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Het "voorlopig" regeringsontwerp 

OP DE VERKEERDE WEG 
MET DE GEWESTYORMING 
Donderdag is in de Senaat het debat begonnen over de voorlopige 
en louter adviserende gewestvorming die, op bevel van Perin, nog vóór 
de parlementaire vakantie moet worden goedgekeurd. Al wie het goed 
meent met de gewestvorming is gekant tegen een dergelijke domme 
overhaasting, maar daar stoort de regering zich niet aan. De uitslag 
van de stemming ligt dan ook bij voorbaat wel vast : alleen de rege
ringspartijen (CVP-PSC, PVV-PLP en RW] zullen het ontwerp goedkeu
ren, alle andere partijen zullen tegenstemmen. 
In zijn rede op de Senaatstribune heeft VU-voorzitter Frans Van der 
Eist de grondige redenen uiteengezet waarom de VU, in het belang 
vooral van de Brusselse Vlamingen, dit slechte ontwerp afwijst. Uit 
zijn uiteenzetting brengen wij hieronder de voornaamste passages. De 
bewering van sommige CVP-ers als zou dit ontwerp niets anders be
vatten dan wat te Steenokkerzeel werd overeengekomen, wordt er 
meteen door gelogenstraft. 

EEN SLECHTE VOORAFBEELDING 
VAN DE DEFINITIEVE 
GEWESTVORMING ! ! ! 

Dit wetsontwerp zou op zichzelf 
de moeite niet waard zijn er veel 
belang aan te hechten indien in 
de memorie van toelichting niet 
uitdrukkelijk gezegd werd dat dit 
de prefiguratie is van de defini
tieve gewestvorming. Indien het 
verwezenlijkt wordt zal het niet 

minder ontgoocheling veroorza
ken dan de kultuurraden en de 
zgn. kuituurautonomie. 
Het is echter noodzakelijk, om
wille van de historische waarheid 
en omwille van onze eer, zeer 
duidelijk te stellen dat wat nu 
voorgesteld wordt geenszins de 
weerspiegeling is van wat te 
Steenokkerzeel zou aanvaard zijn. 
Weliswaar werd uitdrukkelijk en 
zelfs schriftelijk, in een onderte

kend protokol, overeengekomen 
« dat er op geen enkel punt een 
akkoord is bereikt indien men 
niet akkoord gaat met het ge
heel ». 
Dit werd door de heer TIndemans 
in zijn eerste regeringsverklaring 
toegegeven : « De regel van der
gelijke onderhandelingen is wel 
dat geen akkoord bestaat zolang 
er geen akkoord over het geheel 
tot stand komt. » Het is evenwel, 
door de publiciteit die aan Steen
okkerzeel gegeven werd, omwille 
van de hoop en de verwachting 
die gewekt werden, onmogelijk 
geworden er over te zwijgen, 
vooral niet omdat men er zich 
op beroept. 

WAAROM HET VLAAMSE FRONT 
VERBROKEN WERD 

Hetgeen ons pijn doet en hetgeen 
wij betreuren is dat het Vlaamse 
front dat tot stand gekomen was, 
zo vlug en zo dwaas ineengestort 

is en dit niet door onze schuld. 
Een Vlaams front heeft slechts 
zin en betekenis in de mate waar
in de partijen die er bij betrokken 
zijn akkoord zijn en blijven om 
eensgezind en solidair bepaalde 
standpunten die van essentieel 
belang zijn te verdedigen. Het is 
duidelijl< en ik zal dit bewijzen 
dat aldus in het gesprek van ge
meenschap tot gemeenschap van 
Vlaamse zijde tastbare en belang
rijke resultaten geboekt werden. 
Het Vlaamse front werd een eer
ste maal zwaar op de proef ge
steld toen de CVP en de PVV ge 
zwicht zijn voor het veto van de 
heer Perin tegen een regerings
deelname van de Volksunie. De 
draagwijdte van dit veto reikt 
zeer ver, vermits het een onmis
kenbare inmenging betekent van 
Waalse zijde in de samenstelling 
van de Vlaamse vleugel van een 
paritaire regering. Zelfs de ge 
waarborgde pariteit volstaat dus 
niet I 

(lees door biz. 3] 

TWINTIG JAAR VOLKSUNIE 
IN HET NAJAAR VIEREN WIJ " HET GROTE WEERZIEN " 

In de late herfst van 1974 zal het precies twintig jaar geleden 
zijn dat de Volksunie werd opgericht als Vlaams-nationale poli
tieke partij. Zij heeft van toen tot nu een ontzaglijke weg 
afgelegd, en in sterke mate bijgedragen tot de gehele Vlaamse 
ontvoogding. 

Duizenden hebben in de loop der jaren hun beste krachten 
gewijd aan de partij en haar doelstellingen, en zijn met haar 
de lange weg gegaan door de woestijn der miskenning. Zij 
hebben haar uitgebouwd tot een sterk wapen in de Vlaamse 
politieke strijd voor zelfbeschikking. Hun vastberaden volharding 
heeft ten slotte schitterende resultaten opgeleverd. Deze pio
niers verwachten wij , samen met allen die vandaag in de partij 
onverdroten verder bouwen aan het huis van Vlaanderen, op 
het grote feestelijke weerzien in het najaar Om samen na te 
gaan welke weg reeds is afgelegd waar wij nu staan, en welke 
de taken zijn voor morgen. En om nieuwe kracht te putten uit 
dit samenzijn, voor de strijd die ons nog wacht tot het einddoel 
is bereikt . een vrij en welvarend Vlaanderen, naar de maat 
van de mens 

OP HET PROGRAMMA 

ANTWERPEN : zondag 13 oktober 

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

GENT : zondag 3 november 

Groots massafeest in het Sportpaleis (5500 plaatsen) voor 
jong en oud, voor de hele Vlaams-nationale familie. 

Hou deze data zeker vrij ! 

Tijdens de onderhandelingen der 
jongste maanden, bij de jongste 
regeringsverruiming en bij het op 
punt stellen van het regeringsont
werp over de voorlopige gewest
vorming heeft de PSC een genie, 
pige saboteursrol gespeeld, die 
niet moet onderschat worden. De
ze « zusterpartij » van de CVP is 
en blijft fervent tegenstander van 
elke echte gewestvorming, ter
wijl in haar Brusselse federatie 
lieden de toon aangeven (Vlaming
hater Van Aal bijvoorbeeld, die 
straks weer staatsekretaris wordt) 
die in fanatisme niet moet onder
doen voor de ergste FDF-ers. 
Welnu, het is betekenisvol dat 
het regeringsontwerp op de voor
lopige gewestvorming zeer duide
lijk de stempel draagt van de 
PSC-eisen, zoals VU-voorzitter 
Van der Eist op de senaatstribune 
beklemtoonde. Het zijn de PSC-

ers die aan de basis liggen van 
de regelrechte minorisering van 
de Vlamingen in de voorziene 
Brusselse gewestorganen, en die 
bepalingen lieten inlassen die de 
weg effenen naar een gewestvor
ming met drie waarbij het Brus
selse gewest op dezelfde voet 
wordt geplaatst als Vlaanderen en 
Wallonië. 
CVP-voorzitter Wilfried Martens 
weent wel krokodilletranen over 
het verbroken Vlaamse front, en 
hij geeft de VU daarvoor de 
schuld (!), maar over het verra
derlijke gestrook van zijn PSC-
vrienden zwijgt hij natuurlijk in al
le talen. 
Het zou voor de CVP namelijk niet 
zo goed uitkomen als de Vlamin
gen tenvolle zouden gaan besef
fen dat de PSC haar stelselmatige 
saboteursrol inzake de gewest
vorming slechts kan spelen dank 
zij haar bondgenootschap met de 
CVP. En omdat de CVP het in 
stand houden van dat bondge
nootschap op het nationale vlak 
véél belangrijker acht dan een 
Vlaamse frontvorming bijvoor-
beerd. Wat de PSC werkelijk eist, 
kan de CVP niet weigeren. En de 
CVP krijgt er niets door wat de 
PSC werkelijk niet wil. Zolang 
dat bondgenootschap blijft be
staan krijgt een echte gewestvor
ming geen kans, en blijft Brussel 
een splijtzwam. Wie dit niet ge
looft moet zich maar eens afvra
gen waarom het kiesarrondisse
ment Brussel niet wordt gesplitst: 
alle Vlaamse partijen eisen het, 
de CVP inkluis. Maar Vanden 
Boeynants en de PSC willen het 
niet, dus... 

Paul Martens 
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NOG STEENOKKERZEEL 

Zo er nog eens een gelegenheid 
komt te onderhandelen met de 
f rankofonen zou het dan voor de 
Volksunie niet aangeraden zi jn 
eens te veranderen van takt iek 
en eens te bedenken dat de beste 
verdedig ing al t i jd de aanval is 
De FDF imper ia l is ten ste l len de 
meest onzinnige en overdreven 
eisen en als zij dan bereid zijn 
er eens een klem gedeel te van 
te laten val len dan hebben zij zo
gezegd grote toegevingen gedaan 
Zul len de Vlamingen daar einde 
li jk een les ui t t rekken en hen 
met dezel fde munt betalen Vol
gens sommigen zou een ge 
deel te van Kraainem Sint Gene-
sius Rode en nog andere w i j ken 
van de Vlaamse randgemeenten 
voor Vlaanderen def in i t ie f ver io 
ren zijn misschien we l maar 
misschien ook met Maar wa t 
met def in i t ie f ver loren is dat zi jn 
gedeel ten van de Brusselse ag 
g lomerat ie die nog overwegend 
Vlaams zi jn zoals Neder over 
Heembeek Haren een stuk var 
Ander lecht (Het Rad) enz Deze 
\/ laai i ise w i jken terug eisen ZOL 
veel minder onzinnig zijn dat dat 
gene wat de f rankofonen m hur 
mateloos imper ia l isme ons maat 
steeds w i l len ontnemen en uit 
e indel i jk ook kr i jgen 
Door die gedeel ten van de agglo 
merat ie hardnekkig terug te eisen 
zullen de f rankofonen in verdedi 
ging gedrongen zijn en hebben zij 
minstens 80 "o van hun aanvals 
kracht ver loren Op d i t ogenblik 
kunnen de Vlamingen naar de on 
derhandelmgstafe l met gel i jke 
kansen en dan kunnen zij evenals 
de f rankofonen ook iets afstaan 
dat ZIJ toch met bezi t ten 
Het zal dan misschien eindel i jk 
eens gedaan zijn met steeds 
Vlaamse gemeenten pri js te ge 
vpn en er al leen papieren belof 
t o i voor m de plaats te kr i jgen 
c 'e nooit nageleefd worden 

A W Meise 

GEEN GEWAAGDE 
SPELLETJES ' 

Veel Vlamingen voelen zich ge 
gr ie fd door de u i ts lu i t ing van de 
VU uit de reger ing Maar de VU 
moet met al te zeer een veron 
gel i jk t gezicht t rekken en den
ken dat het daarmee gebeurd is 

Want er is in Vlaanderen een 
zeker onbehagen ontstaan tegen 
over de VU In rui l voor een paar 
min is te rpor te feu i l les , meewerken 
aan de u i tbre id ing van de fac i l i 
te i ten rond Brussel , dat heef t 
veel Vlamingen verwonderd doen 
opki jken 
Dit onbehagen moet met onder 
schat worden Anders zouden de 
volgende verk iezingen w e l eens 
m een pi jn l i jke verrass ing kun
nen u i t lopen 
Nog IS er geen ramp gebeurd 
Maar zou het met beter zijn dat 
de le iders van de VU zich in de 
toekomst met meer to t zulke ge 
waagde spel le t jes laten ver le i 
den ' 

G V , Tienen 

VOERSTREEK 

Aan de Voerenaars werd de 
laatste twee jaar gevraagd kalm 
te bl i jven Ónze vo lksver tegen 
woord igers zouden er voor zor 
gen dat de Voer Vlaams zou bl i j 
ven Beschouwen zij de regel ing 
ook als een Vlaams w ins tpun t ' 
Niets werd gedaan om een KB 
van 10 mei 73 te vern ie t igen In 
vol ledig onwet te l i j ke voorwaar 
den (en tegen het advies van de 
Raad van State] werden Franse 
scholen toegelaten die er nooi t 
bestaan hebben 

Dat KB betekent gewoon •• dat 
als er op t w e e km afstand geen 
Franse scholen zijn er onmiddel 
l i jk mogen opger icht worden 
ongeacht het aantal « f ransk i l 
jonse » kandidaat leer l ingen 
Een leer l ing volstaat Zel fs de in-
spekt ie zou door de Walen ge
beuren 
Al lemaal onwet te l i j k on log isch 
en pedagogisch onverantwoord 
Gebeurt dat ook in andere Vlaam
se of Waalse gemeenten en ag
g lomerat ies ' Zou het kunnen ' 
Het KB was al leen geldig voor 
het school jaar 73 74 en waar 
b l i j f t dan de vern ie t ig ing door de 
Raad van State ' door de rege 
r ing ' — Tot in 1960 (in de pro 
v inc ie Luik) waren er geen Fran 
se scholen m de Voerst reek in 
1970 (na t ien jaar bui ten Luik) 
word t het geknoei in Remersdaal 
we t te l i j k goedgekeurd voor 73 
74 mogen overal in de Voer 
Franse scholen opger icht worden 
Terwi j l een dekreet al leen de ei 
gen volkstaal toelaat ook in het 
bedr i j fs leven begint men el 
ders in Vlaanderen opnieuw met 
scholen voor f ransk i l jonse en 
f ransta l ige ( ' ) k inderen 
De zwi jgende massa kan zich dat 
gewoon met voors te l len en ver 
geet met Maar wa t een minder
heid kan (voor 'n ander gewest ) 
moet een Vlaamse meerderhe id 
(in eigen gewest ) toch zeker 
kunnen 

J B , Moel ingen 

W A A R O M 

Een van Vlaanderens hoogdagen 
IS voorzeker het Vlaams Nationaal 
Zangfeest te An twe rpen leder 
jaar komen daar duizenden Vla
mingen samen, die graag betalen 
om in massa zelf een l iedje te 
mogen zingen Het gros van deze 
Vlamingen is voorzeker VU leden 
het ve rwonderd mi j ten zeerste 
dat U daarvoor s lechts een halve 
bladzi jde over heef t in « W i j » 
nr 22 van 1 6 11 Dit jaar, me t zi jn 
37ste zangfeest, was voor mi j een 
der beste wa t ik reeds heb mo 
gen beleven naast de ons be
kende spreekbeur t , s logans en 
l iederen, kregen w e a fw isse l ing 
door show, waar in zeer bekende 
personages en groepen opt raden, 
die u we l in uw ar t ike l ve rme ld t 
Doch bet reurenswaard ig is, dat u 
geen enkel woord je over heeft 
voor de k inderen van bovenver 
melde VU-leden VU-bestuurs le-
den, kandidaten op de VU-verkie-
z ings l i js ten ja zelfs k inderen van 
VU mandatar issen die daar met 
hun muziekkapel optraden Een 
echt radikale Vlaamse jeugd die 
we l iswaar met par t i jgebonden is 
die zelfs geen toelage van staat 
prov inc ie of eender we lke pol i 
t ieke part i j gemeten 
Mag of w i l •• W i j » het VNJ soms 
met vernoemen ' Of was de apo 
theose met de Jagerskapel met 
s t i j lvo l genoeg missch ien ' Mocht 
het VNJ missch ien met een dave 
rend applaus genie ten ' 
Moet het VNJ steeds u i t e igen 
rangen m de rug worden gescho 
ten ' 

Wie schreef eens « Jeugd van 
heden toekomst van morgen •> 

De sekretar is JSK VNJ Gent 

EVOLUTIE 

Het IS al een t i jd je geleden dat 
Darwin met zi jn evo lu t ie teor ie 
voor de pinnen kwam een teor ie 
die de « beschaafde » were ld in 
twee kampen verdeelde het 
kamp van de Darwin is ten en het 
kamp van d iegenen die al les la 
ten beginnen in het aards para
di js Enkele honderden jaren ge 
leden Om zich een dr ievoudige 
navelbreuk te lachen Dat w i j 
V lamingen geen kwispe ls taar t en 
geen v ingerd ik te eel t laag op de 
buik hebben on tw ikke ld , als ge 
volg van meer dan een eeuw 
kruipen is in tegenspraak met 
Darwins teor ie Op bevel van 
een Waalse mikroob werd de 
Volksunie en met haar geheel 
Vlaanderen de ezels tamp gege 
ven Het weerz inwekkende het 
ongeloof l i jke is met die ezel-
s tamp maar het fe i t dat er geen 
a toom mosterd in de Vlaamse 
neuzen te bespeuren is Zolang er 
met overwogen wo rd t de Vlamin
gen te kast reren is er geen vui l 
t je aan de lucht en moest het 

toch zover komen, r i j s t de vraag, 
zouden ze « boejeren » ' Of zich 
t roos ten met de gedachte Eu-
nuken zi jn ook nog mensen 
In 1830 we rd door de herders van 
het volk de gemi j te rde ater l ingen 
bes loten het Vlaamse volk to t 
Untermenschen te maken, i jver ig 
bi jgestaan door de l iberale sla 
vendr i jvers en zweetd ieven A l s 
Comber en Clemenceau in Frank
ri jk de Jezuïeten eru i t goo iden, 
als de scheid ing van kerk en 
staat t o t stand kwam, als er geen 
pasterke in Frankri jk op st raat 
kon komen zonder op ravenge-
kras onthaald te worden dan nog 
en al t i jd meer we rd er door de 
« herders » gepoogd, de gegoede 
burger te ver f ransk i l joneren met 
het gekende sukses, en van het 
eens zo grote en f ie re Vlaamse 
volk een zie l ige en onmondige 

BEDENKINGEN 

Wanneer men het boek « de 
s taats f inanc ien in 1974 » door
leest, komt een geïnteresseerde 
lezer t o t de vo lgende bedenkin
gen 

• Dat van 616 3 mi l ja rd u i tgaven, 
die voorz ien zi jn voor 1974 er 
s lechts 8 9 aan de landbouw toe 
bedeeld worden , n ie t tegenstaande 
de kwa l i te i t van het voedse l , het 
lee fmi l ieu en de ru imte l i j ke orde
ning (bosbouw) volop in de be
langste l l ing staan van de gehele 
bevolk ing Het wetenschappe l i j k 
onderzoek kr i jg t daarvan dan 1 3 
mi l j of 14 6 %, de ru i lverkave l ing 
1 mi l j of 11,2 % en de bosbouw 
O 4 mi l j of 4 5 % van het budget 
van landbouw, wa t neerkomt op 
0 06 % van de to ta le begrot ing 
Laat mi j toe te zeggen dat de re
ger ing al le akt iegroepen voor het 
lee fmi l ieu aan haar laars lapt en 
een loopje neemt met onze bos 
bouw die meer dan oo i t nodig 
l i jk t Bedenk daarbi j dat deze dr ie 
posten ten opzichte van 1970 en 
1971 merke l i j k verhoogd zi jn 

• Er werden 133 7 mi l ja rd voor
zien voor « onderw i js , ku i tuur en 
rekreat ie ' Daarvan k r i jg t het we 
tenschappel i jk onderzoek 8 8 mi l j 
of 6,6 %, jeugdzorg vo lksop le i -
d ing spor t en rekreat ie 2,3 mi l j 
of 1,7 % , kunsten, oudheidkunde 
en natuurbescherming 1,5 mi l j o1 
1 1 % van het budget van nat io 
nale opvoeding Laten w i j op zi j r 
m ins t zeggen dat deze posten on 
dergewaardeerd worden 

• In de funk t ie « sociale voor 
z ieningen en vo lksgezondheid » 
Inkomsten 280 mi l ja rd , die her 
verdeeld worden 
De supp lementa i re u i tgaven be 
dragen 116,2 mi l ja rd ( raming) 
Daarom kr i jgen de arbeidersabon 
nementen / k red ie turen 4,7 mi l j 
en de openbare hygiene (water 
zu iver ing en dergel i jke) 4 mi l ja rd 
wat in verge l i j k ing met de andere 
posten ook n iet genoeg naar 
waarde geschat wo rden 

t roep armoezaaiers te maken En 
het is met gedaan, de • kop »-
s tukken van de BSP zi jn bereid 
veel verder te gaan in het ver
raad tegenover de k le ine Vlaam
se mens dan de k ler ika len en 
l iberalen het ooi t deden Die z.g 
verded igers van de Vlaamse 
we i r kmensch gaan, me t de hoed 
in de hand bi j een k l iek roole 
Luikse bourgeois , de ergs te vi jan
den van al wa t Vlaams dur f t te 
z i jn , hun bevelen halen 
De rooie man van ver leden jaar, 
de pr imus, heef t in k ru iper ighe id 
tegenover Cools en Co van nie
mand lessen te ontvangen, niet
tegenstaande dat Flapoor geen 
« min iss » meer is door diezelf
de Coo ls , a lgemeen gelach En 
toch zonder er op te bof fen 

M C , Tervuren 

# De k red ie ten , die bes temd zijn 
voor de p laatse l i jke besturen be
dragen bi j de 65 mi l ja rd of 10,5 % 
van het to taal van de s taatsu l tga 
ven 
Hier w o r d t de gecentra l iseerde 
s t ruk tuur van de Belgische staat 
b lootge legd Indien de s t ruk tuur 
opgebouwd w e r d van onderui t 
zou deze post verv i j f voud igen en 
zouden de gemeentebes tu ren en 
de prov inc ia le besturen het leeu 
weaandeel hebben in de begro 
t ing Het zou de saner ing van de 
ui tgaven naar mi jn mening ten 
goede komen 
Het integraal federa l i sme, goed
gekeurd door de VUJO, l i j k t een 
heel gezond a l ternat ie f en hét 
waardes is teem in onze huid ige 
maatschappi j op te bouwen 
De kont ro le-mogel i jkheden wor
den dan ook ru imer 
W I J leren er verder nog u i t dat 
de BSP de mond vol heef t over 
i /erstaatsmg en s taa ts inmeng ing , 
maar anderzi jds toe laat dat er 
voor ongeveer 800 mi l joen staats-
gronden verkoch t w o r d e n 
De s taatsschu ld is zeer groot 
n ie t tegenstaande de ve t te jaren 
De schuld van België bedraagt 
voor 1972 44,9 % van het Bruto 
Nationaal Produkt t e rw i j l dat van 
Dui ts land 11,6 %, Frankri jk 8,6 % , 
I tahe 21,2 % en Neder land 23,4 % 
bedraagt 

Gelukk ig heef t ons land nog een 
goed werkend « min is te r ie van 
Financien » dat de verkw is t ings-
zucht wa t ind i jk t Het is een open
baar gehe im dat a l leen het mi
n is ter ie van Financien ontsnapt is 
aan een to ta le po l i t i ser ing en d i to 
versp i lzucht (men hoef t met al
leen aan de RTT te denken) 
Er is een zekere moed voor nodig 
voor de mensen me t verantwoor
del i jkheidsz in en l ie fde t o t het 
volk om van deze jarenlange 
scheefget rokken toestand nog wa t 
recht te t rekken 

M H , Mollem 
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enz ) Andere u i ts tapmogel i |kheden 2i|n 
Reissom 9 220 fr 
Toeslag eenpersoonskamer ( ind ien beschikbaar) 1 125 fr 

IT4SN2VL91 
met inbegr ip van een 
de stad (H ippod room 
Topkapi-pale is, Bazar, 

fakul ta t ie f 

2) ISTANBOEL EN DE KUSTEN 
VAN KLEIN-AZIE IT4SN2VL92 

Vertrekdata 20 en 27 ]u l i , 3 augustus en 7 september 
Reisduur 15 dagen 

I e dag Overbreng ing naar het hotel 
2e dag Verb l i j f te Istanboel s Morgens bezoek aan de mos 
keeen en middagmaal in het restaurant Konyali in de tu inen van 
het Topkapipaleis 's Namiddags bezoek aan het Topkap imu 
zeum 
3e dag 's Morgens v r i | Moge l i j khe id voor faku l ta t ieve boot
tocht op de Bosporus s Namiddags uitstap naar de gouden 
Hoorn en bezoek aan de Grote Bazaar 
4e dag Per autocar door Klem Az ie naar Boersa 's Namiddags 
stadsbezoek 
5e dag Over Cannakale naar Tro|e bezoek aan de ruines 
6e dag Naar Pergamon middagmaal en bezoek Doorreis naar 
Izmir 
7e dag Bezoek aan Izmir Naar Efesos (bezoek) en Koesadasi 
8e dag Verb l i j f te Koesadasi Uitstap naar Priene Didyma en 
Mi le t s Namiddags v r i | 
9e dag Bezoek aan Efesos en doorreis naar Pamoekkale Bezoek 
aan de ruines van Hierapohs en de versteende waterva l len 
10e dag Over Burdur naar een badplaats nabi j Anta lya 
11e tot 14e dag Vier dagen v r i | verb l i j f aan de Middelandse 
Zee 
15e dag Te 6u 50 uit Anta lya per l i j nv l ieg tu ig naar Istanboel 
Doorreis naar Zaventem volgens vermelde v lucht regel ing 
Reissom 17 520 fr (bezoeken en toegangen inbegrepen) 
Toeslag eenpersoonskamer ( ind ien beschikbaar) 2 740 fr 
( ) De afreis op 2 0 / 7 is u i ts lu i tend bestemd voor de |eugd (18 
tot 30 jaar) Reissom 16 700 fr 
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DE VERKEERDE GEWESTVORMING 
(vervolg van blz 1) 

Het is niet zonder belang, "ook 
voor de toekomst, dat hierdoor 
een precedent geschapen werd 
waardoor Waalse inmenging in 
een Vlaamse aangelegenheid aan
vaard werd, een belangrijke aan
gelegenheid : de samenstelling 
van de regering. 
Het was een eerste breuk in het 
Vlaamse Front veroorzaakt door 
een externe druk. 
Daarop is een tweede feit ge
volgd dat niet minder belangrijk 
Is : nl. de inwilliging van de twee
de eis van de heer Perin, dat on
middellijk een voorlopige gewest
vorming zou doorgevoerd worden. 
Wij hebben onze partners van het 
Vlaamse Front dadelijk doen op
merken dat dit een voor ons on
aanvaardbare procedure was. 
Enerzijds werd beroep op ons ge
daan om de onderhandelingen 
met het oog op een definitieve 
gewestvorming en onze toetre
ding tot de regering voort te zet
ten, doch ondertussen zouden wij 
gekonfronteerd worden en ons 
moeten uitspreken over een zgz. 
voorlopige gewestvorming, waar
van gezegd wordt dat het de pre
figuratie is van de definitieve ge
westvorming, maar waar wij vol
ledig buiten staan, waartegen wij 
grote en zelfs onoverkomelijke 
bezwaren hebben. Wij vroegen 
dit niet te doen om de kansen op 
welslagen van de voortgezette 
onderhandelingen niet bij voor
baat te verbrodden. 
Met ons zo redelijk verzoek werd 
niet alleen geen rekening gehou
den, doch wij kregen zelfs geen 
antwoord, tenzij onrechtstreeks, 
langs de pers om waarin wij de 
kommunikees konden lezen van 
de CVP-Kamerfraktie en het CVP-
partijbureau waarin aangedrongen 
werd op de stemming van het 
wetsontwerp over de voorlopige 
gewestvorming nog voor het par
lementair reces. En dit nadat de 

* voorzitters van de CVP en de PVV 
openlijk een uitnodiging tot ons 
gericht hadden om onze gesprek
ken voort te zetten. Alleszins 
een ongebruikelijke manier om 
een gesprek voort te zetten. 

VLAAMSE POSITIES VAN 
STEENOKKERZEEL WERDEN 
PRIJSGEGEVEN 

Doch het is nadat wi j kennis ge
kregen hebben van het regerings
ontwerp dat ons duidelijk gewor
den is dat de gemeenschappelij
ke posities ingenomen door het 
Vlaams Front door onze partners 
eenzijdig opgegeven waren. Ik 
herhaal dat dit Vlaams Front 
slechts zin en betekenis had in 
zover de verbintenissen die wij 
wederkerig aangegaan hadden 
door alle drie de partners geëer
biedigd en nageleefd werden. Het 
had alleen zin wanneer wij eens
gezind bleven in de verdediging 
van wat overeengekomen was. Ik 
wens klare taal te spreken en 
duidelijk te zeggen waarom het 
gaat. 

SLECHTS VOORLOPIGE 
BRUSSELSE GRENZEN 

Ten eerste hadden wij ons ver
bonden het standpunt te verdedi
gen dat er qeen sprake kon zijn 
van een eenzijdige uitbreiding 
van het Brusselse Gewest. Dit 
moest beperkt blijven tot de 19 
gemeenten. Wij zouden alleen 
nog praten over eventuele • be
perkte, evenwichtige en weder
kerige grenskorrekties ». Thans 
worden de grenzen van het Ge
west Brussel opnieuw en zonder 
enige beperking In diskussie ge
steld door de formule dat de be
grenzing tot de 19 gemeenten 
slechts « voorlopig » is. 

BRUSSELSE VLAMINGEN 
UIT VLAAMSE GEWESTRAAD 
GESLOTEN 

Ten tweede waren wij het roerend 
eens te Steenokkerzee! dat er 
geen sprake kon zijn de Vlamin

gen uit de Brusselse agglomera
tie uit te sluiten uit de Vlaamse 
gemeenschap, dat hun vertegen
woordigers in de Vlaamse Ge
westraad zouden opgenomen 
worden als volwaardige Vlamin
gen. Wij hebben het standpunt 
verdedigd dat de samenstelling 
van de Vlaamse Gewestraad een 
aangelegenheid was die de Vla
mingen aanging, dat wij ons niet 
wensten te mengen in de samen
stelling van de Waalse Gewest
raad, maar dat voor ons de Vlaam
se Gewestraad moest samen ge
steld zijn uit al de senatoren be
horend tot de Nederlandse taal
groep. Voor ons was dit een prin
cipieel standpunt, omdat wij geen 
gewestvorming met drie gemeen
schappen willen, omdat wij de 
Vlamingen van Brussel niet wil
len laten uitstoten. Welnu, in dit 
wetsontwerp wordt ons een rege
ling voorgeschoteld die de ver
loochening is van dit standpunt. 
Zonder enige uitleg waarom men 
deze Vlaamse eis heeft laten va
ren. 

GEEN WAARBORGEN VOOR DE 
VLAMINGEN IN BRUSSELS 
GEWEST 

Ten derde is er de samenstelling 
van de Brusselse Gewestraad. 
Het is 20 dat te Steenokkerzeel 
twee voorstellen in bespreking 
waren. Volgens het ene zou deze 
Gewestraad samengesteld wor
den uit senatoren èn de helft van 
de leden van de Brusselse Ag-
glomeratieraad ; volgens het an
dere zou de Agglomeratieraad te
vens Gewestraad worden, met 
dien verstande dat bij de eerst
volgende verkiezingen de kandi
daten zouden moeten voorgedra
gen worden op afzonderlijke lijs
ten, de Nederlandstalige op één 
lijst, de Franstalige op een ande
re lijst. 
Doch welke ook de samenstelling 
zou zijn, van Vlaamse zijde was 
men eensgezind om de eis te 
stellen dat aan de Vlaamse min
derheid in de Gewestraad waar
borgen moesten gegeven worden 
tegen hun minorisatie. 
Dit is des te noodzakelijker om
dat met de huidige samenstelling 
van de Gewestraad, zoals voor
zien in dit wetsontwerp, het aan
tal Vlamingen nog beduidend 
kleiner zal zijn dan in de agglo
meratieraad. 
Welnu de Vlaamse minderheid 
bekomt geen enkele waarborg, 
noch de alarmprocedure zoals 
voorzien voor de Agglomeratie-
raad, noch de waarborg van de 
dubbele meerderheid, dat in bei
de taalgroepen een meerderheid 
vereist is om een advies uit te 

brengen. Met de huidige regeling 
zullen de adviezen van de Brus
selse Gewestraad steeds de uit
drukking zijn van de zienswijze, 
van de opvattingen van de Frans
talige meerderheid in de raad. 
De Vlamingen krijgen niet eens 
de louter simbolische genoegdoe
ning dat ook de mening van de 
minderheid in het advies zou ver
meld worden. Het moet voor ie
dereen duidelijk zijn dat wij der
gelijke diskriminatie nooit zou
den aanvaard hebben en ook nooit 
zullen aanvaarden. 
Ten overvloede laten wij opmer
ken dat in de eerste regerings-
vreklaring van de heer Tindemans 
duidelijk gestipuleerd was : 
« Wat de Brusselse gewestraad 
betreft zouden waarborgen voor 
de Vlaamse gemeenschap worden 
voorzien ». Waar zijn deze waar
borgen ? 

FRANSTALIGEN OPPERMACHTIG 
IN BRUSSELS MINISTERKOMITEE 

Ten vierde wat de uitvoerende 
organen betreft werd te Steen
okkerzeel de oprichting voorzien 
van Ministeriële Komitees. Voor 
het Vlaamse en het Waalse ge
west is er op geen enkel ogen
blik sprake van geweest dat deze 
« kollegiaal » zouden moeten be
raadslagen en dat bij gemis aan 
eensgezindheid de zaak aan de 
ministerraad zou moeten voorge
legd worden. 

Dit is een onzinnige bepaling, 
vooral met het oog op de toe
komst, daar waar deze regeling 
dan toch voorgesteld wordt als 
een prefiguratie van de definitie-

Vorige zondag verklaarde CVP-
bondgenoot Vanden Boeynants, 
minister voor Brusselse Aangele
genheden, in ' face a la presse » 
dat het gewest Brussel heel de 
provincie Brabant zou moeten 
omvatten (Hl). Het is ook de 
PSC die zich blijft verzetten te
gen de splitsing van het kiesar
rondissement Brussel en de op
richting van een provincie Vlaams 
Brabant. 
De CVP verkiest nog altijd der
gelijke « bondgenoten » boven 
een stevig Vlaams front... 

ve lewestvorming. Het is toch 
evident dat hierdoor een toestand 
geschapen wordt die het voor mi
nisters en staatssekretarissen be
last met gewestelijke aangelegen
heden onmogelijk maakt nog effi
ciënt te werken. 
De waarheid is dat dit wetsont
werp zeer duidelijk de stempel 
draagt van de eisen van de PSC. 
Voor wie de besprekingen te 
Steenokkerzeel meegemaakt heeft 
is het klaar waarom dezelfde re
gel opgelegd wordt aan de uit
voerende organen van de drie ge
westen. Omdat geen speciale re
geling voor de exekutieve van het 
Brussels Gewest aanvaard wordt. 
Dit zou nochtans vanzelfsprekend 
moeten zijn. 

Te Steenokkerzeel bestond er een 
consensus om het uitvoerend or
gaan van het Brussels Gewest 
samen te stellen uit een minister 
voor Brusselse Aangelegenheden, 
bijgestaan door een staatssekre-
taris van de andere taalgroep, en 
dat de handtekening van beiden 
zou vereist zijn voor alle beslui
ten. Dit zou inderdaad aan de 
Vlamingen een stevige waarborg 
gegeven hebben op het vlak van 
het uitvoerend orgaan van het 
Brussels Gewest. Zoals de tekst 
thans voorligt is deze waarborg 
verwaterd tot een « kollektief » 
nemen van beslissingen, waarbij 
het aantal leden van het Brussels 
uitvoerend orgaan niet beperkt 
wordt en de Vlamingen de magere 
troost krijgen dat er één Vlaming 
zal moeten bij zijn. Dat deze Vla
ming onder druk kan gesteld wor
den en het zeer moeilijk zou heb
ben om in een kollege waarin hij 
geminoriseerd is weerstand te 
bieden is maar al te duidelijk. 
Ook hier wordt afgeweken van 
het gemeenschappelijk Vlaams 
standpunt zoals het te Steenok
kerzeel verdedigd en zelfs aan
genomen werd. Nu reeds heeft in 
de Kommissie de interpretatie die 
moet gegeven worden aan de 
tekst « beraadslagen kollegiaal » 
aanleiding gegeven tot betwisting. 
Eens te meer worden de Vlamin
gen met een kluitje in het riet 
gestuurd. Want dit is veel minder 
duidelijk dan wat in de eerste 
regeringsverklaring - Tindemans 
nog te lezen stond : « Al de or
donnanties en besluiten worden 
ten minste door deze twee leden 
van de regering ondertekend ». 
Dit zijn dus vier essentiële pun

ten waarop dit wetsontwerp on
miskenbaar afwijkt van het ge
meenschappelijk Vlaams stand
punt, zoals het te Steenokkerzeel 
verdedigd werd. Vier punten waar
van het belang van uit een Vlaam
se visie op de gewestvorming 
niet kan ontkend worden. 

VU-AMENDEMENTEN : 
ULTIEME POGING OM FOUTEN 
TE HERSTELLEN 

Wij hebben dan ook op deze vier 
punten amendementen ingediend 
en het lot dat- aan deze amende
menten voorbehouden wordt zal 
dan ook beslissend zijn voor onze 
houding teoenover dit wetsont
werp. Doch na hetgeen wij in de 
Kommissie meegemaakt hebben 
is onze hoop zeer gering dat het 
Vlaams front nog zou stand hou
den. 
Wij aanvaarden niet dat men ons 
zegt : dit is maar een voorlopige 
regeling. Zelfs indien wij geen 
rekening zouden houden met de 
betekenisvolle en voor de rege
ring bindende zinsnede in de me
morie van toelishting, zal nie
mand kunnen ontkennen dat de 
onderhandelingspositie van de 
Vlaamse partijen met het oog op 
een definitieve regeling door de 
gedane toegevingen zwaar ge
schaad en ondermijnd is. Men zal 
beslist niet nalaten van Franstali
ge zijde deze toegevingen onder 
de neus te duwen van diegenen 
die ze zullen hebben goedgekeurd. 

OP DE VERKEERDE WEG 
Met dit wetsont

werp gaat men duidelijk de weg 
op van een gewestvorming met 
drie. Dit leidt tot de afzondering 
van de Vlaamse minderheid in 
het Brusselse gewest en het 
overleveren van deze minderheid 
aan een Franstalige meerderheid, 
zonder enige verhaalmogelijkheid 
vanwege de Vlaamse gemeen
schap. Voor ons was steeds en 
blijft essentieel dat in het Gewest 
Brussel beide gemeenschappen 
mekaar ontmoeten op een voet 
van gelijkheid, hetgeen vereist 
dat in de instellingen zelf de 
waarborg ingebouwd wordt van 
een evenwicht, evenwicht dat men 
door de grondwetsherziening on 
nationaal vlak aan de Franstaligen 
gegeven heeft door de pariteit in 
de regering, door de alarmproce
dure en de dubbele meerderheden. 
Men heeft steeds beweerd, dat 
in Brussel de Vlamingen dezelfde 
waarborgen moesten krijgen. Het 
stelsel dat men uitgewerkt en tot 
stand gebracht heeft op het vlak 
van de agglomeratieraad en het 
agglomeratiekollege is voor de 
Vlamingen uitgelopen op een be
schamende mislukking. In het ag
glomeratiekollege hebben de 
Vlaamse schepenen geen enkele 
bevoegdheid, in de agglomeratie
raad is de alarmbel buiten hun be
reik door het bedriegelijk spel 
der tweetalige kandidatenlijsten.. 
Dat men uit deze pijnlijke erva
ring thans de les niet wil trekken 
is wel bizonder erg. 

EEN POLITIEKE FOUT 

Dit wetsontwerp is een ongeluk
kig initiatief. In meer dan één op
zicht. De gewestvorming in uit
voering van artikel 107 quater van 
de Grondwet, die misschien in 
het najaar een kans had, wordt 
er door in de grond geboord. Deze 
« voorlopige » en zeer ontoereik-
bare en gebrekkige gewestvor
ming dreigt daardoor voor wel
licht vele jaren een bestendig ka
rakter te krijgen. Welnu het kan 
alleen ontgoochelen. 
Na de ongelukkige ervaring met 
de Kultuurraden, gaat men naar 
een even ongelukkige ervaring 
met de Adviserende Gewestraden 
Waarom dan deze overhaasting, 
waarom deze politieke fout ? Al
leen maar omdat de heer Perin 
het zo gewild en geëist heeft ? 
Het is niet vleiend voor de eerste 
minister dat hij zich aldus heeft 
laten doen en daardoor de reële 
perspektieven die voor hem en 
voor zijn regering open stonden 
op kortzichtige wijze bedorven 
heeft. 

In de « verklaring van stemming •> bij het einde van het 
Senaatsdebat over de voorlopige gewestvorming stipt VU-
fraktieleider Wim Jorissen als volgt de redenen aan waarom 
de VU dit slechte ontwerp in zijn huidige vorm radikaal af
wijst. 

« Onze fraktle wil hierbij duidelijk haar stemming verklaren. 
Dit ontwerp is de verloochening van Steenokkerzeel. 
1. Het legt de grenzen van Brussel niet vast, doch verklaart 
ze open. 
2. Het verleent geen pariteit in het Brusselse uitvoerend 
orgaan en zelfs geen waterdicht vetorecht voor de Vlamingen. 
3. Het zet geen dubbele meerderheid voorop in de Brusselse 
gewestraad en evenmin een andere grendel of alarmklok 
wat de Franstalige meerderheid wel heeft in het Parlement 
zoals ze ook over de pariteit beschikt in de Ministerraad. 
4. Het weert de Vlaams-Brusselse senatoren uit de Vlaamse 
gewestraad en is de voorafbeelding van een federalisme 
met drie, wat de CVP met woorden verwerpt en hier metter
daad aanvaardt. 
5. Het splitst het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 
niet en dus kan er ook geen provincie Vlaams-Brabant komen. 
6. Het is de voorafbeelding van de Waalse kolonisering van 
Duits-België. 
Onze fraktie begrijpt thans ten volle het veto van het RW, 
gevolgd door het veto van de PLP en de PSC. Zij wensten 
andermaal alle voordelen. Zij wisten dat ze die niet zouden 
krijgen van de Volksunie. 
Ze kregen die wel van de CVP en van de PVV. 
Onze fraktie zal dus uiteraard tegenstemmen ». 
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(leeveedee) Zijn de grondwetswijzigingen die de Nederlandse 
regering een tijd geleden in een uitgebreide nota aan het 
parlement voorstelde slechts een slag in de lucht en stellen 
ze weinig meer voor dan de spreekwoordelijke storm in een 
glas water ? Men zou het haast zeggen als men die reakties 
beluistert van de diverse politieke partijen Uiteindelijk zal 
het van hun mensen, gezeten in Kamer en Senaat, afhangen 
of die wijzigingen — waarover staatsrechtdeskundigen al 
meer dan twintig jaar hebben gestudeerd — er doorkomen, 
en in dit perspektief zijn we geneigd, vanwege de vele eer 
der negatieve reakties, de regering weinig hoop te voor 
spellen Als puntje bij paaltje komt, blijkt niemand bereid 
zijn oude schoenen weg te gooien en door nieuwe te ver
vangen 

KONFERENTIEWEDLOOP 

GROND WETS -

WIJZIGINGEN MAKEN 

NIET VEEL KANS 

Laten we de voornaamste voorgestelde wijzigingen in het 
kort aanduiden invoering van het distriktenstelsel bij ver 
kiezingen dit in plaats van de « volmaakte ' evenredige ver 
tegenwoordiging zoals Nederland die nu al ruim een halve 
eeuw kent beperking van de bevoegdheden van de Senaat 
rechtstreekse verkiezing van de regeringsformateur door de 
kiezeis vorming van gewesten naast de provincies en ge 
meenten Allemaal « nieuwigheden •> vjaarover al ettelijke 
boeken zijn volgeschreven, maar die nog steeds zo gevoelig 
liggen dat de politici doodsbenauwd zijn er hun vingers aan 
te verbranden 

Om de bezwaren maar meteen op een rijtje te zetten het 
distriktenstelsel leidt onvermijdelijk tot de ondergang van 
alle kleinere partijen de senatoren (Eerste Kamer leden) 
wensen met dat aan hun bevoegdheden wordt geraakt 
rechtstreekse verkiezing van de formateur zou inhouden dat 
men op den duur in een politieke tweedeling (zoals in de 
Verenigde Staten) terechtkomt gewestvorming (u ziet dat 
daaronder in Nederland iets anders wordt verstaan dan in 
België ' j opent de weg naar verdere burokratie Behalve deze 
tegenargumenten in een notedop zijn er uiteraard nog meer 
redenen tot verzet tegen de grondwetswijzigingen 

Het uitblijven van applaus bij een toch zo gewichtig voorstel 
bewijst intussen alleen maar dat men in de « hogere poli
tiek » met kontent is - Aan de vraag hoe de gewone kiezer 
over deze zaken denkt wordt eenvoudigweg voorbij gegaan 
Dat IS de demokratisch zwakke kant van het hele geval 
Natuurlijk vertegenwoordigt het parlement de burgers maar 
bij een zo ingrijpend iets als verandeiingen in de konstitutie 
zou men toch wensen dat er meer inspraak van de kant der 
kiezeis was Met andere woorden de grondwetswijziging 
zou van onderop « geëntameerd » moeten worden om maar 
eens een woord uit het politieke jargon te gebruiken We 
zouden dit des te meer willen benadrukken omdat het streven 
naar een gewijzigde grondwet in oorsprong sterk samenhing 
met ontevredenheid over de werking van het parlement 
Met name vonden veel leden van de grote partijen het maar 
tijdverlies dat bij elk debat in de Kamer ook de sprekers van 
de kleine partijen het woord kregen Dat voerde tot ernstige 
vertragingen zei men en daardoor was efficient werken 
haast uitgesloten Akkoord maar daarom waren er nog wel 
andere middelen om die kwaal te bestrijden zoals overheve 
ling van een deel van het Kamerwerk naar kommissies en 
het afstoppen van sprekers die alleen maar « geloofsbelijde
nissen " komen afleggen Zodra men echter naar het middel 
greep van het distriktenstelsel om zodoende de kleinere par
tijen te elimineren en daarmee in het straatje van de grond 
wetswijziging terechtkwam raakte het hek van de dam Want 
men greep de gelegenheid aan om de grondwet op een groot 
aantal punten te veranderen 

Het resultaat van dit alles is dat het kwaad zichzelf straft 
Want de politici schrikken nu zo terug voor het hele pakket 
van voorgestelde wijzigingen dat de kans op goedkeuring 
uiterst schraal lijkt Het regeringsvoorstel is vermoedelijk 
dan ook met meer dan een stuk dat op de zeer lange baan 
wordt geschoven De burgers die onder de Nederlandse 
grondwet moeten leven, zullen dat met betreuren 

AVD — De derde historische top
ontmoeting tussen Nixon en Brez-
jnev, ontmoeting die inmiddels al 
veel van haar unieke historiciteit 
heeft ingeboet, behoort alweer 
tot het verleden. Na zijn ^terug
keer uit Moskou toonde Nixon 
zich biezonder opgetogen. Zijn 
opgeschroefd optimisme werd 
echter niet gedeeld door zijn 
nuchtere minister van buitenland
se zaken. Kissinger en andere 
loslippige dignitarissen uit het 
presidientieel gevolg gaven in pri
vate gesprekken grif toe dat de 
wereldvrede bijlange niet voor
goed verworven is. De twee lei
ders geraakten weliswaar akkoord 
over het beperken van onder
grondse kernproeven, verklaarden 
zich bovendien bereid om het 
aantal raketafweersistemen te li
miteren tot elk één voor de SU 
en de VSA, maar er is geen over
eenstemming bereikt over een 
beperken van het wederzijds aan
tal aanvalsraketten met meervou
dige kernkoppen, de zogenaamde 
MIRV'S die als een onheimelijke 
dreiging boven de detente ofte 
ontspanning blijven hangen. Brez-
jnev vertolkte zijn pessimisme 
toen hij boudweg verklaarde dat 
de nukleaire overeenkomsten 
« breder » hadden kunnen zijn 
waarmee hij impliciet te verstaan 
gaf dat de Amerikaanse superio
riteit, door defensieminister 

Schlesinger met een beminnelijk 
eufemisme als nukleaire pariteit 
omschreven, hem niet buitenspo
rig welgevallig is... 

Hoe dan ook de internationale 
opinie die geregeld getuige is van 
al die ontmoetingen op hoog ni
veau had haar verwachtingen niet 
bijster hoog gesteld. Het begon 
al met argwanend raadselen over 
de bedoelingen van Mr Water
gate, die zomaar naar Moskou 
zou gevlogen zijn om zijn eigen 
politiek hachje uit de Amerikaan
se brand te redden... Het is na
tuurlijk dwaas alle internationale 
initiatieven van Nixon tot die noe
mer te willen herleiden. Het « ge
vaar n schuilt immers veel 
meer in het automatisme van 
topontmoetingen en aanverwante 
waarbij de supergroten a.h.w. 
hele reeksen akkoorden moeten 
fabriceren. Die lawine van ver
dragen heeft veel van haar effekt 
verloren omdat de openbare me
ning meestal niet weet wat be
wapeningswedloop aan de ene en 
detente aan de andere kant pre
cies betekenen. Men heeft de be
grippen ontspanning en koeksis-
tentie (dat moet wel hetzelfde 
wezen I) te herhaaldelijk volge
stopt met illuzies en emotionele 
bewogenheid. Ten onrechte werd 
ontspanning gelijkgesteld met 
onbeperkt vertrouwen tussen 

Washington en Moskou. Dat 
machtspolitiek onveranderlijk een 
aangelegenheid is waarbij konkur-
renten en rivalen ijskoud de voor-
en nadelen van een verbintenis 
afwegen gaat er alsnog niet te 
best in. De Gaulle sloeg spijkers 
met koppen toen hij destijds be
weerde dat naties geen vrienden 
hebben maar alleen op partners 
en (of) tegenstanders zijn aange
wezen. Zo bekeken is de fameuze 
detente niet eens een vertrou
wenskwestie maar een scherp en 
onbewogen ontleden (aan weers
kanten !) van motieven en haal
bare streefdoelen, een oordeel
kundig zoeken naar lichtpunten 
van... verzoenbare tegenstellin
gen. Dit betekent in de huidige 
stand van de Russisch-Amerikaan-
se betrekkingen dat de supergro
ten moeten afstappen van die on
zalige neiging om alles tot een 
probleem van militair evenwicht 
te beperken waarbij dan andere, 
even ontvlambare items veron
achtzaamd worden. Slaagt die ont
wenning niet (die kans zit er 
ruimschoots in want die gebor
neerde militaire deskundigen die 
Nixon en Brezjnev advizeren den
ken alleen in termen van kernkop
pen) dan zullen de supergroten 
met hun konferentiewedloop als
maar krasser aan de komplekse 
mternationale werkelijkheid voor-
bijhollen... 

GRIEKS-TURKSE OLIESTRIJD 
AVD — Grieken en Turken ruzie-
en maar door over de oliebronnen 
in de Egeische zee maar aan de 
grondslag van hun felle kontro-
versen die wellicht tot een open 
konfliktsituatie kunnen leiden lig
gen vanouds sterk nationalisti
sche motieven en streefdoelen 
Toen Kemal Ataturk de vader en 
bouwer van modern Turkije en de 
Griekse politikus Venizelos m 
1930 een politiek van toenadering 
en verstandhouding orkestreerden 
gingen ze er optimistisch vanuit 

dat de Egeische zee dreigt de 
twee Navo-partners in een nieu
we en rampspoedige oorlog te 
storten ' 
De redenen van de recente ver
slechtering kulmmeren eigenlijk 
in de vraag «vanwaar tot waar ' » 
de betrokken landen eigendoms
recht kunnen laten gelden op de 
gebeurlijke rijkdommen van de 
Egeische zeebodem Tijdens de 
onlangs gehouden UNO-zeekonfe-
rentie van Caracas zijn heel wat 
maritieme betwistingen onopge-

ONVERZOENLIJK 
ULSTER 
(AVD) In Noord Ierland is de « grote verzoening » van 1973 kompleet 
ter ziele De hoge verwachtingen die William Whitelaw, minister voor 
Noordierse aangelegenheden in de regering Heath had gewekt zijn 
achteraf als pudding in elkaar gestort De nieuwe malaise begon toen 
de gematigde protestanten bij de verkiezingen van februari jl werden 
gewipt en de loyalisten van dominee Paisley elf van de twaalf te bege
ven zetefs veroverden De nieuwe verkozenen spraken zich immers uit 
tegen de fameuze Raad van Ierland en verwierpen ook de katolieke 
aanwezigheid in de exekutieve Die loyalisten eisten zelfs de ontbin
ding van het parlement en drongen aan op nieuwe verkiezingen In koor 
met de katolieke extremisten eisten ze het vertrek van de Britse troe 
pen en over heel Ulster organiseerden ze een politieke staking die 
resulteerde in het ontslag van Brian Faulkner en zijn protestants-
katolieke regering 
Vandaag nodigt premier Wilson de Noord leren uit om maar zelf over 
hun lot te beslissen In een Witboek dat zaterdag van vorige week te 
Londen werd gepubliceerd heeft de Britse staatssekretaris voor Noord
ierse aangelegenheden Melvyn Rees uiteen gezet wat de socialistische 
minderheidsregering in concreto verlangt en beoogt De algemene 
krachtlijnen van het Witboek zijn duidelijk genoeg Londen wil dat de 
Noord-leren over een paar maanden weer naar de stembus gaan om 
een 78 leden tellende konstitutionele raad te kiezen die onmiddellijk 
moet gaan sleutelen aan oplossingen om het Noordierse probleem uit 
het slop te helpen 
Blijkbaar strookt de beslissing van Wilson met de ontwikkeling binnen 
de Britse openbare mening De Britten krijgen stilaan genoeg van hun 
Noordierse kwellingen Het is echter problematisch of de toepassing 
van het Witboek meteen alle narigheden zal uitvegen De euforische 
verwachtingen zouden al een forse deuk krijgen indien de Noordierse 
kiezers hun politieke voorkeur van februari jf bevestigden, want dan 
zou de konstitutionefe raad belast met het uitvoeren van •< de wensen » 
van het Witboek als vanzelf uitgroeien tot een eensgezind loyalistisch 
parlement dat voor mets en niemand zou wijken Hoe zouden Londen 
en Dublin trouwens kunnen reageren tegen een Noordiers parlement 
dat integraal volgens de geldende demokratische spelregels is tot 
stand gekomen "> 
De eerste reakties van de katolieke minderheid beloven met veel goeds 
De katolieken beweren dat premier Wilson voor zijn verantwoordelijk
heid IS gevlucht, dat hij gekapituleerd heeft voor de eisen van de 
loyalisten Dat die loyalisten zo opgetogen zijn over de - oplossingen » 
van het Witboek bewijst precies dat die » oplossingen » voor de kato 
heken met het nee plus ultra kunnen zijn Ma w vandaag is met te 
voorspellen welke gevolgen zullen voortvloeien uit de beschikkingen 
van een Witboek dat klaarblijkelijk bedoeld is als een Brits maneuver 
om de vechtlustige Noord-leren voor hun eigen, haast historische ver
antwoordelijkheid te plaatsen 

lost gebleven Toen Venizelos en 
Ataturk nog politieke beslissings
macht hadden was het probleem 
met erg aktueel omdat de tech
nische mogelijkheden om de zee
bodem rationeel te ontginnen ge
woon met bestonden Vandaag 
wekt het probleem overal een 
meer dan gewone belangstelling . 
terwijl de Griekse en Turkse 
standpunten terzake ver uit el
kaar liggen Athene beroept zich 
op de Geneefse konferentie van 
1958 en laat gelden dat bijna alle 
Egeische eilanden Grieks grond
gebied zijn Die vaststelling opent 
gunstige perspektieven voor 
Griekse plannen om meteen aan 
de ontginning van de betwiste 
zeebodem te beginnen te meer 
dat na geslaagde proefnemingen 
belangrijke aardolielagen « ver
moed » worden m de nabijheid 
van het Noordgriekse eiland Tha-
sos Turkije poneert echter dat 
de Geneefse konferentie voor 
haar met bestaat omdat Ankara 
bewust verdrag met eens onder
tekend heeft 

Eigenlijk wortelt de hele ruzie in 
een ideologisch klimaat dat 
scherp nationalistisch gekleurd 
IS Toen de ministers van buiten
landse zaken van Griekenland en 
Turkije elkaar te Ottawa ontmoe
ten m het raam van de Navo-
konferentie aldaar konden ze het 
onmogelijk eens worden over een 
dringend noodzakelijke oplossing 
Te Brussel waar Androetsopolis 
van Athene en Ecevit van Ankara, 
weeral aan de rand van een 
NAVO-bijeenkomst, het hangend 
<• Egeisch » geschil probeerden 
uit te vegen bleek een definitieve 
overeenkomst eveneens onmoge
lijk In beide gevallen werd toe
nadering bemoeilijkt door tal van 
nationalistische tegenstellingen 
die zich a h w ingebed hebben in 
de sociale strukturen van die lan
den Ecevit had zeker gelijk toen 
hij onlangs verklaarde dat de 
Egeische zee de vrede en vriend
schap tussen beide volkeren 
moest bevorderen Maar de ver
vulling van die wens hangt voor
eerst af van een ontwikkeling die 
meer met het volkskarakter, het 
kultureel erfgoed, de leef- en 
denkgewoonten van Grieken en 
Turken heeft te maken dan met 
het intensief ontginnen van <• ver
moede >• oliebronnen in de Ege-
ische zee Waarmee dan weer 
bevestigd is dat het nationalisme 
m de internationale betrekkingen 
nog bijlange met is achterhaald 
hoe graag « verlichte » kommen-
tatoren over deze omstandigheid 
zouden willen heenstappen 
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UilCSC 
KAMER 
In de ochtendvergadering van 3 juli j l . interpelleerde VU-ka-
merlid Valckeniers de minister van Volksgezondheid en het 
Gezin over de scheefgegroeide situatie op het vlak van de 
gezondheidszorg voor mentaal gestoorden. De medicus Val
ckeniers is goed geplaatst om over dit onderwerp te spreken. 
Hij achtte de wetgeving ter zake hopeloos verouderd en stelde 
konkrete verbeteringen voor. Minister De Saeger verklaarde 
zich grotendeels eens met de interpellant en stelde een aan
tal verbeteringen in uitzicht, zoals gesuggereerd door de 
interpellant. 
Op het voorstel van VU-kamerlid Mik Babyion, orri op 11 juli 
niet in openbare zitting bijeen te komen werd niet ingegaan : 
het geel-blauwe gedeelte van het intussen ter ziele gegaan 
« Vlaams front » kon geen dag missen om zijn slechte ge
westvorming door het parlement te jagen... 
Het nieuwe VU-kamerlid Paul Peeters is zeer aktief. Hij kwam 
vorige weck herhaaldelijk op de tribune ,o.m. tijdens het de
bat uver de begroting van Ekonomische Zaken, waarbij hij de 
maatregelen i.z. inflatiebestrijding onsamenhangend en te
genstrijdig achtte. De beste bijdrage die de regering tot de 
inflatiebestrijding kan leveren is een grondige hervorming van 
de prijzenkommissie. 
In de zitting van 4 juli kwam Paul Peeters driemaal tussenbei
de, steeds m het kader van de bespreking van de begroting 
Ekonomische Zaken. Inzake het hoofdstuk sociale woningbouw 
is de VU van mening, dat het anti-inflatiebeleid van de rege
ring de sociale woningbouw zal afremmen. Om dit te vermij
den diende de VU een amendement in. Een tweede tussen
komst via een spoedvraag gold een BPA dat te Machelen 
de inplanting van een groot distributiebedrijf voorziet. Uit 
het antwoord van staatssekretaris D'Hoore bleek dat deze 
voorzienmg zal geschrapt worden. Een derde tussenkomst 
betrof de overbodigheid van een rekreatie-zone, schadelijk 
voor een biologisch rijk gebied in de streek Lippelo-Malderen-
Londerzeel. 
In dezelfde zitting verantwoordde VU-fraktievoorzitter An-
claux de VU-onthouding in de stemming na de interpellatie 
Urbain : m tegenstelling met Perin mengt de VU zich met in 
aangelegenheden van de andere volksgemeenschap. 
Een wetvoorste' Anciaux (organisatie van agglomeraties en 
federaties van gemeenten) en een van VU-kamerlid Goemans 
(luchtvervuiling door uitlaatgassen) werden in overweging 
genomen. 

SENAAT 
De — grotendeels opgebruikte — begroting Openbare Wer-

. ken 1974 gaf aanleiding tot het gebruikelijk hoog aantal tus
senkomsten. VU-senator Bob Maes had het over de onvoor
stelbare afbraakwoede te Brussel, die van de hoofdstad een 
stenen v>/oestijn dreigt te maken, die velen tot uitwijken 
noopt, over de rijkswachthuisvesting en de nog steeds niet 
verwezenlijkte saneringsplannen in dit verband, en over de 
overdreven verlichting van sommige wegen. 
Ook VU-senator Coppieters handelde o\/er het stijgend verzet 
tegen de aanleg van sommige nieuwe autowegen en de ver
deelsleutel der kredieten. Hij hekelde de vaak onbillijke prak
tijken inzake onteigeningen, verklaarde zich akkoord met ka
merlid Vandamme (prioritaire aanleg van fietspaden) en eiste 
ten slotte klaarheid i.z. de infrastruktuur van beide Schelde-
oevers 
VU-senator Van Ooteghem had het meer over stedebouw en 
de woningbouw, waarvoor strenge normen moeten aangelegd 
worden, evenals wat de bescherming van het duinenland
schap betreft. De sociale woningbouw mag niet worden afge
remd. De senator handelde verder over de toegankelijkheid 
van openbare gebouwen voor gehandikapten, de dekoncentra-
tie der overheidsdiensten, maximale toegankelijkheid van 
onze havens, geen ordeloze afremming van openbare werken, 
adekwate signalisatie, enz. De weigering de begroting per ge
west te splitsen — wat de inflatie in de hand werkt — blijft 
het grootste bezwaar van de VU : bij een eventuele splitsing 
vragen de Vlamingen hun rechtmatig aandeel. 
VU-senator Vandezande drong op verduidelijking aan i.z. door 
hem vroeger gestelde vragen terwijl VU-senator Van In het 
onduldbaar noemde dat problemen van de kust en van de 
havens van regionaal belang en niet van nationaal belang ge
acht worden : zolang België een unitaire staat is zijn deze 
vraagstukken van nationaal belang. Spreker hekelde de poli
tiek, gevoerd ten opzichte van Zeebrugge, een politiek die 
hij 'absurd noemde wegens de tegenstrijdigheden die haar 
kenmerken. 

• VU-kamerlid Nelly Maes diende een wetsvoorstel in, ten 
einde de diensttijd voor gewetensbezwaarde dienstweige
raars en dienstplichtigen gelijk te maken, om aldus iedereen 
de keuze te laten volgens zijn overtuiging te leven zonder 
bijkomende verplichtingen. 
• VU-kamerlid Goemans diende een wetsvoorstel in, strek
kende tot toekenning aan de in ons land gevestigde grote 
gezinnen van vermindering van 50 % op de spoorwegtarieven. 
• vu-kamerleden Vandemeulebroucke, Raskin, Van Grember-
gen, Kuijpers en Somers dienden een voorstel van verklaring 
in tot herziening van art. 75 van de grondwet, nl. tot het 
met verder verlenen van adeltitels. 
• VU-senatoren Jorissen, Coppieters, Bouwens, R. Vande-
kerckhove en Vanhaegendoren dienden een wetsvoorstel tot 
schrapping van de voorwaardelijkheidsklausules en de daarbij 
horende termijnen in de wetten van 11 juli 73 en 17 januari 
74 opdat de nieuwe onderwijswet volledig en onmiddellijk 
kracht van uitwerking zou verkrijgen. 
• Een dekreetsvoorstel van VU-senator Vanhaegendoren, 
tot taairegeling in het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn, 
werd mits enkele schrappingen en vormwijzigingen aange
nomen in de kommissie voor tralwetgeving en taaibescher
ming. Normaal moet dit dekreu op 1 juli 1975 in werking 
treden. 

TH i»ttttuw-#wwylhm\\mmv\m\« 

Tijdens de spitsuren (tussen 7 en 9 u.) werden op de morgen van 11 juli aan al de uitgangen van het 
Brusselse Centraal station VU-pamfletten uitgedeeid waarin geëist wordt 11 juli als betaalde feestdag 
te erkennen. Deze betoging had heel wat sukses bij de duizenden Vlaamse pendelaars die meer dan een 
keer de betogers met een applausje bedachten. Naast de sandwichmannen uit het Brusselse en uit het 
pendelaarsarrondissement bij uitstek Aalst, waren ook de kamerleden mevr. De Kegel, Kuijpers en Peeters 
van de partij. 

WAALSE 
KOLONISATIE 
VAN DUITS 
OOST-BELGIE 

in het regeringsontwerp van de 
>/oorlopige gewestvorming wordt 
het Duitssprekende gebied in 
Oost-België doodeenvoudig bij het 
lA/aalse gewest ingedeeld. VU-se
nator Jorissen heeft een amende
ment ingediend om deze brutale 
kolonisatie te verhinderen. Wij 
ontvingen op onze redaktie woens
dag onderstaande hulpkreet van
wege de Raad van de Duitse Ge
meenschap in Oost-België : 

« Het Dagelijks Bestuur van de 
RAT DER DEUTSCHEN GEMEIN-
SCHAR IN OSTBELGIEN richt bij 
gelegenheid van de Vlaamse na
tionale feestdag hartelijke groeten 
aan het Vlaamse volk en verheugt 
zich zeer dat na zes eeuwen har
de strijd tegen volksvreemde 
overheersing eindelijk de dag niet 
meer veraf schijnt, waarop een 
vrije ongehinderde ontplooiing 
van zijn eigen aard verzekerd zal 
zijn. 
Tegelijkertijd dreigt de Duitse ge. 
meenschap, die zes decennia gele
den bij België kwam en sindsdien 
een eerste golf van vervreemding 
over zich heen moest laten gaan, 
uit de eigenlijk Belgische en daar

door ook uit de Vlaamse overheid 
losgemaakt te worden. Regering 
en Parlement zijn voornemens 
het Duitse taalgebied in te lijven 
bij het Waalse Gewest. En aan 
deze daad van onrecht, willekeur 
en geweld zal onze kleine volks
groep ten onder gaan, als het 
plan van de Regering werkelijk
heid zal worden. 

In dit ogenblik van hoogste ge
vaar roepen wij het Vlaamse volk 
op om, denkend aan zijn eigen 
strijd om zelfhandhaving en met 
het oog op zijn eigen staatsdra-
gende macht, onze eis naar ge-
biedsautonomie en zelfbestuur, 
los van de Gewesten, te onder
steunen ». 

RECHTZETTING 

In een berichtje over onze 
vakantieregeling sloop vorige 
week een vergissing in de op
gave van de data. Ons blad 
verschijnt niet op 27 juli en op 
3 augustus. Het verschijnt op 
8 biz. op 20 juli (zaterdag a.s.) 
en op 10 augustus. 

ANDERS, MAAR... 

De gelukkige bezitters van een 
auto zullen voortaan 0,15 % 
meer moeten betalen als pre
mie voor hun autoverzekering. 
De opbrengst (meer dan 20 mil
joen) zal door de verzekerings
maatschappijen moeten afgedra
gen worden aan het Rode Kruis, 
waarover de Vlamingen nog 
steeds te klagen hebben. Dit is 
een moderne manier van belas
tingsheffing. 
VU-senator Vandezande diende 
een amendement in Kommissie 
in om ook het Vlaams Kruis een 
deel van de koek te geven. De 
Saeger wierp hiertegen op dat 
er besprekingen waren om bei
de instellingen samen te smel
ten. Hierop werd dan een kre
diet gevraagd totdat de samen
smelting een feit zal zijn. De 
minister beloofde dit te onder
zoeken, doch hij deed niets. 

...NIET BETER ! 

In de openbare vergadering 
diende onze Leuvense senator 
dan een amendement in om een 
overbruggingskrediet aan het 
Vlaams Kruis toe te kennen, 
daarbij inroepend dat de minis
ter beloofd had de zaak te on
derzoeken. De minister weiger
de zelfs obstinaat te antwoor
den en verwees gewoon naar 
het verslag. Het amendement 
Vandezande werd verworpen, 
ook door de CVP en de PVV 
om van de BSP maar te zwijgen. 
Deze koene Vlaamse strijders 
weigeren dus iedere tegemoet
koming aan het zo verdienstelij
ke Vlaams Kruis. Het gaat in
derdaad anders ! Het is goed 
dat de Vlamingen dit weten. 

CVP TEGEN PASTOORS 

Op 5 juli besprak de Senaat de 
wedden van magistraten en de 
bedienaars van de erediensten. 
Voor de onderpastoors en de 
bedienaars van andere eredien
sten werd de royale som van 
130.00 fr. per jaar voorgesteld. 
Bij monde van VU-senator Van 
In wilde de VU die som opdrij
ven tot 160.000 fr., doch ieder
een, de VU uitgezonderd, stem
de tegen. Het is nochtans ge
weten dat vele onderpastoors, 
vooral in de steden, in ellende 
leven. Zij moeten immers van 

die royale som huishuur, hulp 
in het huishouden en alle ande
re onkosten betalen. Dit geldt 
ook voor de bedienaars van de 
andere erediensten. De CVP 
stemde weer eens tegen. Zelfs 
het minimum wordt aan deze 
mensen niet gegund. Deo gra-
tias. 

HET VERDEELDE RIJK 

Tot tweemaal toe heeft minis
ter Tindemans in de Senaat ver
klaard dat de universiteiten on
der de kulturele autonomie res
sorteren. 
Op een mondelinge vraag van 
senator Van Haegendoren ant
woordt minister De Croo het 
tegenovergestelde in de verga
dering van de Kultuurraad (op 
2 juli jl.). 
De Interparlementaire Benelux 
Raad heeft een aanbeveling 
goedgekeurd tot samenwerking 
tussen België en Nederland wat 
betreft de open universiteit. 
Op een mondelinge vraag des-
aangaande van Van Haegendo
ren in de Kultuurraad antwoordt 
minister De Croo dat aan deze 
samenwerking pas zal kunnen 
gedacht worden nadat er in bei
de landen een open universiteit 
bestaat. 
Mevrouw De Backer-Van Ocken 
is de mening toegedaan dat van 
bij de aanvang België en Ne-
deralnd moeten samenwerken. 
Regeringstegenstrijdigheden ? 
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SOCIALE INFORMATIE 

DRIE DAGEN MEER VAKANTIE 

De sociale evolutie staat niet stil. In 1936 
werd voor het eerst aan de arbeiders één 
week vakantie toegekend. In 1974 bestaat 
een volledige vakantie minstens uit 3 
weken en 3 dagen, waarbij de 3 weken 
bovendien dubbel betaald worden. In 1975 
zal men tenslotte 4 weken .vakantie genie
ten. 

Wie heeft recht on vakantie ? 

Alle werknemers die In 1973 een volledig 
jaar gewerkt hebben, kunnen in 1974 aan
spraak maken op een volledige vakantie, 
bestaande uit drie weken en een gedeelte 
van een vierde week, minstens gelijk aan 
3 dagen naargelang de onderneming of de 
bedrijfstak waarin men tewerkgesteld is, 
eventueel meer. 

De periodes waarin een werknemer om
wille van ziekte, ongeval, bevallingsrust, 
legerdienst e.d. niet heeft gewerkt, geven 
binnen bepaalde voorwaarden ook recht 
op vakantie. 

Bijzondere aandacht verdient de regeling 
voor jonge werknemers die in 1973 de 
school verlaten hebben of hun leerkon-
trakt beëindigd hebben. De periode die 
aan hun eerste tewerkstelling voorafgaat 
in 1973, geeft eveneens recht op vakantie 
indien volgende voorwaarden vervuld zijn: 

0 nog geen 25 jaar geworden zijn op 
31-12-73 ; 

9 binnen de 4 maanden na het verlaten 
van de school aan het werk zijn. Voor de 
berekening van deze 4 maanden wordt de 
periode van legerdienst buiten beschou
wing gelaten. Jongens die in 1972 de 
school verlaten hebben, opgeroepen wer
den voor legerdienst kunnen in 1974 ook 
op dit speciale recht beroep doen, indien 
de periode tussen verlaten van de school 
en de aanvang van de legerdienst en de 
periode tussen het einde van de leger
dienst en de aanvang van de eerste te
werkstelling samen geen vier maanden 
bedragen. 

Voor de arbeiders, maar niet voor de be
dienden, geldt nog een derde voorwaarde, 
nl. dat ZIJ in de periode van de eerste 
dag van de tewerkstelling tot 31-12-1973 
gedurende minstens 60% van de tijd als 
werknemer tewerkgesteld waren. 

Recht op vakantiegeld 

In principe is het vakantiegeld voor 3 we
ken vakantie gelijk aan 12% van het 
jaarloon. Dit betekent dat men voor 3 we
ken vakantie recht heeft op 6 weken loon. 
De berekeningswijze verschilt nochtans, 
naargelang het om een arbeider of een 
bediende gaat. 

Het vakantiegeld wordt aan de arbeiders 
uitbetaald door een vakantiefonds. De be
rekening ervan geschiedt op basis van 
12% van het loon dat in 1973 aan de 
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zeker
heid werd aangegeven. 

Het vakantiegeld voor de bedlenden wordt 
rechtstreeks door de werkgever uitge
keerd. Deze betaalt vooreerst de gewone 
maandwedde verder uit, ook voor de 
maand waarin de vakantie genomen wordt. 
Voor 3 weken vakantie wordt bovendien 
3/4 van dezelfde maandwedde daarbij uit
gekeerd. In de gevallen waarin de maand
wedde uit kommissieionen bestaat, zoals 
bv. voor handelsvertegenwoordigers, zijn 
speciale berekeningsregels vastgesteld, 
die de dubbele betaling voor de vakantie
periode in orincipe behouden, maar waar
over wij niet verder zullen uitweiden. 

Door het feit dat de werkgever aan de 
bediende rechtstreeks het vakantiegeld 
betaalt en dat de vakantie een recht is 
dat verworven wordt door arbeid tijdens 
het vorig jaar, wordt in speciale betallngs-
regels voorzien wanneer de bedlende uit 
dienst treedt of ontslagen wordt, vooral
eer hij zijn vakantie genomen heeft. Een 
bediende die bv in de loop van 1974 uit 
dienst treedt en nog geen vakantie geno
men heeft, zal bij zijn uitdiensttreding de 
betaling ontvangen van het vakantiegeld" 
voor de dagen vakantie waarop hij recht 
heeft krachtens zijn tewerkstelling in 1973 
en 1974. 

Dit vakantiegeld is dan gelijk aan 12% 
van zijn bruto-bezoldiging van 1973 en 
eveneens 12% van zijn bruto-bezoldiging 
van de maanden waarin hij in 1974 nog 
gewerkt heeft. 

De jonge bedienden die in 1973 (ev. 1972) 
de school verlaten hebben of hun leerkon-
trakt beëindigd hebben, krijgen vakantie
geld voor de periode dat zij in 1973 te
werkgesteld waren. Indien zij recht heb
ben op vakantie voor de periode die aan 
hun eerste tewerkstelling vooraf gaat, 

krijgen zij uiteraard ook voor die periode 
vakantiegeld. Voor de arbeiders wordt 
dit uitgekeerd door het vakantiefonds en 
voor de bedienden door de werkgever(s) 
waarbij zij in 1972 tewerkgesteld waren. 

Wanneer Vakantie nemen ? 

Er bestaat de mogelijkheid dat in de on
derneming of de bedrijfstak een kollek-
tieve vakantie vastgesteld wordt, d.w.z. 
dat de onderneming sluit en alle werkne
mers samen vakantie nemen gedurende 
2 of 3 weken. 

Indien dit niet of gedeeltelijk het geval 
is, dan worden de vakantiedata in overleg 
tussen werkgever en werknemer vastge
steld. Hierbij moeten een aantal regels 
in acht genomen worden, o.a. dat de 
werknemers met schoolgaande kinderen 
hun vakantie moeten kunnen nemen ti j
dens de schoolvakantieperiode en dat 
werknemers van minder dan 18 jaar het 
recht hebben om hun 3 weken vakantie 
aaneensluitend te nemen In de periode 
van mei tot oktober. 

Het Is onmogelijk en ook onze bedoeling 
niet binnen dit kort bestek een wet en 
een koninklijk besluit samen van meer 
dan 120 artikelen samen te vatten, die 
daarenboven een geschiedenis met recht
spraak van meer dan 30 jaar achter de 
rug hebben. 

Wanneer men hierover meer wenst te 
weten en inlichtingen verkrijgen over 
praktische moeilijkheden of geschillen, 
dan zijn de vakorganisaties daartoe de 
aangewezen instellingen voor de werkne
mers en de sociale sekretariaten en de 
patronale organisaties voor de werkge
vers. 

SOCIAAL VADEMECUM VOOR lEDEREIN IA/10 n 
o 

o 

r-

SCHOOLVERLATERS EN SOCIALE ZEKERHEID 

3. Militiewetgeving 
Heel wat schoolverlaters hebben in januari nog 
uitstel van legerdienst aangevraagd en behoren 
dus tot de lichting 1975. Nu zetten ze hun stu
dies stop of hebben ze hun diploma behaald en 
wensen zo snel mogelijk onder de wapens ge
roepen te worden. 
Dat kan. Het is inderdaad mogelijk het aange
vraagd en toegestaan uitstel te verzaken. Hierbij 
moet men drie punten goed in acht nemen : 
a. De verzaking moet schriftelijk en aangetekend 

ingediend worden bij de Goeverneur van de 
provincie waar men woont ; 

b. De uiterste datum voor deze indiening is 25 
juli ; 

c. Verzaking is onherroepelijk ! 
De betrokken dienstplichtige mag zich verwach
ten aan een oproeping voor het RSC (« drie 
dagen ») in de loop van de maanden augustus, 
september of oktober. 
Het omgekeerde probleem stelt zich ook 
Iemand heeft in januari geen uitstel meer aan
gevraagd en de studie-uitslagen vallen deerlijk 
tegen. Om te beletten dat men vóór het einde 
van volgend schooljaar opgeroepen wordt, kan 
men een zgn. verdaging van het oproepingsbe-
richt aanvragen. Dit moet aangetekend gebeuren 
bij het ministerie van Landsverdediging, Alge
mene Omkaderingsdienst, Prins Boudewijnka-
zerne, Daillyplein, 1030 Brussel. Een dergelijke 
verdaging wordt evenwel slechts toegestaan aan 
studenten die regelmatig dagonderwijs met vol
ledig leerplan volgen in een onderwijsinstelling 
en die nog slechts een laatste jaar af te maken 
hebben. 

4. Pensioenen 

a. Werknemers. 
In algemene regel mag men stellen dat 
iemand, die geen beroepsarbeid verricht heeft 
vanaf 1 januari van het jaar waarin betrokkene 
20 jaar werd, geen volledige loopbaan en der
halve geen volledig pensioen zal hebben. 
Hoofdzakelijk studenten zijn hiervan het 
slachtoffer. 
Voor deze periode kunnen zgn. regularizatie-
bijdragen betaald worden. Aanvraag te richten 
tot de Rijksdienst voor Werknemerspensioe
nen, Zuidertoren, 1060 Brussel, en dit ten
minste één jaar vóór het verstrijken van de 
periode van 15 jaar volgend op het voltooien 

, ivan de studies. Ook weduwen kunnen deze 
bijdrage betalen. En let ook op dit : De aan
vraag verplicht betrokkene niet tot het beta
len van de bijdragen, die tamelijk hoog kunnen 
liggen. 

Zelfstandigen. 
ook zelfstandign kunnen, binnen dezelfde 
periode van 15 jaar na het einde van hun stu
dies, een aanvraag voor regularizatiebijdragen 
indienen. Adres : De sociale verzekeringskas. 

. Meer uitleg 

Een folder met alle vereiste details i.v.m. de 
schoolverlaters en de sociale zekerheid kan ver
kregen worden tegen betaling van 15 fr. voor 
druk- en portkosten bij het Oost-Vlaams Cen
trum voor Dienstbetoon en Naschoolse Vorming, 
Bosstraat 2, 9391 Baardegem. Postrekening nr 
000/0914764/54 (W. Cobbaut, Baardegem). 

Cw. 

De klub van mensen die menen « dat ze 
de verbruikers moeten verdedigen » is 
ziek, erg ziek, want de mensen die aan 
dit soort apostolaat menen te doen, zijn 
op het verkeerde pad. Eigenlijk is de 
kern van het probleem zeer eenvoudig, 
de belangenverdediging van de konsu-
ment is in dit land doorgaans ofwel een 
bijzaak om leden te winnen of een facade 
om een en ander achter te verschuilen 
wat beter het daglicht niet ziet. Dit weze 
in ieder geval duidelijk gesteld : de mees
te konsumentenverdedigers zijn die naam 
niet waardig. 
Als een grootwarenhuizennet (GB) een 
Unie ter Verdediging van de Verbruikers 
oprichtte (om o.m. te reageren tegen de 
vervroegde winkelsluitingen) waren de 
« officiële » verbruikersorganisaties, te
recht, op hun tenen getrapt en stuurden 
ze boze persmededelingen de wereld in, 
en trommelden ze de personen samen om 
de verbruiker op zekere gevaren te wij
zen. 
Hun standpunt : een grootwarenhuis kan 
niet tegelijk veel winsten maken en er 
ook nog voor zorgen dat de verbruiker 
altijd aan zijn trekken komt, dat hem of 
haar niets tekort wordt gedaan. 
Deze ganse geschiedenis speelde zich 
nog maar enkele maanden geleden af en 
toch zwijgt diezelfde Raard voor het Ver. 
bruik, nu iets dergelijks opnieuw gebeurt, 
al gebeurt het op een gerafineerder ma
nier en zonder dat er ruchtbaarheid aan 
gegeven wordt langs paginas reklame-
advertenties. 
Wie iets van aandacht kan opbrengen voor 
ons ekonomisch leven zal allicht wel ver
nomen hebben dat enkele weken terug 
de NV Distrimas opgericht werd. Distri-
mas wil grote warenhuizen bouwen in 
dit land en werd gesticht door de Bel
gische groep Delhaize (om en bij de 13 
miljard fr. omzet in 1973), de Franse 
groep Carrefour (met een omzet meer 
dan dubbel zo groot als Delhaize en met 
warenhuizen over gans Europa verspreid) 
en de Nationale Federatie van Kristelijke 
Koöperatieven en de Belgische Federatie 
van Socialistische Koöperatieven. 
Beide Sindikale Koöperatieven zijp sedert 
lang eigenaars van voedingszaken die de 
jongste jaren met serieuze moeilijkheden 
af te rekenen hadden, gewoon omdat de 
opzet van deze zaken voorbijgestreefd is. 
Als deze koöperatieven geld willen ver
dienen door samen te gaan met bestaande 
grootwarenhuizen is dat hun zaak en zij 
moeten zelf maar uitmaken in welke mate 
deze manier van werken in overeenstem
ming is te brengen met hun sindikale 
principes. Ergerlijk wordt het wanneer 
deze sindikaten mede-eigenaars van grote 
distributiebedrijven de verbruikers « ver
dedigen » en wie zou durven beweren 
dat de sindikaten hun reusachtige politie
ke macht, die ze onbetwistbaar bezitten, 
niet zullen gebruiken om hun eigen be
drijf geen voordelen toe te kennen die 
normaal niet haalbaar zouden zijn ? Zo 
zou het bv wel eens kunnen dat Distrimas 
(met daarmee ook de mede-vennoten Car
refour en Delhaize) wel een bouwvergun
ning krijgt die « normaal » zou geweigerd 
worden. 

rn 

DOKUMENTATIE 

Merkwaardig genoeg doet de Raad voor 
het Verbruik (waarin overigens de sindi
katen vertegenwoordigd zijn) alsof er 
geen vuiltje aan de lucht is en zelfs de 
verbruikersverenigingen laten weinig van 
zich horen. Alleen « Test-Aankoop », het 
maandblad van de Verbruikersunie steekt 
in zijn jongste nummer een vermanende 
vinger op. Dat Vivec zwijgt is begrijpe
lijk (tenslotte is deze organisatie een 
socialistische aangelegenheid). Dit is dui
delijk niet het geval voor de Bond van 
Gezinnen-Verbruikers van de Bond van 
Grote en Jonge Gezinnen en ook deze 
organisatie laat betijen. Niemand weet 
waarom. 
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ARR. ANTWERPEN 

TEKST-INBRENG « WIJ » 

Het arr. sekretarlaat brengt ter 
kennis van de afdelings-pers-ver-
antwoordelijken dat, gezien de 
. vakantieregeling » Inzake het 
verschijnen van ons weekblad 
a Wij » alleen heden zaterdag 
13 dz. nog teksten kunnen inge
bracht worden bij arr. sekretaris 
Wim Claessens, Pastoor Deens
straat 19, Mortsel voor de Wij-
uitgave van a.s. zaterdag 20 juli. 

Een rust van tekstinbreng gun
nen wij U van harte tijdens de 
periode van niet- of beperkte 
Wij-uitgave : 20 en 27 juli -f 3 en 
10 augustus. 

Letwel ; wenst u in de Wij-
uitgave van 17 augustus e.k. terug 
uw teksten zien te verschijnen, 
draag dan de nodige zorg opdat 
deze uiterst op zaterdag 10 au
gustus '74 (12 uur) in 't bezit 
zouden zijn van uw arr. sekretaris. 

GEBOORTE 

Van harte wensen arr. bestuur en 
raad een welgemeend «proficiat» 
aan hun kollega Donald en mevr. 
Dewispelaere-Van Beek (Kapel
len) bij de blijde geboorte van 
hun « splinternieuw » dochtertje 
. Anneliesje ». Deze Vlaamse be-
volkingsaangroei noteerden wij 
op 26 juni 1974. 

AFDELiNGS-SEKRETARlSSEN 

Uiterst op 21 juli e.k. dient u 
een volledige opgave, van de wij
zigingen aan uw afdelingslijst 
1974 (verhuisde leden in eigen 
gemeente, verhuisde leden naar 
andere gemeenten en overleden 
leden) aan arr. sekr. Wim Claes
sens over te maken, dit in het 
vooruitzicht van de samenstel
ling — nieuwe komputerlijsten — 
ledenhernieuwing 1975. Ontlast 
u van deze vakantie-opdracht ten 
spoedigste door 'n onmiddellijke 
gevolggeving aan deze administra
tie oproep. Dank ! 

ANTWERPEN STAD 

DIENSTBETOON 

Tijdens de maanden juli en au
gustus grijpt er geen dienstbe
toon plaats door onze vaste 
volksvert. dhr. De Beul. Vanaf 

maandag 1 september terug alle 
weken, telkens op maandag. 

KONTAKTBLAD 
Verschijnt deze maand juli en 

wordt gebust in de 12de, 8ste en 
10de wijk. Vanaf het volgende 
nummer kan er ook weer terug 
reklame geplaatst worden. Voor 
informatie hierover tel. sekret. 
36.84.65. 

VAKANTIE 
Het sekretariaat zal gesloten 

zijn tijdens de periode vanaf 17 
juli tot en met 16 aug. Vanaf 
maandag 19 aug. staat de deur 
weer wagewijd open om met 
nieuwe geestdrift de herfstwer-
king aan te pakken. 

Voor dringende aangelegenhe
den kan men steeds voor inlich
tingen de volgende personen 
raadplegen, in zover zij mogelijk 
ook niet met vakantie zijn : voor
zitter Willockx 37.22.70, onder
voorzitter Coveliers 37.34.97, 
penningm. Van de Pas 42.17.20, 
propaganda De Laet 38.66.92 or
ganisatie De Bouvre 19.02.57. 

GEMEENTERAAD 
Onze gemeenteraadsleden : 

Bergers, De Bouvre, De Lie, De 
Rijck, Lens, Schiltz, Viaene en 
Wagemans hebben al zo dikwijls 
aangedrongen opdat het stads
bestuur tijdens de IJzerbedevaart 
een krans zou willen neerleggen. 
Spijtig, de hoofdstad van Vlaande
ren blijft nee zeggen ! 

PROVINCIERAAD 
Informatie of problemen op het 

vlak van de provincie kunnen 
steeds voorgelegd worden aan 
ons provincieraadslid mevr. Mon-
seur tel. 27.91.14. Wanneer het 
dienstbetoon in september terug 
start op het sekretariaat kan u 
ze ook aantreffen, elke maandag 
van 16 tot 19 u. 
VUJO 

Geregelde samenkomsten van 
onze Volksunie-jongeren te Ant
werpen Stad op het sekretariaat. 
Voor juiste inlichtingen over hun 
vergaderdagen tel. Viaene Anita 
33.91.36, Coveliers 37.34.97, Ann 
Monseur 27.91.14. 
VERANDERING 

Met TIndemans gaat alles ver
anderen. In Europa wordt Frank
rijk de baas. In Vlaanderen wordt 
het Perin ! 

BORGERHOUT 

VERLOF 

Wij wensen al onze leden en 
simpatisanten een zonnig ver
kwikkend en deugddoend verlof 
en ontmoeten elkaar weer op de 
eerstkomende ledenvergadering 
op vrijdag 6 september. 

EKEREN 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 

Nieuwe leden en abonnemen
ten zijn steeds hartelijk welkom. 
Adressen en namen kunnen altijd 
opgegeven worden aan het VIJ-
sekretariaat, Geestenspoor 72 te 
Ekeren. Tel. 41.04.41. 

20 JAAR VOLKSUNIE 

Op zondag 3 november 1974 
heeft een grote massaviering 
plaats in het Sportpaleis te Gent. 
Een nieuwe start na 20 jaar strijd. 
Wei er niet bij zal zijn, zal iets 
missen. Ekeren zal massaal aan
wezig zinj. Meer nieuws volgt ! 

HOBOKEN 

VLAAMSE ZIEKENKAS 

Elke maandag en dinsdag van 
18 u 30 tot 19 u. 30 in lokaal 
. Vlaams Nationaal Centrum », 
Steynstr. 85. 

DIENSTBETOON 

In Vlaams-nationaal centrum, 
Steynstr. 85 : alle woensdagen 
van 18 tot 19 u. 30 door gemeen
teraadslid Fonne Crick en alle don
derdagen van 18 u. 30 tot 19 u. 30 
door gemeenteraadslid Clem De 
Ranter. 

WILRIJK 
REGEN SPELBREKER 

Niettegenstaande regen de he
le IJzerbedevaart in de war dreig
de te sturen is 30 juni toch een 
fijne dag geworden. Met eigen 
bus + volksv. A. De Beul trokken 
we erop uit. Dit jaar geen motor-
pech of aanrijding maar... regen. 
Iedereen had het echter voelen 
aankomen en was erop voorzien, 
dus... Er werd gemiddagmaald 
in een kil « Paradijs » maar ook 
dat kon de goede sfeer niet be
derven. Tenslotte werd Deurie, 
(Leie) nog aangedaan en daar 
kwam het tot een gezellige ver
broedering na een wat natte be-
devaartdag. 

Senator W. JORISSEN 
15 JULI : 
VORSELAAR : café Bierhuis, Kerkstr. 4 (014/519.97), van 18 tot 19 u. 
HERENTALS : De Zalm, Grote Markt (014/211.17), van 19 tot 20 u. 
MIJLEN : Kerkplein 6 (03/82.84.51), van 20 tot 21 u. 
BERLAAR : bij W. Luyten, Liersestwg 140 (03/82.11.93) van 21 tot 22 u. 
Volksvertegenwoordiger H. GOEMANS 
15 JULI : 
BERCHEM : Grote Steenweg 86 (03/39.02.30), van 14 tot 16 u. 
18 JULI : 
SCHOTEN : café Tijl, Verbertstr., van 20 tot 21 ij. 
BRASSCHAAT : café Vogelzang, Miksebaan, van 21 tot 22 u. 
Senator C. VAN ELSEN 
Geen dienstbetoon tijdens de maanden juli en augustus. 

MIJLEN 

Volgens dit schema kunnen alle mensen van Nijlen en omgeving 
beroep doen op onze wakkere mandatarissen. 
1ste zaterdag : 
Schepen Kegelaers van 10 tot 11 u. 
Kamerlid Somers van 11 tot 12 u. 
2de zaterdag : 
Burgemeester Van Dessel van 10 tot 11 u. 
Kamerlid Somers van 11 tot 12 u. 
3d9 zaterdag : 
Raadslid Caethoven van 10 tot 11 u. 
Senator Souwens van 11 tot 12 u. 
4de zaterdag : 
Kamerlid Sels van 9 tot 10 u. 
Herman Cools van 10 tot 11 u. 
Mevr. Walraeven (KOO) van 11 tot 12 ~u. 
5de zaterdag : 
Van Tendeloo van 10 tot 11 u. 
andere Nijlense mandatarissen : 11 tot 12 u. 
3de maandag : 
Senator Jorissen van 20 tot 21 u. 
Dit steeds in Lokaal Ziekenfonds Tak Lier, Kerkplein, Nijlen. 

MIJLEN 

VU-FANFARE 
Op zondag 26/5 l.l. had de eerste Steroptocht met koncert plaats 
in de feesttent te Nijlen en ingericht door « Kempenland ». De op
komst en optredens der verschillende muziekkorpsen was zeker ge
slaagd. 
Op zaterdag 1/6 1.1. nam onze fanfare deel aan een Internationale 
muziekwedstrijd te Olen OLV en behaalde in kategorie Fanfare eerste 
afdeling een eerste prijs met lof van de jury en met 182,5 punten op 
200. 
Op donderdag 11 juli deed Fanfare-Drumband Kempenland een uitstap 
te Nijlen. 

WALTER ROLAND 

gediplomeerd opticien, 
erkend door alle ziekenfondsen 

KERKSTRAAT 58 - ANTWERPIN 
(Let op het huisnummer I) 

Telefoon (03)36.86.62 

ALLE MONTUREN 

BRABANT 
mnscBicoofi 

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
(Arrondissement) 
SEKRETARIAAT 

Het arr. sekretariaat, Kongres-
straat 53 te 1000 Brussel, tel. 
(02)17.92.18 is alle dagen open 
van 18 tot 21u. 

BERG-KAMPENHOUT-
NEDEROKKERZEEL-BUKEN 
DIENSTBETOON 

16 juli : in Fauna Flora te Berg 
van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

Volgende gemeentemandataris
sen staan ten dienste bij hen ten 
huize en op afspraak : G. Van In-
gelgom ; G. Van Der Bist ; M.L. 
Thiebaut, gemeenteraadslid te 
Berg ; P. Vander Vorst, schepen 
\/an Nederokkerzeel. 

DUISBURG 
DIENSTBETOON 

Vlug een telefoontje naar F. 
Thenaerts, 02/57.55.89, en u bent 
geholpen. 

MOLLEIVI-BRUSSEGEIVI. 
KOBBEGEM 
SOC. DIENSTBETOON 

Elke eerste donderdag tussen 
19 en 20 u. bij Karel Vanden Hou-
te, Stwg op Asse 3, Mollem, door 
prov. raadslid Lea Vanden Brande 

in samenwerking met licentiaat 
H. Van Campenhout. 

Telefonische afspraken : 02/ 
452.71.77. 

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. 

TERALFENE 
INNIGE DEELNEMING 

Zaterdag werd te Teralfene on
der ruime belangstelling Alfons 
Van der Mijnsbrugge ten grave 
gedragen. Fons ("1892) was een 
oud-strijder van 14-18 en had de 
slag van Halen meegemaakt. Hij 
was één van die IJzerjongens 
voorwie de kreet « Nooit meer 
oorlog ! » een echte en zinnige 
betekenis had. Op zijn doods-
prentje stond het zo mooi ge
schreven : « De vier frontjaren 
bezorgden hem een levenserva
ring die uitvloeide tot een bron 
van zachtaardige wijsheid ». 

Hij was familie van dom Mo

dest van Assche en een Vlaming 
van het goede hout. Aan zijn 
weduwe Maria, zijn zoon Fons, 
zijn schoondochter en kleinkin
deren bieden wij onze innige 
deelneming. 
GESLAAGDE 
GULDENSPORENHERDENKING 

De 11 juli-viering van de ge
meenten Teralfene, Essene, Mel-
dert en Hekelgem ging dit jaar 
in Teralfene door. Bij de opeen
volgende proeven van kwis tot 
puzzel verwierf de inrichtende 
gemeente Teralfene « de goeden
dag », geschonken door burge
meester L. Verdoodt. Fel toege
juicht was de gelegenheidstoe
spraak van VTB-voorzitter J. Van 
Overstraeten. Op te merken valt 
de hoogstaande muzikale bijdra
gen van de plaatselijke muziek
maatschappijen. Het feest brak 
echter goed los toen het kamp
vuur werd aangestoken. Tot mid
dernacht liep het spetterende 
feest door. Bravo voor de inrich
ters ! 

ZELLIK 
DIENSTBETOON 

Schepen Fr. Schoonjans : ten 
gemeentehuize, iedere dinsdag 

van 19 tot 21 u. 

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 
BRUSSEGEM-MEISE-WOLVERTEM : op afspraak (02/59.54.55), Kleine 
Klepperstr. 4, Brussegem. 
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. 

HET MICHOTTEPARK TE KESSEL-LO 

Tijdense de bespreking van de begroting van Openbare Werken pleitte 
VU-senator Vandezande voor het behoud van het natuurpark Michotte 
te Kessel-Lo dat dreigt vernield te worden door de hoogbouw van 
een bekende bouwfirma, die het park had aangekocht, doch alvorens 
te kopen, met het Kollege van Burgemeester en Schepenen van Kessel-
Lo en nadien met het Bestuur van Stedebouw Brabant geheime kon
takten had gelegd om te kunnen bouwen. Het ene en het andere werd 
toegestaan. 
In juni 1974 begon dan de officiële verkavelinqsprocedure, waartegen 
door de omwoners bezwaarschriften werden ingediend. Senator Van
dezande vroeg wat deze procedure nog kon betekenen, gelet op de 
vroegere geheime afspraken ? 

Minister Defraigne beweerde nog nooit van het park Michotte ge
hoord te hebben, doch staatssekretaris Dhoore beweerde dat we daar 
voor een woonzone stonden, waarop het moeilijk is terug te komen. 
Hij beweerde tevens dat het openbaar onderzoek geen formaliteit zou 
zijn en dat er een wending aan het probleem kon komen, doch 
dit zou niet eenvoudig zijn gelet op de financiële konsekwenties. 

Met dit antwoord kan men alle kanten uit. Indien de staatssekretaris 
zich houdt aan zijn uiteenzetting in verband met het behoud van de 
natuurparken, kan hij moeilijk anders dan de vergunning weigeren. 
De geheime afspraken mogen dat niet beletten. We kijken benieuwd 
uit naar de beslissing van staatssekretaris Dhoore. De lezers van «Wij» 
kennen het probleem omdat er in een van de vorige nummers aandacht 
werd aan besteed. Wij houden hen op de hoogte. 

13 JULI 1974 
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LIMBURG 
KANTON BREE 

DIENSTBETOON 

Provincieraadslid Jaak Gabriels : 
Aan huis, Siemenstraat 28 Ger-

dingen-Bree (tel. 66290), elke 
maandag van 17u tot 19u. 

Voor Meeuwen, Ellikom, Wijs-
hagen, café Verdonck-Sschrijvers 
elke 4de zaterdag van de maand 
van 9U.30 tot 10u. 

Gruitrode, café Uilenspiegel, 
elke 4de zaterdag van de maand, 
van 10U.30 tot 11u. 

Neerglabbeek, café Lee Dou
wen, elke 4de zaterdag van de 
maand, van 11u.30 tot 12u. 

Opitter, café Jan Kosten, elke 

4de zaterdag van de maand, van 
12U.30 tot 13u. 

Tongerio, café Den Engel, elke 
4de zaterdag van de maand, van 
13U.30 tot 14u. 

Gemeenteraadslid Adriaan Ous
ters, Panhoven 5, Bree staat ook 
steeds ten uwen dienste. 

KAUÜLLE 
SOC. DIENSTBETOOON 

Volksvert. E. Raskin zal vanaf 
september e.k. zitdag houden ten 
huize van Gerard Vossen. 

VOERSTREEK 
SOC. DIENSTBETOOON 

Volksvert. E. Raskin zal vanaf 

september zitdag houden in het 
Kultureel Centrum te Sint-IVIar-
tens-Voeren. 

HASSELT 

ABONNEMENTEN 

In het teken van 20 jaar VU is 
er door onze propagandisten reeds 
enkele weken een intense abon
nementenwerving bezig met le
den en simpatisanten ; nu reeds 
werden al een 10-tal nieuwe abon
nees gemaakt en enkele mensen 
bereid gevonden ons kader te ko
men versterken. Wij wensen 
iedereen een goed verlof om in 
de herfst met nieuwe ijver te 
starten. 

OOST-VLAANDEREN 
AALST (Arr.) 

CENTRUM VOOR DIENSTBETOON 

Verkozenen en sociale werkers 
noteren dat het arr. Centrum voor 
Dienstbetoon gesloten is van zon-
daq 14 iuli tot en met zondag 28 
juli. Nadien kunt u met uw pro
blemen opnieuw terecht op het 
(nieuwe) telefoonnummer : 052/ 
35.54.52. 

OCDNV 

Het gewestelijk sekretariaat 
van het OCDNV, Bosstr. 2, 9391 
Baardegem (tel. 052/35.452 — na 
20 juli : 35.54.52) beschikt over 
een beperkte voorraad van de va
kantiegids « Jongelui waarheen? » 
uitgegeven door het ministerie 
van Nederlandse Kuituur en Info-
jeugd. Gratis te verkrijgen op 
eenvoudige aanvraag. 

EEKLO 

G'JLDENSPORENVIERING 

Vandaaq 13 juli om 20 u. in het 
|euc]dhuis « Beukenhof ». Treedt 
QT Kunstgroep INCAR (50 uit
voerders), georganiseerd door de 
Stedelijke Feestraad. Inkom : 30 
fr. 

GENT 

SOC. DIENSTBETOON 

Kris Versyck, Jakob Van Arte-
veldeplein 13, Gent (prov. raads
lid), 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 Flan-
dria, Keizer Karelstr. 80. van 16 
tot 18 u. 

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

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

Huguette De Bleecker, prov. 
raadslid, is telefonisch te berei
ken elke dag tussen 18 en 19 u. 
op nr 09/25.64.87 en elke eerste 
maandagavond, Schouls, Meule-
stedestwg 330, Gent. 

MELLE 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Dinsdag van 10 tot 11 u. 30, 

Driesstr. 61 (Center), bij Godelie
ve Van Loo, tel. 52.14.09. 

MERELBEKE 

11 JULI-HERDENKING 

De 11 juli-herdenking, die zo
als ieder jaar een pluralistisch ka
rakter had, is flink geslaagd, 's 
Namiddags richtte de Griffoen 
een fietstocht in. Tijdens de bij
eenkomst in het Parochiecentrum 
was Willem De Meyer de grote 
bezieler. Zeer gewaardeerd werd 
het stijlvol optreden van het St-
Jan-BergmansRoor uit Hofstade. 
Het hoogtepunt van de avond was 
het schitterend betoog van de 
voorzitter van het 11 juli-komitee, 
dr Juris Van Rijn, die een schrij
nend beeld ophing van het huidi
ge Brussel, dat een bestendige 
bedreiging vormt voor de ontplooi
ing van onze Vlaamse volksge
meenschap. 

ZOMERGEM 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

WEST-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE 
DIENSTBETOON 

Zich wenden tot gemeenteraads
lid 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 

WINGENE 
T-DANSANT 

Voor de jongere leden T-dan-

sant ten voordele van de Vlaam
se Vriendenkring. Zaterdag 13 juli 
vanaf 19 u. Zaal Club Taiga, Markt. 
Inkom 50 fr. DJ Guido. 

IZEGEM 
MAXI-GELUKWENSEN 

De VU- en VUJO-afdeling van 
Izegem wensen hun penningmees
ter Pierre Decoene en Roselyne 
van harte proficiat met hun hu
welijk. Speciaal dank aan Pierre 
voor zo'n korrekt en doorzettend 
werk als VU-bestuurslid. Pierre is 
en blijft een voorbeeld. 
VAKANTIEWENSEN 

Enkelen van onze leden zijn 
reeds in vakantiestemming, voor 
anderen breekt straks die droom-

Volksvertegenwoordiger M. BABYLON 
ROESELARE : elke maandag van 16 tot 19 u., Westlaan 145 en op af
spraak (051/20.208). 
Volksvertegenwoordiger E. VANSTEENKISTE 
13 JULI : 
INGOOIGEM : zaal Streuvels, tel. 774.67, van 16 tot 17 u. 
WAREGEM : café Weekend, Hoistr. 23, tel. 626.56, van 17 u. 15 tot 18 u. 
GULLEGEM : café Stadium, Wevelgemstr., tel. 416.78, van 18 u. 30 tot 
19 u. 30. 
Tijdens de maand augustus houdt E. Vansteenkiste geen zitdagen we
gens vakantie. 
15 JULI : 
Senator F. BLANCKAERT 
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. 

wereld aan. Het bestuur van de 
afdeling van Izegem wenst jullie 
allen een bijzondere aangename 
vakantie aan zee, in de bergen, 
in de bossen of thuis daar waar 
het goed is om te leven. 

Ook het bestuur wensen we 
een goed verlof toe, zodat we 
elkaar weervinden in een geest 
van vernieuwde aanpak en zelfde 
inzet. 

AZAERT 
Brabantdam 142 GENT — Tel. 25.42.83 

DE MEEST COMPLETE ZAAK VOOR 
BETERE HERENKLEDING 

VERHURING CEREMONIEKLEDING 
' MAATKLEDING 
' CONFECTIE 

CHEMISERIE 
• KOSTUUMS 
• SPORTVESTEN 
• BROEKEN 
• MANTELS 
• REGENMANTELS 
• PULLS 
• HEMDEN n 

KflLCnDCR 
JULI 

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

DKHSCBeCOOn 
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). 

STAD AALST 
Openverklaring van één betrekking van opsteller bij het 
stadsbestuur. 
De kandidaturen voor deelname aan het bekwaamheids
examen worden ingewacht tot uiterlijk 15 augustus 1974. 
Zij moeten bij ter post aangetekend schrijven worden gericht 
aan het college van burgemeester en schepenen, stadhuis, 
Grote Markt 3, 9300 Aalst. 
De volledige voorwaarden kunnen op schriftelijke, monde
linge of telefonische aanvraag worden bekomen ten stad-
huize — dienst personeel — Grote Markt 3, 9300 Aalst 
(tel. 053/2(1)5751) 

KOMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND AALST 

De Kommissie van Openbare Onderstand van de Stad Aalst 
heeft in haar verplegings- en verzorgingsinstellingen betrek
kingen van gegradueerde ziekenhuisverple(e)g(st)er open
gesteld. 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de Voorzitter van de Kommissie, 
Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstuk
ken uiterlijk op 22 juli 1974 ter bestemming te zijn. 
Bijkomende Inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bl] 
de Personeelsdienst (Tel. 053/2(1)23.93, binnenpost 104, b»-
stuurssekretaris H. Barrez). 

TONGEREN-MAASEIK 
paardenkoers 

Reeds nu het evenement van het jaar in ons arr. Op zaterdag 24 
augustus te Kinrooi (bij M. Laumen). Organisatie hiervan is in 
handen van de VU. 

's Avonds groot bal met optreden van de internationaal bekende 
groep « George Baker Selection » en het vast orkest « The Loft 
Band ». Mogelijkheid tot eten aan het spit. 
Medewerkers gevraagd. Alle inlichtingen bij de proviniceraads-
leden Jaak Gabriels (Bree), Theo Schoofs (Kinrooi) en bij arr. 
voorz. jan Plas (Peer). Mis di t uniek festi jn niet ! 
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AKTIVITEITEN 
VAN HET 
DOSFEL
INSTITUUT 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1976 

Op het gemeentelijk vlak beleeft de burger de politiek veel 
Intenser omdat die daar het dichtst bij hem staat. De ge
meente is de basisgemeenschap van onze demokratie, waar 
participatie en inspraak het best kan gerealiseerd worden. 
Daar ook kunnen we onze nieuwe politiek voeren. Dat stelde 
de Volksunie reeds voorop in haar kongres van 1970 over 
« een leefbare gemeente in een federaal Vlaanderen ». Een 
modern gemeentebeleid en kundigheid. Vernieuwing is nodig. 
De Volksunie wil na 1976 de Vlaamse gemeenten goed be
sturen. 
Het Dosfelinstituut wil met u nu reeds de gemeenteraads
verkiezingen van 1976 voorbereiden. Hiertoe richten wij 
kursussen in « gemeenteraadsverkiezingen 1976 ». Deze kur-
sus start reeds dit najaar op één plaats in elke provincie, 
om volgend jaar voor alle andere arrondissementen en voor 
groepen afdelingen georganiseerd te worden. 
De kursus bevat vier dagdelen (te organiseren in avonden, 
dagen of weekend). 

PROGRAMMA : 

Ie dagdeel : « De gemeenteraadsverkiezingen politiek voor
bereiden » 
Praktische voorbereiding van het programma — hoe tot een 
goed en eigen programma komen — ontdekken en samen
brengen van problemen — praktische oefeningen. 
2e dagdeel : « Propagandavoering » 
Vuistregels voor politieke propaganda — wie en hoe aanspre
ken — algemene vuistregels — praktische oefeningen. 
3e dagdeel : « De lijstvorming » 
Hoe voorbereiden — nieuwe mensen aantrekken — verhou
ding mandatarissen-bestuur — menselijke aspekten. 
4e dagdeel : « Belang van de gemeente — noodzaak van een 
goede gemeentepolitiek » 
Deze kursus is vooral direkt gericht op de praktijk en staat 
open voor alle belangstellenden uit het D.l.-kader. 
Aanvragen tot organisatie en nadere informatie : Johan Beke, 
kursusleider, Tribunestraat 14, 1000 Brussel, telefoon : 02/ 
19.12.02 (nieuw nummer vanaf 19 juli : 02/219.12.02) 

Wij vermelden reeds voor dit najaar : 
Oost-Vlaanderen : kursus gaat door te Dendermonde 
West-Vlaanderen : kursus gaat door te Kortrijk 

VUJO : VORMINGSWEEK-END 

Een vormingsweek-end voor de VUJO gaat door op 13-14-15 
september in het vormingscentrum Hedenesse, Cadzand (NL). 
« Van individu tot wereldgemeenschap » 
Dit is een voorbereiding op het a.s. VUJO-kongres 

POLITIEK OPBOUWWERK 

Onderwerpen : « Volksnationalisme — Federalisme — Wer
king van het Parlement — Nieuwe instellingen na de Grond
wet — Vlaamse Beweging — Wezen en funktie van de 
politieke partij — IHet programma van de Volksunie » 
Data : arr. Turnhout : 13-17 sept. Turnhout 17 okt. Westerio, 
31 okt. Mol, 21 nov. Herentals, 30 nov. Geel. 
Arr. Oostende : voorzien in december 
Nadere gegevens over deze kursus volgen nog. 

« BIBLIOGRAFIE VAN DE VLAAMSE BEWEGING > 

Voor studiewerk, voor de geïnteresseerde leek, voor de 
historicus, voor de werkers in het « veld ». 
Handelend over de periode 1945 - 1970. Een overzicht op 
2.750 titels in hoofdstukken onderbracht, met auteursindex. 
Genaaid : 188 biz. — Prijs : 150 fr. 
Te verkrijgen door storting van het bedrag op rekening nr. 
430-0835551-81 (Kredietbank) van het Dosfellnstituut te 1000 
Brussel. 

Trefpunt van alle Vlamingen in het Leuvense 
— Enige luistermuziek 1 — Je ontmoet er 
steeds iemand ! 

ZO€K€RC)€S 
Jonge dame, 17 J., zoekt betrek
king als verkoopster. St-NIklaas 
en omgeving. 
Licentiaat politiek en sociale we
tenschappen, zoekt Interessante 
werkkring, bij voorkeur studie
dienst. Gehuwd. Legerdienst vol
bracht. 
Burg. ingenieur elektromechanika, 
wonende te St-Niklaas, zoekt een 
passende betrekking. Legerdienst 
volbracht. Ook diploma technisch 
ingenieur. 
Jonggehuwde dame met bureel
ervaring, zoekt deeltijds werk als 
bediende. St-Niklaas of omgeving. 
Lic. ekonomische en financiële 
wetenschappen ; 40 jaar, zoekt 
passende betrekking. 
Schrijven of telefoneren, senator 
W. Jorlssen, 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 Neder
lands-Duits zoekt thuiswerk. 
Schrijven of telefoneren WIm 
Jorissen Louisastraat 31, 2800 
Mechelen. Tel (015)435.96 R 62 

Gevraagd : Inwonend dienstmeis
je of bekwame huishoudster, op 
kasteel Boterlaerhof te Deurne 
bij Antwerpen, tel. 03/21.33.29) 

R86 
Gevraagd : maatschappelijk assis
tent. Heeltijdse betrekking In een 
bedrijf omgeving Leuven. Kontakt 
opnemen met volksvert. Wllly 
Kuijpers, Swertmolenstr. 23, 3020 
Herent, tel. 016/296.42. R 84 

Betrekking voor sociaal assistent, 
Leuvense omgeving, wordt aange
boden. Kontakt via sen. M. Van 
Haegendoren, Guldo Gezellelaan 
63, 3030 Heverlee, tel. 016/245.45. 

R 85 

Gevraagd : algemeen leidingge
vend handelsbediende voor firma 
in Viaams-Brabant. 2-talig + no
ties van Duits. Afspraak met de h. 
Rombouts, Oostvaartdijk 60, Grim
bergen, tel. 02/51.11.36 (na 20 u.). 

R 86 

Zoekt aangepaste betrekking, jon
ge dame, licenclaat in toegepaste 
ekonomische wetenschappen, 
spreekt en schrijft Frans, Engels 
en Duits. Zich wenden : volksvert. 
E. Raskin, Ursulastr. 1, 3745 Eigen-
bilzen (tel. 011/19454) of prov. 
raadslid J. Gabriels, Siemenstr. 28 
3690 Bree (tel. 011/66290) — R 88 

50-jarige ervaring fakturatlo-
transport en algemene diensten 
haven, zoekt passende betrekking. 
Schrijv. of tel. : W. Jorissen, Me
chelen, 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 vol
gende betrekkingen te begeven : 
1. Technisch ingenieurs A l . 
2. Bedienden A2. 
3. Elektriciens A3 (max. 25 j .) . 
4. Werklieden voor produktie. 
Kontakt vla sen. M. Van Haegen
doren, Guido Gezellelaan 63, 3030 
Heverlee (016/245.45J. — 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 

Man zoekt passende betrek
king binnen de grenzen van Aalst-
Gent-Antwerpen-Brussel. Hij is 24 
jaar en licentiaat in de rechten. 
Specialist privaat recht, verzeke
ringen financiële instellingen en 
verrichtingen en soc. zekerheid. 
Kontakt opnemen met- Jan Cau-
dron (053/704064). R 94 

Gevraagd voor een bedrijf in 
Antwerpen : 
1. technisch ingenieurs A l 
2. bedienden A 2 
3 elektriciens A 3 (max. 25 jaar) 
4. werklieden voor produktie. 
Zich wenden : Kamerlid Willy 
Kuijpers, Swertmolenstraat, 23, 
3020 Herent, tel. 016-296.42. R 93 

23-jarige tweetalige (en begrijpen 
Engels) gehuwde steno-dactylo 
zoekt betrekking als administra
tie-bediende in privaat, staatsin
stelling of gemeente in gebied 
ten Westen van Brussel. 
Wenst van betrekking te veran
deren wegens moeilijkheden die 
ze als Vlaamsnationaliste onder
vindt in haar huidige Franstalige 
werkkring. 
Antwoord aan dr. J. Valkeniers, 
kamerlid, burgemeester van 
Schepdaal. R 95 

34-jarige zoekt passende betrek
king, tweetalig, bij voorkeur in 
sektor, schoenen, tapijten, vaste 
vloerbekledingen, huishoud- en 
geschenkartikelen als reiziger of 
verantwoordelijke voor de ver
koop. Heeft 14 jaar ervaring als 
verkoper of handelsvertegenwoor
diger. Antwoord aan dr. J. Valke
niers, kamerlid, burgemeester 
van Schepdaal. R 96 

Zoeken aangepast werk : 
1. Jonge man, 22 jaar, diploma 
A6/A1, vrij van legerdienst, ken
nis van steno-dactylografie, vier
tal ig (DVL) 
2. Jonge man, diploma A3 me
chanica (JJ) 

3. Jonge dame, licentiaat toege
paste wetenschappen, schrijft en 
spreekt vier talen (JG) 
4 Jonge man, 20 jaar, diploma 
economische humariora, kennis 
van dactylografie, legerdienst be
ëindigd (JPB) 
5 Jonge man, 30 jaar, technisch 
ingenieur electronica, legerdienst 
beëindigd (EA) 
6. Heer, 40 jaar, diploma hoger 
middelbaar onderwijs, ervaring 
in de banksector (JVB) 
7. Heer, 30 jaar, diploma laborant 
scheikunde A l (NVD) 
8. Juffrouw, 24 jaar, diploma tech
nisch ingenieur industriële schei
kunde en gistingsbedrijven (MVB) 
Al deze sollicitanten verkiezen 
bij voorkeur in het Limburgse te 
worden tewerkgesteld. 
Zich wenden : volksvertegen-
wordiger E. Raskin, Ursulastraat 
1 te Eigenbilzen (tel. 011/19454 -
vanaf 19 juli e.k. 011/412454). 

R 97 

Vlaamse Leeuwen (ae-
drukt . Katoen venster-
vlag met (rennen 100 x 
150 - 375 fr . — Ka
toen mastvlag 150 x 
150 - 375 fr . - IVIet 
frennen 475 f r . — Ny

lon mastvlag 150 x 150 - 565 f r . 
Met frennen 665 f r . — W o l 200 x 
2 0 0 : 1260 f r . Met frennen 1375 fr . 
A l le geborduurde vlaggen 150 x 
225 - 200 X 200 - 200 x 300 -
3 0 0 - 300 en alle andere modellen 
in stock. 

VRAAGT PRIJSLIJST : 

Paul SUYS 
MoUnvatt 50, Harantalt 2410 
T. (014)212.07 - P.R. 10.29.28 

N A T I O N A L E LOTERIJ 
15 de T R A N C H E 

Vakantietranche 
H O G E L O T E N : 

1 X twaalf miljoen 
Sxéén miljoen 
3 X een half miljoen 

Trekking op 24 juli 
HET BILJET : 230 fr. 

HET TIENDE : 25 fr. 

GEEN AFHOUDING OP UW WINSTEN 
W I N 12 miljoan : U ONTVANGT 12 miljoan 

ZELLIK 
OPENSTAANDE BETREKKINGEN 
Volgende betrekkingen zijn te begeven bij het gemeentebe
stuur, en dit In vast verband. 

Drie betrekkingen van half geschoold werkman B. 
Eén betrekking van geschoold werkman A. 

De voorwaarden zijn te bekomen op het Gemeentehuis van 
Zellik. 

ONZE SCHOOL 7 

ERASMUS 
N A T U U R L I J K I 
Pluralistisch, volksnationaal 
onderwijs I 
T a l e n - b o e k h o u d i n g - s teno -
d a k t y l o - sek re ta r l aa t - j o u r n a 
l i s t i ek - e ta lage - v e r k o o p - hos-
tessen - m a n n e q u i n s - wegcode 
r i j lessen (door de Staat e r kend ) 

Dir-gen Drlai Begaert 

Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN 
Bondgenotenlaan 121 . 3000 LEUVEN 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST 
Gulden Vliesiaan 26 - 8000 BRUGGE 
Thonissenlaan 23 - 5800 HASSELT 
Sint Jorlsstraat 33 - 8500 KORTRIJK 
Begiinenvest 99 - ANTWERPEN Tel. (03)33.60.58 en 45.05.31 

Tel. (015)173.68 
Tel. (016)224.85 
Tel. (053)284.55 
Tel. (050)372.75 
Tel. (011)237.12 
Tel. (056)159.18 
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flfinBiuoLcn 
In CORNIMONT - SEMOIS 

wordt U ontvangen in Uw 
eigen taal door ALBERT. 

U l<unt daar Itoude maaltijden 
krijgen. 

TOT ZIENS I 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

GARAGE ST JOZEF 
Asses teenweg 117 - Ternat 

Tel (02)52 13 12 

SOMBRERO 
Vlaamse camping in Spanje 

Inl Marce l C A M U 
Dorpsst r 64 - 1790 HEKELGEM 

Tel [053)671 32 

Schoonheidswstituut - Parfumerie 

ESTHETICA 
Dambruggestr 55 

2000 An twerpen - Tel 33 72 99 
Turnhoutsebaan 107 

2100 Deurne - Tel 24 80 80 

« CROENSPAAN » 
RUSTHUIS 

Nieuwbouw . rustige omgeving 
VALIEDE en MINDER-VALIEDE 

personen 
Vlaams-nat ionale eigenaars 

Langeweg 34 B - 1900 Overijso 
(Maleizen) - Tel. (02)53.91.62 

LUSTRERIE 
MARC DE VRIESE 
WANNEER HET O M UW 

VERLICHTING GAAT 
Bon. Ruzettelaan 56, 
Assebroek - Brugge 

Grote Baan naar Kortrijk 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 
VAN DER KLEIN 

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

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaak. 
Niet duurder dan ser iefabnkat ie, 

en zel fs beter ! 
Prijsbestek en studio z i jn gratis 

Keukenbedrijf R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 NIeuWpoort 

Tel. (058)235.81 

ZIEKENFONDS 
BRABANTIA 

Voor de Vlamingen in Brussel 
en Vlaams Brabant 

10% vrV.U. leden 
KOSTUUMS VESTONS • BROEKEN - PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel 03 31 35.83, 

^ ê 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

BRANDBESCHERMINC 
met aangepast materiaal van een 

bedrijf met ervaring : 

pvba ALBAC 
Ninoofse Steenweg 515 

1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09 

AL - AL AANBOUW
KEUKENS UIT GLASAL 

FABRIEKEN TE 
RAMSDONK 

TEL. 015/714.47 - 719.13 

FREETIME FLAT 
INTERNATIONAL pvba 

Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksijde 
tel. (058)527.77 

Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerke 
tel. (059)322.60 

Verhur ing en verkoop van moder
ne, n ieuwe appartementen en stu
dios - bunga lows en caravans 
sommigen met pr ivaat zwembad -
gelegen te Koksi|de Oostduinker-
ke en Midde lkerke - huur per 
maand, per week, per weekend 
of een per iode naar eigen smaak 
Vraag in l icht ingen - Schrijf of te

lefoneer 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 
• 

Bljhuiien : Cogels Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

BOEKHANDEL TUL 
Leuvensestraat 58, 
1800 VILVOORDE 
TEL (02)5103 86 

Alle grote uitgaven 
en ook alle kleine 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE 

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

Instituut P. VERMEIR 
Aalst, Dirk Martensstr 58, 053/205 16 
Dendermonde, De Bruynlaan 1 - 3 

Kortrijk, Gentsestwg 37 056/120 61 
Roeselare, Consienscstr 42, 051/237 20 
Bestuurssekrctorioot (dog- en week-
eindies) - tot viertolige steno-doktylo, 
tot viertclige briefwisseling, konversa-
tie, boekhouden 
Kinderbijslag - Plaotsing 

Vlamingen, 
vraag GRATIS 
advies voor uw 
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 

het f unktioneel kombinatiemeubel in eigentüdse^ 
nuttige, esthetisclie vorm. 

Onze 
studiedienst 
lost 
uw 
woonprobleem 
gratis op 

Turnhoutsebaart 102-104 • BORGERHOUT - Tel. 3640.86 
Begijnestraat 39-41 - ANTWERPEN - Tel. 33.47.24 - Ter Heydelaan 55-57 - DEURNE - Tel. 2425.23 

INSTITUUT P. VERMEIR 
AALST : Dirk Martensstraat 48 
KORTRIJK : Gentse Steenweg 37 
DENDERMONDE : De Bruynlaan 1-3 
ROESELARE : H. Consiencelaan 46 

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

BESTUURSSEKRETARIAAT 
BOEKHOUDEN 
INTERNATIONALE 
HANDELSBRIEFWISSELING 

GEEN ALGEMENE VAKKEN 
GEEN AANVANGSDIPLOMA 

KINDERBIJSLAC 
PLAATSINGSDIENST 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 

P.V.B.A. 
Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053)240.60 

^ 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedje» en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversle

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen -
ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en 

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerel. 

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen -
elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren -
poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaar» -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten me-

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuin-
schommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Groepen en maatschappijen allerhande I I ! 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Kan U op ieder ogenb l ik van de dag van het 
jaar m iddag- en avondmalen aanbieden 

I N T E R E S S A N T 

Avondmaal op v r i j dag , zaterdag of zondag
avond in een gezel l ige sfeer. 

Nad ien k r i j g t U grat is gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal in groep : gezellig f i jn, g°«'* « " 9» * ' * -
koop. De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe -
Hongaarse goelasj - Elsbein mlt Sauerkraut - K.p aan het spit -

Krachtvleesschotel beter dan In Duitsland 
LEUVEN : Te vuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van 

LEUVEN ^Blerke lder ) : Oude Markt 11 . Tel. 016/268.69 -
mooiste kelder van Europa. 

BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van 
Rrufifiol 

AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053 /228 53 \ f \ P \ l f l ' ^ 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1 . T. O S f / ^ l 36 . 2.400 pi . 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Llchtervelde. 2.000 pi. T 051/728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel 0 9 / 2 ^ J 4 . 3 2 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - T f l . 011/736.30 
KESSENICH : Venio Seenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE • Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. Tel. 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Je' . 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86 
Wi l zoeken d r ingend als medewerkers Ernstige famihes 
waarvan de man of de v r o u w de keuken kan le iden — Vast 
loon - Kost en i nwoon grat is - In regel met de sociale weT -

Liefst mensen van ' t vak 

Schriftelijk aanbieden bij : ABTS t Tlense.twg 128, Korbeek-lo 
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RUIS 

DE AUDIËNTIE 

(L'UDIENZA) 

Marco Ferreri schijnt het zich tot 
taak gesteld te hebben ons te 
bewijzen dat wij in een gekke 
wereld leven. Meer nog dan in 
« La grande bouffe » (die later 
gemaakt werd), waarin de gekken 
zich doodvreten, komt dit tot 
uiting in « De Audiëntie », omdat 
de personages hier het leven en 
hun eigen rol erin doodernstig 
opnemen. 
Natuurlijk kan de jonge Amadeo, 
het hoofdpersonage, niet hele
maal normaal genoemd worden. 
Hij heeft zich voorgenomen een 
belangrijke boodschap persoon
lijk aan de paus te gaan overbren
gen en hij tracht dan ook met alle 
middelen een persoonlijke au
diëntie te bekomen (Wat die 
boodschap juist is krijgen we niet 
te horen, en het is ook niet be
langrijk). Hij kan het symbool ge
noemd worden van alle dromers 
die een klein stukje eigen waar
heid menen te ontdekken, en die 
dan geloven dat de loop van de 
wereld zou kunnen veranderen 
moest men hen maar willen gelo
ven. Er lopen waarschijnlijk meer 
van deze dromers rond dan we 
denken, en hun geschrijf eindigt 
meestal in de prullemanden van 
de krantenredakties. Men kan ze 
de ongevaarlijke gekken noemen. 
De werkelijke gekken, zo toont 
Ferreri hier aan, zitten in het 
kamp van de gevestigde macht : 
de funktionarissen die alarm 
slaan zodra iemand wenst af te 
wijken van het voorgeschreven 
protokol der audiënties, de poli
tie die het zo interessant vindt 

een verdacht persoon te onder
vragen, en die met James-Bond-
allures een prostituee als spion
ne loslaat op onze onschuldig
heid, en de hoogwaardigheidsbe
kleders die het politieke spelle
tje van invloeden en vrienden
diensten op gang brengen. 
De fi lm is niet zozeer een kritiek 
op de ontoegankelijkheid van 
personen zoals de paus, dan wel 
een satire op dit grote gekken
huis waarin wij allen leven. Wan
neer dit verhaal zich situeert in 
het Vatikaanse milieu, dan is dit 
om het waanzinnige van deze 
Kafkaïaanse situatie (zoals de 
held zelf uitroept) des te dikker 
uit de verf te kunnen laten ko
men. Toch is het ganse verhaal 
vertaalbaar naar heel wat andere 
situaties. 

Deze interpretatie van de fi lm 
geeft natuurlijk een persoonlijke 
visie weer, maar het is m.l. toch 
weinig waarschijnlijk dat iemand 
als Ferreri zich zou bezighouden 
met een oppervlakkige kritiek op 
de ontoegankelijkheid van het 
Vatikaan of algemeen op alle 
hoogwaardigheidsbekleders. 
De fi lm is niet oninteressant, 
maar wel wat erg langdradig uit
gesponnen. De hoofdrollen wor
den vertolkt door Enzo Jannaci 
(Amadeo), Michel Piccoli (een 
prelaat). Ugo Tognazzi (politie
officier) en Claudia Cardinale (de 
prostituee). 

« De Audiëntie » wordt in België 
verdeeld door een jonge, alter
natieve distributiemaatschappij 
(die films wil lanceren die anders 
geen kans krijgen). Na Leuven 
komt binnenkort wellicht ook 
Brussel aan de beurt. 

M. MICHIELSEN 

Amedeo poogt zelfs langs een dure prostituee (Claudia Cardinale) om een audiënte 
bij de Paus te verkrjigen. 

HET GEHEIM GESPREK 

(THE CONVERSATION) 

Francis Ford Coppola — kineast 
van het suksesrijke « The God-
father » — verdiende reeds zijn 
sporen als scenarioschrijver, pro
ducer en regisseur. 
Talentrijk op al deze gebieden, is 
een fi lm als « The Conversa
tion », die Coppola zowel schreef, 
produceerde als regisseerde, in
derdaad een werkstuk dat de 
hoofdprijs van het voorbije Can
nes-festival verdiende. Dit verze
kert echter nog niet het sukses 

van deze fi lm. Coppola nodigt de 
kijkers nl. uit tot aktief meeden
ken en meebeleven. Iets waar 
een niet-filmisch gevormde kijker 
nu eenmaal moeilijk toe komt. 
Uiterlijk heeft de fi lm de vorm 
van een thriller, maar de span
ningselementen worden voortdu
rend (bewust) doorbroken voor 
sekwensen waarin het hoofdper
sonage, Harry Caul, getekend 
wordt. Harry beschikt over een 
ultra-moderne, zelf gebouwde af
luisterapparatuur waarmee hij al
lerlei opdrachten opknapt. Hij 
gaat uit van de stelling dat je in 
zijn beroep niet sentimenteel en 
niet nieuwsgierig moogt zijn. Wat 
de afgeluisterde slachtoffers ver

tellen kan hem dan ook niet scha
len, zijn enige bekommernis is 
de respektlevelijke opdrachtge
vers zo'n goed mogelijke opna
mebandjes te kunnen afleveren. 
Tot op het ogenblik dat hij het 
woordje « moord > hoort vallen 
er in de afgetapte stemmen angst 
doorklinkt. Is Harry Caul beïn
vloed door de jeugdige leeftijd 
van de afgeluisterden, of komt 
zijn kristelijk geweten eindelijk 
in opstand ? De film maakt dit 
niet helemaal duidelijk, maar 
toont wel hoe Harry Caul inner
lijk ontredderd getuige wordt van 
een tragedie. Een andere tragedie 
weliswaar dan diegene die zowel 
hij als de kijker verwachtte. Het 

eindbeeld toont Harry Caul, de 
zich reeds altijd in een veilig ge
waande privacy afsluitende een
zelvige man, als de gevangene 
van zijn eigen afluistertechnie-
ken : in zijn door hemzelf half 
vernield appartement speelt Har
ry saxofoon met begeleiding van 
een grammofoonplaat. Hij is een
zamer dan ooit. 
<> The Conversation » is geen film 
die hard tegen moderne afluister-
technieken aanschopt. Het is 
geen scherpe maar wel een in
dringende aanklacht tegen het 
verloren gaan van de menselijke 
privacy. Een verontrustende film 
voor wie even doordenkt tot Wa
tergate en andere kwalijk-rieken-
de zaakjes. Coppola had zijn sce
nario nochtans klaar vóór er van 
Watergate reeds sprake was . 
« The Conversation » is een film 
waar je als filmliefhebber met 
genoegen naartoe kijkt, vol be
wondering voor het perfekt vak
manschap waarmee hij gereali
seerd werd. Het is een film die 
getuigt van enorm veel filmtech
nisch talent én van een filmfee-

ling die toch nog altijd vooral 
Amerikaanse kineasten schijnt 
eigen te zijn. De enkele psycholo
gisch zwakke plekjes in het sce
nario vergeef je Coppola dan ook 
graag, overdonderd als je wordt 
door het briljant en boeiend ge
heel. 
Een extra pluim moet naar Gene 
Hackman voor zijn doorleefde 
vertolking van Harry Caul. Je her
kent ternauwernood de akteur van 
Jerry Schatzbergs « The Scare
crow » (« De Vogelverschrik
ker »), de film die vorig jaar te 
Cannes de Grote Prijs bepaalde. 
In deze twee films vertolkt Gene 
Hackman twee totaal verschillen
de, zelfs tegenovergestelde per
sonages. Maar zijn vertolking is 
telkens even overtuigend, want 
aktief doorleefd. Het is echt geen 
toeval dat twee jaar na mekaar 
te Cannes een film met Gene 
Hackman de hoofdprijs behaalt. 
Volgend jaar kan misschien eens 
aan Hackman zelf gedacht wor
den, want de prijs voor de beste 
mannelijke vertolking zou hem 
niet misstaan. HILDE DEKEYSER 

« The Conversation » : Harry Caul (Gene Hackman) op een media «-tentoonstel
ling waar de nieuwste snufjes in de afluisterapparatuur worden voorgesteld. 

ZATERDAG 13 JULI — RTB 
THE SEA HAWK (L'aigle des mers) (1940) 
Konventionele Amerikaanse avonturenfilm van Michael Curtiz. Film vol 
zeegevechten, kanongebulder en onverschrokken waaghalzerijen van 
Errol Flynn. 

MAANDAG 15 JULI — BRT 
OOM WAN JA (Djadja Vanja) (1971) 
Russische verfilming, door A. Mikhaljov-Kontsjalovski, van het toneel
stuk van Anton Tchekov. Kern van het verhaal is de verontrusting en 
verwarring, door een paar stedelingen aangericht in het eentonig 
maar volgens een treurige regelmaat verlopende bestaan van enkele 
plattelandsnotabelen. Alhoewel deze film zeer traag verloopt, straalt er 
toch een intense charme van uit. Kleur- en zwartwit-sekwensen wis
selen mekaar af, waardoor deze f i lm op zwartwit-tv wellicht minder 
overkomt. 

DINSDAG 16 JULI — RTB 
GOUPi MAINS ROUGES (1943) 
In deze dramatische film slaagde Jacques Becker erin de tragiek van 
een plattelandsfamilie zeer suggestief op te roepen. Met Fernand 
Ledoux, Georges Rollin, u.a. 

IS JULI 1974 WIJ I I 



KXKei 

CHARLES PEGUY 

EN ONZE 

BEWEGING 
WAAROM PEGUY HERDENKEN ? 

Op 5 september zal het 60 jaar 
geleden zijn dat Charles Péguy 
sneuvelde te Vllleroy aan het 
Marne-front. Hij was een oorlogs
vrijwilliger. Vóór en na de eerste 
Wereldoorlog heeft hij de gedach-
ten-inhoud van de Vlaamse Bewe
ging mede bepaald. 
In zijn leven vinden wij dezelfde 
band tussen het nationale en het 
sociale, die ons bindt in het 
volksnationalisme. 

Op 7 januari 1873 werd Péguy 
te Orleans a/d Loire geboren. Vo
rig jaar werd zijn honderdste ge
boorteverjaardag herdacht o.a. te 
Leuven. 
Dr. Eugene van Itterbeek heeft 
aan hem in de reeks « Leuvense 
Monografieën » het tweede num
mer gewijd. (*) In « Ons Erfdeel » 
onderzocht hij de betekenis van 
Péguy in de Nederlandse litera
tuur, zowel in Noord als in Zuid 
(nr. 1, 1974). 
Wij lazen een deel van Péguy's 
werk in het bijzonder voor zijn 
betekenis aan het letterkundig 
o front » in Vlaanderen na de 
eerste Wereldoorlog, maar ook en 
vooral omdat wij zelf ons oor te 
luisteren willen leggen om nog 
de laatste echo's op te vangen 
van Péguy's invloed op nog le
vende getuigen van een uitster
vende generatie. 
Want tot de generatie van Péguy 
behoorde in Vlaanderen onze zo
genaamde generatie van de IJzer, 
voor zover zij zich met literatuur 
heeft bemoeid. Dat waren zij die 
alleen reeds door hun opvoeding 
— in een tijd toen het onderwijs 
verfranst was — vanzelf bekend 
werden met de toppen van de 
Franse literatuur. 
Daartoe behoorde Péguy. Zijn na
tionale geëngageerdheid bracht 
hem aan het front, zoals onze 
Ijzerhelden. 
Voor een generatie die er niet is 
bijgeweest, die zelf veel later ge
boren werd, maar die toch graag 
meer wil weten van wat vooraf
gegaan is, is het moeilijkste wel 
de " Vergegenwartigung der Ver-
gangenfieit » te ontdekken. 

Het verleden van de vorige gene
raties heeft zich zo vervluchtigd 
dat men het, gezien de hele ont
wikkeling van onze t i jd, niet meer 
werkelijk realiseren kan. 

PEGUY IN ZIJN TIJD 

Péguy heeft een geestelijke krisis 
doorgemaakt, die ongetwijfeld 
typisch kan genoemd worden 
voor de generatie van de eerste 
wereldoorlog. Denk eraan dat hij 
vroegtijdig zijn geloof verloor, dat 
hij socialist werd en patriot tege
lijkertijd, dat het noodlot hem zo 
zwaar trof, dat hij zonder naar de 
Kerk terug te keren, toch weer 
het geloof « der vaderen » zou 
aanvaarden. Het zijn geestelijke 
« perikelen » die zeer velen uit 
ons Volk hebben doorgemaakt. 
Maar wie waagt het dit te beoor
delen als je aan de drempel van 
de eigen ziel moet blijven staan, 
vanwege de eigen ondoorgronde
lijkheid ? 
Laat staan door te dringen tot 
alles wat een dichter als Péguy 
bewogen heeft. Bewogen in een 
tijd toen niemand nog echt ver
moeden kon dat de katastroof die 
Péguy's vaderland trof, feitelijk 
gans Europa zou treffen. 
Wat voor Victor Hugo nog waar 
kon zijn, dat te Waterloo, Frank
rijk aan de ene, Europa aan de 
andere kant stond, was niet meer 
juist voor de tijd toen Péguy het 
in éénzelfde optiek zou zien. Hij 
heeft zich niet kunnen verheffen 
« au-dessus de la mêlee », zoals 
Romain Rolland bijvoorbeeld, die 
aan Vlamingen zou leren « l'Etat 
n'est pas la patrie ». 

PEGUY EN 
DE VLAAMSE BEWEGING 

Het is toch wel betekenisvol, dat 
het volksnationalisme, dat in en 
door Péguy gesproken heeft tot 
jonge Vlamingen, studenten, ook 
bij soldaten op een wereldfront, 
weerklank zou vinden in hun 

J. KENNEDY 

Tien jaar na tiet overlijden van de jonge Bornemse kartoenist Karei 
de Sctirijver (Kadee) werd door de kultuurkring een retrospektieve 
gefiouden van het werk van Kadee. Hij was vooral gekend om zijn 
karikaturen (zie de illustratie). In zijn openingswoord van de tentoon
stelling zei kartoenspecialist Karel de Decker : « Ik heb in die gulden 
hoorn van overvloed, de jaren 60, 61, 62, 63 en 64 in zijn globaliteit 
hervonden. In zijn ' karikaturale » globaliteit. In zijn geestig spel vol 
spitse lijnen en hipergezellige kronkeldingetjes... ». 
Tevens werd een brosjuurtje uitgegeven met heelwat tekeningen en 
bedenkingen van en over de tragisch om het leven gekomen kartoe
nist. Het is te bekomen op het adres : Kultuurkring Bornem, Gasthuis
straat 1, Bornem (50 F.) in een latere bijdrage komen wij op deze 
markante figuur terug. 

geest en hart. Ongetwijfeld eerst 
elitair bij mensen als o.a. Joris 
van Severen, die eerst later de 
invloed zou ondergaan van een 
nog feller nationalisme als dat 
van Maurras. Met al de pijnlijke 
gevolgen vandien. Niet alleen 
voor hem. Het is wel tekenend 
dat de evolutie van Péguy naar 
het socialisme toe, een evolutie 
is zoals zij door de Vlamingen 
eveneens werd doorgemaakt in 
de twintiger jaren. 
En wanneer Eugene van Itter
beek terecht vaststelt, dat Elias 
hieraan te weinig aandacht heeft 
geschonken, dan moet men bij 
nader onderzoek vaststellen, dat 
geestelijke stromingen vanuit de 
Franse denkwereld van die t i jd, 
heel wat jongeren in Vlaanderen 
bewogen hebben en zowel het 
religieuze als het nationalis
tische element hebben aangewak
kerd. Niet alleen Péguy. Ook en 
vooral Léon Bloy. Deze laatste is 
letterlijk gekultiveerd geworden 
door jonge Vlamingen, die in de
zelfde twintiger jaren en naar de 
dertiger toe, de invloed van zo
wel Péguy als en vooral Léon 
Bloy zouden manifesteren in 
V l a a m s e strijdschriften zoals 
« Jong Dietsland ». 
Eugene van Itterbeek meent te
recht dat het « de moeite waard 
zou zijn, nauwkeurig te onderzoe
ken in hoeverre de Vlaamse Be
weging beïnvloed werd door be
paalde religieuze en nationalis
tische strekkingen uit het Franse 
geestesleven tussen 1900 en 
1930 ». 

Niet alleen «ultra-flamingantische 
kringen» zoals de kritikus Van 
Itterbeek meent te mogen stellen 
werden geraakt, doch ook vor-
mingsgroepen zoals rond Ernest 
van der Hallen. Zij waren door-
en-door Vlaamsvoelend, maar nog 
veel meer en dieper bewogen 
door het religieuze element. Wij 
durven zelfs stellen dat het reli
gieuze eerst nadien overheerst 
werd door het nationalistische. 
Hier hebben de politieke konver-
genties van die tijd duchtig mee
gespeeld. 
Het zou een hele studie vergen 
om daar breedvoeriger over te 
kunnen handelen en men zou er 
vele oorzaken ontdekken die ge
leid hebben tot de verdere ont
wikkeling van het religieuze en 
nationalistische denken in Vlaan
deren zelf, om dan wel verwon
derd te moeten zijn, hoezeer 
Frans-denken-en-doen hier heeft 
meegespeeld. 
Het ware te hopen dat hetgeen 
waartoe de kritikus Eugene van 
Itterbeek de stoot heeft gegeven, 
verder zou doorgetrokken worden 
door wetenschappelijk onderzoek. 
Het zou van belang zijn voor de 
geschiedschrijving van onze be
weging zelf, doordat we over de 
geestelijke kontakten, zowel naar 
het Zuiden als naar het Oosten, 
een klaarder inzicht zouden ver
krijgen, met alles wat er zowel 
goed als kwaad aan mag geweest 
zijn. De generaties vóór ons heb
ben die kans niet gekregen tot 
zulk een verruiming van de blik 
op een verleden dat de toekomst, 
die intussen onze tijd is gewor
den, heeft gemaakt tot wat ze 
geworden is. Maar juist dat kri
tisch inzicht kan ons allemaal 
helpen juister te zien, en meteen 
barmhartiger wat ons oordeel be
treft over dezen die ons zijn voor
gegaan, en die dikwijls zwaar, 
zeer zwaar hebben betaald. 
Velen vragen zich vandaag de 
dag in heel West-Europa af, waar
heen de weg gaat en wat de toe
komst worden zal. Niemand doet 
dit zonder enige angst in zijn 
eigen hart. Wij leven » an Ort 
und Stelle der Tragödie », de 
plaats waar een groot stuk trage
die van ons eigen volk zich heeft 
afgespeeld en dat nog niet ten 
einde is. 

Ons jongste verleden leren ken
nen vanuit de visie van geesten 
die het hielpen vorm en gestalte 
krijgen, is het beste middel om 
het te ontdoen van elke harts
tocht. Zonder dat vermogen wij 
geen eerlijk inzicht verwerven. 

WILLY KUIJPERS, 
kamerlid. 

(*) : Verkrijgbaar op volgend 
adres : Guldensporenlaan 85, 
3200 Kessel-Lo. 

« een rode weg van pijn » 

In het raam van de problematiek die we in deze kronieken 
trachten te bespreken is de romancied en dichter Willy Spil-
lebeen een boeiende figuur. In de meeste van zijn boeken 
voert hij eenvoudige mensen ten tonele, een soldaat, een 
lijkkistenmaker, jonge mensen ook die met zichzelf worstelen. 
In zijn nieuw boek. Drie x drempelvrees, gaat het in het eer
ste van de drie lange verhalen om drie arbeiders van de 
stedelijke reinigingsdienst. Het is een zeer ruwe tekst, waar
in de drie mannen het tot vervelens toe in een soort brutale 
soldatentaal steeds over hun weinig smaakvolle seksuele 
avonturen en ervaringen hebben. Hun hele leven wordt sa-
mengebald in het afstompende relaas van een werkdag uit 
de nieuwjaarsperiode. De dag eindigt in een zuippartij en in 
het beklimmen van een hoer in een achterkamertje van een 
verlaten café. Daarna rijden ze met hun vuilkar de stroom 
In. Alleen Jack, de traditionele « onvolwassene » uit Spille-
beens romans, ontsnapt aan de ramp. 
Met het verhaal van de drie arbeiders begeeft Willy Spille-
been zich, voor het eerst in zijn werk, op de weg van het 
sociaal-realistische en zelfs harde naturalistische proza. Het 
hoofdgegeven is de zinloosheid van het soort arbeid dat 
deze mensen dag in dag uit verrichten en uiteraard ook van 
het leven dat zij leiden. Er is voor hen blijkbaar slechts één 
uitkomst, één mogelijkheid om de vuilnisbelt van hun be
staan te ontvluchten, namelijk de drank en de beestige seks. 
De dood is het literaire einde van die lijdensweg. Maar is 
dat verhaal wel zo realistisch ? 
Spillebeen beoogt alleszins het simbolische karakter van de 
verhalen en romans die hij tot nu toe schreef, radikaal te 
doorbreken. Hoopt hij daarmee ook de volkse werkelijkheid 
van de werkende Vlaamse mens in de hedendaagse wel
vaartsmaatschappij uit te drukken en aldus met zijn proza bij 
te dragen tot de vermenselijking van het konkrete maat
schappelijke leven van de arbeiders die hij in zijn romans 
laat optreden ? 

SPILLEBEENS 

KRISISFIGUREN 
Wij stellen vast — en dat strekt Spillebeen tot eer — dat hij, 
niettegenstaande de sociaal-realistische inslag van het ver
haal over de drie arbeiders van de reinigingsdienst, toch 
trouw blijft aan zijn wijsgerige en dichterlijke problematiek. 
In zijn hele werk laat hj de metafysische, naar de diepte van 
het bestaansmisterie peilende bezinning, nooit los. Om dat 
te bereiken heeft de schrijver de stijl nodig van de innerlijke 
monoloog, dit wil zeggen van de ononderbroken mijmering 
en geestelijke spanning. De hele verhaalstof is ondergedom
peld in een echte stroom (de stroom die trouwens in het 
landschap van Spillebeens romans niet weg te denken is), 
waarin alle gebeurtenissen, gevoelens, verlangens, gesprek
ken, en ook al het onuitgesprokene in de mens tot een on-
splitsbaar geheel samengebonden worden. De stroom is 
voortdurend in beweging en wordt voortgejaagd door een be
stendige angst en onrust. Dat zijn meteen de hoofdkenmerken 
van de « onvolwassenheid » van Spillebeens personages. In 
Drie x drempelvrees zijn dat, naast Jack, de negentienjarige 
door liefde verteerde Wim uit het tweede verhaal en de 
nieuwe leraar Piet, die het mikpunt is van de plagerijen van 
de oudere kollega's. Hij is het « zwarte schaap » of de 
« zwarte Piet » uit de groep 
Telkens gaat de aandacht van de schrijver naar het innerlijk 
wezen. Het zijn mensen die in een krisistoestand verkeren, 
zowel psichisch als wijsgerig, het zijn drempelfiguren, die 
een uitweg zoeken uit hun problemen in de grote ekstremen 
die het menselijk leven kunnen teisteren : liefde en dood. 
Dat is « de rode weg van pijn ». De vlucht die bevrijding 
brengt, is immers steeds een drama : de dood van de ge
liefde, zoals in het tweede verhaal, en die van angst en 
onzekerheid vervulde waanzin van Piet uit het slotverhaal. 
De gemeenschappelijke noemer van al die levensverhalen 
is de troosteloosheid : « En tegelijk zag hij méér en minder 
dan hij zag. Hij zag een werkelijkheid achter de werkelijk
heid. En de troosteloosheid ervan schokte en intrigeerde 
hem ». De slotzin van het tweede verhaal geeft Spillebeens 
pessimisme duidelijk weer : « en hij schreide van machte
loosheid en opstandigheid en verdriet ». Die levensfilosofie 
krijgt als het ware een bevestiging in de stelselmatige af
braak van het leefmilieu, dat verzinnebeeldt wordt in het 
zwarte stinkende water van de stroom : « en hij zag dit wa
ter zwart worden en een brede stroom, verbonden met het 
stinkende zwarte water van de stroom en schepen zouden 
doorgaan het te bevuilen en fabrieken konden er hun afval 
verder in lozen en over een pagr jaren zou hier niets anders 
zijn dan een lijnrechte betonnen steile stroom met zwart 
stinkend water en smerige boorden ». 
Tegenover het vuil in de wereld, waardoor Spillebeen echt 
geobserdeerd schijnt te worden, stelt de schrijver de zui
verheid, de liefde en de goedheid. De onvolwassenheid is 
meer dan een psichologisch gegeven, meer dan ook het vader-
zoon-konflikt, het is een simbolische zieltoestand. Spillebeen 
kiest in de maatschappelijke werkelijkheid die bepaalde figu
ren, gebeurtenissen of aspekten van het landschap, waarin 
hij op en simbolische wijze, zijn levensbekommernissen en 
existentiële problematiek terugvindt. Daardoor behoudt hij, 
hoe rauw hij die wereld ook uitdrukt, zoals in het eerste 
verhaal, steeds voeling met de dieper liggende werkelijkheid. 
Daardoor ontkomt hij anderzijds niet aan het gevaar van een 
bepaalde eenzijdigheid, namelijk een persoonlijke levensvisie 
die de schrijver opdringt aan de wereld om hem heen. Zo'n 
literaire geesteshouding kan leiden tot vervreemding van de 
werkelijkheid en uiteindelijk tot een geestelijke vereenzaming. 
Met dat besluit raken we aan het tema van deze kronieken, 
namelijk de redenen van de vereenzaming en het funktiever-
lies in de hedendaagse Nederlandse literatuur. 

Eugene VAN ITTERBEEK 
Willy Spillebeen, « Drie x drempelvrees », Antwerpen, Stan
daard Uitgeverij, 1974, 207 biz., 235 F. 
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ZATERDAG 

13 

JULI 

18.30 Fabeltjeskrant. 
18.35 De vloek van Woestewolf. 
19.00 Tienerklanken. 
19.45 Nieuws. 
20.10 Billy Fantast. 
20.40 Gouden Zeezwaluw 74. 
21.15 Terloops. 
22.00 Cannon. 
22.50 Nieuws. 

16.00 Nieuws. 
16.02 Russische sprookjesfilm. 
18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De jonkvrouw van Avignon. 
20.00 Nieuws. 
20.20 De ellendelingen. 
22.15 Hier en nu. 
22.55 The Continental Singers. 
23.05 Nieuws. 

18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De schone heks. 
19.30 Vuureiland. Dok. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Wie van de drie ? 
20.45 Mash. 
21.10 Visions 8. München 72. 
22.00 Dr Jazz. 

Nieuws. 

16.50 Waals toneel. 
18.25 Tenuto. 
19.00 Mister Magoo. 
19.15 Ces animeaux qu'on appelle 

des bêtes. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Suggestions. 
20.20 l'Aigle des mers. Film. 
22.20 Airs de toujours. 
23.00 Nieuws. 

ZONDAG 
14 

JULI 

16.00 Ronde van Frankrijk. 
16.35 Tshetan, het jonge indiaan-

tje. 
17.55 Reizen naar het onbekende. 
18.15 Fabeltjeskrant. 
18.20 Star Trek. 
19.15 Beentje buiten. 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.30 De Waltons. 
21.20 Piste. 
22.05 Ten huize van J.B, Verlooy. 
22.45 Nieuws. 

11.00 Eucharistieviering. 
15.30 Nieuws. 
15.32 Ti-Ta-Tovenaar. 
15.57 De ongerepte natuur. 
16.22 Honkbaiweek Haarlem. 
17.00 Kerkweek. 
17.30 Bericht van de wilde ganzen. 
18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Kunst in Waaldrecht. 
19.25 McMillan en vrouw. 
20.40 Simon Carmiggelt. 
20.45 Koncert in studio 1. 
21.25 Landleven. 
22.15 Anders zien met John Ber

gers. 
22.45 Nieuws. 
18.25 Ronde van Frankrijk. 

18.50 Woord voor woord. 
18.55 Fabeltjeskrant. 
19.00 De familie Partridge. 
19.25 Studio sport. 
20.15 Van gewest tot gewest. 
20.40 Nieuws. 
20.45 De rivalen van Sherlock 

Holmes. 
21.35 De mens in wording. 
22.25 Profiel van Jacob Bronowski 
22.50 Nieuws. 

11.00 Eucharistieviering. 
13.00 Concertissimo. 
14.00 La blonde et Ie sheriff. 
16.00 Ronde van Frankrijk. 
16.35 Les soldats de la mer 
17.00 Piste. 
18.55 Le manége enchanté. 
19.00 Le francophonissisme. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
18.00 Auto-portrait de Comines. 
20.05 Sportweekend. 
20.20 La puce a l'oreille. 
22.10 Le souffleur de la Comédie 

frangaise. 
Nieuws. 

MAANDAG 

15 

JULI 

16.00 Ronde van Frankrijk. 
18.55 Fabeltjeskrant. 
19.00 De heren van Bibelebom. 
19.12 Het is fijn als je kunt zeilen. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Oom Vanja. Film. 
21.55 Inspraak 74. 
22.25 Nieuws. 

18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Super King Size Toppop. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Alle hens. 
21.10 Televizier-Magazine. 
22.00 Helen, een vrouw van deze 

ti jd. 
22.50 Nieuws. 

18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De Jonkvrouw van Avignon. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Zo vader, zo zoon. 
20.45 Doe Elliot. 
21.35 Terug met muziek in het 

straatje. 
22.25 Gewestelijke liederen. 

Nieuws. 

16.00 Ronde van Frankrijk. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 La pince a ligne. 
19.00 La pensee et les hommes. 
19 30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Le vin rouge. Film. 
21.25 Dossier F. 
22.55 Nieuws. 

DINSDAG 
16 

JULI 

15.00 Ronde van Frankrijk. 
18.55 Fabeltjeskrant. 
19.00 Hoogstraat, Brussel. 
19.10 Het vrije woord. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De liftster. 
21.00 De mens in wording. 
21.50 Festival van Vlaanderen 73. 
22.45 Nieuws. 

18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Guyana waterland. 
19.48 Het Naardermeer. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Zomaar een zomeravond. 
21.25 Landleven. 
22.20 Achter het nieuws. 
22.50 Nieuws. 

18.25 Ronde van Frankrijk. 
18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De voetbalkwis. 
19.30 De Melchiors. 
20.00 Nieuws. 
20.20 De verdachte. Film. 
21.45 Verroest : wat een revolutie 
22.15 Nieuws. 

15.00 Ronde van Frankrijk. 
18.10 1, 2, 3. j'ai vu. 
18 30 Les chemins des Vikings. 
19.00 Les Saintes Chéries. 
19.30 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Le secrets de la mer. 
21.05 Goupi-Mains-Rouges. Film. 
22 45 Nieuws. 

WOENSDAG 
17 

JULI 

16.00 Ronde van Frankrijk. 
17.55 Jevanjong. 
18.55 Fabeltjeskrant. 
19.00 De familie Partridge. 
19.25 Yoga. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Hier is Lucy. 
20.40 Pano 74. 
21.30 Een jonge man uit Linz. 
23.00 Nieuws. 

17.00 Nogal wiedus. 
18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19.50 Socutera. 
20.00 Nieuws. 
20.20 100 jaar hydrografieën. 
20.40 Mijn dochter gebeurt zoiets 

niet. Film. 
22.15 Panoramiek. 
22.40 Nieuws. 

18.25 Ronde van Frankrijk. 
18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Anna en de koning van Siam 
19.30 Kenmerk. 
20.00 Nieuws. 
20.20 De Wrekers. 
21.10 De binnenkant van Corsica. 
21.55 Nieuws. 

16.00 Ronde van Frankrijk. 
16.45 Feu vert. 
18.25 Les Volants 
18 55 Les Wombles. 
19 00 Les Saintes Chéries 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Jason King. 
21.05 Ceux de chez nous 
21.35 Dossiers de la décolonisa 

tion. 
23.00 Nieuws. 

DONDERDAG 
18 

JULI 

16.10 Ronde van Frankrijk. 
18.55 Fabeltjeskrant. 
19.00 Black Beauty. 
19.25 Gags bij de vleet. 
19.45 Nieuws. 
20.25 Eerste festival der Gouden 

Leeuwen. 
22.25 Kortweg. 
22.40 Première. 
23.20 Nieuws. 

18.25 Ronde van Frankrijk. 
18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Kamping '74. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Kamping '74. 
22.00 De man achter de fi lm. 
23.10 Nieuws. 

18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Mato Grosso. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Botsing. 
21.40 Visions 
22.30 Nieuws. 

TV-film. 
of 8. München 72. 

18.10 Ronde van Frankrijk. 
18.50 1, 2, 3... j 'ai vu. 
19.00 Les Saintes chéries. 
19.30 Spectacles-Festivals. 
19.45 Nieuws. 
20.20 Le vent dans la plaine. 
22.20 De filmmolen. 
23.05 Nieuws. 

VRIJDAG 
19 

JULI 

16.15 Ronde van Frankrijk. 
18.55 Fabeltjeskrant. 
19.00 Vakantiekwis. 
19.30 Ziet u er wat in ? 
19.45 Nieuws. 
20.15 De familie Ashton. 
21.05 Moonwalk one. Dok. 
22.35 In 1/6. 
23.00 Nieuws. 

18.25 Ronde van Frankrijk. 
18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Poppenkast. 
19.30 De jonkvrouw van Avignon. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Flash Back. 
21.10 Hier en Nu. 
21.50 Lang leve de operette, 
22.40 Vroomheid in hout en steen. 
22.55 Nieuws. 

18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De Waltons. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Zomer '74. 
21.20 Het FBI. 
22.15 Wordt u al geholpen ? 
22.50 Les Camissards. 
23.40 Nieuws. 

16.15 Ronde van Frankrijk. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 Les Saintes Chéries. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Destins. 
21.40 Angoisses. 
22.55 Nieuws. 
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ZOT 

In Brazilië hebben • ze » het weer 
lelijk te pakken. Uitbarstingen 
van woede, TV-toestellen die over
al door de vensters worden ge
gooid, zelfmoorden, een vrouw 
die ei zo na gelyncht werd, omdat 
men dacht dat zij een Hollandse 
was, het huis van de trainer dat 
zwaar moet bewaakt worden. En 
dat allemaal omdat Brazilië maar 
de vierde voetbalnatie ter wereld 
meer is. Zeggen dat ze zot zijn 
is misschien juist, maar onrecht
vaardig gemakkelijk. Waarom zijn 
die mensen zo arm dat ze wat 
potstamperij beschouwen als hun 
grootste nationale bezit ? En aan 
wie moet die vraag gesteld wor
den ? En gaan wij ook die weg 
op ? 

TOUR 
Er moet op deze bladzijde nu een
maal iets gezegd worden over de 

ronde van Frankrijk, al Is er ei
genlijk niets zinnigs over te zeg
gen. Wij zullen het ons dan maar 
gemakkelijk maken en een titel 
uit de « Gazet van Antwerpen » 
overnemen : « De tour kroop ver
der in hitte en onverschilligheid». 
Van die hitte hebben wij in onze 
hof niets bemerkt. Van de onver
schilligheid wel. Want waar wij 
vroeger uit alle huizen Fred De-
bruyne petrol hoorden geven als 
Eddy zijn zoveelste wonderdaad 
aan het stellen was, blijft het nu 
verdacht sti l . Zelfs Smet achter 
ons, nochtans een echte, stond 
zijn kop te schudden bij zijn mize-
rabele sjalotten, terwijl Eddy ze
gevierend over de meet bolde. 

BOOS 
De sportjoernalisten die in Duits
land de eindronde van wereldbe
ker voetbal bijwoonden en se
rieus hun best hebben gedaan 
om ons van het belang van de 

SHOW IS OVER 
De voetbalwereldkampioenschappen zitten erop. Nederland en Duits
land bleken de sterksten, en van die twee Duitsland nog een tikkeltje 
sterker dan de ander. 
Zijn er konklusies te trekken ? Zuiver sportief gezien maar bitter 
weinig, dachten wij. . 
De kampioenschappen hebben de triomf bevestigd van het professio
nalisme. Halve amateurs zoals de spelers uit de derde wereld of de 
staatsamateurs uit Oost-Europa kunnen door gebrek aan motivatie, 
aan voorbereiding, aan efficiëntie, aan steun en aan nog veel andere 
dingen nog net niet optornen tegen de professioneel klaargestoomde 
superprofs van Michels en Schoen. 
Voetbalkundig zagen wij niet veel nieuws, tenzij misschien het verder 
verdwijnen van de gespecialiseerde speler. De koördinatie in de ploeg 
is een oppertroef, en die wordt mogelijk naarmate men beschikt over 
all-roundspelers. Proces dat trouwens in het hele bedrijfsleven merk-

Het tipische van deze wereldkampioenschappen dient o.i. gezocht in 
de marge van het voetbalgebeuren zelf. Er zou daarover een boek 
kunnen geschreven worden. Hier kunnen slechts een paar voorbeelden 
vermeld worden, zoals : , , , , , • 
— de enorme belangstelling van het publiek, rond het veld en voor 
de TV Teken aan de wand van het teloor gaan van het geloof in hogere 
waarden, of verheugende manifestatie van vreugde om simpele, 
gezonde en vredelievende ontspanning ? , 
— de enorme sommen geld, hoeveelheden energie, zeeën van tiid. 
besteed aan iets dat tenslotte maar heel weinig blijvende waarde 
heeft Bewijs dat dergelijke gebeurtenissen door de geïnteresseerden 
belangrijk genoeg worden geacht om de mens van deze tijd te beïn
vloeden in zijn ideologische, sociale, politieke, ekonomische gedra
gingen en verzuchtingen ? Of gewoon een ontroerende zorg om de 
mens levensvreugde te schenken ? 
— de verbijsterende vloedgolf informatie via alle soorten van massa
media Uiting van de wens de mensen de informatie te schenken die 
ze vragen, of poging om de mensen de informatie op te dringen die 
men ergens voor hen wenselijk acht ? 
— de uitingen van nationalisme, even goed merkbaar bij de ploeglei
dingen als bij de massamedia als bij de supporters. Zijn ze uitingen 
van emotioneel verzet tegen de technische en moeizame pogingen tot 
eenmaking van Europa ? . . . . . . tA^^^mi, 
Denkt de mens die voor zijn teeveetje zit daar met aan ? Mogeliik, 
maar zou dat een verheugend verschijnsel zijn, of precies een reden 
om in de toekomst dergelijke sportmanifestaties met omzichtigheid te 
benaderen ? 

Ghesquiere gaat over 2,02 m en zou uiteindelijk kampioen van de 
Tienkamp worden. 

gebeurtenissen aldaar te overtui
gen, hebben op hun poot ge
speeld. Zij moesten in te moei
lijke omstandigheden werken. Zij 
kregen nauwelijks een woordje 
uitleg van trainers en spelers, en 
soms moesten zij nog betalen 
voor een interview. Het siert de 
sportjoernalisten dat zij hun werk 
goed willen doen. Maar zouden 
de lezers er veel om geven als 
ze in hun krant wat minder ge
vleugelde woorden en geleerde 
uitspraken konden lezen van dure 
vedetjes en wat hoog gevallen 
trainers ? Hoeven al die inter
views echt ? En wie zou het 
hardst roepen als de joernalisten 
het een tijdje* vertikten om al die 
Dnzin op te schrijven ? 

GEEN GELD 

Toevallig op de Duitse TV een 
reportage gezien over de nieuwe 
woonwijken die men daar overal 
opstapelt, en de vele klachten 
gehoord van de mensen die men 
daarin stopt. Klachten die vooral 
betrekking hadden op de naar
geestigheid van al die blokken, en 
over het ontbreken van zowat al
les wat voor kinderen het leven 
leefbaar maakt. Een afgevaardigde 
van het stadsbestuur van Mün-
chen zei dat het allemaal waar is, 
en dat men eraan dacht, maar 
dat er geen geld was om ervoor 
te zorgen. Er blijkt dus alleen 
geld te zijn voor sportspektakels. 
Het is natuurlijk waar dat in onze 
beschaving sportspektakels be
langrijker worden dan kinderen. 
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HORIZONTAAL 

1) Frans politicus aangehaald 
door Schiltz tijdens zijn op
gemerkte rede van 13 juni 

2) Anagram van «ROOS» - Twee 
klinkers 

3) Begaafde 
4] Aan Karin - Kippengeluid 
5) Oostvlaamse gemeente 
6) Muzieknoot - Nederlandse 

rivier - Sovjet-Unie 
7) Schade - Bakruimte 
8) Niet nabij - Uitkijktoren 
9) Verharde huid - Selenium 

10) Oningewijde - Ontkenning 

VERTIKAAL 

1) Langzaam - Gegroet 
2) Spil - Soort schip 
3) Westvlaamse gemeente 

Meisjesnaam 
4) Plompe - Voorzetsel 
5) Dat duurt het langst 
6) Noordamerikaan - Bevroren 

water 
7) Ezelgeluid - Voornaamste be

zigheid van een kok 
8) Bijl - Simpatieke Initialen 
9) Gezellin van Tijl - Franse 

stroom 
10) goal 

LOOPT HET UIT DE HAND ? 
Van het wielertoerisme niets dan 
goed. Altans voor de overgrote 
meerderheid van de beoefenaars. 
Bij een kleine minderheid schijnt 
het eqhter wat uit de hand te 
lopen. Gevaarlijke « stoten » op 
de weg. Wat te veel hang naar 
publiciteit. En zelfs hier en daar 
« vitessepillen ». Dit omdat hier 
en daar in het wielertoerisme een 
kompetitie-element zijn intrede 
heeft gedaan spurtjes onder
weg, regelmatigheidsklassemen-
ten en zo verder. Het is natuur
lijk te gek om los te lopen. Daar
om hopen wij dat de vele, vele 
goede sportlieden die het wieler
toerisme beoefenen zich op een 
of andere wijze zullen distan-
ciëren van de enkelen waar het 
uit de hand loopt. 

EDDY 
Het zal nu wel stilaan algemeen 
geweten zijn dat wij niet overlo
pen van simpatie voor de kapita
listische onderneming die Eddy 
Merckx is, al dragen wij de mens 
Eddy Merckx om redenen die wij 
al meermaals uiteenzetten, wél 
simpatie toe. Het kan niettemin 
niet ontkend worden dat de ron
de van Frankrijk zonder hem maar 
een héél mager beestje zou zijn. 
Zo mager dat Merckx nu al « vlie
gende ritten » moet gaan betwis
ten, en ritten winnen in de spurt. 
Het is eigenlijk een schande dat 
men zo'n bende wrakken nog dag 
in dag uit de fiets opjaagt om 
helemaal rond Frankrijk en om
streken te rijden. Van koersen 
willen wij dan nog niet eens ge
wagen. 

KAREL HEMMERECHTS 
Op een vraag of men er goed 

aan deed zoveel voetbal uit te 
zenden en of dit geen vorm van 
manipulatie is, antwoordde infor-
matiebaas Hemmerechts dat deze 
vraag duidelijk kwam van dege
nen die de maatschappij kontes-
teren en dat hij nog niets ge
merkt had van enige bedoeling 
met al dat voetbal de mensen 
« dom te houden ». Vinden wij 
vanwege iemand met een supe
rieure intelligentie wel een ge
makkelijk antwoord. Ook Godfried 
Bomans — toch een nette heer, 
en helemaal geen kontestant — 
was die mening toegedaan, en 
wij kunnen niet geloven dat Ka-
rel Hemmerechts in al die sport-
informatie geen vorm van mani
pulatie zou herkennen. Zullen wij 
zeggen : het antwoord van een 
man die staat waar hij staat ? 

^ A De kracht van Ne-
^ ^ derland is de tota
le zelfverloochening van 
elf kunstenaars zonder 
weerga, geleid ^ A 
door een genie 

M. Dubois. 

VAN DAC... 

MAANDAG 
Zweden, Oost-Duitsland, Argen
tina en Joegoslavië mogen nog 
een match spelen, maar het is 
maar voor de « frim ». Zij zijn 
zeker dat het WM-sprookje voor 
hen uit is. Vooral de Zweden, en 
in mindere mate de Oosteuropese 
ploegen, mogen fier zijn^ op hun 
prestaties. In feite nog halve 
amateurs moesten zij optornen 
tegen super-profs. De <• strijd » 
was ongelijk, maar zij hebben 
hem loyaal gestreden. 

DINSDAG 
Onze Fred Debruyne blijft zich
zelf. Uit één en dezelfde reporta
ge over de ronde van Frankrijk 
onthouden wij dat Walter Gode-
froot geschorst werd voor een 
« zotte reden ». Dat moet dan 
doping zijn geweest. En van de 
stad Dieppe wist Fred als voor
naamste historisch gebeuren de 
landing van de geallieerden in no
vember 1944 te melden. En wij 
die dachten dat de stad vooral 
gekend is door de schijnlanding, 
zo duur aan mensenlevens, in 
1942. 

WOENSDAG 
Zware dag alweer. Ronde van 
Frankrijk. Drie vier keren sport
nieuws. Drie volledige voetbal
matchen, en een stuk van de 
vierde. Zes zeven uur TV-gapen, 
zonder iets uit te voeren. Hoe
veel « daghuur » betekent dat in 
heel Europa ? Hoeveel definitief 
verloren tijd ? Hoeveel gemiste 
kans tot kreativiteit ? Wij lazen 
ooit (Roeping en krizis van het 
Westen) dat gebrek aan initiatief 
en doenkracht kenmerkend is 
voor het Westen. Gingen wij erop 
vooruit ? 

DONDERDAG 
Wij worden wellicht kompleet de
biel, want wij snappen niet wat 
de ronde Frankrijk hier in België 
komt doen. Wat hebben de koe-
reurs eraan om hier over onze 
kasseien te komen hotsebotsen ? 
Wat brengt het ons, Belgen, op ? 
En wat kunnen de enkele franken, 
die « arm Vlaanderen » kan bij
dragen, betekenen voor inrichters 
die, het kan niet anders, al zo 
stinkend rijk zijn ? 

VRIJDAG 
Toen wij pas ietwat behoorlijk 
konden lezen — en dat is héél 
lang geleden — konden wij gieren 
om de « plezante stukskens » 
die gespecializeerde joernalisten 
toen dagelijks pleegden over de 
ronde van Frankrijk. Wij lazen 
vandaag weer zo'n stukjes en 
vonden ze miserabel. Hebben wij 
geen zin voor humor meer ? Ver
minderde de kwaliteit van de 
joernalisten ? Gaat het lezerspu
bliek steeds zwaarder tillen aan 
steeds lichtere dingen ? 

ZATERDAG 
Match Polen - Brazilië. Het land 
waar de triomf van het proleta
riaat van de proletariër een on
mondig stuk angst maakte tegen 
het land waar Helder Camara we
nend de geweldloze revolte van 
het proletariaat predikt. Laten wij 
uit het stuk voetbalverdriet van 
vandaag geen ideologische kon-
kluzies trekken. En ons ook mor
gen niet vereenzelvigen met de 
parasieten van welvaartsstaten 
die misschien voor hen, maar 
lang niet voor ons allemaal be
staan. 

ZONDAG 
Vrienden en vriendinnen, morgen 
begint « de grote vakantie » ! 
Wij gaan van de gelegenheid ge
bruik maken om ook wat aan 
sport te doen. De sport die bin
nen ons — en ieders — bereik 
ligt : door de bossen « krossen ». 
Niet gebonden aan prestaties, 
overal beoefenaars, gezond, leer
rijk, spotgoedkoop, en tijd latend 
om wat na te denken... 

TOT DAC... 
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RAADPLEEG DE BESTE ARCHITEKTEN OF ... 

Enkel een degelijke voorstudie geeft U een reëel basisdokument 
in handen. Daarom bieden wij een GRATIS VOORSTUDIE VOOR 
DE KLANT. 
Ernstig werk vraagt een ernstige voorlichting. 
U kan ook onze realisaties komen bekijken ter plaatse, of op plaat
jes I Het kan allebei. 
Een afspraakje verplicht U tot niets, en biedt U ongeveer alles 
wat U zien en horen wil. De veilige weg naar wat U zou moeten 
weten. 
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11 juli bedenkingen 

S.O.S. BRUSSEL 
In alle beschaafde landen Is de naam 
van de hoofdstad een begrip, dat ver
enigt, verzoent en uitstraalt : het be
stuur én kuituur, verworvenheid én 
gemeenschappelijke verovering, hart 
én ader. 
Alleen Brussel maakt daarop een uit
zondering : een stad die een splijt
zwam geworden is op de gezonde 
stam van twee volksgemeenschappen, 
een reusachtige olievlek die twee 
stranden tegelijk bedreigt en veront
reinigt ; een stad waarvan de bevol
king voor een hoog percentage be
staat uit Vlaamse inwijkelingen en 
tot Belgen genationaliseerde buitenlan
ders ; een stad die een gepriviligieer-
de situatie te allen prijze wil handha
ven en daarom het gehele land kolo
niseert en verontrust. 
Ik geloof niet dat er een tweede hoofd
stad ter wereld bestaat die zich der
gelijke pretenties durft aanmatigen. 

VEEARTSENIJKUNDE 

De Vlamingen worden in Brussel dik
wijls gesaboteerd en achteruitgesteld 
op een wijze die altijd ergerlijk en 
soms wraakroepend is. 
Zoals bijvoorbeeld in de Brusselse 
ziekenhuizen. 
In ziekenhuizen worden mensen opge
nomen en verzorgd die lijdend, kwets
baar en hulpbehoevend zijn. In een 
ziekenhuis is het « menselijk klimaat » 
voor de patiënt ten minste zo belang
rijk als de « technische » verzorging. 
Welnu, voor de Vlamingen in Brussel 
is het menselijk klimaat in de zieken
huizen zo rot, zo ongezond, zo on
menselijk als maar voorstelbaar is 
Hoe erg het is, werd door de onder
voorzitter van de raad van beheer van 
de Vrije Universiteit te Brussel, prof. 
dr. Kornreich, met enkele wrange cij
fers geïllustreerd. 

Uit een 11 juli-rede te Merel-

beke uitgesproken door dr. jur. 

K. Van Rijn. 

Op 464 artsen, die werkzaam zijn in de 
drie universitaire ziekenhuizen van de 
Brusselse KOO, zijn er 74 Vlamingen, 
dit is amper 16 th. 
En in de KOO-ziekenhuizen van Eisene, 
St Gillis, Anderlecht, Schaarbeek en 
Etterbeek, zijn er welgeteld 6 Vlaamse 
geneesheren op 230, dit is minder dan 
3 th. 
U begrijpt wel dat in zulke ziekenhui
zen een gesprek tussen Vlaamse pa
tiënt en frankofone arts nauwelijks 
kan worden gevoerd. 
Van een klimaat van begrip en ver
trouwen kan geen sprake zijn. 
In feite draagt een medische behande
ling in die omstandigheden meer de 
kenmerken van veeartsenijkunde dan 
van geneeskunde, die naam waardig. 

HET VLAAMS ONDERWIJS 
TE BRUSSEL 

Dat het met het Vlaams onderwijs te 
Brussel niet zo rooskleurig gesteld is, 
weet onderhand iedereen wel. De we-
dennvoering van de « vrijheid van het 
gezinshoofd » en de arrogante houding 
van de Brusselse gemeentebesturen 
die hardnekkig Vlaamse kinderen blij
ven verbannen naar bouwvallige en 

onafgewerkte schoolgebouwen zijn tot 
ver in het Vlaamse land bekend. 
De werking van de trekpaarden van 
het Vlaams Onderwijscentrum mag 
dan totnogtoe lofwaardig geweest zijn 
en bijzonder grote verdiensten hebben 
gehad, de aktiemiddelen bleven maar 
ai te veel beperkt, zodat er tot van
daag eerder tegen de bierkaai werd 
gevochten. 
Het aantal leerlingen liep op één jaar 
terug met 4 th, wat een afgeremde 
daling betekent tegenover de vorige 
jaren. 
Maar die 4 th Is nog een alarmerend 
cijfer, want in werkelijkheid gaat het 
om niet minder dan 548 leerlingen die 
ook dit jaar nog het Vlaamse onder
wijs ontvluchtten. 
Alle cijfergegoochel ten spijt moeten 
we vaststellen dat het nederlandstalig 
onderwijs te Brussel nog steeds blijft 
achteruitgaan. 

HERTOGINNEDAL 
EN GEEN EINDE 

Elf jaar geleden werd in het beruchte 
Hertoginnedal, waar aan de vooravond 
van 11 juli de Vlaamse meerderheid 
werd verkwanseld, bij wijze van 
troost voor de beroofde en berooide 
Vlamingen de taaipariteit in de hogere 
administratie van de tot 19 gemeenten 
uitgebreide Brusselse agglomeratie 
uiterlijk per 1 september 1973 beloofd. 
Dat was een stuk van de koehandel : 
50 % voor de Walen in de hogere 
staatsambten en 50 % voor de Vla
mingen in Brussel. 
De meerderheid in de staat en in de 
regering werd geruild voor een pari
teit in de hoofdstad. 
In de kapitulatievoorwaarden van Her
toginnedal werd benevens deze •> ka
pitale » gunst voor de Vlamingen ook 
bepaald dat de taalgrens definitief 
vaststond. Komen en Moeskroen wer
den door de Vlamingen opgegeven en 
de Voer kwam definitief naar Limburg. 
Doch wat zien we ? 
Het merendeel der Brusselse burge
meesters blijft weigeren de taalwet
ten toe te passen en de pariteit in de 
hogere kaders tot stand te brengen. 
De Voer kwam inderdaad naar Vlaan
deren, maar de vreugde was van korte 
duur. 
Zo Vlaanderen gehoorzaam de kop 
neerlei en de wet in Komen en Moes
kroen eerbiedigde, gingen de Luike-
naars in de Voer in de aanval en in 
het verzet. De rest van de Voer-tra
gedie is bekend. 
Vlaanderen betaalde in Hertoginnedal 
voor een Vlaamse Voer, en het eindigt 
met een dode mus in de hand. 
Vlaanderen betaalde in Hertoginnedal 
voor een Vlaams Brussel, maar voor
lopig hangt die vogel nog in de lucht. 
Hertoginnedal zou de allerlaatste toe
geving zijn, maar de grondwetswijzi
ging van 1969-1970 werd intussen een 
nieuwe. 

NEFASTE GRENDELGRONDWET 

De bepalingen van die grendel-grond
wet speelt de Vlamingen thans lelijke 
parten. 
Daarin werd namelijk vastgelegd dat 
er drie gewesten zouden komeniVlaan-
deren, Wallonië en Brussel. 
De grenzen van het gewest Brussel 
werden daarbij niet vastgelegd, wat 
niet zo toevallig gebeurde... 
In het artikel 107 quater van die grond
wet werd tevens bepaald dat, voor de 
uitvoering van de gewestvorming, een 
tweederde meerderheid nodig is in 
Kamer en Senaat en daarbij nog eens 
een gewone meerderheid in de Franse 
zowei als in de Nederlandse taalgroep 
van het parlement. 
Daardoor werd zo ongeveer alle Vlaam
se politieke wisselmunt verkwanseld. 
Het was niet moeilijk te voorspellen 
wat er nu gebeurt : dat de gewest
vorming eenzijdig door de Vlamingen 
zou moeten worden betaald. 

Wij hebben onze meerderheid moeten 
prijsgeven, de pariteit toekennen In 
de ministerraad en door de fameuze 
alarmbel werden onze handen afge
sneden. Al wat wi j nu moeten meema
ken is een gevolg van die fatale erfe
nis van de grondwetsherziening anno 
1970. 
En zo zouden we de grieventrommel 
verder kunnen laten draaien, maar dat 
helpt ons niets vooruit. 
Alleen door een eensgezind doorge
voerde aktie kunnen de zaken recht
gezet worden. 
Op staatkundig terrein worden geen 
geschenken gegeven. 
Recht is er om afgedwongen te wor
den. 
Macht is er om uitgeoefend te worden. 
Vlaanderen moet nu eens klaar on 
duidelijk zeggen wèèr het op staat en 
er ook zo naar handelen. 
Zonder toegevingen. Zonder kompro-
missen. 

Zo zag • Gal » van « De Nieuwe » een 
strijdbare Vlaamse leeuw. 

BRUSSEL TEGEN VLAANDEREN 

Daar waar het om de toekomst van 
een volk gaat, is elke zwakheid laf
heid. 
Brussel moet nu eens leren te aan
vaarden dat het een stad is, beschik
kend over alle rechten en prerogatie
ven van alle steden in dit land, niet 
minder, maar ook niet méér. 
Bovendien is Brussel, zolang zij de 
pretentie heeft de hoofdstad van dit 
land te zijn, als hoofdstad van een 
drieledig land verplicht, die onder
scheiden taal- en volksgemeenschap
pen op gelijke voet te behandelen, wat 
konkreet betekent dat de Vlamingen 
precies evenveel recht tot spreken 
moeten hebben in het bestuur van de 
hoofdstad als de frankofonen. 
Weegt die verplichting te zwaar, dan 
wordt Brussel afgeschreven als hoofd
stad en dan komt er een eind aan de 
enorme materiële voordelen die zij 
sinds méér dan 140 jaar uit die status 
heeft gehaald. 
Als we ons niet onwrikbaar op dit 
standpunt houden, dan wordt het fede
rale België dat, hoe dan ook in de 
maak is, voor de Vlamingen de meest 
groteske fopperij uit de geschiedenis. 
Het is niet moeilijk te voorspellen dat 
in een België, bestaande uit drie ge
lijkwaardige gewesten, Brussel zich 
steeds aan de zijde van Wallonië zal 
opstellen, zodat Vlaanderen met een 
bevolkingscijfer dat dit van Brussel en 
Wallonië samen gevoelig overtreft, 
zou worden vastgespijkerd in een blij
vende minorizering. 

Op die manier kan de stad Brussel 
zich in de federale staat België op
stellen als nationale scheidsrechter. 
We moeten ons geen illusies maken : 
Brussel zal dit in alle vitale omstan
digheden tegen Vlaanderen doen. 

DIT WIL HEEL VLAANDEREN 

In het besef van de tragische toestand 
In Brussel en van de groeiende bedrei
ging van Vlaams Brabant moeten alle 
Vlamingen zich aan de zijde scharen 
van het Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen, van het Davidsfonds. van 
het Vermeylenfonds, van het Willems
fonds en van de Vlaamse Volksbewe
ging met volgende prioritaire eisen : 
1. Het toekomstig gewest Brussel mag 
zich niet uitbreiden bulten de 19 ge
meenten. Wij willen van géén grijparm 
op Vlaams Brabant weten I 
2. Federalisme met drie wordt kor
daat afgewezen. Wij zullen nooit aan
vaarden dat aan de hoofdstad Brussel 
dezelfde macht wordt verleend als aan 
Vlaanderen en Wallonië. Brussel zal 
géén derde macht worden. 
3. De taalwetgeving van 1963 moet in
tegraal toegepast worden door de 
Brusselse gemeentebesturen en de on
willige, saboterende burgemeesters 
moeten desnoods afgezet worden. Na 
de laatste wereldoorlog werden heel 
wat mensen voor heel wat minder 
incivisme zwaar gestraft ! 

4. De taaifaciliteiten in de zes Brus
selse randgemeenten moeten defini
tief afgeschaft worden. Het gaat om 
onze bodem, en die is en blijft Vlaams! 
5. Grotere en krachtigere randfedera-
ties moeten rond Brussel opgericht 
worden teneinde de uitbreiding van de 
beruchte olievlek onmogelijk te ma
ken. 
6. Een afzonderlijk kiesarrondissement 
Halle-Vilvoorde moet onverwijld tot 
stand gebracht worden, teneinde te 
voorkomen dat Vlaamse stemmen nog 
verder worden misbruikt voor anti-
Vlaamse kuiperijen ! 
7. De provincie Brabant dient gesplitst 
te worden teneinde de oprichting van 
een afzonderlijke provincie Vlaams 
Brabant mogelijk te maken en zodoen
de een dam tegen verdere verfransing 
van dit gebied op te werpen. 

WIJ BETOGEN 
IVIASSAAL 
TE HALLE 
OP 24 NOVEMBER 

Het ogenblik is méér dan ooit geko
men dat de Vlaamse gemeenschap 
zich als één man zou opstellen, en 
niet alleen met woorden, maar vooral 
met daden, Brussel en Wallonië zou 
diets maken dat aan alle verduldigheid 
een einde komt. 
Het ogenblik is méér dan ooit geko
men dat Vlaanderen het eens en voor
goed duidelijk zou stellen en er hard
nekkig zou aan vasthouden dat de ge
westvorming niet meer zal worden 
betaald door nieuwe Vlaamse toege
vingen, dat een federalisme met drie 
onverbiddelijk verworpen wordt en dat 
er van een uitbreiding van Brussel 
gewoonweg geen sprake kan zijn. 
Nu niet, later niet, nooit meer ! 
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