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CVP EN PVV
BREKEN HET VLAAMSE FRONT
STEENOKKERZEEL WERD VERLOOCHEND

TINDEMANS, MARTENS EN GROOTJANS ZWICHTEN EEN TWEEDE MAAL
VOOR DE EISEN VAN PERIN (EN VAN DE PSC)
Met spijt moet de Volksunie vaststellen dat CVP en PVV verder Vlaams
overleg onmogelijk maken, en aldus het zo nodige Vlaamse front doorbreken. Zij plaatsen de VU immers voor een voldongen feit nu zij het
slechte regeringsontwerp op de (voorlopige) gewestvorming overhaastig door het parlement jagen en dan nog als een « prefiguratie » van
de definitieve gewestvorming. Zij zwichten aldus een tweede maal
voor de eisen van Perin, en van de geniepige PSC.
De VU wijst dit regeringsontwerp volledig af daar het de Vlaamse verworvenheden van Steenokkerzeel verloochent en de weg effent voor
een gevaarlijk pseudo-federalisme met drie, waardoor Vlaanderen In de
verdrukking dreigt te geraken.

De Volksunie heeft steeds voorgehouden dat alleen het eensgezinde optreden van de Vlamingen
over de partijgrenzen heen kan
leiden tot een oplossing van de
gemeenschapsproblemen, die voor
Vlaanderen aanvaardbaar is. De
dialoog van gemeenschap tot gemeenschap
te
SteenokkerzeeJ
heeft dit trouwens bewezen.
Om dit broodnodige Vlaamse

front te beveiligen heeft de VU
zelfs na het brutale veto van Perin tegen VU-regeringsdeelname,
alles gedaan om het Vlaams overleg verder ie kunnen zetten. Zij
vroeg enkel niet voor voldongen
feiten te worden geplaatst door
de
overhaaste
parlementaire
goedkeuring van een zeer voorlopige (en louter adviserende)
gewestvorming, en wenste dat
het ontwerp terzake in beraad zou
worden gehouden tot oktober. Deze uiterst redelijke eis werd door
de vrijwel unanieme Vlaamse
pers bijgetreden.
Premier Tindemans, CVP-voorzitter Martens en PVV-voorzitter
Grootjans verkozen echter een
tweede maal te zwichten voor d&
Waalse chantage. Zij hechtten bovendien hun goedkeuring aan een
ontwerp dat, onder druk van Perin en de PSC, op verschillende
punten niet meer beantwoordt
aan wat de Vlaamse onderhandelaars te Steenokkerzeel hadden
bedongen. Zo worden de VlaamsBrusselse senatoren nu uit de
toekomstige Vlaamse gewestraad
gesloten, er is geen pariteit meer
in het toekomstig ministerkomitee voor het Brusselse gewest, en
de waarborgen voor de Vlamingen in de Brusselse gewestraad
zijn in de mist opgegaan. De begrenzing van het Brussels gewest
tot de 19 gemeenten blijft voorlopig, er zal met andere woorden
later weer over getwist worden.
In de Senaatskommissie werd het
VU-amendement om Brussel definitief te begrenzen verworpen,
ook door de vertegenwoordigers
van CVP en P W !
Ten onrechte verwijst de regering naar wat te Steenokkerzeel
werd overeengekomen. Er was

daar geen globaal akkoord, dus
moet men ook niet die stukken uit het besprokene gaan lichten die vooral de Walen interesseren. Daardoor start de voorlopige gewestvorming in een geest
die grondig afwijkt van de Vlaamse stellingen te Steenokkerzeel.
Men slaat nu de richting in van
een drieledige pseudo-gewestvorming die nadelig Is voor Vlaanderen. En dan nog als « prefiguratie » van de definitieve gewestvorming.
De Volksunie zal dit nefaste spel
niet meespelen en wijst dat
slechte ontwerp dan ook volledig
af. Zij zal verder strijden voor
haar alternatief : een konsekwent
federalisme met twee, met doelmatige
waarborgen
voor
de
Vlaamse gemeenschap te Brussel
en beveiliging van Vlaams Brabant door de splitsing van het
kiesarrondissement Brussel.
De CVP en de PVV dragen de volle verantwoordelijkheid voor de
huidige kwalijke gang van zaken,
voor het kelderen van het Vlaams
overleg en het doorbreken van
het Vlaamse front.
Paul Martens

OPROEP
Het Partijbestuur verzoekt alle
sprekers op onze 11 juli-vieringen
in hun toespraak de oorzaken
van de breuk In het Vlaamse front
te beklemtonen en aan te tonen
waarom
het
regeringsontwerp
over de gewestvorming resoluut
moet afgewezen worden.

VAKANTIEREGELING
Geachte lezer(es), de latente papierschaarste en de fenomenale kostenstijgmg nopen er ons toe van deze grote vakantie
gebruik te maken om wat besparingen te doen. Van vandaag
af verschijnt ons blad, zoals elk jaar trouwens, op 16 bladzijden. Tweemaal echter zal « Wij » slechts 8 biz. tellen, nl.
op 20 juli en op 3 augustus. En omwille van de jaarlijkse
vakantie in de drukkerij zal er geen « Wij » zijn op 27 juli
en op 3 augustus WIj zijn ervan overtuigd dat u begrip zult
opbrengen voor deze regeling, welke ons door allerlei omstandigheden wordt opgedrongen.
Tijdens de 47e IJzerbedevaart te Diksmuide werden de Vlaamse eisen nog eens extra beklemtoond : definitieve begrenzing Brussel (de 19), een provincie Vlaams-Brabant, federalisme met twee.
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AANDACHT!
Van 15 juli tot 13 augustus gaat «Succes Kleding Meyers» in verlof en is de zaak gesloten !
— VOOR SPECIALE AANGELEGENHEDEN IS DE HUISBEWAARDER BEREIKBAAR-

WIJ WILLEN VÓÓR 15 JULI DE GANSE ZOMERVOORRAAD BUITEN!
A A N ALLE AFDELINGEN WORDEN NU DE

GEKSTE PRIJZEN GEMAAKT DESNOODS TEGEN
HALVE PRIJS ! l I
WANNEER JE NOG IETS KUNT GEBRUIKEN OF INDIEN JE «SUCCES KLEDING»
NOG NIET KENT MOET JE VÓÓR 15 JULI EENS LANGS KOMEN...

ER ZIJN GOUDEN KOOPJES TE DOEN ! ! !
DENK A A N DE ZOTTE PRIJZEN V A N 1 9 7 3 - NU DOEN WIJ HET N O G VEEL BETER!!!

Hier hebt U enkele voorbeelden:
1000 NIEUWE ZOMERMANTELS
VOOR DAMES
•
•

ALLERBESTE KWALITEIT
MODERNE SNIT EN KLEUREN

TEGEN 1.500 - 2.000 - 2.500 FR

EN HALVE PRIJS !
1 0 0 0 KLEEDJES
•
•

ALLE MODEKLEUREN
BESCHIKBAAR TOT MAAT 56

TEGEN
500 - 750 - 995 - 1.500 FR.

EN HALVE PRIJS !
SUPER AANBIEDING
luxe herenbroek van diolen-wol - markant

NU TEGEN AFGIFTE VAN DIT BLAD AAN 1000 F.
in plaats van 1395 F. - Dus blad m e e b r e n g e n I N i e t v e r g e t e n

r

BEWEER NU DUS NIET DAT KWALITEITSKLEDING DUUR ISI

DIT IS DE MACHTIGSTE EINDE SEIZOEN VERKOOP
VAN DE KLEDING DIE U OOIT GEZIEN HEBT!
Voor 15 juli moeten ruim 20.000 kledingstukken van de allerbeste kwaliteit bijna gratis de deur uit!

WEES ER B I J ! . . .

[

K O M NIET TE L A A T ! ! !

UCCES

KLEDtNOl

E Y E R S]

KOM OP DINSDAG-WOENSDAG OF DONDERDAG-DAN IS HET RUSTIGERZO KUNT U NOG BETER KIEZEN EN GENIET U NOG MEER SERVICE!!

SUCCES K L E D I N G M E Y E R S
DE G R O T E M O D E S P E C I A L I S T
A. DE L A N G L E S T R A A T 4 - 1 0 2 6 4 0 NIEL
OPEN AllE WERKDAGEN VAN 9 TOT JO UUR

ZATERDAG OPEN VAN » TOT 18 UUR

ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN

P-s.
VAN 13 AUGUSTUS AF
OOK
'S MAANDAGS
GESLOTEN!

BELANGRIJKE MEDEDELING

Alle Ijjedlngstukken van deze

SUPER DISCOUNT AANBIEDINGEN
zijn aangeduid met:

t met hun eskamprijs:
M. de Luxe.
heren- en dameskleding gaat
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KAMER
De zitting van vorige week dinsdagnamiddag stond volledig in
het teken van de toelichting van
de zgn Verklaring van Ottawa
(NATO) door minister Van Elslande. VU-kamerlid Nelly Maes
kwam bondig tussen in het debat
en onderstreepte dat bepaalde
NATO-landen een loopje nemen
met de demokratie, zoals Griekenland en Turkije. Onderstrepen wij
terloops dat mede dank zij het
aandringen van mevrouw Maes
de pijnlijke uitwijzing van 237 Marokkaanse, Spaanse en andere
vreemde weesjes, toevertrouwd
aan een gastarbeidersfamilie in
ons land, voor onbepaalde tijd
werd verdaagd « tot er onbetwistbare regelen zijn bepaald » zoals
de minister van Justitie in zijn —
verlossend — antwoord mededeelde.
In de zitting van woensdag 26 juni hoorde de kamer drie VU-interpellaties. VU-kamerlid Raskin protesteerde tegen de aanleg van de
A24-autonsnelweg in Limburg. De
vereisten van de ekonomische
ekspansie moeten wijken voor
de milieuhigiënische argumenten
tegen deze aanleg. Kamerlid Nelly
Maes maakte zich tot tolk van de
onrust in het Waasland na het
laden van de kerncentrale te Doel.
Is de noodzaak van uitbreiding
van de kerncentrale wel bewezen,
bestaat er een rampenplan, hoe
zal de regering de bewoners tegemoetkomen enz. Ook de uitvoerige interpellatie van kamerlid Van Grembergen handelde
over een milieuprobleem, nl. de
luchtvervuiling in de kanaalzone
Gent-Terneuzen. Het jonge kamerlid maakte wel de lof van het
kanaal als basis en verwekker
van welvaart in een voorheen arme streek, maar er is de mindec
fraaie keerzijde van de medaille,
de heel wat minder zuivere lucht
veroorzaakt door de industrie,
wat een ernstige bedreiging van
de volksgezondheid uitmaakt. Na
enkele voorbeelden geciteerd te
hebben (St-Kruiswinkel, Oostakker, Evergem, Zelzate, Wondelgem,
Sleidinge,
Destelbergen,
Wachtebeke, Rieme ,enz.), gemeenten waar de luchtvervuiling
zeer ernstige vormen aanneemt
en de ontoereikende reglementering ter zake te hebben toegelicht, drong hij bij staatssekretaris Poma op een echt milieubeleid
aan, een beleid dat zich niet beperkt tot het zoeken van schuldigen of het maken van verwijten,
en sprak hij de verwachting uit,
dat de regering voor deze dichtbevolkte streek een ernstige inspanning zou doen.

Tijdens de kamerzitting van vorige
week dondendag werd het wetsontwerp tot wijziging van de wetboeken op de echtscheiding besproken. VU-kamerlid Baert hield
een korte uiteenzetting en noemde de versoepeling van de wet
een goed initiatief, ook al zei
spreker geen voorstander van
echtscheiding te zijn. Persoonlijk
zei hij, dat de duurzame ontwrichting van een huwelijk de enige
grond tot scheiding zou moeten
zijn, doch zelf vatbaar voor menselijke overwegingen te willen
zijn. Na bondig de historiek van
de versoepeling in de wetgeving
te hebben gemaakt, wees hij er
nog op, dat de nieuwe wet (art.
1) niet toepasselijk is wanneer
de twee partners allebei buitenlanders zijn. In zijn antwoord
dankte minister Vanderpoorten de
heer Baerf « voor zijn opmerking,
waardevolle bijdrage tot de rechtsspraak ».
In de rij wekelijkse vragenstellers
bevond zich vorige week donderdag opnieuw VU-kamerlid Willy
Kuijpers met een vraag over de
blijvende dreiging van verkaveling en bebouwing van het zgn.
Prinsenbos of Kollegebos te Lubbeek. Staatssekretaris
D'Hoore
stelde de interpellant gerust met
de mededeling dat een verkaveling tot op heden werd geweigerd
en dat er ook geen plannen bestaan, die het bestaan van dit
natuurgebied bedreigen.
En daarmee was de kous af.

SENAAT
VU-senator Lode Claes werd benoemd tot lid van de gemengde
kontrolekommissie inzake staatssteun aan private bedrijven.
Bij de bespreking van het wetsontwerp betreffende de verandering van voornamen van personen
die geboren zijn in de kantons
Eupen, Malmedy of Sankt Vith,
verdedigde VU-senator
Jorissen
met klem het amendement door
zijn kollega Van In en hemzelf ingediend, nl. om Franse voornamen
gegeven na de wederinlijving ü j
België te kunnen vervangen door
Duitse, wat volgens het wetsontwerp niet kan.
Vorige week donderdag werd de
senaatszitting ingeleid met de
voorlezing door VU-senator De
Bruyne van het verslag van de
senaatskommissie van Buitenlandse Zaken over het wetsontwerp
betreffende oprichting van een
Afrikaans Ontwikkelingsfonds.

KULTUUR EN BUITENLAND IN KULTUURRAAD
Dinsdag vergaderde de Nederlandse Kultuurraad de hele dag
met binnen- en buitenlands kultuurbeleid op de dagorde.
VU-senator Van Haegendoren stelde twee vragen, resp. aan kultuurminister De Backer en onderwijsminister De Croo. De eerste
betrof de financiering van wat
van de franstafige afdeling te
Leuven gebleven is (daarvoor is
de Franse kultuurraad bevoegd,
aldus mevrouw De Backer), de
tweede vraag betrof de oprichting van een open universiteit in
samenwerking
met
Nederland.
Minister De Croo zei positief
daartegenover te staan, maar dat
beide landen het vraagstuk eerst
zelf moeten aanpakken. Ook op
het vlak van de tv wordt de samenwerking intenser.
VU-senator Van In drong aan op
spoedige publikatie van de uitvoeringsbesluiten van het dekreet op de Vlaamse simbolen.
Minister Michel (Binnenl. Zaken)
zei dat zulks voor 11 juli zou gebeuren.
Minister De Backer verstrekte
nadere inlichtingen aan VU-ka-
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merlid Valkeniers over de rang
schikking van het Hof te Bree-eik
te
St.-Kwintens-Lennik
en
i.z.
klassering van het gasthuis van
Asse.
VU-kamerlid N. Mass handelde
uitvoerig over de volksontwikke
ling en de krisis in het vormings
werk.
VU-kamerlid Willy Kuijpers vroeg
nadere uitleg over de procedure
van de subsidiëring van de Stichting tot bevordering van vertaling van Nederlands letterkundig
werk. Daarover wordt te Amsterdam beslist met als financiële
bijdrage voor twee derden door
Nederland en een derde door
België.
Tijdens het debat over de verklaring i.z. de internationale kulturele samenwerking door minister
Van Elslande voerden namens de
VU-senatoren Van In en Coppieters het woord. De eerste wees
op de speciale verplichting van
onze kultuurgemeenschap in de
betrekkingen met landen, waar
veel Vlamingen verblijven, de
tweede achtte ter zake niét de
kultuurraad maar het parlement
bevoegd.

Ook VU-senator Blanquaert achtte
de toestand van de middenstand
zorgwekkend, ook omdat het aan
een
middenstandsbeleid
heeft
ontbroken. Nochtans biedt de
CVP, die meestal de ministers
voor Middenstand leverde, zich
in het land aan als de partij, die
voor de middenstand zorgt. Het
overige van zijn rede was gewijd
aan de kleine en middelgrote ondernemingen, de zgn KMO's voor
wie de rijkshulp totaal moet herzien worden, o.a. in het licht van
de grote financiële hulp aan de
multinationals in de distributiesektor, waar sinds het opheffen
van de grendelgrondwet het land
door supermarkten
overspoeld
wordt. In de regeringsverklaring
werd meer aandacht voor de
kMO's beloofd. Wanneer mogen
we de eerste maatregelen verwachten ?
Vorige week vergaderde de Senaat slechts twee dagen in het
openbaar. In de zitting van woensdag werd het wetsontwerp tot
versoepeling van de procedure
betreffende de naamveranderingen behandeld. VU-senator Jorissen vond het spijtig dat de regering van de gelegenteid geen gebruik had gemaakt om de lijst
der aangenomen voornamen aan
te passen en meer eigentijds te
maken.

VU-senator Coppieters
noemde
tijdens de bespreking van het
wetsontwerp inzake wijziging van
de wet van 8 juli 1970 op het buitengewoon onderwijs dit ontwerp
lapwerk. Hij vroeg zich af waar
het rationalisatieplan voor het
buitengewoon onderwijs zal besproken worden : in de nieuwe,
verruimde schoolpaktkommissie ?
Zal terzelfdertijd het
pijnlijke
vraagstuk van de niet-erkende sekundaire afdelingen voor spraaken leerbestoorden worden aangesneden ? Hij had het verder over
de grote vertraging in de uitbetaling der werkingstoelagen, over
de vergoeding van de begeleiders
van de schoolbussen, hun verzekering tegen ongevallen (ook van
de ouders die de begeleiding
overnemen), over de lerarenopleiding, allemaal vragen die tot op
heden onbeantwoord bleven.
Ook de interpellatie van VU-senator Rik Vandekerckhove stond in
het teken van het onderwijs, nl.
over de ernstige toestand waarin
nieuw
opgerichte
universitaire
centra zich bevinden en de maatregelen, die zich opdringen om
deze moeilijkheden te ondervangen. De minister erkende volmondig de argumentatie van de interpellant en stelde een spoedig en
doeltreffend onderzoek in uitzicht.
Volgens
het Beknopt
Verslag
oogstte hij voor dit antwoord applaus van de VU « en bij sommige
leden van de CVP ». En wij die
dachten dat de heer De Croo een
PVV-er was...
Op het einde van deze zitting
diende VU-senator
Vandezande
twee wetsvoorstellen in : een tot
oprichting van twee militaire ziekenhuizen en een ten behoeve
van gepensioneerden : kosteloze
aansluiting op het telefoonnet,
vrijstelling van het abonnementsgeld en prijsvermindering op alle
openbaar vervoer. Bij de stemmingen
kwamen
VU-senatoren
Jorissen en De Facq nog herhaaldelijk met snedige opmerkingen
tussenbeide.

VU-AMNESTIEVOORSTEL
IN OVERWEGING GENOMEN !
In tegenstelling tot de Kamer
werden een wetsvoorstel van VUsenator Jorissen, tot amnestieverlening in Oost-België en een van
VU-senator Coppieters tot afschaffing van de beruchte artikelen
123 sexies tot en met 123 decies
van het strafwetboek, werden na
een korte diskussie met de Waalse senator Guillaume, die de bekende patriotiek-frankofone snaar
betokkelde, door de senaat in
overweging genomen. Het wetsvoorstel Jorissen ter zake is een
herneming van een gelijkaardig
voorstel, dat hij drie jaar geleden
indiende.

HACHELIJKE TOESTAND

TOELICHTING BIJ ENKELE
WETSVOORSTELLEN

VAN MIDDENSTAND
Twee VU-senatoren bogen zich
tijdens het debat over de begroting Middenstand 1974 (dus reeds
voor de helft verbruikt...) zorgelijk over de middenstand, die nog
steeds het slachtoffer is van sociaal-ekonomische
diskriminatie.
VU-senator Persyn herinnerde er
aan dat alle politieke partijen
voorstellen indienden om de uitbreiding van de grootwarenhuizen
tegen te gaan en toonde aan de
hand van cijfers de achteruitgang
van de kleine voedingszaken aan.
Ook het kunstambachtelijk bedrijf wordt te zwaar belast evenals het gewoon ambachtelijk bedrijf, zodat men hier dreigt de kip
met de gouden eieren te doden.
Spreker pleitte voor gehele sociale gelijkschakeling (kinderbijslag, pensioen) en voor een nationaal pensioen. « Tenzij een
krachtig
middenstandsbeleid
wordt gevoerd, vrees ik dat we de
laatste stuiptrekkingen meemaken
van een bevolkingsgroep
die
steeds de ruggegraat van de
maatschappij uitmaakte ».

Vorige week vermeldden we o.a.
enkele wetsvoorstellen ingediend
door VU-senator Bouwens. Enkele
daarvan verdienen nadere toelichting. Zo bvb. het voorstel tot de
instelling van het ambt van ombudsman voor het leger en de
rijkswacht. De indiener is van
mening dat de leden van de gewapende strijdkrachten ook over
rechtswaarborgen moeten kunnen
beschikken, te meer daar de
strenge tucht, de traditie van
blinde gehoorzaamheid en strakke hiërarchisering gewoonlijk niet
bevorderlijk zijn voor de eerbied
voor de menselijke waardigheid.
Wat zijn voorstel betreft om de
erfelijkheid van adeltitels af te
schaffen, gaat de indiener ervan
uit, dat erfelijke adeltitels indruisen tegen de geest van artikel 6
van de grondwet (gelijkheid der
burgers). Zelfs zonder enig voorrecht verleent een adeltitel een
maatschappelijk aanzien dat in
het zaken- en bedrijfsleven voordelig kan zijn.

LEVE DE KAMERADENREPUBLIEK
Gisterenavond kwam de zoveelste leraar op bezoek om te klagen dat
zijn wedde na drie maanden nog niet uitbetaald was...
De volgende « kliënt » was een menske uit St.-Joris-Weert, dat heel
haar leven « gediend » had bij de rijke heren te Brussel... in het Frans,
meer dan 20 jaar I
Daarna was ze een handeltje begonnen, zonder echter het handelsregister op haar naam te hebben. Hiervoor werd ze gestraft en diende
ze heel wat RMZ terug te betalen...
Dit zijn twee gevallen zoals er honderden zijn in deze staat.
Maar wanneer je dan In de alkoven van Nationale Opvoeding terecht
komt dan zie je — alleen al voor deze sektor — hoe sommige mensen
die behoren tot de « kameradenrepubiiek », zich welgevallig het
« manna » iedere maand laten toekomen Wij denken hierbij aan de
oud-adjunkt-kabinetschef van de BSP-ministers Vermeylen, Claes en
Calewaert, die naast zijn kabinetsvergoeding de wedde van studieprefekt bij het Koninklijk Atheneum te Dendermonde bleef genieten
in de maximale loonschaal 511, wat zowat bruto 63.000 fr. per maand
betekent. Deze zelfde begaafde man was tegelijkertijd Direkteur bij
de Rijksavondschool te Dendermonde en kon in de weddeschaal nr. 515
bruto per maand zowat 43.352 fr. per maand vergaren I
Samen maakt dat zowat 106.659 fr. zonder kabinetsvergoeding !
Armand, de broer van ex-staatssekretaris Jos. Daems (PVV) « mag »
Direkteur van een Rijksschool spelen te Diest en dit in twee funkties
die hem bruto zo wat 116.000 fr. per maand opbrengen...
Een gelijkaardig cijferverhaaltje zou ik je kunnen vertellen over de
heer Marcel Vandenberghe, die Direkteur is van de Rijkshogere Technische en Handelsschool te Gent en er ook weer een avondschooltje
bijneemt... ten belope van weer zowat 116.000 fr. bruto per maand I
Ook vond ik een lekkere kummulatie bij de heer Godfried Montens, die
Direkteur kan spelen bij de RMS Oostkamp Dag- en Avondschool, die
er bovendien nog wat les kan geven en die ook af en toe zijn wijsheid
verkoopt bij de Gemeentelijke Avondschool te Heist-aan-Zee.. Zo een
wijze kracht ontvangt dan slechts 80.700 fr. bruto per maand.
Of dat deze mensen het secundair onderwijs zullen vernieuwen blijft
een groot vraagteken. Ik denk dat ze er de tijd niet toe vinden 1
Aan minister De Croo heb ik dan maar gevraagd in hoever hij dit alles
toelaatbaar acht. Ik hoop van hem — op de achtergrond van wat klassieke muziek I — een antwoord te krijgen...
WILLY KUIJPERS, kamerlid.

WIJ 3
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(leeveedee) Of het een zeker schuldbewustzijn was, óf dat de
nabije verlofperiode (over twee maanden zijn we het toch
weer vergeten...) de tongen wat losser maakte, laten we nu
maar in het midden, doch een feit is dat in het Nederlandse
parlement de afgelopen week emmers vol zelfkritiek
zijn
gestort. Er deugt nog nauwelijks iets van de werkwijze der
Tweede Kamer, de ministers en staatssekretarissen
maken
schromelijk
misbruik van hun spreekgelegenheid,
er zijn
schandelijk veel interrupties en de debatten verlopen wanonderlijk, aldus de voornaamste klachten. En het waren niet
alleen de als « ordelijke mensen » bekend staande Kamerleden die mopperden over de gang van zaken in 's lands
vergaderzaal, maar ook de (socialistische)
Kamervoorzitter
Anne Vondeling maakte een sombere balans op. < Het Kamerverslag liegt niet », aldus de voorzitter. « Welnu, het biedt
een bedroevend beeld want de kloof tussen wat wij wilden
en wat wij deden, is bijzonder groot ».

MET DE TWEEDE KAMER
ZIT HET HELEMAAL MIS
Deze laatste uitlating duidt er al op dat de parlementariërs
het best anders zouden willen, maar dat zij het ook niet
kunnen helpen dat de boel zo dikwijls misloopt. En daar
klopt ook wel iets van. Op de eerste plaats zit men nu eenmaal met het feit dat in de Tweede Kamer veertien partijen
vertegenwoordigd zijn, wat betekent — gezien de « eigen
identiteit » die elke partij als een kostbaar kleinood koestert
— dat bij elk debat veertien sprekers aan het woord plegen
te komen. Vervolgens is er een groot aantal partijen met een
godsdienstige grondslag en hun representanten ontkomen er
niet aan telkens opnieuw een belijdenis af te leggen die vaak
niets met politiek maar alles met de religieuse
overtuiging
van de partij te maken heeft. Dan is er nog het instituut van
de ' vragenuurtjes » dat zo uitbundig wordt benut dat men
beter van « vragenmiddagen » kan spreken. En tenslotte
spelen er zich in de maatschappij zoveel onverwachte dingen
af dat de Kamer wel verplicht is snel te reageren, met het
gevolg dat herhaaldelijk de hele agenda ondersteboven wordt
geworpen.
Maar behalve deze * natuurlijke » oorzaken van de onbevredigende werkwijze van het parlement is er nog wel meer aan
de hand. Inderdaad neemt vrijwel elke minister of staatssekretaris die in de Tweede Kamer het woord voert, het
dubbele van de overeengekomen spreektijd. En het traditionele gehakketak tussen de partijen leidt herhaaldelijk
tot
zinloze diskussies en interrupties die meer tot eigen glorie
en tot vermaak van een héél klein deel van de tribune bestemd zijn dan dat ze het politieke debat dienen. Voeg daarbij het onvermogen van sommige Kamerleden om de grote
lijn te zien, waardoor men zich verliest in onbeduidende
details en haarkloverijen, en men heeft de voornaamste oorzaken van de zopas gespuide kritiek op een rijtje staan.
De vraag is natuurlijk of er aan de klachten veel te doen is.
Vondeling kwam weer eens aandraven met het idee om
meer aan de Kamerkommissies over te laten, en spoorde de
parlementariërs aan in hun speeches korter van stuk te zijn.
Een aantal leden van de Katholieke Volks-Partij (KVP) kwam
met een nóg drastischer plan voor de dag : zoveel mogelijk
Kamerwerk overhevelen naar de kommissies en in die kommissies alleen de grote partijen aan het woord laten. Het
spreekt vanzelf dat een dergelijk idee niet in goede aarde
viel, want de kleinere partijen (en de grotere die bij volgende verkiezingen veel veren moeten laten) zouden dan wel
erg ondemokratisch op een zijspoor worden gezet.
De beste remedie lijkt ons nog altijd : alle detailwerk uit de
Kamer bannen, betere voorbereiding van de kommissievergaderingen en een verbod tot het afleggen van verklaringen
die niets met het aan de orde zijnde onderwerp te maken hebben. Als men zich strak aan zulke regelingen zou houden,
zou de kritiek voor een belangrijk deel kunnen verdwijnen.
Misschien zullen de Kamerleden tijdens het lange zomerreces wel eens over de nu uitgesproken klachten nadenken.
En daarbij het voornemen maken om hun leven te beteren !
Zowat anderhalve maand geleden schreven we in deze rubriek
over het mogelijk verdwijnen van een aantal Nederlandse
opinieweekbladen. De krisis in de Nederlandse pers duurt
nog altijd voort en thans is besloten het 130 jaar oude katholieke dagblad • De Tijd » (55 duizend abonnees) per 1 september op te heffen. Het blad gaat dan als... weekblad verschijnen ! Onnodig aan dit nieuws toe te voegen dat : a) het
verdwijnen van het toch wel roemruchte Amsterdamse blad
te betreuren is en b) dat het paniekvoetbal op de weekbladenmarkt nog zal toenemen...
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EXIT PERON
AVD — Maandag jl. is president
Juan Peron van Argentinië op 78jarige leeftijd overleden, amper
twee dagen nadat zijn derde echtaenote Maria Estela Martinez die
al vice-presidente was de presidentiële funkties van haar zieke
echtgenoot had overgenomen.
Met het overlijden van Peron is
Argentinië voorgoed aan zijn postperonistisch tijdperk toe. Na zijn
triomfantelijke terugkeer van vorig jaar was « el lider » er niet
in geslaagd de verwarde situatie
in zijn land recht te zetten. De
man die in 1943 zijn land uit de
socio-ekonomische stagnatie loswrikte en weergaloos populair
werd heeft de beloften van zijn
comeback niet kunnen inlossen.
In zijn laatste levensdagen moet
hij wel erg ontgoocheld geweest
zijn over de eksplosieve ontwikkeling binnen zijn eigen justicialis.
tische partij. Beter dan wie ook
zal hij beseft hebben dat hij niet
langer bij machte was de wensen
en streefdoelen van zijn fervente
fans in konkrete en vaste politieke banen te leiden. Na zijn 18jarige ballingschap waren de tagenstellingen tussen zijn linkse

en rechtse aanhangers nog toegenomen. Linkse en rechtse peronistas gingen mekeer steeds heviger bekampen. Slachtoffer van
die ideologische botsingen werd
Hector Campora die pas zaterdag
jl. als ambassadeur in Mexico
werd ontslagen — een laatste
toegeving van de zieltogende Peron aan de harde druk van rechts.
Bovendien had Peron ook nog af
te rekenen met de guerilla-akties van het castrisch-revolutionaire verzetsleger. Persoonlijk stond
el lider niet achter de linksen. Na
zijn overrompelende
terugkeer
van vorig jaar steunde hij vooral
op de rechts-georiënteerde vakbonden, de patronale organizaties
en het leger dat de nieuwe president zijn steun en trouw heeft
toegezegd.
Het gevaar voor een staatsgreep
lijkt dus voorlopig bezworen maar
veel zal afhangen van de manier
waarop Maria Estela (Isabel is
haar artiestennaam)
de hete
hangijzers van de Argentijnse politiek zal aanpakken. Linkse en
rechtse peronisten hebben zich
achter de nieuwe presidente geschaard terwijl de radikalen van
Ricardo Balbin (de belangrijkste

oppositieleider) hun houding laten
voorschrijven door de grondwet.
Het «Interregnum» (?) zal beslist
geen sinekuur zijn als men bedenkt dat Argentinië een mannenmaatschappij is waar de vrouw
nog meer in de politieke schaduw
staat dan bij ons. Met schaduwen
heeft Isabel altijd geleefd. Jarenlang stond ze in de schaduw van
van de adoratie rond Evita Duarte die door de Argentijnen als
een « heilige » beschermvrouw
van armen, verdrukten en marginalen werd vereerd. Minder charrismatisch dan Evita wist Isabel
zich als vice-presidente door het
leger, de aristokratie en de geestelijkheid te doen aanvaarden...
een prestatie die Peron's tweede echtgenote nooit verwezenlijkt
heeft. Hoe dan ook aan de top
van dit erorm land dat moeizaam
zijn evenwicht houdt op een vulkaan van passies staat vandaag
een schrandere en ambitieuze
vrouw die ooit als kabaretartleste
en lerares Frans bedrijvig was
maar die in politicis nog alles
moet bewijzen. Als de aangelegenheid niet zo doodernstig was
zou men spreken van een bizantijnse grap.

KREiSKY'S OVERWINNING
(AVD) Al bij al betekent de verkiezing van Oostenrijks nieuwe
president Rudolf Kirschschlager
een beslissende vooruitgang voor
de demokratische maturiteit van
een land waar de burgers veertig
jaar geleden (1934) nog op elkaar
geschoten
hebben.
Die
Kirschschlager komt uit de plattelandse burgerij, behoort tot
geen enkele politieke partij, Is
praktiserend katoliek... en werd
op 21 juni j l . als kandidaat van de
SPO (Sozialistische Partei Osterreichs) tot president verkozen...
De hele ontwikkeling kwam op
gang toen de gezondheidstoestand van de socialistische president Franz Jonas in de herfst
van vorig jaar plots onheilspellend
verslechterde en de SPO nodig
naar een nieuwe kandidaat moest
uitzien. De gegadigde moest een
algemeen geacht sociaai-demokraat en vrijzinnige zijn. Nu vond
de socialistische partijleiding kandidaten genoeg maar niet één die
naast zijn sociaal-demokratlsche
en vrijzinnige ortodoksie, ook
waarborgen bood dat hij de presidentsverkiezingen zou winnen —
waarom het de socialistische selektieheren per slot toch te doen
was. Ten einde raad kwam partijvoorzitter
en
bondskanselier
Bruno Krelsky met een kandidaat
voor de dag, die de edelgestrenge socialistische keuzeheren zich
in lengte van dagen zullen herinneren : Rudolf Kirschschlager,
minister van Buitenlandse Zaken,
partijloos en... katoliek (zonder
lidmaatschapskaart). Krelsky's berekening was diafaan genoeg :
zo dicht bij de parlementsverkiezingen van 1975 mocht de SPO de
presidentsverkiezingen niet verliezen, want de Oostenrijkse kiezer Is zo op politiek evenwicht
gesteld dat hij nooit voor een
rode regering zou stemmen als
voorafgaandelijk al een rode partijgenoot tot de waardigheid van
Oostenrijks president was verheven . Om de partij achter de
kleurloze Kirschschlager op te
stellen, moest Krelsky al zijn handigheid
en
overredingskracht
aanwenden, maar de verkiezingsuitslagen van 21 juni j l . bewijzen
hoe scherp Krelsky de situatie
had bekeken : Kirschschlager behaalde 51,7 van de stemmen, terwijl Alois Lugger van de OVP (de
katolleke Oostenrijkse volkspartij) met 48,3 t.h. genoegen moest
nemen. Bovendien Is Kirschschlager de eerste « socialist » die het
zonder kommunistlsche hulp voor
mekaar heeft gebracht, want de
KPO had haar kiezers aangespoord een blanko-stem uit te
brengen. Uit een en ander zullen
de katolieke en socialistische leiders — Kreisky inklusief — nu
hun slotsommen moeten trekken.

Voortaan zullen de socialisten
niet langer de schim van Dolfuss
en de februari-revolutie moeten
oproepen. Zij zullen moeten beseffen dat de barrikades van februari 1934 voorgoed geschiedenis zijn geworden... en dat een
praktiserende katoliek als Kirsch-

schlager ook in socialistische
ogen niet langer een baarlijke
duivel kan zijn. De klassevijanden
van weleer zullen zich niet langer om eikaars gezelschap hoeven te schamen... Vandaag hebben ze ook wel andere zorgen
aan de oren.

f o f o ; karavanen kamelen brengen voedsel aan voor de hongerigen
de provincie Wollo.

in

EINDE VAN ETIOPISCH
ABSOLUTISME
(AVD) Voor de derde keer in vier maanden heeft het Etiopisch leger
ingegrepen in de politiek van 's werelds oudste keizerrijk. De recente
arrestatie van keizerlijke adviseurs en van andere prominente funktionarissen van het regiem (de positie van Haile Selassie komt voorlopig
niet in 't gedrang) bevestigt de krisistoestand
te Addis Abeba. De
korruptie en het nepotisme van hoge abtenaren en Koptische geestelijken heeft het gezag van de keizer gevaarlijk aangetast. Blijkbaar
weet Haile Selassie van de prins geen kwaad : hij weigert gewoon
sankties te treffen tegen de rijke aristokraten uit zijn entourage die
voor de hele malaise verantwoordelijk zijn. Eigenlijk wordt de « liberale ' bewogenheid van de legerleiding jammerlijk afgezwakt door haar
ontzag en eerbied voor de keizerlijke macht.
Selassie heeft trouwens nog andere kopzorgen. Sinds maanden^ wordt
een deel van zijn land door een rampspoedige droogte geteisterd. Aanvankelijk hadden zijn adviseurs de ogen gesloten voor dit verschrikkelijk probleem. Toen in de provincie Wollo duizenden van dorst en
honger omkwamen, kwam een hulpaktie op gang die door onbekwame
lokale gezagdragers kompleet in de war werd gestuurd. Inmiddels had
de keizer ook af te rekenen met een meer dan dertien jaar oude burgeroorlog in Eritrea
In weerwil van zijn getalsterkte en zijn moderne bewapening heeft het
keizerlijk leger in Eritrea nooit een militaire beslissing kunnen afdwingen. Hailé weigerde te praten met vertegenwoordigers
van het Bevrijdingsfront voor Eritrea die hij als niet-representatief
afschreef. Anderzijds bleef ook het grenskonflikt met Somalia voortduren. Somalia ziet
nl. niet af van aanspraken op uitgestrekte gebieden in het oosten van
Etiopië waar Somalische herderstammen vanouds een zwervend bestaan leiden... en de recente ontdekking van oliebronnen in Ogaden
heeft de Somalische aanspraken nog gesensibiliseerd.
Kortom, de
muiterijen, stakingen, straatbetogingen,
studentenakties
en... arrestaties dragen niet bij tot herstel van rust en orde. De « leeuw van Juda »
zal al zijn handigheid, soepelheid en keizerlijk charisma moeten aanwenden om zijn troon nog een tijdlang in evenwicht te houden. Zijn
vooruitzichten zijn allesbehalve
rooskleurig...
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KOMM€nT/WR
STIJFMARCHEERDERS (1)
De 47e IJzerbedevaart werd
— ondanks de gietende regen
— een groot sukses, en bevestigde op een indrukwekkende
wijze nogmaals de onverzwakte
trouw en strijdbaarheid van de
Vlaamsbewuste massa. De lichte incidentjes, veroorzaakt door
het verschijnen op de bedevaartweide van parasitaire groepjes
die er niet thuis horen, doen
daaraan geen afbreuk. Zij moeten echter in de toekomst vermeden worden, en het is de
plicht van het IJzerbedevaartkomitee ervoor te zorgen dat de
bedevaart niet kan misbruikt
worden door om het even wie.
Groepjes als het « Front Rexiste » en het stelletje zwartgeklede Britse fascisten horen er
niet thuis, en het is gewoon absurd dat zij konden meestappen
in de optocht der vaandels. Het
IJzerbedevaartkomitee moet terzake zijn volle verantwoordelijkheid nemen, en tegen volgend
jaar bijvoorbeeld voor een ordedienst zorgen welke die naam
verdient. Doet men het niet, en
er komen nog meer van dat
soort parasieten, dan zullen
daar onvermijdelijk incidenten
uit voortvloeien die een smet
zouden werpen op de hele IJzerbedevaart. Dat moet ten allen
prijze voorkomen worden.

STIJFMARCHEERDERS (2)
Daarvoor moet het IJzerbedevaartkomitee echter niet het
kind met het badwater weggooien. De idee om te Diksmuide
een podium te verschaffen aan
de verdrukte volkeren van Europa, blijft haar waarde behouden.
Vlaanderen moet verder vooraan blijven in de strijd voor het
Europa der volkeren. Enige oplettendheid bij het uitnodigen
van volkse delegaties is echter
steeds geboden. Als het IJzerbedevaartkomitee uit de verdrukte naties die groepen uitnodigt welke strijden voor zelfbestuur met het oog op de invoering van een demokratisch
regime, dan wordt het kaf vanzelf van het koren gescheiden.

In de kringen van de Europese
federalisten zijn er bevoegde
mensen die precies weten wie
wat voorstaat in de bonte wemeling van groepen en kringen.
Het is natuurlijk veel gemakkelijker van de idee der volkse
minderheden af te stappen, ten
einde geen verdere herrie meer
te hebben. IMaar dan vergeet
men gemakshalve dat er ook in
ons eigen Vlaanderen stijfmarcheerders bestaan die al evenzeer kunnen pogen de IJzerbedevaart te misbruiken. Nee, het
IJzerbedevaartkomitee moet enkel voor een waterdichte toegangsregeling zorgen en een behoorlijke ordedienst, en dan kan
er al niet veel meer verkeerd
lopen.

PARTIJBESTUUR
TAAKVERDELING
Het Partijbestuur werkte verder
de taakverdeling uit van haar
verschillende
leden. Senator
Bouwens en volksvertegenwoordiger Baert zullen zich speciaal
bezighouden met de tuchtzaken,
Huguette De Bleecker met de
aktiviteiten van de vrouwen, senator Persyn met de aktiviteiten
van de gemeenteraadsleden, senator Van de Kerckhove met de
sektor ziekenfondsen, senator
De Bruyne met de financiën,
senator Coppieters met de studiedienst. Volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz houdt de public
relations en senator Wim Jorissen kreeg de propaganda toevertrouwd. De algemene voorzitter heeft als blijvende opdracht de grote beleidslijnen
van de partij naar buiten te
dragen.

TWEEDE
GEDENKPLAAT
In de plassende regen werd zondagnamiddag te Ardooie aan het
geboortehuis van Cyriel Verschaeve een bronzen gedenkplaat onthuld, ter vervanging
van de eerste gedenksteen, be-

schadigd door nachtelijke vandalen. Ca tweeduizend IJzerbedevaarders woonden de plechtigheid bij en luisterden naar
pastoor Dupon van Harelbeke en
de heer Populier, sekretaris van
de Verschaeve-stichting. Beiden
hekelden de laksheid van het
onderzoek naar de vernielers
van de eerste gedenkplaat. Vooral de BOB kreeg het vanwege de
tweede spreker hard te verduren, die zich afvroeg of men
soms de daders niet wil vinden,
ofwel of het onderzoek door onbekwamen wordt geleid. De heer
Populier voer ook krachtig uit
tegen het verbreken van de
Vlaamse eenheid, zonder hierbij de schuldigen te vernoemen.
Hij besloot met een oproep tot
strijdhaftige eendracht. Toen de
nieuwe
plaat
onthuld werd
weerklonk
een minutenlange
ovatie. Een dreunende Vlaamse
Leeuw rondde deze vinnige manifestatie af.

LEURIDAN
HERDACHT
Vorige zaterdag werd te Oostvleteren — zijn geboorteplaats
— en nadien te leper de Westvlaamse nationalistische voorman Jeroom Leuridan herdacht,
op initiatief van het gemeentebestuur van Oostvleteren, Broederband West-Vlaanderen en de
Jef Lesage-kring van leper. Na
een talrijk bijgewoonde mis
werd in het gemeentehuis het
sobere borstbeeld van de herdachte, gebeeldhouwd door Jef
Lesage, onthuld, 's Namiddags
werd na de onthulling van een
gedenksteen, ontwerp Walter
Seys, aan het woonhuis van
Leuridan, een akademische zitting gehouden, waarop Hendrik
Borginon, Luk Desramault en
VU-kamerlid
Vandemeulebroucke de figuur van de herdachte
nader belichtten, wat eveneens
gebeurde tijdens het avondlijk
jeugdtreffen, met als spreker
Jaak Vandemeulebroucke en Gerard Vermeersch en Alfred den
Ouden. Een klank- en diamontage riep een levendig beeld op
van leven en streven van deze
grote idealist. Een waardige en
gevoelvolle herdenking van een
charismatisch, groot Vlaming,
die zijn strijdvaardige inzet met
zijn leven betaalde.

DEMOKRATIE
Bij herhaling hebben we de aandacht gevestigd op de demokratische traditie van de Vlaamse Beweging.
Deze traditionele demokratische instelling is trouwens logisch
vermits Vlaanderen één van de oude demokratische landen
is, in de middeleeuwen trouwens baanbrekend en toonaangevend op dit gebied.
Demokratie vindt men trouwens overwegend bij de Germaanse volkeren, waarbij de traditie steviger ligt bij de protestantse dan bij de katolieke bevolkingen. Bij de Slavische en de
Romaanse volkeren heeft de demokratie nooit zo sterke wortels geschoten als in de Germaanse landen. De Russen hebben bv. nooit de demokratie gekend. In geen enkel Slavisch
land is er thans demokratie. Bij de Romaanse volkeren sloeg
ze eveneens minder sterk aan. In de Spaanse landen in Centraal en Zuid-Amerika bestaat ze haast nergens en het Portugeestaiige Brazilië kent ze evenmin. In Europa bestaat ze,
niet in Roemenië en niet in Spanje, waar de Katalanen en
de Basken onderdrukt worden zonder verhaal. In Portugal
begint ze thans aarzelend opnieuw, in Italië maakt ze een
krisis door en zelfs Frankrijk kende zijn Gaullistische versie.
Bij de Skandinaafse volkeren en bij de Angelsaksen leeft de
demokratie echter sinds eeuwen, in Nederland eveneens.
Ook in de voormalige Angelsaksische kolonieën als de Verenigde Staten, Kanada en Australië leeft de demokratie.
Als enig Germaans volk is Duitsland pas veel later tot de
demokratie gekomen, waarbij het zijn belang heeft dat Pruisen in de middeleeuwen een menggebied was en later sterk
onder Slavische invloed stond.
Duitsland is het Germaans land waar de demokratie het
minst stevig wortel schoot.
Vlaanderen knoopte na eeuwen buitenlandse overheersing
in de 19de eeuw opnieuw aan bij de demokratie.
Doel was de Vlaamse meerderheid in dit land bewust te maken. Autoritaire bewegingen zouden niet anders gekund
hebben dan de Franstalige machthebbers nog sterker maken.
Autoitaire strekkingen doen dat altijd want om de macht te
verwerven spannen ze samen met leger en kapitaal. Anders
krijgen ze geen kans.
In de Vlaamse Beweging kwam er slechts één afwijking en
dat was in de jongste oorlogsperiode. En zelfs toen was het
autoritaire meer schijn ; overwegend vreemde import. De
leidende elementen van de Vlaamse kollaboratie hebben later
haast allen getuigd dat ze niet geloofden in een autoritair
regime. Ondanks de schijn bleef het Vlaams demokratisch
refleks levend, ook bij hen.
Het was dan ook logisch dat de demokratische lijn doorgetrokken werd na de jongste oorlog.
De Vlaamse Beweging had er alles aan te danken. Naast en
zeker evenzeer als door de taalwetten werd de Vlaamse bewustwording gestuwd door het afdwingen van het algemeen
enkelvoudig stemrecht.
De socialisten, die zich voor de rest weinig om de Vlaamse
Beweging bekommerden, hadden in het verleden dan toch
mede deze grote verdienste dit te hebben verwezenlijkt. Wij
geloven niet dat de demokratische geest in Vlaanderen vlug
zal worden aangetast, ondanks pogingen van sommige kleine
kringen die zich uiterst links of uiterst rechts noemen.
Wij zouden het echter jammer vinden zo ook maar enkele
Vlaamsgezinde jongeren in de val van buitenlandse raddraaiers zouden trappen.
Het terug tot de bron kan in Vlaanderen alleen betekenen,
terug tot de ware demokratie.
En dat die demokratie zelf nog heel wat zuiverder vorm kan
aannemen op elk terrein, daarvan zijn we ons bewust.
En daarvoor dient de Vlaamse Beweging krachtig te ijveren.
WIM JORISSEN,
senator.

UNIVERSITAIRE
INSTELLING
ANTWERPEN
VACANTE BETREKKING
Administratief en tecliniscii personeel

tekenaar
1
2.
a.
b.

Wedde : 165 360 F - 286 200 F plus indexverhoging (thans 126,82)
Aanwervingsvoorwaarde :
Diploma ot getuigschrift van volledig hoger secundair onderwijs.
Het examenprogramma omvat o m. een tekenproef betreffende het grafisch
weergeven van wetenschappelijke resultaten.

Voor deze vacature gelden de volgende voorwaarden :
1. Belg zijn.
2. Aan de dienstplichtwetten voldoen.
3. Houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag.
4 De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten
5 De aanwerving gebeurt door vergelijkende examens vooi aa toelating tot de
stage (De eerste proef van het examen heeft plaats op 22 juli 1974).
6 De sollicitanten welke hun diploma in juni-juli 1974 zullen behalen worden
onder voorbehoud toegelaten
Kandidaturen met volledig curriculum vitae dienen vóór 15 juli 1<'74 <;rhr]ftelijk
gericht te worden aan de Universitaire Instelling Antwerpen, Diiektie PersoneelAdministratie, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk.
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AKTIVITEITEN
VAN HET
DOSFELINSTITUUT
KENNISMAKING MET DUITSTALICEN
IN OOST-BELGIE
Zoals wij reeds eerder meedeelden organiseert het Dosfelinstituut op vrijdag 30 augustus, zaterdag 31 augustus en
zondag 1 september e.k een zeer boeiende en interessante
weekeindreis naar de zogeheten Oost-Kantons.
Als verblijfplaats kozen wij een prachtig gelegen Centrum
van de Paters van de Heilige Geest te Monteneau (tussen
Malmedy en St. Vith).
Op het programma staan o.m inleidingen over de taalkundige, kulturele, ekonomische situatie in het Duitstalige gebied
met hun problemen ; bezoeken aan het gebied Burg-Reuland
(met wandeling in het Ourtal) en de stad Eupen ; verder is
er ook een politiek paneel voorzien met afgevaardigden van
de verschillende partijen uit deze Duitstalige streek en een
voorstelling over het gebied van de Hoge Venen en de Eifel.
Aangezien sommige inleiders hun inleiding in het Duits houden is een passieve kennis van de Duitse taal vereist
Inschrijvingen kunnen gebeuren door opgave van naam en
adres en storting van een voorschot van 300 fr. op rekening
nr. 430-0835551-81 (Kredietbank Brussel) van het Dosfelinstituut te 1000 Brussel, met vermelding « reis Oost-Kantons ».
De totale bijdrage is 700 fr. Hierin zijn verplaatsings- en verblijfskosten begrepen. Het aantal deelnemers is beperkt zodat
een vlugge inschrijving gewenst is. Na inschrijving wordt een
gedetailleerd programma toegestuurd.
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KAREL MIRY:
Op 14 augustus 1823 werd de
toondichter Karel Miry geboren.
Wellicht zou zijn naam ergens in
een enciklopedie of in een Vlaamse muziekgeschiedenis
begraven
geworden zijn indien hij niet de
toondichter geweest was van een
ons allen bekend lied
: de
•< Vlaamse Leeuw ».
De door Miry op tekst van zijn
oom Hippoliet Van Peene getoonzette, tot strijdlied der Vlaamse
beweging
geworden
« Vlaamse
Leeuw • werd verheven tot officiële himne van wat men — al
naar de politieke gezindheid —
de « Vlaamse gemeenschap », de
" Nederlandse
kultuurgemeenschap ' of het « Dietse volksdeel binnen België - noemt.
Dat de simbolen die deze eigenheid moeten naar buiten uit beklemtonen, niet altijd in dezelfde
mate geapprecieerd
werden en
stof tot diskussie gaven, blijkt
niet alleen uit de moeilijkheden
die vroeger het lied, en nu zelfs
de vlag hadden om tot algemene
erkenning te komen, maar blijkt
ook uit het feit dat vooral aan
nationalistische zijde geruime tijd
ffe simboliek en de deel-romantiek
van het
leeuwenflamingantisme
ervaren werd als te zeer de eigenheid, te weinig de eenheid en
het Nederlandse wezen der gemeenschap
bevestigend.
Dit
bracht dan ook mee, dat naast
het strijdlied der Vlaamse beweging ook het Wilhelmus als symbool van ons Nederlands volkswezen gezongen werd.
Dat Miry's en Van Peenes lied,
met zijn langjarige
strijdtraditie,
die betekenis van een nationale
hymne kreeg, is aan omstandigheden te wijten, maar ook aan de
eigen waarde van het lied zelf en
aan zijn aanspreken van de massapsychologie van de strijdende
Vlaamse gemeenschap.
Verschaeve
heeft in zijn beroemdgeworden
rede
op
het
Vlaamsnationaal Zangfeest te
Brugge lapidair de psychologische
kracht van het lied samengevat :
« Zingen verenigt de harten. Zingen_ maakt van gedachten krachten... ».
De « Vlaamse Leeuw » beeft van
de Vlaams-nationale gedachte een
nationale kracht gemaakt, zoals
het Geuzenlied de gedachte der
Nederlandse vrijheid en eenheid
in de strijd tegen Spanje bij de
massa deed doordringn
en de
krachten van de opstand aanwakkerde. Toondichter en dichter van
de « Vlaamse Leeuw » staan daarmede in het gezelschap van de
dikwijls
onbekende dichters en
zangers van onze
vrijheidsstrijd
in de 16e eeuw. Geuzenlied en
Wilhelmus, « Vlaamse Leeuw »
en « Groeninge », « Blauwvoet »
en - Wij zijn bereid » liggen in
éénzelfde traditie, in één en dezelfde lijn, spreken ieder met de
woorden van hun tijd dezelfde
taal en getuigen voor dezelfde gedachte in dezelfde strijd : die
voor ons Nederlands
volksbestaan, die voor onze nationale
eigenheid.

HET LEVEN
Wie was Karel Miry ' In een
huisje in de Brandstraat te Gent
woonde de arbeidersfamilie iVliry.
De moeder was strijkster, de
dochter Virginie hielp haar daarbij. De voorbijgangers, vooral de
jongeren, keken vaak nieuwsgierig naar binnen en een van die
geïnteresseerden was een student in de geneeskunde, Hippoliet
Van Peene, wie het gelukte een
voet in huis te krijgen en de
dochter Virginie te trouwen.
De familie Miry, hoewel van nederige afkomst, was muzikaal
begaafd Ten huize Miry werd
's avonds gemusiceerd en Van
Peene droeg er het zijne bij tot
de vorming van een klem huisorkest : hij speelde er viool.
De jonge Karel leerde van zijn
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tante Virginie, maar vooral van
zijn oom Pierre-Jean Miry de eerste beginselen van de muziek en
dit hielp hem, die geen ernstige
elementaire muzikale opleiding
had genoten, toch om later het
konservatorium te kunnen volgen.
Hij studeerde er viool bij Andries,
harmonie en kompositie bij J.
Mengal. Hij werd bevriend met
Gevaert en met Hanssens, die
voorzeker
invloed
uitgeoefend
hebben op zijn muzikale vorming
en op een betere aanwending
van zijn artistieke mogelijkheden.
Hij kopieerde teatermuziek en
verdiende er een karig loon mee,
maar hij leerde zodoende ook vertrouwd te worden met orkestprocédés. Hij speelde triangel en
trom in de Franse schouwburg.
— Zijn eerste belangrijke kompositie was een stuk tekst van zijn
oom Hypoliet Van Peene ; « Wit
en Zwart ». Voordien had hij
reeds voor de toneelkring « Broedermin en Taaiijver » waarvan
Van Peene sekretaris was, teksten voor het toneel op muziek
gezet. « Wit en Zwart » werd opgevoerd door de voornoemde
kring in het groot teater te Gent
op 18 januari 1846. In 1848 komponeerde hij dan de opera •< Brigitta », in 1853 « Annemie » en
in 1854 « De Toverlantaarn ». Nu
volgden verschillende werken, zowel op Franse als op Nederlandse tekst. In 1849 was zijn werk al
bekroond geweest door de stad
Gent. In 1857 dirigeerde hij de
orkesten in de Waux-Hall te Brussel en vergezelde Gevaert naar
Parijs.
Hij volgde Andries op als leraar
in de kompositie te Gent en werd
er onderdirekteur. Vooral het muziekonderwijs in de lagere scholen had zijn belangstelling gewekt
en hij werd zelf een baanbreker
van de kindermuziek. Dit leidde
tot zijn benoeming tot stedelijk
inspekteur voor het muziekonderwijs in 1875, en daarna in 1881
tot algemeen inspekteur voor de
gesubsidieerde muziekscholen in
heel het land.
Karel Miry stierf op 3 oktober
1889. Op de begrafenis waren afgevaardigden van alle conservatoria op het Vlaamse land aanwezig : Gevaert was er voor Gent,
Peter Benoit voor Antwerpen,
Van Gheluwe voor Brussel. Emmanuel Hiel en Frans De Potter

TOONDICHTTE "DE VLAAMSE LEEUW"

brachten hulde aan de overledene. Datzelfde jaar werd in de
wijk Meerhem een straat naar
hem genoemd en op 9 april 1893
werd op het Casinoplein te Gent
een monument ingehuldigd, in
aanwezigheid van Benoit, Gevaert
en Florimond Van Duyse, ter ere
van de komponist van de Vlaamse
Leeuw. Door de VTB werd in
1951 een gedenkplaat aangebracht
aan het huis van de Twaalfkame
renstraat 58, waar Karel Miry ir
1845 de « Vlaamse Leeuw » komponeerde.

HET WERK
De toondichter van de « Vlaamse
Leeuw » behoort voorzeker niet
tot de grote komponisten uit
Vlaanderens muzikale geschiedenis, maar zijn betekenis voor de
volksmuziek en de volkszang, en
voor de kindermuziek en het muziekonderwijs op de school, is
niet gering : daar ligt dan ook
zijn grote verdienste, meer dan
in de reusachtige produktie aan
muzikaal werk dat hij ons naliet.
Dit werk omvat naast 12 grote
orkestwerken (waaronder 4 symfonieën), zes balletten, ongeveer
een honderdtal dansen, koncertstukken voor kinderen, werken
voor harmonie en fanfare en
godsdienstige koorwerken. Daarbij komen nog 25 opera's, 27 kleinere opera's, operetten en komedieën, 33 kantaten en tientallen
k i n d e r toneeltjes. Daarenboven
schreef hij 33 kantaten, 78 meerstemmige mannenkoren en meer
dan 300 liederen.
Een reusachtige produktie, inderdaad. Een produktie waarbij de
hoeveelheid de kwaliteit niet ten
goede kwam, maar die in zijn tijd
en op een ogenblik dat nog alles
te doen was, een niet te veronachtzamen betekenis had. Evenals zijn oom Van Peene met zijn
volkse stukken het hiaat in ons
toneelleven trachtte te vullen en
het volk langs die weg van de
eigen Vlaamse mogelijkheden te
overtuigen, evenzo vervulde Miry
met zijn muzikaal werk een taak,
waarvan wij nu wellicht de betekenis niet meer ten volle beseffen.

De veelschrijverij van de toneelauteur en de komponist beletten
hen artistieke bezinning, kritische
uitzuivering, kwantitatieve beperking. Maar door die veelschrijverij wisten zij te beantwoorden
aan een geestelijke nood, aan een
werkelijk
tekort.
Oppervlakkigheid, slordigheid, bombast waren
de tol die zij aan hun praktisch
werk moesten betalen.
Wij hoeven slechts de tekst van
de « Vlaamse Leeuw » te nemen,
om de geest van de tijd en haar
romantische retoriek te leren kennen : een retoriek die echter in
haar beste momenten ook nu nog
bezielend werkt en een diepere
poëtische kracht bezit.
Uit deze geest putte hij, zowel
voor zijn inspiratie als voor zijn
vormgeving. Dat die vormgeving
'de gebreken vertoonde, die wij
ook in de literatuur van toen ontmoeten — het konventionele, het
retorische, het pompeuze en het
gebaar meer dan de inhoud, de
oorspronkelijkheid,
de
beheersing — was niet te verwonderen.
Maar zoals in onze lyriek, zoals
in onze epiek, zoals in onze toneelkunst bij het begin van onze
volksherleving, die met de literaire herleving samenging, reikte
de betekenis van al dit werk vèr
buiten zijn eigenlijke, vaak geringe, artisticiteit. Het was pionierswerk voor een gemeenschap,
die vanuit een positie van kultuurloosheid de Europese geestestromingen wilde inhalen en
daarbij wel eens grotere stappen
moest nemen dan ze eigenlijk al
kon...
Pionierswerk waren Miry's opera's : • Frans Ackerman » « Maria van Boergondië » - « De
Dichter en zijn droombeeld ».
Gebrek aan zelfkritiek, plagiaat
soms, slordigheid in de afwerking van. temas en motieven, het
banale van vele melodieën en het
gebrekkig harmoniseren zijn allemaal dingen die men hem terecht
verweet.
Miry legde er zich vooral op toe,
gemakkelijke en vlot te zingen
melodieën te komponeren, binnen de normale stemregisters :
als komponist van kindermuziek
heeft hij daarom baanbrekend
werk verricht en is als een voorloper van Benoit op dit gebied te
beschouwen.
— Ook als muziekleraar wist hij
een aantal toondichters met faam
te vormen : Waelput, Fl. Van
Duyse, Ghesquière, Van Gheluwe
e.a.
Zelfs wanneer men aanneemt dat
het grootste gedeelte van zijn
liederen geen hoge toppen scheert
en dat zijn oeuvre in het algemeen artistiek van geringer betekenis is dan van velen die na
hem kwamen, dan nog staat daar
het getuigenis voor zijn échte muzikale kracht in het lied dat hem
bekend maakte en zijn naam voor
ons bewaarde, meer dan alle ander werk samen : de « Vlaamse
Leeuw ».

DE VLAAMSE LEEUW
Begin augustus 1848 werd ten
huize van Hypoliet Van Peene tijdens een gesprek onder vrienden

en familieleden ook de kwestie
van de nationale liederen aangeraakt. Paul Van Loo, schoonbroer
van Van Peene, stelde met spijt
vast dat de Vlamingen in hun
strijd geen eigen lied hadden dat
nationale bezieling kon wekken,
zoals een « Marseillaise », een
« Heil Dir .. » of een <• God save
the King ». De gedachte aan een
eigen Vlaams strijdlied liet Van
Peene in de daaropvolgende dagen niet los en met de gedachte
kwam ook de inspiratie. De leeuw,
als Nederlands symbool, als wapen van het graafschap Vlaanderen, waarvan de strijd tegen
Frankrijk door Conscience was geromantiseerd
geworden,
werd
kernmotief van de tekst, en de
eerste versregels werden klaarblijkelijk ge'inspireerd door het
Duitse lied tegen Frankrijk : » Sie
solln nicht haben, den freien
deutschen Rhein... ».
Voor de muziek te zorgen was
geen probleem. Miry, Van Peene's
neef, had al heel wat teksten
van zijn oom getoonzet en voor
de liedjes gezorgd die in de opvoeringen van « Broedermin en
Taaiijver » waren ingelast.
Drie dagen na het gesprek ten
huize van Van Peene nam deze
laatste Karel Ondereet terzijde in
het lokaal van « Broedermin ».
Een beetje nadien hoorde men
vioolgekras en gezang in een zijkamer. Enkele nieuwsgierigen gingen een kijkje nemen. « Wat is
hier gaande ? ». Een uur later
zongen twintig leden van « Broedermin » voor de eerste maal de
X Vlaamse Leeuw » en op 13
augustus, op Van Peenes naamdag, bracht de vereniging aan
haar sekretaris een serenade met
als sukseslied de « Vlaamse
Leeuw », die door het publiek
herhaaldelijk gebisseerd werd.
Daarmee begon de geschiedenis
van de « Vlaamse Leeuw •• als
strijdlied der Vlaamse beweging.
En daarmee trad ook Miry niet
slechts de muzikale, maar ook de
Vlaamse geschiedenis in.
Een der hoofdoorzaken van het
sukses van het lied was, zoals
Prof. Fl. Van der Mueren schreef,
zijn
« agressieve
strijdlustigheid •>, door zijn tekst en door
zijn melodie.
Het heroïsche en strijdlustige is
geen alleenstaand verschijnsel in
de
romantische
opstandigheid
van de 19e eeuw. Wél is het lied
muzikaal door geen ander nationaal lied geëvenaard in 't verenigen van psychologische overtuigingskracht en muzikaliteit. Ook
als sommige nationale liederen
kunstvoller zijn : de «Leeuw» bezit
een felheid die alleen uit de direkt-aangevoelde en aanvoelbare
werkelijkheid, uit een natuurlijk
reflex tegen een bitter-ervaren
verdrukking kan ontstaan.
Met dit lied is Miry boven zijn
eigen artistiek peil uitgestegen
en heeft zich in de Vlaamse beweging een plaats veroverd, naast
en met Van Peene.
De bezieling die zijn lied opriep,
de vonk van nationaal bewustzijn die het wist te wekken bij
velen, generaties lang, en de hoop
die het deed rijzen, zijn mede
door Miry tot stand gekomen. Er
zijn er, in de Vlaamse beweging,
die om minder gehuldigd werden.
J. DIERICKX.

H. Van Peene
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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 kontaktbiad gebust in de 12de wijk,
de 8ste en 10de wijk.
AFDELINGS-SEKRETARISSEN
Uiterst op 21 juli e.k. dient u
een volledige opgave, van de wijzigingen aan uw afdelingslijst
1974 (verhuisde leden in eigen
gemeente, verhuisde leden naar
andere gemeenten en overleden
leden) aan arr. sekr. Wim Claessens over te maken, dit in het
vooruitzicht van de samenstelling — nieuwe komputerlijsten —
iedenhernieuwing 1975. Ontlast
u van deze vakantie-opdracht ten
spoedigste door 'n onmiddellijke
gevolggeving aan deze administratie oproep. Dank !
STEUN
Drukwerkkosten, verzendingen,
briefwisseling
kosten
stukken
meer dan vorig jaar. Een financiële aktie in de vijfde wijk en omgeving Is aan de gang. We danken langs deze weg de leden die
door ons bestuurslid De Roover
bezocht werden, voor hun extra
bijdrage buiten het jaarlijks lidgeld om. Zij maken het ons mogelijk dat onze propaganda verder bolt.
VAKANTIE
Vanaf woensdag 17 juli tot en
met 16 augustus gaat het sekretariaat met vakantie. Vanaf maandag 19 augustus staat de deur
weer wagenwijd open om met
nieuwe geestdrift de herfstwerking aan te pakken.
LEEUWEVLAGGEN
Verkrijgbaar op het sekretariaat : 300 fr., formaat 1,50 x 1,50
m. Het zijn nylonviaggen met bedrukte watervaste verf.
VUJO
Geregelde bijeenkomsten In de
Wetstr. 12. Voor juiste data, gelieve bestuurslid Anita Viane op
te bellen, nr 33.91.36. Een eerstvolgende bijeenkomst ligt vast
op woensdag 10 juli.
BORGERHOUT
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.
LEDENVERGADERING
Onze afdeling kende een geslaagde ledenvergadering op vrijdag 21 juni j l . Sen. Van Ooteghem onderhield ons over de aktuele politieke toestand en de
amnestie-aktie. Tot slot van deze
avond vertoonde VUJO-verantw.
Guido Weyn dia's over de recente hongerstaking. Let wel : onze
ledenvergadering in september is
gepland op vrijdag 6 september,
wederom in de Nieuwe Carnot.
Als spreker is voor deze avond
uitgenodigd : volksvert. Vic Anciaux. Men notare nu reeds deze
datum.
OVERLIJDEN
Bestuur en leden van onze afdeling betuigen hun oprechte
deelneming en medevoelen aan
de familie Melis bij het overlijden van de letterkundige Jan Melis. Een konsekwent en trouw
vriend is van ons heengegaan. Er
werd op dinsdag 25 juni jl een
onvergetelijke hulde gebracht bij
de uitvaartplechtigheid. Ons bestuur was er vertegenwoordigd
door prov. raadslid Hugo Andries
en KOO-lid Bert De Vos.
RODE KAART
Degenen die de laatste dagen
op de televisie de wereldkampioenschappen voetbal gevolgd heb-
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ben, hebben zeker opgemerkt dat
vaak een rode kaart wordt bovengehaald : dit wil dan zeggen dat
de speler het veld moet verlaten.
De laatste tijd zijn vele rode kaarten in omloop in ons arr. Deze geven echter recht op toegang voor
ons arr. bal op zaterdag 7 december a.s. Schaf u ook zulke rode
kaart aan alvorens in verlof te
gaan bij onze bestuursleden.
VERLOF
Wij wensen al onze leden en
simpatisanten een zonnig verkwikkend en deugddoend verlof
en ontmoeten elkaar weer op de
eerstkomende
ledenvergadering
op vrijdag 6 september.

BOOISCHOT
FEEST
Morgen 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 juli 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
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 I
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. ledereen op post !
EKEREN
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.
11 JULI
Zeker niet te vergeten op deze
dag... hang uw leeuwevlag uit !
VAKANTIEWENSEN
Het bestuur wenst al haar leden
en simpatisanten een aangename
vakantie, met voor hen die op
verplaatsing gaan, goede reis en
veilige thuiskomst 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.
HOVE
11 JULI-VIERING
In het raam van onze « Vlaamse
Week » verwachten wij hedenavond (zaterdag 6 juli) onze kaartspelers. Aan deze boomke-wiesavond zijn voor 3.000 fr. prijzen
verbonden.

Met Willem De Meyer in ons
midden, en als bekroning van onze Hovese Vlaamse week, zingen
wij samen op donderdagavond 11
juli, eveneens in zaal « Reinaert »
(20 u.) in een gezellige sfeer, onze Vlaamse strijd- en heimatliederen. Daar moogt u zeker niet
ontbreken.
Op 11 juli hangen wij onze leeuwevlaggen, reeds van bij het
krieken van de dag, aan raam of
mast !
KONTICH
BEVLAGGINGSAKTIE
Leeuwevlaggen zijn te bekomen
bij : Lok. « Alcazar », Mechelse
stwg 22, tel. 57.13.52 ; « Den Drij.
hoek », 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 icerk van Sint Bartolomeus
te Merksem.
Donderdag 11 juli, vanaf 20 u.,
guldensporenfeest in den Tijl. Er
zal een koude schotel opgediend
wordeji aan een zeer demokratlsche prijs. Van harte welkom I
SPAARKAS TIJL
Aan de leden van de spaarkas
Tijl delen wij mede dat er in de
maanden juli en augustus niet
vegaderd wordt. Maar 't sparen
en lichten, wekelijks, gaat regelmatig door. Eerstvolgende vergadering zal plaats hebben de eerste dinsdag van september.
JAN VAN DEN AUDENAERDE f
Op 15 juni overleed te Merksem in het St-Bartholomeusgasthuis één van onze oudste leden,
hij was 89 geworden en van den
beginne af dat wij in den Tijl
waren was Jan één van onze
trouwste leden. Hij was een eenvoudig en braaf man, levenslustig en steeds blijgemoed niettegenstaande rijn hoge ouderdom.
De oudere kameraden zullen nog
dikwijls aan Jan Van den Audenaerde denken als een voorbeeld
van Vlaamse trouw. Aan de familie onze oprechte deelneming.
RIKSKE VAN ELSACKER t
Wij kenden Rikske als trouwe
klant bij alle gebeurtenissen in
den Tijl ; dat hij Van Elsacker
noemde, dat hij een trouw bezoeker van de vergaderingen van
het Sint Maartenfonds, dat hij in
Ekeren thuis hoorde, was al wat
wij van deze vriend wisten. Over
een paar maanden was hij lid geworden van onze spaarkas, en
toen dachten wij wel, in deze
meer gesloten vriendenkring Rikske beter zouden leren kennen.
Wij hadden deze vriend reeds enkele weken gemist, tot wij vernamen dat Rikske aan een kortstondige maar kwade ziekte overleden was. Wij voelen het als
een zwaar verlies.
MORTSEL
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 (Vlaamsnationale feestdag), samen met
de reeds « honderden » Mortselse leeuwevlagbezitters, het uwe
ertoe bijdragen ONZE nationale
feestdag een werkelijk 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
IN MEMORIAM
VU-afdeling en bestuur Niel betuigen hun innige deelneming,
bij het overlijden van hun geacht
medelid, de heer Frans Praet,
aan mevrouw Praet-Huych en de

6. Hove : Kaartavond. Zaal Reinaert.
11. Hove : Zangavond met Willem De Meyer in zaal Reinaert.
11. Merksem : 11 juiiviering te 20 u. in lok. Vlaams Huls Tijl
(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 juiiviering met Louis Verbeeck, te 20 u. in
lok. Trefpunt. Inkomkaarten : 50 fr.
28. Brasschaat : 11 juli-viering. Zaal « Vogelzang », Mlksebaan 25. Feestredenaar volksvert. Nelly Maes. Muzikale omlijsting ; Kris Jacobs.

DKnSCB€COOn
Senator W. JORISSEN
8 JULI :
BOOISCHOT : Shell-Station, Westmeerbeekstwg (015/222.86) van 18
tot 19 u.
HERSELT : bij de Mike, Bergom (014/548.71), van 19 tot 20 u.
HOMBEEK : VU-lokaal, Bankstr., van 20 tot 22 u.
Volksvertegenwoordiger H. GOEMANS
8 JULI :
BERCHEM : Grote steenweg 86, van 14 tot 16 u.
10 JULI :
KAPELLEN : Wilgenstr. 4, bij van Op de Beeck, van 20 tot 21 u.
KALMTHOUT : Korte Heuvelstr., bij Jef Bosmans, van 21 tot 22 u.

achtbare families Luc DeheuschPraet, M. Verbecque-Praet en A.
Wils-Praet.
TISSELT
GULDENSPORENVIERING
Kultuurvereniging « De Distel »
samen met talrijke andere Tisseltse verenigingen organiseert
een grootse Guldensporenherdenking op zaterdag 6 juli in de gemeentelijke feestzaal. Begin 19 u.
30. Medewerking van a-Capellakoor (leiding Noël Heremans). Opvoering van « Mijnheer Pirroen »
naar Felix Timmermans door het
Reizend Volksteater. Toespraak
door prof. Herman Mertens van
de KUL.
WUNEGEM
HUWELIJK
VU-afdeling en bestuur Wijnegem wensen mej. Gemma Sijsmans en dhr Erik Luyckx, van harte geluk, een flinke start en prima vaart, ter gelegenheid van
hun huwelijk dat heden zaterdag
6 juli plaats heeft.

Een welgemeend proficiat aan
beiden ouders, waarbij wij graag
ons afdelingsbestuurslid en mevrouw Omaar Luyckx-Kneepkens
vernoemen.
WILRIJK
SINDIKALE MACHT
Wanneer wij ooit sindikale
macht willen verwerven, kan dit
alleen maar door het versterken
van een onafhankelijk Vlaams
vakbondsfront, los van elke partijbinding. Ook te Wilrijk heeft
het Verbond van Vlaamse Sindikaten 2 afgevaardigden . heeft u
een probleem of wenst u eindelijk over te stappen, wend u dan
tot : Louis Robbroeckx, Vaderlandstr. 58, tel. 27.27 33 of tot
Leo Bellens, Valaardreef 53, tel.
28.06.28.
WOMMELGEM
LEEUWEVLAGGEN
Vlaggen met de leeuw gebeurt
op 11 juli (Guldensporen en
Vlaams Nationale feestdag). Vlaggen verkrijgbaar : Welkomstr. 116

WALTER ROLAND
gediplomeerd optician,
erkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let op het huisnummer I)
Telefoon (03)36.86.62

ALLE MONTUREN

VLAAMSE

ZIEKENKAS

1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON
ZIekfevergoedIng voor

ARBEIDERS

BEDIENDEN
ZELFSTANDIGEN
D.gv..,oedlng

ZELFSTANDIGEN
LOONTREKKENDEN

Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigde.
Oeen moeilijkheden bif overschakeling van een ander ziekenfonds.

Bestendige

sekretariaten

T e l . 0 3 / 3 2 . 7 3 . 0 5 ( 2 I.)
Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen
1 0 0 0 Brussel
B r a b a n t : E. J a c q m a i n l a a n 1 2 4
Tel. 02/19.08.64
L i m b u r g : Z u i v e l s t r a a t 9 - Hasselt - T e l . 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7
V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID -f^ DIENSTBETOON
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BRABANT
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE
(Arrondissement)
SEKRETARIAAT
Het arr. sekretariaat, Kongresstraat 53 te 1000 Brussel, tel.
(02)17.92.18 Is alle dagen open
van 18 tot 21 u.
BERG-KAMPENHOUTNEDEROKKERZEEL-BUKEN
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 gemeentemandatarissen staan ten dienste bij hen ten
huize en op afspraak
G Van Inqelgom , G Van Der Bist , M L
Thiebaui
gemeenteraadslid
te
Berg
P Vander Vorst, schepen
van Nederokkerzeel
DUISBURG
DIENSTBETOON
Vlug een telefoontje naar F
Thenaerts, 02/57 55 89, en u bent
geholpen
HEVERLEE
AUTOZOEKTOCHT
1ste geel-zwart autozoektocht
(met medewerking van VAB) op
zondag 15 september Vertrek aan
St Jozefsschool Waversebaan 95
te Heverlee tiissen 13 en 15 u
Omloop van ongeveer 43 km op
aoed berijdbare wegen volgens
formule C van het VAB reglement

(geen snelheid, behendigheid of
tijdsbepaling) Deelnemingsprijs
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 (nlet-deelnemers
kunnen een eetmaal bekomen aan
50 f r , 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
plaatshebben
LEUVEN (Arr.)
11 JULI-VIERING
Zaterdag 6 juli in de Stadsschouwburg te Leuven om 20 u
grootse 11 juli-viering Sprekers
minister Rika De Backer en sen
M Van Haegendoren Inkom 25
fr
MEISE
11 JULI
Wij vieren ons nationaal feest
door bevlagging Wie geen I P ° "
wevlao bezit wende zich tot de
plaatselijke VU-afdeling Laat deze
gelegenheid met voorbijgaan om
uw leeuw te laten dansen i

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
ST-KAT-LOMBEEK
GULDENSPORENHERDENKING
Op 12 juli om 20 u in zaal
Uilenspiegel, Kerkstr Op het programma 11 juli-orkest Spreker
Staf Kiesekoms Welkom op dit
Breuqeliaans feest I
LIEDEKERKE
VLAAMS SOCIAAL CENTRUM
Onze afdeling opent deze maand
haar Vlaams Sociaal Centrum Dit
gebouw is gelegen
Opperstraat
168 Mensen die ons in deze zaak
financieel willen steunen spreken
best iemand van het bestuur aan
Dank bij voorbaat Openingsuren
worden kortelings meegedeeld
11 JULI-HERDENKING
Donderdag 11 juli hangen al
onze leden en lezers hun Vlaamse leeuw aan de gevel Om 19 u
vertrekt een autokaravaan aan de
kapel van Muilem Om 20 u 30
samenkomst in ons Vlaams Sociaal Centrum, korte toespraak,
Vlaamse gezelligheid en Pajottenlandse boterham

LIMBURG
Diinsi
Senator J. VANDEKERCKHOVE
8 JULI :
3REE : prov raadslid J. Gabriels, Siemensstr. 28 (011/682.90), van 18
tot 19 u.
r "i^PELT • G. Vanduffel, Kolisbos 1 (439.38), van 19 tot 20 u.
12 JULI :
GENK • Schaapsdries 29 (011/526.40), van 18 tot 19 u.

KANTON BREE
DIENSTBETOON
Provincieraadslid Jaak Gabriels :
Aan huis, Slemenstraat 28 Gerdingen-Bree (tel
66290), elke
maandag van 17u tot 19u
Voor Meeuwen Ellikom, Wijshagen cafe Verdonck-Sschrijvers
elke 4de zaterdag van de maand
van 9u30 tot lOu
Gruitrode, café Uilenspiegel,
elke 4de zaterdag van de maand,
van lOu 30 tot 11 u
Neerglabbeek, café 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
Tongerio, cafe Den Engel, elke
4de zaterdag van de maand, van
13u30 tot 14u
Gemeenteraadslid Adriaan Ousters Panhoven 5, Bree staat ook
steeds ten uwen dienste
11 JULI VIERING
Donderdag 11 juli vanaf 20 u
Groots 11 julifeest m 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
DILSEN
BESTUURSVERGADERING
Op zondag 16 juni jl vergaderde
het afdelingsbestuur in het lokaal
bij Jan Awouters in aanwezigheid
van arr bestuurslid Enk Van Mul
ders Jaak Gabriels liet zich verontschuldigen Vooral enkele interne
moeilijkheden
(naweeën
van de verkiezingen) werden be-

WIJ 8

sproken Er werd eveneens aandacht besteed aan de afrekening
van de lidmaatschapsgelden, de
organisatie van de reis naar Diksmuide (met de bus van de Vriendenkring Zwartberg Limburg) en
de reorganisatie van het sociaal
dienstbetoon Ook de verhouding
tussen de verschillende afdelingen in het kanton onderling en de
moeilijkheden i v m
de funktie
van kant gevolmachtigde werden
besproken Tot slot werd dhr Jean
Wampers aangeduid als prop verantw in vervanging van dhr Verheijen We zijn er van overtuigd
dat dhr Wampers (net als in het
verleden te Eisden) met zijn organisatietalent de verdere opgang
van de afdeling Dilsen sterk zal
in de hand werken Op een volgende kant vergadering zal afdeling Dilsen zijn kandidatuur trouwens voordragen als kant gevolmachtigde
HOESELT
11 JULI-VIERING
De VU-afdelmg Hoeselt viert
de Vlaamse hoogdag op donderdag 11 juli Programma om 19 u
30
h mis in de parochiekerk
van Hoeselt-Centrum , om 20 u
30
Bruegheliaans feest met ton
bier in cafe ABC, Tongerenstwg
3, Hoeselt Spreker
pater Déodat Toegang vrij Tegelijkertijd
vragen wij de bewoners hun huizen te bevlaggen met de echte
leeuw
KAULILLE
SOC DIENSTBETOOON
Volksvert E Raskin zal vanaf
september e k zitdag houden ten
huize van Gerard Vossen

TONGEREN-MAASEIK
ARR BESTUUR
Het arr bestuur vergaderde op
woensdag 19 juni Volgende vergadering donderdag 20 augustus
te 20 u
LEDENHERNIEUWING
Volgende
afdelingen
hebben
nog niet afgerekend met het arr
sekretariaat Dilsen, Gellik, Overpelt. Peer, Rekem, Hamont, Kaulille Ook de afdelingen Bocholt,
Borgloon en Eigenbilzen zijn met
enkele kaarten nog met m orde
Mogen wij aan de afdelingen
vragen de ledenhernieuwing zo
gauw mogelijk in orde te willen
brengen
TONGEREN (Kanton)
GULDENSPORENVIERING
In Hove Malpertus te Herderen
op vrijdag 5 juli te 20 u. Feestredenaar
sen. Vandekerckhove.
Ere-gasten : volksvert. E. Raskin,
oud-sen. J. Hardy, prov. raadsleden L. Duchateau en Fr. Van Hollebeke. Algemene inkom : 60 fr.
VOERSTREEK
SOC DIENSTBETOOON
Volksvert E Raskin zal vanaf
september zitdag houden in het
Kultureel Centrum te Sint-Martens-Voeren

JULI
10 IVIerchtem-OpwIjk : Autokaravaan ter gelegenheid van het
11 julifeest
AUGUSTUS
31 Opwijk : Barbecue. Jeugdheem.
OKTOBER
26 Merchtem : Jaarlijks afdellngsbal.
NOVEMBER
16 Opwijk : Afdelingsbal. Zaal St-Paulus.

DicnscBecoon
Senator M. VAN HAEGENDOREN
HEVERLEE : iedere zondag in de late voormiddag Guldo Gezellelaan 63
(016/245.45) en op afspraak elke maandag, vrijdag en zaterdag.
Volksvertegenwoordiger P. PEETERS
KAPELLE O/D BOS : Mechelseweg 62.
Volksvertegenwoordiger V. ANCIAUX
BRUSSEGEIVI-MEISE-WOLVERTEM : op afspraak (02/59.54.55), Kleine
Klepperstr. 4, Brussegem.
Senator IV1. VAN HAEGENDOREN
HEVERLEE : iedere zondag in de late voormiddag Guido Gezellelaan 63
(016/245.45) en op afspraak elke maandag, vrijdag en zaterdag.

AL ENKELE JAREN
ONNODIGE BELASTINGEN VOOR LIMBURGERS
Al van in de jaren 1956 werd een ongezonde toestand geschapen door
tewerkstelling van provinciale amtbenaren bij een specifieke staatsdienst die ressorteert onder het departement van Binnenlandse Zaken,
namelijk het Provinciaal Gouvernement van Limburg
Deze provinciale ambtenaren, bezoldigd met de kredieten van de provinciale begroting, oefenen hoofdzakelijk de toezichtstaken uit die door
de wet aan de Gouverneur (en bijgevolg door zijn rijksambtenaren)
toebedeeld zijn Een ondergeschikt bestuur (de Provincie Limburg)
oefent bijgevolg met alleen het werk uit van een kontrolerend orgaan
(voogdij van de Staat), doch veroorzaakt hierdoor onnodige personeelsuitgaven die normaal ten laste van het Rijk zouden moeten vallen Deze regeling getuigt wel van de goede verstandhouding tussen
de verantwoordelijke instanties, doch de onnodige personeelsuitgaven,
momenteel geraamd op zeven miljoen jaarlijks, door de Provincie Limburg geschonken aan de Staat, komen eigenlijk rechtstreeks op de rug
van de Limburgse belastingbetalers, daar waar anders deze kosten
door de staatskas gedekt worden en bijgevolg verdeeld worden over
alle belastingbetalers van het Rijk Men kan zich de vraag stellen hoeveel de Limburgse belastingbetalers reeds gedurende vele jaren zo
al ten onrechte hebben moeten bijdragen
Door deze bovendien tegen de onderrichtingen strijdige regeling worden echter met alleen de belangen van de Limburgse belastingbetaler
geschaad, maar ook de normale bevorderingsmogelijkheden van zowel
de betrokken rijksambtnaren als die van de provinciale beambten, met
alle financiële gevolgen vandien
De vraag is nu of de verantwoordelijke instanties tijdens een van de
eerstvolgende vergaderingen van de Provincieraad van Limburg, wanneer dit punt hoogstwaarschijnlijk zal ter sprake gebracht worden,
hun verantwoordelijkheid ten overstaan van zowel de belanghebbende
personeelsleden als van de Limburgse belastingbetalers zullen opnemen om nu eindelijk eens een einde aan de onduldbare toestand te
stellen
Een oplossing werd reeds verscheidene jaren vooropgesteld van vakbondszijde, thans nog meer dan vroeger het geval is geweest, doch
de verantwoordelijke instanties hebben het waarschijnlijk tot nu^ toe
met nodig geacht een werkelijke inspanning hiervoor te doen, integendeel De oplossing bestaat in een funktionele aanpassing van het
personeelskader van het Provinciaal Gouvernement van Limburg (specifieke staatsdienst) op basis van de huidige kunstmatige bezetting
en van de werkelijke behoeften van de dienst (vermindering niveau 3
en uitbreiding Niveau 2 en in mindere mate Niveau 1) Een dergelijke
aanpassing schijnt pas logisch en mogelijk te zijn na een volzetting
van het bestaand kader, hetgeen naar verluidt om onbegrijpelijke redenen tot hiertoe op veel moeilijkheden schijnt te stuiten
OBSERVATOR - GENK

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 V U .
'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 proviniceraadsleden Jaak Cabriejs (Bree), Theo Schoofs (Kinrooi) en bij arr
voorz jan Plas (Peer). Mis dit uniek festijn niet !
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AALST (Arr.)
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 inspannirrg moeten alle bestuursleden en verkozenen toch doen : maak één nieuw
VU-lid. Ais alle bestuursleden en
verkozenen één enkel nieuw lid
maken, is onze streefnorm bereikt. Doe dus mee aan deze vakantie-aktie : één nieuw VU-lid !
CENTRUM VOOR DIENSTBETOON
Verkozenen en sociale werkers
noteren dat het arr. Centrum voor
Dienstbetoon gesloten is van zondag 14 juli tot en met zondag 28
juli. Nadien kunt u met uw problemen opnieuw terecht op het
(nieuwe) telefoonnummer : 052/
35.54.52.
ASPELARE- NEDERHASSELT
11 JULI-VIERING
Donderdag 11 juli om 20 u.
gaat de 11 juli-viering door in de
parochiale zaal te Sint-Antelinks.
Programma : welkom ; eerste
optreden van het koor « 't Snoertje » uit Aalst ; feestrede door
Staf Scheerlinck ; tweede optrede optreden van het koor ; gezellig samenzijn, een etentje, een
biertje, een dansje met plaatjesprater Tone.
Deelname in de onkosten 30 fr.
BEKE
DIENSTBETOON
Prov. raadslid Fons Van Holder.
beke is ter beschikking van alle
inwoners van Beke, vandaag zaterdag 6 juli tussen 14 en 15 u.,
ten huize van Sylvain en Rosa
Verstraete-lterbeke, Beke 165.
DENDERMONDE (Arr.)
ARR. RAAD
De arr. raad kwam bijeen op
vrijdag 21 juni in lokaal « Jeugd
zonder dak » te Dendermonde.
De arr. raad werd geleid door Rik
Smekens, in aanwezigheid van
sen. Coppieters. Sommige afdelingen goed vertegenwoordigd, andere niet.
Werden besproken : ledenstand
en abonnementen ; kasverslag ;
partijraad van 11 mei en 8 juni,
verslag W. Cornells ; verkiezingslijsten en kampanje ; werkgroep
« 20 jaar VU », leiding Fr. Vander
Jeugt ; Dosfelinstituut en Vujo,

L. De Beul ; politieke toestand,
sen. Coppieters ; vertegenwoordiging partijraad : A. Geerinck,
speciale koöptatie, W. Cornelis,
gewone koöptatie ; 11 juli-vieringen in ons gewest ; aangeduid
verslaggever pers, Herman Van
Den Abbeele ; 20 jaar VU-nationaal.
Opmerking voor
regelmatige
afwezigen : Zeggen : het arr. bestuur zou « dit en dat » moeten
doen is gemakkelijk en onverantwoord, als men zelf niet meewerkt. Nu moet teveel werk met
te weinig mensen gebeuren.
ERTVELDE
VLAAMS HUIS
. DE VELDBLOEM »
Woensdag 10 juli wordt aan
alle gepensioneerden van Kluisen, Rieme en Ertvelde een gratis koffietafel, met daarna gezellig samenzijn aangeboden in ons
Vlaams Huis •• De Veldbloem ».
Iedereen is hartelijk welkom.
Volksvert. Paul Van Grembergen zal er een korte toespraak
houden met als motto « Wat bedoelen wij met ons Vlaams Huis »
en « Onze zorg voor de mensen
van de derde leeftijd ».
TENTOONSTELLING
Gedurende de maand juli stelt
kunstschilderes Lin De Smet haar
werken tentoon eveneens in het
Vlaams Huis « De Veldbloem ».
Een bezoekje zou ons aangenaam
zijn.
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
houden 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.
GENT
VUJO (Arr.)
Wie oude kranten of tijdschriften heeft kan die kwijt aan de
Vujo. U bezorgt ze ons, of wij
komen ze afhalen. Wie beschikt
over een bestelwagen om te helpen bij het vervoer ? (Wij vergoeden de onkosten). Neem voor
dit alles kontakt op met : Rita
Handehuyse, Tuinwijk Jan Verhaege 5, 9220 Merelbeke.
WERKGROEPEN
VU-jongeren die willen meewerken aan een Vujo-vademecum
of de voorbereiding van het Vujokongres, of willen meewerken aan
geplande akties, geven hun naam
op aan Herman Rudi, Grondwetlaan 95, St-Amandsberg.

GENT
SOC. DIENSTBETOON
Kris Versyck, Jakob Van Arteveldeplein 13, Gent (prov. raadslid), tel. 09/25.48.04.
Dinsdag en vrijdag in Roeland,
Korte Kruisstr. 3, van 19 tot 20 u.
Zondag : Fonteyneplein 22, van
11 tot 12 u.
Woensdag : ziekenfonds Flandria. Keizer Karelstr. 80, van 16
tot 18 u.
Donderdag : Thierbrauhof, oprit
autostrade. Drongen, van 19 tot
20 u.
Eerste
donderdag,
Monopot,
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.
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-tlenerfeest.
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.
MELLE
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Dinsdag van 10 tot 11 u. 30,
Driesstr. 61 (Center), bij Godelieve Van Loo, tel. 52.14.09.
MERELBEKE
11 JULI
Morgen zondag 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.
NIEUWKERKEN
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.
RONSE
11 JULI-VIERING
Vandaag 6 juli te 20 u. 30 in
Volksbond met Willem Vermandere.
Morgen 7 juli te 10 u. : h. mis
in de St-Hermeskerk, homilie :
z.e.h. De Beule ; te 11 u. : akademische zitting ten stadhuize met

WEST-VLAANDEREN
BELLEM
FLOR GRAMMENS
Naar aanleiding van zijn 75ste
jaar wordt Flor Grammens als
o 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 gemeentehuis en toekenning van het ereburgerschap.
20 u. : onthulling gedenkplaat aan
het geboortehuis in de Kerkstr.
21 u. : optocht naar het dorp
waar een plechtige hulde plaats
heeft, gevolgd door een 11 juliviering.
BLANKENBERGE
MET HET VVVG OP UITSTAP
De plaatselijke afdeling van het
Vlaams Verbond voor Gepensi-
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oneerden gaat andermaal op uitstap. Op maandag 8 dezer trekken zij naar Antwerpen alwaar
zij de afdeling Oostende zullen
vervoegen, in de voormiddag bezoek asn het oude stadsgedeelte
onder bevoegde leiding en in de
namiddag boottocht op de Schelde met een Luxe-Flandria-boot.
Daarna gezellig samenzijn in het
lokaal Op-Sinjoorke. Niet-leden
kunnen de reis meemaken mits
betaling van 125 fr. Wij vertrekken stipt aan het station te 7 u.
30.
DIENSTBETOON
Zich wenden tot gemeenteraadslid Jef Fryns, 78, de Smet de
Naeyerlaan, tel. 050/42239 of tot
H. Van Rijssel, KOO-lid, 25, K.
Boudewijnlaan, tel. 050/41201.
VAKANTIEJOB
Gevraagd : studenten, meisjes
en jongens, vanaf 16 jaar, voor
juli of augustus. Zich wenden tot

Blankenberge, tel. 050/43654.
Em. Duysters, spijshuis Béarnaise,
de Smet de Naeyerlaan 86, 8370
DIKSMUIDE-BEERST
HUWELIJK
Ons bestuurslid, arr. raadslid,
arr. Vujolid en langharige medewerker Dirk Ameel trad op 29
juni in het huwelijk met Rose-Anne Reynaert uit Gsitel. Wij wensen het bruidspaar en de beide
families van harte proficiat. Aan
Dirk onze beste dank voor hetgeen hij voor de afdeling deed
en goed heil in Alveringem, waar
het bruidspaar gaat wonen.
ETTELGEM
GEBOORTE
Bij Werner Verbeke en Lucrèce Van Loocke kwam een zoon
Aart, waarvoor onze hartelijkste
gelukwensen.

9. Gent-Centrum vergadert in café Metropole, Koornmarkt,
om 20 u. 30 stipt.
23. Ninove : Fietstocht voor groot en klein. 25 km. Vertrek
Graanmarkt om 10 u., terug om 15 u .

DKnSCBCCCXMI
Senator E. DE FACQ
Tijdens de maanden juli en augustus kunnen schriftelijk of telefonisch
afspraken gemaakt worden voor dienstbetoon op volgende adressen :
— Europalaan 11, 9820 St-Denijs-Westrem (091/22.64.23).
— Oranjeberg 19, 9000 Gent (091/25.64.91).
— Boonstede 20, 9810 Drongen (091/82.50.50).
Volksvertegenwoordiger F. BAERT
6 JULI :
DEINZE : café Rossbrau, Markt, van 10 tot 10 u. 45.
GENT : Kon. Astridlaan 123, van 11 tot 12 u. 30.
7 JULI :
OOSTAKKER café 's Smisken, Lourdes, van 11 tot 12 u.

KOMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND AALST
De Kommissie van Openbare Onderstand van de Stad Aalst
heeft in haar verplegings- en verzorgingsinstellingen betrekkingen van gegradueerde ziekenhuisverple(e)g(st)er opengesteld.
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief worden
gestuurd aan de Voorzitter van de Kommissie, Gasthuisstraat 40,
9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken uiterlijk op 22 juli
1974 ter bestemming te zijn.
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij de
Personeelsdienst. (Tel. 053/223.93, binnenpost 104, bestuurssekretaris H. Barrez).

toespraak door minister Rob. Vandekerckhove.
Opgelet : Van de kerk naar
het stadhuis stappen wij achter
de vendelzwaaiers van TID.

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

SLEIDINGE
DIENSTBETOON
Prov. raadslid Fons Van Holderbeke is tot uw dienst vandaag
6 juli tussen 13 u. 30 en 14 u.
ten huize van Mare Van Daele,
Dorp 4.
GULDENSPOREN
Langs deze weg roepen we leden en simpatisanten op, talrijk
deel te nemen aan de Guldensporenviering te Waarschoot, woensdag 10 juli (20 u.) op het Dorpsplein. Op de trappen van het gemeentehuis (!) speelt de Cottoncity jazz-band.
Óp 11 juli zelf gaan we naar
Ertvelde, waar Maurits Coppieters
het woord voert. Start om 19 u.
bij Fons Van Holderbeke, Stationsstr. 6.

OPLOSSING
VORIGE WEEK
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

•• T^

' ? ! L U . t MiG^ R A A F

'oHt

A H R E 1^
= K0 S H H 1 E R
'T 0 T A A L B I R A
^sMt N M L A H K A
«MO R A L l 5 T H L
^ O ^ L E G A A LH
BWt 0 0 T ^ i
E E
eTll 1< OMH t Cr E N
loHjO & ^ £ M A A N D

«nscBico
Senator F. BLANCKAERT
6 JULI :
POPERINGE : 't Belfort, Markt, van 10 tot 11 u.
lEPER : Rembrandt, Menenpoort, van 11 u. 30 tot 12 u. 30.
8 JULI :
KORTRIJK : « 1302 », Burg. A. Reynaertstr. 9, van 18 u. 30 tot 20 u.
KUURNE : De Cirkel, Harelbeeksestr. 40, van 20 u. 15 tot 22 u.
Volksvertegenwoordiger M. BABYLON
ROESELARE : elke maandag van 16 tot 19 u., Westlaan 145 en op afspraak (051/20.208).
Volksvertegenwoordiger L. VANSTEENKISTE
8 JULI :
KORTRIJK : « 1302 », Burg. Reynaertstr. 9, van 17 u. 30 tot 19 u.
WEVELGEM : Vredestr. 10 (443.32), van 20 tot 22 u.
Volksvertegenwoordiger E. VANSTEENKISTE
6 JULI :
VEURNE : De Beurs, Markt, om 9 u.
DIKSMUIDE : Vlaams Huis, IJzerlaan, om 10 u.
HOUTHULST : Terrestr. 8, bij raadslid M. Van Cleven, om 11 u.
KORTEMARK : lusthof De Speie, Staatsbaan, om 12 u.
KOEKELARE : Hertog van Arenberg, Moerestr., om 12 u. 30.
ICHTEGEM : Engelstr. 10, bij mevr. L. Dekeyser, om 13 u. 30.
GISTEL : Vaartstr. 3 (bij gemeentelijk zwembad), om 14 u. 30.
Tijdens de maand augustus houdt E. Vansteenkiste geen zitdagen wegens vakantie.
Volksvertegenwoordiger J. VANDEMEULEBROUCKE
OOSTENDE : elke maandag op afspraak (059/804.28), Anjelierenl. 25.
6 JULI :
DE PANNE : Helvetia, Kerkstr. 32, om 9 u. 30.
WESTENDE : Casino, Essex Scottishlaan, om 10 u. 30.
MIDDELKERKE : Were Di, De Smet de Nayerlaan, om 11 u. 15.
De HAAN : « De Torre », Tramhalte, om 12 u. 15.
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KORTRIJK
11 JULI VIERING
Traditiegetrouw richt de afdeling een H juli-viering in Dit in
lokaal 1302 Burgemeester Rey
naertstraat om 20 u De afdeling
IS bijzonder trots er te zijn in ge
slaagd als gastspreker naar Kortrijk te hebben kunnen lokken
Meester Frans Van der Eist, algemeen voorzitter van de VU
PAPIERSLAG
Zoals waarschijnlijk elke VU
kas 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 zaterdag van de maand wordt uw overbodige papiervoorraad (ook kar
ton hoge waarde doet onze penningmeester opmerken) afgehaald
Inlichtingen bij Walter Maes
t
Hoge 108E tel 056/171 22)
OOSTENDE (Aggl.)
GEMEENTERAAD
Tijdens de jongste gemeenteraad werd door Kris Lambert een
grondige kritiek gegeven over de
stadsrekening Ofschoon het kollege het antwoord op vele punten
schuldig bleef, moeten we toch
toegeven dat wij op andere pun
ten voldoening kregen Kris leverde inmiddels goed werk
FACILITEITEN TE OOSTENDE ?
Elke Vlaming kent de mlzerie
met de faciliteiten in meerdere
gemeenten, vooral wanneer deze
officieel zijn. Wij maken ons echter steeds méér ongerust over
de houding van het stadspersoneel aan de loketten. Steeds
driester
komen o.m. nieuwe
Franstal igen die hier 'n appartement kopen, in het Frans naar de
loketten. En ons stadspersoneel
beijvert zich om in 't Frans te antwoorden. Men schatte voor enige
jaren deze Franse tussenkomsten
op 10%, waar dit nu stilaan 20%
zou benaderen. Het zelfde geldt
trouwens voor de postkantoren
en het station. De Vlamingen zouden dit maar eens in Charleroi
moeten proberen. Wanneer het
toeristen betreft zijn wij « tole-

rant », wanneer het nieuwe franskiljons betreft : onverbiddelijk
NEEN.
OOSTENDE-VUURTOREN
GEBOORTE
BIJ Roland Lowyck en Christiane Vanhoorne werd een kindje
geboren, Jeremy, en dit op 15
juni
onze hartelijkste gelukwensen '
OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE
(Arr.)
VLAGGEN OP 11 JULI i
WIJ sporen onze afdelingen en
leden met grote nadruk aan een
extra inspanning op te leveren
om op 11 juli met de Vlaamse
Leeuw te vlaggen ' Te OostendeStad zelf heeft op 12 juli het 5e
Zeezangfeest plaats in het Kur
saai Meer volk dan vorig jaar
a u b I Valeer Portier houdt de
feestrede En aan de leden die
geen vlag hebben
maak van
11 juli gebruik om er een aan te
schaffen '

prijs 35 fr per persoon of 100 fr
l/oor een familiekaart
Kaarten
Kunnen bekomen worden op het
sekretariaat, Oedelemstwg 57 of
bij de bestuursleden

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
1 5 0 - 3 7 5 fr. - M e t
frennen 4 7 5 fr. — Nylon mastvlag 1 5 0 x 1 5 0 - 5 6 5 fr.
Met frennen 6 6 5 fr. — W o l 2 0 0 x
2 0 0 : 1 2 6 0 fr. Met 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 •

Molanvett 50, Herentals 2410
T. (014)212.07 - P.R. 10.29.28

Vlamingen,
I _ ^ - vraag GRATIS
• • J v l advies voor uw
t M hypotheek-leningen
( I e en 2e r.)
en uw bouwgrondkredieten
aan de
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

UNITAS n.v.
KortrIjkse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.)
Agenten en makelaars
neem kontakt met ons

Oli^CRClIS
Jonge dame, 17 j , zoekt betrekking als verkoopster St-Niklaas
en omgeving
Licentiaat politiek en sociale wetenschappen, zoekt interessante
werkkring, bij voorkeur studie
dienst Gehuwd Legerdienst volbracht
Burg ingenieur elektromechanika,
wonende te St-Niklaas, zoekt een
passende betrekking Legerdienst
volbracht Ook diploma technisch
ingenieur

Trefpunt van alle Vlamingen in het Leuvense
— Enige luistermuziek ! — Je ontmoet er
steeds iemand I

WEEKBLAD
WIJ
VLAAMS
NATIONAAL
WEEKBLAD
Hoofdredakteur: Paul Martens
Redaktie en publiciteit : Drukpersstraat 20, 1000 Brussel
Tel 02/17 97 98 (liefst in de
voormiddag)
Abonnementendienst: Voldersstraat, 71, 1000 Brussel
Tel 02/12 5160
Jaarabonnement
350 fr
Halfjaarlijks
195 fr
Driemaandelijks
105 fr
Steunabonn (min )
500 fr
Losse nummers
10 fr
Alle stortingen voor het blad
op prk 1711 39 van « WIJ »,
Voldersstraat 71 1000 Brussel
Verantw uitg
F Van der
Eist, Beizegemstraat, 20, 1120
Brussel

WIJIO

Jonggehuwde dame met bureelervaring, zoekt deeltijds werk als
bediende St-Niklaas of omgeving

Verg nr

KIES JE BEST BI]

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

Paul SUYS
SIJSELE-OEDELEM
11 JULI-VIERING
Vandaag 6 en morgen 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 »
m overvloeiing vertoond en dit m
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 Guide 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 toegangs-

EEN JUWEEL
MET STANDING

1185 Kat A

SPANJE
COSTA DORADA
15-daagse vliegtuigreis
Ie dag per lijnvliegtuig van Sabena of Iberia van Zaventem
naar Barcelona Overbrenging naar het hotel
2e tot 14e dag : verblijf m het gekozen hotel Gelegenheid tot
bezoeken wandelingen en uitstappen
15e dag : overbrenging naar de luchthaven Per lijnvliegtuig van
Sabena of Iberia van Barcelona naar Zaventem
Inbegrepen - 1 2, 3, 5b of d, 10 a en 11
REIS MET EIGEN WAGEN
Formule A : 17 dagen
Heenreis in twee dagen, met overnachting te Granges-lez-Valence Terugreis in twee dagen via dezelfde weg, met overnachting
te Montehmar
Formule B : 19 dagen
Heenreis m drie dagen, met overnachtingen te Tournus en Beziers Terugreis in drie dagen, via de « Gorges du Tarn », met
overnachtingen te Millau en Moulins
Inbegrepen : 10b onderweg, 10a ter plaatse en 11
PRIJZENTABEL COSTA DORADA
form A form B toesl p d
Plaats
klasse vliegtuig
trein
17 d
17 d
19 d
ver!
en hotel
15 d
SItges
9 850
11 195
530
Astor
•^••A14 995
_
10 325
11670
560
1/6-30/9 15 435
—

VERELST
Meir 2 (hoek Wiegstr.)
2000 Antwerpen
Tel. 38.46.31
Horloges - LONCINES
VERDAL - MONDIA
Aanstekers DU PONT

Medisch analyst (Al hoger paramedisch van het korte type) Gehuwd Zoekt aangepaste werkkring Antwerpen of omgeving.
Voor verdere kontaktname : N
Maes, Charlottelaan 115, St-NIklaas
R 70
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
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
R 82
Gevraagd
Inwonend dienstmeisje of bekwame huishoudster, op
kasteel Boterlaerhof te Deurne
bij Antwerpen tel 03/21 33 29)
R86
Gevraagd
vertegenwoordiger v
firma in medische apparatuur,
voor Antwerpen, Limburg Brussel
en Vlaams Brabant Vereist
humaniora of gelijk gesteld onderwijs, tweetalig (N-F) Kontakt
Vik Anciaux, tel 02/59 54 55
R 83

Salou
Cala
Vina

•••

14 350

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 -I- noties van Duits Afspraak met de h.
Rombouts, Oostvaartdijk 60, Grimbergen, tel. 02/51.11.36 (na 20 u.)
R 86
Zoekt aangepaste betrekking, jonge dame, licenciaat in toegepaste
ekonomische
wetenschappen,
spreekt en schrijft Frans, Engels
en Duits Zich wenden volksvert
E Raskin, Ursulastr 1, 3745 Eigenbilzen (tel 011/19454) of prov
raadslid J Gabriels, Siemenstr 28
3690 Bree [tel 011/66290) — R 88
50-jarige
ervaring fakturatletransport en algemene diensten
haven, zoekt passende betrekking
Schrijv of tel
W Jorissen, Mechelen, tel 015/435 96
— R 89
Boekhouder met grote ervaring
(50 j ) zoekt nieuwe betrekking
Antwerpen, Mechelen of Brussel
Schrijv of tel sen W Jorissen,
Louisastr 31, 2800 Mechelen, tel.
015/43596.
— R 90
In Antwerpse omgeving zijn volgende betrekkingen te begeven •
1 Technisch ingenieurs A l
2 Bedienden A2.
3 Elektriciens A3 (max 25 j )
4 Werklieden voor produktie
Kontakt via sen M Van Haegendoren, Guido Gezellelaan 63, 3030
Heverlee (016/245 45)
— R 91
Vervoerder wenst dringend grote
V over te nemen Kontaktadres
prov raadslid Roger Van Dijck,
Schotenswg 89, Brecht, tel 03/
13 89 50
— R 92

7 830

9175

400

COSTA BRA VA
15-Daagse vliegtuigreis
Ie dag : met een regelmatig lijnvliegtuig van Sabena of Iberia
vanuit Zaventem naar Barcelona Overbrenging naar het hotel
2e tot 14e dag : verbhjf in het gekozen hotel Gelegenheid tot
bezoeken, wandelingen en uitstappen
15e dag : overbrenging naar de luchthaven Met een regelmatig
hjnvliegtuig van Sabena of Iberia van Barcelona naar Zaventem
Inbegrepen : 1, 2, 3, 5d, 10a en 11
17-Daagse treinreis
Dagelijks per trein van Brussel naar Parijs Van Parijs-Noord naar
Parijs-Austerlitz per bus, taxi of metro
Doorreis per trein tot Perpignan en verder per bus naar de gekozen verblijfplaats Terugreis op dezelfde wijze
Inbegrepen : 4a, 5b, 6, 7, 10a en 11
REIS MET EIGEN WAGEN
Formule A : 17 dagen
Heenreis in twee dagen, met overnachting te Granges-lez-Valence Terugreis in twee dagen via dezelfde weg, met overnachting
te Montehmar
Formule B . 19 dagen
Heenreis m drie dagen, met overnachting te Tournus en Béziers
Terugreis m drje dagen via de « Gorges du Tarn », met overnachtingen te Millau en Moulins
Inbegrepen : 10b onderweg, 10a ter plaatse en 11
Nadere inlichtingen in het VTB-hoofdkantoor : 2000 Antwerpen,
St. Jakobsmarkt 45-47 - Tel. (03)31.76.80 en in al onze kantoren.
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EEN WOLK
TUSSEN DE TANDEN
(Un nuage entre les dents)
Alhoewel dit de debuutfilm is van
de Parijse Portugees Marco Pico,
is deze geen onbekende meer in
de filmwereld. Hij zette zijn eerste schreden in deze wereld ais
akteur in •< O Salto » (Ch. de Chalonge), assisteerde Yves Robert
bij de verfilming van diens « Les
Copains et Clérambard » en JeanPierre Blanc bij de verfilming van
« La Vieille Fille » (« De jonggezel en de oude vrijster »), en
was technisch raadgever
van
Pierre Richard bij de verfilming
van diens « De ongelukken van
Alfred » en « Ik weet niets maar
ik zeg alles ». Verder was hij ook
nog gedurende een tweetal jaren
de sekretaris van Pierre Brasseur, over wie Marco Pico trouwens vol lof is.
« Een wolk tussen de tanden •>
is een ongewone film met een
ongewoon tema. Hoofdpersonages zijn Malisard (Philippe Noiret) en Prévöt (Pierre Richard),
die respektievelijk ais joernalist
en als fotograaf een bizar tandem
vormen. In opdracht van het dagblad « Soir de Paris » verslaan
ze de gemengde berichten : rampen, zelfmoorden, ontploffingen,
diefstallen, enz. Het dramatische,
het bloederige fascineert hen
maar laat hen — en dan vooral
de kiekjes schietende Prévöt —
menselijk onbewogen. Een onverschilligheid of Immuniteit voor
het menselijk drama. Beroepsmisvorming van twee sensatiejoernalisten, die zich cynisch een weg
banen doorheen menselijke ellende. Tot ze, ontspoord door hun
eigen fantasie en door dat van
hun slechts op sensatlekluiven
azende direkteur, van zichzelf een
gemengd bericht maken.
Volgens Marco Pico zelf gaat het
in deze film in de eerste plaats
over beroepsmisvorming bij twee
sensatiejoernalisten. Ze fantaseren, dramatiseren, hun verbeelding slaat op hol. De satire op
de pers is volgens Pico niet het
hoofdtema, alhoewel de kontradiktie van het joernalistenberoep
samengebald zit in de figuur van
de krantendirekteur : hij wil tegelijk zijn lezers respekteren en
de oplage van zijn krant opdrijven. Een dilemma waar elke krant
of tijdschrift wel zal mee af te
rekenen hebben ! Alhoewel dus
volgens Pico niet het hoofdtema,
komt die satire op het joernalistenwereldje toch over als centraal
in de film. De hele ambiance, de
koortsige of kunstmatige drukte,
het azen op een primeur, de hele
mikrokosmos van een krantenre-

daktie wordt hier ten voeten uitgetekend, zij het vrij karikaturaal,
satirisch. Het verhaal van de twee
cow-boys lijkt eerder een voorwendsel, een komische kapstok
waaraan Pico een cynische satire
op het krantenwezen heeft vastgehangen.
In de rand krijgt ook de politie,
met een kommissaris op pantoffels en politiewagens die steeds
net te laat komen, een veeg uit
de pan.
Marco Pico noemt zijn film zelf
een komedie. Maar dan een die
zich situeert tussen klucht en
realiteit. Het is een film, aldus
de kineast, die doet lachen door
zijn
tandenknarsende
realiteit,
zelfs als het een gedwongen lach
is. Het is inderdaad slechts uiterlijk dat deze film een komedie is,
want onderhuids leeft het menselijk drama ; de spottende toon
heeft een bittere nasmaak.
Als debuutfilm is •• Een wolk tussen de tanden » beslist heel geslaagd te noemen. Niets dan goed
over het scenario, de vlotte en
vakkundige verfilming, het perfekt ritme en de visuele gags.
Niets dan goed ook over de vertolking van Philippe Noiret als de
flegmatische, steeds zijn kalmte
bewarende Malisard. Anders is
het echter gesteld met de vertolking van Pierre Richard. Eens te
meer hangt deze hier zijn intussen reeds gekend nummertje van
verstrooide anti-held op. Hij doet
--daarbij net iets te vee! aan hysterische over-acting, zodat het
karikaturale van de film, het zoeken naar effekten, iets te dik in
de verf wordt gezet. Marco Pico
moet wellicht nog leren zijn akteurs in de hand te houden, alhoewel dit bij iemand als Pierre
Richard wel niet zo gemakkelijk
zal zijn.
Al met al is « Een wolk tussen de
tanden » een uitschieter in de
huidige Franse filmwereld, en zeker een belofte voor de toekomst
van regisseur Marco Pico.
HILDE DEKEYSER.

STAVISKY
« Stavisky » is één der duurste
Franse filmprodukties der laatste
tijd en hij werd met veel omhaal
in Parijs gelanceerd. En als het
in Parijs regent, druppelt het in
Brussel... « Stavisky » is tevens
een film waar zowel cinefielen
als gewone bioskoopgangers verwachtend naar uitkeken. De eersten omdat dit na zes jaar stilzwijgen (dit vooral wegens het
ontbreken van kommercieel sukses bij zijn twee laatste films,
waaronder «Je t'aime. Je t'aime»)
eindelijk een nieuwe film was van

D e t w e e « c o w - b o y s » v a n h e t Parijse j o e r n a i i s m e h e b b e n v a n
z i c h z e l f een g e m e n g d b e r i c h t g e m a a k t ( P i e r r e Richard en
Philippe N o i r e t ) .
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Jean-Paul Belmondo en A n n D u p e r e y In « Stavisky », de n i e u w s t e f i l m van A l a l n Resneis.

de grote Alain Resnais. De kineast die destijds één der belangrijksten was in de Franse « nouvelle vague » en die aan de film
een nieuwe tijdruimtelijkheid gaf,
dit door het vermengen van heden en verleden in funktie van de
interpretatie van de realiteit doortieen het bewustzijn van de personages.
Maar ook de gewone bioskoopgangers verwachtten wel iets van
Stavisky. De film werd voorgesteld te Cannes en de naam JeanPaul Belmondo als hoofdakteur Is
steeds een fascinerende aantrekkingskracht. Jammer voor de cinefielen én voor de doordeweekse
filmkijkers, want noch Alain Resnais noch J.-P. Belomndo weten
het helemaal waar te maken.
De film verhaalt de laatste maanden — van juli 1933 tot januari
1934 — uit het leven van de legendarische oplichter-zwendelaargeldvervalser S t a v i s k y , alias
Sacha, alias Serge Alexandre. De
scenarist, Jorge Semprun, was
vooral geïnteresseerd in de politieke gevolgen van het schandaal
Stavisky, in de samenspanning
tussen geld en macht die hier
aan de oppervlakte kwam. Resnais echter was in heel andere
dingen geïnteresseerd, nl. in het
mytische, het legendarische van
een figuur als Stavisky, en in de
sfeertekening van een époque
(nog maar eens de dertiger jaren,
maar dan in Europa). Die verschillende zienswijzen op de film van
scenarist en kineast botsen tegen mekaar op en zwakken in het
uiteindelijke produkt mekaar duidelijk af. Noch het politieke of
historische aspekt, noch het personage van Stavisky, noch de
époquesfeer komen voldoende uit
de verf. Wat bvb. de nochtans
fascinerende figuur van Stavisky
betreft, blijft Resnais te veel aan
de oppervlakte van die gespleten
persoonlijkheid, een cynische en
zorgeloze oppervlakte waarachter
zich een gekomplekseerde persoonlijkheid, geobsedeerd door
aftakeling en dood, verschool. Het
onvoldoende overkomen van die
tweespalt ,die twee polen in één
personage, is tevens te wijten
aan de vertolking van Jean-Paul
Belmondo wie het uiterlijk personage van de « tendre voyou »
Stavisky wel afgaat, maar die te
kort schiet waar hij dramatiek en
innerlijke verscheurdheid
moet
suggereren.
Er zijn nog meer dingen die bot-

sen in deze film. Zo de cerebrale
montagestijl van Resnais en de
zwierigheid van het gegeven. Resnais had voor één keer zijn van
chronologie doormengende stijl
beter achterwege gelaten.
Desondanks herkent men in deze
film de hand van grootmeester
Resnais : in de geraffineerd aangebrachte dekors en kostumeringen, in het vloeiend ritme, in de
akteursprestaties van vooral Ann

Duperey als Ariette Stavisky en
Charles Boyer als baron Raoul.
In zijn geheel genomen is « Stavisky » een film die men, komend van een andere kineast dan
Resnais, misschien wel veelbelovend zou kunnen noemen. Maar
komende van Alain Resnais, die
zoveel beter kan, is het eindresultaat enkel ontgoochelend te noemen.
HILDE DEKEYSER

ZATERDAG 6 JULI — RTB
BRUNO, L'ENFANT DU DIMANCHE (1968)
Frans-Belgische co-produktie van Louis Grospierre, over de problematiek van het kind van gescheiden ouders. Artificiële, onbenullige en
ergerlijk-valse film die blijft stekeQ in klichees. De interessante, te
weinig verfilmde problematiek werd verkracht.
ZONDAG 7 JULI — BRT
TWEE RUITERS (Two rode together) (1961)
Western van de bekende Amerikaanse meester in dit genre, John Ford
Voor de liefhebbers van het genre en de bewonderaars van Ford een
erg boeiende, knappe western, ofschoon toch ook weer geen meesterwerk. De buitenopnamen zijn — zoals altijd bij Ford — bijzonder indrukwekkend en mooi : een brok wild-west-poëzie. Uitstekende vertolkingen, vooral van James Stewart.
MAANDAG 8 JULI — BRT
DE MAN DIE VAN OORLOG HIELD (The Warlover) (1961)
Via de psychologische studie over een milieu van piloten van bombardementsvliegtuigen (wat de nodige spektakulaire fragmenten meebrengt), houdt de film een aanklacht in tegen de onmenselijkheid van
de oorlog. Zonder bezieling en voldoende reliëf gemaakt door Philip
Leacock. Met Steve McQueen.
DINSDAG 9 JULI — RTB
DESERTO ROSSO (1964)
Psychologische film van Michelangelo Antonioni. Hij verhaalt er het
drama van een jonge overgevoelige vrouw die, ingemuurd in haar eenzaamheid en verpletterd door een gemekaniseerde beschaving, moeizaam poogt opnieuw vaste voet te krijgen Gevoelig, subtiel en vol
nuances geeft aktrice Monica Vitti gestalte aan het gekweld hoofdpersonnage Zeer knappe vormgeving.
VRIJDAG 12 JULI — BRT
FRIC FRAC (1939)
Franse komische film van Maurice Lehman en Claude Autant-Lara. Het
is een pittige milieuschildering over een Parijse juweliersbediende die
verstrikt geraakt in het gangstermilieu. Een verouderde, maar toch nog
plezierige film die het vooral moet hebben van de akteurs • Fernandel,
Michel Simon en Arietty.

WIJ II
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Na de IJzerbedevaart van zondag
trokken enkele duizenden bedevaarders naar Ardooie, waar de
beschadigde
marmeren
herdenkingsplaat aan het geboortehuis
van C. Verschaeve plechtig vervangen werd door een bronzen.
Van Frans Jos Verdoodt ontvingen wij onderstaande^ bijdrage
over de
priester-dichter.

Midden juni 1973 raakte het
nieuws verspreid dat het stoffelijk overschot van Verschaeve in
het geheim van Solbad Hall naar
Vlaanderen was teruggebracht.
De gebeurtenis veroorzaakte een
schok die vandaag nog volop natrilt. « De Standaard » bijvoorbeeld pakte in de voorbije tien
maanden reeds meer dan twmtig keer uit met nieuws over het
dossier-Verschaeve,
terwijl
de
andere kranten en de informatieweekbladen tijdens diezelfde periode evenmin de gebeurtenissen
omheen Verschaeve konden uit de
weg gaan Ook de Vlaamse televisie moest op een bepaald ogenblik informatie over brandende
internationale onderwerpen verdagen en zendtijd inruimen voor
een paneel « Cyriel Verschaeve ».
Intussen werd Verschaeve te Alveringem twee keer begraven In
omstandigheden en op een wijze
die niemand gelukkig heeft gemaakt, zelfs niet het kleine groeple officiële vertegenwoordigers
van de Staat, die ervoor verantwoordelijk blijven.
Een en ander heeft veroorzaakt
dat de Verschaeve-publikaties en
-herdenkingen — die er dit jaar
toch zouden gekomen zijn, vermits 1974 het eeuwfeest van zijn
geboorte is — wat grootser en
wat opgemerkter verliepen. De
nationale herdenking die voor het
najaar voorzien is, zal die tendens nog verder onderstrepen,
In het polderdorp Alveringem hebben ongeveer dertig procent van
de huidige inwoners de levende
kapelaan
Verschaeve
gekend
Hier en daar tref je nog mensen
die model stonden toen hij beeldhouwde. In het dorp zegt vandaag
iedereen — uit eigen-ervaring of
van horen zeggen — : hij was een
goed mens, hij was behulpzaam
en vriendelijk en hij had voor
iedereen een goed woord. De
pijnlijke konflikten die ontstonden
tussen overheid en Verschaevekomitee n.a.v. de begrafenis in
augustus 1973, zijn er intussen
vergeten en vergeven. Men begrijpt er blijkbaar best de Paxboodschap van de IJzertoren, in

VERSCHAEVE IN VLAANDEREN
TERUGGEKEERD

11
De gedenksteen in de Brugstraat te Ardooie
de onthulling.
wiens verre schaduw men daar
leeft. Alveringem is op die manier teruggekeerd tot de vredige
sfeer die er moet geheerst hebben, vóór, tijdens en na Verschaeve. Het is de sfeer die de Alveringemse schrijfster Lut Ureel sublimeerde in haar onlangs gepubliceerde roman « Ik ben blij dat
ik in een dorp geboren ben »
Sinds de zomer van 1973 zijn er
altijd weer mensen die het sobere
graf van Verschaeve komen groeten, die even langs de kapelanij
aanlopen, waar de in 1969 ingewijde bronzen herdenkingsplaat
in de gevel werd gemetseld, die
aanlopen langs het huis waar
Verschaeve verbleef als rustend
kapelaan en waar een aanzienlijk
deel van zijn plastisch werk is
gebleven. Omstreeks
kerstmis
1973 ligt het graf van Verschaeve
onder de ineengestrengelde kruin
van twee linden, tussen de kerkhofmuur en het schip van de neogotische kerk, nog steeds bedolven onder de kransen van 7 oktober ; zij zijn helemaal verwelkt,
maar uit piëteit blijkbaar blijven
zij onaangeroerd. Kransen van het
IJzerbedevaartkomitee, van het

vernield

vijf dagen na

Algemeen Verbond van Vlaamse
Sindikaten, AVNJ, VMO, W O Gent, Were Di, Bormsstudiecentrum, Vlaamse Vrienden van de
Westhoek, SMF-Waasland-Dendermonde, Vlaams Verweer Gent, 5e
Verschaevemars, J. Lootensfonds,
van het Verschaevekomitee zelf
en van enkele partikulleren. En
later, toen de lente openbrak,
verdwenen
de
onaangeroerde
kransen en werden vervangen
door bloemtuilen, elke zondag opnieuw. Daartussen staat het berkekruis. In Vlaanderen is men
soms echt sterk genoeg om solidair te zijn met elkaar en met
het verleden. Soms helpen de tegenstanders hierbij op hun sinistere manier : zodra men vernam
dat de gedenkplaat in de muur
van Verschaeves
geboortehuis
was stukgeslagen (op 4 mei, enkele dagen na de inhuldiging] werden ook daar spontaan bloemstukken neergelegd.
Het verloop van de operatie Brevier, de overbrenging van Solbad
Hall naar Alveringem — nadat Diksmuide werd gemist —
is via de kranten reeds tendele
bekend geraakt. Daarin wordt nog-

al eens gesproken over instanties
en partikulleren die verveeld zitten met Brevier, zelfs onder de
Vlaams-nationalisten. Maar men
heeft daar toen nooit bijgezegd
dat er gezaghebbende Vlamingen
waren die helemaal niet verveeld
waren toen zij het lijk van Verschaeve in bescherming namen
of hielpen in bescherming nemen.
Later zal dit alles wel eens duidelijk kunnen gezegd worden, met
namen en omstandigheden erbij,
als de deelnemers aan Brevier en
zij die zich ingespannen hebben
om Verschaeve waardig te begraven het gerecht niet meer moeten vrezen. Dat men zich bij de
eventuele publikatie van Brevier
liefst niet ergere aan de manier
waarop het wegnemen van het lijk
te Hall moest geschieden : dergelijke operaties eisen onvermijdelijk een brok technische vaardigheid. En achteraf bekeken is
het alles wel de moeite waard
gebleken. Cyriel Verschaeve kan
voortaan echt niet meer doodgezwegen worden, hij was een
té belangrijk dichter en denker.
De dichter en de denker Verschaeve. Daarover is tussenin al
de ophefmakende berichten der
laatste maanden niet zoveel gezegd. En toch is dit nodig. Want
Verschaeve was een grote. Hij
blijft vooral de dichter van De
Meeuw, het bekendste gedicht
uit zijn Zeesimfonieën :

Waar men geen kleinheid kan
{ontwaren,
maar zij alleen nog blijven leven :
de hemel waar de wolken varen,
de zee waarop de baren streven,
daar streeft hij, vaart hij met haar
[mee
en hangt in de hemel boven de
[zee.
Maar ook het minder gekende
Zee-Apotheose is een zeldzaam
sterk brok poëzie :

O

Een delegatie van de Bond van Grote en
van Jonge Gezinnen en van de Ligue des
Families hesfx <aan de heer Olivier, minister van de Middenstand, een eisenprogramma inzake gezinsbijslag voorgelegd.
De minister aanvaardde het voorstel voor
de zelfstandigen :
% in 1974 en 1975 de verhogingen te
voorzien die de loontrekkenden begin dit
jaar reeds kregen ;
9 de welvaartsvastheid van de kinderbijslag in te voeren.
De minister heeft tevens beloofd de mogelijkheid te onderzoeken van een maandelijkse uitbetaling van de kinderbijslag.
Op middellange termijn (1975-1980) zette
de Bond de volledige gelijkschakeling van
alle kinderbijslagen en de invoering van
het gezinsvakantiegeld voorop.
Eveneens wil de Bond bij het te voeren
overleg betrokken worden.

Schoolverlaters vinden niet altijd onmiddellijk
een passende betrekking. Zij blijven zodoende
langere of kortere tijd zonder Inkomsten. Voor
een en ander kan men beroep doen op de diensten van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening).
a. Betrekking : Een van de opdrachten van de
RVA is het zoeken naar een betrekking voor
de als werkzoekend ingeschreven werknemers.

o
De algemene vergadering van de Bond
van Grote en van Jonge Gezinnen heeft
er in haar vergadering te Brussel op 22
juni 19774 op aangedrongen dat zo vlug
mogelijk zou worden overgegaan tot veralgemening van preventieve inenting tegen rubeola (rode hond) ; dit ter voorkoming van kongenitale misvormingen.
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EN SOCIALE ZEKERHEID (I)

1. Werkloosheid

RUBEOLA EN MISVORMINGEN
r-

L:
O

F.J. VERDOODT

Men merkt daarbij wel eens op
dat dergelijke poëzie niet meer
van onze tijd Is. Alsof autentieke
poëzie niet van alle tijden is.
Daarenboven moet men vaststellen dat Verschaeve In onze romantische poëzie, een steile,

SCHOOLVERLATERS
DE BGJG EN DE GEZINSBIJSLAG VAN DE
ZELFSTANDIGEN

Op het ogenblik dat de Vlaamse
Beweging duidelijk aan een nieuwe ontwikkeling toe Is, wordt
met Verschaeve — en met Moens,
dia via Verschaeve opnieuw aktueel is geworden — de draad met
het verleden steviger hervlochten. Misschien worden hierdoor
de wegen van de politieke en soclaal-kulturele opportuniteit wel
eens gekruist. Maar dat Is een
goede zaak. Want velen vergeten
wel eens dat zij het gebouw van
het nieuwe Vlaanderen aan het
optrekken zijn naast de onvergankelijke grondvesten, die met hard
materiaal en vooral met liefde
zijn opgebouwd. Men bouwt een
tempel niet op drijfzand, ook al
maken internationale tendensen
dat procédé zo aantrekkelijk.

Straal op de zee, geweldig licht
[der zonne :
zij is de spiegel, die onze aarde u
[tegenhoudt ;
straal op de zee : niets anders
[vat uw wonne,
noch leeft uw vreugde mee In
[zulken stroom van goud ;
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doodlopende straat Is opgegaan,
waar niemand hem benaderen
kon.
Ook in zijn prozaïsch oeuvre Is
Verschaeve een grote. In haast
ambachtelijk gesmede volzinnen
— die weliswaar niet steeds vrij
blijven van stroefheid, omdat d e .
taalbehandeling vaak onder het
peil van de inhoud blijft — heeft
hij sterke verhandelingen en redevoeringen neergeschreven over
allerlei onderwerpen : godsdienst,
muziek, plastische kunsten, geschiedenis en letterkunde. Willem van Oranjes persoonlijkheid
en Antigone, zijn m.l. de hoogtepunten in dit oeuvre. Zij behoren
ook tot het beste wat het essaygenre in ons taalgebied heeft
voortgebracht.

b. Werkloosheidsvergoeding
Onder bepaalde
voorwaarden hebben schoolverlaters, zonder
ooit één dag effektief gewerkt te hebben,
recht op werkloosheidsvergoeding na 75 dagen
als werkzoekend bij de RVA Ingeschreven te
zijn geweest.
Welke jonge werknemers hebben recht op deze
voorkeursbehandeling ?
1. Deze voordelen zijn voorbehouden aan jongeren die, op de datum van de aanvraag om
werkloosheidsuitkeringen, geen 25 Jaar zijn.

1
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De aanvraag moet gebeuren binnen de periode
van één jaar die volgt op het beëindigen van
de studies, van het leerkontrakt of op de
datum van het behalen van het einddiploma of
-getuigschrift voor de Centrale Eksamenkom3. De betrokkene dient, op het ogenblik van de
aanvraag, minimum 75 werkdagen effektieve
arbeid te tellen of minstens 75 dagen bl] de
RVA als werkzoekend ingeschreven te zijn.

2. Ziekteverzekering
Schoolverlaters, als persoon ten laste of als
wees, blijven vier maand na het beëindigen van
hun studies ten laste van de ziekteverzekering,
tak « geneeskundige verstrekkingen ». Na deze
periode begint een zgn. wachttijd van zes maand,
tijdens dewelke men geen beroep kan doen op
enige tussenkomst van de mutualiteit.
De meeste schoolverlaters zijn van die wachttijd echter vrijgesteld en hebben dus recht op
alle prestaties van de ziekteverzekering vanaf
het ogenblik dat zij ofwel verzekeringsplichtige
werknemer ofwel vergoedingtrekkende werkloze
worden, op voorwaarde evenwel dat zulks gebeurt uiterlijk de dag na het verstrijken van
hogervermelde periode van vier maand.
Behalve van het recht op werkloosheidsvergoedingen (zie hoger), is het wegvallen van de
wachttijd inzake ziekteverzekering een voldoende
reden voor de schoolverlaters om zich onmiddellijk na hun studietijd bij de RVA als werkzoekende te laten inschrijven.
(wordt vervolgd)

C.W.

DOKUMENTATIE

6 JULI 1974

TP'-PROGMMMIVS

ZATERDAG
JULI

ZONDAG
JULI

MAANDAG
8

14.55
15.50
18.30
18.35
19.00
19.45
20.10
20.40
21.15
22.25

10.30
14.30
15.00
16.45
18.20
18.25
19.15
19.45
20.00
20.30
22.15
22.50

Ronde van Frankrijk.
WK-Voetbal.
Fabeltjeskrant.
De Vloek van woeste wolf.
Slalom uit Brugge.
Nieuws.
Billy Fantast.
Gouden Zeezwaluw 74.
Bedelaar of dief. Film.
Nieuws.

Eucharistieviering.
Landbouwmagazine.
WK-Voetbal.
Ronde van Frankrijk.
Fabeltjeskrant.
Dierenapocalypse.
Het meisje van de TV.
Nieuws.
Sportweekend.
Twee ruiters. Western.
Festival van Vlaanderen.
Nieuws.

14.00
15.55
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.35
22.05
22.35

14.20
14.22
14.50
17.50
18.55
19.00
19.05
19.30
20.25
22.25

18.50
18.55
19.00
19.25
20.15
20.40
20.45

Nieuws.
Ti-Ta-Tovenaar.
WK-Voetbal.
Joy Folk.
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Kom nu met zang.
Als de dag van gisteren.
De ellendigen.
Nieuws.

18.10 1, 2, 3,... J'al vu.
18.30 La pince è linge.
19.00 Katoliek-godsdiensige
uitzending.
19.30 Lundi-sports.
19.45 Nieuws.
20.15 Le marl de ma femme. Toneel.
22.45 Nieuws.

18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
20.45
21.35
22.00
22.25

15.35
18.55
19.00
19.28
19.45
20.15
21.00
21.40
22.30

Ronde van Frankrijk.
Fabeltjeskrant.
Tienerklanken.
Gags bij de vleet.
Nieuws.
De liftster.
Frangois Glorieux-show.
De mens in wording.
Nieuws.

18.25
18.45
18.55
19.05

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.20
21.40

WOENSDAG
10
JULI

15.00
17.55
18.55
19.00
19.25
19.45
20.15
20.40
21.05
22.20
22.40

DONDERDAG
11
JULI

16.00
18.55
19.00
19.45
20.15
20.20
20.55
21.40
22.30

VRIJDAG
12
JULI

6 JULI 1974

19.45
20.15
20.20

Ronde van Frankrijk
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Mister IVIagoo.
Ces animaux qu'on appelle
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Nieuws.
Suggestions.
Bruno, l'enfant du dimanche. Film.
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Televizier magazine.
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22.50 Nieuws.
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21.35 Holland festival 1974.
22.25 Nieuws.
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Wimbledon.
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Fabeltjeskrant.
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Het schot. Film.
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Nieuws.
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Fabeltjeskrant.
Verkeersveiligheid.
Vida Animada.
Het is fijn als je kunt zeilen.
Nieuws.
De man die van oorlog hield.
Film.
21.50 Eskapade.
22.50 Nieuws.

JULI

18.55
19.00
19.05
19.12
19.45
20.15

16.00 Nieuws.
16.02 Grabbelton.
16.15 Charlie Crowfoot.
17.00 Tross country.
18.45 Fabeltjeskrant.
18.55 Nieuws.
19.05 Motormuis.
19.10 Alle 13 goed.
20.00 Nieuws.
20.20 Tatort.
21.55 Andy Williams.
22.20 Tros sport.
22.50 Nieuws.

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
De jorvkvrouw van Avignon.
Nieuws.
Zo vader, zo zoon.
Doe Elliot.
Nana Mouskouri.
Oosterse godsdiensten.
Nieuws.

Concertissimo.
Datkari.
Ronde van Frankrijk.
WK-Voetbal.
Liliane Saint-Pierre.
Le manége enchanté.
Le francophonissisme.
Antenne-solr.

Nieuws.

Suggestions.
Marcel Pagnol.
Les sentiers du monde.
WK-Voetbal.

19.30
20.00
20.20
21.25
22.15
22.45

Ronde van Frankrijk.
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
De eilanden van de rode
vogels.
James Onedin zingt.
Nieuws.
Zomaar een zomeravond.
Landleven.
Achter het nieuws.
Nieuws.

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
De voetbalkwis.
De Melchiors.
Nieuws.
Het begon met Eva. Film.
De revolutie van de keizer.
Dokumentaire.
22.30 Nieuws.

15.35
18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
21.05
23,25

Ronde van Frankrijk.
1, 2, 3,.. j'ai vu.
Les chemins des Vikings.
Malaventure.
Antenne-solr.
Nieuws.
De geheimen van de zee.
Le desert rouge. Film.
Nieuws.

Ronde van Frankrijk.
Jevanjong.
Fabeltjeskrant.
De familie Partridge.
Yoga.
Nieuws.
Hier is Lucy.
Uit de dierenwereld.
Spel zonder grenzen.
Standpunten.
Nieuws.

17.00
17.10
18.45
18.55
19.05
19.50
20.00
20.20
21.05
22.30

Professor Baltazar.
Dierentuinen van de wereld
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Van gewest tot gevyest.
Socutera.
Nieuws.
Panoramiek.
Spel zonder grenzen.
Nieuws.

18.25
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
22.00
22.05
22.30

Ronde van Frankrijk.
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Mato Grosso. Dok.
Nieuws.
Eugen Onegin. Opera.
Ontdek je plekje.
Kenmerk.
Nieuws.

15.00
16.30
17.05
18.25
18.55
19.00
19.30
19.45
20.15
21.05
22.20

Ronde van Frankrijk.
Ronde van Frankrijk .
Feu vert.
Allo les jeunes.
Les Wombles.
Malaventure.
Antenne-solr.
Nieuws.
Jason King.
Spel zonder grenzen
Schooltelevisie.

Ronde van Frankrijk.
Fabeltjeskrant.
Black Beauty.
Nieuws.
Guldensporenviering.
Lize Marke Show.
Wij en Groot-Brittannië.
Festival van Vlaanderen.
Wat is de Vlaamse Bewe
ging. Debat.
23.10 Nieuws.
23.30 Yoga.

18.45
18.55
19.20
19.45
20.00
20.20
20.45

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Van Oekel's diskohoek.
Popeye.
Nieuws.
All in the family.
Rudy Schokker huilt niet
meer.
21.30 West.
22.00 De wind blaast waarheen
hij wil.
22.15 Een ongeschreven wet.
22.45 Ars musica.
23.15 Nieuws.

18.25
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.10
22.45

Ronde van Frankrijk.
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
Een brok ellende.
Nieuws.
Met de muziek mee.
Cider with rosie. TV-flIm.
Nieuws.

16.00
18.10
18.30
19.00
19.45
20.20
21.50
22.30

Ronde van Frankrijk.
1, 2, 3,... j'al vu.
Lequel des trois ?
Malaventure.
Nieuws.
Le ciel et tol. Film.
Le carrousel aux Images.
Nieuws.

16.45
18.55
19.00
19.00
19.45
20.15
21.05
21.55
22.05

18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.10
22.00
22.30

18.25
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20

Ronde van Frankrijk.
Fabeltjeskrant.
Nieuws.
De Waltons.
Nieuws.
Captain Horatio Hornblo.
wer. Film.
Tros sport extra.
Ann Burton.
Tros sport extra.
Verdriet. Dokumentaire.

16.45
18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
21.55
23.10

Ronde van Frankrijk.
1, 2, 3... j'ai vu.
Sept sur sept.
Les saintes chéries.
Antenne-soir.
Nieuws.
Albert Speer. Dok.
Angoisses.
Nieuws.

Ronde van Frankrijk.
Fabeltjeskrant.
KTRC-Kruispunt.
Ziet u er wat in ?
Nieuws.
De familie Ashton.
Konfrontatie.
Nieuws.
Fric-Frac. Komische film.

Fabeltjeskrant.
Nieuws.
KRO Cineac.
Nieuws.
De wrekers.
Brandpunt.
Waar gebeurd.
Nieuws.

22.15
22.25
22.45
22.55
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ERG
Ergens in een krant lazen wij dat
Van Katwijk er na een valpartij
niet zo goed uitzag. « Van Katwijk, zo luidde het, lag erbij als
een bokser wiens gezicht gedurende vijftien ronden met een
voorhamer is bewerkt ». Bloemrijke taal uiteraard, maar wij zien
niet zo direkt het verband tussen
een bokser en een voorhamer. Na
vijftien ronden onder de voorhamer te hebben gelegen, zou het
gezicht van een gewoon mens ook
geschonden zijn. Een tikkeltje
overdrijven kan het plezierig maken, maar al te veel mag men
toch ook niet overdrijven.

VAN DAC...
MAANDAG
Volkse staminee ergens in Molenbeek of Anderlecht. Groot dispuut
aan de toog over de match der
beide Duitslanden.
M'sieur Jacques zegt dat de « mise en jeu »
(inzet)
' une idolozie » was.
Waarop m'sieur Albert
zegt :
« Alors on comprend bèn que ces
richards de l'ouest ne vont pas
se donner de la peine pour une
ido... heu chose... en plus • (De
rijke westerlingen gaan zich niet
inspannen voor een ido... dinges
méér »).

DINSDAG
ONRECHTVAARDIG 7

LE TOUR DES FRANCS

LASTIG

VOETBAL IN DE RAND
Minstens twee weken lang krijgen we voetbal als het hoogtepunt van het hedendaagse gebeuren, als het nee plus ultra
van de sensatie. Bij die sporttijd rekenen we niet de voorbije weken, gevuld met voorbereidend geschrijf, ook niet de
maanden vol nabeschouwend gepraat.
De hele wereld leeft mee met hetgeen in de Duitse stadions
wordt gedoeld, geschopt en aan kansen gemist.
Voetbal is internationaal, dé populairste sport.
Misschien
omdat de mens overal en eeuwig dezelfde is. De elftallen
geven hèm iets om over te praten, om te bewonderen. Misschien heeft deze sport zoveel sukses omdat hij niet zoveel
inspanning moet leveren, anderen doen het voor hem, en
hij kan er naar kijken met kritische en superieure eigendunk.
Bovendien kan een volwassen man in een stadion alles doen
wat daarbuiten niet mag : hard schreeuwen, schelden zonder
gevaar van een bekeuring, trappelen, dansen, zijn gebuur
omhelzen, toeteren, ratelen, zingen, met papiertjes gooien,
veel branie verkopen. Eigenlijk is het voetbalstadion één
grote ontladingsruimte, een wegwerpplaats van allerlei frustraties. Als we ze zo bekijken, die dolle mannen rond de
grasmat, dan moeten wij, nuchtere Eva's, toch vaststellen,
dat de heren der schepping flink getraumatiseerd
zijn.
Meestal verlaten die heren dus netjes ontspannen het terrein,
maar soms gedragen ze zich zoals wijlen Attila en zijn horden : Engelsen en Schotten zorgen regelmatig voor afbraaken plundertochten, Rotterdam, Barcelona en de Engelse spoorwegmaatschappij kunnen erover meespreken !
Hoe meer je primaire gevoelens in het dagelijkse leven moet
onderdrukken, hoe woester de voetbalgedraging bij gelegenheid.
Met voetbal dus gaat de bewering « sport verzacht de zeden »
de foute kant op. Zelfs kunnen de heren door het dolle heen
geraken, en van de voetbalwedstrijd
in opstand en oorlog
belanden. Om de bal verklaarden Honduras en Nicaragua
elkaar de oorlog, de Turkse stad Kayseri vocht met zijn
buurstad, en een heetgebakerde Zuiditaliaanse
gemeente
maakte revolutie : het is niet zo lang geleden.
Voetbal en politiek gaan soms samen, is de sport ordeverstorend, het kan ook ordehandhavend « werken » : de Chileense junta gaf daarvan een voorbeeld door haar tegenstanders in het soccerstadion op te sluiten. De grote leider van
Zaïre stuurde dwingende telegrammen naar de geluipaarde
grasmatters in de aard van « Winnen of sterven ! », voor de
eer van het Afrikaanse vasteland...
Inderdaad : nationaal prestige... de Duitsers schrijven nu
over Helmuth Schön en - Bomber Muller » zoals ééns over
Rommel en kapitein Marseille,
De sport van de elf en de bal is voor de volkeren een verdovingsmiddel : ze vergeten er de inflatiezorgen bij. De
goden van het Pantheon, de heiligen van het Vatikaan hebben plaats gemaakt voor Pele en Seeler, voor Charlton en
Cruyffie. De gelovigen heten nu supporters, zelfs knielen ze
letterlijk voor hun idolen ,als we een foto uit een Duits tijdschrift mogen geloven.
We laten buiten beschouwing hoezeer voetbal een keihard
beroep is geworden, hoeveel geld ermee is gemoeid. De
sindikalist moet toch even noteren hoe machtig de voetbalster als werknemer is, geen werkgever gaat zo vlug door de
knieën voor looneisen als laatst de Nederlandse Voetbalbond
voor ontevreden voetballers die met staking dreigden.
Voetbal is dus de massasport... voor mannen.
Onze echtvrienden hebben uren voor teevee
doorgebracht,
aan het toestel vastgeketend door schakels van aandacht.
Sommigen onder ons hebben de gelegenheid te baat genomen
om een kleurentoestel in huis te brengen : hoe groen was
de grasmat I
We hebben ons soms mateloos geërgerd aan het hele showluichgedoe • van één wedstrijd élke week al. tot drie per dag!
Misschien maakten we een afspraak met de buurvrouw :
« Jouw man komt bij de mijne naar teevee kijken, ik kom
bij jou '.
Maar dan hadden we niets anders dan rechtstreekse of uitgestelde uitzendingen over hollende tweeëntwintig
mannetjes
Zo zijn we gewoon wat van de zomeravond gaan genieten :
dat het stil was op straat. We kregen zo tijdens het wandelen dorst en stapten het café op de hoek binnen. Er was
geen teevee en geen volk, de baas keek boven, de herbergierster tapte drie pintjes, en we spraken over de zon, de
studerende kinderen, het nakende zomerstrand en de heerlijke vrijheid.
HUGUETTE D.B.
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Het is voor ons, gejachte sportliefhebbers, wel een beetje moeilijk onze aandacht te verdelen
over twee allerbelangrijkste evenementen als daar zijn de ronde
van Frankrijk en de wereldkampioenschappen
voetbal.
Vooral
omdat wij misschien echtgenoten,
vaders, moeders schoonouders en
andere bazen hebben die vinden
dat er ook nog wel eens iets
mocht gedaan worden in plaats
van dertig veertig uren per week
voor het lichtbaksken te zitten.
Laten wij niet overdrijven. Werken
is ouderwets. En eens de WK
voorbij .duurt de ronde ook niet
meer zolang. Dan nog gauw de
Europese atletiekkampioenschappen en de wereldkampioenschappen veiorijden. Daartegen zijn de
kriteriums gedaan en de voetbalen basketbalkompetities al een
eindje gevorderd. Kortom, het is
ai bijna gedaan. Binnenkort kunnen wij weer eens iets gaan doen.

KORTSTONDIG
De triomf van de « muscle wallon » in de ronde van Frankrijk —
Bruyère die de gele trui droeg —
heeft niet lang geduurd. Maandag
vond zijn baas het al welletjes, en
hij won rap een spurtje ergens
aan een drukbezochte staminee
(point chaud). Dat volstond om
het gele ding on the right place,
zijnde de brede rug van de baas
zelf, te brengen. Waarschijnlijk
zal een vliegend spurtje van de
een of andere nu niet meer volstaan om de trui van eigenaar te
doen veranderen.

WERKLOOS
Naar het schijnt bestaat de kans
dat Eddy Merckx volgend jaar zal
moeten gaan « doppen ». Molteni,
de firma die hem in dienst heeft,
zou volgend jaar geen wielerploeg meer kunnen betalen, gezien de slaptitude in de Italiaanse
ekonomie. IVlen mag dus geredelijk aannemen dat Eddy en Claudine diep in de zorgen zitten.
Geen geld, geen werk, twee kleine kinderen. Het is niet om mee
te lachen. Hopelijk wordt voor de
arme jongen hier of daar toch
nog een jobke gevonden, zodat hij
niet tot de bedelstaf gedoemd
wordt. Flamingant of niet, maar
dat zou hij niet verdiend hebben.

ff

I

W i j grijpen niet
in in het privéleven van de mensen. In
Schotland belijdt iedereen de godsdienst A 0
die hij verkiest.
^ ^
W . Ormond,
voetbaltrainer.

Er wordt hier en daar wel eens
over geklaagd dat het onrechtvaardig is bonifikaties toe te kennen aan de renners die de zg.
vliegende ritten — spurten onderweg — winnen. Er zijn zo 50
spurten te betwisten. De renner
die ze allemaal wint zou niet minder dan 5 minuten « kadoo » krijgen. Wij zien niet goed in hoe een
renner al die spurten zou winnen, en wie er toch zou in slagen zou, volgens onze ondeskundige mening, zo uitgeput zijn dat
vijf minuten weinig verschil zouden uitmaken.

NEDERLAND ?
Toen wij dit schreven was het
maandagavond. Het stond toen al
vast dat West-Duitsland, Nederland, Brazilië en Polen in het wereldkampioenschap voetbal mogen
strijden voor de eerste vier plaatsen. Wie tegen wie speelt voor
de eerste twee, en wie tegen wie
voor de derde en de vierde plaats,
werd pas woensdag uitgemaakt.
Onze pronostiek luidde NederlandDuitsland enerzijds, Brazilië-Polen
anderzijds. Klopt het ? Zo ja is dit
niets anders dan de finale die
reeds lang voor de aanvang van
de eindronde door iedereen werd

De minister van Franse Kuituur
ontvangt Robert RInchard (of zou
het eerder omgekeerd zijn ?). Robert Rinchard is de man die twee
maal na elkaar de gaanwedstrijd
Straatsburg - Parijs won, en dit
jaar een nieuw rekord over die
afstand vestigde. De enige Waalse atleet ook die wij ooit voor
de mikro van de Vlaamse televisie Nederlands hoorden spreken. Wat zowel hem als zijn intervieuwer (Roger Moens)
siert.

WOENSDAG
De markt van het kleinvee is gesloten. De voetbalklubs
die nu
nog spelers op voet willen, kopen
ineens vedetten, buitenlanders !
Wat de Inheemse markt
betreft,
schijnt alleen Anderlecht — en
wij vermoeden : brouwer Constant — werkelijk aktief te zijn
geweest. Of dit goed is voor de
klub, lijkt ons een andere kwestie.

DONDERDAG
Vertrek van de ronde van Frankrijk. Er rijdt welgeteld één vedette mee. Gaat die winnen ?
Normaal gesproken zou men zeggen : ja. Of gaat men dit jaar
eens een minder klassiek stuk
spelen ? Of zou men zelfs de
krankzinnigheid zover drijven voor
de overwinning te koersen ? De
kans lijkt ons klein.

VRIJDAG
OUT
Na de tweede ronde verdwenen
uit de WK voetbal Joegoslavië,
Oost-Duitsland, Zweden en Argentinië. Joegoslavië vonden wij
een goede ploeg. Oost-Duitsland
viel ons tegen maar bereikte wellicht het grote doel : West-Duitsland kloppen. De Zweden dragen
onze bewondering weg, o.m. voor
de match tegen Duitsland, waarin
ze, hoewel de zwaksten, voor ons
part een punt verdienden. Argentinië hadden wij sterker verwacht,
maar deze verwachting steunde
op niets, want van het Zuidamerikaanse voetbal weten wij nagenoeg niets af.

TEGENVALLER
Alles samen zijn de voetbalkampioenschappen ons tegengevallen. Wij hebben geen enkele wedstrijd gezien — tot dusver — die
in onze ogen werkelijk groot was.
Wij hebben geen enkele echte
revelatie opgemerkt. Wij hebben
geen enkel nieuw voetbalgeluid
gehoord. Wij denken met heimwee terug aan Puskas en Hongarije, aan Pele en Brazilië, en aan
Korea. Het is wellicht allemaal
professioneler geworden, en de
beste ploeg op dit ogenblik, Nederland, is daarvan een schoolvoorbeeld, maar of het erop verbeterd is, dat is een ander paar
mouwen.

Dit is een grote dag. In de ronde
van Frankrijk wordt de gele trui
veroverd door de heer Bruyère,
die niet alleen koereur is en
knecht van Merckx, maar ook
Waal. Het is meer dan veertig
iaar geleden dat een Waal dergelijke gele trui droeg. Afgezien dan
van Merckx, die Hagelander is,
maar officieel de culture frangaise d'expression bels verdedigt.

ZATERDAG
Vandaag ronde van Frankrijk in
Engeland. Het is van 1066, toen
Willem van Normandië op bezoek
kwam, geleden dat de Engelsen
nog zo'n invasie hebben gekend.
Goed te begrijpen dus dat de
meeste Britten langs de weg wél
hun barbecue in het oog hielden,
maar geen blik over hadden voor
de koereurs. Die behoorden tenslotte tot de ' buitenlanders en
andere beesten ».

ZONDAG
Omdat de « WIJ '-bazen alweer te
' gierig » waren om ons naar de
ronde van Frankrijk of de voetbalwereldkampioenschappen
te laten
gaan, zijn wij verplicht
geweest
vandaag voor ons lichtbakske te
zitten om de heer Debruyne twee
keer te aanhoren en vier voetbalmatchen te aanschouwen. Wat wij
er kunnen over zeggen : onze kop
doet zeer.

TOT D A C ,
6 JULI 1974

Schoonheidsinstituut

DIRK MARTENS
NINOVE
Beverstraat 24-26
Tel.
(054)331.05

DE OUDE KRING
Café - vu-lokaal

2 9 - 3 3 , 36-38
(053)240.60

Dorpsplein,

^

BRANDBESCHERMINC

PRIJZEN

pvba ALBAC

de Vlamingen in Brussel
en Vlaams Brabant

BOEKHANDEL TUL

Bogaert
(015)173.68
(016)224.85
(053)284.55
(050)372.75
(011)237.12
(056)159.18
en 45.05.31

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.

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

« GROENSPAAN »
RUSTHUIS

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

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

MARC DE VRIESE
WANNEER HET O M UW
VERLICHTING G A A T .
Bon.
Ruzëttelaan 5 6 ,
Assebroek - Brugge
Grote Baan naar Kortrijk

mnmixMn

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

wordt U ontvangen in U w
eigen taal door ALBERT.
U kunt daar koude maaltijden
krijgen.
TOT ZIENS !

•

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

FREETIME FLAT
INTERNATIONAL pvba
MET

VOLKSWAGEN
GEEN

PROBLEMEN

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

10%vr.V.U.Ieilen

IKOSTUUMS • VESTONS -BROEKEN-PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

IRICO-KLEDING VERMEESCH
tgte»nhouwersvesl, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83,

KUNSTGEBITTENHERSTELLINGEN
VAN DER KLEIN

In CORNIMONT - SEMOIS

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

SOMBRERO
Vlaamse
camping
in
Spanje
Inl. M a r c e l C A M U
Dorpsstr. 64 - 1790 HEKELGEM
Tel.
(053)671.32

Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksijde
tel.
(058)527.77
Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerke
tel.
(059)322.60
V e r h u r i n g en v e 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 studios - b u n g a l o w s en caravans
sommigen met privaat zwembad .
g e l e g e n te Koksijde, 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.
V r a a g i n l i c h t i n g e n - Schrijf o f t e lefoneer.

INFORMATIECENTRA
ANTWERPEN
03/31.78.20

GENK
011/54442

GENT
09/25.19.23

LEUVEN
016/337.35

600

ARBEIDERS

1001

lUOGEUJKHEDEN

6 JULI 1974

Speciaal voor U bedacht

MACONFECT - KLEDING

NATUURLIJK !
Pluralistisch, volksnationaal
onderwijs !
Talen - boekhouding - steno daktylo - sekretariaat - journalistiek - etalage - verkoop - hostessen - mannequins - wegcode
rijlessen (door de Staat erkend)

Brouwerij

Groepen en maatschappijen allerhande I I I

Opperstraat 37
—
LIEDEKERKI
Tel.
(053)662.19
M A A T W E R K e n zeer g r o t e keus
k l e d i n g « KLAAR O M DRAGEN »

ERASMUS

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. ( 0 3 ) 3 3 . 6 0 . 5 8

Keukenbedrijf R. ROSSET
Kokstraat 53 - 8450 NIeuwpoorI
Tel.
(058)235.81

ZIEKENFONDS
BRABANTIA

—

ONZE SCHOOL ?

Dries

Aanbouwfceukens
HELEMAAL naar maat.
Apart en per klant gamaak.
Niet d u u r d e r d a n serlefabrlkatlc,
en zelfs beter I
Prijsbestek en studio z i j n gratis.

AL - AL AANBOUWKEUKENS UIT CLASAL
FABRIEKEN TE
RAMSDONK
TEL. 015/714,47 - 719.13

Voor

Dir-gen

Aalst, Dirk Martensstr. 58, 053/205 16
Dendermonde, De Bruynloan 1 - 3
052/215 14
Kortrijk, Gentsestwa 37. 056/120 61
Roeselore, Consiensestr 42, 051/237.20
Bestuutssekretariaat (dag- en weekeindjes) - tot viertahge steno-daktylo,
tot viertalige briefwisseling, konversatie, boekhouden.
Kinderbijslag - Plaatsing

Nlnoofse Steenweg 515
1711 ITTERBEEK - Tel. 0 2 / 2 1 . 1 9 . 0 9

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

Instituut P. VERMEIR

Heusden-Limburg

met aangepast materiaal van een
bedrijf met ervaring :

KINOERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels en waskussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen - kampingartikeien - turngerel.

—

Parfumerie

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

AALST
P.V.B.A.
Lange Zoutstr. 30,
Tel.

-

ESTHETICA

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
M i d d a g - en avondmaal In groep : gezellig fijn, goed en goedkoop. De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe Hongaarse goelasj - Eisbein mit 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) : O u d e Markt 1 1 . Tel. 0 1 6 / 2 6 8 . 6 9 .
mooiste kelder van Europa.
BRUSSEL : NIeuwbrugstr. 28. Tel. 0 2 / 1 8 . 7 4 . 8 9 - mooiste van
Brussel
AALST (Klaroen) : A u t o w e g . Tel. 0 5 3 / 2 2 8 . 5 3 . 1.000 plaatsen
HULSTE (Kortiljk) : 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-LIchtervelde. 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 : Venio Seenweg - Tel. 0 1 1 / 6 1 9 . 7 1
KNOKKE : Stwg 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 : O u d e luchthaven Middelkerke - Tel. 0 5 9 / 3 2 0 . 8 6
W i j 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 e n i n w o o n gratis - In r e g e l m e t de sociale w e t Liefst mensen v a n 't v a k .
Schriftelijk aanbieden bij .. ABTS : TIensestwg 128, Korbeek-Lo

beleg uw geld in

KWALITEIT
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

WIJ IS

/1KTUi<1LIT€IT

diksmuide

30 juni 1974
bouwen aan
Voor degenen die er waren een mooie lierinnering en voor
hen die thuisbleven een overzicht in Ideinbeeld van de 47e
IJzerbedevaart, dit enige gebeuren van hulde, bezinning en
strijdvaardigheid. Alhoewel de aanhoudende regen dit feestelijk gebeuren ontkleurde en de geestdrift afzwakte bleven
de tienduizenden zeer aandachtig, want elk woord op de IJzervlakte heeft een diepe zin.
Het nog steeds niet voltooid testament van de IJzerjongens
kon niet beter uitgedrukt worden dan in het algemene tema
bouwen aan de toekomst », tegelijk waarschuwing en
boodschap.

WIJ 16

6 JULI 1974

