde
deze scheuring dan ook dubbel sterk
aan.

Ik was mee mei Jeroom bij de delegatie van de Eenheidsbeweging die
een krans ging neerleggen aan de
kiosk te Abbeville op de eerste verjaardag van de moord op Van Severen
en Jeroom weende erbij.
1914-1918 was Jeroom oorlogsvrijwilliger aan de IJzer.
1940-1944 gouwleider van het VNV,
een kollaborerende beweging !
Voor Leuridan zal hetzelfde grondmotief hebben gespeeld : de liefde tot
zijn volk. Hij meldde zich als jong
vrijwilliger omdat hij met vele anderen
dacht dat dit de weg was om de vrijheid voor Vlaanderen te bevechten ;
zijn houding in 1940 was ingegeven,
zoals deze van het VNV, door hetzelfde motief en er mag gerust bijgevoegd
worden dat in wezen de oude leus
bleef « Onverfranst, onverduitst, voor
Vlaanderen ».
Dit IS geen bewering noch pleidooi
achteraf.

NIET KRUIPEN
Kenschetsend voor zijn gevoelens en
gezindheid in 1940 was het toneel dat
ik mocht bijwonen te Brugge. Ik was
toen arrondissementsleider VNV en
kreeg op een bepaalde dag, een vraag
van Jeroom om met de bevelvoerende
generaal te Brugge een officiële afspraak vast te leggen namens het
VNV.
Op deze afspraak met enkele hogere
Duitse officieren, ik stel de gouwleider voor en Jeroom die als germanist
behoorlijk Duits kent, neemt 't woord
om namens de Leiding van 'tVNNonze
voorwaarden van de bereidheid tot
medewerking in West-Vlaanderen aan
te bieden De generaal dankt hoofs en
zal het overmaken aan Brussel. Daarna vroeg de generaal aan Leuridan
enkele inlichtingen over het VNV , in
zijn antwoord beklemtoonde Jeroom
Leuridan het groot-Nederlands karakter
van het VNV, hij wond zich geleidelijk
op en toen kwam het er uit : moest de
bezetter ook maar een vinger uitsteken naar het Diets karakter van de
beweging dan worden wij van vrienden
tot vijanden ! De generaal die van de
hele toestand mets afwist, verschoot
danig
Achteraf zei men mij op de
Kommandatur : wat zijn jullie rare vogels, velen komen kruipen voor een of
ander voordeel en jullie beginnen te
dreigen I .
In dezelfde lijn werd Leuridan een pas
geweigerd om kontakten met Nederland, kreeg hij spreekverbod van de
Duitsers en later een boete voor zijn
stoute Dietse taal. West-Vlaanderen
stond hierin achter hem, wij hadden
onder de bezetting in Brugge een kring
van burgemeesters der Westvlaamse
steden en we waren bereid in blok als
protest ontslag te nemen .
Dan zijn er nog mensen die denken
dat wij serviele knechten van de Duitsers waren !
Volgend jaar is onze goede en vereerde vriend dertig jaar overleden, en dit
na maanden ziekte en sukkelen in cel,
ziekenzaal en hospitaal.
Opgebrand door een roekeloos leven
van rusteloze werkzaamheid en hartstochtelijk idealisme. Uiteraard zijn heel
wat uitspraken en stellingen door de
tijd achterhaald, in een staatkundige
verwezenlijking van Groot-Nederland
gelooft wel niemand meer, althans
binnen een afzienbare toekomst ; maar
wat niet veroudert, wat aktueel blijft
is het lichtend voorbeeld van idealisme en trouw dat Jeroom Leuridan ons
allen heeft gegeven : trouw, eindeloze
toewijding en onkreukbaarheid, het
zich wegschenken aan ons volk.
Wij zijn trots dat het ons gegeven is
geworden met Jeroom te mogen samenwerken en wij hopen dat zijn
schone geest in de besten van ons
volk moge voortleven.
JEF DEVROE,
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KOMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND
Vakante plaatsen van :
— VERPLEEGSTER (VERPLEGER) A l ,
— VERPLEEGSTER (VERPLEGER) A2,
— VERPLEEGASSISTENT(E),
— VROEDVROUW,
waarvoor tevens een werfreseve wordt aangelegd.
Aanvragen dienen uiterlijk op 1.7.74 ingediend.
Nadere inlichtingen te bekomen op het personeelsbureau van
de KOO, Jaak De Boeckstraat 3-11, 2060 Merksem.

BELCIE

ItKfitm
VOORBEELD:

2 KOSTUUMS KOPEN • 1 KOSTUUM BETALEN

De grootste eenmanszaak van België — 2000 m2 oppervl.
Gemeete MOL
Het kollege van burgemeester en schepenen der gemeente
Mol brengt ter kennis, dat één betrekking van POLITIE-ASSISTENTE in vast dienstverband te begeven is bij het gemeentelijk politiekorps.
Voorwaarden en inlichtingen zijn te bekomen op het gemeentesekretariaat, afdeling Administratie.
Aanvragen vergezeld van de vereiste stukken, dienen per aangetekend schrijven gericht aan het kollege van burgemeester
en schepenen, uiterlijk op 8 juli 1974.

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS
DAMESMANTEL + KLEED
KLEED KOPEN + KLEED
VESTEN DAIM OF LEDER, BROEK
LEDY-HEMDEN : DE BESTE !
GROTE KEUS VAN EERSTE EN
PLECHTIGE KOMMUNIEKLEEDJES
TROUWKLEED kopen +
FEESTKLEED
en T R O U W C E S C H E N K
G R A T I S T O M B O L A voor i e d e r e e n
2 A U T O ' S TE W I N N E N
REISKOSTEN
John Horton gekleed bij
het huis STANDING

VERGOED

Onze referentie ; duizenden tevreden klanten.
Mevrouw, Mijnlieer : ledere frank telt dubbel bij

Will Tura gekleed bij
het huis STANDING

DENDERMONDSESTEENWEG, .2 11

AALST

naamsestraat 8 leuven

Tel. UmV>

Trefpunt van alle Vlamingen In het Leuvense
— Enige luistermuziek ! — Je ontmoet er
steeds Iemand !

MEDEGEDEELD

Verg. nr. 1183 Kat. A

GEWESTELIJKE
GULDENSPORENVIERING
TE TERALFENE

WAAROM MEI VAKANHE NAAR KANADA?
Kanda is gewoonweg een van de mooiste landen op aarde. Var
de ruige kustlijn aan de Atlantische Oceaan strekt het zich uit
langs de indrukwekkende St.-Laurensrivier, over de Grote Meren
en de uitgestrekte korenvelden, uitvloeiend In rijke veeteeltstreken Verder zijn er de Indiaanse territoria en de enorme bergketen van het Westelijk Halfrond. Aan de andere kant van de
Rockies loopt de Westkust van Kanada uit in het vruchtbare, mei
pijnbossen overdekte land van Vancouver Island. Het is een
groots land, weids en open
En tenslotte Vancouver, een van de moolstgelegen steden zit
genesteld tussen de Rockies en de Stille Oceaan. Verder zijn er
natuurlijk nog de Niagra watervallen

De roep van de natuur !

Op zaterdag 6 juli vanaf 16 u.
gaat te Teralfene een gewestelijke
guldensporenviering
door,
waaraan jong en oud van de gemeenten Essene, Hekelgem, Meldert en Teralfene deelnemen.
Montreal 74
Deze viering gaat door onder
de auspiciën van de Kultuurraad
van Teralfene met medewerking
van het gemeentebestuur en van
de socio-kulturele verenigingen.
Plaats : Domein van de grot,
Een greep uit onze prachtige brosjure <• Kanada 1974 »
Balleistraat
te Teralfene.
Naam
Met uw huis op reis
FEESTPROGRAMMA :
Avis Pac
16 u. : opening van de GuldenStraat
nr
In de ban van de Rockies
sporenviering met het optreden
Hotelverblijven
van de fanfare « De Brabantse
postnr
Gemeente
— Holiday Pac
Leeuw ».
— Sheraton Pac
Wenst de kosteloze brosjure Kanada 1974 te ontvangen
Wedstrijd in het samenstellen
Op kano-avontuur m het Quetico National Park
van een puzzel die als dekor zal
De eeuwige driehoek • Kanada-VSA
dienen voor de GuldensporenInlichtingen : 2000 ANTWERPEN — St-Jakobsmarkt 45-47 — Tel. (03)31.76.80 en in al ome kantoren.
viering.
Optreden van de volksdansgroep « De Eglantier ».
17 u. : gelegenheidstoespraak
door de h. J. Van Overstraeten,
7) Venetiaans schilder - Neon
KRUISWOORDRAADSEL
voorzitter VTB.
8) Muziekinstrument
Guldensporenloop voor jongens
9) Hoofdstad van Tunesië - De101
en meisjes van 8 tot 12 jaar.
ciliter
Voordrachtwedstrijd voor jon10) Hartstocht - Meisjesnaam
ges en meisjes tussen 13 en 17
HORIZONTAAL
jaar.
Zangkoorwedstrijd door gele1) Draaitrap
genheidskoren van 8 personen
2) Eskimohuis - Uitroep van pijn
met een Vlaams strijdlied en een
3) Frans lidwoord - Sluw plan volkslied.
Ter stede
18 u. 30 : optreden van de fan4) Terug - Romeinse keizer
fare « St Cecilia ».
5) Meisjesnaam - Nikkel
Vervolg zangwedstrijd.
6) Mast - Deel van TsjechosloTijdens de intermezzo's : optrewakije
den van de volksdansgroep « De
7) Amerikaanse nonkel - Holte
Eglantier ».
OPLOSSING 100
in de muur
19 u. 30 : zangwedstrijd in het
8) Omvangrijk speurder
kader van het oude Vlaamse
9) Smaad - Elektrisch geladen
streeklied,
4
7
8
2
3
5
6
9
10
1
deeltje
20 u. : Vlaamse kwis.
1
F
21 u. : bekendmaking van de
10) Italiaanse dans
H 0 N 3) F. -R
uitslag van de « Guldensporen2
0 M A R W E N T E N slag » en uitreiking van de goe3 L A
dendag door de burgemeester
&
EHE
van Essene, L. Verdoodt.
4
i
B
V £ R
Een gezellig kampvuur met het
VERTIKAAL
van de vier gelegen5 E E N
E E R optreden
heidskoren en met de samenzang
6
1) Karaktersterkte
K H N N H der aanwezigen zal de avond be2) Stekelig geval - Klinkers van
sluiten.
7
0 R EHAHE S • L
- AROMA .
Tijdens de ganse Guldensporen3) Nederland - Rivier in Siberië 8 N
viering zorgen de inrichters voor
E
G
E
NHD
E
- Knevel
een goede en verzorgde Vlaamse
9 E
4) Vertaler - Hemels brood
keuken met rijstpap, plattekaas,
1
DHE !
5) Anagram van • LOOM »
boterhammen,
boerenhesp
en
10
M B G E 0 A A N Lambiek.
6) Roddel - Vochtig
— De Rafter Six Ranch
— De 1.000 Acres Ranch
« Maple Leaf Package Tour »
— De Niagarawatervallen
— de 4 Groten in Oost-Kanada
Wereldkampioenschappen wielrennen
Cruise in Alaska
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WIJ IM D€ KXKSUMK
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. Deze
viering zal bijgewoond worden
door o.m. volksver. E. Raskin en
prov. raadslid Van Hollebeke.
HOUTHALEN-HELCHTEREN
UITGEBREIDE
BESTUURSVERGADERING
Een vrij omvangrijke agenda
werd afgewerkt met ondermeer
volgende punten : Ijzerbedevaart
prijs per persoon 200 fr., kinderen 150 fr. vertrek In Houthalencentrum om 6 u. ; dienstbetoon
sen. J.R. Vandekerckhove, elke
4de maandag van de maand van
18u. tot 19u. ten hulzen van A.
Dirix, Zwaluwstr., 9, HouthalenOost (tel. 55601) ; verslag penningmeester ;
tweede
kaartavond na het verlof ; autorally
gepland voor begin 1975 ; afdelingsbal op 19 oktober ; standpunt t.o.z. van het Aktiekomitee
A 24, zie hiervoor verslag elders
op deze pagina ; allerlei.
ARR. BESTUUR
Het arr. bestuur van de VU
Tongeren-Maaseik vergaderde op
donderdag 6 juli j l . Volgende punten werden behandeld : 1. Ledenhernieuwing 2. Paardekoers te

Kinrooi op 24 aug. 3. Financiële
afrekening verkiezingen 4. Ontwerp
kantonnale
organisatie
5. Vertegenwoordiging VU In de
provinciale kommissies 6. Voorbereiding arr. bestuur en arr.
raad van 19 juni 7. Politieke toestand.
TONGEREN-MAASEIK
LEDENHERNIEUWING
Volgende
afdelingen
hebben
nog niet afgerekervd met het arr.
sekr. : Dilsen, Gellik, Herderen,
Overpelt, Peer, Rekem, Harmont
en Kaulille. Mogen wij aan de afdelinge vragen de ledenhernieuwing zo gauw mogelijk in orde te
willen brengen.
STEVOORT
BENOEMING BURGEMEESTER
Voor enkele weken werd eerste
schepen René Reenaers tot burgemeester van onze gemeente benoemd, ter opvolging van de h.
'S Heeren, onlangs overleden. De
Volksunie wil hierbij de h. Reenaers feliciteren om zijn benoeming ; wij zijn vast overtuigd dat
Stevoort onder zijn leiding verder blijft uitgroeien tot een schone, leefbare gemeente,
ST-TRUIDEN
IJZERBEDEVAART
Vertrek op zondag 30 juni om
6 u. 30 aan de hoofdkerk. Na de

bedevaart : bezoek aan leper met
korte wandeling op de stadswallen. Onderweg, gelegenheid tot
avondmaal. Gezellig samenzijn in
« Thierbrau » te Leuven. Thuiskomst omstreeks 24 u. Deelnemingsprijs : 200 fr. ; jeugdverenigingen (min. 10 deelnemers) betalen slechts 150 fr. Inschrijven
vóór zondag 16 juni 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 !

DE VOLKSUNIE EN DE OPENDEURDAG
IN DE POLDERS
Ter gelegenheid van de opendeurdag die In de Wase polders georganiseerd werd, heeft de Volksunie gemeend dat enkele aksenten wei
even anders mochten gelegd worden dan In het officiële programma
voorzien was. Dit betekent niet dat zij zich kantte tegen een Initiatief
dat op zichzelf erg simpatiek aandeed, maar wei dat zIJ wenste te reageren tegen het autoritair karakter ervan en tegen de eerder verbloemde voorstelling van de werkelijkheid.
In een pamflet aan de middenstanders van Doel en Kallo heeft de VU
er op gewezen dat de inrichting van de opendeurdag een schoolvoorbeeld is van de wijze waarop met de polders omgesprongen wordt :
alles wordt « van hogerhand «georganiseerd en de plaatselijke bevolking mag (of moet ?) dan ook mee doen.
Zo was het verrassend vast te stellen dat op de officiële opening alleen CVP-parlementairen uitgenodigd waren. Zijn zij misschien de enigen in het Waasland ? Of hebben zij alleen Iets gedaan voor de polders ? Of heeft de Boerenbond eksklusieve simpatieën voor één partij?
Ook al mocht zij niet meeklinken op het afscheid van de polders, de
VU was toch aanwezig : aan de bezoekers werden een duizendtal zakjes autentieke poldergrond als herinnering meegegeven, samen met
een pamfletje waarin de VU de verkwisting van poldergrond aanklaagt
en vraagt dat de opspuitingen zouden beperkt worden, vervuilende industrieën geweerd en de bewoners op een behoorlijke manier behandeld. Deze eisen zullen nogmaals herhaald worden In een interpellatie
door Nelly Maes in de kamer van volksvertegenwoordigers.
Ofschoon de VU-aktie niet erg in de smaak scheen te vallen bij sommige medewerkers van de Boerenbond Cevenmin als bij een bepaald wel
geïnviteerd senator), toch vonden de meeste bezoekers het Initiatief
blijkbaar wel geslaagd en droegen zij hun tastbare herinnering aan
hun polderbezoek glimlachend mee naar huis.

OOST-VLAANDEREN
AALST (Arr.)
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,
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.
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
Wanzeie ; te 11 u. 30 in café Lamot, Dorp te Impe.
ABONNEMENTEN
Ga de vakantie-periode in met
een goed geweten. Maak nog
gauw een halfjaarlijks abonnement op « Wij ». Prijs : 200 fr.
Als alle bestuursleden aan deze
aktle meedoen, bezorgen ze meteen het arr. een schitterende
plaats op de inter-arr. ranglijst.
Dus : doen !
LEDEN
De vakantie-periode duurt twee
maand. Maak er gebruik van om
in september volledig uitgerust
opnieuw aan de start te verschijnen. Een kleine inspanning moetten alle bestuursleden en verkozenen toch doen : maak één nieuw
VU-lid. Als alle bestuursleden en
verkozenen één enkel nieuw lid
maken, is onze streefnorm bereikt. Doe dus mee aan deze vakantie-aktie : één nieuw VU-lid !
ERTVELDE
IJZERBEDEVAART
Zondag 30 juni vertrekken we
per autokaravaan aan het Vlaams
Huis «De Veldbloem» om 7 u. 30.
GENT
SOC. DIENSTBETOON
Kris Versyck, Jakob Van Arteveldeplein 13, Gent (prov. raadslid), tel. 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.
SOC. DIENSTBETOON
Huguette De Bleecker, prov.
raadslid, is telefonisch te bereiken elke dag tussen 18 en 19 u.
op nr 09/25.64.87 en elke eerste
maandagavond, Schouls, Meulestedestwg 330, Gent.
HEUSDEN-DESTELBERGEN
IJZERBEDEVAART
Zo vlug mogelijk Inschrijven I
Voor Destelbergen : A. De Smet,
Bergenkruisl. 27, tel. 28.21.95 of
A. Clierieck, Dendermondsestwg
131 ; voor Heusden : M.J. Lataer,
Hooistr. 1 of op het VU-sekr.,
Dorpsl. 7, tel. 30.93.86.
IMPE
11 JULI
De traditionele 11 juli-viering
te Impe heeft plaats op zondag 7
juli. Te 11 u. : h. mis, met Wies
Pee aan het orgel en zang door
Herman Slagmulder. Nadien op
het Dorpsplein toespraak door
Jaak Vandemeulebroucke. Vanaf
13 u. 30 : demokratisch eetmaal
in de zaal Godefroit, Langehaag
en vanaf 16 u. : 11 juli-tienerfeest.
VRANK UIT
Afdelingen die willen aansluiten bij de uitgave van « Vrank
Uit », nemen kontakt op met
Ghislain Henderickx, Hertshage
15, Aalst. Tel. 053/249.08.
LANDEGEM-NEVELE
DIENSTBETOON
Volksvert. F. Baert houdt zitdag
iedere derde zondag van de
maand. Ten huize van G. Schaeck
Vosselarestraat 16 te Landegem.
Om 11 uur.
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.
MERELBEKE
10 JAAR VOLKSUNIE
Op zaterdag 15 juni vierde onze
afdeling haar tienjarig bestaan. In
een zonovergoten Merelbeke werd
een korte optocht gehouden, vooS
afgegaan door de prachtige VUfanfare en drumband Kempenland, midden een simpatieke belangstelling van de bevolking.

Volgde de Vlaggewijding door
z.e.h. deken Tirez in de kerk van
Merelbeke-Centrum.
Na de receptie, door de afdeling aangeboden in de ruime zaal
Drie Koningen, werd die heuglijke
dag besloten met een feestmaal,
waar tweehonderd gasten aanzaten. Een gelukkige voorzitter,
apoteker de Belie, sprak het welkomswoord uit en naf een korte
historiek van de aktiviteiten van
de afdeling.
Onder de vele mandatarissen
der partij, mochten wij begroeten de senatoren Van Ooteghem
en De Facq alsook de volksvert.
Baert en Van Grembergen.
Het nationaal partijbestuur was
vertegenwoordigd door de senatoren Bouwens en Coppieters.
De afdeling dankt allen die hebben bijgedagen tot het welslagen
van dit jubileum.
11 JULI
Zondag 7 juli herdenkt Merelbeke 11 juli. Om 14 u. fietstocht ;
om 17 u. in de zaal van het parochiecentrum
(St - Pieterskring)
kunstfeest met het optreden van
Willem De Meyer.
BOND VAN VLAAMSE
GEPENSIONEERDEN
De bijeenkomst' van onze gepesioneerden op 11 juni werd andermaal een meevaller over gans
de lijn. Meer dan honderd gepen,
sioneerden deden zich te goed
aan de koffietafel en genoten van
een prettige namiddag.
MOORSEL
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 Petter, Avouéstr. 14, Moorsel ; Philemon Merckx, Molenkouterbaan 12, Moorsel ; Mare De
Bie, Hoogstr. 8, Baardegem ;
Frans De Coninck, Domentstr.,
Meldert ; Roger Callebaut, Mutsereelstr., Meldert.
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.

KflienoeR
JUNI
27. Gent-Zuid vergadert in café Monopole, Elisabethlaan om
20 u. stipt.
JULi
9. Gent-Centrum vergadert in café Metropole, Koornmarkt
om 20 u. 30 stipt.
30. Ninove : Autokaravaan naar Diksmuide. Bijeenkomst bij
P. Matten, Stwg op Aalst 34.
23. Ninove : Fietstocht voor groot en klein. 25 km. Vertrek
Graanmarkt om 10 u., terug om 15 u.

DKnscBccoon
Senator M. COPPIETERS (of volksvertegenwoordiger N. MAES]
27 JUNI :
ST-NIKLAAS : Verdurmenstr. 6, vanaf 9u. 30.
Senator E. DE FACQ
24 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
22 JUNI :
WACHTEBEKE : café Rembrandt, Dorp, van 9 tot 10 u.
BALEGEM : bij Mare Herreman, Issegem-Balegem, van 11 tot 12 u.
24 JUNI :
ERTVELDE-KLUISEN : bij Freddy Delemarre, Hoogstr. (sekr. Ziekenfonds)
van 18 tot 19 u.
Volksvertegenwoordiger GEORGETTE DE KEGEL
29 JUNI :
OKEGEM : zaal Rio, Kouterbaan 10, van 13 tot 14 u.
MEERBEKE : bij Frans Thieleman, Kapellestr. 15, van 14 tot 15 u.
DENOERWINDEKE : bij J. Willems, stwg op Ninove 54, van 15 tot 16 u.
POLLAAR : bij Herman De Kegel, Dorpsstr. 33, van 16 tot 17 u.
APPELTERRE : bij R. Vanoudenhove, Eichenstr. 24, van 17 tot 18 u.
OUTER-EICHEM : bij A. De Clerk, Aardeweg 7, van 18 tot 19 u.
OUTER-LEBBEKE : bij Raes, Groenstr. 103-107, van 19 tot 20 u.
30 JUNI :
Bij volksvert. G. De Kegel, Leopoldl. 86, Ninove, van 11 tot 12 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.
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.
WAARSCHOOT
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
Pons 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 Huls,
Markt 20, tel. 72.71.37.

WIJ in D€ l^OLK9Uhl^

WEST-VLAANDEREN
DKnscsecoon
Senator F. BLANCKAERT
24 JUNI :
KORTRIJK : 1302, Burg. Aug. Reynaertstr. 9, van 18 u .30 tot 20 u.
KUURNE : De Cirkel, Harelbeeksestr. 40, van 20 u .30 tot 22 u.
Volksvertegenwoordiger M. BABYLON
24 JUNI :
ROESELARE : Westlaan 145, 16 tot 19 u. Cof op afspraak : 015/20.208).
AALTER-BELLEM-LOTENHULLE
IJZERBEDEVAART
Onze leden zullen via het blad
van de Goossenaertskring alle inlichtingen krijgen. Gelieve tijdig
in te schrijven om onze bussen te
kunnen bestellen. De feestkalender van de 11 jull-viering wordt
eveneens opgenomen in ditzelfde
blad We vragen aan al onze leden
vrienden en geburen warm te
maken om onze Vlaamse hoogdag
waardig te vieren.
BELLEM
FLOR GRAMMENS
Naar aanleiding van zijn 75ste
jaar wordt Flor Grammens als
• man der daad » voor Vlaanderen, gehuldigd in zijn geboortedorp Bellem, waar hij zijn kinderjaren doorbracht.
Als dank nog tijdens zijn leven,
verwerft hij het ereburgerschap,
tevens wordt een gedenkplaat
aan zijn geboortehuis onthuld.
Het programma van deze hulde
die plaats heeft op 11 juli e.k
staat als volgt vast :
19 u. : ontvangst op het gemeentehuis en toekenning van het ereburgerschap.

20 u. : onthulling gedenkplaat aan
het geboortehuis in de Kerkstr.
21 u. : optocht naar het dorp
waar een plechtige hulde plaats
heeft, gevolgd door een 11 juliviering.
Een muziekkapel en een zangkoor zullen deze plechtigheden opluisteren. Verschillende vooraanstaanden op politiek en kultureel
vlak worden die dag te Bellem
verwacht. Het kan ook dienstig
zijn te vernemen dat men die dag
te Aalter in het gemeentehuis
nog de overzichtelijke tentoonstelling der Vlaamse aktle van
Flor Grammens kan bezoeken.
DE PANNE
NAAR DE NATIONALE JEROME
LEURIDAN-HERDENKING
Op 29 juni as., wordt te OostVleteren en leper wijlen Jeroom
Leuridan herdacht. De Volksunieafdeling 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, Verenigingsstraat 15, De Panne.

ROESELARE-TIELT
VUJO
Zaterdag 29 juni richt VujoRoeselare-Tlelt een voetmars in
naar de IJzerbedevaart. Verder
nieuws volgt.
TIELT
VUJO
Het volgende studieweekend
van de Vujo gaat door te Cadzand
op 13, 14 en 15 september. De
teksten voor het eerstvolgende
Vujo-kongres zullen er besproken
worden. Alle aktleve Vujo-leden
houden deze dagen vrij.
HARELBEKE
DIENSTBETOON
Volksvert. L. Van Steenkiste :
laatste zaterdag van iedere maand
In - De Zwaan » te Stasegem,
van 17 u. 30 tot 18 u. 30.
WEST-FLANDRIA
Sekretariaat : R. Stock, Vlaanderenlaan 46.
lEPER (Arr.)
HERDENKING LEURIDAN
Op 29 juni wordt Jeroom Leuridan herdacht te leper. Iedereen
is welkom.
Programma : 10 u. : eucharistieviering te Oost-Vleteren ; 15 u. :
onthulling van een gedenksteen
aan het huis waar Jeroom Leuridan woonde. Daarna ; akademische zitting die plaats zal vinden
in de stadsschouwburg te leper.
Sprekers : Hendrik Borginon, Luc
Desramault en volksvert. Jaak
Vandemeulebroucke ; 20 u. :
jeugdtreffen.

INSTITUUT P. VERMEIR
A A L S T : Dirk Martensstraat 4 8
KORTRIJK : Gentse Steenweg 37
D E N D E R M O N D E : De Bruynlaan 1-3
ROESELARE : H . Consiencelaan 4 6

-

tel.
tel.
tel.
tel.

(053)205.16
(056)120.61
(052)215.14
(051)237.20

BESTUURSSEKRETARIAAT
BOEKHOUDEN
INTERNATIONALE
HANDELSBRIEFWISSELINC

GEEN ALGEMENE VAKKEN
GEEN AANVANGSDIPLOMA
KINDERBIJSLAG
PLAATSINGSDIENST

V
V
Z

ERENICINC
LAAMSE
lEKENFONDSEN

U als Vlaming... %\uH zeker aan hl\ h«(
VLAAIvIS ZIEKENFONDS van uw STRHK

Provincie Antwerpen ;
RUPELSTREEK - KLEIN-BRABANT
ONDERLING ZIEKENF RUPEL5TREEK en K L E I N - B R A B A N T
Kraanweg 2 1 ,
2 6 8 0 Bornem
Tel (03)89 16 19
Provincie Brobont
ARR. LEUVEN - gewest TIENEN : CENTRALE M U T U A L I T E I T V A N B R A B A N T EN L I M B U R G
Lcuvenseloan 4 3 ,
3300
Tel (016)834 35
Provincie Ooct Vlaanderen :
ARR. AALST : ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS
H o p m a r k t 36,
9300 A a l s t
Tel (053)745 53
ARR GENT en DENDERMONDE
ZIEKENFONDS F L A N D R I A
Keizer Karelstroat 101,
9000 Gent
Tel (09)23.52.27
ARR. EEKLO en K A N A A L Z O N E : ZIEKENFONDS FLANDRIA-MEETJESLAND
Gravin Johonnoloan 8,
9 9 0 0 Eckio
Tel (09)77 23 51
ARR. OUDENAARDE . ZIEKENFONDS VLAAMSE ARDENNEN
Fortstroat 34,
9 7 0 0 Ondenaarde
Tet (055)331 15
ARR. ST.-NIKLAAS : VLAAMSE M U T U A L I T E I T W A A S L A N D
Vrasenestroat 14,
2750 Beveren-Waos
Tel (03)75 66 66
Provincie West-Vloanderen :
ARR KORTRIJK-IEPER : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Verruelaan 4 1 ,
8500 K o r t r i f k
Tel (056)256 98
ARR OOSTENDE
VEURNE
DIKSMUIDE : ZIEKENFONDS DE WEST
Recollettenstroot 66,
8450 Nieuwpoort
Tel (058)237 15
ARR. ROESELARE-TIELT en BRUGGE
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
W e s t l a o n 145,
8 8 0 0 Roeselore
Tel (051)202 08

V.V.Z-sekretariaat : Verruelaan 41 - 8500 Kortrijk - Tel. (056)25698
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IZEGEM
IJZERBEDEVAART
De wandelklub van het Vlaams
Huls heeft de organisatie van de
voettocht naar Diksmuide op zich
genomen. De voettocht is stilaan
een traditie geworden. 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.

ZCXK€RC]€S
Jonge dame, 17 j . , zoekt betrekking als verkoopster. St-Niklaas
en omgeving.
Licentiaat politiek en sociale wetenschappen, zoekt interessante
werkkring, bij voorkeur studiedienst. Gehuwd. Legerdienst volbracht.
Burg. ingenieur elektromechanika,
wonende te St-Niklaas, zoekt een
passende betrekking. Legerdienst
volbracht. Ook diploma technisch
ingenieur.
Jonggehuwde dame met bureelervaring, zoekt deeltijds werk als
bediende. St-Niklaas of omgeving.
Medisch analyst (Al hoger paramedisch van het korte type). Gehuwd. Zoekt aangepaste weikkring Antwerpen of omgeving.
Voor verdere kontaktname : N.
Maes, Charlottelaan 115, St-NIklaas.
R 70

Zoekt aangepast werk, ergens in
Vlaanderen, juffrouw ,technisch
ingenieur industriële scheikunde
-Igistingsbedrijven
(gediplomeerd in 1973). Zich wenden tot
volksvert. E. Raskin, Ursulastr. 1
te Eigenbilzen, tel. 011/19454.
R 74
Jonge dame, 24 j . , diploma technisch ingenieur industriële schelkunde (4 jaar) zoekt passende betrekking. Schrijv. of bellen naar
W. Jorissen, Louisastr. 31, Mechelen (015-43598).
R 75
Zoekt betrekking : gediplomeerde kinderverzorgster, 21 j . , In
Gent of Brugge, ook labo of administratie. Kontakt : prov. raadslid Van Holderbeke, Stationsstr.
6, 9950 Waarschoot, tel. : 09/
77.33.78.
R 76
Gezocht voor het Leuvense :
Magazijnier, opleiding en lagermiddelbaar onderwijs, kunnende
autorijden (wagen van de firma),
vergoeding 19.000 fr. bruto.
Hulpboekhouder voor notariaat.
Hoofdboekhouder met ervaring
voor wereldbedrijf.
Vertegenwoordiger bij een firma
in speelgoed.
Vrachtvoerder voor export naar
Duitsland (zeer Interessante betrekking).
Kontakt opnemen met kamerlid
Willy Kuijpers, Swertmolenstr. 23
3020 Herent, tel. 016/296.42.
Bij de stad Leuven worden politieagenten in vast verband aangeworven.
Bijkomende inlichtingen kunnen
bekomen worden ten stadhuize,
2de verdieping, dienst Personeel.
Inschrijven vóór 1 juli 1974. R77
GEVRAAG
JOBS VOOR JOBSTUDENTEN
Opgave van jobs bij :
Socio-Culturele Dienst U.I.A.
Universiteitsplein 1
2610 WILRIJK
Tel. 03 - 28.25.28
Indien gewenst ook bijlessen
door studenten op licentie-

17-jarige studente, zoekt vakantie,
werk. Daktylo en algemeen bureelwerk. Direkte omgeving Antwerpen. Bericht geven aan prov.
raadslid Roger Van Dijck, Schotenstwg 89, Brecht (tel. : 03/
13.89.50).
R 71

Dokter-assistent
met
ervaring
zoekt betrekking bij huisarts,
specialist of in kliniek.
Lic. ekonomische en financiële
wetenschappen : 40 jaar, zoekt
passende betrekking.
Schrijven of telefoneren, senator
W. Jorissen, Louisastraat 31 2800 Mechelen (015)435.96 R 80

Een Vlaams-nationalist zoekt een
betrekking als magazijnier. 3de
middelbaar, tweetalig -1- Engels.
Heeft gewerkt als handelsvertegenwoordiger in onderhoudsprodukten. Momenteel werkloos ingevolge familiale omstandigheden.
Antwoord aan dr J. Valkeniers,
kamerlid, burgemeester Schepdaal.
R 72

Wordt gevraagd :
Reiziger
medische
apparatuur
voor bezoek artsen, apoteken en
klinieken - Limburg, Antwerpen VI. Brabant en Brussel, goed
tweetalig - goede voorwaarden.
Schrijven of telefoneren, senator
W. Jorissen, Louisastraat 31 2800 Mechelen (015)435.96. R 81

22-jarige jongeling, hoger middelbaar onderwijs (ekonomische
afdeling) zoekt passende betrekking als bediende. Tel. 02-55.18.43.
R 73

— Jonge dame zoekt werk als
sekretaresse-typiste.
— Jonge dame regentes Nederlands-Duits zoekt thuiswerk.
Schrijven of telefoneren Wim
Jorissen Louisastraat 31, 2800
Mechelen. Tel (015)435.96
R82

Verdeelhuis
van
elektronische
apparatuur te Bosvoorde zoekt
iemand voor een halftijdse betrekking op woensdagnamiddag
en donderdag of vrijdag in voorof namiddag. Tel., tijdens de dag,
02/73.99.88. 's Avonds 02/20.56.05.
R 79

Gevraagd : vertegenwoordiger v.
firma in medische apparatuur,
voor Antwerpen, Limburg, Brussel
en Vlaams Brabant. Vereist : humaniora of gelijk gesteld onderwijs, tweetalig (N-F). Kontakt :
Vik Anciaux, tel. 02/59.54.55.
R 83

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
rijlessen (door de Staat erkend)
Dir-gen Dries Bogaeri
Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN
Tel.
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN
Tel.
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST
Tel.
Gulden Vlieslaan 26 • 8000 BRUGGE
Tel.
Thonissenlaan 23 - 5800 HASSELT
Tel.
Sint Jorustraat 33 - 8500 KORTRIJK
TeL
Begijnenvest 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.pi.80

22 JUNI 1974

fllMS

DE LAATSTE KARWEI

(THE LAST DETAIL)

De prijs die Jack Nicholson te
Cannes kreeg voor de beste mannelijke vertolking, geldt natuurlijk enkel voor hemzelf en niet
voor de film waarin hij optreedt,
« The last detail », maar toch is
deze volgens sommigen een der
beste films die op het festival te
Cannes te zien waren.
De wierook mag dus ook wel een
beetje gezwaaid worden naar regisseur Hal Ashby. Deze fungeerde achtereenvolgens reeds als :
montageleider (o.a. van « In the
heat of the night »), als produkteur (« The Thomas Crown affair ») en als regisseur. « The
last detail » is zijn derde film en
de tweede die we van hem in
België te zien krijgen. Zijn vorige
prent, « Harold en Maude », was
een ongewone film over een ongewone liefdesrelatie. Zwarte humor en cynische ironie vormden
er de hoofdtoon van. « De laatste karwei >• is een heel andere
film, alhoewel men er eveneens
een cynisch-humoristische toon in
aantreft, en de film eveneens handelt over een ongewone vriendschap
Hoofdpersonages zijn drie Navysoldaten : Buddusky (Jack Nicholson) en Mulhall (neger-akteur
Otis Young) zijn twee onderofficieren, en Meadows
(Randy
Ouaid) is een gewone matroos.
Meadows is een kleptomaan die
allerlei kleine, vaak onnuttige dingen steelt. Zo probeert hij op een
dag een kollektebus voor gehandlkapten leeg te halen. Hij wordt
betrapt en, aangezien de vrouw
van zijn grote chef voorzitster is

van het fonds voor gehandikapten,
wordt hij onredelijk zwaar gestraft : acht jaar gevangenis.
Buddusky en Multiall krijgen de
onprettige
opdracht
Meadows
naar de gevangenis te Portsmouth
te brengen. Het geweten van beide mannen revolteert tegen de
onrechtvaardige
absurde
straf.
Hun medelijden haalt het op hun
plichtsbesef en ze zetten samen
met Meadows nog enkele dagen
de bloemetjes buiten. Ze geven
hem, vóór de jarenlange opsluiting en wellicht ook meer dan
strenge behandeling, nog een ultiem gevoel van vrijheid. Of dit
Meadows zal helpen om zijn straf
lichter te maken, is een vraag
waar ze zelf niet goed raad mee
weten
De film eindigt met het
bitter besef dat Meadows hoe dan
ook de beste jaren van zijn leven
in een gore gevangenis gaat doorbrengen.
Op het eerste zicht is « De laatste karwei » een boeiende, humoristische film over simpatie
en vriendschap tussen drie totaal
verschillende mannen.
De schitterende dialogen zijn
rauw-humoristisch
en
klinken
vooral uit de mond van de radde
Jack Nicholson autentiek. Wie
echter even verder doordenkt
herkent in de bitter-cynische ondertoon de regisseur van « Harold en Maude ». Want Hal Ashby
biedt in een humoristische verpakking een film aan over de
trieste gevolgen van onrechtvaardigheid en vrijpostigheid.
Het vertrekpunt, acht jaar gevangenis voor een kleine diefstal,
lijkt misschien ongeloofwaardig,
maar dat zijn alle onrechtvaardigheden en zeker diegene die in het
leger worden begaan. Want onrechtstreeks is « De laatste karwei » natuurlijk ook een film die
anti-militaristische prikjes weggeeft.
Net als « Harold en Maude » is
<
' De laatste karwei » een ongewone film over ongewone personages, waarin men toch raakpunten met de eigen werkelijkheid
kan herkennen. En dat kan niet
van elke film gezegd worden.
HILDE DEKEYSER.

PAUSIN JOHANNA

(POPE JOAN)

Het verhaal van pausin Johanna
zou zich volgens de legende hebben afgespeeld in de 9e eeuw,
tijd van algemene ellende en korruptie. Johanna (Liv Ullmann) zou
de dochter geweest zijn van een
Engelse
monnik-predikant,
met
wie zij reeds zeer Jong op tocht
gaat. i-let feit dat zij kan lezen en
schrijven, trekt de aandacht van
de mensen en wanneer haar vader sterft, vervangt zij hem en
weet de mensen te boeien door
haar prediking. De monniken met
wie zij rondtrekt maken het haar
lastig, en zij ontkomt eraan door
in het klooster te treden ; waaruit zij echter moet vluchten, wanneer het klooster wordt overvallen door Saksische benden. Broeder Adianus (Maximilian Schell)
knipt haar lang goudblond haar
tot een pagekopje, en een monnikenpij moet er verder voor zorgen dat Johanna er voortaan als
een jonge monnik uitziet. Na omzwervingen in Rome aangeland,
kiest Paus Leo IV (Trevor Howard) haar als sekretaris, en na
zijn dood wordt zij tot opvolger
gekozen, nog steeds als man vermomd.
Wanneer men deze film ziet, voelt
men dat er iets spaak loopt. Wat
op het doek komt is historisch
niet autentiek, maar wordt toch
als dusdanig voorgesteld ; daarenboven blijft Ullmann te vrouwelijk opdat de vermomming geloofwaardig zou zijn. Het Is dus geen
historische film, maar het is ook
geen psychologisch drama en
geen satire.
Het is hooguit een verfilmde le-

Liv Ullmann wordt de haren geknipt en wordt een jonge
Monnik.
gende. In de oorspronkelijke versie, in 1972 in de VS uitgebracht,
werd deze legende via flashbacks
verbonden met het verhaal van
een
hedendaagse
schizofrene
vrouw. Wanneer men echter de
filmrecensent Jay Cocks in «Time
Magazine» van 11-9-72 mag geloven, dan was deze oorspronkelijke
versie veel boeiender dan de huidige geknipte versie, vooral omdat het regisseur Michael Anderson en scenarist John Briley ontbrak aan inspiratie om het parallellsme tussen beide verhalen helemaal door te trekken.
Een boodschap brengt deze film
met, en evenmin verdedigt hij een
tesis, hoewel het verhaal de aanleiding had kunnen geweest zijn
tot diskussie over de vrouw in de
kerk, over het pontifikaat van een
vrouw, enz . De film kan evenmin antikerkelijk genoemd worden, want ook daarvoor blijft hij

beslist te oppervlakkig. Dat antikerkelijkheid niet in de bedoeling
lag, blijkt ook hieruit dat in de
oorspronkelijke versie geen hedendaags
ekwivalent
gegeven
werd voor de korruptie en de intriges aan het pauselijk hof i
Eén goede kant heeft de film :
de hoofdrol wordt gespeeld door
LIV Ullmann, die na haar Zweedse
Ingmar Bergman-films, hiermee
haar Engels-sprekend
debuut
maakte, nadien aangevuld door
o a « The Touch » (eerste Amerikaanse Bergman-film) en « Lost
Horizon » Liv Ullmann scheen wel
entoesiast te zijn geweest voor
de oorspronkelijke versie van de
fiim, en zij speelt haar rol voortreffelijk. Het is alleen spijtig dat
dit moest gebeuren in een dergelijk onbelangrijk en zelfs minderwaardig gewrocht.
M. MICHIELSEN

MAANDAG 24 JUNI — BRT
EEN ZWEEDSE IN HUIS (Every home should have one) (1970)
Humoristische film van Jim Clarck, waarin de hedendaagse manieën
op de korrel worden genomen : tv en tv-reklame, (Engelse) moraliteit.
Kerk, erotiek In het vermengen van allerlei komediestijlen — zowel
uit de periode van de stomme film als van recentere datum — steken
heel wat originele vondsten Inhoudelijk zijn de gags eerder aan de
magere kant, maar toch hangt er over de film een prettige sfeer, dit
vooral door de sublieme snuitentrekkerij van de komiek Marty Feldman.
DONDERDAG 27 JUNI — RTB
DE ENGEL EN DE DUIVEL (Twinky) (1969)
De film vertelt het verhaal van een onstuimige maar onmogelijke
liefde tussen een 16-Jarig meisje (Susan George) en een 38-jarige man
(Charles Bronson). De film bezit alle kwaliteiten van het tienertje
Twinky zelf
hij is speels, vlot, poétisch-romantisch, maar ook enorm
oppervlakkig. Het best geslaagd is de tekening van de tienermentallteit , de relatie tussen de twee hoofdpersonages wordt echter weinig
uitgediept.
VRIJDAG 28 JUNI — BRT
DE ONSCHULDIGEN (The Innocents) (1961)

De drie matrozen van de Navy uit De Laatste Karwei.
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Verfilming door Jack Clayton van de beroemde roman van Henry James,
« The turning of the Screw », over een Engelse gouvernante die zich
inzet om haar twee pupillen aan de geestelijke vernietiging te onttrekken. De regisseur is geslaagd in de moeilijke opdracht het beklemmend klimaat en het mysterieus-griezelige van de roman in zijn
film suggererend op te vangen. Steekt hoog uit boven de recentere
verfilming van de roman door Michael Winner (« De verdervers »/
« The nightcomers »).
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Wat zijn de vooruitzichten op korte termijn (1970 - 1985) ?

1970
Leeftijdsklassen

%

A.C.

0 — 15
15 — 45
•, 4 5 — 6 5
65 en +
2. TOEKOIWSTIGE
LEEFTIJDSOPBOUW

Belangrijk
is de toekomstige
leeftijdsopbouw. Een vooruitzicht
op veroudering zal misschien
een wijziging in de sociale politiek meebrengen, bv. in het pensioenstelsel, kollektieve voorzieningen, enz. De volgende tabellen gaan uit van dezelfde hipotesen als onder 1 gesteld.

Totaal

Verschil 1070-1985

1985

%

A.C.

A.C.

%

2.282.916
3.900.237
2.188.065
1.288.936

23,6
40,4
22,7
13,3

1.954.612
4 ???.863
2.353.980
1.334.122

19,8
42,8
23,8
13,6

— 328.304
+ 322.626
+ 165.915
+
45.186

— 14,4
+
8.3
+
7.6
+
3,5

9.660.154

100,~

9.865.577

100,-

+

+

In vergelijking met de totale bevolkingsaangroei (2,1 %) zou tussen 1970 en 1985 de bevolking
op aktieve leeftijd een vrij aanzienlijke stijging vertonen (8 %).
Het aandeel van deze bevolkings-

groep zou van 63,1 % oplopen
tot 66,6 %. Op middellange termijn biedt deze evolutie in ieder
geval
gunstige
vooruitzichten
voor de eoknomische groei. Bedoeld wordt dat de potentiële

205.423

beroepsbevolking de komende jaren zal toenemen, met bijna een
half miljoen eenheden.
In de mate dat voor deze groep
geschikte arbeidsplaatsen worden
gekreëerd kan de evolutie als

2,1

gunstig worden beoordeeld.
De niet meer aktieve bevolking,
het is te zeggen de 65-jarigen en
ouder groeien in aantal zeer matig
aan tot 1985.

Wat zijn de vooruitzichten op lange termijn (1985 - 2000) ?
Deze vooruitzichten gaan eveneens uit v.d. hoger gestelde hipotesen :
•
dalende vruchtbaarheid tot
1974, daarna konstant
stijgende overlevingskansen
tot 1974, daarna konstant
• geen buitenlandse migratie
In de bevolkingsevolutie tussen
1985 en 2000 treden twee kenmerken op de voorgrond : enerzijds de vrijwel geringe procentuele verschuivingen binnen de
leeftijdsklassen van O tot 65 jaar;
anderzijds is enorme stijging van
de inaktieve bevolkmgsklasse. In
de beschouwde periode zou de
niet aktieve bevolking (jongeren
en ouderen) met 160 000 eenheden .oenemen en de aktieve bevolkingslagen zouden met 74.000
eenheden afnemen.
Dergelijke
evolutie zal een aanzienlijke verstoring in de sektor van de sociale zekerheid veroorzaken omdat
de toenemende lasten van de
niet produktieve bevolking zullen
moeten gedragen worden door
een aktieve bevolkingsgroep, die
in omvang kleiner wordt.
De uiteindelijke verschuivingen
in de leeftijdssamenstelling van
de bevolking tussen 1970 en 2000
worden in een volgende tabel
duidelijk belicht.

Leeftijdsklassen

0
15
45
65

—
—
—
en

15
45
65
+

Totaal

%

A.C.

19,8 '
42,8
23,8
13,6

1.954.612
4.222.863
2.353.980
1.334.122

100,0

9.865.577

Verschil 1985-2000

2000

1985

%

A.C.

%

1.977.537
4.151.790
2.351.120
1.471.306

19,9
41,7
23,6
14,8

- +
+

22.925
71.073
2.860
137.184

9.951.753

100,0

+

86.176

A.C.

+
1,2
— 1,7
— 0,1
+ 10,3

+

0,9

De uiteindelijke verschuivingen in de leeftijdssamenstelling van de bevolking tussen 1970 en 2000 worden in onderstaande tabel duidelijk belicht.

1970
Leeftijdsklassen

0
15
45
65

— 15
— 45
— 65
en +

Totaal

2000

Verschil 1970-2000

A.C.

%

A.C.

%

2.282.916
3.900.237
2.188.065
1.288.936

23,6
40,4
22,7
13,3

1.977.537
4.151.790
2.351.120
1.471.306

19,9
41,7
23,6
14,8

9.660.154

100,-

9.951.753

100,-

%

A.C.

—
+
+
+

305.379
251.553
163.055
182.370

— 13,4
+ 6,4
+ 7,5
+ 14,1

+

291.599

-f

3,0

3. ENKELE EINDKONKLUSIES
Uit deze cijfers
het volgende ;

leren we o.m.

1 Tussen 1961 en 1972 nam het
bevolkingscijfer in België met
iets meer dan 0,5 miljoen toe.
Meer dan 3/4 van deze aangroei
gaat naar Vlaanderen.
2. Er IS een dalend geboortecijfer vooral de laatste jaren in
Vlaanderen Opmerkelijke schijnbare tegenstelling • de bevolking
groeit aan, het geboortecijfer
daalt. Dit heeft te maken met de
samenstelling van de leeftijdspyramide, met name aan het gunstiger sterfte peil in het Vlaamse landsgedeelte. Ook het positief migratiesaldo is daar verantwoordelijk voor.
3 Bevolkingsvooruitzicht : in de
loop van deze eeuw bereikt België de 10 miljoen niet.
Tot 1985 nemen de jongeren aanzienlijk af (300 000), bevolking op
aktieve leeftijd neemt toe, en de
bejaarden groeien in aantal zeer
matig aan. Op lange termijn is
er een geringe verschuiving van
O tot 65 jaar maar een enorme
toename van de niet aktieve bevolking
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Dit zijn basisgegevens voor elke
diskussie over de bevolking en
bevolkingsbeleid.
Men kan pas ernstig praten over
het in ons land te voeren bevolkingsbeleid op grond van kennis
van deze gegevens. Pas daarna
kan men waarden hanteren, die
zorgvuldig tegen elkaar moeten
worden afgewogen.

Vragen in dit verband kunnen
zijn : Verdraagt Vlaanderen met
zijn nijpend tekort aan ruimte
nog verder een sterke bevolkingsgroei ? Kan men het zich permitteren dat er een te sterke vergrijzing optreedt ?
Welke middelen moet men aanwenden om de evolutie in een
gewenste richting te brengen :

Hoger geboortecijfer ? De immigratie terugschroeven ? De emigratie bevorderen ? Een lager geboortecijfer
betrachten. .
of
trachten tot een evenwicht te
komen een soort o-groei, waarbij
ook de bevolkingspiramide gezond blijft en de volksgemeenschap in staat is een optimaal
niveau van welvaart te bereiken.

dat een zo groot mogelijk welzijn
waarborgt.
Wellicht komen we op deze dlskussievragen nog terug op een
volgend kollokwium van het Dosfelinstituut en in een volgende
artikelreeks.

W. AUGUSTIJNEN
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D06<et
« Het is allemaal schijn en bedrog,
een grote, kleffe lafheid >.

OVER DE
MENSELIJKE PSYCHE
De psycho-analyse en de psychiatrie hebben geruime tijd een onaangevochten gezag gehad op het
gebied van de kennis der menselijke psyche en dat der onbewuste en instinktieve verschijnselen, die de menselijke gedragingen bepalen. De jongste tijd
is er echter al heel wat kritiek
gerezen : niet alleen tegen de
vage vakterminologie en de betwistbare resultaten van de psychiatrie. Thomas S. Szasz, zelf
pschiater, heeft in « The Myth
of Mental Illness » zijn konklusies samengevat in een tiental
punten. In zijn boek trekt hij trouwens ten strijde tegen de traditionele definities van de psychiatrie en van het pseudo-wetenschappelijke dat nog aan haar
kleeft.
De Amerikaanse psychiater Thomas A. Harris is zich bewust geweest van de kritiek op de psychiatrie en heeft getracht een
antwoord te vinden op de vele
vragen van de mens naar het
funktioneren van de hersenen, het
waarom en het hoe van ons handelen, door wat hij de transaktionele analyse noemt. Hij herleidt
het menselijke gedrag tot vier
basishoudingen : 1) Ik ben niet
o.k. jij bent o.k. Hier domineren
nog de bange minderwaardigheidsgevoelens van de onvolwassen persoonlijkheid ; 2) Ik ben
niet o.k. jij bent niet o.k. Dit is
de wanhoopshouding, die geen
uitweg ziet ; 3) Ik ben o.k. jij bent

niet o.k. Dit is de misdadige houding van een liefdeloos en asociaal egoïsme ; 4) Ik ben o.k. jij
bent o.k. Dit is de houding van de
gerijpte volwassene, die met zichzelf en met de medemens tevreden is.
De auteur ziet trouwens in ieder
mens de 3 tipen van kind-oudervolwassene, beantwoordend aan
diverse houdingen tegenover het
wereld-ervaren en kennen : de
exploratie van het ongekende, de
traditionele informatie, de verwerking van de gegevens, door
het eerste en tweede verschaft,
in een eigen ervaring.
Harris' boek is meer dan een teoretische uiteenzetting. Hij geeft
ook een aantal zeer uitvoerige
praktische voorbeelden en wenken.
« Ik ben o.k. jij bent o.k. » is een
niet zo gemakkelijk maar toch
vlot leesbaar en interessant werk,
het resultaat van 25 jaar ervaring.
Het werd in de VS in 1972 het
meest-verkochte boek van het
jaar !...
In de geschiedenis van de psy(chonanalyse bestaat er, naast
een zich afwenden van de Freudiaanse opvattingen en een « rechtse » oriëntatie o.m. bij Jung, ook
een « linkse » strekking met enkele dii minores die wél faam verwierven, zij het dan niet steeds
uitsluitend om het zuiver-wetenschappelijke van hun werk, maar
om de kombinatie van marxisme
en freudianisme : een door de

De uitgeverij Manteau (Brussel) brengt eerlang de volledige uitgave
van « Alle verhalen van 1001 nacht » op de markt. Het wordt een reeks
van 16 delen met + 216 biz. per deel. De eerste zes verschijnen nog
dit jaar, de andere allen in 1975. Het deel kost 170 fr. De vertaling
gebeurde op basis van de Franse uitgave van J.C. Mardrus. Met deze
uitgave gaat de uitgeverij Manteau beslist heel wat harten veroveren.
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marxist
én
de
psychoanallst
meestal als onortodox beschouwde en vaak hardnekkig bestreden
kombinatie. Bij deze « seksueelradikalen » zoals de titel van een
boek («The Sexual radicals») luidt
is naast Herbert Marcuse en Geza Roheim Wilhelm Reich wel de
bekendste en tevens de meesteigenaardige.
In zijn boek « Sexpol en totale
revolutie » heeft Eugeen De Jonghe het werk en de ideeën van
Reich benaderd en samenvattend
weergegeven.
Voor Reich is de seksuele revolutie een begeleidingsverschijnsel
en een onderdeel van de totale
revolutie ; is de seksuele bevrijding een onderdeel der totale
maatschappelijke bevrijding. De
anti-revolutionaire krachten onderdrukken die seksuele bevrijding omdat zij weten dat hierdoor de mens ook sociaal zou bevrijd worden.
Wij zien deze opvattingen trouwens ook weerklank vinden bij
sommige vertegenwoordigers der
Women's Lib zoals Kate Millett,
en bij een anti-kultuur, die extreem-linkse opvattingen tracht
te verbinden met 'n sociale ongebondenheid in het seksuele, in
het gebruik van drugs, in een
principieel en eenzijdig pacifisme, in een afwijzing van elk traditioneel gezagspatroon, van ouders tot staat. Reich wil In de
psychische struktuur van de mens
een — volgens hem positiever —
instelling tegenover de seksualiteit introduceren en daarmee ook
de revolutie voorbereiden. Daartoe ontwikkelde hij zijn aktieprogramma « sexpol » (sexualpolitik).
In zoverre is Reich dus aktueel,
dat een aantal groepen en groepjes met min of meer progressiefrevolutionaire strekking utopieen aankleven en propageren, waa^
in Reich's kombinatie van .'•evolutie en seksualiteit overgenomen
werden. Van de zijde der — bedreigde — maatschappij, waarin
de vrijheid niet altijd is wat ze
moet zijn, maar waarin ze alleszins
groter is dan in dié maatschappijen en instellingen waar de utoplsten het voor het zeggen hebben,
kan men bij Reich leren — zij
het negatief — dat om zichzelf
tegen de utopistische wereldverbeteraars en hun totalitaire aanspraken te beschermen, de maatschappij in de eerste plaats de
kern van haar struktuur, namelijk
het gezin, met klem tegen elke
uitholling en ontwaarding moet
verdedigen.
Toch is er een positieve zijnde
aan Reich's analyze. Naast de
waarschuwing voor een al te rigoureuze afbraak van de strukturen, die in élke maatschappij nodig zullen blijven, is er tevens de
waarschuwing voor een al te rigoureus vasthouden aan bijkomstigheden : het ene fanatisme
voedt het andere...

Thomas A. Harris : « Ik ben o.k.
Jij bent o.k. », 295 bIz., 240 fr.,
Ambo-boeken, Westland NV, Merksem.
Eugeen De Jonghe : « Sexpol en
totale revolutie », 208 bIz., De
Nederlandsche Boekhandel, kapellen.

Ik zie ons nog zitten, nu al enkele jaren geleden, op m'n pas
tot werkkamer ingerichte zolder. Fernand Auwera kwam me
inteviewen voor zijn boek Geen daden maar woorden. Toen
zat de vernietigende twijfel aan het woord er al in. Auwera
wilde van anderen vernemen hoe zij het schrijven voor zichzelf verantwoordden. De gestelde vragen reikten natuurlijk
veel verder dan het woord : je moest gewoon getuigenis afleggen van je levensinzichten. Tot een echt kontakt met de
inteviewer kwam het niet, dat was ook niet nodig, maar ik
had toen het gevoel dat wij in grote trekken toch wisten
waarover we het hadden. Auwera schreef alles netjes op,
hij werkte zonder bandrecorder. Toen ik de tekst van het gesprek toegezonden kreeg, was ik verrast te lezen met wat
voor een nauwkeurigheid Auwera alles opgenomen en weergegeven had. Nu probeert hij, vooral in het laatste gedeelte
van zijn Zelfportret met gesloten ogen, zichzelf te ondervragen. Dat is geen boren meer naar de zekerheden van andere
mensen, maar het is een angstig, weemoedig en dikwijls bijna
gelaten registreren van de eigen diep ingevreten twijfels.
Het is een biecht die meer weg heeft van een afbraak van
hem zelf dan van een genezing.
Je kan het geen toeval meer noemen dat nu ook weer in het
boek van Auwera de leugen als een soort geestelijke ziekte
van de moderne maatschappij naar voren treedt : « Niets is
echt ». Het leven is onwezenlijk, onwerkelijk. Vooral de kantoorarbeid, waar honderdduizenden mensen van onze bureaukratische samenleving dagelijks in ondergedompeld worden
moet het ontgelden. Dat hele sisteem wordt in stand gehou
den « omdat enkele opgeblazen mafkikkers aan de top graag
met hun dikke kont op hoge stapels papier zitten om belang"
rijk te lijken ». Een ander aspekt van het leefmilieu Is de
grijze, dode stad : « een amorfe massa, grijze steen, aartslelijk en slechts draaglijk omdat hij in deze door de eeuwen
opgespaarde lelijkheid opgegroeid is ». Ik herinner me nog
goed hoe de Franstalige socialistische voorvechster uit de
kringen van Kamiel Huymans, mevrouw Goldstein, bij hel
verlaten van het ministerie van Kuituur, ons met haar zware
mannenstem toeriep : « Beseffen jullie dan niet hoe alle
mensen hier zich doodvervelen ! ». Dat is de werkelijkheid
van de onwezenlijke arbeid, waarmee Auwera en de personages uit de korte verhalen van zijn Zelfportret gekonfronteerd
worden.

AUWERA' S
TROOSTELOZE BIECHT
En wat is het resultaat bij iemand die er voor de essentie
der dingen wil nadenken ? Zo'n man geraakt vervreemd, gaat
schuil achter leugens, tracht een houding op te bouwen waarmee hij zich probeert af te schermen van de zinloosheid en
langzamerhand vreet het onwezenlijke van het bestaan via
de eigen leugen de zin zelf van het leven weg. Dat is de
kanker die bij Auwera het schrijverschap aantast. Want wat
is het schrijven voor Auwera steeds geweest ? In de eerste
plaats een poging om zich van zijn problemen te bevrijden,
maar daarin acht hij zich volkomen mislukt : « Mijn problemen heb ik helemaal niet van me af kunnen schrijven ». Een
andere beweegreden is het zoeken naar kontakt, naar kommunikatie, zoals dat tegenwoordig heet : « Schrijven is een
revolte tegen de eenzaamheid. Het helpt tegen verschraling».
Ook dat is mislukt, omdat hij geschreven heeft « met een
mombakkes voor ». Literatuur is voor Auwera"een vorm van
zelfbedrog geworden. Daar is zijn Zelfportret een bittere,
maar geenszins verbitterde ontmaskering van. De hele toon'
van het boek getuigt immers van grote mildheid, deemoed
en ontroerende menselijkheid.
Bij Solzjenitsyn en Böll tastte de leugen noch het schrijven
noch de schrijver aan. De hoofdpersonen uit hun romans
twijfelen geen enkel ogerftlik aan hun echtheid. Het onechte
komt van elders. Daarom wordt het woord ook met een grote
trefzekerheid door die auteurs aangewend : het schrijven is
een ontmaskerende daad. Zij hebben kontakt met de lezers,
zij zijn zich sterk maarschappelijk en zelfs politiek bewust
van de betekenis van hun schrijverschap, zij hebben het gevoel en de overtuiging midden tussen de gebeurtenissen te
staan. Vandaar ook hun sociaal-realistische en sterk op de
dingen gerichte stijl. Voor Auwera geldt dat allemaal niet :
« De essentie van zaken, mensen en gebeurtenissen ontsnapt me gewoonlijk, omdat ik het allemaal beleef vanuit
de fundamenteel gespleten houding van de akteur », en verder : « ik ben een slecht ingestelde kamera ». Het besluit is
volkomen eerlijk : « Ik moet dus weg uit de literatuur en het
woord terugvinden als een heel eenvoudig teken van vrees
en verlangen, van schuld en bevrijding ».
Algemeen maatschappelijk bekeken, lijkt de literaite situatie
van Auwera, meer bepaald in een Vlaamse kontekst, voort te
vloeien uit een klimaat van doorgedreven verstedelijking en
een geestelijke breuk met het verleden. Auwera schrijft onomwonden hoe hij volledig los staat van het strenge godsdienstige leefpatroon van zijn vader. Ook de kristelijke school
verloochent hij. Hij is verdraagzaam, maar - kleurloos ». De
traditionele gemeenschapsbanden zijn volkomen weggesloten.
Zo'n toestand, waarbij dan nog de kollektieve vergrijzing en
onverbiddelijke verzakelijking van het naoorlogse moderne
leven dient rekening gebracht te worden, moet leiden tot
een diep geestelijk en sociaal isolement. Nu is dat verschijnsel te geweldig en massaal om alleen door de persoonlijke
schrijfdaad te kunnen overwonnen worden. De eenzame
strijd waarin een Auwera en zovele andere schrijvers en^ gewone werkende mensen gewikkeld zijn, getuigt van geestelijke moed en eerlijkheid. Maar op de schaal van een ganse
gemeenschap gezien, is die individuele krachtmeting, hoe
nobel ook, een hopeloze zaak.
Eugene VAN ITTERBEEK
Fernand Auwera, « Zelfportret met gesloten ogen ». Verhalen
en teksten. Antwerpen, Standaard-Uitgeveij, 1973, 197 bIz.
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KRITISCH D€K6K^M

MISHANDELING
VAN KUNSTWERKEN

(re) — Er zijn boekdelen te vullen over
de verwaarlozing, beschadiging en zelfs
vernietiging van kunstwerken, al dan niet
opzettelijk. Er zijn al heel wat boeken
over dit onderwerp verschenen, maar het
kultuurvandalisme eist voortdurend nieuwe slachtoffers, en daarbij speelt de
plaats van het gebeuren niet de minste
rol. Het komt zelfs voor dat «primitieven»
beter voor hun kultuurbezit zorgen dan
sommige zgn. « beschaafden ».
Kultuurvandalisme wordt niet alleen bedreven bij kunstroof, doch ook door het
aanbrengen van opschriften, het doorkerven of stukslaan, bij wijze van protest. Dit
kultuurvandalisme stelt dan ook op steeds
nijpender wijze het probleem van de bewaking . zolang de regeringen en plaatselijke overheid geen hogere kredieten voorzien voor de beveiliging van het kunstbezit, zo lang zullen de omstandigheden
waarin heel wat kunstwerken tentoongesteld worden als het ware een uitnodiging zijn tot diefstal of beschadiging. In
sommige musea zijn voorbeeldige bewakingsmaatregelen getroffen . in iedere
zaal minstens éen bewaker, terwijl « ambulante » suppoosten onopvallend mee
kontroleren Bovendien bevinden zich in
elke zaal tv-opname-toestellen, die voortdurend beelden van de zaal naar het centrale bewakmgskantoor doorzenden. Bij
het minste onraad worden de bewakers
via walkie-talkies gealarmeerd. Maar hoeveel musea zijn zo uitgerust ' Het gering
aantal dat over een dergelijke veiligheidsstruktuur beschikt, is dan meestal klein
van oppervlakte, middelgrote en grote
musea moeten het met ontoereikende
maatregelen stellen, om van kerken en
kapellen te zwijgen, vaak echte kunsttempels, maar tevens de slechtst mogelijke
« bewaarplaats » van kunstschatten door
de vochtigheid, het gebrek aan licht en
doorgaans door het totaal gemis aan bewaking.
De beschadiging van Rubens « Aanbidding der wijzen » in Kings College te
Cambridge, Engeland, is een voorbeeld
van « bescheiden •• beschadiging. ^
Het gaat slechts om een oppervlakkige
bekrassing, die betrekkelijk licht te restaureren valt. De persberichten stelden
de zaak aanvankelijk als veel erger voor,
waarschijnlijk omdat de IRA met de gunst
van de media geniet Daarmee wordt dit
IRA-vandalisme niet verschoond, terwijl
de IRA-zaak er met mee gediend is Dat
de IRA uitgerekend het werk van een
Vlaams meester uitkoos om te beschadigen kan toeval zijn, al is het toch bij vele
rumoerige gepatroneerden van Sint Patrick geweten, dat de Ierse kwestie precies in Vlaanderen steeds met veel begrip
en simpatie werd gevolgd en dat ook in
het Ulster-drama men alhier « veel door
de vingers ziet » Daarmee is niet gezegd,
dat het beschadigen van een kunstwerk
erger is dan de dood van een Noord-Ier of
een Brits soldaat en ten tweede, dat de
beschadiging van een met-Vlaams kunstwerk minder erg zou zijn.
Alleen betreuren wij deze onzinnige daad
zoals we de blinde terreur en kontra-terreur in Ulster betreuren, want mens of
kunstwerk als slachtoffer, in beide gevallen gaat het om onschuldigen, bij het
kunstwerk zeker. In geen geval bereikt
men op de lange duur nog iets met terreur of vandalisme.
Dat intussen de zgn katolieke leren zich
aan een bij uitstek katolieke afbeelding
vergrijpen is een tweede >• misterie - van
dit alles behalve heldhaftige exploot.

Gerda Tllman, de schalkse Reglen in de
« Purp'ren hel ».

« OP DE PURP'REN HEI »
GEESTDRIFTIGE OPVOERING
IN KVO-ANTWERPEN

Het was de Franse impressionist Maurice
Ravel (komponist van o.m. het inzuivere
'• Pavane pour une infante défunte ») die
de boutade lanceerde : er zijn geen goede
of slecht georkestreerde maar wel slecht
geschreven muziekwerken Voor wat de
operettes betreft, is het aantal door Ravel
bedoeld zelfs vrij aanzienlijk. Alhoewel dit
zeker niet van toepassing is op Armand
Preud'hommes lievelingskind « Op de
purp'ren Hei ».
Onze Vlaamse Emerich Kelmann strooit
de melodie die in hem zingt zonder veel
fiorituren maar met vakmanschap en waaraehtigheid tussen de notenbalken. Bij hem

geen moeifijke, ondoorgrondelijke en vaak
ongenietbare partituur. Zijn rijke en volkse romantiek drukt hij uit in een harmonieuse kompositie, die precies weergeeft
wat de komponist bedoelt : sentiment,
schalksheid, uitbundige
levensvreugde,
zachte weemoed, liefde voor land en volk.
Deze elementen zitten allen handig door
mekaar verweven in de populaire en geliefde purpren hei, waarvan de plot misschien vrij eenvoudig is — vooral de parlando's getuigen hiervan — maar dit euvel
wordt ruimschoots gekompenseerd door
de zwierige lirieken.
Dinsdag 12 juni bracht de Vlaamse Opera
voor een tot de nok gevulde zaal, in opdracht van de Volksunie van het Antwerpse arrondissement dit spitante spektakel
voor het voetlicht. Een duidelijk entoesiast publiek spaarde op geen enkel moment zijn applaus, dat zowel dirigent Jan
Valach, regisseur en scheidend operadirekteur Renaat Verbruggen, de koorleden,
de talrijke solisten, als de aanwezige komponist zelf, betrof.
Ghislaine Morèze als de pittige boerendochter Annelie was de verliefde onschuld
in persoon en zij slingerde haar vokalises trefzeker de zaal in met het door
de aanwezigen biezonder gewaardeerde
«De autocar ». Niet alleen bracht buschauffeur en vrijer-van-karwei, Rudolf Ruivenkamp, als Erik van Elswijk, het hart
van Annelie Morèze In de war, maar tevens dit van het vrouwelijke publiek. Jan
Stroobants mag het me niet ten kwade
duiden maar zijn Jakke is de meest geslaagde Kempische boer die ik tot hiertoe op een scène heb mogen aanschouwen. Terecht mocht hij een nadrukkelijk
applaus in ontvangst nemen voor de doorvoelde vertolking van het titellied. Gerda
Tilman maakte dankbaar gebruik van haar
groot komisch talent als Regien de hoevemeid. Dé verrassing van de avond werd
gebracht door Jan Massink (Door Soetewey, de vader van Annelie), die zich een
kop had gegrimeerd die als twee druppels
water geleek op Armand Preud'homme...
De bezetting werd voor de overige partijen flink gediend door Rosette van de
Cauter, Ludo Maes, Godelieve van den
Broeck, Kamiel Lampaert, Frans de Swert,
e.a.
Een gevatte en geestige toespraak werd
gehouden door Hugo Schiltz, die de gevierde komponist een passend geschenk
overhandigde namens het arrondissementeel bestuur. Deze geslaagde avond werd
o.m. bijgewoond door de parlementairen
Jorissen, Bouwene, Goemans, De Beul,
de Zeelse burgemeester Aviel Geerinck
en talrijke lokale mandatarissen. Speciaal
opgemerkt werd de aanwezigheid van
ANZ-voorzitter Valeer Portier en Willem
Demeyer.
Na de voorstelling dronk de bezieler van
deze avond, Vital Peters, met bevende
hand en stralende ogen zijn eerste glas
bier sedert vele weken.
RAY DE BOUVRE.

Dit meisje wil er zich van vergewissen of deze luchtig geklede dame echt is of niet.
Niettes ! Want het gaat hem om een nieuw-realistisch beeldhouwwerk op de tentoonstelling te Middelheim (Antwerpen). Zie Vorm en Kleur van vorige week.

WIJ lO

Over kleur en smaak moet niet gedlskuteerd worden, dat wisten de oude Romeinen al, maar over de smaak of het gebrek
aan smaak van sommige lieden die bij de
BRT het mooie weer maken, valt toch wel
een en ander te zeggen.
Maandagavond om 18u25 heb ik toevallig
op BRT 2 het programma « Liedjes in de
vooravond : verzoekprogramma met uitsluitend Nederlandstalige liedjes » gehoord. Ondergaan en tot het bittere einde
toe beluisterd.
't Heeft geen naam. De ene onbenulligheid na de andere. Ik hou van jou, je ogen
zijn blauw, toe blijf me trouw, ik sta hier
buiten in de kou, ach breng mij gauw,
wat kabeljauw, gestoofd of rauw. Enzoverder. Een half uur lang.
Om bij te huilen.
Een radioprogramma is niet goed omdat
de liedjes uitsluitend in het Nederlands
gezongen worden. Kitsch blijft kitsch in
alle talen. Alleen : in de eigen taal valt
het nog een beetje meer op.
Ik weet al wat de BRT hierop zal antwoorden : dit is een verzoekprogramma
en wij draaien alleen wat de luisteraar
vraagt.
Als dit getuigt van slechte smaak, ligt de
fout bij het verkeerd opgevoede publiek
en niet bij ons.
Precies alsof men aan een klein vervelend
kind dat iedere dag een portie lauwe friet
en waterachtig ijs vraagt ook om de haverklap dezelfde zoutloze portie serveert.

HUMORFESTIVAL

Dit jaar heeft te Heist opnieuw een humorfestival plaats, en wel op 22, 23 en 24
juli.
Op 22 juli gaat een Talentenjacht door,
waarvoor geïnteresseerden zich nog tot
eind juni (grijp naar de pen) <] kunnen
inschrijven
{Humorfestival,
Stadhuis,
Knokke-Heist). Diezelfde dag worden de
hoor- en kijklustigen ook vergast op een
openluchtoptreden van Vuile Mong met
zijn Vieze Gasten.
Op 23 juli is de namiddag voorbehouden
voor de jeugd : op het Heldenplein treden Alfred den Ouden, de Balladeers en
de Spelemannen op. Diezelfde Spelemannen zijn 's avonds te horen in de Ravelingenzaal, waar ze samen met o.a. Magenta
en Zjef Vanuytsel (met kombo) een kleinkunstavond opluisteren. In Heist houdt
men van de late of vroege uurtjes, en dus
is er 's nachts in de Schuur een optreden
voorzien van de laureaten van de Talentenjacht, en ook van de Balladeers.
Op 24 juli is de namiddag opnieuw voorbehouden voor de jeugd, die zich net als
vorig jaar, onder de prima leiding vanJohn Lundström, in allerlei jeugdateliers
kreatief kunnen uitleven. De avond van
24 juli wordt het pas humor met een
parodie op Wachtwoord en op een kwis
die met een B aanvangt. Medewerkers
aan deze parodieën zijn o.a. Mary Porcelijn, Guy Mortier, Johan Anthierens, Walter Capiau, Louis Verbeeck en Johny Voners. Er is diezelfde avond nog een tweede gedeelte voorzien met opnieuw J. Voners en met Jef Burm. Hun optreden wordt
onderbroken voor afleveringen uit vijf
jaar Magasien. Van de Ravelingenzaal
wordt dan opnieuw overgeschakeld naar
de Schuur, waar het Mechels Miniatuur
Teater met « Het Machtig Reservoir » een
toneel-punt zet achter het Heistse Humorfestival 1974.
Laten we hopen dat het peil van dit Humorfestival voldoende hoog ligt en dat
het inderdaad een « Humor -festival
wordt. Wie zijn vakantie-aan-zee met wat
humor en kleinkunst wil stofferen, kan in
elk geval eind juli in Helst terecht.
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TIZ-PROGR/IMMKS

iiïïi nni rnif] lüTi
15.50 WK-Voetbal.
Schotland-Joegoslavië.
18.30 Fabeltjeskrant.
18.35 De vloek van de woeste
wolf.
19.00 Tienerklanken.
19.25 WK-Voetbal. Oost-DuitslandWest-Dultsland.
20.15 Nieuws.
21.20 Billy Fantast.
21.45 Cannon.
22.35 Nieuws.
22.45 WK-Voetbal.

14.30
14.32
15.55
18.45
19.05
20.00
20.20
21.15
21.45
22.40

Nieuws.
Jong geleerd, oud gedaan.
WK-Voetbal.
Fabeltjeskrant.
Coronation Street.
Nieuws.
Goochelspektakel.
Watermerk.
Waaldrecht.
Nieuws.

18.35
18.45
18.55
19.25
21.20
21.40
22.30
22.35

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
De wespen. Dokumentaire.
WK-Voetbal.
Nieuws.
Brandpunt.
Epiloog.
Nieuws.

15.50
17,50
18.15
18.55
19.20
20.15
20.25
21.15
22.20
23.35

10.30
14.30
15.00
15.30
15.55
18.20
18.25
19.15
19.45
20.00
20,20
22.15
22.25

Eucharistieviering.
Voor boer en tuinder.
Tienerkianken.
Uit de dierenwereld.
WK-Voetbal.
Bulgarije-Nederland.
Fabeltjeskrant.
Star Trek.
Het meisje van de TV.
Nieuws.
Sportweekend.
Hobsons dochters. Toneel.
Nieuws.
WK-Voetbal.

15.02
15.32
17.45
17,50
18.55
19,00
1905
20.30
20,40
21.50
22.35
22.40

GP Zandvoort.
Ti-Ta-Tovenaar.
Voetbal- en Toto-uitslagen.
Vesper.
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Mijn naam is Isaac Stern.
Hier Parijs, hier Jan Brusse,
Helden tegen wil en dank,
Jazz-o-rama.
Ontdek je plekje.
Nieuws.

18.50
18,55
19,00
19.25
20.15
20.40
20.45
21,35
22.35

Woord voor woord.
Fabeltjeskrant.
Polly in Tunesië.
Sherlock Holmes.
Van gewest tot gewest.
Nieuws.
Holland festival.
Studio sport.
Nieuws.

9.45 Yoga.
12,00 Faire le point.
13.00 Concertissimo,
14.00 Daktari.
14,50 Auto-portrait.
15,50 WK-Voetbal.
17,50 Quoi de neuf ?
18,45 Mister Magoo.
19,00 Le francophonissisme.
19.30 Antenne-soir.
19,45 Nieuws.
20.20 Marcel Pagnol,
21 10 Ontspann»ngsprogramma.
22.20 WK-Voetbal.
23.20 Nieuws.

MAANDAG
24
JUNI

18.55
19.00
19.05
19.12
19.45
20.15
21.45
22.20

Fabeltjeskrant.
Veilig verkeer.
Vida Animada.
Zeilen. Dokumentaire.
Nieuws.
Een Zweedse in Huis. Film
Vergeet niet te lezen.
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.
22.55 Nieuws.

18.45
18.55
19.05
20.00
19.30
20.21
21.10
22.05
22.30

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
De verschoppeling.
Nieuws.
Zo vader, zo zoon.
Doe Elliot.
Blues from Mississippi.
Ander nieuws.
Nieuws.

18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
22.15

DINSDAG

18.55
19.00
19.45
20.15
21.25
22.15
22.40
15.30
15.50

Fabeltjeskrant.
Tienerklanken.
Nieuws.
Dagboek van een leraar.
Een mens in wording.
Festival van Vlaanderen 73.
Nieuws.
Jevanjong.
WK-Voetbal.

18.45
18.55
19.05
19.30

ZATERDAG
22
JUNI

ZONDAG
23
JUNI

25
JUNI

21.30
22.20
22.50

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
De verschoppeling.
De eilanden van de rode
vogels.
Nieuws.
Accordeola.
Gerard Cox en Louis Van
Dijk.
Landleven.
Achter het nieuws.
Nieuws.

20.00
20.20
21.05

18.45 Fabeltjeskrant.

18.55 Nieuws.
19.05
19.30
20.00
20,20
21.50

De voetbalkwis.
De Melchiors.
Nieuws.
Ruggles Amerika,
De Karmaten zijn al 100 jaar
kommunist.
23.35 Den Haag vandaag.
22.50 Nieuws.

WK-Voetbal.
Le club des rescapés.
Toumai.
Le jardin extraordinaire.
WK-Voetbal.
Nieuws.
WK-Voetbal.
Desperate. Film.
WK-Voetbal.
Nieuws.

1, 2, 3,, j'ai vu,
TV « F », Vrouwenmagazine.
RK-uitzending.
Lundi-sports.
Nieuws.
Toneelstuk.
Antoine pompe ou le coBur
et la pierre.
22,40 Nieuws.

18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.20
20.40
21.35
23,00

1, 2, 3,... j'ai vu.
Seniorama.
Deux ans de vacances.
Antenne-soir.
Nieuws.
Si vous saviez.
La cloche Tibétaine.
Dossier F.
Nieuws.

WOENSDAG
26
JUNI

17.55
18,35
18.40
19.05
19.20
19.25
20.15
21.20
21.55
22.45
23.05

Jevanjong.
Fabeltjeskrant.
De familie Partridge.
Yoga.
Nieuws.
WK-Voetbal.
Nieuws (Vervolg).
Sing Sala Bim.
Pano 74.
Nieuws.
WK-Voetbal.

17.00
17.10
17.25
18,45
18,55
19.05
19.20
19.25
21.20
21.40
22.05
22.20
22.50

Zomerkijkkast.
Werkwijzer.
NCRV-Poppenkast.
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Van gewest tot gewest.
Socutera.
WK-Voetb*al.
Nieuws.
Panoramiek.
Den Haag vandaag.
WK-Voetbal.
Nieuws.

15.45
18.45
18.55
19.05
20,00
20.21.
21.30
22.30

WK-Voetbal.
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Een jonkvrouw van Avignon.
Nieuws.
Maerta Larsson. TV-spel.
Finse zanger.
Nieuws.

15,50
18,00
18.25
18,55
19.00
19,20
20,15
20,25
21.20
22.10
23.25

WK-Voetbal.
Feu vert.
Tempo.
Le manége enchanté.
Deux ans de vacances.
WK-Voetbal.
Nieuws.
WK-Voetbal.
Un autre Liban.
WK-Voetbal.
Nieuws.

DONDERDAG
27
JUNI

18.55
19.00
19.25
19.45
20.15
21.15
21.45
22.15
22.35

Fabeltjeskrant.
Black Beauty.
Gags a Gogo.
Nieuws.
Sarah.
Première.
Standpunten.
Nieuws.
WK-Voetbal.

14.25
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
22.00

Schooltelevisie.
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Kamping 74.
Nieuws.
Kamping 74.
De man achter de film. Portret van Raoul Walsh, 76 j .

18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
22.35
22.50

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
KRO-Cinéac.
Nieuws.
Macbeth.
Den Haag vandaag.
Nieuws.

18.10
19.00
18.30
19.45
19.30
20.20
21.50
22.30

1, 2, 3,... j'ai vu.
Deux ans de vacances.
Lequel des trois ?
Nieuws.
Spectacles - Festivals.
l'Ange et le demon. Film.
Le carrousel aux Images.
Nieuws.

VRIJDAG

18.55
19.00
19.45
20.15
21.05
21.40
23.15

Fabeltjeskrant.
KTRC-Kruispunt.
Nieuws.
De familie Ashton.
Inspraak 74.
De onschuldigen. Film.
Nieuws.

18.45
18.55
19.05
20.00
20.21
22.10
22.50
23.30

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
De Waltons.
Nieuws.
Alvarez Kelly. Film.
Tros sport.
Sexisme '70.
Nieuws.

18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.10
21.40
22.40
23.05
23.10

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Bejaardenzankonkours.
Nieuws.
Met de muziek mee.
Open en bloot.
De kommissaris.
Uit de kunst.
Nieuws.
Tour de France.

In de voormiddag : ronde van
Frankrijk.
18.10 1, 2, 3,... j'ai vu.
18.30 Sept sur sept.
19.30 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.
20.15 Ce pays est è vous.
21.05 Jason King.
21.55 Qui de droit oCi la ralson du
plus faible.
22.25 Nieuws.

28
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VIRIJ€ TIJD
Trainer Vidunic zegt in alle bescheidenheid van zichzelf ; ik
ben almachtig, zoals Lodewijk
XIV.
De jongste supporter is negen
maand oud.
vooral niet nodeloos moe te maken, kan voorlopig in het midden
worden gelaten.

IAIM74
, Toen wij deze regeltjes tijpten,
hadden de verschillende ploegen
die deelnemen aan de eindronde
van de wereldbeker voetbal, ieder precies één wedstrijd gespeeld. Veel zinnige of definitieve dingen waren er dus op dat
ogenblik nog niet te vertellen, en
hier dus niet te le?en.
Wij hebben — o gruwel — de
acht wedstrijden gezien, of grote
stukken ervan. En om het maar
onmiddellijk te zeggen : veel plezier hebben wij er niet aan beleefd.
Vooral de « grote jongens » hebben ons ontgoocheld : Brazilië,
West-Duitsland en Italië. Tegen
tegenstrevers
als
Joegoslavië,
Chili en Haïti brachten zij er alleen dit van terecht, dat zij niet
verloren.
Meevallers waren de onbekenden:
Haïti, Zaïre en Australië (waar
naar het schijnt welgeteld één
Australiër meespeelt). De vraag
of het goede presteren te danken
is aan eigen kunnen of aan de
bekommernis van de anderen zich

Nederland schijnt, zowel van de
zijde van de supporters als van
de zijde van de spelers, aan de
verwachtingen te beantwoorden.
Zonder spektakulaire inzinking —
van echte profs als de Hollanders
moeilijk te verwachten — zullen
de mannen van « prins » Cruyff
zeer dicht eindigen.
Goed punt voor de arbiters die
niet karig zijn met hun gele kaarten, en die tot dusver zonder aarzelen het reglement toepasten :
bij de tweede gele kaart eruit.
Zo hoort het.
De kranten sloven zich werkelijk uit om ons interessante details te vertellen. Een heel kleine
bloemlezing :
De keeper van de Italianen gaat
dagelijks naar de mis, niet om
bijzondere gunsten af te smeken,
maar omdat hij gelovig is.
De onderdanen van Mobutu ontvingen een telegram met de
vriendelijke raad : « winnen of
sterven ! ».
Het is niet bewezen dat de spelers van Haïti voedoe-praktIjKen
toepassen.
ledere Schotse speler kost 97.000
frank op voet, prijs van de veters
inbegrepen.

Leerlingen uit Duitse scholen mogen niet gestraft worden wanneer
ze in plaats van naar school, naar
de voetbal gaan. Dat vinden wij de
verdwazing toch wat ver drijven.
Tot hiertoe schijnt het schrikbe-

wind van de politie de gewenste
resultaten af te werpen : er zijn
nog geen gewelddaden te betreuren geweest. Hopelijk blijft het
ook zo.
En in Londen werd een aanslag
gepleegd op het oudste parlement
ter wereld. In China werd een
kernbom tot ontplofting
gebracht.
Er bestaat kans dat de benzine
duurder wordt. Wat raakt het ons:
in Duitsland wordt gesjot I

VAN DAC...
MAANDAO
De Hollandse voetballers die de
eer van hun vaderland (en van
hun portemonnee) verdedigen in
de wereldbekerkompetitle willen
niet spelen voor de povere 25.000
gulden die hun beloofd zijn in geval zij de eerste ronde overleven.
Zij willen bovendien de onmiddelijke uitbetaling van de 20.000
gulden waarop zij recht hebben
om door te dringen tot de eindronde.

PARABEL
DINSDAG
Zij stonden zaterdagnamiddag aan de toog, de Gust en de Pol. Het weer
was goed, het bier was goed. En Gust en Pol stonden er nochtans
maar triestig bij. De andere maten waren er niet. Moesten voor hun
TV-toestel zitten omdat één van de matchen van WM 74 uitgezonden
werd.
« ue labbekakken begot, zei Pol, daar lijk klein kinderen voor die lichtbak zitten, In plaats van een pint te komen drinken ».
• Bezie dat nu. Pol, zei Gust, geen kat op straat. Het is een half uur
geleden dat er een auto voorbijgekomen is ».
« Ge zoudt gemakkelijk In 't midden van de straat een pint kunnen
pakken, peinsde Pol, ze zouden u niet onderste boven rijden ».
En twee minuten later stond er een stamineetafelken in 't midden van
de straat, met twee stoelen en een asbak, kwestie van de properteit.
En op die twee stoelen in al hun glorie Gust en Pol. En gelijk het deftige burgers past, die van orde houden, hadden ze achter iedere stoel
een rode driehoek gezet.
De baas bracht twee pinten. En als die leeg waren nog twee. En als ze
aan hun vierde toe waren, kwam maar eerst een auto aangereden. Hij
reed heel voorzichtig voorbij de straatstaminee, en stopte een beetje
verder, Gust peinsde omdat hij zo hard « santé » had geroepen.
De rest van het verhaal is kort maar wreed. Uit het wagentje kwam
de vrouw van Pol geklefferd. Eén minuut later stond het stamineetafelken weer binnen, en stond er maar één triestige mens meer aan
de toog. Gust.
Wanneer gij moest denken dat met al dat gesjot het leven stilstaat,
en dat gij uw zaterdagse maten daarvoor in de steek moet laten, dan
moet gij weten dat gij sommige mensen veel miserie bezorgt.

De Hollandse voetbalbond heeft
toegegeven. Hij zal méér afdekken. De geliefde zonen zullen
spelen. Onze persoonlijke en totaal ondeskundige mening : wie
voor 25.000 gulden of bijna 400.000
frank (plus al de rest) geen drie
partijtjes voetbal of vijf uur
« werk » kan presteren, moet
maar thuisblijven. De bondsbonzen
deden er, naar onze bescheiden
mening, verkeerd aan toe te geven. Genoeg is genoeg. Zegt onze
baas ook. Tegen ons.

WOENSDAG
De Braziliaan Jo Havelange is president van alle sjotters ter wereld. Zijn poen, barnumreklame,
stoef en komplimenten hebben
het gehaald. De verslagene is
Stanley Rous, weldra eeuweling.
Als men het ons vraagt — maar
dat gebeurt gelukkig nooit — was
de keuze formidabel. Wat wij verwachten : verder kommercialisatie van de voetbalsport met al
het verukkelijke dat daarbij komt
kijken.

TOERISME

DONDERDAG

HETVABEUROPECH
DOKUNEHT

Kolossale show tijdens de opening van de voetbalfeestelijkheden in Duitsland, leder land zond
een folkloristische groep. Wat wij
ons hier zitten af te vragen is
dit : stel dat men België ook had
uitgenodigd om daar 'n stuk spektakel te leveren, wie zou men
met de taak belast hebben ? De
genieën van het bondsbestuur
zelf ? Als folklore altijd te genieten.

Het was een glunderende VTBVAB-voorzitter Jozef van Overstraeten die de pers het laatste
snufje van autoservice voorstelde : het VAB-Europechdokument.
In samenwerking met de Kredietbank, in wiens kantoren dit dokument ook te verkrijgen is, heeft
de VAB een einde gemaakt aan
haar reeds 17 jaar oude Internationaal Reisdokument (IRD).
T)it dokument voorzag reeds in
een brede waaier van hulp aan
Vlaamse automobilisten met pech
in het buitenland Maar aan dat
IRD zaten echter nog een aantal
schoonheidsfoutjes,
waaronder
vooral het feit dat de VAB niet
zelf zorgde voor de organisatie
en de uitvoering van de diensten.
Tevens was het te kleine budget
waarover men beschikte niet van
die aard om een totale service te
geven.
Daarom werd een uitgebreide
eigen dienst in het leven geroepen.
In het oog springend zijn vooral
de twee reusachtige ChevroletsImpala met aanhangwagen, die
voor de repatriëring van de defekte wagens werden aangeschaft. Ze
zijn niet alleen stevig en snel,
maar bieden voldoende ruimte om
de medereizigers mee naar Vlaanderen te brengen.
Wat wordt nu door het dokument
gewaarborgd ?
Bij ongeval, pech of diefstal waarborgt de VAB aan de houders van
dit reisdokument (600 F per jaar
en geldig in geheel Europa, België
uitgezonderd) waar nodig gratis
volgende diensten :
. 9 repatriëring van het voertuig
bij ongeval of technisch defekt ;
# repatriëring van de onderschrijver zo die wordt gekwetst in
een ongeval of indien het
voertuig onbruikbaar of gestolen wordt ;
# het sturen van wisselstukken ;
# pechverhelping in het buitenland ;

WIJ U

VRIJDAG
Na in de eerste rit van de ronde
van Zwitserland derde te zijn geëindigd en toch de leiding in de
rangschikking te hebben veroverd
(in de moderne wielersport is dat
minder dan niks), won Eddy
Merckx de tweede rit en behield
hij zijn leidersplaats. Wilt gij geloven dat wij beginnen te geloven
dat Merckx nog « kapabel » is
om de ronde van Zwitserland te
winnen ?

ZATERDAG

De VAB-Europechdienst
bergpas door...
#

brengt een defekte wagen naar huis terug. Maar eerst

het zenden van een vervangingschauffeur ;
# terugbetaling van kosten voor
geneeskundige zorgen en voor
gedwongen verlengd verblijf ;
# terugbetaling van kosten voor
rechtskundige en technische
bijstand ;
# repatriëring van het stoffelijk
overschot ;
# het verstrekken van de internationale tolwaarborg.
Repatriëring van voertuigen en
personen wordt door de VAB zelf
georganiseerd, waar mogelijk met
eigen materieel.
Dit omvangrijk pakket kan door
betaling van een kleine toeslag
nog worden uitgebreid tot de
medereizigers { + F 10 per dag
en per persoon) en tot caravan,
kampeerwagen, reisgoedaanhangwagen en zelfs tot een aanhangwagen ingericht voor het transport van een plezierboot (F 200
voor een jaar) en tot een bijzonder gemachtigde bestuurder, die
zich met de wagen van het VAB-

lid onderschrijver naar het buitenland begeeft (F 150 voor 31 opeenvolgende dagen). Is men geen
VAB-lid en wenst men dit nog niet
onmiddellijk te worden, bestaat
de mogelijkheid zich voor F 100
als « administratief lid » aan te
sluiten om aldus eveneens het
VAB-Europechdokument te kunnen
kopen.
Dit initiatief is overduidelijk een
unieke dienstverlening, temeer
daar het team dat zich bezighoudt
met de dienst in het buitenland
de chef-technici van de Wacht op
de Weg zijn...
Het is een poging om de vakantie
van duizenden Vlamingen, waar
ook in Europa, wat zorgelozer te
maken.
Bij deze moet nog gezegd dat de
V T B - V A S in het vijftigste jaar van
zijn bestaan weer eens bewijst
steeds even springlevend en origineel te zijn.
(Bij de voorstelling van het Europechdokument « Wacht op de

nog even deze

winterse

Weg » werden tevens zes nieuwe
wagentjes van de pechverhel
pingsdienst voorgesteld. Ze wer
den nu in een witte goed herkenbare kleur gestoken).
Alle informatie over het Europechdokument, dit jongste VABbroertje, is te bekomen bij
Vlaamse Automobilistenbond, Sint
Jakobsmarkt 45-47, 2000 Antwerpen of in een van de Kredietbankkantoren.
Misschien herhalen wij hier best
de woorden van Jozef van Overstraeten « Onze organisatie verdient niet alleen op kultureel gebied de klassieke sporen, maar
sinds kort ook op Euro-technisch
gebied.
« In minder dan één maand tijd
werd de nieuwe dienst reeds vijftien maal naar het zuiden van
Europa geroepen... ».
Het kan misschien wat tegenstrijdig klinken : goede vaart Europechdienst, hopelijk hebben de
vakantiegangers je niet te vaak
nodig I

Start van de 24 uren van Le Mans,
de beruchte autowedstrijd die in
het verleden al zoveel doden
vegde. Onze zorg — en meteen
weet u hoe kompleet onsportief
en ouderwets we zijn — gaat
vooral de richting uit van : geen
doden, en veel minder van de
vraag naar de mogelijke winnaar,
hoewel er van de « groten » blijkbaar niet veel meerijdt.

ZONDAG
Vandaag zijn we zelf gaan aan
sport doen. Wij hebben, op een
oude fiets, een « crosske » gedaan in de Dommelvallei, in
Noord-Limburg. Een kilometerke
of vijftien maar, over zandwegeltjes van een hand breed, tussen
gouden duinen en onder een blauwe hemel. Ontspanning tussen
het brons-groen eikenhout. Prachtig, mensen, prachtig. Hoe schoon
Is mijn land.

TOT DAC...

ff

Ik beslis wie met
w i e telefoneert,
en wanneer.

ff

Rinus Michels.
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Cro«p«ii en maatschappijen allerhande ! I (

BOEKHANDEL TUL

Speciaal voor U bedacht

Leuvensestraat 58,
1800 VILVOORDE
TEL. (02)51.03.86
Alle grote uitgaven
en ook... alle kleine.
Schoonheidsinstituut - Parfumerie

ESTHETICA
Dambruggestr. 55
2000 Antwerpen - Tel. 33.72.99
Turnhoutsebaan 107
2100 Deurne - Tel. 24.80.80
MET VOLKSWAGEN
GEEN PROPLEMEN

GARAGE ST JOZEF

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.

« GROENSPAAN »
RUSTHUIS
NIeuv/bouw . rustige omgeving
VALIEDE en MINDER-VALIEDE
personen
Vlaams-nationale eigenaars
Langeweg 34 B - 1900 Overljse
TMalelzen) - Tel. (02)53.91.62
LUSTRERIE

MARC DE VRIESE
WANNEER HET OM UW
VERLICHTING GAAT.
Bon. Ruzettelaan 56,
Assebroek - Brugge
Grote Baan naar Kortrijk

Instituut P. VERMEIR
Aalst, D i r k M a r t e n s s t r
58, 0 5 3 / 2 0 5 ) 6
Dendermonde, De B r u y n l o a n \ - 3
052/215.14
Kortrijk,
Gentsestwg
37,
056/120.61
Roeselare, Consiensestr. 4 2 , 0 5 1 / 2 3 7 . 2 0
Bettuurssekretariaat
( d a g - en week•indles) - t o t v i e r t o l i g e
steno-doktylo,
tot v i e r t a l i g e briefwisseling,
konversat i e , boekhouden
Kinderbijslag - Plootsing

BRANDBESCHERMINC
met aangepast materiaal van een
bedrijf met ervaring ;

pvba ALBAC
Nlnoofse Steenweg 515
1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09

MACONFECT - KLEDING
HOUTWORM?
BehaiKMkig van iWaraikaii tegtnidla houlInsaMea

i m m a JAAR WAARBORO.

Dok. op BMwraaa. Gntte bestek In gms hat
tandLP.VBA.MDUSTRADE. VandwxgpsnMc
13, WMDBMi (at) - T«L 02/702001

10%vr.V.U.Ieden

Opperstraat 37 — LIEDEKERKE
Tel. (053)662.19
MAATWERK eH zeer grote keus
kleding « KLAAR OM DRAGEN »

SIUUMS- VESTONS - BROEKEN • PAHDESSUSI
OOK NAAR MAAT
1

DE OUDE KRING
Café - vu-lokaal

IRICO-KLEDING VERMEESCHl
L*«—n>»tn»»rw>««», M Ai^wwpwi T*l.03.ai35.B3j

Aanbouvi/keukens
HELEMAAL naar maat.
Apart en per klant gemaak.
Niet duurder dan seriefabrikatie,
en zelfs beter I
Prijsbestek en studio zijn gratis.

Keukenbedrijf R. ROSSEY
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort
Tel. (058)235.81

« Villa Christina B heeft 4 app. ter
uwer beschikking en is gelegen op
50 m van het strand. - Inl. en
prosp. te bekomen bij :
H. VAN RIJSSEL
K. Boudewijnl. 25, Blankenberge
Tel .(050)41201

Brouwerij

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

•

Bljhulzen : Cogels Osylel 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel. (03)36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel. (09)22.45.62

Vlamingen,
vraag GRATIS
advies voor uw
hypotheek-leningen
( I e en 2e r.)
en uw bouwgrondkredieten
aan de

Alle landenvlaggen Kunsten
rcklaamvlaggen . Fanions Wimpels - Geborduurde kentekens - bljbenodigdheden - Lintjes
met leeuw
en
speld
Zelfklevers.

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

Onze

UNITAS n.v.

rekloom leeuw katoen
150 X 150 :

37S F - met frennen 4 7 5 f.
VRAAGT

Kortrljkse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33
van 9 tot 18 u. ('s rat. geslot.)
Agenten en makelaars
neem kontakt met ons

PRIJSLIJST

:

Paul SUYS
Molenvest 50, Herentals 2410
T. (014)212.07 - P.R. 10.29.28

DIRK MARTENS
NINOVE

AALST

Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

P.V.B.A.
Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38
TeL (053)240.60

^
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversleringen - wastafels en waskussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerel.
SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels.
—

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

—

Dorpsplein, Heusden-Llmburg

INFORMATIECENTRA
ANTWERPEN
03/31.78.20

GENK
011/54442

GENT
09/25.19.23

LEUVEN
016/33735

600

ARBEIDERS

1001

MOGELIJKHEDEN
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de Vlamingen in Brussel
en Vlaams Brabant

Rousseauiaan 1 - B 8460 Koksljde
fel. (058)527.77
Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerke
tel. (059)322.60
Verhuring en verkoop van moderne, nieuvi/e appartementen en studios - bungalows en caravans -

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

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

Voor

SOMBERO

KUNSTGEBITTENHERSTELLINGEN
VAN DER KLEIN

Middag- en avondmaal In groep : gezellig fijn, goed en goedkoop. De grote specialiteiten zijn : Ochsentchwanzsuppe Hongaarse goelasj - Elsbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit Krachtvleesschotel beter dan In Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van
de stad
LEUVEN (Blerkelder) : Oude Markt 11. Tel. 016/268.69 .
mooiste kelder van Europa.
BRUSSEL : NleuM^brugstr. 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van
Brussel
AALST (Klaroen) : Autov/eg. Tel. 053/228.53 . 1.000 plaatsen
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestw^g. 1. T. 056/751.36 - 2.400 pi.
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32
TORHOUT : Stv/g Torhout-Llchtervelde. 2.000 pi. T. 051/728.22
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30
KESSENICH : Venio Seenweg - Tel. 011/619.71
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. Tel. 050/502.96
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/320.51
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86
Wij zoeken dringend ; als medewerl<ers : Ernstige families
waarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast
loon - Kost en Inwoon gratis - In regel met de sociale wet Liefst mensen van 't vak.

ZIEKENFONDS
BRABANTIA

FREETIME FLAT
INTERNATIONAL pvba

K a n U o p ieder o g e n b l i k v a n de d a g v a n h e t
jaar m i d d a g - e n a v o n d m a l e n aanbieden

N a d i e n k r i j g t U gratis gedurende 5 u u r
een der beste O b e r b a y e r n - o r k e s t e n

sommigen met privaat zwembad gelegen te Koksijde, Oostduinkerke en middelkerke - huur per
maand, per week, per weekend
of een periode naar eigen smaak
Vraag inlichtingen - Schrijf of telefoneer

Assesteenweg 117 - Ternat
Tel. (02)52.13.12

Vlaamse camping in Spanje
Inl. Marcel CAMU
Dorpsstr. 64 - 1790 HEKELGEM
Tel. (053)671.32

I N T E R E S S A N T

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

beleg uw geld in

KWALITEIT
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

wu »
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Na de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar Hugo Schiltz een schitterende rede hield, was het dinsdag
de beurt aan de Senaat om de regeringsverklaring van de verruimde
Tindemansploeg te bespreken. Hier
was het het VU-fraktieleider Wim Jorissen die Jln een nuchtere en gebalde
rede het stSandpunt van de partij vertolkte. Evenals de VU-woordvoerder
in de Kamer liet hij er geen twijfel
over bestaan dat de VU in de gegeven omstandigheden een kordate oppositie zal voeren, opbouwend waar
mogelijk, hard waar nodig. Ook hij
liet de mogelijkheid voor verdere besprekingen over de gewestvorming
nog open, maar hij maakte het de
regeringspartijen duidelijk dat zij eerst
de brug zullen moeten herstellen die
zijzelf zo zwaar beschadigd hebben.

DE DEUR WERD DICHTGESLAGEN,
ECHTER NIET DOOR ONS
Ter gelegenheid van de bespreking
van de eerste regeringsverklaring,
mijnheer de eerste-minister, hebben
vje hier gezegd waarom wij ons toen
onthielden.
Er waren twee redenen.
De eerste betrof onze bekommernis
om een nieuwe regeringskrisis, op een
ogenblik dat de Inflatie In dit land
op hol was geslagen en de welstand
van heel de bevolkim werd bedreigd.
De tweede redenen was dat wij de
regering de tijd wilden geven een gesprek met onze en andere partijen
aan te gaan wat betreft de gewestvormmg.
Deze beide redenen zijn thans vervallen.
De eerste, mijnheer de eerste-minister, omdat u 'n meerderheid hebt, zodat u zonder gevaar voor een regeringskrisis de inflatie te lijf kunt. Wanneer de maatregelen die u zult voorstellen goed zijn en drastisch kunnen
we ze trouwens steunen, ook vanuit
de oppositie.
De tweede reden vervalt eveneens
omdat het gesprek betreffende de gewestvorming met ons ten einde is.
Wij hebben het immers eerst meegemaakt dat één van de gesprekspartners zich terug trok.
Wij hebben het nadien moeten ondergaan dat de woordvoerder van een
partij, die een federalistische partij
heet te zijn, zijn veto stelde tegen de
Volksunie. En dat de Vlaamse regeringspartijen daarop ingingen.

PERIN, PLEITBEZORGER VAN HET FDF
De slag, die daarmee het aanzien van
de Waalse federalisten in Vlaanderen
werd toegebracht, zal slechts later
ten volle duidelijk worden.
Waarvan we nu in elk geval al zeker
zijn dat is dat zijn veto in Vlaanderen
radikaliserend werkt.
En de redenen waarom het gebeurde
zullen zeker dit radikaliserend effekt
niet verminderen.
Die redenen vinden we in het beknopt
verslag van het Kamerdebat van vorige donderdag.
Zo verklaarde de heer Moreau en ik
haal het beknopt verslag aan :
« i-let Rassemblement Wallon kon onmogelijk samen met de Volksunie tot
de regering toetreden zonder dat die
stap als een oorlogsverklaring tegen
onze bondgenoten van het FDF werd
aanzien ».
Anderzijds lazen we in datzelfde beknopt verslag de uitspraak van de h.
Outers :
« Neemt het RW vandaag regeringsverantwoordelijkheid op, dan is het
met onze goedkeuring ».
Wat is nu het gevolg daarvan ?
Eenzelfde Senaatsfraktie zal voor de
helft volledig in de regering vertegenwoordigd zijn en voor de andere
helft zal ze er met een voet in en met
de andere voet buiten staan.

ONZE OPPOSITIE ZAL
OPBOUWEND ZIJN
WAAR MOGELIJK EN
HARD WAAR NODIG
het FDF enigszins voor dit verlies
vergoeden. Niet op eigen kosten natuurlijk, maar volgens de beproefde
unitaristische overlevering, dit wil
zeggen op de rug van de Vlamingen.
Vandaar zijn veto tegen de Volksunie.
Die politieke veto's zijn dan volgens
hem een tweede vernieuwend element voor de demokratie zoals hij die
ziet...
De Vlaamse senatoren, verkozen te en
wonend te Brussel mogen dus ook
niet in de Vlaamse gewestraad zetelen, want als « goede federalist » (!!!)
bepaalt de heer Perin eveneens wat in
Vlaanderen moet gebeuren !
Wij vestigen er de aandacht op dat
dit een beslissing is van Vlaamse
zijde alleen door CVP en PVV genomen, toen wij er niet meer bij waren.
Wij waren het daar nooit mee eens.
De Vlaamse Brusselaars zijn voor ons
volwaardige Vlamingen.

HET FRANSE FRONT
BLEEK STERKER
Er is echter niet alleen het veto van
de heer Perin.
In « Het Laatste Nieuws » van vorige
zaterdag schrijft de heer Piet van
Brabant dat de voorzitter van de PSC
en van de PLP dreigden de regering
te verlaten zo de Volksunie alleen in
de regering zou worden opgenomen,
zonder het RW. Achteraf werd deze
stelling bevestigd in een toespraak
gehouden door de heer Grootjans te
Gent zondag. Wij stellen dus vast :
1. Dat het veto tegen de Volksunie
niet uitsluitend van het RW kwam,
maar in bijkomende orde ook vanwege de PSC en van de PLP.
Met andere woorden dat de drie
Waalse
regeringspartijen
meenden
een Vlaamse partij te moeten wreken.
Het Waalse front bleek sterker dan
het Vlaamse. Wij zien dus dat enkele
jaren nadat zij door de grondwetsherziening onder de heer Eyskens de
waarborgen gekregen hebben van de
pariteit in de regering en van de
dubbele meerderheid dat de Walen
verder gaan in hun eisen. Thans bepalen zij zelfs hoeveel percent Vlamingen een regering mag steunen want
de woordvoerder van het RW heeft
verklaard dat de meerderheid in
Vlaanderen, achter een regering niet
veel groter mocht zijn dan die in
Wallonië. Wij hopen dus voor de CVP
dat zij nooit meer een te grote partij
wordt zoniet zullen de Walen ze later
nog wraken onder voorwendsel dat, zo
ze in de regering komen, er te veel
Vlamingen achter de regering zouden
staan.
2. Er is een tweede vaststelling.
En die is dat de twee Vlaamse partijen in de regering tot twee maal toe
deze veto's hebben aanvaard en dat
zij niet hebben durven handelen zoals de Waalse partijen.

FRANSTALIGEN BLIJVEN
ONVERANDERD DE BAAS
VLAAMSE BRUSSELAARS,
VOLWAARDIGE VLAMINGEN
Het RW nam afstand van het FDF omdat het in de regering wilde ondanks
het feit dat het FDF dat nog niet
wilde of nog niet kon.
Geen nood echter. De heer Perin had
al een zoethoudertje klaar. Hij zou
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Uit heel deze geschiedenis komt de
demokratie vrij belabberd te voorschijn. De gewone Vlaamse man stelt
vast dat in plaats van anders te worden de zaken nog verslechten.
Een brutaal feit is hem duidelijk.
De Vlamingen mogen dan In schijn
de regering in handen hebben in de

persoon van een Vlaamse eerste-minister ; de Walen dikteren echter wie
hij in de regering moet opnemen.
Er is dus in dit land niets veranderd.
De Franstaligen blijven voor hem de
baas.
Het is duidelijk dat, nu een Waalse
federalist daar de oorzaak van Is, dat
de federalistische Idee van de verstandhouding daar zelf door wordt
ondermijnd en dat velen in Vlaanderen thans verder gaan denken, van
de bondstaat naar de statenbond of
naar een maksimale inboedelscheiding. De Waalse federalisten die in
Vlaanderen simpatie verworven hadden, hebt>en die simpatie verloren.
Wij weten niet of dit de bedoeling
was van de heer Perin, wij weten zeker niet of dit de bedoeling was van
de PSC of van de PLP.
Men heeft de Volksunie in het verleden verweten dat ze negatief was
ingesteld, dat ze altijd weigerde te
praten. Ja dat ze vluchtmisdrijf pleegde
toen ze in een wanhoopspoging onder
de regering Eyskens de rampzalige
grendelgrondwet wilde doen stranden.
Ondertussen is het noodlottige van die
grendelgrondwet duidelijk aan het
licht gekomen.
Al te lichtvaardig heiiben de Vlamingen hun meerderheid prijsgegeven, de
pariteit in de Ministerraad aanvaard,
de tweederde meerderheden gekoppeld aan de dubbele meerderheden
toegestaan, de vrijheid van het gezinshoofd op de koop toe gegeven en
dit alles zonder de grenzen van Brussel vast te leggen en zonder de Vlamingen te Brussel een menselijk statuut te geven in hun eeuwenoude
eigen stad zodat voor hen de ware
vrijheid geen ijdel woord zou zijn.
De traditionele partijen hebben toen
de Vlaamse meerderheid prijsgegeven
voor een appel en een ei zodat er
thans voor het invoeren van de gewestvorming niets meer te geven is,
geen ruilmiddel meer bestaat omdat
men Vlaanderen berooid heeft achter
gelaten.

De leuze van de huidige eerste-minister onder de vorige regering « liever
geen gewestvorming dan een slechte>
zou beter een paar jaar vroeger gehuldigd geweest zijn onder onze variante van toen « liever geen grondwetsherziening dan een slechte ».
De jongste weken heeft dan de Volksunie positief aan de onderhandelingen
deelgenomen en wat heeft ze dan beleefd ?
n/len heeft de nieuwe beleidspartij aan
de deur gezet.
Waarom heeft men ons dan gevraagd ?
En veel meer nog. Waarom geeft men
de indruk alsof er niets gebeurd is en
ons nog vraagt ?
Lezen we immers niet op de eerste
bladzijde van de regeringsverklaring :
« Zij richten een nieuwe oproep tot
de partijen die hun verantwoordelijkheid willen opnemen bij het zoeken
naar een globüale en duurzame oplossing ».
In onze oren klinkt deze oproep, in
zover hij voor ons bestemd is, volkomen vals. Waalse regeringspartijen
hebben rond de regeringsdeelneming
van de Volksunie aan afdreiging gedaan.
Men kan nog begrip opbrengen voor
de afgedreigden, geen echter wat betreft de afdreigers.
Want het is normaal dat de afdreigers
hun geslaagd spelletje herhalen. Dat
ligt in hun psichoiogie. De ervaring
wijst dat uit.
Zoals het eveneens vrij normaal is
dat het slachtoffer opnieuw slachtoffer wordt want de afgedreigden geven
normaal weer toe.
Welke waarl>org heeft de Volksunie
dan ?
ijdele woorden en beloften die men
niet kan houden ?
Hoe wil men toch dat wij ons In zulke
omstandigheden zouden kunnen verantwoorden tegenover degenen die
vertrouwen in ons stellen ?
Hoe wil men dat wij ons verantwoorden tegenover het gedeelte van onze
aanhang dat van het begin af een
valstrik vreesde en dat ons thans
met kracht het Vlaamse spreekwoord
in herinnering brengt : een ezel stoot
zich geen tweemaal aan dezelfde
steen ?
Men kan niet met een partij blijven
sollen.
Geen enkele partij, die enig zelfrespekt bezit, kan dit nemen.

OPBOUWEND WAAR MOGELIJK
HARD WAAR NODIG
Toch betreuren wij onze vroegere
bereidwilligheid niet.
Wij dienden de kans te wagen om de
politieke verstarring te doorbreken en
om de politiek in dit land de goede
richting uit te sturen.
Men heeft die kans gemist. Men heeft
honderdduizenden Vlamingen die enige hoop kregen dat deze staat ook
voor hen aanvaardbaar kon worden
gemaakt, een klap op de snuit gegeven.
Het zij zo.
De strijd voor de wedergeboorte van
ons volk duurt thans al bijna anderhalve eeuw. Dat maakt dat het tegen
veel bestand Is.
Het zal nu ook op enkele jaren niet
meer aankomen.
Men moet In de politiek zo vlug mogelijk opschieten, doch ook niet vlugger dan mogelijk, want dan breeict
men de benen.
Wij weten echter dat het niet lang
meer zal duren eer het Vlaamse dinamisme op ekonomisch en kultureel
gebied ook zijn tegenhanger zal vinden op het politieke terrein en dat
het groeiend Vlaams bewustzijn zijn
weerspiegeling zal vinden bij èlle
Vlaamse politici.
Dan zal het Vlaamse front, dat ons
dierbaar is maar dat slechts moeizaam
groeit, een feit worden.
De Volksunie zal in de oppositie gaan
en vanuit de oppositie dat groeiend Vlaams bewust zijn blijven aanwakkeren.
Waar weinig partijen voor de oppositie voelen, omdat regeren in dit land
een leukere bedrijvigheid schijnt, is
het van demokratisch standpunt uit
gezien trouwens geen geringe verdienste overtuigde oppositie te willen
voeren. Onze oppositie zal opbouwend
zijn waar mogelijk en hard waar nodig.
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