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TUSSEN 10 MAART
EN 10 JUNI 1974
WERD DE UNITAIRE
POLITIEKE TRADITIE DOORBROKEN
Nu de « kleine » verruiming van de regering
(met het RW alleen) haar beslag heeft gekregen en de zeer voorlopige en louter adviserende
gewestvorming eerl'ang in het parlement zal
v\/orden besproken, past het even terug te blikken op de voorbije periode van drukke politieke
onderhandelingen en de rol die de VU daarbi|
heeft gespeeld. U vindt een bondig overzicht
op de acht buitenbladzijden van dit nummer,
die een geheel vormen.

TER INLEIDING
In de voorbije maanden nam de politieke geschiedenis van
België een nieuwe wending : voor de allereerste maal werden
federalisten betrokken bij onderhandelingen over de vorming
van een nieuwe regering. Voor de allereerste maal werden
ook de onderhandelingen gevoerd van gemeenschap tot gemeenschap. Dat het zover is gekomen, na de voor de federalistische partijen niet zo schitterende verkiezingen van 10
maart, is deels te danken aan de evolutie in de geesten, maar
vooral aan een toespitsing van de tegenstellingen tussen
de traditionele partijen. De « opening » naar de federalisten
toe is zeker niet het gevolg van een doelbewuste politiek
van Leo Tindemans. Hij is er door de omstandigheden toe
verplicht geworden die richting uit te gaan. Hij trachtte eerst
een traditionele driepartijenregering te vormen, maar dat
werd verhinderd door het veto van de BSP. Dan wilde hij
een koalitie tussen kristen-demokraten en socialisten tot
stand brengen, maar de tijdens de verkiezingen aangescherpte tegenstellingen tussen deze partijen bleken te groot en
alles liep spaak. Dan besloot hij het te wagen met een minderheidskabinet van kristen-demokraten en liberalen, maar
PVV-voorzitter Grootjans overtuigde hem ervan dat het logischer was te trachten een meerderheidsregering op poten
te zetten. Dit leidde dan tot het gesprek met de federalisten
te Steenokkerzeel, en de verdere onderhandelingen nadien.
Toen het eenmaal die richting uitging heeft de PSC, die in
feite afwijzend staat tegenover elke echte gewestvorming,
niet opgehouden openlijk en bedekt tegen te werken. Het
bondgenootschap tussen het RW en het rabiate Brusselse
FDF, een alliantie in feite tussen Waalse en Brusselse federalisten en een stel demagogische poujadisten, heeft de besprekingen ook al niet vergemakkelijkt. De Volksunie heeft
zich in die periode weten te ontpoppen tot een echte beleidspartij, die haar verantwoordelijkheid weet op te nemen.
Dit werd door vriend en tegenstander openlijk erkend. Haar
uitsluiting ingevolge het Waalse veto werd dan ook aangevoeld als een klap in het aangezicht van Vlaanderen.

Het historische kasteel van Ham te Steenokkerzeel zal in de politieke annalen van
dit land een begrip blijven. Daar had het allereerste

gesprek

van

gemeenschap

tot gemeenschap plaats tijdens deze onderhandelingen over de vorming van een
regering, waarbij tevens voor de allereerste

maal

vertegenwoordigers

federalistische partijen een vooraanstaande rol speelden.

van

de
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Do verkiezingen van 10 maart 1974 leverden volgende zetelverdeling op voor de Kamer van Volksvertegenwoordiger» :
CVP 50, PSB 33, BSP 26, PSC 22, VU 22, P W 21, RW 13,
PUP 9, FDF 9, KP 4 en PLDP 3.
Om een gewone meerderheid te vormen dient een regering
door minstens 107 van de 212 volksvertegenwoordigers te
worden gesteund. Om een tweederde meerderheid te hebben
moet een regering de steun krijgen van minstens 142 volksvertegenwoordigers. Deze cijfers vormden in de drie maanden na de verkiezingen een belangrijk uitgangspunt bij alle
pogingen tot regeringsvorming.

WEEK VAN 11 TOT 17 MAART :

FORMATEUR, OF EERST EEN INFORMATEUR ?

Wilfried Martens (CVP) eist, gezien de verkiezingsuitslag,
de leiding van de regering op voor een kristen-demokratlsch
verkozene. Nothomb (PSC) antwoordt ontvk/ijkend op de vraag
van een Journalist of zijn partij akkoord gaat met de kandidatuur van Leo Tindemans (CVP) voor het eerste-ministerschap. Van Eynde (BSP) zegt dat de PSC de kandidatuur van
Vanden Boeynants vooruit schuift voor het eerste-ministerschap. Het Vlaams Verbond van Liberale Psychologen doet
een beroep op de Vlaamse PVV opdat zij alles in het werk
zou stellen om samen met de CVP-PSC en de kommunautaire
partijen VU en RW een regering te vormen aangezien het
kiezerskorps « resoluut het kollektivisme heeft verworpen ».
(Maandag).
De koning zet zijn reeks raadplegingen in met het oog op de
vorming van een nieuwe regering. Het BSP-partijbureau wenst
dat de koning zo vlug mogelijk een formateur zou aanstellen.
Op een perskonferentie zeggen de VU-woordvoerders dat
er van de gewestvorming niets in huis zal komen indien er
een rooms-rode koalitie tot stand komt. In dat geval bedriegt
de CVP haar Vlaamse kiezers. Deze partij, sterkste in Vlaanderen, moet nu het initiatief nemen tot een gesprek met de
andere Vlaamse partijen om een gemeenschappelijk Vlaams
standpunt te bepalen. Zij mag niet bij voorbaat andere mogelijkheden dan een tweeledige regering (CVP-BSP) uitsluiten.
De VU zal voor geen wisselmeerderheid zorgen indien een
regering, die over geen tweederde meerderheid beschikt,
de gewestvorming wil doorvoeren. (Dinsdag).
De PVV verklaart zich bereid regeringsverantwoordelijkheid
op te nemen. Vanuit een oppositie-positie zal zij niet bijdragen tot het vormen van een twee-derde-meerderheid, nodig
voor de uitvoering van de gewestvorming. Een eventuele
rooms-rode koalitie noemt zij, voor wat Vlaandren betreft,
volkomen in tegenspraak met de uitslag van de verkiezingen.
Het Overlegcentrum van Vlaamse verenigingen noemt als
prioritaire voorwaarden voor elke Vlaamse regeringsdeelname : de beperking van het gewest Brussel tot de 19 gemeenten van de huidige agglomeratie, de splitsing van het
kiesarrondissement Brussel en de oprichting van een provincie Vlaams Brabant. In CVP-kringen wil men dat de koning
eerst een informateur aanstelt • om de socialisten de tijd
te geven hun depressie te boven te komen ». De socialisten
repliceren : om de verdeeldheid tussen CVP en PSC over
de kandidatuur voor het eerste-ministerschap te verdoezelen . (Woensdag).
De BSP blijft aandringen op de snelle aanduiding van een
formateur. De aanduiding van een informateur noemen zij
tijdverlies. (Donderdag).
In alle Vlaamse provincies hernieuwt de CVP haar koalitie
met de BSP voor de vorming van de bestendige deputaties.
De VU ziet daarin een aanduiding voor de bedoelingen van
de CVP in verband met de regeringsvorming (persmededeling). ' 's Middags stelt de koning Van Elslande (CVP) aan
als « rapporteur ». Hij moet nagaan onder welke voorwaarden een regering kan gevormd worden. (Vrijdag).

WEEK VAN 18 TOT 24 MAART :

NA DE VERKIEZINGEN VAN
10 MAART
Allerlei faktoren en o.m. de energiekrisis hebben de verkiezingsuitslag beïnvloed In een ongunstige zin voor de federalistische par.
tijen. De VU won wel een kamerzetel bij (in Brabant), maar verloor enkele senaatszetels. Ook
het Rassemblement Wallon en
het Brusselse FDF boekten verlies. In Vlaanderen liep de BSP
een zware nederlaag op, maar In
Wallonië won de PSB een zetel
bij. Daar kregen de liberalen echter gevoelige klappen, terwijl de
PVV In Vlaanderen er wat op
voouit ging. De CVP in Vlaanderen en de PSC in Wallonië boekten winst.
Opvallend bij deze verkiezingen
was de verschillende wijze waarop de Walen en de Vlamingen gereageerd hebben op de politieke
gebeurtenissen. Zelden werd zo
duidelijk aangetoond dat de publieke opinie In beide gewesten
er verschillende normen op nahoudt.
In Vlaanderen gingen zowel de
CVP als de PVV naar de kiezer
met een uitgesproken Vlaams
programma, dat dicht bij dit van
de VU was genaderd, en zij besteedden tevens aandacht aan het
probleem van de gewestvorming.
Het sukses van de CVP is ongetwijfeld ook voor een deel te danken geweest aan het feit dat deze partij zich tijdens de verkiezingsstrijd scherp anti-BSP opstelde en de nadruk legde op problemen (de etische vraagstukken en
de schoolproblemen)
waarover
zij en de BSP diametraal tegenovergestelde opvattingen hebben.
Op basis van de verkiezingsuitslag eiste de CVP dan ook dadelijk na 10 maart het eerste-ministerschap op voor haar verkiezingsvedette Leo Tindemans. Het
moet echter voor haar kiezers In
Vlaanderen een koud stortbad zijn
geweest, toen zij merkten dat hun
partij — en dit in tegenspraak
met haar houding tijdens de verkiezingsstrijd — al dadelijk een
voorkeur voor een koalitie met
de BSP liet blijken. Velen hadden
immers geloofd dat de CVP, als
« grote • partij het best geplaatst
was om de korrupte en machtsbeluste BSP-ers de voet dwars te
zetten, en dat zij dit ook zinnens
was te doen. Om de wraakgierige
socialisten gunstig te stemmen
tegenover haar kandidaat-premier
bood de CVP aan de Vlaamse
BSP-ers
echter
zonder
enige
noodzaak een koninklijk geschenk
aan : ze hernieuwde in alle bestendige deputaties van de Vlaam.
se provincies haar koalitie met
de socialisten. In een persmededeling reageerde het VU-partijbestuur daarop als volgt :

VAN « RAPPORTEUR » TOT FORMATEUR

(Maandag) Rapporteur Van Elslande legt een vragenlijst voor
aan de verschillende partijleiders o.m. aan VU-voorzitter Van
der Eist. Het BSP-bureau laat weten enkel « echt » te zullen
praten met een formateur en noemt de opdracht van Van
Elslande tijdverlies.
(Dinsdag) Nadat hij alle partijvoorzitters heeft ontvangen, legt
rapporteur Van Elslande zijn « eerste indrukken » voor aan
de koning.

WIJ t

15 MAART 1974
Het Partijbestuur van de Volksunie stelt vast dat in alle Vlaamse provincies de CVP verkozen
heeft de bestendige deputatie te
vormen met de socialisten. Dit

gebeurde niettegenstaande in alle
Vlaamse provincies andere bestuursmeerderheden mogelijk waren. Het Partijbestuur van de
Volksunie meent dan ook dat alvast op het provinciale vlak er
niets veranderd Is en dat hierin
wellicht een aanduiding te vinden
Is voor de werkelijke bedoelingen
van de CVP in verband met de
regeringsvorming.
I\^en moet zich dan ook de vraag
stellen of de zogenaamde aarzelingen van de CVP op dit ogenblik niet eerder te maken hebben
met de strijd om de persoon van
de toekomstige eerste-minister
dan met de keuze van de regeringspartners.

laatste was geweten dat hij het
met de socialisten vlug op een
akkoordje zou kunnen gooien.
De koning aarzelde, geplaatst als
hij was tussen de els van de BSPers om zonder verder uitstel een
informateur te benoemen. Hij
stelde ten slotte Van Elslande
(CVP) aan als « rapporteur ». Nadat die een week lang rondjes
voor niets had gereden, kwam
dan toch op 21 maart Leo Tindemans als formateur voor de proppen.
Deze liet het voorkomen alsof hij
zou trachten een traditionele
« tripartite » te vormen, maar
stevende reeds 's anderendaags
resaluut af op een koalitie van
kristen-demokraten en socialisten.
Wat een vermoeden was dadelijk
na de verkiezingen, werd nu duidelijk bewaarheid. Met de leiders
van de federalistische partijen
nam hij slechts « pro forma »
kontakt op. Het Dagelijks Bestuur
van de VU reageerde daarop als
volgt :

27 MAART 1974

« Rapporteur » Van Elslande : een
rondje voor niets.

Het kwam tevens ontnuchterend
over in Vlaanderen dat de CVPleiding al onmiddellijk na 10
maart bereid bleek haar Vlaams
programma op zak te steken, en
opnieuw in volle dubbelzinnigheid
optrok met haar « zusterpartij »
de PSC. Deze partij voelt niets
voor een echte gewestvorming,
en haar Brusselse vleugel (onder
leiding van Vanden Boeynants)
eist de uitbreiding van het gewest
Brussel en blijft zioh hardnekkig
verzetten tegen een splitsing van
het kiesarrondisement Brussel en
de oprichting van een provincie
Vlaams Brabant. CVP-voorzltter
Wilfried Martens bleek bereid, om
de PSC niet te ontstemmen, niet
aan te dringen op de vorming van
een tweederde meerderheid (nodig voor de uitvoering van de gewestvorming). De gewestvorming
zou hij begraven in een zoveelste
kommissie en de zaak verder
overlaten aan het parlement.
Een en ander had voor gevolg
dat de CVP de eerste week na de
verkiezingen niet dadelijk aanstuurde op het benoemen van
Leo Tindemans tot formateur. Zij
wilde eerst een informateur aangesteld zien, om de BSP-ers wat
tijd te laten om hun verkiezingswonden te likken en om er de
PSC-ers van te kunnen overtuigen
af te zien van hun kandidatuur
voor het eerste-ministerschap :
Vanden Boeynants. Van deze

Het Dagelijks Bestuur van de
Volksunie besprak het verloop
van de regeringsvorming en het
dokument van de formateur.
Het Dagelijks Bestuur merkt op
dat de procedure die werd gevolgd door de heer Tindemans
volkomen tegenstrijdig is met de
verklaringen door de leiding van
de CVP voordien afgelegd. Nog
vóór gepraat werd met de voorzitters van de federalistische partijen heeft de formateur reeds
zijn voornemen bekend gemaakt
de drieledige formule van vóór
de verkiezingen voort te zetten.
In die omstandigheden heeft het
voor de Volksunie niet veel zin
op dit ogenblik aan de formateur
enig antwoord te laten geworden.
Zij zal slechts opnieuw kontakt
nemen met de formateur wanneer deze hiertoe het initiatief
neemt.
Merkwaardig, naar de mening
van het Dagelijks Bestuur is hel
feit dat zowel de CVP als de P W
ter gelegenheid van de besprekingen met de formateur opnieuw
zijn opgetreden als unitaire, zgn.
« nationale » partijen, daar waar
zij zich tijdens de kiesstrijd als
zelfstandige « Vlaamse » partijen
aandienden.
Wat de zgn. « Krachtlijnen van
een regeringsbeleid » betreft,
stipt het Dagelijks Bestuur aan
dat de Inspiratie van deze voorstellen op tal van gebieden overeenstemt met de inspiratie van
het programma van de Volksunie
vooral op sociaal ekonomisch gebied, maar dat deze voorstellen
dermate vaag zijn dat zij hoogstens als een voorbereidende benadering van besprekingen over
een regeerakkoord kunnen beschouwd worden.
In schrille tegenstelling tegenover deze vaagheid staat het zeer
konkrete voorstel in ieder geval
(lees door op p. 3)

29 JUNI 1974

sen raffinaderij an een petrochemiscli bedrijf in liet Lqilcse op te
ricliten. Is het dan zo dat Luikse
eisen in België absolute voorrang
hebben ?
Opvallend in het dokument van
de heer Tindemans is Inderdaad
de totale afwezigheid van iedere
verwijzing
naar
de
konkrete
Vlaamse eisen zoals deze werden
geformuleerd in het memorandum van het Overlegcentrum van
de Vlaamse verenigingen.

Noch de splitsing van het kiesarrondissement Brussel, noch de
oprichting
van
de
provincie
Vlaams-Brabant wordt in het vooruitzicht gesteld.
Evenmin is er iets terug te vinden van de besluiten van het
CVP-kongres van Antwerpen. Inzake de staatshevorming bevat
het dokument van de heer Tindemans gewoonweg niets.
Hetzelfde moet gezegd worden
van de passus over het onderwijs

waarin niet eens het principe van
de volledige
gelijkberechtiging
van de netten is opgenomen.
Deze krachtlijnen zijn dan ook het
tegendeel van een « alternatieve »
of « andere » beleidsoptie.
Het Dagelijks Bestuur van de
Volksunie is van mening dat een
werkelijk alternatief beleid mogelijk is maar niet door de voorzetting, met ander4 personen, van
de regering Leburton.

TINDEMANS MISLUKT IN ZIJN
POGING EEN ROOMS-RODE
REGERING TE VORMEN
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(Woensdag) Van Elsiande raadpleegt verder politieke personaliteiten en vooraanstaanden uit werkgevers-, werknemersen middenstandskringen. Bascour (PVV) richt een brief aan
alle Vlaamse parlementsleden van het arrondissement Brussel, waarin hij hen oproept samen ervoor te zorgen dat de
splitsing van het kiesarrondissement Brussel een prioritair
punt wordt in het komende regeringsprogramma.
(Donderdag) Van Elsiande dient zijn eindverslag in bij de
koning : een synthese van ai de gesprekken die hij voerde.
Hij stelt vast dat niet enkel rekenkundig maar ook politiek
verschillende regeringsformules mogelijk zijn. 's Avonds
duidt de koning Leo Tindemans (CVP) aan als formateur. Op
een perskonferentie zegt deze een regering te willen vormen
op basis van onderling vertrouwen, een stabiele regering
voor een hele normale legislatuur.
(Vrijdag) Tindemans voert zijn eerste protokolaire gesprekken.

WEEK VAN 25 TOT 31 MAART :

TINDEMANS RICHT ZICH TOT DE BSP

Onderhandelen

De CVP deed een zwakke poging
om het — weer eens — te doen
voorkomen alsof er eigenlijk geen
andere keuze was dan onderhandelingen te voeren met de socialisten. Haar kiezers zagen het
echter zo niet, en de pers maakte tabelletjes waarin voorgerekend werd welke koalities rekenkundig allemaal mogelijk waren o.m. zonder de BSP in de
regering.
Maar Martens en Tindemans oordeelden blijkbaar dat de verkiezingsdatum nu ver genoeg achter
de rug lag, en dat zij de operatie
t o ! h maar konden wagen. Temeer daar de PSC en de CVPkonservatieven
in Vlaanderen
daarop aandrongen.
ledereen kon nochtans voorzien
dat de onderhandelingen met de
BSP-ers niet van een leien dakje
zoudtn lopen. In de BSP zelf
stonden de voorstanders van regeringsdeelname en die welke
een opposltlekleur voorstonden
scherp tegenover elkaar. Er was
slechts met moeite een beslissing tot stand gekomen In het
BSP-bureau ten gunste van onderhandelingen met de CVP.
Na het eerste kontakt kondigde
formateur Tindemans nogal optimistisch aan dat hij nog vóór
Pasen dacht klaar te komen met
zijn regering. Het eerste kontakt
was immers « in een goede
sfeer >• verlopen. De volgende

29 JUNI 1974

met de BSP : het lachen duurde niet

dagen zou zijn optimistische lach
echter gaandeweg
verstrakken
tot een bittere grijns. De gehaaide
BSP-onderhandelaars
Meten
hem eerst breedvoerig uitleggen
— ze hadden ineens geen haast
meer — wat hij eigenlijk precies
bedoelde met zijn nogal vage
« krachtlijnen » en begonnen dan
steeds meer konkrete obstakels
aan te slepen. Wat Iedereen al
de dag na de verkiezingen kon
voorzien gebeurde : de gekende
« knelpunten » (gewestvorming,
etische problemen, onderwijspolitiek, staatsbedrijven) stonden
spoedig als levensgrote splijtzwammen tussen de onderhandelingspartnerspartners. In de verkiezingsstrijd hadden zij zich immers op die terreinen zo ongeveer als tegenvoeters opgesteld.
Naarmate de onderhandelingen
« vorderden » namen de socialisten het initiatief steeds meer
van de CVP-PSC over en gedroegen zich als de overwinnaars van
de jongste verkiezingen. Zij stelden hun eisen elke dag wat
scherper en bepaalden aldus het
(trage) tempo van de onderhandelingen. Hun taktiek was er kennelijk op berekend de grote CVPvedette (die het allemaal zou
veranderen) het leven zuur te
maken en hem politiek langzaam
aan te verslijtgn. Hun houding
vertoonde ook de kenmerken van
een volgehouden interne strijd
tussen de voor- en tegenstanders
van
regeringsdeelname.

lang.

Toen het er op een bepaald ogenblik op ging lijken dat er toch
een overeenkomst tot stand zou
komen, kwam ABVV-leider Debunne met een sterke vakbondsdelegatie op het BSP-bureau verteilen dat het been diende stljfgehouden te worden... 's Anderendaags stond alles wat voordien bereikt werd opnieuw op de
helling.
In de laatste fase van deze onderhandelingen kwamen dan de
etische problemen en de schoolvraagstukken steeds meer op de
voorgrond .Inzake het overheidsinitiatief in de ekonomische sektor was de CVP Immers bereid
tot grote toegevingen, en de gewestvorming leek haar al bij al
niet essentieel dringend.
Toen een breuk ten slotte al in
de lucht hing, is de koning dan
zelf tussenbeide gekomen om de
leiders van deze traditionele partijen te bezweren toch redelijk
te zijn en een akkoord te sluiten.
Een breuk zou immers tot alternatieven kunnen leiden die het
staatshoofd nu niet direkt aantrekkelijk lijken. Het mocht echter niet baten, en in de late avond
van 11 april kon de formateur
slechts vaststellen dat het onmogelijk was om met de socialisten tot overeenstemming te
komen. De onderhandelingen waren uiteindelijk afgesprongen op...
de gewestvorming, hoewel tot
vlak ervoor de schoolkwestie In
(lees door op p. 4)

(Maandag) Tindemans overhandigt een nota van een tiental
bladzijden (« krachtlijnen van een regeringsbeleid ») aan de
voorzitters van CVP-PSC, BSP-PSB en PVV-PLP. Hij verklaart
eerst de mogelijkheid van een traditionele drieledige regering te willen uittesten. Hij wil vóór Pasen klaarkomen. Het
BSP-bureau laat 's avonds echter al weten niet te willen
weten van een dergelijke drieledige regering « tenzij de andere partijen bereid zijn het socialistisch verkiezingsprogramma te onderschrijven » (...).
(Dinsdag) De formateur ontvangt, naast andere personaliteiten uit de vakbondskringen, ook de voorzitters van de
federalistische partijen.
(Woensdag) De liberalen laten Tindemans weten dat zij zijn
o krachtlijnen » een positief uitgangspunt vinden voor onderhandelingen. De socialisten blijven bij hun afwijzing van de
voorgestelde
drieledige
regeringsvorming,
maar verklaren
zich bereid te onderhandelen over de vorming van een tweeledige regering van kristen-demokraten
en socialisten. Het
VU-partiJbestuur acht het onheus dat de formateur reeds zijn
voornemen bekend maakte te streven naar een traditionele
« tripartite » nog vóór gepraat werd met de voorzitters van
de federalistische partijen. Zij is nochtans van oordeel dat
een werkelijk alternatief beleid mogelijk is maar niet door de
voortzetting, met andere personen, van de regering-Leburton
(persmededeling), 's Avonds zegt Tindemans vanaf morgen
met de socialisten te zullen onderhandelen over de vorming
van een tweeledige rooms-rode regering.
(Donderdag) Kamer en Senaat komen voor de eerste maal
sinds de verkiezingen opnieuw bijeen. IVIet de voorzitters
van CVP-PSC en BSP-PSB treft de formateur praktische schikkingen voor de geplande onderhandelingen. In de pers wordt
een diepe verdeeldheid bij de socialisten vastgesteld tussen
voor- en tegenstanders van regeringsdeelname.
(Vrijdag) Tindemans houdt « voorbereidende gesprekken »
met de voorzitters van de CVP-PSC en de BSP-PSB. De vier
thema's die weldra « knelpunten » zullen blijken (gewestvorming, etische problemen, schoolvraagstuk en overheidsinitiatieven in de ekonomische sektor) worden een eerste maal
besproken.
(Zaterdag) Verdere « terreinverkennende » besprekingen.

WEEK VAN 1 TOT 7 APRIL :

DE SOCIALISTISCHE UITPUTTINGSTAKTIEK
(Maandag) Het eigenlijk formatieberaad tussen kristendemokraten en socialisten neemt een aanvang. Er zijn 17 onderhandelaars : de formateur, 8 socialisten en 8 kristen-demokraten. 's Avonds spreekt Tindemans van een belangrijke vooruitgang inzake gewestvorming. Op een PVV-vergadering te
Gent zegt Willy De Clercq dat er een alternatief bestaat
voor de rooms-rode regering waarover nu onderhandeld wordt:
de kommunautaire partijen zouden volgens hem bereid zijn
een CVP-PSC-liberaal minderheidskabinet te steunen.
(Dinsdag) Verdere onderhandelingen tussen socialisten en
kristen-demokraten. De 4 « knelpunten » blijken moeilijkheden op te leveren.
(Woensdag) De CVP-gezinde pers spreekt van « ongehoorde
eisen » van socialistische zijde, en van toenemende stugheid
bij hun onderhandelaars. Via Belga laten de socialisten weten
dat CVP en PSC het grondig oneens zijn over de gewestvorming.

WIJ 3

POLITIEK

FEITENRELAAS

(Donderdag) Het BSP-bureau acht het een totaal verkeerde
metode dat formateur Tindemans vóór alles de 4 knelpunten
blijft behandelen. Moeilijke onderhandelingen, tot een stuk
in de nacht.
(Vrijdag) Na verdere moeizame onderhandelingen lijkt een
principe-akkoord over de 4 knelpunten in zicht te komen.
(Zaterdag) Verdere besprekingen, 's Avonds gelast men er
een beperkt redaktiekomitee mee tegen maandag de principe-overeenkomsten op papier te zetten.

WEEK VAN 8 TOT 14 APRIL :

BREUK MET DE BSP
(Maandag) Wegens meningsverschillen is het beperkt redaktiekomitee niet klaar gekomen met de teksten, 's Middags
komt ABVV-leider Debunne met een sterke delegatie naar het
BSP-bureau, waar het er woelig aan toe gaat. Bij de hervatting van de onderhandelingen nadien brengen de BSP-ers
alles opnieuw in diskussie. 's Avonds stelt formateur Tmdemans vast dat er nog over geen enkel van de 4 knelpunten
een akkoord is. De onderhandelingen stranden rond middernacht opnieuw, op de schoolkwestie nu.
(Dinsdag) Een bewogen onderhandelingsdag met talrijke onderbrekingen. Tot tweemaal toe gaat Tindemans naar de
koning, 's Avonds heeft de formateur nog een « ultiem gesprek » met de partijvoorzitters, en nadien ontvangt de
koning hen een voor een.
(Woensdag) Tindemans onderhandelt gelaten, maar blijkbaar
zonder veel overtuiging verder. Met de partijvoorzitters, en
's avonds opnieuw met de onderhandelaarsgroep.
(Donderdag) Het VU-partijbestuur stelt vast dat de schoolproblemen in de onderhandelingen systematisch als storende
faktor op de voorgrond worden geschoven, terwijl er in het
land nochtans een ruime meerderheid voor handen is om
een realistische schoolpolitiek te voeren wars van alle pogingen om de schoolproblemen te misbruiken voor partijpolitieke
doeleinden. De VU vindt het zonderling dat de CVP blijft
onderhandelen met een partij die inzake onderwijspolitiek
het verst van haar afstaat (persmededeling), 's Avonds springen de onderhandelingen
tussen kri sten-d emokr aten en
socialisten af op de gewestvorming,
terwijl alle andere
« knelpunten > eveneens onopgelost bleven.
(Vrijdag)r/nc/emans wordt door de koning in zijn opdracht als
formateur bevestigd. Hij verklaart zich nu te zullen richten
tot de PVV-PLP. Als de journalisten hem vragen waarom hij
zich ook niet richt tot de VU en het FDF-RW antwoordt de
formateur : « Uit het verslag dat ik gekregen heb van de
h Van Elslande en uit mijn eigen kontakten die ik had met
de voorzitters van die partijen kan ik afleiden — tenzij zij
ondertussen van mening zijn veranderd — dat zij niet tot een
regering wensen toe te treden » 's Avonds echter verklaart
Schiltz (VU) voor de BRT dat de VU wel degelijk bereid is
tot besprekingen.
(Zaterdag) De formateur heeft een eerste kontakt met de
PVV-PLP-leiders Grootjans (PVV) vraagt hem, alvorens de
besprekingen te beginnen over de vorming van een roomsliberaal minderheidskabinet,
eerst alle mogelijkheden na te
gaan tot vorming van een meerderheidsregering.
Tindemans
wil daarover eerst zijn politieke vrienden raadplegen.

WEEK VAN 15 TOT 21 APRIL :

BELANGRIJKE WENDING : STEENOKKERZEEL
(Maandag) Het VU-partijbestuur verklaart zich, onder voorbehoud van goedkeuring door de partijraad, bereid deel te
nemen aan de besprekingen met het oog op de eventuele
vorming van een meerderheidsregering.
(Dinsdag) Gepraamd door de PVV-ers, ontvangt formateur
Tindemans de hh. Perm (RW) en Van der Eist (VU). De VUvoorzitter verklaart bereid te zijn besprekingen aan te vatten, bij voorkeur met het oog op de vorming van een regering met tweederde-meerderheid om de gewestvorming te
kunnen doorvoeren. Volgens RW-voorzitter Perm is de PSC
(Nothomb, Harmei, Van den Boeynants) niet erg te vinden
voor besprekingen met de federalistische partijen. De formateur rekent er blijkbaar op, voortgaande op vroegere verklaringen van Perin, dat een rooms-liberaal minderheidskabinet
wellicht van buitenuit door het RW zou worden gesteund. De
VU wees die gedachte al vroeger af.
Woensdag) Perin wijzigt zijn houding en verklaart namens
het RW-FDF de regering slechts te kunnen steunen als zijn
partij er deel van uit maakt. Daarop verzoeken de onderhandelaars hem te onderhandelen met de federalistische partijen met het oog op de verruiming van het formatieberaad.
(Donderdag) Na een audiëntie bij de koning ontvangt de formateur delegaties van de VU (Van der Eist en Schiltz) en van
het RW-FDF. De latente tegenstand in PSC-kringen tegen onderhandelingen met de federalisten wordt overwonnen,
's Avonds besluit de formateur tot een « konklaaf » met alle
in aanmerking komende partijen. Daar zal onderhandeld worden tot de finish over de gewestvorming en het problepm
Brussel. Indien deze besprekingen mislukken wil hij dadelijk
daarop een rooms-liberaal minderheidskabinet vormen.
(Vrijdag) Op het kasteel van Ham te Steenokkerzeel komen
21 onderhandelaars bijeen in konklaaf : 4 CVP-ers, 4 PSC-ers,
3 PVV-ers, 3 PLP-ers, 3 VU-ers ((Van der Eist, Jorissen,
Schiltz) en 3 RW-FDF-ers, plus de formateur. Zij vergaderen

WIJ 4

het middelpunt van de diskussie
stond. Overigens
waren alle
« knelpunten » zonder uitzondering onopgelost gebleven. Ee«
volle maand na de verkiezingen
stonden de traditionele partijen
dus nergens.
In een persmededeling gaf het
Partijbestuur van de VU kommentaar op deze gebeurtenissen :
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Het Partijbestuur van de Volksunie bespralc liet verloop van de
regeringsvorming. IMet toenemende verbazing stelt het Partijbestuur van de Volksunie vast dat
in de CVP-BSP-besprekingen de
schoolproblemen sistematisch als
storende faktor op de voorgrond
worden geschoven.
Het is immers duidelijk dat in het
land een ruime meerderheid voor
handen is om een realistische
schoolpolitiek te voeren, wars van
alle pogingen om de schoolproblemen te misbruiken voor partijpolitieke doeleinden.

Het Partijbestuur van de Volksunie herinnert In dit verband aan
de vier basisbeginselen van haar
programma inzake schoolpolitiek,
dat onbetwistbaar kan bijgetreden
worden door alle partijen die een
definitieve schoolvrede in het
land willen vestigen.
Deze 4 basisbeginselen zijn :
1. Absolute eerbiediging van de
vrije schoolkeuze voor de ouders
en van het recht onderwijs naar
eigen keuze in te richten.
2. Volstrekte gelijkheid fn de behandeling van ouders, leerkrachten, instellingen en leerlingen op
het materieel vlak en dit zowel
voor de dagscholen als de internaten.
3. Het onttrekken van alle schoolnetten zowel het Rijksnet als het
Vrije aan de pogingen om er een
partijpolitieke stempel op te slaan
o.m. door het toekennen van een
grotere administratieve en pedagogische vrijheid aan de Instellingen, ook deze van het Rijksonderwijs.
4. Het bevorderen van overleg en
samenwerking tussen de-school-

netten met het oog op een eerlijke rationalisatie en een zuinige
liesteding van de gemeenschapsgelden.
Het Partijbestuur van de Volksunie klaagt in dit verband de houding van de BSP aan die de idee
van de pluralistische school vervalst heeft door haar in de plaats
van de andere scholen te willen
plaatsen dan wanneer het duidelijk is dat men de pluralistische
gemeenschapsschool een kant
moet geven naast de bestaande
scholen, en verder in de eerste
plaats aan ouders en leerlingen
de keuze moet laten van deze
mogelijkheid al dan niet gebruik
te maken.
Tenslotte meent het Partijbestuur
van de Volksunie dat het wel zonderling moet genoemd worden
dat de CVP halsstarrig blijft onderhandelen met de BSP, de partij die inzake onderwijspolitiek
het verst van haar afstaat.
Dit alles is weinig ernstig te noemen op een ogenblik dat de ekonomische en sociale toestand
steeds zorgwekkender wordt.

I

Steenokkerzeel

: links Schiltz, Jorissen en Van der Eist.

DE HISTORISCHE NACHT VAN
STEENOKKERZEEL
Formateur Tindemans werd niettemin bevestigd in zijn opdracht
als formateur en hij verklaart dadelijk daarop zijn inspanningen
nu te zullen richten op de vorming van een katoliek-liberaal
minderheidskabinet. Op de vraag
van journalisten waarom hij zich
ook niet richt tot de kommunautaire partijen antwoordt hij dat
deze partijen niet regeringsklaar
zijn.
Dat heeft hij opgemaakt uit het
verslag van informateur Van Elslande en hij had ook die indruk
opgedaan uit zijn vroegere kontakten met de voorzitters van die
partijen. Kennelijk spekuleerde hij
erop — voortgaande op bepaalde
verklaringen van RW-leider Perin,
dat de RW-groep het minderheidskabinet vanuit de oppositie wel
zou steunen.
De VU doorprikte dit ballonnetje
a la De Saeger echter dadelijk, en
verklaarde zich wel degelijk bereid tot het voeren van besprekingen. De wending die het formatieberaad de volgende dagen
zou nemen is voor een goed deel
het resultaat van een knap staaltje VU-diplomatie. Aan de libe-

ralen werd diets gemaakt dat
enige argwaan ook voor hen toch
wel geboden was, gezien de houding van de PSC die op langere
termijn toch weer de BSP-ers onder de arm hoopte te kunnen nemen. En Perin werd ervan overtuigd af te zien van de wat naïeve
steun te verlenen aan het geplande minderheidskabinet vanuit de
oppositie.
Een en ander had voor gevolg dat
PVV-voorzitter Grootjans van Tindemans eiste, alvorens aan een
minderheidskabinet
te denken,
eerst alle mogelijkheden na te
gaan tot vorming van een meerderheidsregering.
Een
gesprek
dus met de federalistische partijen. Toen ook Perin ten slotte
liet weten dat hij de regering
slechts kon steunen als zijn partij er deel van uitmaakte, had Tindemans nog slechts de keuze :
onderhandelen met de federalistische partijen, of nieuwe verkiezingen uitschrijven.
Dit leidde dan tot het roemruchte
« konklaaf » van Steenokkerzeel,
waar voor het eerst in onze politieke geschiedenis van gemeenschap tot gemeenschap werd on-

derhandeld, 23 uur aan een stuk.
De PSC had de dagen daarvoor
niets onverlet gelaten om dit nog
te verhinderen. Haar Brusselse
vleugel (Vanden Boeynants, Van
Aal) spande zich in om zowel aan
Vlaamse als aan Franstalige zijde
wantrouwen te zaaien.
Tijdens het beraad te Steenokkerzeel werden niettemin opmerkelijke resultaten geboekt op zeer
korte tijd, dat werd ook door de
tegenstanders volmondig toegegeven. Men stond na 23 uur Veel
verder op de weg naar een verdedigbare oplossing van de gewestvorming dan na jarenlange
palavers tussen de traditionele
partijen. De reaktie op Steenokkerzeel was in Vlaanderen dan
ook onverdeeld gunstig.
Door de aanwezigheid van de
Volksunie op deze onderhandelingsronde kwam — voor de eerste maal — een echt Vlaams front
tot stand dat eendrachtig zijn
eisen stelde en even eendrachtig
de voorstellen van de Franstallgen onderzocht. De Volksunie besefte van meet af aan dat uit de
besprekingen niet dadelijk een
(lees door op p. 5, achteraan)
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FRANS BRUSSEL MOET ZICH
GEEN ILLUSIES MEER MAKEN
Een goede honderd jaar geleden
had nog geen enkele van de huidige 19 gemeenten van de Brusselse agglomeraties een Franstalige meerderheid Het waren stuk
voor stuk nog allemaal Vlaamse
gemeenten, die echter wel reeds
m de greep van de verfransing
waren terecht gekomen.
Nu, een eeuw 4ater, kunnen wij
de gevolgen nagaan van dat verfransmgsproces ; in alle 19 gemeenten zwaaien de frankofonen
nu de plak. En wat honderd jaar
geleden begonnen was te Eisene,
St. Gillis en Ukkel, speelt zich nu
af in een aantal Vlaamse gemeenten rondom de huidige Brusselse
agglomeratie. Niet voor niets noemen de Vlamingen dit verfransingsverschijnsei : de olievlek.
Wij' zullen hier vandaag niet uitgebreid over de oorzaken van dat
verfransingsfenomeen doorbomen.
Wij weten dat de centralisatie
van het bestuursapparaat van de
staat te Brussel daar sterk heeft
toe bijgedragen, dat Vlaamse generaties verfranst zijn door het
onderwijs, en dat — recent —
de ongebreidelde grondspekulatie en de verkavelingswoede er
sterk heeft toe bijgedragen de
kanker uit te zaaien in de omgeving van Brussel

Het ergerlijke daarbij is dat het
precies de vele tienduizenden
verfranste Vlamingen zijn die alles op alles zetten om dat proces
nog te bespoedigen.
Zij hebben kultureel gezien, uit
gemakzucht of uit snobisme, hun
schepen achter zich verbrand. Zij
hebben kultureel gebroken met
de gemeenschap waaruit zij zijn
voortgekomen. Een gemeenschap
die
inmiddels
haar
welvaart,
macht en aanzien zag toenemen.
Welke frustraties drijven die verfranste Vlamingen ertoe precies
op de voorposten van de verfransing te gaan strijden ? In de
FDF-afdelingen van vele randgemeenten vindt men dit soort mensen, hun namen liegen er niet
om. Zij stellen zich vaak fanatieker aan dan de oorspronkelijke
Walen of ingeweken authentieke
Franstaligen.
Lange tijd stonden de Vlamingen
nagenoeg machteloos tegenover
het verfransingsproces te Brussel
en omgeving Bijna wetmatig verfranste het grootste deel van de
Vlamingen die naar deze stad uitweken.
Vandaag is althans die wetmatigheid al voor een goed deel doorbroken. Steeds minder inwijkende Vlamingen verfransen nog te

Brussel Wanneer een goed georganiseerde Vlaamse gemeenschap
daar nog voor het nodige onthaal
en verdere begeleiding zou kunnen zorgen, en wanneer te Brussel een sfeer kan geschapen
worden waarin de Vlamingen zich
kultureel thuis voelen, dan zal
het verfransingsproces
gestopt
zijn.
Het meest virulente gevaar voor
de homogeniteit van de Vlaamse
kultuurgemeenschap in het Brusselse, IS de uitwijking van Franstalige Brusselaars naar de omliggende gemeenten. Dat was op
zichzelf niet zo erg, ware er niet
de frankofone «herrenmentaliteit».
Waar zij neerstrijken verwachten
de heren en dames uit Brussel
dat iedereen zich aanpast bij hen,
en zij achten het ondenkbaar dat
zij zich zouden aanpassen aan de
nieuwe gemeenschap waarin zij
terecht zijn gekomen. Hun hele
streven is erop gericht in de
Vlaamse gemeenten waar zij zich
vestigen een Franstalige infrastruktuur tot stand te brengen die
hen moet afschermen van iedere
Vlaamse « intoxikatie ».
In het verleden zijn zij erin geslaagd allerlei toegevingen af te
dwingen van de Vlaamse politici.
Er werden steeds nieuwe gemeen-

ten bij Brussel aangehecht, en
als dat niet meer ging, werden
de « faciliteiten » hun paard van
Troje.
Die tijd is nu echter voorbij Ze
zullen wel al begrepen hebben
dat er van inlijving van nieuwe
Vlaamse gemeenten niets meer
zal in huis komen. Van faciliteiten van het soort dat te Wemmei,
St. Genesius-Rode en zomeer
werd opgedrongen kan ook geen
sprake meer zijn. Geen enkele
Vlaamse partij kan zich nog dergelijke zwakheid veroorloven. In
elk geval ; voor de Volksunie kan
er nooit meer sprake zijn van
een nieuwe uitbreiding van Brussel of van maatregelen die op
hetzelfde neerkomen ' Daarover
noet geen enkele Franstalige
Brusselaar zich nog illusies macen
En als het FDF en de PSC van
Brussel erop spekuleren dat de
VU, omwille van een mogelijke
regeringsdeelname in het najaar,
nog één millimeter verder zal
willen gaan dan tijdens de voorbije onderhandelingen, dan heeft
men het verkeerd voor Wie nog
een « grote verruiming >• wil zal
ditmaal bij de frankofonen moeten aankloppen voor « toegevingen » Compris, monsieur Perm '

TWINTIG JAAR VOLKSUNIE
IN HET NAJAAR VIEREN WIJ " HET GROTE WEERZIEN "
In de late herfst van 1974 zal het precies twintig jaar geleden
zijn dat de Volksunie werd opgericht als Vlaams-nationale politieke partij. Zij heeft van toen tot nu een ontzaglijke weg
afgelegd, en in sterke mate bijgedragen tot de gehele Vlaamse
ontvoogding.
Duizenden hebben in de loop der jaren hun beste krachten
gewijd aan de partij en haar doelstellingen, en zijn met haar
de lange weg gegaan door de woestijn der miskenning. Zij
hebben haar uitgebouwd tot een sterk wapen in de Vlaamse
politieke strijd voor zelfbeschikking. Hun vastberaden volharding
heeft ten slotte schitterende resultateh opgeleverd. Deze pioniers verwachten wij, samen met allen die vandaag in de partij
onverdroten verder bouwen aan het huis van Vlaanderen, op
het grote feestelijke weerzien in het najaar Om samen na te
gaan welke weg reeds is afgelegd waar wij nu staan, en welke
de taken zijn voor morgen. En om nieuwe kracht te putten uit
dit samenzijn, voor de strijd die ons nog wacht tot het einddoel
is bereikt : een vrij en welvarend Vlaanderen, naar de maat
van de mens.

OP HET PROGRAMMA
•

ANTWERPEN : zondag 13 oktober
Massaal feestdiner voor onze mandatarissen op elk vlak,
voor de vertegenwoordigers van alle VU-afdelingen en voor
onze genodigden Dit feestmaal gaat door in het Antwerpse
beursgebouw.

•

GENT : zondag 3 november
Groots massafeest in het Sportpaleis (5500 plaatsen) voor
jong en oud, voor de hele Vlaams-nationale familie.
Hou deze data zeker vrij !

Bij onderhandelingen met de
Franstaligen werd onze gemeenschap vaak slecht gediend door
de verdeeldheid van de Vlamingen
over verschillende politieke partijen. Er werden steeds weer
zwakke broers gevonden aan
Vlaamse zijde, die bereid gevonden werden tot grote toegevingen. Vaak omwille van de lieve
vrede binnen de eigen nationale
partij, waarin Franstaligen het
meestal voor het zeggen hadden.
Naarmate de partij'en zich echter
zelfstandiger per gemeenschap
zijn gaan opstellen, konden de
Vlamingen in alle partijen ook
krachtdadiger hun standpunten
verdedigen. Een Vlaamse CVP-er
kan Vlaamser optreden dan de
trouwe adept van een nationale
PLPVV, een
Vlaamse
CVP-er
Vlaamser dan 'n unitaire CVPSCer. Wij van de Volksunie zijn fier
dit « regionaliseringsproces » mee
te hebben uitgelokt, aangewakkerd en bespoedigd.

Wanneer dan bovendien nog de
verstandhouding toeneemt tussen
de Vlaamse partijen, over alles
wat de levensbelangen van onze
natie betreft, dan kunnen wij in
de toekomst steviger aan de onderhandelingstafel
gaan
zitten
met de Franstaligen.
Dit « Vlaamse front » over de
partijentegenstellingen heen is er
nodig als brood telkens wanneer
vitale belangen van de Vlaamse
gemeenschap aan de orde staan,
wanneer bijvoorbeeld de toekomstige struktuur van die gemeenschap in wetteksten moet worden
neergeschreven. Zoals thans het
geval is.
Te Steenokkerzeel is voor de allereerste maal, onder impuls van
de VU, zo'n Vlaamse frontvorming
tot stand gekomen. Dit heeft tot
merkwaardige resultaten geleid.
Achteraf bleek dit Vlaams front
echter nog niet stevig genoeg
om het hoofd te kunnen bieden
aan een gekoncentreerde aanval
van Franstalige zijde. De h. Tindemans, een Vlaamse eerste-minister, en de leiders van de
Vlaamse CVP en PVV hebben toegegeven aan de brutale chantage
van een Waal die het, ook als
« federalist », niet kon laten zich
te moeien met interne Vlaamse
aangelegenheden.
Van PVV en CVP-zi|de wordt nu
tot de Volksunie gezegd dat wat
gebeurde toch jammer is.
Allemaal goed en wel, maar PVV
en CVP zitten in de regering, geallieerd met de Waal die het veto
uitsprak, en de Volksunie zit in
de oppositie. Nu is het zo dat
een regering moet regeren en
een
oppositiepartij
oppositie
voert.
Als de hh. Grootjans en Martens
oprecht de voortzetting van het
gesprek willen, dan moeten zij
spoedig bewijzen dat het hen menens is. Mooie verklaringen alleen tellen niet langer. Wie het
zo gewenste front beschadigd
heeft, moet het ook herstellen.
Daartoe wordt het nu wel hoge
tijd.
Paul Martens
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ALLEN NAAR DIKSMUIDE !
Zopas verscheen « Tragedie 14/18 - Het Voorspel » van
Marcel Boey, bij de uitgeverij Lannoo.
Frontbew/eging en aktivisme hebben in de Vlaamse beweging
definitief de scheiding voltrokken tussen datgene wat zich
nadien in het Vlaams-nationalisme in haar verschillende politieke vormen — van Vlaams Front over VNV tot Vlaamse
Koncentratie en Volksunie — zou uitdrukken en wat zich
anderzijds zou uitdrukken in de « slechte oneindigheid » van
het Vlaams Belgicisme. Het ong. 200 biz. tellend boek van
M. Boey, met talrijke illustraties, schetst oorsprong en ontstaan der frontbeweging. Borginon, zelf direkt bij het gebeuren betrokken, schreef de inleiding voor dit boek dat ieder
Vlaams-nationalist, en vooral de jongeren, zou moéten lezen.
Want hier ligt de sterkste argumentatie tégen de eenheidsstaat, en vóór het Vlaams-nationalisme. Aan de IJzer werden
de kiemen gelegd van wat er nadien zou gebeuren : aktivisme, nationalisme, kollaboratie... Wij konden de Vlaamse
Ijzertragedie reeds uit menige brosjure leren kennen, evenals
uit de algemene historische werken van Elias en Willemsen,
waarin deze episode ook een belangrijke plaats inneemt.
In dit boek werden echter vele verspreide feiten en gegevens, ook over personen, bijeengebracht en gebundeld. Bij
zijn overzicht heeft de auteur zich in sommige betwiste gevallen — o.m. die van de « afgezanten » — gehouden aan de
officiële versie van de frontleiding zelf. In dit verband werden
en worden nog vragen gesteld, die waarschijnlijk nooit een
totaalbeeld-gevend antwoord zullen krijgen. Wat wél duidelijk is, is dat er een tegenstelling bestond tussen de frontleiding en een aantal « radikalen » die heel wat verder wilden gaan en het voorbeeld van Tsjechen en leren volgen.
In de artikelenreeks « De Geheime Frontbeweging » van Stef
Fonteyne, in « Dietsland-Europa •> werden ter zake dingen
gezegd die van de officiële versie afwijgen en wordt beklemtoond dat de frontleiding effektief het leven van tienduizenden Vlamingen had kunnen redden door de wapens neer te
leggen bij het Duitse lente-offensief. •< Wij hadden tot plicht,
loyaal te blijven » zei de frontleiding. De verantwoordelijkheden zijn echter zwaar. Wellicht ware de loop der geschiedenis anders geweest, indien revolutionairen als Pearse de
beslissing in handen hadden gekregen ? Men kan echter niet
oordelen vanuit posities en momenten die veel verder verwijderd in de tijd en anders liggen dan die waarin de verantwoordelijken zich bevonden. Dat er in de Vlaams-nationale
beweging echter een revolutionaire traditie bestaat, die geen

VLAANDEREN
AAN DE IJZER:
DE TRAGEDIE 14-18
andere loyauteit kende dan die tegenover de eigen natie, en
geen andere vijand dan die welke die natievorming in de weg
stond, mag dan door de minder-radikalen al als exces beschouwd worden : evenals Sinn Fein en IRA zijn het normale
verschijnselen in iedere nationale beweging. De Vlaamse
soldaten die hun kanonnen wilden richten naar het Belgisch
hoofdkwartier, de Vlaamse soldaten die Borms gewapenderhand wilden bevrijden, de Vlaamse soldaten uit de tweede
wereldoorlog, behoren tot die traditie !
Enkele weken geleden publiceerde een links Vlaams magazine
een « lezersbrief » waarin o.m. aan de inrichters van een
Guldensporenfeest verweten wordt dat zij een Tirools nationalist en verzetsman hadden uitgenodigd om over zijn strijd
te spreken. Vermits deze man echter niét links is en geen
Angolees of Bask of Katalaan (hoewel het Tirools nationalisme juist het meest te lijden gehad heeft van Mussolini's
fascisme I) mag hij voor zijn volk de vrijheid niet opeisen en
is zijn veroordeling door Italiaanse rechtbanken zelfs een
schande in de ogen van de progressieve briefschrijver !
— Wij dwaalden af van het onderwerp van het boek van
Boey ? Slechts in schijn. In werkelijkheid is de geschiedenis
van ontstaan en verloop van ons nationalisme verbonden met
het ontstaan en de geschiedenis van alle nationale bewegingen in Europa sedert de Romantiek en haar nationaal-inspirerende werking, die niet alleen in Vlaanderen maar overal
m Europa de volkeren deed opstaan tegen hun verdrukkers
om te strijden, niet voor een « Europa des Patries » maar een
•• Europe des Ethnies ». Voor het zelfbeschikkingsrecht der
kleine volkeren, waarover Wilson sprak en waarvoor tienduizenden Vlamingen sneuvelden. Waarbij Vlaanderen zich
terecht afvragen kon : « Wat nut is er geweest in 't storten
van ons bloed ? »...
De Ijzertragedie is het begin geweest van een verbeten verzet tegen de staat. Zij is ook het begin geweest van veel
tragiek nadien : voor, tijdens en na de tweede wereldoorlog...
M. Boey's boek moge door velen, zeer velen, gelezen worden.
Wellicht opent het ogen, feert het de waarde zien van wat generaties gisteren bevochten, en wat mensen in 't verleden én
in het heden als de heiligste traditie onzer beweging bewaard
hebben : de uiteindelijke bevrijding, deze « Wille zur Gestalt »
van een volk dat gisteren niet eens een volk was maar een
bevolking, en dat nog vandaag geen eigen gelaat in de wereld
kan vertonen.
jd
Marcel Boey : Tragedie 14/18 — 200 bIz. — 49 fotos.
Uitgeverij Lannoo, Tielt — 160 ir.
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TIROOLSE BOODSCHAP VAN TROUW
Staatschauvinisten hebben steeds
de geschiedenis als gewillig instrument misbruikt om hun stellingen van de dag wat meer gespreide onderbouw te geven. Wij
kennen superbelg Pirenne die in
3en of ander Frastalig handelspapier uit Brugge of Antwerpen in Middeleeuwen of renaissance de konklusie trok dat
Vlaanderen altijd tweetalig was
geweest en dat maar meteen gebruikte als argument tegen de
vervlaamsing van de Gentse universiteit. Uit het land van Machiavelli komen in verband met de
kwestie Zuid-Tirol toch de sterkste staaltjes. Toen na de Oostenrijkse nederlaag in 1918 de grenzen hertekend werden tussen het
verslagen land en het « zegevierende » Italië werden niet alleen de Italiaanse bewoners van
het Trentinogebied bij Italië gevoegd, maar de eeuwenoude eenheid van Tirol werd brutaal verbroken. De beruchte Italiaanse
pseudo-historikus
Tolomei had
immers al jarenlang het spelletje
gespeeld om kaarten te produceren waarop oerduitse namen met
een handig « o of a » er bij te
flanzen dan maar een Italiaans
kleurtje moesten krijgen. MeranMerano. Niederdorf werd Villa
bassa en zo het hele gezelschapsspelletje voor alle Tiroolse dorpen tot aan de Brennerpas. Die
heette nu « de natuurlijke grens
van Italië ». Van Roosevelt die
zich in Yalta liet bedonderen door
« Uncle Joe » Stalin kan men
nog half-begrijpend zeggen dat
hij op dat ogenblik al een seniele
sufferd was. President Wilson,
die dan nog zogezegd de Europese kaart wilde vestigen op basis van de volkse werkelijkheden,
liet zich echter door die Italiaanse geografische kwakzalverij in
de doeken doen, omdat in 1919
bij de vrede van Saint Germain
een Duitstalig gebied van meer
dan 7.000 km2 bij Italië werd gevoegd onder
de
uitgevonden
naam : Alto-Adige. Toen begon
de zwaarste tragedie uit hun geschiedenis voor de 250.000 bewoners van Zuid-Tirol, waarvan
er slechts 7.000 Italiaanssprekend
waren. Een brutale periode van
verdrukking. Het ergst werd dit

nadat het fascistenregime van
Mussolini elke georganiseerde tegenbeweging onmogelijk maakte.
Alle Tiroolse gekozen burgemeesters werden vervangen door ingevoerde Italianen. De Duitse
scholen werden met een slag afgeschaft. Zelfs privaat onderricht
werd bestraft. Alle aardrijkskundige namen, en ja zelfs de familienamen werden officieel gewijzigd. En dan het toppunt van
de enggeestige dwaasheid, — eigen aan alle machtsdronken heersers, — tot de Duitse namen uit
de familiegraven werden weggekapt. Zo deden de « Belgen »
met de AVV-VVK-zerkjes van onze
Ijzerjongens, de Franquisten met
de Baskische graven, de Tsjechen
in Sudetenland. Als h e t . stormt
trekt de bergbewoner de nek wat
dieper in wetend dat de donkerste wolken overwaaien. Na de
fascistische nederlaag herrees dit
volk uit zijn asse. In blok. « Kollaborateurs » met de heersers
waren er niet geweest omzeggens. In blok stemt tot de dag
van vandaag dit volk voor zijn
Sud-Tiroler-Volkspartei
die
in
1945 werd opgericht. Waar bij de
jongste volkstelling (1971) zich
63 % van de bevolking Duitstalig
noemde, bekwam de SVP 56,4 %
van de stemmen in Sud-Tirol bij
de jongste Landdagverkiezingen.
De Duitstalige Sozialdemokratische partei van een vroegere
SVP-parlementair
Diet!
haalde
5,5 %. Deze Hans Diet! scheurde
af omdat hij de In 1969 gesloten
overeenkomst tussen Italië en
Oostenrijk als onvoldoende beschouwd voor de verdere vrije
ontwikkeling van de Zuid-Tirolers.
De Italianen verliezen nooit de
oorlog hoewel ze slechts operettesoldaten hebben. Steeds schieten ze hun bondgenoten in de
rug en lopen over naar het winnende kamp.
Zo in 1914-18, zo 1940-45. Daarom mochten zij in 1946 bij de
nieuwe vrede het onderdrukte
Zuid-Tirol behouden. Natuurlijk
met de beloften van « oeterschap ». De « waarborgen •> die
mijnheer de Gasperi met veel
pseudo-Europese glimlachjes gaf,
werden juist in 50 machineschriftlijnen samengevat. Zijn opvolgers

legden ze dan ook in de « diplomatenkast » bij de vodjes papier.
Een sisteem dat onder Mussolini zijn deugdelijkheid al had bewezen werd
nu sistematisch
voortgezet : de inwijking van
duizenden Italianen in dit Tiroolse gebied. Vandaar de huidige
cijfers van 34 % Italianen in het
gebied dat er in 1918 nog geen
2 % telde. Een staaltje om te
tonen hoe de « demokratische »
Italianen even smerig waren als
de fascisten.
Op 10 jaar tijd na 1946 werden
van al de bouwpremies er amper
5 % aan Duitssprekenden toegekend. Het sisteem is al te duidelijk. Een doffe wanhoop bij dit
zeer bewuste volk leidde dan ook
tot de explosieve situatie uit de
jaren zestig toen schietpartijen
en bomaanslagen dit Alpengebied
maakte tot een van de brandhaarden in Europa. Het is slechts
onder die druk dat Italië en Oostenrijk werk zijn beginnen maken
van het in 1946 ondertekende
akkoord van Parijs. Slechts na
lange diskussies heeft de SVP
met een kleine meerderheid dit
« pakket » door zijn kongres gekregen. Men kreeg meer autonomie voor de provincie Bozen,
maar zeer sterk blijft de centrale voogdij. Niemand kan de eerlijkheid betwijfelen van de SVPleider dr. Sylvus Magnano als hij
zegt : « wij moeten deze « meer
kansen » aangrijpen. Alles zal
afhangen van onze volkse trouw
of wij een bezielde aaneengesloten gemeenschap blijven vormen
of wel gaan lijden aan de morele
vervetting van de konsumentensamenleving. Want dit materialistische denken zou het einde
van de Zuidtiroolse volksgroepen
betekenen ». Deze liefde voor
eigen taal en volk, standvastigheid en strijdbaarheid, is de les
die
dit
« minderheids »-volk
zondag te Diksmuide kan bijbrengen aan ons Vlamingen waar onze
numerieke meerderheid al te dikwijls werd uitgehold tot machteloosheid en kompromissen door
de trouweloosheid van te velen
uit ons eigen volk.

WALTER LUYTEN

Salonheren aan konferentietafels
konden tragisch het lot van dit volk beïnvloeden. « Hef uur der volkeren » kan echter steeds opnieuw slaan van uit de diepste vernedering, als dit volk gelooft In eigen
volkskracht en toekomst. De Zuid-Tirolers geven Europa hier een prachtig voorbeeld.
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i4KTU/^llT€lT
Sinds de heropening van het parlement hebben de parlementsleden van de VU een hele vracht wetsvoorstellen u ter
tafel gelegd » zoals dat heet. Hieronder een nieuw lijstje
van de jongste VU-voorstellen.

U/ICSCR
KAMER
BETREKKELIJKE RUST
IN DE KAAAER

De kamerzittingen _ van vorige
week waren door een betrekkelijke rust gekenmerkt. Behalve de
klassieke herrie over de agenda
van de volgende week was er het
optreden van BSP-voorzitter Van
Eynde en BSP-kamerlid Geldolf,
die voor enige opwinding zorgden.
VU-kamerlid Raskin verzocht de
minister van Openbare Werken te
interpelleren over de nadelige gevolgen van de aanleg van de A24
in Limburg. VU-kamerlid Baert was
rapporteur bij de bespreking van
het wetsontwerp betreffende de
inwer4<ingtreding en de uitvoering
van artikel 104 van de grondwet.
Het betreft een belangrijke stap
in de decentralisatie van de rechterlijke macht, de rechtspraak
wordt voortaan binnen het eigen
taalgebied
geregeld. Tot
slot
sprak de verslaggever de hoop
uit dat de beroepshoven van
Gent en Antwerpen evenals deze
van Brussel, Luik en Bergen enkele raadsheren meer zouden
krijgen.
In het debat over de begroting
1974 Openbare Werken en de aanvullende begroting OW 1973 vertolkte VU-kamerlid De Beul het
standpunt van zijn fraktie. Na kritiek op de procedure te hebben
uitgebracht verwonderde het Antwerpse kamerlid zich over de stilstand van de werken in de Zee-

brugse haven. Hij vroeg naar de
oorzaken en hoe de minister de
begane vergissingen —verkeerde
sluisinplanting — zo doen herstellen. Na aan de sluizenmizerie
te Terneuzen herinnerd te hebben, handelde kamerlid De Beul
over specifieke Antwerpse havenproblemen : bocht van Bath, het
kanaal
Oeiegem-Zandvliet,
de
kwestie van het duwvaartkanaal
(wanneer zullen de kommissie ad
hoc en de minister nu eens eindelijk klare wijn schenken). Inzake
stedebouw wenste hij eveneens
een vastere politiek, waarna hij
het standpunt wou vernemen van
de minister in de kwestie van de
oude forten rond Antwerpen :
worden het villawijken of groene
zones ?
Na aan de degelijke voorstellen
te hebben herinnerd, gedaan om
de stagnerende woningbouw op-

nieuw vlot te krijgen stapte de
heer De Beul even over in een
andere « wildernis », in wat hij de
jungle van de
huurwetgeving
noemde, waar het recht van de
sterkste, i.e. de
huiseigenaar
heerst. Het is een regime van de
willekeur, met de meest absurde
verplichtingen. De regering moet
voor een huishuurwet zorgen, met
blokkering van de basisprijs en
een aanvaardbare
indeksering.
Ook moet een type-kontrakt worden opgesteld. Tot slot vroeg hij
de regering, de personeelsaanpassing van het waterbouwkundig
Labo te Borgerhout te verwezenlijken.

VRAGENUURTJE

PUBERTEITSJAREN
Onze allerbeminnelijkste
Jos
Van Eynde ontmoet in de wandelgangen van de Kamer zijn
« dorps »-vriend Kamerlid Hektor Goemans. Jos spreekt hem
heel beminnelijkst aan in kwaliteit van : « Doktoor, ik heb
hier op mijn gezicht allerlei
puistjes, kun je me daarvoor
niks schrijven ? » Waarop Hektor Goemans antwoordt : « Ja
Jos, dat zijn zeker uw puberteitsjaren die eindelijk doorbreken !...
Het schijnt dan dat Hektor
Goemans hem een middeltje
heeft voorgeschreven waarbij
het jeuksel de eerste dagen
niet van het edel gezicht van
Kop zal verdwenen zijn i y . ^ ; ; . j ^

Het wekelijkse vragenuurtje werd
van VU-zijde gestoffeerd met vragen van Jaak Vandemeulebroucke
aan minister De Croo (toekenning
van rentetoelagen door het fonds
der schoolgebouwen, waarvoor de
schoolpaktkommissie bevoegd is,
die echter ingevolge de langdurige regeringskrisis nog niet is
samengesteld) ; op een tweede
vraag van het Oostendse kamerlid antwoordde de minister dat
hij het parlement in de komende
herfst grondig zou voorlichten
over de evaluatie van het vernieuwd sekundair onderwijs.
VU-kamerlid Luk
Vansteenkiste
ondervroeg minister De Saeger
over de nefaste gevolgen van het
gebruik van vinylchloride monomeer (VCM). De minister antwoordde dat zijn departement tot
nog toe geen definitief standpunt
had kunnen innemen.

WETSVOORSTELLEN
• Senator Bouwens : 1. wijziging van de kieswetten om
kiesrecht te verlenen van 18 jaar af voor de provincieraadsverkiezingen 2. tot verhoging van de rechtszekerheid van de
militairen 3. overheveling van het ministerie van Landbouw
4. dekoncentratie van de instellingen van de RMZ 5. overheveling van het min. van Openbare Werken 6. Wijziging van
de reeds gewijzigde wet van 30 juli 1938 op het taalgebruik
bij het leger 7. aanvulling van de zelfde wet (taalkaders In
het leger) 8. tot instelling van het ambt van Ombudsman
voor leger en rijkswacht.
Dezelfde senator heeft twee voorstellen van verklaring ingediend : een eerste tot herziening van art. 75 van de Grondwet (om het parlement toe te laten, zelf de legergeneraals
te benoemen) en een tot herziening van art. 66 van de grondwet (atschatfing van de erfelijkheid van adellijke titels).

• Senator De Facq : voorstel tot instelling van een senaatskommissie van onderzoek naar het taalgebruik van fondsen
i.z. ontwikkelingssamenwerking.

• Senator Van Haegendoren : 1. vermijden van verbod van
politieke aktiviteiten vanwege werkgevers aan werknemers
2. bestraffen van het neerstorten van vuilnis 3. tot herziening
van art 6 van de Grondwet (juridische en sociale gelijkstelling van man en vrouw).

• Senator Coppieters : wijziging van de onderwijsnetten van
11 juli 1973 en 17 januari 1974 ; voorstel van resolutie betr.
uitwijzing van buitenlandse kinderen (verdaging van maathet verblijf van vreemdelingen in ons land, verzoek intussen
ingewilligd.) (n.v.d.r.)

• Senator Vandezande : wetsvoortsel tot wijziging van het
gerechtelijk wetboek i.v.m. de betekeningen aan de staat,
aan de Nederlandse Kultuurraad, de Franse en de Duitse
Kultuurraden (delegatie van machten voor het in ontvangst
nemen van betekeningen).

• Senator Van Haegendoren heeft ook een ontwerp van
resolutie aan de Kultuurraad voorgelegd waarin deze de BRT
verzoekt, de konsekwenties te trekken uit het dekreet waarbij 11 juli nationale feestdag van de Nederlandse kultuurgemeenschap wordt en de Vlaamse Leeuw als nationaal lied
erkend, zonder daarbij rechtstreeks in te grijpen op technisch
of programmatisch vlak.

• VU-kamerlid Vik Anciaux heeft een wetsvoorstel, medeondertekend door vertegenwoordigers van de CVP en de PVV,
ingediend waarbij wordt voorzien in de invoering van eentalige kandidatenlijsten voor de agglomeratieverkiezingen te
Brussel.

• VU-kamerlid R. Mattheyssens diende een wetsvoorstel 'n
tot wijziging van de wet op de winkelsluiting en wel met
de bedoeling de omzeiling van de wet door de grootwarenhuizen onmogelijk te maken door de klanten te verplichten
elke winkelruimte een kwartier na sluitingstijd te verlaten.

SENAAT

(Sfy^

SENAATSDEBAT OVER
REGERINGSVERKLARING
Vorige week hebben we uitgebreid
de tussenkomsten gepubliceerd
van de VU-senatoren Jorissen en
Lode Glaes in het debat over de
zgn. aangevulde of tweede regeringsverklaring Tindemans. Doch
ooic de senatoren Coppieters, Van
Haegendoren en Vandezande kwamen met vinnige tussenkomsten
op het spreekgestoelte.

VOOR EEN MENSWAARDIGE
EN RECHTVAARDIGE
VLAAMSE STAAT
Eerste van de « tweede ban » was
VU-senator Coppieters, die dade-
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lijk ten aanval trok met de vaststelling dat de nieuwe regeringsverklaring niets over het onderwijs bevat. Senator Coppieters
vond het ook eigenaardig dat de
nieuwe regeringspartij, het 1W,
niet eens vertegenwoordigd is in
de verruimde schoolpaktkommissie. Deze kommissie werd trouwens op non-aktief gesteld, het
zijn nog steeds de 3 zgn. nationale partijen die zorgen dat bvb. het
probleem van de technische ingenieurs onder de bevoegdheid
blijft van de oude kommissie
Dezelfde minister weigert trouwens 30.000 Belgische technische
ingenieurs op een gelijke voet
te plaatsen met hun Europese
kollega's.
De senator liet het niet bij dit
ene terrein. Hij hekelde het gebrek aan een hoge moraliteit in
ons land, wat nochtans tegenover
het buitenland het gemis aan
werkelijke
macht
ruimschoots
zou vergoeden. In dit verband citeerde hij o.a. het ergerlijk op-

treden van de nieuwe Chileense
ambassadeur, het gemis aan parlementaire kontrole op de Belgische wapenhandel (c.f.r. voorstel
Van Haegendoren, mede gekelderd door de BSP I), het belangenoverwicht in de Belgische
« ontwikkelingssamenwerking »
enz.
Tot slot stelde de h. Coppieters
dat in kommunautair verband deze regering, gevangene van de
Waalse partijen en van de Brusselse frankofonen, geen vertrouwen verdient. Indien het ter sprake brengen te Steenokkerzeel
van de amnestiekwestie de zaken « verbrod » heeft dan gaat
de VU fier daarop I Het is de VU
niet alleen te doen om de oprichting van een Vlaamse Staat,
maar om een menswaardige en
rechtvaardige
Vlaamse
staat.
Spreker besloot met de uitroep :
« Als speerpunt van de Vlaamsnationalistische beweging zal de
Volksunie de oprichting van die
staat afdwingen ! ».

• Behalve zes schriftelijke parlementaire vragen die recentelijk door VU-Kamerlid Vandemeulebroucke werden gesteld
diende het jonge Oostendse kamerlid nog volgende voorstellen van wet of dekreet in ; invoering van het ambt van
part-time-opvoeder voor het lager onderwijs ; weddebetoelaging van suplementaire prestaties door leerkrachten van beide onderwijsnetten tijdens geïntegreerde werkweken ; voorstel van verklaring tot verlaging van de leeftijd van verkiesbaarheid tot resp. 21 en 35 jaar voor Kamer resp. senaat ;
voorstel van verklaring tot feitelijke afschaffing van de adeltitels ; twee dekreetsvoorstellen : vrije keuze in ons taalgebied van een tweede, derde en vierd taal, in het sekundair
onderwijs, ongeacht het aantal ingeschreven leerlingen en
tweede taal in ons taalgebied is het Frans en het Engels
(beide talen op voet van gelijkheid).

• VU-kamerlid Goemans diende een wetsvoorstel in tot
beperking van de luchtverontreiniging veroorzaakt door uitlaatgassen van motorvoertuigen door vermindering van het
gehalte van koolstofmonoxide.

• Senator Jorissen won en verloor een slag : in de senaatskommissie Landsverdediging en Binnenlandse Zaken kwam
zijn wetsvoorstel over één soldaat per gezin terzelfdertijd
op de agenda als het regeringsontwerp over het zelfde
onderwerp. Op zijn protest reglement bij de hand, moes*
de voorzitter voorrang verlenen aan het voorstel van de
VU-senator, doch dit bij uitstek sociaal voorstel werd met
15 stemmen tegen 3 verworpen, wat niet belet dat de
senator in openbare zitting nog gelegenheid zal hebben zijn
voorstel te verdedigen.
(lees door biz. 5)

WIJ 3

onze w€ReLD
LEGERBEZUINIGINGSPLAN
ALS EEN PUDDING
INEENGEZAKT

(jeeveedee) Precies op de datum waarop dit nummer van
« Wij » verschijnt — zaterdag 29 juni dus — begint in Nederland de politieke zomervakantie. Ministers en Kamerleden
zullen uitzwermen naar alle kanten en hoeken van Europa of
daarbuiten, en het parlementaire nieuws gaat voor een periode van enkele maanden uit de kranten verdwijnen. Met één
uitzondering echter : de al jaren toegezegde nota over Nederlands militaire inspanningen staat op het punt te verschijnen, en daarvoor zal het vakantie-ritme eerstdaags dus
wel even worden onderbroken. Maar anderzijds zal die nota,
waarover de laatste anderhalve maand zoveel te doen is
geweest, nauwelijks ophef maken, want nog juist vóór de
vakantie sloot de regering het debat over de zogeheten
defensie-bezuinigingen af. En die afsluiting werd een totale
anti-klimax, zoals uit onderstaande zal blijken.
Waar ging het om ? Twee jaar geleden stelden de drie
« progressieve partijen » — Partij van de Arbeid, Demokraten '66 en Radikalen, de PPR dus — tijdens een kongres
een programma vast waarin gepleit werd voor een verlaging
van de militaire uitgaven met een bedrag van 1500 miljoen
gulden in vier jaar. (Vijftienhonderd miljoen gulden is 21
miljard franken !] Die bezuiniging moest verkregen worden
door verkorting van de diensttijd, afstoting van de nukleaire
taak van de luchtmacht en een totale reorganisatie van het
leger. Het gedurfde plan van de drie partijen werd opgenomen in het verkiezingsprogram van eind 1972, en toen deze
partijen inderdaad aan de regeringstafel kwamen te zitten,
was iedereen benieuwd of inderdaad het mes gezet zou
worden in de steeds maar stijgende uitgaven voor de krijgsmacht.
De teleurstelling volgde al gauw. Want de « progressieven >
ontkwamen er niet aan dat ook de twee grootste kristelijke
partijen — KVP en ARP — mee gingen regeren, en deze
voelden helemaal niets voor de drastische bezuinigingen
waarvan eerste minister Den Uyl in zijn verkiezingskampanje
zo hoog had opgegeven. De KVP wier oud-minister Luns
sekretaris-generaal van de NATO was geworden, liet al
direkt weten dat de defensie-inspanning niet wezenlijk verminderd mocht worden en dat Nederland zijn taak als NATOpartner netjes diende te blijven vervullen. De Anti-Revolutionairen sloten zich bij deze mening aan, en daarna ontstond
het schimmenspel en de zeepbellenblazerIJ rond de defensiebegroting waarvan het land tot en met deze week getuige
is geweest.
Telkens wanneer vanuit de Kamer werd aangedrongen op het
vrijgeven van cijfers over de komende begroting van
« Oorlog i>, verwezen Den Uyl en defensieminister Vredeiing
naar de Defensienota die al twee regeringen geleden was
aangekondigd. En wie dan op zijn beurt informeerde naar
die nota, werd met een kluitje in het riet gestuurd : er moest
eerst met de NATO gepraat worden vooraleer de Nederlandse regering definitief haar standpunt kon bepalen.
De gesprekken met de NATO zijn Inderdaad de laatste maanden gehouden. En daaruit werd al snel duidelijk dat het de
ministers van de Partij van de Arbeid in werkelijkheid nooit
begonnen was geweest om een échte bezuiniging op het
leger. Onder druk gezet door de linkervleugel van de partij
en ook door de PPR dia uit de Ideéle overwegingen wel
degelijk de defensieuitgaven wenste te besnoeien, was het
bezuinigingsplan destijds ontstaan. Maar nu de NATO grote
bezwaren toonde en Luns zich in het publiek met de zaak
ging bemoeien, zakte het hele plan als een pudding ineen.
Het eindresultaat is dat er in het geheel niet bezuinigd wordt,
maar dat de visie die het kabinet op het leger heeft, eerder
zal leiden tot een stijging van de uitgaven.
Zeer binnenkort zullen we dat allemaal in de Defensienota
kunnen lezen, maar het Is, zoals gezegd, dan geen nieuwtje
meer. Of de « kapitulatie » van de socialistische ministers
nog tot tweespalt in de partij zal leiden, dient afgewacht.
We rekenen er niet op. Moeilijkheden zal alleen de PPR maken, die afgelopen week tijdens een kongres een motie
aannam om uit de NATO te treden. Maar de PPR heeft In
de regering te weinig te vertellen om de zaak nog terug
te kunnen buigen.
Nederland blijft een krijgshaftig land, en de heren politici
kunnen gerustgesteld op vakantie gaan. Den Uyl zelfs naar
Portugal, want dat land geldt onder De Spinola nu weer
als een volwaardig bondgenoot...

WIJ 4

TWEEDE NATO-HUWELIJK
(AVD) Meer dan een jaar lang
zag het er naar uit alsof de NATO
kompleet
Ingesoesd was. Vandaag Is ze uit haar letargle ontwaakt. Woensdag jl deed ze haar
heroptreden
n.a.v. Nixon's
bezoek aan Brussel. Eigenlijk gebeurde dit bezoek een jaar te laat
want Henry Kissinger had toch
het jaar 1973 tot 'Jaar van Europa'
uitgeroepen.
Dat het woensdag dan toch een
« Europese dag » Is geworden, Is
vooreerst te danken aan de bezoeker die zichzelf op een Euro-

pees rendez-vous heeft
getrakteerd. Om NIxon In een gunstig
daglicht te stellen zou men kunnen zeggen dat hij zijn bezoek
met een jaar heeft
verschoven,
gewoon omdat de NATO In 1974
aan haar zilveren bruiloft toe is.
Maar dit zou niet stroken met de
waarheid. Hetgeen volstrekt
niet
Inhoudt dat Nixon's bezoek geen
Europees - Amerikaans
reperkussies heeft. Het tegendeel is waar.
Het gesprek dat hij te Brussel
met de regeringsleiders
van de
Europese NATO-landen voerde bevestigt eigenlijk de mening van

diegenen die altijd hebben gesteld dat de « ruzie • In het
Noordatlantlsch huishouden meer
kunstmatig dan gefundeerd was
Zonder voorafgaandelijke
kontakten... en zonder
begeleidende
voorwaarden
is de
ontmoeting
toch tot stand gekomen, gewoon
omdat er geen
wisseloplossing
was. De tussenlanding van NIxon
te Brussel krijgt Immers een biezondere betekenis als men bedenkt dat ze doorgang vond vlak
vóór het vertrek van de Amerikaanse president
naar Moskou.
Hiermee heeft hij bewezen rekening te willen houden met Europese desiderata en voorkeuren.
Amerika heeft dus zijn anti-Europese prikkelbaarheid afgelegd die
kulmineerde
n.a.v. de Oktoberoorlog In het Midden-Oosten en
zich toen in korzelige
uitspraken
ontlaadde. Vóór zijn tweede topontmoeting
te
Moskou
heeft
NIxon het bondgenootschap
van
de westerse wereld extra willen
konsolideren. Voor een nauwkeurig vastleggen van een gezamenlijke westerse houding ten opzichte
van de
Oostbloklanden
kwam de ontmoeting
te onverwacht. Salt II, de Europese velllgheidskonferentle
en de MBFRgesprekken kunnen nog ongezellig op de Europese situatie inwerken, vooral als mocht blijken
dat NIxon bllksemsuksessen
beoogt die niet met het Europees
belang verenigbaar zijn. Europa Is
niet uit op een
konfliktsltuatie
met de VSA. Soepel en beweeglik is het op zoek naar een pragmatische aanpak van de problemen. Dat Washington nu ook op
die trend heeft
overgeschakeld,
heeft NIxon door zijn aanwezigheid te Brussel heel in het blezonder willen
beklemtonen.

KISSINGER» WONDERDOENER OF INTRIGANT?
(AVD) Wie had gedacht dat de
« ongenaakbare » Kissinger ooit
In een spervuur van kritiek zou
terechtkomen ? Een paar dagen
vóór zijn fameuse perskonferentle
te Salzburg, had de Amerikaanse
oplniepers hem nog afgeschilderd ais het v\^onderklnd van de
eeuw. Vandaag probeert een deel
van die opiniemakers hem te beperken tot een banaal Intrigantje,
dat opdracht gaf de telefoons van
de Veiligheidsraad af te tappen.
Tot vandaag houdt de illustere
« verdachte • vol dat hij het FBI
enkel de namen gsf van een aantal verdachten voor de « lekken »
binnen die raad.
Op die konferentle te Salzburg
dreigde Kissinger ook met ontslag. Ofschoon het onwaarschijnlijk is dat de minister zijn dreigement zal uitvoeren, blijft die toespeling toch het zwakke punt In
zijn verweer. Wie werkelijk onschuldig is, hoeft immers niet
met aftreden te dreigen. Dit geldt
voorzeker voor een staatsman
van zijn formaat die zich bovendien gesteund weet door en aanzienlijk deel van de openbare mening. Zelfs Mike Mansfield (van
de demokratlsche meerderheid in
de senaat) heeft een resolutie ondertekend waarin de lof van Kissinger In uitbundige bewoordingen bezongen wordt. De diplomatieke wonderdoener is er dus
lang rnet zo slecht aan toe als
zijn president Richard Nixon, die
uit alle hoeken van de Amerikaanse samenleving wordt bestookt en
toch onwrikbaar en onverschrokken op post blijft. Misschien voelt
Kissinger zich gewoon gekrenkt,
heeft hij gemeend dat hij op
grond van zijn tastbare verwezenlijkingen boven die Amerikaanse waardeschalen verheven
Is ? Dan komt het biezonder hard
aan te moeten beseffen dat dankbaarheid in de politiek een zeldzame ontmoeting is. Tenzij zijn
dreigement een taktisch maneuver zou zijn ' Maar dan moet men
veronderstellen dat Kissinger zijn
beschuldiging vreest en door zijn
dreigement de zwijgende meerderheid tegen hen wil opzetten
om verdere onthullingen te voorkomen.
Intussen staat Amerika voor de
open vraag of het wel opportuun
is de sluizen open te laten voor

een stroom van onthullingen die
de burger meer sensibiliseert dan
Informeert. Ergens moeten politiek en een kritisch doorlichten
ervan mekaar toch In evenwicht
houden. Door haar onthullingen
i.v.m. Watergate e.a. heeft de
Amerikaanse pers voorzeker een
bij uitstek demokratlsche taak
vervuld. Maar op de duur gaat de
openbare mening zich afvragen of
men In naam van een hogere moraal nog verder de weg van de
zelfvernietiging op kan. Het Is
toch vanouds bekend dat de
• grote » politiek geen kweekschool Is voor humane, sociale en
aanverwante deugden. Anderzijds
kan men ook ter overweging nemen of de bedoelingen van de
• grote • Amerikaanse pers niet
vaak doorkruist worden door twij-

felachtige motlven. Achter al die
onthullingen steekt een forse
dosis sensatiezucht. De Watergate-affaire was een vette kluif.
Nu ze van haar overrompelende
aantrekkingskracht gaat verliezen,
moet de joernallstleke recherche
weer op zoek naar nieuwe zijsporen en vertakkingen. Die Watergate-speciallsten (met permanente opdracht !) moeten bijna onontkoombaar op nieuwe vondsten
stoten waarvan de informatiewaarde weliswaar niet altijd de
sensatiewaarde benadert... Gezien het algemeen aanvaard prestige van de nieuwe « beschuldigde » Is er echter weinig twijfel
aan dat Kissinger de strijd voor
zijn • goede naam • voor de onderzoekskommlssie van de senaat
met vlag en wimpel zal winnen.

ALBION,
ZIEKE MAN VAN EUROPA
(AVD) Na zijn nederlagen In het Britse Lagerhuis (drie keer in 24 uren)
zal Wilson nodig nieuwe verkiezingen moeten uitschrijven,
waarschijnlijk In de herfst en onmiddellijk vóór de grote jaarlijkse
partijkongressen van socialisten en konservatieven. Voor Wilson is het nu de geschikte tijd om het einde voor te bereiden van zijn minderheidsregering. Het offensief van de konservatieven
kan nu niet lang meer
uitblijven en de premier mag ook heibel verwachten vanwege zijn
eigen linkse achterban die maar blijft aandringen op massale nationaliseringen.
De demoskopen zeggen dat Wilson er vandaag niet slecht aan toe Is.
Maar die « gunstige » positie kan hij algauw weer verliezen. Het grote
onweer kan spoedig losbarsten, want het land bevindt zich vandaag
in een toestand die sinds 1945 nooit slechter Is geweest. Het ritme van
de prijsstijgingen
is krachtiger dan in de meeste Westeuropese landen. Volgens de jongste gegevens zijn de detallprijzen met bijna 16
procent gestegen en de Inflatietendens zal dit jaar waarschijnlijk om en
bij 25 pet liggen. Als die ontwikkeling voortduurt, zal ook de werkloosheid onheilspellend gaan toenemen, terwijl kleine en middelgrote
bedrijven niet veel voor diskussies over nieuwe
toetredingsvoorwaarden (tot de Gemeenschap), een els die de linkervleugel van Labour
onverwijld wil Ingewilligd zien.
Ten slotte blijft Wilson onveranderlijk gekonfronteerd met het NoordIers probleem. De houding van de Britse premier tegenover de recente
staking van protestantse extremisten in Ulster (waardoor • de regering van de verzoening » getorpedeerd werd !) is al lang voorwerp van
kritiek. Voor sommigen is de Labourlelder daar niet streng genoeg
opgetreden terwijl anderen hem van onverzettelijkheid
beschuldigen.
Als de Britse troepen straks naar Engeland teruggeroepen worden, mag
premier Wilson opnieuw narigheid verwachten In het onzalige Ulster.
Hoe hij in de eerstvolgende maanden zal maneuvreren, kan niemand
voorspellen. Maar het lijkt wel zo dat hij al zijn energie... en fantasie
zal moeten aanspreken.
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AIKTU/4LIT6IT

EEN DINAMISCH TWEESPAN
(vervolg van blz 3)
Twee VU-senatoren zijn bekend
om hun •> produktiviteit » nl. de
heren Jorissen en Van Haegendoren, wier wetsvoorstellen vaak
verworpen worden door de meerderheid, die ze echter na verloop van tijd zeer dikwijls bijna
klakkeloos...
overnewmt.
Hier
nog een lijstje van wetsvoorstellen met een uiterst breed belangstellingsgamma.
Van senator Jorissen : wijziging
van het wetboek van de inkomstenbelastingen (gaat in tegen
het overdreven centralisatiestelsel) ; instelling van een vertaaicentrum te Sankt Vith (om de
versnippering van kleine en onvoldoend werkende vertaalcentra
tegen te gaan) ; grote rechtszekerheid voor de inwoners van
de Oost-kantons ; instelling van
een senatoriale onderzoekskommissie i.v.m. de toestand van te
Brussel geboren of verblijvende
Vlamingen in de 19 Brusselse gemeenten ; verruiming van de bevoegdheden
der
kuituurraden
(stedebouw, ruimtelijke ordening,
grond- en huisvestingsbeleid) ;
voorstel tot het opnieuw in praktijk brengen van het parlementair onderzoek ; voorstel
tot
terugschenken van de Belgische
nationaliteit aan landgenoten, die
daarvan na de oorlog werden
vervallen
verklaard ;
voorste!

tot erkenning van een vierde gewest, het Duitstalig gewest ;
voorstel van wet tot gelijkstelling
met het regime der werknemers
qua kosteloze gezondheidszorg
voor gepensioneerde zelfstandigen ; verlichting van de fiskale
druk op de vleeskeuring en in
de viskeuring en -leurhandel ;
versoepeling van de wetgeving
i.z. voornaamgeving en naamverandering ; voorstel tot grenswijziging van provincie-, arrondissements- en gemeentegrenzen en
van de wetgeving op het taalgebruik in bestuurs- en onderwijszaken (2, verband houdend o.a.
met taalgrenskorrektles en met
de Voerstreek).
Van senator Van Haegendoren :
voorstel tot bekendmaken van
nlet-ultgevaardigde
uitvoeringsbesluiten (waardoor goedgekeurde wetten niet worden toegepast) ; inrichting van rijkslnformatiecentra (ter voorlichting van
de thans vaak hulpeloze gewone
man) ; uitbreiding van de pensioenregeling in de prlvé-sektor
tot het personeel van prlvé-inrichtingen voor technisch onderwijs ;
vrijstelling van radio- en tv-taks
voor bejaarden ; Invoeren van
part-time werk In openbare besturen ; mededeling aan de betrokkenen van door openbare
diensten ontvangen aanvragen, cf
klachten van partikulieren ; wetsvoorstel tot taalkundige verbete-

IN DE NEDERLANDSE
KULTUURRAAD
Deze kwam vorige dinsdag bijeen
onder het voorzitterschap van
senator Bascour. Bij de aanvang
protesteerde VU-senator Van Haegendoren tegen de verwijzing
naar gangbare praktijken in kamer of senaat door BSP-kamerlid
Van Elewyck, omdat volgens de
VU-senator de Kultuurraad een
volledig autonoom lichaam is. Het
VU-protest werd door de voorzitter beaamd.
Van haar kant drong VU-kamerlid
Nelly Maes op de spoedige samenstelling van de Kultuurpaktkommlssle aan en ging dan nader
in op de krlsls In het vormingswerk, op de indentiteitskrisls, de
werking der kulturele raden, het

buurtwerk, de kredieturen, het
kunstonderwijs, de onduidelijkheid In het jeugdwerk en eindigde
met te pleiten voor een ruimere
visie op het kultuurbeleld.
VU-senator Van In vroeg aandacht
voor het toeristisch beleid in
Vlaanderen en drong nogmaals
aan op de splitsing van Kommissarlaat-Generaal voor Toerisme
dat tot nog toe ten zeerste in
gebreke blijft.
Laatste VU-spreker was senator
Van Haegendoren, die het over
de sportbeoefening had en er
zich over verheugde dat lichamelijke ontwikkeling en sport qua
infrastruktuur de steun van het
Rijk genieten.

VU-WETSVOORSTELLEN
IN OVERWEGING
Vorige week werden in de senaat een hele reeks VU-wetsvoorstellen in overweging genomen, inkluls twee amnestievoorstellen (zie elders in deze rubriek). Ook In de Kamer
werd een voorstel van VU-kamerlid Anciaux (betr. uitoefening van het beroep van klinisch labotechnoloog) in overweging genomen.
In de senaat was het een VU-optocht : vier van senator
Van Haegendoren (tekens in opdruk op bankbiljetten, bescherming van de politieke rechten van het personeel van het
gesubsidieerd onderwijs ; pensioen aan gewezen missionarissen en het verbod van tekens, gevaarlijk voor de verkeersveiligheid) ; een van sen. Coppieters (regeling jaarlijkse
dotatie BRT/RTB) ; negen van senator Jorissen (wijziging
wetgeving i.z. onderzoek naar de bestaansmiddelen in het
pensioenregime der zelfstandigen ; rust- en overlevingspensioenen van werknemers ; heropening termijn voor erkenning als krijgsgevangene 1940-45 ; rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen ; tweede wijziging i.z. wetgeving rusten overlevingspensioenen voor werknemers ; rechtsgeldigheid voor Duitstalige diploma's van Duitstalige Belgen, behaald in het buitenland ; invoeren van een Duitse taalrol
en vrijwaring der taalrechten van onze Duitstalige landgenoten ; onderwijs uitbouw in het Duitse taalgebied ; oprichting van een Duitstalige provincie.
Ten slotte nog een wetsvoorstel van VU-senator R. Vandekerckhove tot vaststelling van een kapltaalsmlnimum voor
naamloze vennootschappen.
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ring van wetteksten ; versoepeling van de voorwaarden tot het
verkrijgen van een burgemeesters- of schepenpensioen ; overschakeling van het recht vervroegd pensioen toe te kennen
aan arbeiders met een bijzonder
ruw beroep van de paritaire kommissies naar de koning.

BRUSSELS

MINI-PATRIOTISME

Vu-senator Van Haegendoren had
het over het Brussels mini-patriotisme : eerst
beschouwde
deze stad zich lange tijd als de
behoedster van de staat, nu trekt
ze zich terug binnen de enge
grenzen van een Brussels minipartlotisme. Overstappend op de
regeringsverklaring betreurde hij
de afwezigheid van welke aanduiding ook voor de hiërarchisering van de verschillende bestuursniveaus. De huidige funktle-omschrljving van de gemeenten dateert uit de vorige eeuw...
Senator Van Haegendoren sneed
vervolgens
diverse problemen
aan : dienst bij het rekenhof, ter
beschikking van de parlementsleden ; de Belgische bijdrage tot
het Europa der Volken (regionalisering op etnische basis ?) en
dan vooral de kulturele autonomie, die hij qua bevoegdheden
zo ruim mogelijk wenst te zien
interpreteren, tot en met het
recht, verplichtingen op te leggen aan de ondergeschikte besturen.

VLAAMS FRONT HERSTELLEN
VU-senator Vandezande maakte
de historiek van de evolutie vóór
Steenokkerzeel en duwde daarbij verscheidene CVP-prominenten met de neus op sommige
van hun verklaringen « ex catedra » die achteraf volledig door
de feiten werden gelogenstraft.
Niet zij, die de VU om haar verzet tegen de grendelgrondwet van
Eyskens van negativisme en zelfs
desertie beschuldigden
krijgen
gelijk, maar wel de VU, die o.m.
voortdurend gehamerd heeft op
een gesprek van gemeenschap
tot gemeenschap. Perin is er In
geslaagd een wig In het Vlaams
front te drijven, erger nog : de
CVP en de PVV lieten zich daarbij manipuleren. « De enige mogelijkheid om een nieuwe katastrofe voor de Vlamingen te voorkomen bestaat er in, het Vlaams
front te herstellen ».

TAALDEKREET :
GEEN INSTRUKTIES I
Iedereen kent het Dekreet Vandezande op de vernederlandsing van
het bedrijfsleven. Destijds werd
n.a.v. de hetze In de Franstalige
pers met veel tromgeroffel aangekondigd dat er 'n grootscheepse kampanje zou geschieden ter
voorlichting van het publiek en
dat ook de ambtenaren zouden
instruktles ontvangen.
Thans werd door senator Vandezande aan de ministers van Binnenlandse Zaken, Tewerkstelling
en Arbeid, Sociale Voorzorg,
Volksgezondheid en Ekonomlsche
Zaken een parlementaire vraag
gesteld om te vragen welke instruktles aan inspekterende ambtenaren reeds werden verstrekt
en hoeveel overtredingen werden
vastgesteld.
Het antwoord Is veelbetekenend.
Alle ministers antwoordden dat
er nog steeds geen instruktles
aan de ambtenaren werden verstrekt en de hoofdvogel werd
daarbij afgeschoten door de zeer
K Vlaamse » minister van Volksgezondheid, de heer De Saeger,
die zelfs mededeelde dat hij niet
inzag welke instruktles hij desaangaande hoefde te verstrekken.
De heer De Saeger schijnt blijkbaar niet te weten dat hij inspektiebevoegdheid heeft over
niet weinig verzorgingsinstellingen en paramedische instellingen
die subsidies ontvangen van zijn
departement zodat mag nagegaan
worden of dit dekreet aldaar toegepast wordt. Hij schijnt nog
steeds dit niet te beseffen.
Dat zijn ze dan, de ministers van
het « Vlaams Front ».

De vrouw vandaag in Vlaanderen : alleenstaande of in een
gezin, binnenshuis of buitenshuis werkend, jong of ouder,
zij denkt steeds meer na over haar situatie als vrouw.
Zij moet zoveel meer rechtvaardigheid ervaren : op het werk,
thuis, in de maatschappij.
Ze ontwaakte tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen :
toen had ze ontdekt dat ze een deel in de macht moest hebben om haar rechten te doen gelden.
Tijdens de twee laatste parlementsverkiezingen bevestigde
de vrouw haar plaats in de politieke wereld, vergrootte ze
haar invloed.
Ook in onze partij treedt de vrouw steeds meer op de voorgrond. Zij neemt deel aan het verenigingsleven, bekleedt een
verantwoordelijke plaats in de besturen, is niet alleen kaderlid, maar dikwijls ook mandataris.
Zij heeft nagedacht over wat in onze maatschappij moet verbeteren voor de vrouw, het gezin, de kinderen.
Zij brengt haar denkbeeld in voor onze maatschappijvisie over
een vrij Vlaanderen.
De brosjure waarin zij haar ideeën verwoordt, kan je morgen
zondag, voor en na de IJzerbedevaart, te Oiksmuide, kopen.
Daarvoor moet je naar de Boterhalle op de Grote Markt.
Je kan daar tevens de vrouwen ontmoeten, die een werkgroep vormen in de Volksunie en die verantwoordelijk zijn
voor de publikatie.
Wij hopen met je kennis te maken.
(Dit boekje kan ook besteld worden in het VU-sekretariaat,
Voldersstraat 71, 1000 Brussel, prijs : 20 fr.).
Namens de leden van de Vrouwenwerkgroep,
Huguette De Bleecker.

AKTIVITEITEN
VAN HET
DOSFELINSTITUUT
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1976
Op het gemeentelijk vlak beleeft de burger de politiek veel
intenser omdat die daar het dichtst bij hem staat. De gemeente Is de basisgemeenschap van onze demokratie, waar
participatie en Inspraak het best kan gerealiseerd worden.
Daar ook kunnen we onze nieuwe politiek voeren. Dat stelde
de Volksunie reeds voorop In haar kongres van 1970 over
« een leefbare gemeente In een federaal Vlaanderen ». Een
modern gemeentebeleid en kundigheid. Vernieuwing is nodig.
De Volksunie wil na 1976 de Vlaamse gemeenten goed besturen.
Het Dosfelinstituut wil met u nu reeds de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 voorbereiden. Hiertoe richten wij
kursussen in « gemeenteraadsverkiezingen 1976 ». Deze kursus start reeds dit najaar op één plaats in elke provincie,
om volgend jaar voor alle andere arrondissementen en voor
groepen afdelingen georganiseerd te worden.
De kursus bevat vier dagdelen (te organiseren in avonden,
dagen of weekend).
PROGRAMMA :
Ie dagdeel : « De gemeenteraadsverkiezingen politiek voorbereiden »
Praktische voorbereiding van het programma — hoe tot een
goed en eigen programma komen — ontdekken en samenbrengen van problemen — praktische oefeningen.
2e dagdeel : « Propagandavoering »
Vuistregels voor politieke propaganda — wie en hoe aanspreken — algemene vuistregels — praktische oefeningen.
3e dagdeel : « De lijstvorming »
Hoe voorbereiden — nieuwe mensen aantrekken — verhouding mandatarissen-bestuur — menselijke aspekten.
4e dagdeel : « Belang van de gemeente — noodzaak van een
goede gemeentepolitiek »
Deze kursus is vooral direkt gericht op de praktijk en staat
open voor alle belangstellenden uit het D.l.-kader.
Aanvragen tot organisatie en nadere informatie : Johan Beke,
kursusleider. Tribunestraat 14, 1000 Brussel, telefoon : 02/
19.12.02 (nieuw nummer vanaf 19 juli : 02/219.12.02)

WIJ 5

SOCIAK L^l/Ch
SOCIALE INFORMATIE

VAKANTIE-ARBEID
Hoeveel studenten tijdens de maanden
juli en augustus zgn. vakantie-arbeid zullen verrichten in 1974, kan niet bij benadering gezegd worden. Ook officiële
diensten weten dit cijfer op vele duizenden na niet liggen. Ten bewijze hiervan
twee cijfers uit 1972 : 1° De sociale
inspektie registreerde in dat jaar in totaal ongeveer 34.000 kontrakten. 2° Van
de 2.234 studenten die bij kontrole-opdrachten aan een nader onderzoek onderworpen, beschikten er amper 531 over
een schriftelijk arbeidskontrakt. Niet eens
één vierde I
Men kan aan deze cijfers allerlei beschouwingen vastknopen en we gaan dat
onmiddellijk ook doen. Het probleem is
belangrijk genoeg om er de nodige plaatsruimte voor op te offeren. Eventueel komen wij er later nogmaals op terug.
De 2.234 studenten die bij kontrole-opdrachten betreken waren, werkten in
1 007 ondernemingen. Dat is duidelijk
onder de maat. De sociale inspektie moet
in de mogelijkheid gesteld worden haar
kontrole-mogelijkheden heel wat te vergroten en zodoende de markt van de
studentenarbeid
onder daadwerkelijke
kontrole krijgen. Wanneer men daarenboven weet dat van 462 bij die gelegenheid opgestelde processen-verbaal juist
geteld in 24 gevallen gerechtelijke vervolging werd ingesteld, begrijpt men onmiddellijk dat zowel studenten als werkgevers van de illegaliteit geen groot risiko maken.
Het is inderdaad niet zelden zo, dat de
student én de werkgever onder één hoedje spelen en de wet in gezamelijk overleg
overtreden. Hoeven we hier aan toe te
voegen dat het meestal de werkgever is
die uit deze ongezonde toestand de meeste profijten trekt ? En dat de student in
veel gevallen het slachtoffer is van de
soms menigvuldige overtredingen ?
Het is weinig waarschijnlijk dat er een
arbeidsmilieu is waar de verschillende
takken van de arbeidswetgeving meer en
schaamtelozer overtreden worden dan in
het kader van de studenten-arbeid : de
wetten op de jeugdarbeid, de zondagrust,
de arbeidsduur, de nachtarbeid, de vrouwenarbeid, de bezoldigingen en noem
maar op. Dat in vele gevallen de studenten bewust meedoen aan deze wetsovertredingen, is een bittere gedachte die
ik evenwel niet onuitgesproken wil laten.
De arbeidswetgeving is een verworvenheid van de arbeidersbeweging en ze

vormt een belangrijke bescherming van
de lichamelijke, geestelijke en financiële
situatie van de werknemer, in casu de
vakantie-arbeider. Daarenboven tast veel
in deze ongezonde toestand de positie
aan van de regelmatige arbeider en bediende, die de oneerlijke konkurrentie
van de studenten als een bedreiging aanvoelen.
Een en ander is het gevolg van het feit
dat het aanbod van arbeidskrachten de
vraag ruim overschrijdt. De patroon kan
het zich op verschillende plaatsen — aan
de kust bv. — rustig veroorloven te
wachten tot hij een kandidaat krijgt die
geen eisen stelt en alleszins niet de
eis dat de bepalingen van de arbeidswetgeving zouden gerespekteerd worden.
Deze toestand geeft in zeer veel gevallen
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Enz. enz. enz. Het was niet de bedoeling
in deze enkele paragrafen de hele problematiek uit de doeken te doen. We hadden slechts een korte kennismaking op
het oog. Ook onze besluiten zullen kort
zijn.
De student is het aan zichzelf verplicht
zich op geen enkel gebied te laten uitbuiten. Er kan op de vakantie-arbeidsmarkt daarenboven geen sanering tot
stand komen, indien de weinig gewetensvolle werkgevers — er zijn ook andere !
— kunnen rekenen op de medeplichtigheid van een groot deel studenten-arbeiders. Daarnaast dient ook de betrokken
wetgeving aan een grondige herziening
onderworpen te worden. Deze wetgeving
beschermt de jongere niet tegen de
zeer speciale gevaren van de vakantiearbeid, noch tegen de uitbuiting waarvan
hij nu maar al te dikwijls het slachtoffer is. Inzake vakantie-arbeid is waar
wat ook op andere terreinen geldt : De
betrokkenen moet tegen zichzelf beschermd worden.
Vakantie-arbeid is geen vakantie. Helemaal akoord I Maar jonge mensen blijven
toch altijd en overal jonge mensen !

O

B. Wachtgelden
1. Toepassingsgebied
De wet is toepasselijk op ondernemingen of
afdelingen van ondernemingen die gedurende het
verlopen kalenderjaar minstens gemiddeld 20
werknemers tewerkgesteld hadden. Er is sluiting wanneer, tengevolge van het stopzetten van
de hoofdaktiviteit, de effektieven terugvallen op
minder dan 1/4 van het gemiddeld aantal tewerkgestelden tijdens het verlopen kalenderjaar.
De wet is toepasselijk op werknemers die binnen een periode van 12 maand voorafgaand of
volgend op de sluitingsdatum afgedankt zijn.
Voor bedienden geldt een voorafgaandelijke periode van 18 maand en voor werknemers die
deelnemen aan de vereffeningswerkzaamheden
van de onderneming geldt een na-periode van 3
jaar. Enkel werknemers die in België verblijven
en bij de RVA als werkzoekende zijn ingeschreven, komen in aanmerking. Deze verblijfplicht
geldt niet voor grensarbeiders.
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2. Wachttijden
Wachttijden zijn perioden tijdens dewelke wachtgelden worden toegekend.
De duur ervan is 12 maanden, te verlengen met
6 maanden voor volgende werknemers :
— arbeiders die minstens 50 jaar zijn en bedienden die minstens 40 jaar op het einde van
bedoelde 12 maanden :

K
SOEPETERS
Naar het schijnt zijn de « Belgen » nog
altijd de grootste soepeters van Europa.
Volgens een statistiek in Nederland opgemaakt lepelen wij per jaar 75 liter soep
naar binnen.
Alleen de Italianen en de Oostenrijkers
benaderen met ieder 66 liter per man en
per jaar dit Europees rekord. De Nederlanders volgen met gemiddeld 52 liter.
Volgens diezelfde statistiek wordt de
meeste soep nog altijd thuis op de ouderwetse manier gemaakt.
TANDBEDERF
Snoepjes zonder suiker kunnen het tandbederf met 25 tot 30 % verminderen. Tot
dit besluit kwamen tandheelkundigen nadat zij ruim 300 kinderen in de loop van
drie jaar bestendig onder kontrole hielden. De enen kregen uitsluitend suikervrije snoepjes, die speciaal voor het onderzoek waren gemaakt en waaraan een
kleine hoeveelheid saccharine was toegevoegd. De anderen bleven gewone
snoep gebruiken.
Als het besluit van de tandheelkundigen
nu nog doordringt in de hersenen van
de snoepfabrikanten dan hebben zij flink
werk geleverd.
HONORE GEPLUIMD
Dat de indeksaanpassingen voor de lonen
van arbeiders en bedienden je reinste
fiskaal boerenbedrog zijn, zal iedereen
toch wel stilaan doorhebben.
Wat helpt het wanneer het inkomen vin
een jaar tijd, dank zij die aanpassingen,
met 10 % stegen is ? Niemand is er dan
op vooruitgegaan, vermits die aanpassing
slechts de weerslag is van de met evenveel procent gestegen prijzen. Wel te
verstaan de prijzen voor goederen en
diensten opgenomen in de indeks, want
de anderen schieten doorgaans nog veel
vlugger de hoogte in.
Veel erger nog, vermits een deel van die
loonaanpassingen naar de staatskas vloeien, omdat de belastbare inkomens terzelfdertijd de hoogte ingingen. Zeker, de
belastingsschalen worden eveneens aangepast, maar dit geldt alleen voor de
lagere inkomens en dan dikwijls nog niet
eens voor echtparen met een bescheiden
inkomen, die samen uit werken gaan en
waarvan het inkomen wordt samengevoegd.
Is dat een eerlijk spel vanwege de staat,
vroeg onlangs terecht een gekende krant.
Het antwoord ligt voor de hand I
VROEG VERSLETEN

Een van de vele uitwassen van onze moderne samenleving is dat de ouderdom
WILLY COBBAUT
reeds op 15 jaar begint. Tot dit besluit
kwam dr. Thomas Dann, die in het Brits
geneeskundig tijdschrift van leer trekt
tegen ouders die hun kinderen al te zeer
aanzetten tot prestaties.
Er zijn thans kinderen van 10 jaar die
aan slapeloosheid lijden en anderen die
111/03
reeds voor hun elfde jaar kalmeermiddelen krijgen toegediend, aldus dr. Dann.
— bij lichamelijke ongeschiktheid van minstens
« Wij hebben nu al 14-jarige Olimpische
30 % en geestelijke ongeschiktheid van minzwemkampioenen, 12-jarige veteranen in
stens 20 % op het ogenblik dat de wachttijd
de pop-muziek en schaatskampioenen.
begint.
Het is ontzettend welke druk thans op
De wachttijd neemt een aanvang de dag na het
kinderen wordt uitgeoefend om ze meer
beëindigen van de overeenkomst of na de pete doen presteren, thuis op school en
riode waarvoor een opzeggingsvergoeding verdaarbuiten. Deze kinderen worden ertoe
schuldigd is. De jaarlijkse vakantie (t.o.v. de
gedwongen niet hun eigen welzijn na te
werknemer die geen nieuwe betrekking bestreven, maar de dromen en de eerzucht
;«OT*'»r4 van hun ouders ».
kleedt) en de oproeping of wederoproeping onder de wapens schorst de wachttijd.
SPREKENDE FOTO
3. Wachtgelden
De Britse gezondheidsorganisatie maakt
a. Voor werkloze werknemers :
zich zorgen over het feit dat vele vrou— de eerste vier maanden : de helft van het
wen het roken niet laten kunnen tijdens
verschil tussen het referteloon en de
hun zwangerschap. Om de aandacht te
werkloosheidsvergoeding ;
vestigen op het gevaar van de nikotine in
— de tweede vier maanden : de helft van het
de bloedstroom van de ongeboren baby,
verschil tussen 80 % van het referteloon
heeft de Britse gezondheidsorganisatie
en de werkloosheidsvergoeding ;
een half miljoen pamfletten laten druk— nadien : de helft van het verschil tussen
ken van een poedelnaakte zwangere
60 % van het referteloon en de werkloosvrouw met een sigaret in de mond en de
heidsuitkering.
waarschuwing dat in Groot-Brittanië elk
b. Voor de werknemer in beroepsopleiding :
jaar zeker 1.500 ongeboren kinderen het
gedurende de ganse wachttijd de helft van
leven verliezen omdat de moeder rookte
het verschil tussen het referteloon en de
tijdens de zwangerschap ».
loondervingsvergoeding of de verhoogde werkDie al te sprekende foto heeft een storm
loosheidsuitkering.
van protest uitgelokt bij al de organisaties, die zich geroepen voelden de « openc. Voor de werknemer die opnieuw werkt :
bare zedelijkheid » te beschermen. Ook
gedurende de ganse wachttijd de helft van
de jonge vrouw is ten zeerste veranthet verschil tussen het referteloon en zijn
waardigd. Zij had oorspronkelijk toegenieuw inkomen.
stemd in de opname omdat haar was
De wachtgelden worden maandelijks door de
verteld, dat de foto alleen maar als adRVA uitbetaald.
vertentie in twee damesbladen zou verCw.
schijnen.
De Britse gezondheidsorganisatie schijnt
dus niet helemaal betrouwbaar te zijn.

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN
SLUITING VAN ONDERNEMINGEN (II)

negatieve resultaten voor de betrokken
student. Voorbeelden ? Wie nooit regelmatig gewerkt heeft, is lichamelijk niet
opgewassen tegen arbeidsdagen van 12,
14 en 16 uren. En evenmin tegen werkweken van 7 dagen. Noch tegen werkmaanden zonder voldoende vrije dagen.
Voor wie nooit met het arbeidsmilieu
kennis gemaakt heeft, kan het eerste
kontakt met de realiteit vaak ontzettend
hard en teleurstellend zijn. Voor te jonge
mensen kan het vakantiewerk derhalve
niet alleen lichamelijk, maar evenzeer
geestelijk een gevaarlijke bezigheid worden. Vaak beginnen de echte problemen
trouwens eerst na de vakantie, wanneer
de student in zijn vroegere omgeving
terugkeert. Die omgeving is nog altijd
dezelfde, zijn familieleden zijn nog altijd
dezelfden, maar de student zelf is helemaal veranderd. Hij heeft dingen meegemaakt die hij (of zij) niet heeft kunnen
verwerken. Het leven van de volwassenen is niet altijd wat het zou moeten
zijn en nog minder het leven van de
volwassen vakantie-gangers. Dat laat bij
de werkstudent soms diepe sporen na.
Gepaard aan lichamelijk te grote inspanningen en te weinig rust, kan dat kleine
en grote drama's veroorzaken.
De misbruiken op loon-gebied kunnen
minder belangrijk lijken in vergelijking
met wat in vorige paragraaf werd aangeraakt. Ze kunnen nochtans evenmin
geduld worden. Misbruiken zijn misbruiken. Ze moeten bestreden worden. Misbruiken op loongebied bedreigen daarenboven de positie van de regelmatige arbeiders.
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ANTWERPEN
ANTWERPEN (Arr.)
MEDEDELNG
Met de zomerverlofperiode (juli-augustus) voor de boeg, wenst
het arr. bestuur, haar leden, kaderleden en mandatarissen, veel aangenaams, zon en ontspanning. Op
13 september a.s. starten wij op
arr. vlak met onze 1ste nazomerse arr. zitting. Tijdens de eerste
helft van juli, ontvangen alle kaderleden en mandatarissen het
« Arr. kaderblad : Mededelingen
van het arr. bestuur », waaruit de
nodige stof zal te putten zijn
voor onze nazomerse werking.
Het arr. sekr. bukt zich tijdens de
vakantieperiode over een hernieuwde samenstelling en uitgave
van het « Arr. bestuurs-Vademecum ».
BEVLAGGINGSAKTIE
Verheugend is het de resultaten te vernemen van de plaatselijke
bevlaggingsakties,
gevoerd
door onze afdelingen, in het vooruitzicht van onza Vlaams Nationale feestdagen. Onklopbaar bij deze
aktie schijnt onze jongste, zo
juist reeds administratief aanvaarde afdeling Emblem, die op een
tijdspanne van een tiental dagen
een overdonderd sukses wist te
boeken met de verkoopt van huis
tot huis) van 85 leeuwevaandels
(zonder mond- en klauwzeer). Proficiat aan al onze bevlaggingsaktie-kernen, doch heel in 't biezonder aan onze frisse en doorzettende kern Emblem.
ANTWERPEN (Stad)
DIENSTBETOON
Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus grijpt er geen
dienstbetoon plaats door onze
mandatarissen op het sekretariaat in de Wetstr. De zitdag, die
steeds op maandag doorging start
weer terug op 2 september.
KONTAKTBLAD
Deze maand juli wordt het kontaktblad gebust in de 12de wijk,
de 8ste en 10de wijk.
LEDENWERVING
Het lidmaatschap is het paspoort van uw overtuiging. De
prijs is tot heden zeer laag gehouden. Slechts 100 fr. per jaar.
Voor aansluiting kan u steeds op
het sekretariaat terecht. U kan
ook telefoneren. We sturen u de
lidkaart toe. Het legt u hoegenaamd geen verplichtingen op in
de aard van aktieve medewerking.
U wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de aktiviteiten
der afdeling, de vergaderingen,
enz. Bent uzelf al lid, sluit dan
iemand vanuit uw gezin aan. Dat
wordt dan een bijlid genoemd en
kost slechts 50 fr. per jaar. Wil
u ons helpen ? Het verstevigt de
basis van de partij I
VAKANTIE
We 'hebben buiten de normale
werking een druk seizoen achter
de rug (verkiezingen). Onze bestuursleden hebben buiten hun
dagtaak een hoop werk verzet. Vakantie is hun van harte gegund.
Ook het sekretariaat zal met vakantie gaan vanaf woensdag 17
juli. Het is terug geopend op
maandag 19 augustus.
VUJO
Jongens en meisjes beneden
de 25 jaar zijn van harte welkom
in de werkkring van de Volksuniejongeren. Er wordt geregeld vergaderd en nieuwe krachten worden graag aanvaard. Voor afspraak : tel. Anita Viaene 33.91.36
of Ann Monseur, tel. 27.91.14.
BALEN-OLMEN
IJZERBEDEVAART
Vertrek bus : Markt, Balen, om
6 u. Prijs : 140 fr., kinderen 50 fr.
Inschrijven en inlichtingen : lok.
De Leeuwen, Kerkstr. 63, Balen ;
Dillen Ivo, tel. 33201 ; Vaes Georges, tel. 33720.
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
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Ardooie voor deelname aan de
Verschaeve-hulde. Prijs 100 fr. Inschrijven bij Vujo-verantwoordelijke Guido Weyn, Gitschotellei 335,
tel. 21.42.83.
BEVLAGGINGSAKTIE
Ook bij u klauwt de leeuw aan
uw gevel op 11 juli. Wie nog geen
vlag heeft kope er één bij gemeenteraadslid Frans Dirks, Karel Van
den Oeverstr. 26. Prijs : 350 fr.

BOOISCHOT
FEEST
Vandaag 29 juni om 20 u.
dansfeest met het Show Teen
Orkest o.l.v. Jos van Gastel,
met zanger Rivello. Gastvedette : Conny Neefs. 50 fr.
Zondag 7 juli om 14 u. 30 :
groot kinderfeest met : Julito,
Billy White, Gil Ricardo, Tony
Decora en presentator Pol Van
Camp. Inkom gratis.
BORSBEEK
GULDENSPORENVIERING
Op donderdag 11 uli viert ook
Borsbeek deze Vlaams-nationale
feestdag. Bij deze gelegenheid
zal het Reizend Volksteater « Dubbelspel » door Robert Thomas opvoeren in de feestzaal van het
Tyrolerhof. Aanvang te 20 u. De
toegang is gratis. Alle leden worden daarop verwacht en zullen
die dag vlaggen met de «leeuw».
DEURNE
IJZERBEDEVAART
Er wordt ook dit jaar weer een
bus ingelegd naar de IJzerbedevaart op 30 juni. Terugkomst rond
19 u., met mogelijkheid van een
maaltijd in « Trefpunt ». Prijs :
125 fr. (200 fr. met eten). Voor
meer inlichtingen bel 24.08.40 of
in ons lokaal « Trefpunt ».
11 JULI-VIERING
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
11 JULI-VIERING
Donderdag 11 juli om 20 u. 30
vieren de Edegemse nationalisten
de nationale feestdag in gemeenschapscentrum « Drie Eiken ».
Op het programma o.m. samenzang met aan het klavier de bezielende leider van de Halewijnkring, G. Van Hove, film over de
TAK-akties (onder voorbehoud),
toespraak door volksvert. A. De
Beul. Iedereen op post !
60-JARIG
HUWELIJKSJUBILEUM
Wij feliciteren van harte de h.
en mevr. A. Smedts ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijksjubileum. De jubilarissen zijn de
grootouders van ons oud-gemeenteraadslid Vera Smedts. Zij zijn
trouwe leden van de plaatselijke
afdeling van het VVVG. Tijdens
een gemoedelijke ontvangst ten
huize van de familie Smedts werden zij door de VU-gemeenteraadsleden en door de voorzitter letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet.
EKEREN
SOCIAAL DIENSTBETOON
Onze mandatarissen zijn steeds
bereid om u te helpen. Alfons
Bollen, Koekoeklaan 7, tel. :
64.49.43.
Maurits Van Tongerloo, Leliënlaan 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.

Mimi
JUNI
LEEUWEVLAGGEN
Personen die een leeuwevlag
wensen te kopen, kunnen zich
steeds wenden tot het VU-sekretariaat, Geestenspoor 72, Ekeren,
tel. 41.04.41. Inlichtingen hieromtrent worden gaarne verschaft.
EMBLEM
BEVLAGGINGSAKTIE
Op uitnodiging van de VU-kern
verleenden gemeentebestuur en
een paar vooraanstaanden hun
morele steun aan de bevlaggingsaktie. Vijf kernleden gingen van
deur tot deur in de voornaamste
straten van de gemeente. De mikrowagen zorgde voor open ramen
en deuren. Resultaat na ongeveer
500 huisbezoeken : 85 leeuwevlaggen verkocht ! Op 11 juli klauwt
de leeuw nu ook in Emblem. Proficiat voor deze « leeuwen-doorbraak » en de inzet van onze hardwerkende kern.
IJZERBEDEVAART
In samenwerking met het IJzerbedevaartkomitee Broechem organiseren wij onze deelname aan
de IJzerbedevaart. Emblem zal
morgen met een flinke afvaardiging te Diksmuide zijn I
HOBOKEN
VLAAMSE ZIEKENKAS
Elke maandag en dinsdag van
18 u. 30 tot 19 u. 30 In lokaal
« Vlaams Nationaal Centrum »,
Steynstr. 85.
DIENSTBETOON
In Vlaams-nationaal centrum,
Steynstr. 85 : alle woensdagen
van 18 tot 19 u. 30 door 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.
HOVE
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
De autobus vertrekt uit Koningshooikt om 6 u. 30.

30. Diksmuide

IJzerbedevaart. Voor allen I

JULI
5. Hove : Vlaamse week. Zaal Reinaert. Stvilf-ea-ln-avond,
Vlaamse jongeren.
6. Hove : Kaartavond. Zaal Reinaert.
11. Hove : Zangavond met Willem De Meyer in zaal Reinaert.
11. Merksem : 11 juliviering te 20 u. in lok. Vlaama Huls TIJI
(Bredabaan).
11. Edegem : 11 juli-viering te 20 u. in lok. Vlaams Huis Tijl
« Drie Eiken ». Kleinkunst. Spreker : volksvert. A. De Beul.
12. Deurne : 11 juliviering met Louis Verbeeck, te 20 u. in
lok. Trefpunt. Inkomkaarten : 50 fr.
28. Brasschaat : 11 juli-viering. Zaal « Vogelzang .. Mlksebaan 25. Feestredenaar volksvert. Nelly Maea. Muzikale omlijsting : Kris Jacobs.

DKnscBccoon
Senator W. JORISSEN
1 JULI :
MARIEKERKE : Gasthof De Hert, van 18 tot 19 u.
BORNEM : café De Eenhoorn, Stationsstr. (03/80.12.18), van 19 tot 20 u.
WILLEBROEK : bij A. Stykens, Vlnkstr. 23 (03/86.86.49), van 20 tot 21 u.
TISSELT : Leeuw van Vlaanderen, Westdijk 37 (03/78.76.61) van 21 tot
22 u.
Volksvertegenwoordiger H. GOEMANS
1 JULI :
BERCHEM : Grote Steenweg 86 (03/39.02.20), van 14 tot 16 u.
4 JULI :
SCHOTEN : café Tijl, Verbertstr., van 20 tot 21 u.
BRASSCHAAT : café Vogelzang, Miksebaan, van 21 tot 22 u.
KONTICH
IJZERBEDEVAART
De Vlaamse oudstrijders VOS,
gewest Kontich-Edegem leggen
autocars in voor de IJzerbedevaart. Stipt vertrek aan de SintMartinuskerk te 6 u. 30
BEVLAGGINGSAKTIE
Leeuwevlaggen zijn te bekomen
bij : Lok. « Alcazar », Mechelse
stwg 22, tel. 57.13.52 ; « Den Drijhoek », Ooststatiestr, 306, tel.
57.22.72 ; plaatselijk sekr. van de
Nationale Bevlaggingsaktie : F.
De Beukelaer, Kosterijstr 6, tel.
57.09.82.
MERKSEM
GULDENSPORENVIERING
Wij vestigen nogmaals uw aandacht op de Guldensporenmis op
zondag 7 juli te 10 u. in de dekenale kerk van Sint Bartolomeus
te Merksem.
Donderdag 11 juli, vanaf 20 u.,
guldensporenfeest in den Tijl. Er
zal een koude schotel opgediend
worden aan een zeer demokratische prijs. Van harte welkom I

AKTIVITEITEN
VAN HET
DOSFELINSTITUUT
« EEN VLAMING ONTDEKT HOLLAND »
Een zomergastenweek (27 juli - 3 augustus) met medewerking
van het Dosfelinstituut waarin de ontmoeting VlaanderenNederland nadere kennismaking, informatie en ontdekken van
gemeenschappelijke problematieken centraal staan. Er zijn
ook uitstappen.
Parallel met deze week is er de week voor Nederlanders.
« Vlaanderen is meer dan gezellig ». Deze en nog andere
weken zijn een vakantie en vormingkombinatie (de middagen
zijn vrij) en kan individueel of in groepsverband gevolgd
worden. Er is een eigen kinderprogramma.
Inlichtingen, folder en inschrijvingen : Oecumenisch Vormingscentrum Hedenesse-Cadzand (Z. Vl.)-Nederland. Tel.
vanuit België : 91/31/1179.1654.
« BIBLIOGRAFIE VAN DE VLAAMSE BEWEGING ..
Voor studiewerk, voor de geïnteresseerde leek, voor de
historicus, voor de werkers in het « veld ».
Handelend over de periode 1945 - 1970. Een overzicht op
2.750 titels in hoofdstukken onderbracht, met auteursindex.
Genaaid : 188 biz. — Prijs : 150 fr.
Te verkrijgen door storting van het bedrag op rekening nr.
430-0835551-81 (Kredietbank) van het Dosfelinstituut te 1000
Brussel.

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.
MORTSEL
IJZERBEDEVAART
Al onze Ijzerbedevaartdeelnemers wensen wij een welbehouden reis en thuiskomst. De Mortselse deelname is, zoals steeds,
aanzienlijk. Volzette touring-cars
van het Gewestelijke IJzerbedevaartkomitee, tientallen partikuliere wagens, tientallen treinreizigers en de deelname van onze
Mortselse
Vlaams - nationale
jeugdgroepen.
BEVLAGGINGSAKTIE
Voor hen die nog geen leeuwevaandel (raam- of stokvlag) bezitten, doch er wel 300 frankskens
voor over hebben is het « NU »
het gepaste ogenblik om tot deze
blijvende geldbelegging over te
gaan. Zo zult u op 11 juli (Vlaams,
nationale feestdag), samen met
de reeds . honderden • Mortselse leeuwevlagbezitters, het uwe
ertoe bijdragen ONZE nationale
feestdag een werkelik feestelijk
uitzicht en een echte door-Vlaamse stempel te geven. Bestel onmiddellijk
uw
leeuwevaandel
(1,50 - 1,50 m) (nylon) aan 300 fr.
bij
Wim
Claessens,
Pastoor
Deensstr. 19, tel. 55.39.09.
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
150 fr. per volwassene, 80 fr.
jonger dan 14 jaar, kleintjes gaan
gratis mee.
ST-J0B-IN-7-G00R
IJZERBEDEVAART
Morgen zondag 30 juni vertrekken wij te 6 u. aan het Kruispunt.

WIJ 7
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TISSELT
GULDENSPORENVIERING
Kultuurvereniging « De Distel »
samen met talrijke andere Tis
seltse verenigingen organiseert
een grootse Guldensporenherden
king op zaterdag 6 juli in de gemeentelijke feestzaal Begin 19 u
30 Medewerking van aCapellakoor (leiding Noel Heremans) Opvoering van 1 Mijnheer Pirroen »
naar Felix Timmermans door het
Reizend Volksteater
Toespraak
door prof Herman Mertens van
de KUL

WESTMALLE-OOSTMALLEZOERSEL
IJZERBEDEVAART
Vertrek 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

en als het even kan met een
beetje « kleur » terug
WIJ van onze kant draaien de
berichtgeving gedurende juli en
augustus op een laag pitje Tijdens de vakantiemaanden ver
schijnt er ook geen « Scherp gezien », dus met bang zijn als je
mets van ons hoort, in september
komen we terug '
WE ZITTEN NIET STIL

PRETTIG VERLOF
Nu WIJ met de neus voor de
verlofperiode staan, wensen wij
iedereen een prettig verlof Schep
nieuwe moed en kom opgewekt

Dinsdag 18 juni had een eerste
vergadering plaats m b t de gemeenteraadsverkiezingen 1976
na het verlof staan we op 2 jaar
van deze nieuwe krachtmeting

BRABANT
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
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE
(Arrondissement)
SEKRETARIAAT
Het arr. sekretariaat, Kongresstraat 53 te 1000 Brussel, tel.
(02)17.92.18 Is alle dagen open
•lan 18 tot 21 u.
BERG-KAMPENHOUTNEOEROKKERZEEL-BUKEN
IJZERBEDEVAART
Het plaatselijk IJzerbedevaartkomitee legt een bus in naar Diks
muide op zondag 30 juni Vertrek
aan 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 f r , gehuwden 1 person 150 fr
studenten 100 fr
kinderen tot 12 jaar 50 fr
11 JULI
WIJ vieren onze Vlaamse hoogdag door een massale bevlagging
met " de echte Vlaamse leeuw >•
DIENSTBETOON
16 juli
in Fauna Flora te Berg
van 20 u 30 tot 21 u 30
Volgende gemeentemandataris
sen staan ten dienste bij hen ten
•luize en op afspraak
G Van Ingelgom , G Van Der Bist
ML
Thiebaut
gemeenteraadslid
te
Berg
P Vander Vorst schepen
•jan Nederokkerzeel
DUISBURG
DIENSTBETOON
Vlug een telefoontje naar F
Thenaerts 02/57 55 89 en u bent
geholpen

HEVERLEE
AUTOZOEKTOCHT
1ste geel-zwart autozoektocht
(met medewerking van VAB) op
zondag 15 september Vertrek aan
St-Jozefsschool, Waversebaan 95
te Heverlee tussen 13 en 15 u
Omloop van ongeveer 43 km op
goed berijdbare wegen volgens
formule C van het VAB-reglement
(geen snelheid, behendigheid of
tijdsbepaling) Deelnemmgsprijs
1) bij voorinschrijving
leden van
VU en VAB 180 fr , met-leden
200 fr
2) aan de start
leden
VU en VAB 200 fr
met-leden
255 fr Het aantal inschrijvingen
per wagen is onbeperkt Er is
gratis eetmaal bij aankomst voor
de deelnemers (met-deelnemers
kunnen een eetmaal bekomen aan
50 fr
voor zover de voorraad
strekt) Inschrijving kan gebeuren
door storting of overschrijving op
rek nr 734-3320714-25 (bij CERALeuven) van Toilet Paul, Zwaluwenlaan 2, 3030 Heverlee (of door
kontante betaling aan hemzelf)
Uitslag en prijsuitreiking zal in
de Sint Jozefschool rond 20 u
olaatshebben
KEERBERGEN
NIEUWE AFDELING
Donderdag 20 juni ging de
stichtingsvergadermg door van de
39ste afdeling van ons arr, nl
Keerbergen Ziehier het nieuwe
bestuur voorz
Jan Olbrechts ,
sekr
Luc Vermeylen
penningm
Irma Raeymaekers , prop
Florimond Timmermans , org
Alfons Van Weyenbergh
be
stuurslid
Robert Van t Velt
LEUVEN (Arr.)
11 JULI VIERING
Zaterdag 6 juli in de Stads
schouwburg te Leuven om 20 u
grootse 11 juli-viering Sprekers
minister Rika De Backer en sen
M Van Haegendoren Inkom 25
fr Bespreek tijdig uw plaatsen
bij Andre Van Hoof tel 270 14
MEISE
11 JULI
WIJ vieren ons nationaal feest
door bevlagging Wie geen leenwevlaa bezit wende zich tot de
plaatselijke VU afdeling Laat deze
gelegenheid niet voorbijgaan om
uw leeuw te laten dansen '

MERCHTEIVI
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 raadslid Lea Vanden Brande
in samenwerking met licentiaat
H Van Campenhout
Telefonische afspraken
02/
452 71 77
SCHAARBEEK
IJZERBEDEVAART
Voor de eerste maal leggen wlj
een bus in Inlichtingen en inschrijvingen bij Jan Vermeulen,
Zenobe Grammelaan 87 te 1030
Brussel ,tel 02/41 04 07
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 pHjs jongeren
120 fr Prijs voor niet-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 afdelingen die geen bus Inleggen kunnen bij ons inschrijven Kontakt
opnemen met Serkeyn Eugeen, tel
51 34 15.
IJZERBEDEVAART
De afdeling Vilvoorde legt een
bus in naar Diksmuide Prijs per
persoon 150 f r , de kinderen betalen slechts 100 fr Vertrek om 7
u 30 op het Heldenplein

LIMBURG
KANTON BREE
DIENSTBETOON
Provincieraadslid Jaak Gabriels
Aan huis Siemenstraat 28 Gerdingen-Bree (tel
66290), elke
maandag van 17u tot 19u
Voor Meeuwen Ellikom, Wijshagen cafe Verdonck-Sschrijvers
elks 4de zaterdag van de maand
van 9u30 tot lOu
Gruitrode, café Uilenspiegel,
elke 4de zaterdag van de maand,
van 10u30 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
13u30 tot 14u

WIJ 8

Gemeenteraadslid Adriaan Ousters Panhoven 5, Bree staat ook
steeds ten uwen dienste
IJZERBEDEVAART
Vertrek in Bree, Opitter, Tongerlo, Neerglabbeek, Meeuwen,
Bocholt, Gruitrode
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
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 in handen van de plaatselijke VOS-afdeling in samenwerking met de VU Men kan zich nu
GENK
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,
ST-TRUIDEN
IJZERBEDEVAART
Vertrek op zondag 30 juni om
6 u 30 aan de hoofdkerk
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

Tegen die tijd zal het erop aan
komen een eigentij'ds alternatief
te vinden voor de sinds jaren
vast geroeste gemeentepolitiek
Wie op dit vlak wil meewerken
geve een seintje aan Walter Decoene Frans De Cortlaan 56, Wil
rijk

boorte van Cyriel Verschaeve en
waar hem eerherstel zal worden
gebracht voor de diepe smaad
hem vooral de laatste weken aangedaan Prijs
130 fr Inschrijvingen zodra mogelijk In Vleminckhof, Marktplein 8 (tel
53 89 26)

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 ge-

WOIVIMELGEM
LEEUWEVLAGGEN
Vlaggen met de Leeuw gebeurt
op 30 juni (IJzerbedevaart) en 11
juli (Guldensporen en Vlaams Nationale feestdag) Vlaggen verkrijgbaar
Welkomstr 116

JULI
10 IVIerchtem-OpwiJk : Autokaravaan ter gelegenheid van het
11 julifeest
AUGUSTUS
31 Opwijk : Barbecue. Jeugdheem
OKTOBER
26 l\^erchtem : Jaarlijks afdelingsbal.
NOVEMBER
16 Opwijk : Afdelingsbal. Zaal St-Paulus

DicnscBCcoon
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
29 JUNI :
KAPELLE O/D BOS : Mechelseweg 62, van 11 tot 12 u.
Volksvertegenwoordiger V. ANCIAUX
BRUSSEGEIVI-IVIEISE-WOLVERTEM : op afspraak (02/59.54.55), Kleine
Klepperstr. 4, Brussegem.
Volksvertegenwoordiger J. VALKENIERS
1 JULI :
SCHEPDAAL : Gemeentehuis, van 18 u. 30 tot 19 u. 30.
5 JULI :
SCHEPDAAL : Gemeentehuis, van 10 tot 12 u.

GEVRAAGD
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 licentieniveau

Gevraagd
vertegenwoordiger v
firma in medische apparatuur,
voor Antwerpen, Limburg, Brussel
en Vlaams Brabant Vereist
humaniora of gelijk gesteld onder
WIJS, tweetalig (N-F) Kontakt
Vik Anciaux, tel 02/59 54 55
R 83

Gevraagd maatschappelijk assistent Heeltijdse betrekking in een
bedrijf omgeving Leuven Kontakt
opnemen met volksvert
Willy
Kuijpers, Swertmolenstr 23, 3020
Herent, tel 016/296 42.
R 84
Betrekking voor sociaal assistent,
Leuvense omgeving, wordt aangeboden Kontakt via sen M Van
Haegendoren, Guido Gezellelaan
63, 3030 Heverlee, tel. 016/245 45
R 85
Gevraagd
algemeen leidinggevend handelsbediende voor firma
in Vlaams-Brabant 2-talig + noties van Duits Afspraak met de h
Rombouts, Oostvaartdijk 60, Grimbergen, tel 02/51 11 36 (na 20 u )
R 86

GEMEENTE MOL
BIJZONDER PLAN VAN AANLEG
Bekendmaking van het onderzoek
Het College van Burgemeester en Schepenen,
Overeenkomstig de bepalingen der wet van 29.3.1962
gewijzigd bij de wet van 22.4.1970 en de wet van 22.12.1970
betreffende de Stedebouw en de Ruimtelijke Ordening ;
Brengt ter kennis van de bevolking dat het bijzonder
plan van aanleg « Wezel » (streek begrepen tussen Ringlaan,
St Jozefslaan, Balen-Neetlaan) opgemaakt overeenkomstig
de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig
aangenomen in de vergadering van 7.6.1974, op de technische
dienst, IVIarkt 22 iVlol, voor eenieder ter inzage ligt van
30.6.1974, van 10 tot 12 uur.
Ai wie omtrent dit plan bezwaren of opmerkingen te
maken heeft, moet die schriftelijk aan het Schepencollege
laten geworden, uiterlijk op 30.7.1974 te 12 uur.
(Adv.)

GEMEENTE MOL
BIJZONDER PLAN VAN AANLEG
Bekendmaking van het onderzoek
Het College van Burgemeester en Schepenen,
Overeenkomstig de bepalingen der wet van 29.3.1962,
gewijzigd bij de wet van 22.4.1970 en de wet van 22.12.1970,
betreffende de Stedebouw en de Ruimtelijke Ordening ;
Brengt ter kennis van de bevolking dat het bijzonder
plan van aanleg « Ontwerp 2 - 1 ° Leenhof », opgemaakt
overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig aangenomen in de vergadering van
7.6.1974, op de technische dienst, IVIarkt 22 IVlol, voor eenieder ter inzage ligt van 30.6.1974 tot 30.7.1974, van 10 tot
12 uur.
Al wie omtrent dit plan bezwaren of opmerkingen te
maken heeft, moet dit schriftelijk aan het Schepencollege
laten geworden, uiterlijk op 30.7.1974.
(Adv.)

29 JUNI 1974
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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. voörz. Jan Plas
(Peer). Mis dit uniek festijn
niet !

f^^^pppj^
IJZERBEDEVAART
Wij gaan naar de IJzerbedevaart
op zondag 30 juni. Vertrek aan
lok. Zonnehof, Dorpsplein, Zonho-

ven, omstreeks kwart voor zes.
Vervolgens aan de kanaalkom te
Hasselt om zes uur, en aan de
oprit van de autostrade te Kuringen om kwart na zes. De prijs

DKnSCBeCCXMI

AZAERT
Brabantdam 142 GENT

ZELEM : prov. raadslid mevr. I. Decap, Bosstr. 5 (013/416.42), van 18
tot 19 u.
ST-TRUIDEN : U. Driljeux, Terbiest 28a (011/747.64) van 19 tot 20 u.
5 JULI
GENK : Schaapsdries 29 (011/546.40), van 18 tot 19 u.
Volksvertegenwoordiger J. OLAERTS
29 JUNI :
GENK : Neerzijstr. 5, van 9 u. 30 tot 12 u.

nouden in de bovenzaal van het
gemeentehuis. Programma : 19 u.
30 : optocht door het centrum
met de plaatselijke fanfare. Vertrek aan ciné Ritz ; 20 u. : feestzitting met medewerking van het
A-capellakoor
Ertvelde. Samenzang en feestrede. Vergeet niet
te vlaggen met de leeuw.

maand. Ten huize van G. Schaeck
Vosselarestraat 16 te Landegem.
Om 11 uur.
MELLE
ZIEKENFONDS FLANDRIA

»
•
•
•

DIENSTBETOON

P. Matten, Stwg op Aalst 34.

11 JULI

23. Ninove : Fietstocht voor groot en klein. 25 km. Vertrek
Graanmarkt om 10 u., terug om 15 u.

Woensdag : ziekenfonds Flandria. Keizer Karelstr. 80, van 16
tot 18 u.

NIEUWKERKEN
IJZERBEDEVAART 30 JUNI

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

JULI

MERELBEKE

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.

Eerste
donderdag.
Monopol,
Elisabethlaan 61, van 20 tot 21 u.
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.

KflLCnDCR
9. Gent-Centrum vergadert in café Metropole, Koornmarkt,
om 20 u. 30 stipt.

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.

Donderdag : Thierbrauhof, oprit
autostrade, Drongen, van 19 tot
20 u.

VERHURING CEREMONIEKLEDING
MAATKLEDING
CONFECTIE
CHEMISERIE
•
KOSTUUMS
• SPORTVESTEN
•
BROEKEN
• MANTELS
•
REGENMANTELS
• PULLS
•
HEMDEN

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

GENT
SOC.

Tel. 25.42.83

DE MEEST COMPLETE ZAAK VOOR
BETERE HERENKLEDING

Senator J. VANDEKERCKHOVE
1 JULI :

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
Wanzele ; 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
aktie 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
Huls «De Veldbloem» om 7 u. 30.
11 JULI-VIERING
Ertvelde viert, zoals reeds lang
traditie is, de Nationale Hoogdag,
en dit op 11 juli zelf. VU-sen. M.
Coppieters zal er de feestrede

—

Morgen zondag vertrek om 7 u.
op het Dorp, na de plechtigheid
op de IJzervlakte brengen we
een bezoek aan de kust of de
Vlaamse Ardennen. Thuiskomst
verzekerd te 23 u.
HANG DE . BEEST » UIT
De Vlaamse feestdagen naderen, prachtige nylon leeuwenvlaggen te bekomen aan de oude
spotprijs van 270 fr. bij Hilalre
Govaert, Heihoekstr. 72.

30. Ninove : Autokaravaan naar Diksmuide. Bijeenkomst bij

DKnscB^coon
Senator COPPIETERS
1 JULI :
MELSELE café Reinaert, Grote Baan 233, vanaf 19 u.
2 JULI :
BEVEREN VMW, Vrasenestr. 12, vanaf 10 u. 30.
ST-GILLIS
café De Fortuin, Kerkstr. 72, vanaf 19 u. 30.
4 JULI : (of volksvert. N. MAES)
ST-NIKLAAS : Verdurmenstr. 6, vanaf 9u. 30.
Volksvertegenwoordiger F. Baert
1 JULI :
VURSTE : Wannegatstr. (bij Roger Van Gijseghem), van 21 tot 22 u.
GENT : Peerstr. 129 (bij Karel Rigo), van 20 tot 20 u. 45.

ONZE SCHOOL ?

WAARSCHOOT

ERASMUS

IJZERBEDEVAART

NATUURLIJK l

Reis per autocar. Vertrek te 8
u. op het Dorp. Terug rond 20 u.

Pluralistisch, volksnationaal
onderwijs !
Talen - boekhouding - steno daktylo - sekretariaat - journal i s t i e k - e t a l a g e - verkoop - hostessen - m a n n e q u i n s - w e g c o d e
r i j l e s s e n (door de Staat e r k e n d )

WELLE
IJZERBEDEVAART
Zondag 30 juni
naar Diksmuide
St-Elooi, Dorp te
is terun om 21

vertrekt een bus
aan het lokaal
Welle. Deze bus
u.

ZOMERGEM
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Eerste en derde donderdag van
15 u. 30 tot 16 u. 30, Vlaams Huls,
Markt 20, tel. 72.71.37.

WEST-VLAANDEREN

DIr-gen Dries Bogaert
Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN
Tel.
Bondgenotenlaan 121 - 3000 LEUVEN
Tel.
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST
Tel.
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE
Tel.
Thonissenlaan 23 - 5800 HASSELT
Tel.
Sint Jorisstraat 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 45.05.31

»iinscBicoo
Senator W. PERSYN
WINGENE : iedere maandag vanaf 18 u. of op afspraak (051/650.90).

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.
Het programma van deze hulde
die plaats heeft op 11 juli e.k.
staat als volgt vast :
19 u. : ontvangst op het gemeen-
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tehuis en toekenning van het ereburgerschap.

ridan herdacht te leper, ledereen
is welkom.

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.

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.

lEPER (Arr.)
HERDENKING LEURIDAN
Op 29 juni wordt Jeroom Leu-

Volksvertegenwoordiger M. BABYLON
ROESELARE : Westlaan 145, 16 tot 19 u. (of op afspraak : 051/20.208).
Volksvertegenwoordiger L. VANSTEENKISTE
29 JUNI :
VICHTE : Harelbekestr. 35, tel. 77.376, van 16 tot 17 u.
HARELBEKE (STASEGEM) : café « De Zwaan, Plaats, tel. 211.50, van
17 u. 30 tot 18 u. 30.
1 JULI :
LENDELEDE : café De Handboog, Plaats, tel. 313.14, van 11 u. 30 tot 13u.
KORTRIJK : 1302, Burg. Reynaertstr. 9, tel. 117.56, van 17 u. 30 tot 19 u.
WEVELGEM : Vredestr. 10, tel. 443.32, van 20 tot 22 u.

WIJ 9

WIJ lli D€ lO-KSUNK
KORTRIJK
11 JULI-VIERING
Traditiegetrouw richt de afdeling een 11 juli-viering in. Dit in
lokaal 1302, Burgemeester Reynaertstraat om 20 u. De afdeling
is bijzonder trots er te zijn in geslaagd als gastspreker naar Kortrijk te hebben kunnen lokken .
Meester Frans Van der Eist, algemeen voorzitter van de VU.
INSTUIF
Wat trouwens ons lokaal betreft • sinds 1 juni mogen wij ons
verheugen op een gloednieuw stel
uitbaters : de jeugdige Sonja en
Roeland vieren daarenboven hun
inkom door een feestelijke instuif op vrijdag 5 juli om 20 u. 30,
natuurlijk in lokaal 1302
PAPIERSLAG
Zoals waarschijnlijk elke VUkas heeft ook de onze (na de
verkiezingskampanje en gezien de
steeds stijgende inflatie) met
ernstige zorgen af te rekenen.
Daarom richt de afdeling een papierslag in Elke eerste zater-

dag van de maand wordt uw overbodige papiervoorraad (ook karton : hoge waarde doet onze penningmeester opmerken) afgehaald.
Inlichtingen bij Walter Maes, 't
Hoge tD8E, tel. 056/171.22).
WINGENE
T-DANSANT
Voor de jongere leden : T-dansant ten voordele van de Vlaamse Vriendenkring. Zaterdag 13 juli
vanaf 19 u. Zaal Club Taiga, Markt.
Inkom 50 fr. DJ Guido.
BLANKENBERGE
DIENSTBETOON
Zich wenden tot gemeenteraadslid Jef Fryns, 78, de Smet de
Naeyerlaan, tel 050/42239 of tot
H. Van ijRssel, KOO-lid, 25, K.
Boudewijnlaan, tel. 050/41201.
VAKANTIEJOB
Gevraagd : studenten, meisjes
en jongens, vanaf 16 jaar, voor
juli of augustus. Zich wenden tot
Em. Duysters, spijshuis Béarnaise,
de Smet de Naeyerlaan 86, 8370

Blankenberge, tel. 050/43654.
IJZERBEDEVAART
Er wordt een autobus Ingelegd
naar de IJzerbedevaart te Diksmuide morgen zondag 30 juni. De
vertrekuren zijn als volgt vastgelegd en zullen stipt gevolgd
worden : station Wenduine 8 u.,
station Blankenberge 8 u. 25, Zeebrugge Muur, brug en kerk 8 u. 30,
Zuienkere (Kruiskalsijde) 8 u. 40.
Wees dus tijdig aan het vertrekpunt. Prijs met terugreis over Alveringem : 50 fr. Geen voorininschrijving. Vlamingen allen op
post !
SIJSELE-OEDELEM
11 JULI-VIERING
Op zaterdag 6 en zondag 7 juli
heeft in het Kultureel Centrum te
Sijsele, Stationsstr., een 11 julifeest plaats, ingericht door de
plaatselijke VU-afdeling SijseleOedelem. Op 6 juli wordt om 18
u. de kunsttentoonstelling met

R. Flement en De Man met een
receptie geopend. Tevens wordt
de diamontage « Vlaanderen »
in overvloeiïng vertoond en dit in
première. De tentoonstelling en
de diamontage blijven nog heel de
avond toegankelijk.
Zondag is de kunsttentoonstelling en de diamontage geopend
vanaf 11 u. Om 20 u. volgt als
apoteose, het avondfeest. De
feestredenaar is niemand minder
dan VU-sen. Guido Van In. De kabaretgroep « 't Phadt » verzorgd
de verdere avond alsook voordrachtkuntenares Gudrun Van de
Walle. Doorlopend is een cafetaria geopend.
De kunsttentoonstelling en de
diamontage zijn gratis toegankelijk voor het publiek. Voor het
avondfeest bedraagt de ingangsprijs 35 fr. per persoon of 100 fr.
voor een familiekaart. Kaarten
kunnen bekomen worden op het
sekretariaat, Oedelemstwg 57 of
bij de bestuursleden.

Verg. nr. 1185 Kat. A

GRIEKENLAND
Vluchtregeling
Boeing 727 Olympic Airways (lijnvlucht)
14u.45
Zaventem
13u.45
19u.50
Athene
10u.15
KRUISVAART EN RONDREIS
Vertrekdata
6, 13 en 20 juli, 3 en 10 augustus, 14 september.
Programma :
Ie dag : Vlucht Zaventem-Athene.
2e dag : Verblijf te Athene, met halfdaags geleid bezoek aan
de Akropolis en omgeving.
3e dag : 's Morgens, geleid bezoek aan het moderne stadscentrum en het Nationaal Muzeum. In de late namiddag, per autocar
naar Piraeus, waar afvaart te 20 u. met de « Romantica » van de
Chandris Cruises. Avondmaal aan boord. Logies in tweepersoonshutten
4e dag : Landing m Delos omstreeks 8 u. Bezoek aan het tempeleiland Naar Mukonos, het schilderachtigste eiland van de
Kukladen.
Se dag ' Aankomst te Koesadasi, in Klein-Azië. Uitstap naar Efesos en bezoek aan de vermaarde tempelstad. Afvaart te 11 u.
naar Patmos, waar aankomst te 16 u Ezelritje en bezoek aan het
vermaarde Byzantijnse klooster.
6e dag : Landing op Rodos omstreeks 8 u. 's Morgens uitstap naar
Lindos. 's Namiddags vrij Gelegenheid tot fakultief bezoek aan
de voornaamste bezienswaardigheden van de oude ridderstad

7e dag : Aankomst Herakleion op Kreta te 10 u. 's Morgens, bezoek aan het muzeum, waar de belangrijkste vondsten van Knossos bewaard worden, 's Namiddags, uitstap naar Knossos en
bezoek aan de opgravingen en de rekonstrukties van het Minoisch paleis. Afvaart te 17 u. en door de Kretenzische Zee naar
Piraeus.
8e dag : Ontscheping na het ontbijt. Vertrek voor de vijfdaagse
klassieke rondreis, per autocar naar Oud-Korinthe en Mukene,
door Argos naar Epidauros, het heiligdom van Asklepios. Verder
naar Nauplion voor avondmaal en verblijf.
9e dag : Door de vlakte van Argos en de Arkadische heuvels,
via Tripolis en Vytina, naar Olumpia. Na het middagmaal, bezoek
aan de opgravingen en het muzeum.
10e dag : Vervolg van het bezoek aan Olumpia. 's Namiddags
over de golf van Korinthe naar Itea en Delphi. Eerste bezoek
aan de vermaarde orakelstad, aan de voet van de Parnassos.
11e dag : 's Morgens, verder bezoek aan Delphi. Na het middagmaal, naar Kalambaka.
12e dag : 's Morgens naar de Meteoren en bezoek aan de kloosters, 's Namiddags op weg naar Athene en bezoek aan het slagveld en het monument van de Termopulai.
13e en 14e dag : Vrij verblijf in Athene.
15e dag : Vlucht Athene-Zaventem

Inlichtingen : 2000 ANTWERPEN — St-Jakobsmarkt 45-47 — Tel. (03)31.76.80 en in al onze kantoren.

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 (A1 hoger paramedisch van het korte type). Gehuwd. Zoekt aangepaste werkkring Antwerpen of omgeving.
Voor verdere kontaktname : N.
Maes, Charlottelaan 115, St-Niklaas.
R 70
17-jarige studente, zoekt vakantiewerk. 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

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

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 : D e B r u y n l a a n 1-3
ROESELARE : H . Consiencelaan 4 6

tel.
tel.
tel.
tel.

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

22-jarige jongeling, hoger middelbaar onderwijs (ekonomische
afdeling) zoekt passende betrekking als bedlende. Tel. 02-55.18.43.
R 73
Zoekt aangepast werk, ergens in
Vlaanderen, juffrouw ,technisch
ingenieur industriële scheikunde
+
gistingsbedrijven
(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 scheikunde (4 jaar) zoekt passende betrekking. Schrijv. of bellen naar
W. Jorissen, Louisastr. 31, Mechelen (015-43596).
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

WEEKBLAD
WIJ
VLAAMS
NATIONAAL
WEEKBLAD
Hoofdredakteur: Paul Martens
Redaktie en publiciteit : Drukpersstraat, 20, 1000 Brussel.
Tel. 02/17.97.98 (liefst In de
voormiddag)
Abonnementendlenst: Voldersstraat, 71, 1000 Brussel.
Tel. 02/12.51.80.
350 fr.
Jaarabonnement :
195 fr.
Halfjaarlijks
105 fr.
Driemaandelijks
500 fr.
Steunabonn. (min.)
10 fr.
Losse nummers
Alle stortingen voor het blad
op prk. 1711.39 van . Wij .,
Voldersstraat, 71, 1000 Brussel.
Verantw. uitg. : F. Van der
Eist, Belzegemstraat, 20, 1120
Brussel.
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
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
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
— 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
Gevraagd : Inwonend dienstmeisje of bekwame huishoudster, op
kasteel Boterlaerhof te Deurne
bij Antwerpen, tel. 03/21.33.29)
R86

5de ZEEZANGFEEST TE OOSTENDE

BESTUURSSEKRETARIAAT
BOEKHOUDEN
INTERNATIONALE
HANDELSBRIEFWISSELINC
GEEN ALGEMENE VAKKEN
GEEN AANVANGSDIPLOMA
KINDERBIJSLAG
PLAATSINGSDIENST

WIJIO

Vrijdag 12 juli in het Casino-Kursaal te Oostende om 20 u. 30 stipt.
Programma :
Teater Mime Frederik Van Melle uit Gent.
Willem Vermandere.
Het « Loze Vissertje », gemengd koor uit Oostende.
Roger Danneels aan het Hamond-Orgel.
Lode Dieltiens en Godfried Pauwels dirigeren de Massaliederen.
Presentator Eddy Dewit.
Regie Joris Sustrenck.
Dr jur. Valeer Portier, algemeen voorzitter van het ANZ zal er de feestrede uitspreken.
Toegangsprijs : 100 fr.
Voorverkoop : Kantoor VTB, Kerkstraat 14, Oostende van 14 tot 18 u.
(059/783.61), PR nr VTB-Oostende 127856.
Dit feest werd georganiseerd door het Algemeen Nederlands Zangverbond West-Vlaanderen met medewerking van VTB-VAB en in samenwerking met het 11-juli-komltee Oostende en het •• Noordstarfonds i>
vzw Kulturele Stichting van •• Noordstar en Boerhaave Gent », onder de
auspiciën van het Provinciaal Bestuur van West-Vlaanderen en het
Stadsbestuur van Oostende.
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THE SUGERLAND EXPRESS

Steven Spielberg behoort tot oe
jongste lichting van Amerikaanse kineasten, waarvan hij dan nog
één der jongsten (hij is 26) is
Zijn eerste film, « Duel », werd
eigenlijk gemaakt voor de TV,
maar werd opgemerkt door zijn
kwaliteiten en suspense, en waardig bevonden om op het grote
bioskoopscherm te worden vertoond. « Duel » vertoonde weliswaar nog zwakheden, maar hield
beloften in. Een kineast beoordeel je niet naar zijn debuutfilm,
dus ook Steven Spielberg niet.
Maar je mag hem wel beoordelen
naar zijn tweede film, « The Sugerland Express », die niet meer
de zwakheden maar wel de kwaliteiten van « Duel » heeft en die
trouwens goed werd bevonden
om de Amerikaanse kleuren te
Cannes te verdedigen. Hij kaapte
er de prijs voor het beste scenario weg (scenaristen zijn Hal Barwood en Matthew Robbins).
Tussen • Duel » (Nederlands titel
« Het Tweegevecht »), dat de
terreur beschrijft van een vrachtwagen die een personenwagen
doodsgevaarlijk dwarsboomt, en
« The Sugerland Express » Is er
een duidelijke verwantschap in
tematiek. Beide films zijn uitingen van de hedendaagse Amerikaanse man-auto-mentaliteit (zoals vroeger ridder-paard). De aktie speelt zich volledig in en rond
auto's af. Zonder auto kan men
niets meer : zich niet meer bewegen, zich niet meer ontspannen, niet meer werken, kortom
niet meer leven. Steven Spielbergs
film
Is
In
die
zin
dan ook meer sociologisch dan
psychologisch. Het verhaal is
slechts een aanleiding om een
mentaliteit weer te geven ; de
personnages zijn slechts prototypen, die psychologisch weinig
worden uitgediept.
Spielberg en zijn scenaristen vertrokken nochtans van een falt-

divers, een autentiek gebeuren
Twee jonggehuwden, Lou Jean en
Clovis Poplin, werden betrapt op
winkeldiefstallen en moesten een
tijdje de gevangenis in. Lou Jean
kwam het eerst vrij en zag onmachtig toe hoe ze uit haar ouderlijke macht werd ontzet en hoe
hun baby werd uitbesteed bij rijke mensen in Sugerland. Impulsief smokkelde zij haar man uit
het werkkamp, waar hij nog amper vier maanden voor de boeg
had, en beiden trokken al liftend
naar Sugerland. De eerste lift
was reeds een tegenvaller en ze
zagen zich verplicht een officier
als gijzelaar te nemen en met
diens politiewagen tot Sugerland
te rijden. Aldra werden ze geeskorteerd door een zeventigtal
auto's (van politie en van nieuwsgierige, grotendeels simpatiserende burgers). Gelukkig hadden ze
met kapitein Tanner te doen, die
er een prestigezaak van had gemaakt in zijn hele karrière geen
mens te moeten doden. Geweld
werd dus vermeden, maar toch
werd Clovis In Sugerland neergeknald, zij het niet dodelijk. Het
jonge paar werd niet ongestraft
gelaten, maar na 18 maanden gevangenis kregen ze dan toch hun
baby terug. Aldus Spielberg in
een naschrift.
Zoals gezegd werden de personages weinig uitgediept en Spielberg neemt ook geen stelling pro
of contra In. Als kijker ga je echter wel vlug — net als de grote
Amerikaanse massa — simpatie
voelen voor Lou Jean en Clovis,
die weliswaar vrij Impulsief en
misschien
wel
onverantwoord
handelen, maar tenslotte toch gedreven worden door liefde voor
hun kind.
Net als in « Duel » toont Steven
Spielberg zich hier een knap monteur, die bovendien lichtvoetigheid, suspense en dramatiek handig tot één geheel weet te vervlechten. Met « Sugerland Express » bereikt hij in elk geval
zijn doel : zoveel mogelijk mensen aantrekken en deze mensen
doorheen een goed vertelde geschiedenis iets meedelen. Dat
« iets » heeft dan wel betrekking
op de kijker zelf, In zover deze
deel uitmaakt van de gemeenschap die Spielberg afschildert.

HILDE DEKEYSER

Charlton Heston vecht, anno 2022, voor de waarheid.
Een ontstellende waarheid in een pessimistische toekomstfilm.
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Een beeld uit « The Sugeri'and Express» : Amerika is een land van auto's.
SOYLENT GREEN

Goede science-fictionfllms
zijn
zeldzaam. SF Is een moeilijk te
verfilmen genre. Maar SF-liefhebbers, waaronder ik mezelf reken,
kijken toch telkens met grote
verwachtingen uit naar ledere
film die in het genre uitkomt.
Bij « Soylent Green » mogen deze
verwachtingen niet te hoog liggen.
Het scenario van de film, dat gebaseerd Is op de roman « Make
Room ! Make Room I » van Harry
Harrison, bood nochtans de mogelijkheden en hier en daar zijn
die ook wel benut. We bevinden
ons in het New York van 2022.
De stad, net als alle overige steden, puilt uit door overbevolking
en het platteland is één versterkte
burcht, want het weinige
voedsel dat er kan gekweekt
worden, wordt streng bewaakt.
De pollutie heeft zo'n verregaande vernieling aangericht, dat echt
voedsel nog slechts het voorrecht Is van een handjevol rijke
gepreviligeerden. De armen, dat
is de grote massa zonder een
huls, moet zich tevreden stellen
met een syntetlsch voedsel :
« soylent
green ».
Urenlang
schuift men aan in de rij voor
een handjevol van die groene
beschuitjes of voor wat zuiver
water. Politieman Thorn (Charlton
Heston) komt, via een niet zo
alledaagse moord (en dagelijks
gebeuren er in New York zo'n
200-tal I), op het spoor van de
herkomst van de soylent green.
Het is een ontstellende waarheid.
Maar Thorn is geen James Bond
anno 2022 : hij is niet in staat
het raderwerk te doen stoppen.
Eigenlijk is « Soylent green » een
mengeling
van science-fiction,
een politieverhaal en vooral suspense. De echte science-fictionelementen komen echter maar
mager uit de verf, terwijl de
suspense onvoldoende opgedreven wordt, mede doordat men
als kijker vrij vlug de herkomst
van de soylent green vermoedt.
De film mist ritme en kineast
Richard Fleischer mist duidelijk
kreatieve verbeelding.
Toch bevat de film enkele prachtige sekwensen. Zo bvb waar
een kontesterende menigte wordt
opgeschept in afvalwagens. Of
deze waar Thorn voor het eerst in
zijn leven echt voedsel eet En
de mooiste sekwens is wel deze
waar Thorns vriend (eigenlijk zijn
« boek », want echte boeken bestaan al lang niet meer) naar het
home-van-de-dood gaat en er op

de tonen van lichte klassieke
muziek en kijkend naar Idyllische
beelden van de wereld van vroeger zachtjes sterft.
Volgens « Soylent green » ziet
de toekomst er voor de vrouwen
allerminst rooskleurig uit, want
hun hoogste maatschappelijke positie is deze van • meubel • :
ze worden gewoon als deel van
een
appartement
verhuurd
Jammer dat die « meubels » door
Richard Fleischer werden benut
om een aantal volledig overbodige sentimentele scènes in de
film te smokkelen. Ook hierdoor
wordt de suspense
allerminst
gediend !

De vertolkingen zijn wel een
pluspunt voor deze film ; Charlton Heston geeft — uitzonderlijk
— in de rol van Thorn een « menselijke » vertolking ten beste,
terwijl E.G. Robinson (Thorns
• boek ») ontroerend Is in zijn
laatste akteerprestatie (hij stierf
kort daarop).
Wie van science-fiction houdt zal
de film « Soylent green • niet
links laten liggen. Maar zoals gezegd
stel de verwachtingen
niet te hoog ; ergens net boven
de middelmaat beantwoordt net
aan wat de film te bieden heeft
HILDE DEKEYSER

O fiLms
ZATERDAG 29 JUNI — RTB
LA CHARGE DE LA BRIGADE LEGERE
Vooroorlogse avontuurlijke verfilming van een episode uit de Krlmoorlog. Kineast Michael Curtiz ging minder kritisch tewerk dan Tony
Richardson die in 1968, onder dezelfde titel en vertrekkend van dezelfde
oorlogsepisode een sociaal kritische anti-oorlogsfilm verwezenlijkte.
Met Errol Flynn, Olivia de Havilland, Nigel Bruce e.a.
DINSDAG 2 JULI — RTB
DERNIER ATOUT (1942)
Frans politiefilm van de hiermee debuterende Jacques Becker. Een humorvolle aktiefilm, waarin politie en gangster in een fantaisistisch en
zonnig klimaat met mekaar gekonfronteerd worden. Met Raymond
Rouleu, Georges Rollin, e.a.
DONDERDAG 4 JULI — RTB
LE TRESOR DE LA SIERRA MADRE (Treasure of the Sierra Madre De Schat van de Sierra Madre) (1947)
De avonturen van enkele goudzoekers in Mexiko. Een psychologisch
waardevol tema dat — niettegenstaande enkele langdradigheden —
door John Houston met de nodige stielkennis tot een bloeiend en
sober geheel werd uitgewerkt. Uitstekende rollen van Humhprey
Bogart, Walter Huston en Tim Holt.
VRIJDAG 4 JULI — BRT
THE HELLSTROM CHRONICLE (1971)
Dokumentaristische tesisfilm, waarin Walon Green een niet bestaande
geleerde, Hellstrom, laat vertellen hoe het insekt zich voortdurend
aanpast en hoe het de mens, die zichzelf langzaam vernietigt, zal overleven. De dokumentaire beelden bieden een hallucinante kijk op de
wereld der insekten, maar de kommentaar is slechts pseudo-wetenschappelijk en aanvechtbaar.
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NATIONALE

LOTERIJ

flflnBcuoLcn
Schoonheidsinstituut

-

Parfumerie

ESTHETICA
14 ae T R A N C H E

HOGE LOTEN

D a m b r u g g e s t r . 55
2000 A n t w e r p e n - T e l . 33.72.99
T u r n h o u t s e b a a n 107
2100 D e u r n e - T e l . 24.80.80
MET

O

a l Xtwaalf miljoen
Q

Sxéén miljoen
3 X een half miljoen

VOLKSWAGEN
GEEN

PROBLEMEN

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

SOMBERO
Vlaamse
camping
in
Spanje
Inl. M a r c e l C A M U
D o r p s s t r . 64 - 1790 HEKELGEM

Tel. (053)671.32
T r e k k i n g op w o e n s d a g
10 J U L I
HET BILJET
HET TIENDE :

230 fr.
25 fr.

V I S S E N BIJ HOOG TIJ . . .
W I N N E N M E T DE NATIONALE LOTERIJ

Instituut P. VERMEIR
A a l s t , Dirk Martensstr. 58, 0 5 3 / 2 0 5 . 1 6
Dendermonde, De Bruyniaan 1 - 3
052/215.14
Kortrijk,
Gentsestwg
37. 056/120.61
Roeselare, Consiensestr 4 2 , 0 5 1 / 2 3 7 . 2 0
Bestuurssekretariaat
(dag- en weekeindles) - t o t v i e r t a l i g e s t e n o - d o k t y l o ,
t o t v i e r t a l i g e briefwisseling, konversotie, boekhouden.
Kinderbijslag - Plaatsing.

Cro«p«n en maatschappijen alterkande f f I

Brouwerij

Speciaal voor U bedacht

MOORTGAT
BREENDONK
tel. (03)86.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades
Bljhuizen : Cogels Osylel 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel. ( 0 3 ) 3 6 . 1 0 . 1 1
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel. ( 0 9 ) 2 2 . 4 5 . 6 2

L e u v e n s e s t r a a t 58,
1800 VILVOORDE
TEL. (02)51.03.86
Alle grote
uitgaven
en ook... alle
kleine.

« CROENSPAAN »
RUSTHUIS
N i e u w b o u w - rustige omgeving
VALIEDE e n MINDER-VALIEDE
personen
V l a a m s - n a t i o n a l e eigenaars
Langeweg 34 B - 1900 Overljse
( M a l e l z e n ) - Tel. ( 0 2 ) 5 3 . 9 1 . 6 2

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

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

LUSTRERIE

MARC DE VRIESE
Voor

WANNEER HET O M UV/
VERLICHTING G A A T .
Bon. Ruzettelaan 5 6 ,
Assebroek - Brugge
Grote Baan naar Kortrijk

KUNSTGEBITTENHERSTELLINGEN
VAN DER KLEIN
TANDTECHNISCH LABORATORIUM
Chazailaan 83 - 1030 Schaarbeek
Tel. 34.06.43 om na 18 u. 25.46.42

Dorpsplein,

de Vlamingen in Brussel
en Vlaams Brabant

Aanbouwkeukeni
HELEMAAL naar maat.
Apart en per klant gemaak.
Niet d u u r d e r d a n s e r i e f a b r i k a t i e ,
en z e l f s b e t e r 1
Prijsbestek e n s t u d i o z i j n gratis.
K e u k e n b e d r i j f R. R O S S E Y
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort
Tel. ( 0 5 8 ) 2 3 5 . 8 1

FREETIME FLAT
INTERNATIONAL pvba

DE OUDE KRING
Café - VU-lokaal

Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksljde
tel. ( 0 5 8 ) 5 2 7 . 7 7
Leopoidl. 260 - 8430 Middelkerke

Heusden-Limburg

BRANDBESCHERMING
met aangepast materiaal van een
bedrijf met ervaring :

pvba ALBAG
Ninoofse Steenweg 515
1711 ITTERBEEK - Tel. 0 2 / 2 1 . 1 9 . 0 9

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

tel.

(059)322.60

V e r h u r i n g en v a r k o o p v a n m o d e r ne, n i e u w e a p p a r t e m e n t e n en s t u dios - b u n g a l o w s e n caravans
s o m m i g e n met p r i v a a t z w e m b a d g e l e g e n te Koksljde, O o s t d u i n k e r ke en M i d d e l k e r k e - h u u r per
m a a n d , per w e e k , per w e e k e n d
of een p e r i o d e naar e i g e n smaak.
Vraag i n l i c h t i n g e n - Schrijf o f t e lefoneer.

WALTER ROLAND
gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let o p het huisnummer I )
Telefoon ( 0 3 ) 3 6 . 8 6 . 6 2

Vlamingen,
1 ^ 1 vraag GRATIS
• • ? t l advies voor u w
^ ^ ^ ^ hypotheek-leningen
^ ^
( I e en 2e r.)
en u w bouwgrondkredieten
aan de

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

« Villa Christina » heeft 4 app. ter
uwer beschikking en it gelegen op
50 m v a n het strand. - I n l . en
prosp. te bekomen bij :
H. V A N RiJSSEL
K. Boudewijnl. 25, Blankanberge
Tel . ( 0 5 0 ) 4 1 2 0 1

BOEKHANDEL TUL

ALLE MONTUREN

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

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

DIRK MARTENS
AALST

NINOVE
Beverstraat 24-26
Tel. ( 0 5 4 ) 3 3 1 . 0 5

P.V.B.A.
Lange Zoutstr.

30, 29-33, 36-38
Tel. ( 0 5 3 ) 2 4 0 . 6 0

I N T E R E S S A N T
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur
een der beste Oberbayern-orkesten
Middag- en avondmaal in groep : gezellig fijn, goed en goedkoop. De grote specialiteiten zijn : Och»en$chwanz«uppe Hongaarse goelasj - Eisbein mlt Sauerkraut - Kip aan het spit Krachtvleesschotel beter dan In Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 0 1 6 / 2 8 7 . 7 2 - 1500 zitplaatsen
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 0 3 / 3 1 . 2 0 . 3 7 - mooiste zaal van
de stad
LEUVEN (Bierkelder) ; Oude Markt 1 1 . Tel. 0 1 6 / 2 6 8 . 6 9 mooiste kelder van Europa.
BRUSSEL : Nieuv/brugstr. 28. Tel. 0 2 / 1 8 . 7 4 . 8 9 . mooiste van
Brussel
AALST (Klaroen) : Autov/eg. Tel. 0 5 3 / 2 2 8 . 5 3 . 1.000 plaatsen
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1 . T. 0 5 6 / 7 5 1 . 3 6 - 2.400 p i .
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 0 3 / 5 7 . 3 0 . 3 2
TORHOUT : Stwg Torhout-Llchterveide. 2.000 pi. T. 0 5 1 / 7 2 8 . 2 2
DRONGEN : A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel. 0 9 / 2 6 . 7 4 . 3 2
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 0 1 1 / 7 3 6 . 3 0
KESSENICH : Venlo Seenweg - Tel. 0 1 1 / 6 1 9 . 7 1
KNOKKE : Sfwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. Tel. 0 5 0 / 5 0 2 . 9 6
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 0 1 1 / 3 2 0 . 5 1
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 0 5 9 / 3 2 0 . 8 6
W i | zoeken d r i n g e n d : als m e d e w e r k e r s : Ernstige f a m i l i e s
w a a r v a n de man of de v r o u w de k e u k e n kan leiden — Vast
loon - Kost en i n w o o n gratis - In regel met de sociale w e t Liefst mensen v a n 't vak.

Vlaamse Leeuwen (gedrukt. Katoen venstervlag met f rennen 1 0 0 x
1 5 0 - 3 7 5 fr. — Katoen mastvlag 1 5 0 x
ISO - 3 7 5 fr. - Met
frennen 4 7 5 fr. — Nylon mastvlag 1 5 0 x 1 5 0 - 5 6 5 fr.
Ivlet frennen 6 6 5 fr. — W o l 2 0 0 x
2 0 0 : 1 2 6 0 fr. M e t frennen 1 3 7 5 fr.
Alle geborduurde vlaggen 1 5 0 x
225 - 200 X 200 - 200 x 300 3 0 0 - 3 0 0 en alle andere modellen
in stock.
VRAAGT PRIJSLIJST :

Paul SUYS
Molenvett

50, Herentals 2410

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en
w i e g e n - stoelen en looprekken - schommels - kamervertleringen - wastafels en waskussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen ping-pongtafeis - badkleding en alle toebehoorten - r o l - 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 - lessenaar* borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels.
—

ZEER VOORDELIGE

PRIJZEN

—

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

het funktioneel kombinatiemeubel in eigentüdsQp
nuttig, esthetische vorm.
Onze
studiedienst
lost
uw
woonprobleem
gratis op

Schrlftell|k aanbieden b l | : ABTS i TIentestwg 128, Korbeek-lo

HOUTWORM ?
Behandeling van dakwerken tegen alle houtinsekten.
TWmTIG JAAR WAARBORG.
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans het
land. P.VBA. INDUSTRADE Vanderzijpenstr.
12 Wemme! (BL) - Tel. 02/79.20.0C.

10%vr.V.U.Ieilen
KOSTUUMS

V E S T O N S - BROEKEN - P A R D E b b U b
OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDING

VERMEESCH

Steenhouwersvest, 5 2 Antwerpen Tel. 03.31.35.83

Turnhoutsebaan 102-104 - BORGERHOUT - Tel. 36.40.86
Begijnestraat 39-41 ANTWERPEN - Tel. 33.47.24 - Ter Heydelaan 55-57 - DEURNE - Tel. 24.25.23
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ZATERDAG
29
JUNI

ZONDAG
30
JUNI

MAANDAG
1
JULI

i n i EEU USE üEi
Fabeltjeskrant.
De vloek van woeste wolf
Puntje.
Leef nu.
Nieuws.
Billy Fantast.
Amusementsprogramma.
Terloops.
Cannon.
Nieuws.

16.00
16.02
16.45
18.45
18.50
19.05
20.00
20.21
20.45
21.10
22.00
22.50
22.55
23.35

Nieuws.
De legende van Robin Hood.
Er was eens...
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Rallycross.
Nieuws.
Wie van de drie ?
Mash.
Cannon.
Sportpanorama.
Nieuws.
TT-races In Assen.
Tour de France.

18.45
18.55
19.05
20.00
20.21
20.45
22.00
22.40
22.50

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
De jonkvrouw van Avignon.
Nieuws.
Waar of niet waar.
Hun doel was goud. Dok.
Hier en nu.
Hoor dat blijde zingen.
Nieuws.

16.45
16.45
17.00
18.30
18.55
19.00
1930
19.45
20.15
20.45

14.40
15.20
15.50
18.25
18.30
18.50
19.20
20.15
21.20
22.10

Tenuto.
Magister Maeslus.
WK-Voetbal.
Fabeltjeskrant.
Dark Rose. Film.
Beentje buiten. Eeklo.
WK-Voetbal.
Nieuws.
De Waltons.
Nieuws gevolgd door Sportweekend.
22.30 WK-VoetbaL

11.00
15.30
15.32
15.55
17.45
17.50
18.20
18.55
19.00
19.05
20.00
21.55
22.55

Eucharistieviering.
Nieuws.
Ti-Ta-Tovenaar.
WK-Voetbal.
Voetbaluitslagen.
Protestantse eredienst.
Wilde ganzen.
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Potret van een orkestlelder.
Five Pennies. Speelfilm.
Drees en zijn tijd.
Nieuws.

18.50
18.55
19.00
19.25
20.20
21.15
21.40
22.30

Woord voor woord.
Fabeltjeskrant.
Polly in Tunesië.
WK-Voetbal.
Nieuws.
Van gewest tot gewest.
Studio-sport.
Nieuws.

9.45
11.00
12.00
13.00
14.00

18.55
19.00
19.12
19.45
20.15
21.55

18.45
18.55
19.05
20.00
21.10
22.00

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Toppop.
Nieuws.
Televisier magazine.
Helen, een vrouw van deze
tijd.
22.50 Nieuws.
22.55 Ronde van Frankrijk.

18.45
18.55
19.05
20.00
20.21
20.45
21.35
22.15
22.35

Fabeltjeskrant.
Nieuws. La demoiselle d'Avignon.
Nieuws.
Zo vader zo zoon.
Doe Elliot.
Vogelmoord. Dok.
Koorzang.
Nieuws.

18.45 Fabeltjeskrant.

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.20
21.10

18.30
18.35
19.00
19.10
19.45
20.10
20.40
21.10
21.55
22.45

Fabeltjeskrant.
De heren van Bibelebom.
Het is fijn als je kunt zeilen.
Nieuws.
Gierenwally. Speelfilm.
Is er nog belangstelling
voor oude films ?
22.25 Nieuws.
22.45 WK-Voetbal.

DINSDAG
2
JULI

18.55
19.00
19.45
20.15
21.00
21.50
22.15
22.45

Fabeltjeskrant.
Tienerklanken.
Nieuws.
De lifster. Triller.
De mens In wording.
Festival van Vlaanderen.
Het vrije woord.
Nieuws.

WOENSDAG
3
JULI

15.35
15.50
17.55
18.35
18.40
19.05
19.20
19.25
20.15
21.20
21.45
22.35
22.55

DONDERDAG
4
JULI

18.55
19.00
19.25
19.45
20.15
20.45

VRIJDAG
JULI

18.55 Nieuws.

15.50
18.00
18.45
19.00
19.20
20. 20..,
21.20
22.00
23.25

Yoga.
Eucharistieviering.
Faire le point.
Concertissimo.
Daktari.
Ronde van Frankrijk.
WK-Voetbal.
Piste.
Mister Magoo.
Le francophonissisme
WK-Voetbal.
Nieuws.
WK-Voetbal.
Marcel Pagnol.
WK-Voetbal.
Nieuws.

18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
21.55
22.30

Ronde van Frankrijk.
1, 2, 3,... j'ai vu.
La pince è linge.
La pensee et les hommes.
Lundi-sports.
Nieuws.
Train de nult. TV-spel.
Le bon temps...
Nieuws.

18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
21.05
22.45

Ronde van Frankrijk.
1, 2, 3,... j'ai vu.
Les chemins des Vikings.
Malaventure.
Antenne-soir.
Nieuws.
Cousteau. Dok.
Dernier atout. Politiefilm.
Nieuws.

15.50
18.00
18.30
18.50
18.55
19.20
20.15
20.25
21.20
22.15
23.25

Ronde van Frankrijk.
WK-Voetbal.
Feu vert.
Allo les jeunes.
Les Wombles.
Malaventure.
WK-Voetbal.
Nieuws.
WK-Voetbal.
Janson King.
WK-Voetbal.
Nieuws.

19.05
19.30
20.00
20.21
21.25
22.15
22.45
22.50

Carribbean Exorica. Dok.
Mijn broertje David.
Nieuws.
Zomaar een zomeravond.
Landleven.
Achter het nieuws.
Nieuws.
Ronde van Frankrijk.

Jevanjong.
WK-Voetbal.
Jevanjong.
Fabeltjeskrant.
De familie Partldge.
Yoga.
Nieuws.
WK-Voetbal.
Nieuws.
Hier Is Lucy.
Pano 74.
Nieuws.
WK-Voetbal.

17.00
17.30
18.45
18.55
19.05
19.25
21.20
21.40
22.05
22.35

De film van ome Willem.
Hier komt de tijger.
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Van gewest tot gewest.
WK-Voetbal.
Nieuws.
Panoramiek.
WK-Voetbal.
Nieuws.

15.55
18.45
18.55
19.05
20.00
20.21
21.20
22.00
22.25

21.30
22.00
22.30
22.50

Fabeltjeskrant.
Black Beauty.
Gag è Gogo.
Nieuws.
Wachtwoord.
Rudi Schokker huilt niet
meer. TV-spel.
Standpunten.
Première.
Nieuws.
WK-Voetbal.

18.45
18.55
19.05
19.15
19.45
20.00
20.21
20.45
21.35
23.15
23.20

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Beertje Colargol.
Rock konc.ert.
Pooeye.
Nieuws.
All in the family.
Poppa belongs all. Dok.
The itimate Stranger. Film.
Nieuws.
RomJe van Frankrijk.

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.21
20.50
21.15
21.45

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
New hope.
Recap.
Nieuws.
Gil Bernard. Show.
Nader bekeken.
Looft den heere.
Confessions of Tom Harris.
Film.
23.15 Nieuws.

Ronde van Frankrijk.
1, 2, 3,... j'ai vu.
Lequel des trols.
Malaventure.
Spectacles . Festivals.
Nieuws.
Contacts.
Le trésor de la Sierra Madre. Film.
22.15 Le carrousel aux images.
23.00 Nieuws.

18.55
19.00
19.30
19.45
20.15
21.05
21.50
23.15

Fabeltjeskrant.
Vakantiekwis.
Ziet u er wat In ?
Nieuws.
De familie Ashton.
Wikken en wegen.
Van insekten en mensen.
Nieuws.

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.21
21.50
22.50
23.10
23.15

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Bewitched. Film.
Mash.
Nieuws.
Politiefilm.
Show-parade.
Uit de kunst.
Nieuws.Ronde van Frankrijk.

18.45
18.55
19.05
20.00
20.21
21.05
22.50
22.20
22.50

18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
21.30
22.45

•
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Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Voetbalkwis.
De Melchiors.
Nieuws.
Brandpunt.
Witness for the prosecution. Film.
22.15 Informatief programma.
23.10 Nieuws.

Ronde van Frankrijk.
Landbouwnieuws.
Voor de gastarbeiders
Le club des rescapés.
Barbapapa.
Toumai.
Antenne-soir.
Nieuws.
Le jardin extraordinaire.
The charge of the light brigade. Speelfilm.
22.25 Cinéscope.
23.20 Nieuws.

WK-Voetbal.
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Nederpopzlen.
Nieuws.
De kommissarls.
Panorama woensdag show.
Kenmerk.
Nieuws.

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
De Waltons.
Nieuws.
Op losse groeven.
Heat of Anger. Film.
Nieuws.
Dear sexy knickers. Film.
Nieuws.

18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
20.20

Ronde van Frankrijk
1, 2, 3,. . j'ai vu.
Sept sur sept.
Les saintes chéries.
Antenne-soir.
Nieuws.
Destins. Tino Rossl.
Angoisses.
Nieuws.
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V|RIJ€ TIJD
Over de greep van de politiek op
de WM zullen wij maar zwijgen.
Sport heeft met politiek niets te
maken, pleegt men immers te
zeggen. En wat baten kaars en
bril...
De ideologie stond op het spel
in de match West-Duitsland Oost-Duitsland. Enerzijds de verfijnden ,de artiesten, de vrije lieden, de gelukkigen, de elite van
de natie. Anderzijds de dwangarbeiders, de slaven zuchtend onder de gekende knoet, de gedresseerde apen, de knechten zonder
woorden of gedachten. Enerzijds
het Westen, rijk, jong, stralend,
de hemel op aarde. Anderzijds
het Oosten, gedompeld in donkere armoe, ellende, knechtschap,
vrees en onderdrukking. Wie won
hoeft niet gezegd. De uitslag is
even onnozel als de voorstelling
van de inzet.
Erger was het voor de Italianen
die zelfmoord pleegden omdat
hun aanbeden — en het woord
kan letterlijk worden opgevat —
idolen het niet verder schopten
dan de mannen uit Zaïre of Haïti.

DC SPOI^CUJIIK

DIKTATUUR
VAN DE BAL

Toen wij dit schreven waren er
nog geen terreur- of gewelddaden te betreuren geweest, en hopelijk IS dat ondertussen zo gebleven Wat over en weer geklop
tussen Joegoslavische en Schotse
(natuurlijk) supporters, met een
stuk of tien gekwetsten nauwelijks, kan men geen gewelddaad
meer noemen. Het behoort tot de
vermakelijkheden van de moderne
voetbalsport.
Het sportgenot was ook al niet
om over naar huis te schrijven
Op een paar uitzonderingen na
waren de spektakels eerder aan
de flauwe kant.
Maar er waren andere ingrediënten waarmee men er de voetbalspijs kon doen ingaan als zoete
koek. Een groepje godsdienst,
een snufje seks, een korreltje
politiek, een scheutje ideologie
en een vleugje nationalisme, en
men heeft zowat alles wat in
deze tijd de massa blij kan maken.
De godsdienst kwam in het Britse
kamp. Daar kwam een bericht toe,
zeggend dat twee Schotse protestantse spelers zouden gedood
worden. Het bericht kon vaneigens van nergens anders afkom-
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stig zijn dan van het IRA, en om
het niet te moeilijk te maken,
werd rap uitgemaakt en in de
gazetten verteld welke Schotse
spelers protestant en welke katoliek waren. Het blijkt de halve
gare die de brief verzond weinig
geholpen te hebben, want zowel
protestanten als katolieken zijn
alweer veilig •• bij moe ».
Rond « moe » was heel wat te
doen. De spelers van de Duitse
ploeg leden zo erg onder «spleen»
(zetter, vergeet die L niet, maat)
dat de potsierlijke potentaat die
de ploeg leidt na konsult van een
psycholoog en een sexuoloog besloot al de spelersvrouwen en
-lieven een avond bij hun lieveling te laten. Twee vrouwen wilden niet komen. De ene moest op
de kinderen passen, de andere —
blijkbaar de enige verstandige van
heel de bende — omdat ze het
een heel onkiese affaire vond. De
Hollandse operette-dictator M i chels kon natuurlijk niet onderdoen voor zijn Duitse kollega, en
hij zou ook de vrouwen eens toelaten, allemaal gelijk en omringd
door een zwerm joernalisten en
fotografen, om het moreel van
hun venten wat te komen opkikkeren. Enkele Hollandse spelers
waren zo ontgoochelend nuchter
van te zeggen dat het niet nodig
was.
Ons doet heel die wansmakelijke
komedie van de vrouwen die de
eer van het land heipen redden
zo een beetje denken aan bepaalde praktijken een dikke dertig
jaar geleden en bedenken dat het
in het sportje ver gekomen is
met de menselijke waardigheid
en vrijheid. Als een stuk voetbalmaniak van een trainer al zijn
zeg moet hebben over het samenleven van man en vrouw,
hewel merci.
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VAN DAG...
MAANDAG
Men verwijt ons van alles en nog
wat, maar men zal ons niet verwijten dat wij geen goede patriot
zijn. Wij hebben vandaag de drapoo uitgehangen. En omdat de
geschiedenisleraar van drie huizen verder al een hele week zijn
hersens loopt te pijnigen om achter de reden te komen : het was
de verjaardag van onze nationale
Eddy I. Negenentwintig jaar. Ad
multos annos.

DINSDAG
Luis Ocana heeft nog maar eens
tuimelpartijtje gemaakt, en het
schijnt serieus genoeg te zijn om
zijn deelname aan de ronde van
Frankrijk in het gedrang te brengen. Als Ocana er ook niet gaat
bij zijn, wie gaat er dan in feite
wel meerijden ? Het ziet ernaar
uit dat de strijd om de overwinning weer bijzonder bitsig zal zijn.
Eén vedette op krukken en honderd helpers die al « moe » zijn
eer ze vertrekken.

WOENSDAG
De Italiaanse wielerbond heeft
Patrick Sercu een forse boete aan
het been gelapt omdat hij de
sportmoraal aan zijn velosloefen
lapte, door op voorhand aan te
kondigen dat hij in de ronde van
Italië zou opgeven. En het ook
deed. Ontrroerend de zorg van
de bonzen om de sportmoraal.
En de vaststelling dat men wel
gekke dingen mag doen, maar
het niet mag zeggen. Er zijn nog
te veel wieierliefhebbers die in
Sint Niklaas geloven, nietwaar.

DONDERDAG
Vandaag over een week begint de
ronde van Frankrijk. Behalve in
Engeland, in Spanje en misschien
in nog enkele landen, komt de
tour ook in Vlaanderen. Ritaankomst en tijdrit in Harelbeke op
3 juli, en 's anderendaags vertrek
in Mons (maar dat is eigenlijk
Vlaanderen niet meer, dat is eerder Brussel). Er zijn dus weer
drukke dagen in 't verschiet, want
op dat ogenblik zijn de voetbalwereldkampioenschappen ook nog
aan de gang.

VRIJDAG

Zo kwam Roger Swerts als eerste over de meet te Bornem en werd
meteen de nieuwe kampioen van dit land.

KRUISWOORDRAADSEL
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HORIZONTAAL
1) Opzichter van konings gevogelte.
2) Muzieknoot - Vorm van REDDEN.
3) Paard - Niet ginder.
4) Volledig - Ierse Republikeins
leger.
5) Anagram van MALEN - Bazige
vrouw.
6) Kenner van de moraal.
7) Wettelijk.
8) Duitse oorlogsboot - Klinkers
van IDEE.
9) Jachtterm - Telwoord.
10) In welk opzicht ook.

VERTIKAAL
1) Stad aan de kust van Zuid- ^
Engeland.
2) Dubbele klinker - Komt tegen- s
woordig voor op elke verpakking van waspoeder.
3) Provincie Noord-lerland Munteenheid.
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Zij, de zelfmoordenaars, hebben
namelijk geen tijd meer om te
leren dat het waanzinnig — en
gevaarlijk — is wat stupied sportgedoe waarden toe te kennen die
het niet waar kan maken, en
idooltjes die niet groter zijn dan
andere mensjes te verheffen tot
goden. De Italianen zouden geen
boterham meer gekregen hebben
als hun stoefvedetten wereldkampioen waren geworden. Hoogstens zouden zij met een boterham minder tevreden zijn geweest.
En zo blijkt alweer eens dat wij
van de sport « de botten » kennen. Wij liggen hier alsmaardoor
te leuteren over dingen die niks
te maken hebben met de taktiekjes van Michels of de technische
flaters en vondsten van... En wij
vinden al geen tweede naam. Ge
zoudt verdorie moeten gaan geloven dat wij de West-Duitsers gelijk geven, die vinden dat men de
miljarden, die men gaat verliezen
met dat voetbaltornooi, beter had
besteed aan werken van sociaal
nut.

4) Ezelsgeluid - Overeenkomstig.
5) Toneelstuk van Shakespeare.
6) Wispelturig - Dubbele medeklinker.
7) Soort hert - Term uit de fotografie - En andere.
8) Jongensnaam (afk.) - Siberisch woord.
9) Rooms-katoliek - Grondsoort.
10) Noodlottig - Engels einde.

OPLOSSING 101

Het damesvoetbal in België heeft
zich een bestuur gekozen — een
vrouwelijk
bestuur, zoals dat
hoort —. Bij die gelegenheid werd
ook bekend gemaakt dat het de damesklubs niet toegelaten is mannen-afdelingen op te richten. I\iaar
omgekeerd mag wel. Dit laatste
werd natuurlijk gedaan om de
oprichting van damesklubs gemakkelijker te maken. Maar ergens klopt het toch niet.

ZATERDAG
Vandaag hadden wij het voorrecht een namiddag — daar was
nog een stukje van de zondag bij
— door te brengen in een groot
gezelschap van echte intellektue.'len. Wat ons daarbij opviel : er
is een enkele keer gevraagd hoe
de
ideologische
voetbalmatch
West-Duitsland - Oost-Duitsland
was afgelopen, en dat is al wat
er over WM 74 gezegd is. De belangstelling moet dus enorm geweest zijn.

ZONDAG
Vandaag, 23 juni, viert het internationaal olimpisch komitee zijn
tachtigste verjaardag. Het werd
inderdaad opgericht in 1894, op
initiatief van de Fransman de
Coubertin. Om de doelstellingen
en opvattingen van de mensen
toen kunnen wij nu nog enkel
eens glimlachen. Of wat er intussen van gemaakt is beter is,
dat is een andere kwestie.

TOT DAC...
29 JUNI 1974

BELANGRIJK!
Enkel een do^goJLiike. vooutudlt
QZQ^it U een
Kz'ieJi bci6.l6dokame.yit in handen. VaoAom ble,dz¥i
wij zm GRATIS VOORSTiiVIE VOOR VE KLAMT.
Efin&tlQ uoeAk vraagt een eAvutlge
voorlichting.
U kan ook onze, KzaJUAcvtleA kormn bzkLjktn teA
placvUe,, oi op plaatjes!
Het kan
allebei.
Een a{^6pfiaakjz ve^-pUcht U tot nlet:6, en bltdt
U ongzve^eh. alle^ Mat U z^en en hon.e.n MH. Ve.
veilige weg naa^ wat U zou moeX.e.n weten.

KUNNEN

GRONDEN
NIEUWBOUW
Bestaattde

••».ii«.iyiiijiiai»iiiito.i.it»ti>]i.i.in«|«iMifcrii ' | i ilmiiiiyi fmiiiiiiüiiiiiiii.
——^l-~--

^t

^•, , %... .. ^^.•. . Il» j

l||ir\||m

%

wotiittgett

IX FORMATIECENTR A
-C

l_

29 JUNI 1974

ANTWERPEN
03/31,78.20

GENK
011/544.42

GENT
09/25.19.23

LEUVEN
016/33735

i^^Ke»*-

600

ARBEIDERS

1001

MOGEUJKHEDEN

W U IS

SOQAWl L€l/€n

een eis van bet vu-kongres 1971:
ONS UITGANGSPUNT
De Vlaams-nationale strijd is meer dan
alleen maar een poging om de unitaire
struktuur van de Belgische staat te
vervangen door een Viaams-Waalse
bondsstaat. Want alhoewel het federalisme een belangrijke doelstelling
van onze strijd is, toch is het slechts
een stap op de lange weg naar de
vorming van een nationale gemeenschap. Van die gemeenschap zullen
de eigen grenzen en de Pigen instellingen de uiterlijke kenmerken zijn.
Het wezenlijke van onze nationalistische bestrevingen zal evenwel pas bereikt zijn wanneer wij een bewuste
nationale gemeenschap vorn\en, solidair als Vlamingen, maar ook solidair
als mensen. Dat menselijk solidariteitsgevoel, dat samen zijn en samen
leven, elkaar als individu eerbiedigend,
maar toch eikaars lasten dragend, is
zowat de kern-gedachte van ons nationalisme.
Die solidariteitsgedachte Is het uitgangspunt van onze visie op de sociale problemen van de hedendaagse
maatschappij. Het was dan ook noch
toeval noch demagogie wanneer wij,
tijdens het merkwaardig VU-Kongres
van 1971 te Brussel, als zgn. principiële resolutie, het invoeren van een
minimum-gewaarborgd
netto-inkomen
van 85.000 fr. vooropgesteld hebben.
In partij-politieke middens heeft ons
Kongres van 1971 blijkbaar baanbrekend werk geleverd, want stilaan
klonk onze eis ook door In de programma's van de andere politieke partijen. Tussen 1971 en vandaag werd
duidelijk een lange weg afgelegd. In
« Het Volk .. van 8 juni 1971 werd
onze els voor het minimum-lnkomen
van 85.000 fr. per jaar voor Iedereen
nog met een zure kommentaar naar
het rijk van de dromen verwezen.
Enkele dagen geleden ontvingen de
senatoren vanwege de minister van
Volksgezondheid en van het Gezin een
« Ontwerp van wet tot instelling van
een gewaarborgd inkomen voor iedereen ». !
Het Is nog niet onmiddellijk de tekst
van ons kongres-beslult. Dit <• ontwerp
van wet » Is echter een merkwaardig
stuk en wij menen dat elke nationalist er kennis moet mee maken.

SCHUCHTER
Van Vlaams-nationale zijde kan men
zich slechts verheugen over het neerleggen van bedoeld wetsontwerp nr.
247, omdat het invoeren van het individueel recht op een minimum-inkomen een dwingende plicht van solidariteit is waartoe elke welvaartsstaat moet overgaan ten gunste van
zijn behoeftlgen.
Zeer velen in onze hedendaagse maatschappij zijn welvarend, sommigen
hebben overvloed. Een belangrijke
minderheid evenwel leeft in armoede,
een deel hiervan zelfs in ellende. Hoe
zouden wij, nationalisten, ons kunnen
verenigingen met het bestaan van een
volksgemeenschap, als een deel van
die gemeenschap feitelijk uitgesloten
blijft uit de welvaart waarvoor de
anderen, soms overvloedig, de beschikking hebben ?
Onze kritiek op het regeringsontwerp
betreft dan ook niet de grond-idee
ervan. Desondanks barsten wij niet in
toejuichingen uit bij lezing van de
twintig artikelen van het hier besproken wetsontwerp.
Zoals reeds vermeld, zal een gezin op
grond van deze nieuwe wet een jaarbedrag kunnen vorderen van 64.469 fr.
Omgerekend in maandbedragen wordt
dat 5.372,5 fr. Zelfs als men aanneemt
dat behoeftlgen weinig eisen stellen,
vraagt men zich toch af hoe een
echtpaar het aan boord legt om daarmee het einde van de maand te halen.
Een alleenwonende zal 3.915 fr. per
maand kunnen vorderen. Hoe knoopt
zo iemand daarmee de ene maand aan
de andere ? Als 1.000 fr. moet betaald worden voor huishuur, blijft er
per dag 100 fr. over om van te leven,
zich kleding en verwarming aan te
schaffen, enzovoort. Hoe doet men
dat ?
De « Memorie van toelichting » geeft
toe dat de voorziene bedragen in feite
niet overeenkomen met het levensnoodzakelijk socio-vitaal minimum. Als
verdediging wordt gezegd dat het onrechtvaardig zou zijn In deze wet hogere bedragen te voorzien dan in andere stelsels voor sociale uitkeringen.
Deze verdediging gaat voorbij aan het
grond-probleem van het minimum-lnkomen In een welvaartsstaat. Deze
wet zal aan een klein aantal behoeftlgen hetzelfde te klein inkomen bezorgen als aan een groot aantal andere behoeftlgen reeds bezorgd wordt
In het kader van de klassieke sociale
zekerheid. Een grote financiële Inspanning zal deze nieuwe wet van de staat
niet vergen, temeer daar de helft van
de lasten op de KOO's afgewenteld
worden. Het mekanisme van de inkomensherverdellng zal er nauwelijks
door beroerd worden.
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HET SOCIAAL KADER
De wetten op de sociale zekerheid
hebben ontegensprekelijk een enorme
invloed gehad op onze maatschappelijke verhoudingen en bieden aan tienduizenden mensen tijdelijk of langdurig een bestaanszekerheid. Even ontegensprekelijk is echter de vaststelling dat nog zeer velen door de mazen
van het net vallen en om allerlei
redenen van de voorziene tegemoetkomingen en uitkeringen niet kunnen
genieten.
De wet van 1 april 1969 voerde in
onze wetgeving het recht in op een
bepaald minimum-lnkomen ten voordele van de bejaarden. De wet van 27
juni 1969 voerde een soortgelijk recht
in ten voordele van de mlnder-valieden Op 20 juli 1971 volgde dan de
wet op de gewaarborgde gezinsbijslag.
Het nu rondgedeeld wetsontwerp <• tot
instelling van een gewaarborgd inkomen voor eenieder » wil vanaf 1 januari 1975 een veralgemeend recht
in het leven roepen waardoor aan
iedereen — onder bepaalde voorwaarden — een minimum-lnkomen zal verschaft worden. Op die wijze wordt het
werk van de sociale zekerheids-wetten
vervolledigd en worden ook diegenen
in het stelsel opgenomen die, om allerlei redenen, niet in een of andere
kategorie kunnen geplaatst worden,
maar niettemin en onvrijwillig in staat
van behoeftigheid leven.
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HET REGERINGSONTWERP

De kern van het regeringsontwerp
vormt de Invoering van een recht
waarop elke meerderjarige zich kan
beroepen om jaarlijks van de gemeenschap een bepaald bedrag als Inkomen
op te eisen. De uitoefening van dit
recht is verbonden met de voorwaarde
dat de betrokkene niet over voldoende
inkomsten mag beschikken en ook
niet in staat mag zijn zich die te verschaffen, hetzij door eigen inspanningen, hetzij op een andere manier.
Daarenboven moet de betrokkene Belg
zijn en In het land verblijven. De mogelijkheid wordt voorzien om, via een
KB, deze voorwaarden te wijzigen, bv.
tenvoordele van vreemdelingen.
Volgende minimum-bedragen worden
voorgesteld :

— 64.469 fr. per jaar voor samenwonende echtgenoten ;
— 46.981 fr. per jaar voor een persoon
die alleen leeft ;
— 32.235 fr. per jaar voor elke persoon die met één of meerdere andere
personen samenwoont.
Deze bedragen zijn bepaald, rekening
houdend met wat in andere stelsels
van de sociale zekerheid voorzien is
en bv. met de bedragen van het zgn.
gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
Het spreekt vanzelf dat de voordelen
van deze nieuwe wet voorbehouden
moeten blijven aan de werkelijk behoeftigen. De uitkeringen zijn derhalve verbonden aan een onderzoek naar
de bestaansmiddelen van de aanvrager. Sommige inkomsten worden evenwel niet In rekening gebracht : de
gezinsbijslagen, het kadastraal inkomen van het zelf bewoond huis, enz.

Ons besluit ligt voor de hand. Wij
juichen toe dat het fundamenteel
recht van de enkeling op een minimum-inkomen in onze wetgeving wordt
ingeschreven. Wij betreuren evenwel
dat het probleem van de armoede in
onze welvaartsstaat niet moediger
werd aangepakt door het herverdelingsmekanisme van fiskaliteit en sociale bijdagen hierbij ingrijpend in te
schakelen.
Prof. De Saeyere heeft tijdens het
VU-Kongres van 1971 bewezen dat
toen reeds een veralgemeend minimum-inkomen van 85.000 fr. tot de mogelijkheden behoorde. Het regeringsontwerp nr. 247 geeft ons de indruk
dat het onze beschaving niet aan welvaart, wel aan solidariteit ontbreekt.
Op dit aambeeld moet het Vlaamsnationalisme dus verder blijven hameren. Vandaag nog luider dan gisteren.
Morgen nog luider dan vandaag !
WILLY COBBAUT
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schema voor de federalisering
van de staat zou kunnen naar
voor komen : daartoe is immers
een nieuwe grondwetsherziening
nodig. Maar een goede gewestvorming, in uitvoering van het
bestaande artikel 107 quater van
de grondwet, zou alvast een eerste stap in de goede richting zijn.
Aan de Franstaligen werd diets
gerfiaakt dat er van een uitbrelaing van het toekomstige gewest
Brussel buiten de 19 gemeenten
geen sprake kon zijn. Er kon hooguit gepraat worden over beperkte,
wederkerige
en
evenwaardige
grenskorrekties. Voor de Vlamingen werd te Brussel een stevige
positie verzekerd in de wetgevende en uitvoerende organen,
waar zij over een vetorecht zouden beschikken. Bovendien zou
de Vlaamse gewestraad alle mogelijke iniiatieven kunnen nemen
om de Vlaamse gemeenschap
Brussel te ondersteunen. Tevens
werd bepaald dat de Vlaamse
verkozenen te Brussel integraal
deel zouden blijven uitmaken van
de Vlaamse gemeenschap.
Voor de organisatie van de gewestraden werd beklemtoond dat
het gewest Brussel niet op dezelfde voet zou worden geplaatst
als de twee grote gewesten.
Bovendien omvatte de financiële
regeling ten bate van de gewesten (die een soort eigen parlement en eigen regeringskomitee
zouden krijgen) bepalingen die
voor de Vlamingen In de toe-

komst steeds gunstiger zouden
uitvallen.
Ten slotte werd te Steenokkerzeel ,op initiatief van de VU, ook
gepraat over een praktische regeling om de gevolgen van de repressie op te doeken.
Alle politieke waarnemers hebben het betreurd dat dit vruchtbare beraad uiteindelijk niet kon
afgesloten worden met een globaal akkoord, dat tevens zou toegelaten hebben de uitgestippelde
gewestvorming dadelijk met een
tweederde meerderheid in het
parlement goed te keuren. De
doodvermoeide
onderhandelaars
zijn tenslotte blijven steken op de
eeuwige struikelsteen : de begrenzing van het gewest Brussel.
Toch waren de resultaten van het
gesprek van die aard dat van verschillende zijden onmiddellijk na
dit • konklaaf > aangedrongen
werd opdat dit gesprek onder een
of andere vorm toch zou worden
hervat.
Achteraf bekeken was het een
fout dat Tindemans niet onmiddellijk heeft doorgeduwd om toch
in de volgende dagen een resultaat te bereiken. Nadat hij met de
socialisten zoveel tijd had verspild, had hij wel enige dagen
meer mogen uittrekken om met
de federalisten tot een goede opfossing te komen.
Hij heeft echter verkozen dadelijk na Steenokkerzeel toch een
minderheidskabinet (katolieken en
liberalen) te vormen, nadat hij
nog even had getracht ook het

Rassemblement Wallon erbij te
betrekken. De PSC kon echter op
dat ogenblik nog niet de voorwaarden aannemen die
Perin
daarvoor stelde.
Na het afspringen van de onderhandelingen van Steenokkerzeel
keurde de VU-partijraad volgend
kommunikee goed :

20 APRIL 1974
De Partijraad van de Volksunie
hoorde een versiag van de onderliandelaars van de partij die deelnamen aan liet konklaaf van
Steenokkerzeel en keurde de kon.
sekwente houding van deze onderhandelaars eenparig goed.
De Partijraad betreurt dat dit kon.
klaaf niet geleid heeft tot een akkoord over een federaliserende
gewestvorming en dit ingevolge
de onredelijke houding van de
Franstaligen ten aanzien van de
grenzen van het Brusselse gebied.
De Partijraad noteert met voldoening dat zich in dit konklaaf een
Vlaamse frontvorming heeft afgetekend en dat op essentiële pun.
ten van gemeenschap tot gemeenschap werd onderhandeld.
De Partijraad acht dit een belangrijk nieuw feit dat trouwens geleid heeft tot een doelmatig verzet tegen de pogingen van de
Franstalige Brusselaars om de
Brusselse agglomeratie uit te
breiden
zodat
Steenokkerzeel
geen Hertoginnedal geworden is.

EEN OVERGANGSREGERING
Het kontakt tussen de partijen die
het minderheidskabinet zouden
vormen en de eerste minister
enerzijds, en de federalistische
partijen anderzijds, werd niet helemaal verbroken na Steenokkerzeel. Deze kontakten leidden ertoe dat zowel de VU, als het RWFDF en de PLOP dit minderheidskabinet tijdelijk zouden gedogen'
door zich te onthouden bij de
stemming over de regeringsverklaring. Tindemans en de partijen die hem steunen verbonden
er zich anderzijds toe de essentie
van wat te Steenokkerzeel verworven scheen in de regeringsverklaring op te nemen, en spoedig de dialoog te hervatten. Op
30 april bepaalde de VU-partijraad
de houding van de partij in dat
verband als volgt :

30 APRIL 1974
De Partijraad van de Volksunie
besprak de houding van de partij
tegenover de minderheidsregering Tindemans.
Meer bepaald in het licht van de
besprekingen gevoerd te Steenokkerzeel en de voorgestelde visie op een mogelijke gewestvorming.
De partijraad onderstreept dat
deze gewestvorming In ieder geval slechts kan beschouwd worden als een stap in de richting
van een waarachtig federalisme,
dat evenwel een nieuwe gromlwetsherziening zou vergen.
De Partijraad stipt verder aan dat
de tekst van de regeringsverklarnig terzake te vaag blijft wat
betreft de paritaire samenstelling
van het uitvoerend bestuur voor
het Brusselse gewest en afwijkt
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van het standpunt van de Vlaamse delegatie te Steenokkerzacl
wat betreft de samenstelling van
de Vlaamse gewestraad.
De Partijraad van de Volksunie
wenst nochtans dat de dialoog
van Steenokkerzeel over de g«westvorming zou worden voortgezet en beslist bijgevolg dat de
parlementsfrakties van de partij
zich, onder voorbehoud van h«t
verloop van het parlementair debat, bij de stemming over de
regeringsverklaring zullen onthouden.
Bij de stemming over de regeringsverklaring kreeg het mirtderheidskabinet
het - vertrouwen,
dank zij de onthouding van de federalistische partijen. Net voordien had de eerste-minister, die
tevens wees op wat over de gewestvorming in de regeringsverklaring was opgenomen, de partijen uitgenodigd tot de voortzetting van de dialoog die in Steenokkerzeel was begonnen.
De periode tussen dat moment
en de hervatting van de besprekingen een tijd later bevorderde
de goede verstandhouding tussen
de betrokken partijen niet. Het
was duidelijk dat de Franstalige
Brusselaars, onder druk van hun
« poujadisten » op verschillende
punten begonnen terug te krabbelen zodat de « overeenkomst »
van Steenokkerzeel steeds meer
op de helling kwam staan. Bovendien begonnen allerlei geruchten
in de pers te circuleren, die van
aard waren om onrust te zaaien
bij de achterban van de federalistische partijen. Op 22 mei reageerde Hugo Schiltz als voorzitter van het VU-partijbestuur daarop als volgt :

22 MEI 1974
Sommige kranten wekten de Indruk — gewild of ongewild —
dat er met het oog op een eventuele verruiming van de regering
onderhandelingen zouden gevoerd
worden tussen de VU en het FDF.
ik wens dit op de meest formele
wijze te logenstraffen.
Dergelijke onderhandelingen zouden trouwens geen zin hebben.
Alleen een gesprek van gemeenschap tot gemeenschap kan lelden tot 'n bevredigende oplossing
van de Vlaams-Waalse problemen
en van het Brusselse vraagstuk.
In die optiek hebben de verantwoordelijke partijleiders van alle
Vlaamse partijen die te Steenokkerzeel aanwezig waren verder
onderling overleg gepleegd. Er
wordt nu gezamelijk onderzocht
in welke mate met de Franstaligen, en niet het FDF alleen, een
dergelijke overeenkomst mogelijk
is.
Het is duidelijk dat ook de PSC
hierin een belangrijke rol speelt.
En het is zeker niet objektief de
aandacht te willen afleiden van
de verantwoordelijkheid van deze
partij, vooral dan van haar Brusselse vertegenwoordigers.
Het zou evenmin eerlijk zijn de
aandacht van de Vlamingen af te
leiden van wat voor hen werkelijk essentieel is nl.
1. Binnen Brussel de strukturen
scheppen die het voortbestaan
van de Vlaamse gemeenschap
definitief kunnen waarborgen en
de basis leggen voor een vreedzame samenleving binnen dto
Brusselse agglomeratie.
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23 uur aan een stuk, zonder enig kontakt met de buitenwereld.
(Zaterdag) Na een lange nacht van onderhandelingen moet
formateur Tindemans vaststellen dat de besprekingen afgesprongen zijn op de begrenzing van het gewest Brussel. Allen
betreuren dit, aangezien een globaal akkoord bijna was bereikt over de gewestvorming. Grootjans (PVV) meent dat
het geen definitieve mislukking is en dat de formateur een
nieuwe poging moet ondernemen. De partijraad van de VU
noteert met voldoening dat zich tijdens dat konklaaf_een
Vlaamse frontvorming heeft afgetekend en dat er op essentiële punten van gemeenschap tot gemeenschap werd onderhandeld (persmededeling). Het RW verklaart zich bereid tot
verdere kontakten om de krisis op te lossen.
(Zondag) de formateur kaart na over Steenokkerzeel met de
kristen-demokratische en liberale leiders. Hij zal nu aansturen op de vlugge vorming van een minderheidskabinet, maar
wil een opening naar het RW behouden.

WEEK VAN 22 TOT 28 APRIL :

TOCH EEN KATOLIEKE-LIBERALE
MINDERHEIDSREGERING
(Maandag) Een verwarrende dag. Terwijl de formatiebesprekingen tussen kristen-demokraten en liberalen worden voortgezet, onderhoudt de formateur tevens verdere kontakten met
de federalisten. Met Perin heeft hij een lang gesprek,
's Avonds is een beginselakkoord over het rooms-liberale
minderheidskabinet in eerste lezing goedgekeurd.
(Dinsdag) 's Morgens heeft Tindemans een nieuw onderhoud
met Perin. Deze deelt na afloop mee dat de formateur hem
voorgesteld heeft met het RW in de regering te treden, om er
een meerderheidskabinet van te maken. Dit zou kunnen, met
instemming van het FDF, op voorwaarde dat een voorlopig
ontwerp van adviserende gewestvorming nog vóór de vakantie wordt goedgekeurd. Maar, zegt Perin, daar wil de PSC niet
van horen, 's Avonds keuren de partijraden van de CVP, de
PSC, de PVV en de PLP het regeringsakkoord goed. De Brusselse PLP stemt er tegen, en sluit zichzelf dus uit van regeringsdeelname.
(Woensdag) De struktuur van de regering wordt besproken
tussen de betrokken voorzitters. Omstreeks 23 u is het minderheidskabinet definitief samengesteld.
(Donderdag) De leden van de minderheidsregering-Tindemans
leggen de eed af. De regering omvat buiten premier Tindemans 18 ministers (6 CVP, 6 PSC, 3 PVV, 3 PLP) en 6 staatssekretarissen (2 CVP, 1 PSC, 2 PVV, 1 PLP).
(Vrijdag) In de loop van de dag laten woordvoerders van
de VU en van het FDF verstaan dat de minderheidsregering
wellicht op hun neutrale houding zal kunnen rekenen als het
verworvene van Steenokkerzeel een neerslag vindt in de
regeringsverklaring en als de regering er zich toe verbindt
de te Steenokkerzeel begonnen dialoog van gemeenschap tot
gemeenschap verder te zetten. Schiltz (VU) preciseert tijdens
het TV-debat konfrontatie dat de VU zich in dit geval echter
niet zal laten misbruiken om enkele maanden tijd te winnen
en de CVP toe te laten tegen de herfst een nieuwe brug
naar de socialisten te slaan.
(Zaterdag) Het federaal bureau van het RW beslist te Namen
dat onder dezelfde voorwaarden de kamerleden van het flW
zich, behoudens onvoorziene omstandigheden zullen onthouden bij de stemming over de regeringsverklaring.

WEEK VAN 29 APRIL TOT 5 MEI
(Maandag) De Partijraad van de VU wenst de voortzetting van
de dialoog van Steenokkerzeel en beslist dat de parlementsleden van de partij zich bijgevolg zullen onthouden, onder
voorbehoud van het parlementair debat, bij de eindstemming
over de regeringsverklaring, (persmededeling).
(Dinsdag) Een regeringsverklaring van 26 bIz. wordt door
eerste-minister Tindemans in Kamer en Senaat voorgelezen.
Een belangrijk gedeelte daarvan is gewijd aan de gewestvorming, en strookt ongeveer met wat te Steenokkerzeel ruime
instemming verwierf. In de Kamer ontketenen de BSP-ers
een rel door de amnestie-eis, door de VU te Steenokkerzeel
te berde gebracht, uit te spelen tegen Perin. Die wordt er zo
woedend door dat hij achteraf aan de journalisten verklaart
nooit meer met de VU aan tafel te willen zitten.
(Donderdag) Debat over de regeringsverklaring in de Kamer
van Volksvertegenwoordigers.
(Vrijdag) Het debat wordt in de Kamer voortgezet tot na
middernacht.
(Zaterdag) Omstreeks half twee in de morgen krijgt de minderheidsregering Tindemans het vertrouwen, dank zij de onthoudingen van de kommunautaire partijen. De uitslag van de
stemming (op 210 aanwezigen : 100 ja (CVP, PSC, PVV, PLP),
63 neen (socialisten en kommunisten) en 47 onthoudingen
(VU, RW-FDF, PLDP en de PSC-er Schyns).

Voor de eindstemming verklaart premier Tindemans dat het
gesprek over de gewestvorming onverwijld zal worden voortgezet. Hij wil alles in het werk stellen om een 2/3 meerderheid te vinden, nodig voor de uitvoering van de gewestvorming. Hij nodigt alle partijen uit om aan de voortzetting van
dit gesprek deel te nemen. — Op een bijeenkomst noemt
CVP-voorzitter Martens het kabinet een . overgangsregering », die zo vlug mogelijk moet uitgebreid worden.

[lees door volgende biz.)
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WEEK VAN 6 TOT 12 MEI
(Dinsdag) De Senaat bespreekt op zijn beurt de regeringsverklaring.
(Woensdag) 's Avonds omstreeks 23 u wordt het senaatsdebat besloten met een vertrouwensstemming : 92 ja (CVP,
PSC, PVV, PLP), 50 neen (socialisten en kommunist) bij 32
onthoudingen (VU, RW-FDF, PLDP). Negen afwezigen.
(Zaterdag) Na afloop van het socialistisch partijbureau verklaren de BSP-voorzitters Cools en Van Eynde nog steeds
kategoriek tegenstander te- zijn van een eventuele driepartijenregering (met katolieken en liberalen). Te Hasselt verklaart Martens (CVP) dat de regering nog vóór het parlementair verlof moet worden verruimd.

2. De vordera ultbrsiding van d«
Brusselse « olievlek » werkelijk
stoppen, niet In teorie maar In
werkelijkheid en door een ondubbelzinnige begrenzing ook op dat
vlak een pacificatie verwezenlijken. In dat opzicht wekt het b »
vreemding dat sommige Vlamingen het belang niet schijnen In te
zien van een mogelijke inperking,

onmiddellijk of op termijn van
het faclliteitenregime in sommige
randgemeenten.
Of moet de vraag niet gesteld
worden dat hierachter ander» bedoelingen schuil gaan ?
In leder geval wenst de VU samen met de Vlaamse partijen die
te Steenokkerzeel aanwezig waren zich verder In te spannen om

op basis van deze beginselen
een degelijk en eervol akkoord
met de Franstalige gemeenschap
te bereiken. Wie dit wil verhinderen door aan opbod te doen moet
hiervoor de verantwoordelijkheid
nemen.
H. SCHILTZ,
voorzitter VU-PartIJbastuur
S2M.74

HERVATTING VAN HET GESPREK
IN DE LAMBERMONTSTRAAT

WEEK VAN 13 TOT 19 MEI
(Dinsdag) De Vlaamse P W dringt aan op de onmiddellijke
hervatting van het gesprek dat te Steenokkerzeel begon. Zij
wenst dat een ernstige inspanning geleverd wordt om de
regering tegen 15 Juni te verruimen.
(Donderdag) Na enkele dagen van diskrete kontrakten, komen
de voorzitters van de partijen die vertegenwoordigd waren
op het konklaaf van Steenokkerzeel opnieuw bijeen, ditmaal
In de ambtswoning van de eerste-minister. Na afloop verklaart Tindemans dat de procedure voor het verdere gesprek
werd besproken.
(Zondag) In een vraaggesprek met • Dimanche-Presse » wil
FDF-RW-voorzitter Defosset bij een eventuele verruiming het
ministerie van Brusselse Zaken toegewezen zien aan de
Franstalige « verruimende krachten ». Die verklaring zet
kwaad bloed bij de PSC en meer speciaal bij Vanden Boeynants.

WEEK VAN 20 TOT 26 MEI
(Maandag) In een verklaring aan de pers logenstraft Schiltz,
voorzitter van het VU-partijbestuur, formeel de persberichten
die de indruk wekken dat er — met het oog op de verruiming van de regering — onderhandelingen zouden gevoerd
worden tussen de VU en het FDF (persmededeling).
(Dinsdag) Het dagelijks bestuur van de VU vestigt er de aandacht op dat de VU niet bereid is de weg op te gaan van een
federalisme met drie, aangezien de Vlaamse meerderheid
daardoor in een minderheid zou omgetoverd worden. Het
hoofdbestuur van de PSC vraagt in verband met de geplande
verruiming enkele weken bedenktijd. — Het Davidsfonds
verwerpt in een motie elk federalisme met drie, wil van geen
uitbreiding van Brussel weten en zeker van geen korridor die
Brussel met Wallonië zou verbinden.
(Zaterdag) Het Overlegcentrum van Vlaamse verenigingen
onderstreept dat elke gewestvorming de volledige ontplooiing van de Vlamingen te Brussel moet verzekeren. Het
gewest Brussel dient beperkt tot de 19 gemeenten. Het Overlegcentrum verwerpt radikaal elke territoriale verbinding van
Brussel met Wallonië, waaraan sommigen denken.
(Zondag) Op het Vlaams-nationaal zangfeest te Antwerpen
verklaart voorzitter Portier dat de Vlamingen geen enkele
eenzijdige koncessie meer mogen doen. Hij eist een tweeledig federalisme, beperking van het Brussels gewest tot
de 19 gemeenten en de splitsing van het kiesarrondissement
Brussel.

WEEK VAN 27 MEI TOT 2 JUNI
(Maandag) Het VU-partijbestuur eist spoedige duidelijkheid
over de verruimingsoperatie. Het verwacht een initiatief van
de eerste-minister. — Het CVP-hoofdbestuur vraagt de eerste-minister de dialoog van Steenokkerzeel weer op gang te
brengen, en wil werkelijke onderhandelingen onder zijn leiding. — De eerste-minister heeft een lang onderhoud met
Perin (RW) met wie hij alle hypothesen i.v.m. de gewestvorming en de verruiming bespreekt. Perin heeft het over een
eerste en een tweede fase van de verruiming.
(Dinsdag) Eerste-minister Tindemans ontvangt achtereenvolgens de Vlaamse en dan de Franstalige voorzitters van de
partijen die te Steenokkerzeel vertegenwoordigd waren. —
Het hoofdbestuur van de PSC acht het nu noodzakelijk dat
er in juni reeds een meerderheidsregering zou tot stand
komen, die haar verantwoordelijkheid zou moeten opnemen
op lange termijn. Indien VU en FDF tot de regering toetreden moet er eerst een akkoord zijn over de grenzen van Brussel.
(Woensdag) Tindemans roept opnieuw de voorzitters bijeen,
eerst de Vlaamse afzonderlijk en dan de Franstalige. Na afloop van deze bijeenkomsten zegt hij dat een akkoord mogelijk lijkt over alle punten, maar dat er voor de begrenzing
van Brussel nog geen oplossing gevonden is. — De PVV acht
de verruiming nu dringend geboden. — De Rode Leeuwen
(BSP) verzetten zich in een mededeling tegen elke uitbreiding van het tweetalig Brussels gebied, en wensen de splitsing van het kiesarrondissement Brussel.
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De VU-onderhandelaars

Op 2 mei is het VU-partIJbeatuur
van oordeel dat het gesprek van
Steenokkerzeel nu dringend moet
worden hervat, en dat de eersteminister een initiatief moot nemen :

27 MEI 1974
Het Partijbestuur van de Volksunie besprak het verloop van de
verschillende kontakten die we^
den genomen met het oog op een
eventuele verruiming van de regering.
Het Partijbestuur bevestigt dat
thans spoedig meer duiéslijkheld
in de toestand zou moeten komen en dat vóór het zomerrecea
ondubbelzinnige beslissingen of
opties moeten genomen worden.
De soclaal-ekonomische toestand
vraagt trouwens een vlugge en
kordate aanpak door een stabiele regeringsmeerderheid.
Het Partijbestuur formuleerde ten
behoeve van de onderhandelaars
van de Volksunie een aantal
standpunten en verwacht dat de
eerste minister het Initiatief iel
nemen.
Daarop roept de eerste-minister
de voorzitters van de betrokken
partijen weer bijeen, de Vlamingen en de Franstaligen afzonderlijk. Nadat ook deskundigen inzake Brussel van de diverse partijen zich nog eens over de staf-

in de

Lambermontstraat.

kaart hebben gebogen, komen de
voorzitters van al de partijen (behalve socialisten en kummunisten
uiteraard) ten slotte in plenumvergadering bijeen in de Lambermontstraat voor het beslissende
gesprek. Die vrijdag (31 mei)
wordt er tot na middernacht vergaderd om een oplossing te vinden voor het eeuwige knelpunt :
de begrenzing van het Brusselse
gewest. Het is op die vergadering
dat een globaal akkoord ei zo na
werd bereikt, en waar ook het
fameuze « Individueel Inschrljvlngsrecht » ter sprake kwam
(een idee van Perin, gesteund
door Nothomb). De FDF-vertegenwoordigers verkozen echter eerst
nog hun bestuur te raadplegen,
en daarmee stond alles weer op
losse schroeven.
Over dat « inskriptierecht » is
nadien heel wat te doen geweest
in Vlaamse kringen. Wij laten
daarover een van de VU-onderhandelaars, Hugo Schiltz, aan het
woord, zoals hij dit ontwerp-akkoord van de Lambermontstraat
toelichtte in ons blad van 8 Juni
j.1. Stippen wij vooraf aan dat in
elke onderzochte formule, de Vlamingen er steeds aan vastgehouden hebben dat Brussel beperkt
dient te worden tot de 19 gemeenten.
Schiltz : « Men kan dit niet vergelijken met de faciliteiten die Wemmei, Kraainem, St-Genesius-Rode
en de andere
randgemeenten
sinds 1963 kennen ! Om te beginnen heeft dat « inschrijvings-

recht » geen enkele invloed op
het gemeentelijk
administratief
leven. Bovendien is alles beperkt
in tijd. Het komt erop neer dat de
Franstaligen die er wonen (in de
gemeenten die aan Brussel palen,
n.v.d.r.) op het ogenblik van de
eventuele toepassing, die dan
minstens 21 jaar zijn, en die binnen de drie maanden een aanvraag daartoe indienen, het recht
krijgen hun zaken in Brussel in
het Frans te gaan behartigen,
wanneer zij voor politierechtbank
of vredegerecht moeten verschijnen, en inzake sociale aangelegenheden. Een soort «ombudsdienst»
dus. Nogmaals, dit geldt niet voor
de kinderen van die Franstaligen
en voor hen die er na die drie
maanden komen wonen. Mettertijd zal het aantal personen dat
van die dienst gebruik maakt ten
lange leste volledig verdwijnen ».
In hetzelfde artikel noemde Schiltz
dit vanzelfsprekend een < alleruiterste tegemoetkoming » om
een voor Vlaanderen essentieel
doel te bereiken : een tweederde
meerderheid ten gunste van een
ingrijpende gewestvorming.
Schiltz beklemtoonde tevens dat
men dat punt in het geheel van
het ontwerp-akkoord moet beschouwen, en dat bevat een aantal voor Vlaanderen biezonder belangrijke winstpunten.
Schiltz : . Het belangrijkste lijkt
mij dat de ontworpen gewestvorming uitgaat van het principe dat
de Vlaamse aanwezigheid te Brussel onuitroeibaar bevestigd wordt.
Kijk eens : als de gewestvorming
er kan komen, met Vlaamse gewestraad en uitvoerend orgaan,
dan zullen wij eigenmachtig —
zonder enige tussenkomst van
(lees door op biz. 7)
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het nationale parlement of de
centrale regering — kunnen beslissen, hoeveel miljoenen wij
zullen besteden aan de Vlaamse
gemeenschap te Brussel en waaraan wij dat geld zullen besteden.
Wij kunnen er dan bijvoorbeeld
Vlaamse ziekenhuizen oprichten,
wijktehuizen, wijkverpleging inrichten, kinderbewaarplaatsen, in
principe ook scholen. Wij kunnen
er alle Vlaamse kulturele uitingen
ten volle ondersteunen en personeel ter beschikking stellen. Wij
kunnen er voor de inwijkende Vlamingen een onthaaldienst inrichten en die bemannen met een
korps van sociale assistenten die
de Vlamingen begeleiden op elk
gebied. Wij kunnen er de Vlaamse gemeentebesturen bij ordonnantie toe verplichten alle adressen van uitwijkende Vlamingen
mee te delen, zodat zij daar goed
kunnen opgevangen en geïnte-

greerd worden. Wij kunnen er
met andere woorden de Vlaamse
gemeenschap dan voor het eerst
doelmatig organiseren. Als wij er
te Brussel aldus in slagen te verhinderen dat er nog verder Vlamingen verfranst worden, dan
ziet Brussel er over enkele generaties anders uit ».

Hoe dan ook, van dit ontwerpakkoord in de Lambermontstraat
is niets in huis gekomen aangezien geen enkel deelpunt als aanvaard kon beschouwd worden zolang er geen akkoord was over
het geheel. En dat is er niet gekomen. Enkele dagen later verstrakten de Franstalige Brusselaars opnieuw hun houding. Zij
stelden op de volgende plenum-

bijeenkomst nieuwe eisen o.m.
uitbreiding van dit inskriptierecht
ook tot de kinderen, tot de toekomstige bewoners, en in veel
meer gemeenten. Bovendien wilden zij mordikus een territoriale
verbinding tussen Brussel en
Wallonië. Dit deed voor de
Vlaamse onderhandelaars de deur
dicht. Voor de tweede maal sprongen de onderhandelingen dus af
op de onzinnige eisen van de
Brusselse imperialisten. Daardoor
bleef het gesprek voor wat Brussel betreft ook halverwege steken : op het verlanglijstje van de
VU stond ook nog de splitsing
van het kiesarrondissement en
de oprichting van een provincie
Vlaams Brabant !
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(Vrijdag) Een aantal « deskundigen » van alle bij de besprekingen betrokken partijen komen te Brussel bijeen om na te
gaan of er een vergelijk mogelijk is over de grenzen van het
gewest Brussel. Het is hun taak de politici technisch advies
te verstrekken.
's Namidags vergaderen de Vlaamse en Franstalige voorzitters voor het eerst na Steenokkerzeel weer gezamenlijk bij
de eerste-minister. Na afloop van deze bijeenkomst verklaart
premier Tindemans dat er een akkoord is over alle aspekten
van de gewestvorming, behalve over de grenzen van het
gewest Brussel, 's Avonds vergaderen de voorzitters nog
verder tot na middernacht in de Lambermontstraat. Daar
komt het « individueel inschrijvingsrecht » ter sprake — een
idee van Perin, bijgevallen door Nothomb — dat kansen op
een akkoord lijkt te bieden. De FDF-ers Lagasse en Defosset
schijnen er mee in te stemmen, maar durven het niet met
hun handtekening bekrachtigen.

TINDEMANS, MARTENS EN
GROOTJANS ZWICHTEN VOOR
HET VETO VAN PERIN
WEEK VAN 3 TOT 10 JUNI
Door de nukkigheid van het FDF
lag de mogelijkheid tot doorvoering van de gewestvorming met
de vereiste tweederde-meerderheid meteen in het water. CVPPSC, PVV-PLP, VU en RW samen
beschikken over 137 stemmen.
Voor de tweederde-meerderheid
zijn er echter 142 nodig...
Na het afspringen van de onderhandelingen in de Lambermontstraat verklaarde Perin zich bereid met het RW alleen in de regering te komen, op voorwaarde
dat de regering nog vóór de parlementaire vakantie een voorlopige,
adviserende gewestvorming met
gewone meerderheid zou goedkeuren. Op voorwaarde ook dat
de VU dan geen deel zou uitmaken van de regering. Zijn bondgenoot, het FDF, had dit als eis
gesteld voor het ermee akkoord
ging dat het RW alleen de regering zou vervoegen.
Er Is nog enkele dagen tevergeefs
gepalaverd over dit veto, maar
uiteindeljik hebben Tindemans,
Martens
(CVP) en
Grootjans
(PVV) er zich bij neergelegd. Dit
ondanks het feit dat de VU zich
eveneens bereid verklaarde de
regeringsmeerderheid te versterken.

gegeven hebben aan de eis van
de heer Perin en toegestemd in
een eenzijdige verruiming van de
regering.
Hierdoor wordt het
Vlaamse front, dat zich tijdens
de bespreldngen te Steenokl<erzeel gevormd had, verbroken en
worden de kansen om tot een
goede gewestvorming te komen
ernstig in het gedrang gebracht.
Het argument van de heer Perin
als zou een verruiming In dubbele richting, dus niet de Volksnie, het evenwicht in de regering
te zeer verbreken is onjuist. Da
huidige grondwet waarborgt immers aan de Franstaligen de helft
van de l\^inisterportefeuilles ongeacht de omvang van de partijen die de regering steunen. De
toetreding van de Volksunie tot
de regering zou hieraan niets
veranderd hebben.
Bijgevolg kan de houding van d«
heer Perin enkel beschouwd worden als een poging om de positie
van het FDF te versterken. Het
is te betreuren dat hij hierin geholpen wordt door de regeringspartijen.

Op 10 juni ten slotte slaagde
Tindemans er aldus in een meerderheidskabinet tot stand te brengen, maar of de « grote » verruiming met het oog op een definitieve gewestvorming in het najaar ermee gediend is werd daardoor een groot vraagteken. De
Volksunie heeft in ieder geval
haar volledige vrijheid van handelen hernomen. Zij verwoordde dit
als volgt :

POSTSCRIPTUM

Het Vlaamse front bleek echtei
nog niet sterk genoeg om de
Waalse pretentie ~ het hoofd te
bieden. Niettemin zal de VU ook
morgen alles in het werk stellen
om dit front te herstellen en
te verstevigen. Maar niet ten allen prijze. Zij die dit front door
hun politieke houding in het ge'
drang hebben gebracht, moeten nu
bewijzen dat zij de vaste wil hebben het weer te herstellen.
Zwichten zij nogmaals voor de
ukazen van een Perin, dan zullen
zij er de volle schuld van dragen
dat er een unieke kans voor
Vlaanderen is verloren gegaan.
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(Maandag) De FDF-onderhandelaars leggen het schema van
de Lambermontstraat voor aan het FDF-hoofdbestuur, waar
het er woelig aan toe gaat. Dat bestuur besluit niettemin de
onderhandelingen voort te zetten.
(Dinsdag) Na verschillende groepsbijeenkomsten van de
diverse partijen, worden de onderhandelingen 's namiddags
hervat. Om half tien 's avonds springen de besprekingen af
doordat het FDF met nieuwe eisen voor de dag komt die men
van Vlaamse zijde afwijst : uitbreiding van het « persoonlijk inschrijvingsrecht » en geen beperking in de tijd, uitbreiding van het gewest Brussel zodat een territoriale verbinding met Wallonië tot stand komt. Het FDF wil ook wel
de begrenzing van Brussel aan een kommissie toevertrouwen ,op voorwaarde dat er inmiddels een « neutrale zone rond Brussel tot stand wordt gebracht. Eerste-minister Tindemans verklaart nu te zullen streven naar een regering met
gewone meerderheid.
(Woensdag) De eerste-minister ontvangt 's voormiddags achtereenvolgens de hh. Perin (RW) en Van der Eist (VU), 's Middags verlkaart Perin bereid te zijn alleen met het RW in de
regering te treden als men de gewestvorming — in afwachting van een definitief ontwerp in het najaar — dadelijk bij
voorlopige wet invoert. Maar het RW weigert samen met de
VU in de regering te treden, zolang ook het FDF er geen deel
deel van uitmaakt. Dat zou volgens hem dan een « regering
tegen Brussel » zijn. — Na overleg met de CVP-PSC en liberale voorzitters richt Tindemans zich 's namiddags formeel
tot VU, RW en FDF met de vraag of zij bereid zijn besprekingen over regeringsverruiming aan te vatten op basis van
de ' krachtlijnen » van de regeringsverklaring, het anti-inflatieplan, de verworvenheden van Steenokkerzeel en de voorstellen van vorige vrijdagavond in de Lambermontstraat. —
's Avonds laat het FDF op een perskonferentie horen neen
te zullen antwoorden als zijn (opgedreven) eisen in verband
met Brussel niet worden aanvaard. Indien het RW afzonderlijk
in de regering treedt zal het FDF een welwillende neutraliteit
in acht nemen. Het RW zal echter niet tot de regering toetreden als ook de VU bij de verruiming betrokken wordt.
(Donderdag) In de vooravond ontvangt de eerste-minister het
antwoord van de partijen op zijn verzoek van gisteren. Het
antwoord van het FDF is negatief, dat van de Volksunie
positief. Namens het RW verklaart Perin bereid te zijn aan
een verruiming van de regering deel te nemen, dit in afspraak met het FDF, op voorwaarde dat de VU niet tot de
koalitie toetreedt, dat het probleem Brussel voorlopig opgeschort wordt tot het najaar wanneer gepraat zal worden over
de verdere verruiming met FDF en VU, en dat een voorlopige gewestvorming nog vóór de grote vakantie bij gewone
wet wordt goedegekeurd. — De premier verklaart zaterdag
definitief te zullen besluiten.
(Vrijdag) Op een perskonferentie verklaren de VU-woordvoerders Van der Eist, Jorissen en Schiltz het veto van Perin
tegen de VU niet te kunnen aanvaarden. Hij probeert daarmee het Vlaamse front te doorbreken. De eerste-minister en
de CVP en PVV moeten nu hun politieke verantwoordelijkheid opnemen.
(Zaterdag) De hele dag trachten premier Tindemans, CVPvoorzitter Martens en PVV-voorzitter Grootjans de RW-voorzitter te doen afzien van zijn veto tegen de Volksunie. Zij
slagen daarin echter niet, temeer daar Perin zijdelings gesteund wordt door Nothomb (PSC) en Damseaux (PLP).
Uiteindelijk
zwichten de eerste-minister
en de partijvoorzitters van CVP en PVV voor het veto van Perin. In de late
avond besluit Tindemans de regering dan maar uit te breiden
met het RW alleen, en begint dadelijk aan de besprekingen
daarover. Op zondag 10 juni is een akkoord bereikt, zodat
de o kleine verruiming » de volgende dagen kan worden
doorgevoerd. — In een persmededeling verklaart het Dagelijks Bestuur van de VU in die omstandigheden haar volle
vrijheid te hernemen en zich niet langer gebonden te voelen
door de suggesties die tijdens de besprekingen weerhouden
werden in afwachting van een definitief akkoord.

De Volksunie heeft zich in die
belangrijke periode van politieke
kentering ontpopt tot een ware
beleidspartij. Het is niet overdreven te beweren dat een groot
deel van de Vlaamse bevolking
het betreurt dat deze onderhandelingen ten slotte toch niet geleid hebben tot een deelname
van de VU aan de regering. Dit
zou het bewuste Vlaanderen het
veilige gevoelen hebben gegeven
dat er eindelijk werk zou worden
gemaakt van de zo lang verbeide
uitbouw van ons zelfbeschikkingsrecht.

Deze feitelijke uitsluiting van de
VU, die heel de tijd opbouwend
en loyaal mee naar een oplossing had gezocht, werd in heel
Vlaanderen als een ware belediging aangevoeld. Het Vlaamse
front werd daardoor erg gehavend, wat waarschijnlijk de hoofdbedoeling was van Perin en het
FDF.

Het Dagelijks Bestuur betreurt
dat de eerste-minister, de heer
Tindemans, evenals de leiding
van de CVP en van de P W , toe-

Gelet op het feit dat de tot dusver gevoerde onderhandelingen
NIET geleid hebben tot een volledig en globaal akkoord over
alle aspekten van de gewestvorming en over een aantal andere
Vlaamse eisen, herneemt de
Volksunie haar volle vrijheid en
acht zij zich in genen dele gebonden door de suggesties die
tijdens de besprekingen weerhouden werden in afwachting van
een definitief akkoord.
Bij de bespreking van de regeringsverklaring van de (met het
RW) verruimde
regering-Tindemans hebben de VU-woordvoerders in het parlement in schitterende betogen deze Waalse aanmatiging en Vlaamse zwakheid
aan de kaak gesteld. Op de volgende pagina vinden onze lezers
enkele pertinente passages uit
de redevoeringen van volksvertegenwoordiger Schiltz en senator
Jorissen.

IVaf houdt Perin
achter de hand ?

nog

allemaal

PAUL MARTENS

P.M.
[_

WIJ 7

9MMDPUMT
•"

REDE VAN SCHILTZ KAMER : 13-6-74

EEN GROTE POLITIEKE FOUT VAN PERIN
a Mijnheer Perin, u zal waarschijnlijk
niet beledigd zijn wanneer ik hier uw
persoon in verband breng met een
Frans politikus van groot formaat, Talleyrand. In dit verband zou ik u willen
herinneren aan een uitspraak van deze
politikus, die over een bepaalde daad
van een ander politikus zegde : «C'est
pire qu'un crime, c'est une faute »
('t Is erger dan een misdaad, 't is een
fout).
Laat mij toe u rustig en zonder emotie
te zeggen wat onze mening is over uw
ultimatum : « C'est pire qu'un crime,
c'est une faute ». Want wat u niet beseft, mijnheer Perin, is dat u de
Vlaamse gemeenschap beledigd hebt.
Deze gemeenschap telt zes miljoen
mensen en is erin geslaagd in een
meer dan honderd jaar lange strijd
tegen vreemde bezetters, tegen de
centraliserende verfranste bourgeoisstaat van 1830 haar identiteit te redden
en haar eigenheid te bevestigen en dit
vanaf de rand van de afgrond. Ze is
erin geslaagd in een meer dan honderdjarige strijd op te klimmen naar
een eigen nationaal besef. Deze strijd,
mijnheer Perin, heeft bloed, zweet en
tranen gekost. Ganse generaties in
Vlaanderen hebben ervoor geofferd :
hun karrière, hun gezondheid, hun materiële belangen, sommigen zelfs hun
leven.
Verscheurd in twee oorlogen, waardoor
het verdeeld werd, optornend tegen
alles wat macht had. Staat, leger. Kerk
financie, politieke partijen, hebben de
eenvoudige kleine Vlaamse mensen,
bijgestaan door kunstenaars, sociale
werkers, leraars, idealistische flaminganten, dit mirakel tot stand gebracht

en van Vlaanderen een natie gemaakt.
Een natie die — en dit wil ik aan alle
Franstalige kollega's zeggen — aan
niemand iets wenst te ontnemen en
die in de eerste plaats in vrede wil
leven met de Waalse buren, maar die
ook verlangt dat men eindelijk haar
grondgebied met rust zou laten, niets
meer of niets minder. Een natie die
verlangt dat zij in de gemeenschappelijke hoofdstad Brussel — waarnaar
zij dagelijks honderdduizenden mensen
stuurt, eenvoudige mensen, die met
hun werk mede de welvaart van deze
stad maken — zou gerespekteerd worden, niets meer of niets minder. Een
natie die bereid is met haar nog Jong
verworven en kwetsbare welvaart bij
ta dragen> daar waar het moet en
rechtvaardig is in dit land van ons,
maar die moeilijk kan aanvaarden bedreigd te worden in haar eigen innerlijke ekonomische, kulturele of sociale
belangen.

wanneer er een akkoord bestaat op
basis van gemeenschappelijke besprekingen, komt het noch u noch gelijk
welke Franstalige partij toe zich te
mengen in de samenstelling van het
Vlaamse paneel dat aan deze besprekingen moet deelnemen.
De Franstaligen in dit land beschikken
over een grondwet die hen de pariteit
In de machtsuitoefening garandeert,
zl] krijgen de helft van de ministers.
Wanneer er een akkoord mogelijk Is
over een programma, gaat het hen
niet aan hoe de Vlaamse helft van deze
regering Is samengesteld.
In dit geval, mijnheer de eerste-mlnlster. Is u — naar ons gevoelen — te

Deze volwassen natie, mijnheer Perin,
heeft u gewild of ongewild beledigd.
Welnu, Vlaanderen aanvaardt uw veto
niet. Wie de laatste dagen in Vlaanderen zijn oren te luisteren heeft gelegd
weet dat dit geen partijkwestie is,
maar dat zowel in socialistische als in
katolieke, liberale of VU-middens de
reaktie dezelfde is : Vlaanderen aanvaardt dit veto niet. Het is een beledigingEr is helaas meer, en erger. Want beledigingen kunnen op misverstanden
rusten en kunnen goedgemaakt worden. Maar met uw veto heeft u het
federalisme zelf in het gedrang gebracht.
Laat mij zeer duidelijk dit zeggen :

ver gegaan. U hebt gekapltuleerd voor
het Waalse ultimatum. Uw kapitulatie
voor het veto van de h. Perin is gevaarlijk en, wat erger is, was niet
noodzakelijk. Gevaarlijk omdat u, wat
u in uw verklaring de geest van Steenokkerzeei noemt, in 't gedrang brengt.
En daarmee bedoel ik de inderdaad belangrijke vaststelling dat men aanvaardt dat politieke besprekingen van
gemeenschap tot gemeenschap gevoerd werden en dat de ene gemeenschap zich niet mengt in het innerlijk
overleg van de andere gemeenschap.
Het gevaar, mijnheer de eerste-minister, dat deze kapitulatie de geest van
Steenokkerzeel in dat opzicht inderdaad kompromitteert. Het Vlaamse
front werd doorbroken. Gij hebt inmenging aanvaard in de inwendige
aangelegenheden van de Vlaamse
groepen.
Anderzijdé was deze kapitulatie niet
nodig. Ik wil voor deze Kamer en voor
het larid duidelijk verklaren dat wij, de
Volksunie, het nodige zouden gedaan
hebben om te voorkomen dat de regering vóór het parlementair verlof In
de minderheid zou geplaatst worden.
En dit om twee belangrijke redenen.
Ten eerste, omdat wij de kansen op
voortzetting van het gesprek willen
openhouden en, ten tweede, omdat wij
beseffen dat het onverantwoordelijk
zou zijn op dit ogenblik, gelet op de
financiële, ekonomische en sociale
toestand, het land in een regeringskrlBis te storten.
Mijnheer de eerste-minister, de CVP
en de P W wisten dit en het was niet
nodig het gestelde veto te aanvaarden.
Het was niet nodig te kapituleren.

REDE VAN JORISSEN SENAAT : 18-6-74

JiEN HEEFT EEN KANS GEMIST
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
saas.
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, hebben
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 hebben 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
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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 ?
Men 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 partien die hun verantwoordelijkheid willen opnemen bij het zoeken
naar een globale 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 psichologie. 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 waarborg 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 wl] 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.
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 breekt
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 alle Vlaamse
politici.
Dan zal het Vlaamse front, dat ons
dierbaar is maar dat slechts moeizaam
groeit, een feit worden.
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