v^

^Sr'v-;?^-'*-" l ^ B e i w ^ ^ * - ^

Hlaaiis
nsNioiiaal
mKekblad
DRUKPERSSTRAAT. 20, 1000 BRUSSEL — TEL. 02/217.97.98 — 21e jAAR nr 16 — ZATERDAG 19-4-75 — PRIjS : 14 F

<' ^.

..^^.... ..^ ^ ^

'^'

iC

De Volksunie heeft besloten, de zittingen van voorlopige Vlaamse
en Brusselse gewestraden tot nader order niet meer bij te wonen. In
deze thans totaal gedevalueerde instellingen zal de CVP-PVV alleen
zitten, vermits de BSP van meet af de zittingen van de Vlaamse gewestraad boykotte.
De redenen die tot dit besluit hebben geleid werden vorige dinsdag
tijdens een perskonferentie door partijvoorzitter Van der Eist toegelicht. Hij herinnerde aan zijn interpellatie op 20 maart jl. over de voorlopige gewestvorming. De bedoeling was eensdeels een zekere opheldering en geruststelling inzake het fundamenteel probleem te verkrijgen en anderdeels te vernemen wat zou ondernomen worden ter bescherming van de Vlamingen in het Brusselse gewest. Het antwoord
van premier Tindemans was effenaf ontgoochelend, wat nog werd geaksentueerd door een ronduit verontrustende verklaring van PSC-voorzitter Nothomb. Ten overvloede stelden we vast, dat het FDF na het
voor de Vlamingen ontgoochelend antwoord van de premier, het vertrouwen in de regering stemde door goedkeuring van de meerderheidsmotie !
Wij wensen een gewestvorming, die we moeten verwerpen en veroordelen niet te steunen. Onze partijvoorzitter zette dan de redenen uiteen waarom de VU voorlopig zal wegblijven uit de zittingen van de
Vlaamse en Brusselse gewestraden. Wij citeren :
« Op alle gebieden ontvlucht de
regering haar verantwoordelijkheid en schuift zij de problemen
op de lange baan om geen beslissingen te moeten nemen.
Er moge aan herinnerd worden
dat destijds, nu reeds jaren geleden, toen aan de Vlaamse meerderheid in het parlement gevraagd
werd ée Waalse eisen in te willigen en op nationaal vlak allerlei
maatregelen genomen werden die
eenzijdig en in aanzienlijke mate
de Franstaligen bevoordeligden —
zoals de pariteit in alle departementen en parastatale instellingen tussen de twee taalkaders
vanaf de graad van direkteur ; de
pariteit in de regering ; de dubbele meerderheden in het parlement ; de alarmprocedure — tevens plechtig beloofd werd dat in
het
hoofdstedelijk
gebied
de
Vlaamse minderheid dezelfde bescherming zou bekomen. Van deze
plechtige beloften is niets in huis
gekomen. In 1975 worden o.m. de
taalwetten van 1963 nog steeds
niet nageleefd.

ONAANVAARDBAAR

PRECEDENT

De wijze waarop de voorlopige
gewestvorming, zonder de grondwettelijke vereiste meerderheid,
door de regering doorgevoerd
wordt dreigt toestanden te scheppen die, onder het opschrift «voorlopig», een zware hypoteek leggen
op de toekomst.

Het is een fopperij enerzijds te
spreken over de noodzakelijkheid
van een nieuw gesprek van gemeenschap
tot
gemeenschap,
doch anderzijds een gewestvorming door te voeren die ons voor
voldongen feiten plaatst en waarbij geen rekening wordt gehouden
met de bezwaren van één gemeenschap, de Vlaamse gemeenschap.

SCHIJNVERTONING
Het feit alleen reeds dat men
thans alles, met inbegrip van de
grenzen van het Brusselse gewest
en van de positie der Vlamingen
in dit gewest, opnieuw in bespreking wil brengen bewijst dat de
eenzijdige toegevingen van de
Vlamingen bij de grondwetsherziening nutteloos geweest zijn en
dat van hen opnieuw toegevingen
geëist worden.
En dit alles voor een beschamend
imbroglio, waar niemand nog de
verantwoordelijkheid
wil
opnemen.
De Volksunie heeft dan ook besloten vooralsnog geen vergaderingen van de gewestraden meer
bij te wonen. Wij hebben vastgesteld dat in de Vlaamse gewestraad zelfs niet mag gesproken
worden over de situatie in de
Brusselse gewestraad of in het
Brussels gewest. In belangrijke
(lees door op biz 3)

VU PLBT REEDS liMO VOOR INKONENSBELBD
De Volksunie is de eerste politieke partij in dit
land geweest om, bij de huidige stand van zaken,
te pleiten voor een duidelijk omschreven inkomensbeleid. Op haar kongres van 1971 werd deze eis uitdrukkelijk gesteld en uitvoerig sociaal-ekonomisch
gemotiveerd.
Op 26 september 1974 heeft de Volksunie zich andermaal voor een inkomensbeleid uitgesproken, in
de betekenis die de ekonomische wetenschap en
de politiek aan deze term verleent. De eis was een
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onderdeel van een samenhangend antl-inflatleprogramma dat de partij aan de openbare mening
voorlegde, in een tijd dat regering en meerderheidspartijen de kern van de kritische ekonomische toestand nog steeds uit de weg gingen.
Op een perskonferentie op 16 januari jl., waar een
verder uitgediept anti-inflatieprogramma aan de
media werd voorgelegd, heeft de VU haar Inkomensbeleid gepreciseerd.
(lees door op bIz 3)
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NOLS-PROPAGANDIST

mijn eer als nationalist dat de
VMO nog nooit bewapend Is geweest, en het altijd zij zijn die
ons beschermen.
2) Wat betreft dat uniform : van
mensen die zichzelf demokraten
noemen, vind ik het allerminst
demokratisch anderen te verbieden uniformen te dragen. En wat
voor uniformen : 'n grijs hemd en
'n zwarte das, en soms nog een
legerjas tegen de waterkanonnen.
3) U weet even goed als ikzelf,
dat « fascist » een scheldwoord
zonder inhoud is en dat de VU
zelf, vroeger en nu, het nog dikwijls genoeg naar het hoofd geslingerd krijgt, dus waarom het
gebruiken ?
Gelieve U nu eens echt demokratisch te tonen, en neem deze lezersbrief op.
Nog steeds VU-aanhanger.

• De Brusselse burgemeesters
vragen om incidenten » schrijft P.
Martens. Ja, natuurlijk ! En de
Vlamingen zijn zo goed ze hen te
geven.
Hoe men het moge draaien of
keren, het FDF heeft zijn grote
doorbraak te danken aan het verkiezingsincident
met
dodelijke
afloop van enkele jaren geleden,
en de sluwe uitbuiting ervan.
Maar bij de laatste verkiezingen
M.R., St MIchiels.
kende het FDF een duidelijke
achteruitgang. Dus ? Juist. Nieuwe incidenten En liefst nog een
met dodelijke afloop voor de ene
of andere FDF-plakker. De Vlamingen worden door Nols uitgedaagd en spelen blindelings zijn
NOODKREET
spelletje mee. Ondertussen krijgen ZIJ de klappen en zijn tegelijkertijd Nols zijn beste propaVerheugd om de spontane hulp,
gandisten te Brussel O, ik weet
ons verleend in de vorm van geldat de eisen
gerechtvaardigd
delijke bijdragen, danken wij de
zijn, maar het is de Brusselse
vrienden schenkers van de gemassa die zulks moet begrijpen.
meenten
Kraainem,
Mechelen,
Hoe gaan TAK-mensen dat bereiVilvoorde, Brugge, Buken, Tervuken ?
ren. Gent, Mechelen, Brussel,
En aan de VU-parlementsleden
Dendermonde, Hasselt, Leuven,
zou ik willen voorstellen, een
Aalst, Knokke-Heist, Impe, Stbeetje minder herrie te SchaarLambrechts-Woluwe, Bissegem beek, maar meer onverzettelijkSterrebeek en Volksunie vzw
heid als er nog eens een SteenBrussel.
okkerzeel moest komen. Want
Door hun gebaar van medevoelen,
tweetalige bordjes te Schaarhebben zij getoond dat solidaribeek wegen met op tegen de uitteit voor hen geen ijdel woord
breiding van de faciliteiten rond
is. Hun milde gift geeft ons de
Brussel
mogelijkheid voor de komende
Nog eens • bij de laatste verkiegemeenteverkiezingen een doelzingen kende het FDF een gevoematige propaganda te voeren.
lige achteruitgang en de VU won
Van jaar tot jaar komen meer
stemmen bij te en rond Brussel.
overtuigden onze rangen vervoeWij schijnen niet goed te begrijgen. Volksvreemde veroveraars
pen wat dat voor ons kan beteen andere « Flamands d'expreskenen als die strekking zich in
sion franpaise » moeten ervaren
de toekomst mocht doorzetten.
dat onze leuze « geen duim breed
Laten wij dus niet de rol van proVlaamse grond meer » voor hen
pagandist voor de bende van Nols
een harde werkelijkheid wordt.
spelen
Het is voor de vrienden-schenkers een gewetenszaak en een
G.T., St. Truiden
gevoel van voldoening, te weten
dat hun steun besteed wordt aan
de toekomst van ons Vlaamse
land en zijn volk, en niet alleen
te denken aan de wagen en de
zon.
VMO
Onze dankbetuiging gaat ook naar
de redaktie van ons weekblad
« Wij », die begrijpend en bereidwillig de kolommen van haar blad
Ons aller « Wij » heeft er de laatopenstelde voor onze oproep.
ste tijd nogal werk van gemaakt,
Nogmaals aan allen dank en harde VMO in een slecht daglicht te
telijke Vlaamse groeten.
stellen. Ik ben zelf geen lid van
VMO of Were Di, maar de manier
F.B.
waarop bepaalde « Wij -reporters deze idealisten behandelen,
Penningmeester
stuit mij toch werkelijk tegen de
VU-afdeling Sterrebeek borst I
Wezembeek-Oppem.
Soms twijfel ik wel eens of ik
het VU-weekblad in handen heb,
dan wel een Amada-pamflet. Onlangs nog werd verslag uitgebracht van de Vlaamse studentenbetoging te Gent De tegenbetogers waren RAL, AMADA, maar
uw blad vermeldt ze als betogers,
VLAMINGEN IN SCHAARBEEK
terwijl U van het feit, dat zij met
stokken gewapend, betogers aanvielen, blijkbaar niets schijnt af
Burgemeester Nols heeft tijdens
te weten. De « Gazet van Antwerzijn perskonferentie een paar zapen » was nochtans duidelijk geken uitgekraamd, die me ten
noeg geweest I
zeerste doen twijfelen aan zijn
Na het veelbesproken « Ijzerbegeestelijk evenwicht. Want als
devaartincident » spuwde « Wij »
hij door zijn hevige haat tegen
eens te meer haar gal over de
de Vlamingen niet uit dit evenVMO en dit zonder de ware toewicht IS gehaald, dan is hij van
dracht van het verhaal na te
een
uitzonderlijk
gevaarlijke
gaan. ledere kleine volksnationakwaadwilligheid.
list juichte de VMO-aktie tegen
Buiten het feit dat hij de Walen
het smaadstuk van Verhoye toe...
wilde ophitsen door te gewagen
• Wij • ontdekte echter weer eens
van « les gens du Nord », die
de VMO... als bedreigers van de
Charleroi zouden bedreigen, heeft
demokratie.
hij zijn kwaadwilligheid bewezen
De meest besproken VMO-aktie,
door aan Vlamingentellerij
te
« Operatie Brevier » of « de zaak
doen in zijn gemeente. Het waVerschaeve » scheen voor « Wij »
ren er, zo telde hij, 15 % een
taboe. Wij maken het zelfs mee
paar jaar geleden en nu blijven
dat in Antwerpen de affiches van
er nog ongeveer 10 % over i
de VMO (Europa sterk) door VUIk woon in Schaarbeek en dan
mensen worden overplakt.
nog niet in het meest Vlaamse
Soms heeft U het ook over de
gedeelte, maar in een buurt waar
« gewapende, geüniformeerde fahet verfransende leger (te beginscisten ».
nen met de eerste echte Franse
1) Ik mag zeggen dat ik reeds
officieren van de vorige eeuw)
heel wat (verboden) betogingen
duchtig verfranst heeft. En toch
heb meegemaakt en Ik zweer op
weet ik dat 80 % van de kruide-

WIJ t

overal ter wereld, in eigen land
is het de taal bij alle belangrijke
manifestaties, in de diplomatie,
op
internationale
kongressen,
enz... enz...
Om een taal te leren volstaat het
niet, hiervan schoolse kennis op
te doen ; nodig is vooral, ze te
horen en te spreken. Een gelegenheid om dit te doen, in een
Engels
sprekend
milieu
zelf,
wordt U geboden door het volgen van de vakantiekursussen
gedurende juli en augustus in
Ierland en Groot-Brittannië.
Voor verdere inlichtingen hierover en inschrijvingen kunt U
zich wenden tot :
F. VAN RANSBEECK
Edingsesteenweg, 51
1700 ASSE

Tel. : 02/452.76.60
(na 18 uur).

DE SCHIM VAN
CHARLES WOESTE

niers, de bakkers en de beenhouwers
hardwerkende
Vlamingen
zijn. Voor de andere ambachten
en beroepen is het percent lager,
maar in alle geval veel hoger dan
meegedeeld door teller Nols.
Door het feit dat praktisch geen
enkele Vlaming — vaak zelfs niet
als hij er uitdrukkelijk om vroeg
— zo een identiteitskaart in het
Nederlands kreeg, zijn de meeste
Vlamingen op deze wijze bij de
franstaligen gerekend.
Tenslotte is er op gebied van onderwijs door de gemeente zodanig gewerkt tegen de Vlaamse
scholen, dat de meeste ouders,
tenzij ze bewust vlaamsgezind
waren, hun kinderen vlug in de
Franse school, die overal goed
bereikbaar was, staken.
Sedert Nols nu ook nog de apartheid heeft ingevoerd, hebben de
Vlamingen in Schaarbeek nog
meer dan elders in het Brusselse
te lijden van de bekende sociale
druk (cfr. studie van Mr. Edgard
Van Cauwelaert - oud-voorzitter
van het Vlaams Komitee).
In plaats van als « getekende flamingant » naar het ene Vlaamse
loket te gaan, blijft hij vlug en
voorzichtig aanschuiven waar ze
hem in het Frans bedienen !
Toch hebben de jongste gemeenteraadsverkiezingen
in
Schaarbeek veel meer dan 10 % overtuigde Vlaamse stemmen doen
kennen. Het is door de schuld
van Van den Boeynants dat er
toen niet minstens drie Vlaamse
gemeenteraadsleden werden verkozen.
Indien gemeenteraadslid De Kerpel nu openlijk de Vlamingen van
Schaarbeek blameert, door te pas
en te onpas openbaar te maken
dat hij het enige Vlaamse gemeenteraadslid is, dan is zulks
de schuld van Van den Boeynants. Er mocht met VU of Rode
Leeuwen geen kartel worden afgesloten. Met het gevolg dat
deze lijsten moesten afzonderlijk
opkomen.
Er is dan ook geen enkele reden
om fier de krop op te blazen en
te doen zeggen : ik ben het enige
Vlaamse gemeenteraadslid. Het
is eerder een reden om beschaamd in de grond te kruipen
en zich zo stil mogelijk te houden. Trouwens, wie niet aanwezig was in Halle, die heeft tot
plicht stil en bescheiden te zwijgen. In Halle was volksvertegenwoordiger De Kerpel met geen
oog te bespeuren.
Maar niet alleen in 1970 werd de
mogelijkheid om in Schaarbeek
meer dan één Vlaams raadslid te
verkiezen, verkorven door eigengereidheid
en bedilzucht van

Van den Boeynants. Ook bij de
gemeenteraadsverkiezingen
van
1964 werd alle Vlaamse weerbaarheid verkwist om één Vlaamse kandidaat te beoordelen en op
het onverdiende voetstuk te tillen. In plaats van te doen zoals
in Etterbeek, waar dank zij een
handig gebruik van de voorkeurstemmen, vier Vlamingen werden
verkozen, mocht dit in Schaarbeek niet gebeuren.
Alles wat Vlaams was — tot zelfs
de VU — werd voor de wagen
van één man — de alleenstaander De Kerpel — gespannen. De
andere Vlaamse kandidaten mochten geen deel van de voorkeurstemmen krijgen. Gevolg : één
schamel verkozene, die alzo de
Vlaamse zaak belachelijk maakte
in het Brusselse. Want, overal
kan men nu verwijzen naar het
magere Vlaamse resultaat
in
Schaarbeek.
Zoals men dit trouwens nu ook
doet ; zodat zelfs vele Vlamingen
zich ongerust maken als ze horen dat er maar één verkozene is
in Nolsville.
Maar, wees overtuigd Vlaamse
vrienden, er zijn veel meer Vlamingen in Schaarbeek dan raadslid De Kerpel en burgemeester
Nols doen vermoeden. Het komt
erop aan ze vertrouwen te schenken en ze de kans te bieden om
vruchtbaar gebruik te maken van
de mogelijkheden, die de gemeentewet biedt of door kartel
te vormen.
Zolang er in de 19 Brusselse gemeenten geen afzonderlijke kieverslijsten voor Vlamingen en
Walen bestaan, is een zo vruchtbaar en zo eerlijk mogelijke verstandhouding onder de Vlaamse
kandidaten nodig. Er zal dan volgend jaar in Schaarbeek eindelijk
opnieuw meer dan één Vlaams
raadslid zijn.
J.C, Schaarbeek

ENGELS TWEEDE TAAL

In onze huidige samenleving is
de kennis van het Engels voor de
moderne Vlaamse jeugd onontbeerlijk, het is een onmisbaar
middel geworden om zich in het
latere beroepsleven een weg te
banen ; daarom laten Vlaamse
ouders hun kinderen niet achteruit stellen, maar opvoeden tot
eerste rangsburgers.
Voor de internationale relaties is
het Engels de voertaal, nagenoeg

Charles Woeste is nog onder ons.
Zijn schim domineert de katolieke partij, die vandaag — op
een spellingwijziging na — de
naam draagt van haar daensistische tegenstander, de Kristene
Volkspartij
van
Plancquaert,
Daens en De Backer.
'De ' systematische verdachtmaking van de daensisten door de
partijkatolieken is reeds klassieke geschiedenisstof 'geworden.
Maar tot het voltooide verleden
behoort het alleszins nog niet.
Integendeel. In wezen is immers
niets veranderd in de strijdmethode van de katolieke partij tegen haar Vlaams-nationale tegenstander, driekwart eeuw geleden
het daensisme, vandaag de Volksunie.
Wie de standpunten en de kommentaren van de katolieke redakteuren over de Vlaamse betogingen te Schaarbeek leest, moet
ook eens de katolieke pers van
omstreeks 1900 nalezen, toen die
daensistische meetings kommentarieerde. Dé lézef zaf slechts
één onderscheid opmerken : in
1900 was het alles doorzichtig,
plat en grof, vandaag is het geraffineerd en slijmerig-opportunistisch.
Maar ook in de taal en de stijl
van de katolieke regeerders is
niets fundamenteels gewijzigd.
Tindemans' uitspraken m.b.t. de
Vlaamse betogingen kunnen best
in de mond van Woeste liggen.
Alleen ook weer wat geraffineerder vandaag. En in het Nederlands, wat Woeste nog niet kon.
De partij-katolieken zijn vandaag
nog steeds wat ze driekwart
eeuw geleden waren. Als iemand
zijn recht opeist, komt het voor
hen altijd ongelegen, want zij
kiezen steeds de voordelige kant
van de schreef...
F.J.V., Erembodegem.
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GEEN VU-MEDEWERKING AAN DRIELEDIGE
GEWESTVORMING

VOLKSUNrE VOORLOPIG WEG
UIT GEWESTRAAD
(vervolg van biz. 1)
kwesties zoals de verdeling en de
toewijzing der kredieten, de herstrukturatie der geregionaliseerde
diensten en instellingen, worden
noch de gewestraden, noch de
kultuurraden, noch het parlement
zelfs maar geraadpleegd. Aan een
schijnvertoning wensen wij niet
langer deel te nemen. Niet zonder
wantrouwen hebben wij aanvanke-

lijk een afwachtende houding aangenomen, t.o.v. de gewestvorming ; thans is voor ons het
ogenblik gekomen om er duidelijk
stelling tegenover te nemen.
Na het antwoord van de eersteminister op mijn interpellatie is
het voor ons onmogelijk nog langer een afwachtende houding aan
te nemen, nog langer enige medewerking te verlenen, al was
het maar door onze aanwezigheid
in de gewestraden.

WIJ EISEN KLAARHEID
Wij eisen in de eerste plaats
vanwege de regering en vanwege
de partijen die deze regering
steunen klaarheid. Wij willen geen
gewestvorming met drie. Er zijn
in dit land slechts twee grote gewesten, zoals er twee grote gemeenschappen zijn. Het derde gewest, het Brusselse gewest, kan
of mag geen gewest zijn zoals de
anderen. Het kan slechts een gebied zijn waar beide gemeenschappen op voet van gelijkheid
elkaar ontmoeten en naast en
met mekaar leven. Dit veronderstelt een bizornJere regeling en
het naleven van de beloften aan
de Vlamingen gedaan ten tijde
van de grondwetsherziening.
Overigens is de Volksunie meer
dan ooit overtuigd dat de enige
uitweg slechts te vinden is in een
konsekwent, eerlijk en loyaal
doorgevoerd
federalisme
met
twee ».

VU PLEIT REEDS LANG
VOOR INKOMENSBELEID
(vervolg van bIz. 1)
GEPUBLICEERD SEDERT JAREN...
Men had mogen hopen dat in de
informatie en de politieke aktie
de houding van de Volksunie zou
opgemerkt zijn, en gekommentarleerd (in de ene of in de andere
zin). De stellingname van de
Volksunie bleef niet onbemerkt.
In wetenschappelijk-ekonomische
kringen, aan de top van het bedrijfsleven en in sindikale milieus
vonden de teksten van de Volksunie enige waardering. Maar onze
partij kan slechts in zekere mate
de « nieuwsmarkt • — wat een
afschuwelijk woord... — beïnvloeden. Hoe dan ook, de Vlaamsnationale partij heeft gedaan wat
ze kon om haar standpunten inzake inflatie, inkomensbeleid en
krisis van het ekonomisch bestel
bekend te maken.

DOODGEZWEGEN
Het ergert ons toch enigszins
dat ,in de jongste dagen, zekere
kringen in de regeringspartijen
en enkele media thans een toon
aanslaat alsof de Volksunie op
dit gebied geen standpunten had
ingenomen. De ontwikkeling van
de ekonomische toestand heeft
nu ook de logge grotere partijen,
belangengroepen en ministeriële
departementen ertoe gedwongen
te gaan denken aan, en in het
openbaar te spreken over een
eventueel inkomensbeleid. Dat Is
hun goed recht, en trouwens hun
taak en zelfs hun plicht. Maar is
het niet een beetje In strijd met
de regels van het « fair play » dat

TAK-TOERISTEN
« BEZOEKEN »
BINNENLANDSE
ZAKEN
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hierbij de Volksunie, haar antiinflatieprogramma en haar voorstellen
inzake
inkomensbeleid
stelselmatig worden doodgezwegen ? Erger nog : in strijd met
de feiten wordt gezegd dat de
Volksunie, als een laatkomer, nu
óók iets over inkomens- en prijzenbeleid tracht in het midden te
brengen.

IN DE JUISTE LIJN
Senator Claes heeft terzake een
rechtzetting aan «De Standaard»
laten geworden, die er in zijn
nummer van 14 april melding van
maakt. In de Volksunie gaat men
al sedert maanden praktisch elke
dag na wanneer eindelijk ook
van andere zijde iets inzake inkomensbeleid naar voren werd
gebracht. TeHcens als dit gebeurde, deed het ons genoegen, ook
als de gepubliceerde opinie niet
met de onze strookte. Het bleek
dan steeds dat we ons met onze
beschouwingen en bekommernissen in het centrum van de ekonomische werkelijkheid bevonden.
Of het nu de Nationale Bank was
of de Société Générale in de door
haar gepubliceerde teksten ter
gelegenheid van haar jaarverslag
en balans, of wel in sindikale milieus, of in de Centrale Raad
voor het Bedrijfsleven, of op het
vorige zondag te Gent gehouden
Vlaams Wetenschappelijk Ekonomisch Kongres : steeds mochten
we ondervinden dat de vraagstukken die door de Volksunie prioritair gesteld waren Inderdaad op
het voorplan stonden, en dat
onze programma's en remedies
« ad rem » waren.

GEEN ACHTERBLIJVERS
Nog één enkele overweging willen wij eraan toevoegen. We nemen in de Volksunie niet de houding aan van de ijdeltuiten die
menen dat ze het allemaal het
eerst en het best geweten hebben, en dat al de anderen, die nu
aan het woord komen, ons napraten of ons afschrijven. De ekonomische wetenschap en de sociaal-ekonomische analyse worden godzijdank door velen in dit
land deskundig beoefend, de
Volksunie heeft er het monopolie
niet van, en ook in andere partijen kan zinnig gedacht en geschreven zijn over
dergelijke
vraagstukken. Maar het gaat niet
op dat de Volksunie, in strijd met
de feiten, afgeschilderd wordt als
een achterlijk taaipartijtje dat onkundig is inzake sociaal-ekonomische teorie en politiek, de leer,
de praktijk, de literatuur, de wetenschappelijke
disciplines
en
wie Vlaanderen onpartijdig beziet,
weet dat dit niet waar is, en dat
de onwetenden en de achterlijken op dit gebied buiten de VU
zijn te zoeken.
We hopen dat in politieke, wetenschappelijke
en
joernalistieke
kringen de feiten niet zullen verzwegen worden. De regeringspartijen
en de sociaal-ekonomische belangengroepen hebben
niet het monopolie van de wetenschappelijke onderlegdheid en inzake kennis van deze tijd en van
zijn knelpunten, zijn aspekten en
zijn achtergronden, behoren de
VU-mensen écht niat tot de achterblijvers.
Hektor de Bruyne
Senator.

TAK bedenkt er elke keer wat anders op. Verleden week vrijdag (11-4)
« bestormden » leden van het Taalaktiekomltee het ministerie van
Binnenlandse Zaken nadat ze als toeristen met boterhammen en koffietermossen in een bus waren aangekomen. Ze hadden zelfs een tafelkleed mee dat ze achteraf door de ramen van het gebouw hingen. Een
eigenaardig tafelkleed nog wel, er stond op te lezen : « Nols buiten !
TAK ». In een van de burelen waar de manifestanten zich opsloten
hjEingt een bordje aan de muur : « ie suis Ie seul lei è me crever au

EENZI1DI6E
VERONTWAARDIGING
Onder de titel « Huurlingen » publiceerde « Volksgazet » een
hoofdartikel om het feit te hekelen dat de liberaal Baguette
een kieskampanje van miljoenen voerde om gekozen te worden. De man was te Brussel kandidaat op een PLP-Ijjst die
21.782 stemmen haalde, waarvan 5.190 naamstemmen voor
Baguette. Een kapitaalkrachtige bekende, dat hij een half miljoen gaf voor die kieskampanje. Anderzijds Is er nu diskussie
over een 6-tal andere miljoenen die zouden gegeven of genomen zijn.
De verontwaardiging van « Volksgazet » is wel eenzijdig.
Iedereen kent ook socialistische kandidaten die een persoonlijke kampanje voerden, die miljoenen kostte en waarvan
men weet dat ze die niet persoonlijk konden betalen. Daar
eveneens aanvaard wordt dat de BSP geen persoonlijke kampanjes uit de partijkas betaalt, is het duidelijk dat die kandidaten ook geld kregen van het priveekapitaal.
Het procedee is eenvoudig. De bedrijven of de firma's die
geleverd hebben aan het ministerie en die nog hopen te
leveren, worden bezocht om steun, door een medewerker of
vriend van de minister en ze betalen. Het is een vrij algemeen misbruik in dit land. Anderzijds zijn er de bedrijven
die wegens nieuwe vestiging of uitbreiding hulp kregen van
de staat en die het eveneens als normaal beschouwen de
minister of zijn partij te gedenken met financiële steun voor
zijn kampanje. Men kan dit goed merken aan de kieskampanjes van haast alJe ministers die in de ekonomische sektor
bedrijvig zijn. Men moet maar kijken waar de miljoenenkampanjes worden gevoerd. Verre van ons alleen de BSP te
beschuldigen. Bij de CVP-PSC en PVV-PLP vindt men het
verschijnsel in nog sterkere mate.
Brussel is het Mekka, doch Antwerpen, Gent, Leuven of Hasselt blijven evenmin van het verschijnsel gespaard. Iedereen
kan er namen op plakken. Haast geen enkele kandidaat met
zeer veel naamstemmen, gaat op dit vlak vrij-uit.
Alle partijen kunnen terecht verdacht worden. Voor de Volksunie en het FDF ligt de zaak anders. Zij hebben nog nooit
in een regering gezeten, zodat ze nog geen bestellingen konden doen voor ministeries of goedkope kredieten of andere
voordelen konden geven in de ekonomische sektor. Het is
echter duidelijk dat zo ze in een regering zouden komen, de
verdenking ook tegen hen zal spelen.
Het gaat nier om gebruiken in dit land die inderdaad verdienen te worden gehekeld.
En zo heeft de heer Pepermans zelfs geen ongelijk door te
zeggen dat praktisch alle grote bedrijven doen wat hij heeft
gedaan.
De kwaal zit zelfs dieper. Ook de studiebureaus die aannemingsvoorwaarden opstellen richten die vaak in het voordeel
van bepaalde firma's, door materiaal voor te schrijven waarvan monopolies bestaan.
Of er dan geen oplossing bestaat voor deze misbruiken ?
Gemakkelijk zal het niet zijn. Doch ze ligt o.i. in de richting
die de Skandinavische landen en de Bondsrepublek zijn ingeslagen.
Men moet kontrole uitoefenen op de bestede bedragen in
de kieskampanjes en de staat zelf de middelen laten leveren.
Tot voor korte tijd bestond de moeilijkheid erin het publiek
te doen aanvaarden dat geld door de staat gegeven aan politieke partijen voordeliger was dan de huidige metodes, die
de bevolking meer geld kost. Het is immers duidelijk dat de
steun door de bedrijven gegeven er opnieuw en beter uitgehaald werden door diezelfde bedrijven bij hun leveringen of
bij de verkregen toelagen.
Thans ligt één metode o.i. voor de hand. Waarom de steun
aan de r -s niet verlenen onder vorm van publiciteit voor
de partijen, zeker in het jaar van de kieskampanjes ? En
andere vormen van verkiezingspubliciteit van de partijen
wettelijk drastisch beperken.
Tijd op radio en TV en de beschikking over plaatsruimte in
de pers zouden het vraagstuk een heel eind dichter bij de
oplossing brengen.
Wim JORISSEN

boulot ! », scherts en ernst liggen vaak dicht bij mekaar, zelfs op het
ministerie van Binnenlandse Zaken. Doon de spleten van de deur deed
de rijkswacht tenslotte rookbommetjes ontbranden zodat er nog tranen
bij te pas kwamen ook, maar de stunt van TAK was geslaagd ! Weer
werd eens gewezen op de schandalige toestanden in Schaarbeek en de
Brusselse KOO-zlekenhuizen. 's Avonds op de TV speelde Leo Tindemans zijn zuur spelletje verder. Hij kon er inderdaad niet mee lachen I
Foto : Studio DANN
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En met de schuchtere lenteblaadjes die een nieuwe
lente en een nieuw geluid doen verhopen is ook de
persspiegel uit zijn winterslaap verrezen.
Vooraan in onze kommentaar bij de weekkommentaren staat de beslissing van de Volksunie om niet
langer mee te spelen in het holle gedoe met de gewestraden. « Het Volk » in zijn regeringskadaverdiscipline kraakt dit natuurlijk af. Meer vrijdenkende
joernalisten, zij het dan van CVP en liberale huize
als « De Nieuwe Gids » en « Het Laatste Nieuws »,
geven de Volksunie gelijk en begrijpen het beter als
scherpe aanklacht tegen de duidelijke tendens om
van Brussel een evenwaardig gewest te maken naast
Vlaanderen en Wallonië. En met dat Brussel komt
steenzwaar Nols dan weer de hoofdartikels ontsieren
van menig Vlaams blad. Het liberale « Volksbelang »

HET VOLK

VOLKSUNIE WEES DE WEG
Na de vakantie kwam de kamer als eerste in openbare vergadering bijeen. In het debat over de diensten van de eersteminister 1975 hekelde VU-fraktievoorzitter Anciaux de halfslachtige en slappe politiek van Tindemans, ten opzichte
van de inflatie en de werkloosheid. Vik Anciaux verwees
hier naar het anti-inflatieplan van de VU (26 september 1974
en 16 januari 1975) en naar de pas later (en gelijklopende)
geuite opvattingen van vooraanstaande ekonomisten als oudgoeverneur-NB Van de Putte, Evalenko en Coppé. De regering
slaat echter alle goede raad in de wind en blijft passief. Ook
wat de gemeenschappen betreft : ze stuurt op een drievoudige gewestvorming aan en laat de herstrukturering ontaarden in een onoverzlcTitelijke, slecht werkende en derhalve
ondemokratische poespas. In de huidige regionalisering behouden de franstaligen hun macht.
VU-kamerlid Belmans handelde in ditzelfde debat over de
bedreigde privacy en VU-kamerlid De Beul had het over de
assepoesrol, die zeer ten onrechte aan het staatssekretariaat
voor Leefmilieu wordt toebedeeld.

LUCHTSPIEGELGEVECHTEN
Dinsdag kwamen de verenigde kommissies van Landsverdediging (kamer en senaat) bijeen om het zgn. « geheim dossier » over de vervanging van de Starfighter te bespreken.
De BSP (die ter zake een dubbelzinnige politiek volgt) kameraadschappelijk gesteund door de KP-waarnemer (ja, kommunisten zijn ingewijd in de westerse « militaire geheimen »)
drong aan op een voorafgaandelijk debat over het buitenlands beleid van minister Van Elslande. Het duurde twee
uren ruzie eer men daarover akkoord geraakte. De minister
vertelde niets nieuws.
Een scherp incident deed zich voor tussen een slecht gemutste Vanden Boeynants en VU-kamerlid Emiel Van Steenkiste. die bij ordemotie protesteerde tegen de publieke stellingnamen van de twee kommissievoorzitters (Descamps,
PLP en Cudell, PSB) ten gunste van de Mirage, nog vóór het
dossier in hun bezit was (?) en besproken werd. Vanden
Boeynants verweet de VU, in een Franse koleire, een onheus
kommunlkee over hem te hebben gepubliceerd en sprak van
eerroof... Daarna verschafte hij toch uitvoerig uitleg over
de voor- en nadelen van de Mirage en van de FY-16 van
General Dynamics. De talrijke (en voortijdige) tussenkomsten kwamen vooral van frankofone zijde. Ze wezen duidelijk op een voorkeur voor de Mirage van la douce France,
'dat nu ineens erg Europees doet !
De Vlamingen — ook in de pari. kommissie — zijn zakelijker
en opteren voor het beste toestel. Komt het tot een kommunautaire konfrontatie i.z. dit « geheim dossier » ? Het zal
niet de eerste keer en zeker niet de laatste keer zijn I

VOORBEELDEN TREKKEN
Zoals reeds gemeld, heeft VU-kamerlid Raskin een amendement ingediend op de dotatiën-begroting 1975, waarbij de
indeksaanpassing van de parlementaire vergoeding wordt
afgeschaft, opdat in een tijd waarin de bevolking tot matiging wordt aangezet, het goede voorbeeld moet komen van
hen, die op matiging aandringen.
Ingaande tegen het gebruik, dat geen publikatie van stukken
over de parlementsbegroting (onderdeel van de dot. begroting) toelaat, verstrekte ons kamerlid toch gegevens aan de
pers. Het voorstel luidt in concreto : het voorziene krediet
van 763 miljoen 695.000 fr. met 15 miljoen 234.000 fr. te verminderen (dus met de indeksaanpassing).
We zijn nog steeds benieuwd naar de reakties van de « achtbaren ».
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' Wat de Volksunie vreest is dat
de Gewestraden stilaan hun voorlopig karakter verliezen en zich
meer en meer zullen ontwikkelen
tot definitieve raden. En Brussel
is hen hierbij 'n doorn in het
oog vermits zij zich hardnekkig
verzetten tegen een gewestvorming met drie.
En alhoewel de Brusselse Gewestraad allesbehalve een model
is van 'n orgaan waarin de beide
gemeenschappen van ons land in
harmonie
samen
vergaderen,
waardoor men licht kan begrijpen dat de Volksunie in deze
raad niet langer als onmondige
wenst te zetelen, toch is het
vrij vreemd dat ook de Vlaamse
Gewestraad in haar ogen niet langer genade kent.
Zeggen dat de Vlaamse Gewestraad slechts een onbeduidende
vergadering is getuigt van weinig
realiteitszin.
Weliswaar kan de
raad niet beslissen maar wanneer
adviezen in deze vergadering van
senatoren worden opgesteld en
goedgekeurd mag men toch verwachten dat ze meer zijn dan adviezen en de regering ze zo maar
niet achteloos naast zich kan
neerleggen ».

DE NIEUWE GIDS
'Deze beslissing van de Volksunie
is een bewuste politieke daad die
bedoelt de doodsteek
aan de
Vlaamse Gewestraad te geven.
Of ze dat ook zal bereiken, kan
men nu nog niet zeggen. Maar
evenmin bespeurt men in de huidige politieke
konstellatie
het
redmiddel voor dezelfde Gewestraad en de voorlopige gewestvorming waarvan hij toch een der
konstituerende
elementen
is.
Wat betekent dat een hele regeringspolitiek dreigt op de helling
te komen.
Daar is het de Volksunie precies
om te doen. Zij legt de Gewestraad nu deze zware handikap op,
u/t vrees dat hij haars inziens-te
belangrijk gaat worden en een
niet gewenste gestalte geven aan
de gewestvorming met drie.
Vrees dus dat de voorlopige gewestvorming met drie geleidelijk
tot een definitieve zou evolueren.
Dat gevaar zit er werkelijk in en
wordt ook door andere frakties
van de Vlaamse
vertegenwoordiging geducht. Het verschil is dat
CVP-ers en PVV-ers
vertrouwen
hebben in de regeringspolitiek
en
Volksunie als oppositie niet -.

legt de verantwoordelijkheden waar ze moeten gelegd : bij de aarzelende Tindemans en zijn minister
van Binnenlandse Zaken. « Pallieterke » toont maar
weer eens aan hoe dat « Alle Belgen gelijk voor de
wet » een lachertje was en blijft. Dat zullen de TAKjongens wel ondervinden nadat ze tegen uitdager
Nols eindelijk optreden eisten van medeplichtige minister Michel die deze Schaarbeekse inciviek maar
laat betijen.
Lode Claes geeft in de vrije tribune van « Le Soir >•
zijn mening over het verschijnsel waar zonder politiek zelfbestuur een soort gekamoufleerd ekonomisch federalisme aan bod zou komen via de GOM
en waar de Walen sterk zijn met de ene Waalse
GOM en wij weer eens vesplinterd door de provinciale GOM-metjes naar CVP-model. (W. LUYTEN).

teloos,
overbodig
en
kostelijk
zijn en niet aan het gestelde doel
beantwoorden.
Dit geldt in het bijzonder voor
de Brusselse agglomeratieraad en
de voorlopige Brusselse gewestraad, die destijds met goede bedoelingen
door het
Parlement
werden opgericht,
maar in de
praktijk
tot Brusselse
burchten
zijn uitgegroeid, waarin de franstaligen en zij alleen de macht in
handen hebben. De nederlandstali gen werden bedrogen ».

HET VOLKSBELANG
« De motie van de CVP, waarin
de Volksunie-parlementsleden
gewraakt
werden
omdat ze te
Schaarbeek
demonstreerden
in
plaats van hun werk te doen in
het halfrond, is een lachertje. Het
bewijst enkel dat de Christelijke
Volkspartij
paniekerig
reageert,
in de wetenschap dat stemmenwinst voor de Vlaams Nationalisten in de eerste plaats haar stellingen bedreigt.
De gewetensvraag wie de Volksunie het goedkoop sukses als
het ware op een gouden schoteltje aanbood, di^nt aan de top In
de Wetstraat
beantwoord.
Want als eindelijk tegen de h.
Nols wordt ingegrepen zal het
niets te vroeg, maar politiek alvast weer eens te laat zijn ».

PALLIETERKE
•
Zeventig
ministeriebezetters
hebben staatsman Michel niet te
zien gekregen en werden dus ook
niet vereerd met zijn glimlach en
zijn handdruk. Ze kregen integendeel' een gepeperd proces-verbaal
op hun bulk geplakt en zullen
zich voor een Beize juge moeten
verantwoorden
wegens
overtreding van de wet artikel zus en
paragraaf zo.
Want in 't Belgiekse is er nog altijd wetsovertreding en wetsovertreding
Het is in deze rechtsstaat mogelijk de wet .aan uw
zolen te lappen en desalniette-

min burgemeester te zijn en te
blijven van één der
volkrijkste
gemeenten uit ons koninkrijk. Ge
kunt in deze rechtsstaat
rustig
als praatbarakker
de eed van
trouw afleggen op de wetten van
het Beize volk, en nadien grimlachend en ongestoord een deel
van, die wetten ezelsoren aannaaien. Dat verschaft u dan zelfs
het voorrecht door de minister
in audiëntie te worden ontvangen en een prentje in de serieuse gazetten te krijgen, waarop de
meinedige burgemeester - volksvertegenwoordiger
aan de zijde
van de staatsman staat afgebeeld
met de traditionele
cheese-glimlach en de even traditionele shake-hands. Er zijn dus in dit land
straffeloze en ongestrafte
wetsovertredingen, die de dader prestige en politiek gloriool verschaffen. De verkrachtingen
in deze
bourgeoisstaat
moeten
echter,
om straffeloos
te zijn, worden
gepleegd door nette heren en in
welgemanierde
vormen,
waarbij
de stukken altijd heel blijven '.

LE SOIR
' In feite loopt men het risiko
uit te monden op een ekonomlsch federalisme zonder dat dit
vanzelfsprekend
meebrengt,
en
verre van daar, het politieke federalisme.
Wat een
paradoks,
waar onze pseudo-federale
politieke instellingen slechts hinderlijke en onmachtige raden zijn,
bestaat er slechts een praktijk
van federale opdeling in de sektor van de openbare
uitgaven,
geplaatst onder het teken van
' kulturallsatie
» en » regionalisatie ' (zonder het spelletje te
vergeten van pariteiten en parallele kredieten). Wij zullen in de
praktijk en de tradities van dit
land een machtige en onkontröleerbare ekonomische
parastatale krijgen, die een gescheiden
Waalse
ekonomische
politiek
voert,
misschien
tegengesteld
aan de algemene politiek. Er toe
bijdragend in zijn vlak om dit •
land meer en meer
onbestuurbaar te maken ».

25 mei 1975

HET LAATSTE NIEUWS
• Door weg te blijven op de vergaderingen van de Vlaamse en
Brusselse
gewestraad
wil
de
Volksunie de aandacht
vestigen
op een bedreiging voor de Vlamingen : de voortschrijdende ge~~westvorming met drie.
De voorlopige gewestvorming
is
geen voorafbeelding
van de regionale instellingen, die op grond
van artikel 107 quater van de
grondwet
moeten
opgebouwd
worden. Verscheidene
ministers
en partijvoorzitters
hebben het
erkend. Toch bestaat er reden
tot ongerustheid.
De
ervaring
heeft aangetoond, dat het in ons
land zeer moeilijk, vaak zelfs onmogelijk is voorlopige
organen
of raden af te schaffen, zelfs wanneer duidelijk blijkt, dat zij nut-
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KQIY1MOTA4R..,
grappenmakers
In « Volksgazet » van dinsdag
15 april verscheen een hoofdartikel van de hand van senator
Jean Dulac onder de titel « Diskriminaties in pensioenregelingen moeten weggewerkt worden ».
Daarin staat letterlijk te lezen :
« Het zou dus wenselijk zijn het
onderzoek omtrent de bestaansmiddelen volledig op te heffen
voor al de gepensioneerde zelfstandigen ».
De heer Dulac is senator en hl]
stemde 3 weken voordien in de
Senaat naast alle andere BSPsenatoren tegen het wetsvoorstel van senator Jorissen, dat de
afschafing van dit onderzoek
vroeg.
Sinistere grappenmakers of ciniekers, deze socialisten ?

15-/0
tegen 85 70
Ter gelegenheid van de interpellatie Lagasse maakte senator Jorissen korte metten met
de Brusselse Franstalige dooddoener dat er te Brussel 85%
Franstaligen zouden wonen.
Van de inwoners van Brussel
( + 1.060.000) zijn een kwart miljoen vreemdelingen, die allerlei
talen spreken (Spaans, Italiaans, Engels, Araabs, Nederlands).
Dan blijven er 800.000 over.
Bij de verkiezingen stemt een
zesde al (in kant. Brussel zelfs
21%) voor de Vlaamse partijen.
Dat zijn zeker Vlamingen. Een
gedeelte stemt
voor
lijsten
(VdB en BSP) die tweetalige reklaam maken en ze weten waarom ze die maken. Bij de agglomeratieraadsverkiezingen
had
het Rassemblement Bruxellois
(PDF en Co) zelfs Vlamingen op
haar lijsten.
Een kwart Brusselaars durft Ned^rtands spreken.;
' .l^^eer dan pen ander kwart van
de Brüssefaaré spreekt'Frank 'op
straat en in het openbaar leven
doch thuis een Vlaams dialekt,
zodat meer dan 50% van de
Belgische bevolking Nederlands
of een Vlaams of Brussels dialekt praat. Dokters en notarissen die de Bruselse wijken haast
huis voor huis kennen weten
dit.
Senator Jorissen zei verder dat
er dieven waren die bij nacht en
ontij stelen naast dieven die dit
doen bij klaarlichte dag. Deze
laatste roepen dan « houd de
dief » om zich te redden.
Volgens Wim Jorissen behoort
het FDF tot deze laatste soort
dieven.

administratieve
willekeur
Uit een brief van een lezer
blijkt nogmaals dat de Vlamingen in het Brusselse sistematisch het slachtoffer zijn van
administratieve willekeur, die
er op gericht is, zoveel mogelijk
Vlamingen bij de Franstaligen in
te lijven. Ofwel worden hun
voornamen bij de eerste beste
gelegenheid verfranst en dan
kost het heel wat moeite, om die
namen weer te vernederlandsen.
Heel wat Vlamingen, die lange
tijd geen beroep op gemeentelijke diensten moesten doen ver.
keren ten onrechte in de waan
dat ze op Nederlandstalige lijsten staan, tot op zekere dag het
tegenovergestelde blijkt waar te '
zijn. Waar halen trouwens die
Franstalige ambtenaren en bedienden het recht, om zonder
de betrokkenen ook maar te
kennen op de Franstalige lijsten
in te schrijven ? Ze gaan trouwens zeer listig te werk.
Niet te verwonderen dat de Van
Rijns, Lagasse, Outers, Nols en
konsoorten spreken over 85%
Franstaligen in Brussel-Hoofdstad en 15% Nederlandstaligen,
ze « fabriceren » Franstaligen
aan de lopende band, met de
medeplichtigheid van een hele
administratie, al dan niet onder
dwang.
Wanneer wordt aan deze namenen nationaliteitenzwendel of aan
deze administratieve genocide
paal en perk gesteld ?

voor de
koerden
We hebben weinig kunnen doen
voor de Koerden, door bijna
iedereen verlaten en verraden
door Iran. Helemaal onopgemerkt of zonder protest is de
afgedwongen kapitulatie van dit
dappere volk toch niet verlopen.
Behalve de reakties in Vlaamsnationale kringen vestigen we
graag de aandacht op een initiatief van het Katoliek Vlaams
Hoogstudentenverbond Antwerpen. In brieven aan minister
Van Elslande, aan de Liga van
de Rechten van de Mens en aan
de ambassades van Irak en Iran
wordt aangedrongen op steunverlening aan 't Koerdisch volk,
resp. op begrip vanwege de
machthebbers voor de noden en
rechtmatige eisen van de Koerden. De hipokriete houding van
Iran werd aan de kaak gesteld
terwijl geprotesteerd werd tegen elke vorm van genocide
waarvan de Koerden het slachtoffer zouden kunnen zijn.
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Het is goed dat deze twee Moslemstaten via hun diplomatieke
vertegenwoordigers
vernemen
dat niet iedereen in West-Europa onverschillig is voor oorlogsmisdaden, begaan door regerin,
gen, die anderzijds begrip en
steun eisen voor verdrukte of
verjaagde Arabische volken.

ronJoQ

Op woensdag 23 april
organiseert T A K
een
scholieren, en studentenbetoging te Antwerpen.
Vertrek om 15 u. aan de
Ossenmarkt. De wantoe-!
standen te Brussel en
Schaarbeek in KOO-kiinieken en gemeentehuis
zijn de onderwerpen van
deze manifestatie.

Terwijl het schandaal rond Baudrin (RTT) nog aangroeit werd
hij in voorlopige vrijheid gesteld,
De hand van Anseele is nog
groot genoeg.

kaj toont
de weg
aan bgjg
Te Linz (Neder-Oostenrijk) gaat
momenteel een wereldkongres
van de KAJ door. Namens België nemen daaraan twee afgevaardigden deel. Dit is ongebruikelijk. De wereld-KAJ schijnt
te menen dat elke staat een
volk dekt, want de regel luidt :
één afvaardiging per staat. Toch
zag het er even naar uit dat er
drie Belgische afgevaardigden
naar Linz zouden gaan. De kajotters uit de Oostkantons (CAJ)
nemen het namelijk niet meer
dat zij door de (Waalse) JOC
vertegenwoordigd worden.
Er is daarover geruzied, niet alleen tussen JOC en CAJ maar
ook met de (Vlaamse) KAJ. Omdat laatstgenoemde de CAJ in
haar poging tot ontvoogding
steunde.
Deze toestand doet ons aan een
andere bevoogding denken : die
van de « Ligue des Families »
(voorheerr.jt ;nprajireuses.,#>)^<Zeer onlangs is het tot" een volledige breuk gekomen tussen de.-ze LJgue « n .haar,Vlaamse, .tegenhanger, de Bond van Grote sn
Jonge Gezinnen, wegens het
imperialistisch optreden van de
Ligue in de Brusselse randgemeenten en in Vlaanderen, en
dit tegen een duidelijke afspraak in.
Welnu, dezelfde Ligue houdt in
Oost-België ook de Duitstalige
onder kontrole. Ze geeft weliswaar een in houterig Duits gesteld tijdschriftje uit dat de illusie van enige zelfstandigheid
moet wekken maar dat meer uit
het Frans vertaalde stukken bevat dat eigen kopij.
In demografisch, familiaal en
kultureel opzicht liggen de toestanden in Duits-België mijlen
ver verwijderd van de Waalse.
Het zou gewoon van gezond verstand getuigen, indien de Belgische Duitsers het juk van de
Ligue afgooiden en een eigen
gezinsbeweging op stapel zette.
Misschien wil de Bond van Grote en Jonge Gezinnen (en van
prof. van Mechelen) hen, in navolging van de KAJ, wel de nodige logistieke steun verlenen ?

telt senaat
nog
Alvorens eerste-minister Tindemans op de interpellatie Lagasse ging antwoorden zegde senator Jorissen dat hij niet meer
moest antwoorden daar dit antwoord al op de telex stond !
De blunder was begaan door de
publiciteitsagenten van Tlndemans die niet eens konden
wachten tot Tindemans sprak
om de tekst door te geven.
Binnenkort dienen de interpellaties niet meer gehouden.
Men kan ze samenvattend op de
telex laten verschijnen : interpellatie en antwoord.
O parlementaire zeden I

Akteurs in niet-nederlandstalige
films of teeveeprodul<ties
zullen voortaan stom worden op het BRT-scfierm Nederlandssprekenden zullen angstvallig hun bewegingen volgen en
hen de gepaste woorden op de lippen leggen. U kent dat
systeem wel, de ORTF heeft zich daarmee in Bonanza- en
Ivanhoe-feuilletons onsterfelijk befachelijk gemaakt.
Wellicht om hun grimassen verborgen te kunnen houden,
hebben radiojournalisten
die april-grap omgeroepen. Luisteraars en luisteraarsters mochten onmiddellijk daarop inhaken,
hun voor of tegen formuleren, zich kandidaat stellen voor een
rol in die nieuwe vorm van werkverschaffing
voor Vlaamse
toneeltalenten. De eerste (vrouw) die zich liet strikken was
uitgerekend een Hemelbredegemse. Nu ja, één goedgelovige
op twaalfduizend inwoners is niet alarmerend veel. Dat die
enkeling precies tegenover mijn huis woont is louter toeval.
En positief is allicht dat je je buren op die wijze eens over
wat anders hoort praten dan het weer en de slechte kalseidestraat die ons scheidt.
Terwijl ik over dit alles zat na te denken, zag ik plots, ver
weg, een rookzuil opkfimmen, hellezwart en wellustig aanzwellend. Meteen hoorde ik het brandalarm slaan. Omdat ik
wat later toch in de richting van de vieze paddestoel moest
rijden, vertrok ik meteen. Ik haalde een brandweerwagen in,
die amechtig snel en gevaarlijk zwaar geladen met water en
brandweerlui naar de rookzuil keilde. Het gevaarte daasde
twintig minuten lang over de pijlrechte steenweg en bereikte
de vuurhaard driekwart uur nadat hij ontstaan was. Er daagde
nog een rode wagen op en nog een en allen kwamen op tijd
of net iets te laat om het dak en de muren van een kleine
fabriek te zien instorten. Zij konden eigenlijk niet veel méér
dan zich bij de eigenaars verontschuldigen omdat zij er met
eerder konden aankomen. Maar hier valt niet te verontschuldigen, doch te beschuldigen ! Want op geen vijf kilometer
er vandaan bevindt zich een kleine stad met een groot brandweerkorps. Maar tussen dat korps en de vuurgloed ligt de
grens van een arrondissement, dus moest de hulp van twintig kilometer ver komen, want grenzen van kantons, arrondissementen en provincies zijn onoverschrijdbaai als mensen
en dingen in nood verkeren. Wie zelf geen hulpdiensten kan
of wil betalen, moet zich houden aan die heilig absurde wet,
die niet door mensen is gemaakt maar door polltiekers.
Maar morgen, morgen wordt het op papier anders. Dan zullen alle verafgelegen woonkernen tot één gemeente behoren,
zodat elke woonkern dus over een eigen brandweerkorps zal
beschikken, ook al is het vuige lijf van de fusiedraak veel te
groot en te ingewikkeld om er kontrole over te krijgen en om
een zieke plek ergens aan het hoofd of de staart te kunnen
gaan verzorgen. Op hetzelfde papier, waarop dat alles zal
vastgelegd worden, zal ook de illusie prijken dat met het
verdwijnen van een aantal burgemeesters en gemeenteraden
alle mensen ineens dichter bij het qentfum van de pi,euwe
gerheènte zullen wonen. ' „ „ ' , , • , " - , *
I * ' ^"' ' •' ^
Ach, die fusies naar menselijke maat ! Misschien zit daar
tpch ëêri foürdëël ln:f:wlrzütfefivdonaan;whr^d'ef
tfeialenanr
té kunhen zwemmen in'fde kuipèh 'van'dé'gernéentêd'êtè
nu
nog vreemden zijn en morgen niet. Daar betalen wij vandaag
nog altijd méér, want v ' e er ABN spreekt aan die kassa's
houdt men voor een vreemde en op hem past men andere
tarieven toe.
FRANS-JOS VERDOODT
N.B. In Hemelbredegem werd het Jaar van de Vrouw met
vijftien dagen geschorst. Om er de grote paaskuis te
kunnen houden.

ABONNENENTENSIAG1975
Aalst bleef ook de jongste week de vedette.
Ook al had dit arr. een zeer hoog aantal abonnees, toch beloopt de winst dit jaar geboekt
boven de 3 0 % . Ook de arrondissementen Dendermonde en leper verhoogden hun aantal
abonnees met meer dan 3 0 % . Tussen de 15 en
20% winst haalden Gent, Hasselt en Oudenaarde. Kortrijk en Turnhout verhoogden met 10%
en Mechelen met 6 % . Antwerpen, Brugge en
Oostende kwamen ondertussen boven hun cijfer van vorig jaar. En doen voort.
Leuven, dat op een hoog abonnementenaantal
stond, heeft nog een achterstand van 5% ;
Brussel en St-Niklaas van 3%. Alleen Tongeren
en Roeselare hebben nog 10% goed te maken.
Het eerste doel van elk arrondissement blijft een
hoger cijfer halen dan vorig ^'aar. Daarenboven
bepaalt elk arrondissement zijn eigen doel.
W I M JORISSEN

WIJ s
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LIEVER BARABBAS DAN " JEIUS
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(jeeveedee) Is een voetbalstadion een soort vrijstaat waar
van alles mag gebeuren v\/at buiten die arena niet is toegestaan ? En rust er een taboe op het aan de kaak stellen van
ongerechtigheden die voetbalspelers elkaar aandoen ? Twee
vragen, waarvan de eerste al eindeloze malen in binnen- en
buitenland Is gesteld — begin deze maand werd er in Monte
Carlo zelfs een internationale konferentie over gehouden —,
maar waarvan de tweede in Nederland plotseling aktueel
werd. Ze leidde zelfs tot een kortgeding voor de rechter In
Amsterdam.
Eerste hoofdpersoon in het geval is de minister van Justitie,
Andries van Agt. Deze heeft al enkele malen laten doorschemeren dat hij plannen koestert om de spelverruwing op
de Nederlandse voetbalvelden tegen te gaan door de politie
te laten ingrijpen wanneer de heren « shotters » het al te
bont maken. Onder zijn invloed gingen sommige sportjournalisten wat kritischer schrijven over misdragingen, die
vroeger maar al te gemakkelijk met de mantel van de sportverdwazing werden bedekt.
Tweede hoofdpersoon is Eddy Achterberg, een om zijn harde
spel gevreesde voetballer uit de klub FC Twente te Enschede.
Deze ploeg komt uit in de hoogste afdeling van de Nederlandse voetbal kompetitie en veroorzaakte twee jaar geleden
schandaal door in een internationaal toernooi (om een Europabeker) zowat het hele elftal van de (Duitse) tegenpartij
onder de vleeswonden en blauwe plekken te zetten. FC Twente is sindsdien wat gekalmeerd, Eddy Achterberg maakt nog
altijd indruk door het vervaarlijke geweld waarmee hij zfcfi
in de • strijd » stort. Menige tegenstander ontwijkt maar
liever een duel met hem.
Öerde hoofdpersoon tenslotte Is Henk Spaan, een regelmatige medewerker van het ( Amsterdamse !) opinieweekblad
« Haagse Post ». Hij schreef twee maanden geleden in dit
blad de volgende zinnen : « Eddy Achterberg is het gemeenste jongetje van de klas. De eigenwijze praatjesmaker met
zijn snelle, oppervlakkige intelligentie, die voor zijn genoegen
een langsrennend vriendje door plotseling een voet uit te
steken, een gat in zijn knie laat vallen. Niemand vindt hem
aardig, maar hij hoort erbij vanwege zijn grote bek. Hij heeft
kikkers opgeblazen en met een vergrootglas insekten verbrand. Hij denkt over savoir vivre te beschikken en acht
zich gul en ruim van opvattingen. In werkelijkheid is hij een
rankuneuze, bekrompen boerenkinkel. Hij deelt graag uit,
maar kan niet inkasseren ».

DE MINISTER, DE JOURNALIST
EN HET <c GEMEENSTE JONGETJE
VAN DE KLAS»
Een stukje sportproza dat er niet om liegt, maar dat toch
wel met instemming door de lezersschare van de « Haagse
Post » — een tikje sophisticated van aard — werd verwerkt.
« Het gemeenste jongetje uit de klas •, van wie we niet durven te veronderstellen dat hij op de « Haagse Post » geabonneerd is, kreeg desondanks de tekst onder ogen. Hij voelde
zich zwaar beledigd en spande een kortgeding aan tegen het
weekblad en tegen de auteur van het betreffende artikel.
En toen bleek hoe het in de sportmiddens nog als een taboe
geldt wanneer de boze dingen uit de sport zwart o p ' w i t op
papier worden gezet.
Bij de behandeling van de zaak, vorige week, kwam al meteen aan het licht dat Achterberg de hele vergelijking die
Spaan had gemaakt met een vervelende schooljongen, niet
had gesnapt. Hij vond Spaan een leugenaar, want « ik heb
nog nooit een kikker opgeblazen of een vlieg verbrand ».
Veel bedenkelijker was dat uit het betoog van Achterbergs
verdediger naar voren kwam dat zowel FC Twente als de
bond van beroepsvoetballers eisten dat « zulke scheldwoorden » in een sportartikel niet thuishoorden. « Het is in het
belang van het 'betaalde voetbal dat er een goede sportpers
funktloneert, maar niet op deze manier », aldus de advokaat
die zich bovendien bemoeide met het feit dat Spaan, hoewel
geen sportjournalist zijnde, toch over sport schreef.
Voor het tegengewicht zorgde de verdediger van Spaan en
van de « Haagse Post ». Deze liet een aantal uitspraken
horen, ontleend aan krantenverslagen, waaruit duidelijk was
hoe anderen over Achterberg dachten. Een dagblad had geschreven : « Achterberg heeft een twijfelachtige reputatie
door zijn harde spel », en de nog jonge internationale speler
Wim Suurbier had van de FC-Twente-speler gezegd : « Wat
is die knaap ontstellend gemeen ». Bovendien had Achterberg zelf zich in een interview laten ontvallen dat hij een
• gifkikker » was en trots op de bijnaam « Kung-Fu ». De
verdediger konkludeerde : « Als je als journalist mag schrijven dat een voetballer in het wilde weg trapt en slaat, dan
mag je als journalist ook zeggen dat je dat verachtelijk
vindt ».
Zo is het, dachten wij, maar net. De pers heeft wel degelijk
een taak bij het tegengaan en signaleren van spelverruwing
(ook in andere takken van sport trouwens) en onder de journalisten zingt elk vogeltje zoals het gebekt is.
De Amsterdamse rechter bleek echter een andere mening
toegedaan. Het kon dan best zijn dat Achterberg een harde
speler is, maar, aldus de uitspraak, dat valt dan onder een
wijze van voetballen die tegenwoordig min of meer aanvaard is I En Henk Spaan had daarom niet het recht om
« beledigingen » neer te schrijven.
Met een dwangsom van 25 duizend gulden ais stok achter de
deur moet de « Haagse Post » de zaak nu in haar kolommen
terugnemen. Konklusie van onze kant : het taboe waarover
we het hierboven hadden, blijft levensgroot overeind staan.
Als een (sport-)journalist een kat een kat wil noemen, zal hij
toch moeten uitkijken !

WIJ 6

(AVD) Men zou zeggen dat de
Sovjets niet bijster gehaast zijn
om de Franse socialistische leider Mitterand in hun vesting te
ontvangen. Dat Mitterand's bezoek voor de vierde keer door
het Kremlin werd
uitgesteld,
moet erop wijzen dat zowel de
Sovjetrussische staatsraison als...
de partijraison het bezoek van
de Franse politikus
(destijds
links kandidaat voor het presidentschap van zijn land) niet nuttig hebben kunnen inpassen in de
oogmerken van de buitenlandse
politiek. De tijd lijkt lang voorbij
dat Moskou er voor alles op uit
was om buitenlandse vertegenwoordigers van het wereldproletariaat uit te nodigen en bemoedigend op de schouder te kloppen. Vandaag ontvangen de Sovjets bij voorkeur vertegenwoordigers van het kapitalisme... dat
ze heten te bestrijden. Voortaan
gaat de strijd van Moskou alleen
nog tegen een kapitalisme zon-

der naam, zonder gelaat en zonder tastbare gestalte. Tot voor
kort hebben de Sovjets te Moskou de aanwezigheid geduld van
Kambodjaanse « kapitalistische »
diplomaten van Lon Nol, terwijl
de Rode Kmers kompleet veronachtzaamd werden. Jarenland was
die
pragmatische
tegemoetkoming van Moskou een doorn In
het oog van de Chinese Volksrepublikeinse leiders... Maar ook
daar schijnt de drang om te
koëxisteren het te halen van radikalistische vooringenomenheid.
Na de militaire staatsgreep in
Chili hebben de Chinezen hun diplomatieke betrekkingen met officieel Chili niet eens verbroken.
Later hebben ze Frans Josef
Strauss van de Beierse (anti-kommunistische) CSU te Peking met
luister en paal ontvangen, als
gold het de president van een of
andere Oosteuropese Volksdemokratie. Voor de kommunisten is
niet langer belangrijk hoe buiten-

ff

landse bezoekers denken of v<M>
len, veel meer gaat het nu om
wat ze gebeurlijk te bieden' hebben. Blijkbaar staat Mitterand te
Moskou niet gunstig aangeschreven. Het is waar dat hij om de
haverklap overhoop ligt met de
Franse KP-leider Marchais, dat
hij destijds het anti-zlonisme van
de Sovjets in harde bewoordingen heeft afgekeurd en dat hij
om al die redenen ook tijdens
zijn kampagne voor de presidentsverkiezingen te Moskou niet
hoog gekwoteerd stond. Inmiddels blijft
het
vreemdsoortig
schouwspel voortduren dat een
overtuigd links socialist als Mitterand in de kou blijft staan terwijl kapitalistische zakenlui en
reaktionaire politici ongehinderd
naar Moskou kunnen vliegen.
Daarom is vandaag de vreugde
zo groot in het Elysee en het Hotel Matignon. Een eerste beloning voor de niet-gebonden tendensen van Giscard d'Estaing ?

KONPLEET
BANKROET
•***5È' ^

(AVD) Vorige week heeft het
Amerikaanse Kongres skeptisch
en met gemengde gevoelens zitten luisteren naar de toespraak
van president Ford over zijn
nieuw « aktieprogramma » voor
hulp aan Vietnam. De demokratische meerderheid had blijkbaar
medelijden met het onrealistisch
gehaspel, dat de president meer
dan een uur lang heeft gedebiteerd. Achteraf lijkt het wel uitgesloten dat het Kongres de 720
miljoen dollar zal goedkeuren die
Gerald Ford als militaire noodoplossing voor Saigon opeist... boven op de al vroeger gevraagde
ekonomische hulpverlening. Zoals de demokraten opmerkten,
zouden die dollars geen uitkomst
bieden, hooguit de overwinning
van de kommunisten een tijdlang
kunnen uitstellen. Het ware inderdaad zinloos nu nog nieuwe
wapens aan Thieu te leveren...
die later toch in handen van Hanoi moeten terechtkomen. Vandaag komen alle Amerikaanse
maatregelen te laat. De teerlingen over Zuid-Vietnam waren
trouwens al geworpen toen Kissinger en Le Due Tho in jan. 1973
hun fameuse « Parijse akkoorden » ondertekenden...
Al bij al was het Ford meer te
doen om het afwentelen van de
enorme verantwoordelijkheid dan
om een ultieme krachtige reddingspoging. Ook de zgn. humanitaire hulpakties (waarvoor een
meerderheid te vinden is) kunnen
de ontnuchterende werkelijkheid
niet langer verdoezelen. Ford en
Kissinger kunnen hun geweten
wel sussen met menslievende
maatregelen, maar ook zij hebben ergens schuld aan de ellende
van de honderdduizenden en hun
uitzichtsloze odusseia over de
Zuidvietnamese vlakten. In Vietnam is het bankroet van de Amerikaanse politiek hopeloos kompleet. En er is maar een schrale,
bittere en nutteloze troost : het
feit nl. dat de Amerikaanse perskommentatoren die het destijds
voorstelden alsof de Vietnamese
bevolking alleen voor de Amerikaanse
bommenregen
op
de
vlucht sloeg, zich nu in akrobatische bochten moeten wringen
om hun lezers duidelijk te maken
waarom honderdduizenden vandaag (zonder dat ergens een
Amerikaans vliegtuig komt opdagen) zich in de armen van Thieu
gooien om aan de Vietkong en
zijn Noordvietnamese wapenbroeders te ontsnappen...
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Deze In Brussel wonende Brit laat er geen twijfel over bestaan dat hlJ
bij Europa wil blijven. Hij werkt misschien bij de EEG...

OUDE LIEFDE
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(AVD) Het driedaags officieel bezoek van Giscard d'Estaing van Frankrijk aan Algiers is niet onopgemerkt voorbijgegaan. De Frans-Algerijnse
top (de eerste sinds 1962) reikt dan ook veel verder dan men op het
eerste gezicht zou geloven. Algerië heeft tijdens de laatste jaren veel
aan prestige gewonnen, niet alleen binnen de Arabische begrenzing
maar ook in Afrika en de Derde Wereld. Daarom heeft het bezoek van
Giscard zowat overal meer dan gewone weerklank gevonden. In die
samenhang is het wel tipisch dat het Frans staatshoofd net vóór zijn
vertrek naar Algiers het Frans zwijgen over Vietnam heeft verbroken
en president Thieu als niet verder bruikbaar heeft afgeschreven. ,
Vandaag is nog niet kristalhelder hoe Giscard zijn niet-gebonden politieke koers op wereldvlak kan verzoenen met het onafhankelijk Europa
waarvan hij droomt. Andere Europese partners die meer atlantisch deh^
ken en voelen zullen hem voorzeker slechts schoorvoetend volgen !
Voor Algerië zelf liggen de
kaarten
uiteraard
anders.
Het
land is zelfs de niet-gebonden toer opgegaan en president Boumedienne
van Algerië ziet in Frankrijk het enige land dat West-Europa uit het
« kielzog » van Washington kan houden. Ook over de Europees-Arabische samenwerking (van de toekomst) zijn beide staatsleiders het eens
en allebei verwachten ze weinig van Amerikaanse volgzaamheid. Ook
ekonomisch zijn beide landen ahw een ondeelbare entiteit. Bovendien
lopen in Frankrijk zowat 840.000 Algerijnen rond en lang niet allen zijn
gewone gastarbeiders. Er zijn ex-kollabo's (oud-soldaten die de Franse
nationaliteit hebben behouden en voor wie nodig een regeling moest
getroffen worden) en dit geldt mutatis mutandis ook voor de pieds
noirs van 1962 die hun « Algerijnse » bezittingen onvergoed in de
steek moesten laten.
Bij het bezoek van Giscard was de wederzijdse wli aanwezig om de
bloedige strijd voor of tegen Algerië Fran^aise te vergeten. Wat niet
inhoudt dat het verleden werkelijk vergeten is. Eigenlijk werd Giscard
te Algiers niet onthaald als de vertegenwoordiger van het historisch
Frankrijk maar als het staatshoofd van het eerste Europees land dat de
soevereine rechten van het Palestijnse volk heeft erkend en dat door
zijn « houding » in het Af'abisch-lsraëlisch konflikt de positie van de
Arabieren in het Nabije Oosten gevoelig heeft versterkt. Voor de toekomst van de Frans-Algerijnse samenwerking is die nuancering zeker
niet zonder belnag.
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EEN SYRISCHE
PLURALISTISCHE AKTIEGROEP
ver wensten dan duurzame kontakten te mogen leggen met de
Europese vrouwenbewegingen
Vanzelfsprekend
beaamden zij,
dat hun problemen wel enigszins
anders liggen dan in Europa. Zo
vecht de Federatie in de eerste
plaats tegen de ongeletterdheid
onder de vrouwen (80 t.h. boven
45 jaar), wat ons de bittere opmerking ontlokte, dat nagenoeg
alle vrouwen ten onzent kunnen
lezen en schrijven, ofschoon zij
nog altijd niet ten volle geëmancipeerd zijn. Maar toegegeven,
dat de basis moet worden gelegd in de hoop dat alles niet aan
onverschilligheid ten onder gaat
Onverschilligheid voor de strijd
van de Federatie is er in Syrie
alleszins niet.

Veertien Vlaamse en Waalse parlementairen hebben uit persoonlijke belangstelling deelgenomen
aan het voorbereidende EuroArabische Kongres, dat eind verleden jaar te Damascus werd gehouden Deze afvaardiging was
de grootste onder alle deelnemende
landen, waarvan
acht
Westeuropese. Er waren ook verscheidene
Volksunie-mandatarissen, onder wie Nelly Maes en
Eugeen De Facq, die zich tijdens
de Kongres- en werkgroepzittingen flink hebben laten gelden en
hun standpunten met kennis van
zaken verdedigden. Nelly Maes
oogstte een enkele keer zelfs
een geweldig applaus van de
Arabische ^delegaties, toen zij in
de bres sprong voor onderwijs
in de Arabische taal in alle Europese landen, waar Arabische arbeiders werden tewerkgesteld.
En Eugeen De Facq gaf o.m. een
staaltje van parlementair vakmanschap weg, toen hij een dreigende diskussie in de kiem wist te
smoren met de verwijzing naar
een reeds goedgekeurde motie
van Bahrein, die de gestelde
vraagstukken reeds grotendeels
insloot.
De eerder gematigde resoluties,
die uit de bus kwamen van de
politieke, kulturele en ékonomische
kommissies,
verdienen
wel even de aandacht, in de eerste plaats wegens het internationale karakter van deze kommissies, en in de tweede plaats
omdat deze kommissies waren
samengesteld uit leden van soms
politieke tegenstanders uit het
moederland.

LEREN VAN MEKAAR...

Op het kulturele vlak kwam men
vrij spoedig tot een eensluidend
besluit. Zowel van Europese als
van Arabische zijde werd zeer
scherp de gebrekkige kennis van
eikaars kuituren aangevoeld, wat
tot vele misverstanden aanleiding
geeft. Om dit te verhelpen werd
sterke nadruk gelegd op kulturele uitwisselingen, tentoonstellingen, lezingen en gastprofessoren aan Arabische en Europese
universiteiten.
In de ekonomische kommissie
werd er vooral gewezen op de
sterke afhankelijkheid van de
Europese en Arabische ekonomieën en in een breed panorama
werden de mogelijkheden tot samenwerking onderzocht. Wat betreft de olie werd vooropgezet
en aanvaard, dat Europa de noodzakelijke energie moet worden
geleverd tegen voor alle betrokkenen billijke prijzen.
Inzake de politieke resoluties waren de verwachtingen zeer gespannen, maar tot iedereens verrassing werden de nationale rechten van de Palestijnen eenparig
erkend en werd de toepassing
van de resoluties van de Verenigde Naties geëist. Van Arabische
zijde werd de rol onderstreept,
die Europa kan spelen in het zo
noodzakelijke vredesproces
en
werd aan de Europese parlementairen gevraagd hun steentje bij
te dragen voor het welslagen van
de Geneefse Konferentie over
het Midden-Oosten.
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AKTIEVE VROUWEN

Nelly Maes met plaatselijke werksters.

DUURZAME KONTAKTEN

Het spreekt evenwel vanzelf, dat
zo'n voorbereidend kongres ook
buiten de kongresmuren belangrijke kontakten legt, die tot betere verstandhouding kunnen leiden. Zo hebben wij ter plaatse
een klein onderzoek ingesteld
naar het lot van de Arabische
vrouw en de middelen om haar

Kinderen in Palestijnse kampen

emancipatie op gang te brengen.
Op dat vlak is er de jongste tientallen jaren heelwat gebeurd in
de Arabische wereld en er zijn
tekenen te over, die erop wijzen
dat de emancipatie — zij het
vanuit een verschillende kulturele
en maatschappelijke gerichtheid
— zich vlugger voltrekt dan men
durft verwachten.
De Federatie van Syrische Vrouwen, op wier uitnodiging wij het
kongres te Damascus konden bijwonen, heeft ons wel even doen
opkijken. Tot onze groeiende ver-

rassing kwamen wij tot de aangename vaststelling, dat het doel
en de standpunten van deze Federatie in wezen niet erg verschillen van de Vlaamse Pluralistische Aktiegroepen, de PAG's.
Immers, die Federatie staat open
voor alle
levensbeschouwelijke
opvattingen en alle politieke opinies met als enig doel gezamenlijk te streven naar een mentaliteitsverandering t.o.v. de vrouw
in de Arabische gemeenschap.
Woordvoerders van de Federatie
onderstreepten, dat zij niet lie-

De Federatie van Syrische Vrouwen bestaat nauwelijks zeven
jaar. Zij telt nu reeds meer dan
22 000 leden en zij krijgt voor
haar werking van de staat een
toelage van ettelijke miljoenen
per jaar. Bij de jongste verkiezingen heeft de Federatie er —
voor de eerste keer in haar geScWedertis. —:• ^ijf vf'ouvC'elijke
parlementsleden doorgehaald en
de Federatie is er nu van overtuigd bij de volgende verkiezingen dit aantal zonder veel moeite
te verdubbelen.
Een ander opmerkelijk initiatief
van de Syrische vrouwenfederatie is de inrichting van kinderkribben en peutertuinen, waarvoor de Federatie de vrije hand
krijgt, adviezen verstrekt en de
plaatselijke noodzakelijkheid ervan onderzoekt. Immers, steeds
meer Syrische vrouwen zijn in
de gelegenheid buitenshuis te
werken, vooral in de steden,
waar de Federatie haar kernen
heeft gevestigd. En van waaruit
plattelandsakties worden gepland.
Zo kontakteert de vrouwenorganisatie o.m. ongeletterde vrouwen, aan wie onderricht wordt
gegeven en bepaalde vormen van
handarbeid wordt geleerd tot ze
een financiële onafhankelijkheid
kunnen bereiken.
En op het hoogste vlak ijvert de
Federatie voor de vrouwelijke
deelneming aan het openbare en
maatschappelijke leven, haar inschakeling en haar gelijkwaardigheid.
Vanzelfsprekend kunnen die toestanden wel verschillen van het
ene Arabische land tot het andere, maar in alle Arabische landen zijn op dit ogenblik vrouwenorganisaties aan het werk voor
de ontvoogding van de vrouwen.
Hun overkoepelend orgaan bevindt zich nu te Kairo, in Egypte.
Graag wordt toegegeven, dat het
in de eerste plaats de « bovenlaag » is, die zich totnogtoe
heeft vrijgevochten, maar zonder
de « happy few » zou er niet
eens een begin zijn geweest van
wat uiteindelijk alle maatschappelijke lagen moet ten goede komen.

Hilda Uytterhoeven
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in dan alleen maar zijn naakte arbeid.
Zonder deze problematiek verder te bespreken — we krijgen daarvoor later nog
wel de gelegenheid — kunnen we toch
stellen dat werkgevers en werknemers
vandaag eerder partners geworden zijn
en niet langer totaal onafhankelijk staande partijen. Tegen de achtergrond van
deze nieuwe sociaal-ekonomische realiteit moet onderzocht worden hoe aan de
werknemers een grotere stabiliteit van
betrekking
kan gewaarborgd worden,
woral dan aan werknemers met een bepaald aantal jaren dienst.

VASTHEID VAH BETREKKINGEN
VOOR BEIAARDE WERKNEMERS
:-:•:¥:>->>?

ONAFZETBAARHEID
Zo kan overwogen worden in hoever aan
bepaalde werknemers — vanaf een minimum aantal dienstjaren bv. — een principiële onafzetbaarheid kan gewaarborgd
worden. Dat hierbij het sisteem van de
openbare diensten niet volledig kan geJcopiëerd worden, spreekt vanzelf, omwille van het feit dat private bedrijven
en staatsdiensten eigen karakteristieken
en kenmerken hebben. Ook kan overwogen worden aan bedoelde werknemers
een prioriteit inzake stabiliteit van betrekking te geven. Met andere woorden,
bij afdankingen om ekonomische redenen moeten werknemers met minder
dienstjaren eerst afgedankt worden. Dezelfde bejaarde werknemers zouden ook
een prioriteit bij wederaanwerving kunnen krijgen.

In een vorig artikel (« Wij » van 15 maart
1975) hebben we een overzicht gegeven
van het probleem der bestaanszekerheid
van de bejaarde werknemers. We hebben
in grote lijnen geschetst waarom hun betrekking en hun toegang tot het beroepsleven in feite altijd min of meer op de
helling staat.
Vandaag zullen we nader ingaan op één
aspekt van de strijd voor meer bestaanszekerheid, nl. de vastheid-van betrekking
voor nog In dienst zijnde bejaarde werknemers, t , ^ ^ ! ^ ^ ^ ,
Laten we vooraf en om alle misverstanden uit te sluiten twee zaken duidelijk
stellen. Ten eerste : de hier opgesomde
voorstellen raken niet aan het recht van
de werkgever over te gaan tot afdanking
om zwaarwichtige redenen. Dat recht
wordt niet in vraag gesteld. Ten tweede :
wat volgt is niet de korte inhoud van een
wetsvoorstel. Het is dus goed mogelijk
dat de verschillende voorstellen in details onverenigbaar zijn. Dit artikel heeft

geen andere bedoeling dan bij te dragen
tot de oplossing van het gestelde probleem en dit door het naar voor brengen
van verschillende deel-oplossingen, waarover de lezer zich een persoonlijke mening vormt. Als de diskussie over de hier
omschreven problematiek op gang kan
komen, zijn we reeds een grote stap
vooruit.

poogde uit te oefenen op de verhouding
tussen de werkgever en de werknemer,
met de bedoeling een arbeldskontrakt te
doen aangaan of een arbeldskontrakt te
verbreken, werd strafbaar gesteld. Vraag
en aanbod dienden in volle vrijheid mekaar te kunnen ontmoeten.

...EN NU
VROEGER...
En nu ter zake. Vroeger gaf de patroon
werkelijk werk aan zijn personeel en dit
in de volle zin van het woord. Hij dankte
ze dan ook naar goeddunken af. Dat recht
werd hem uitdrukkelijk door de wet gewaarborgd. Wie van buitenaf enige druk

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN

Vandaag is de verhouding werkgever werknemer enigszins anders geworden
en de tijd is rijp, menen we, om deze
verhouding ook juridisch andere grondslagen te geven dan stilaan op de sociale realiteit achtergebleven wetten.
De werkgever is meestal niet meer de
enige eigenaar van het bedrijf en de
werknemer brengt in feite heel wat meer
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STUDIETOELAGEN SEKUNDAIR ONDERWIJS 1975-76

O
Tot einde van de maand kunnen de aanvraagformulieren voor een studietoelage sekundair onderwijs
ingediend worden.
WIE KAN EEN STUDIETOELAGE AANVRAGEN ?
a) Nog leerplichtige leerlingen : Deze hebben in
elk geval recht op een toelage, mits te voldoen
aan de gestelde financiële voorwaarden (zie
verder]
b) Niet meer leerplichtige leerlingen ; deze moeten
met vrucht het nu lopende schooljaar beëindigen en overgaan naar een hoger leerjaar of naar
een leerjaar van een hoger niveau, tenzij op
advies van de schooldirektie naar een jaar van
hetzelfde niveau overgegaan wordt. Niet meer
leerplichtige leerlingen mogen niet meer dan
eenmaal een leerjaar niet met vrucht beëindigd
hebben.

O

Het maksimum toegelaten netto belastbaar inkomen ligt als volgt :
a) Leerlingen die tijdens het schooljaar 1971-72 een
beurs gekregen hebben van het Nationaal Studiefonds :

in

s
^

FINANCIËLE VOORWAARDEN
Het toekennen van de studietoelage is afhankelijk
van een onderzoek naar de bestaansmiddelen van
de alleenlevende leerling of van het gezin waarvan
hij deel uitmaakt. Het inkomen hier bedoeld is het
netto belastbaar inkomen dat het laatste door de
belastingsdiensten is nagezien.

_

leerling leeft alleen : 136.500 fr.
leerling maakt deel uit van een gezin waar.--^i.^_^Van het gezinshoofd 1 persoon ten laste
nm- " r ^ h e e f t : 182.000 fr. (gezinsinkomen) ; indien
2 personen ten laste zijn : 238.875 fr. ; voor
elke bijkomende persoon ten laste : plus
68.250 fr.
b) Leerlingen die niet behoren tot hogervermelde
kategorie : de vier bedragen uit vorige paragraaf zijn dan resp. 109.688 fr., 146.250 fr
191.954 fr. en 54.844 fr.
AANVRAAG
Het behoorlijk
ingevuld aanvraagformulier
moet
uiterlijk op 1 mei 1975 toekomen bij het bestuur
van de provincie waar de school gelegen is waarin
de leerling vermoedelijk het betrokken
onderwijs
zal volgen tijdens het schooljaar 1975-76.
Formulieren zijn beschikbaar in de
inrichtingen
voor sekundair onderwijs. Men kan bedoelde formulieren ook aanvragen bij de Dienst voor Studietoelagen, Koningsstraat 138 (4e verdieping), 1000
Brussel.
Inlichtingen i.v.m. het inkomen worden rechtstreeks
gevraagd aan het ministerie van Financiën. Op het
aanvraagformulier
wordt hiertoe een
machtiging
gegeven. Tijdens het schooljaar 1975-76 zal de aanvrager de uitslag van het vorig leerjaar gevraagd
worden, evenals de bevestiging van
inschrijving
in de betreffende
onderwijsinrichting.
Cw.

We zijn er ons van bewust dat op dit
terrein ingrijpende wijzigingen aan het
bestaand sisteem kunnen voorgesteld
worden. We menen echter dat de tijd
rijp is voor soortgelijke hervormingen.
Minder ingrijpende maatregelen kunnen
vanzelfsprekend ook een deel van het
probleem oplossen.
Zo kan de opzeggingstermijn voor werknemers met een bepaald aantal dienstjaren sterk verhoogd worden, zodat krisis-perioden in feite hierdoor overbrugd
worden en de afdanking nadien zijn zin
verloren heeft. Zo ook kan de afdanking
van bejaarde werknemers afhankelijk gemaakt worden van de uitbetaling in geld
van een bepaalde vergoeding of, anders
gezegd, van een verplicht gestelde «gouden handdruk».
Misschien verdient het voorstel overwogen te worden om aan de Ondernemingsraad uitgebreidere bevoegdheden te geven, eventueel voor arbeiders en bedienden met een minimum aantal jaren dienst.
Voor één zaak dient evenwel onmiddellijk gewaarschuwd te worden. Het zou
een vergissing zijn, in het kader van de
hierboven aangegeven voorstellen, de bepaling « minimum aantal dienstjaren » te
vervangen door « minimum leeftijd ». Dat
zou inderdaad het in dienst nemen van
werklozen van een bepaalde leeftijd zoniet totaal, dan in. elk gevgl-zQ'-iQoed:als
onmogelijk maken.
Vooraleer t e sluiten mogen we niet nalaten ook nog volgende overweging neer
te tikken : Brug-pensioenen, geldelijke
oplossingen en soortgelijke dingen mogen slechts in noodgevallen aangewend
worden. Want hoe belangrijk het ook
moge wezen aan de tetrokken werknemers een inkomen te blijven verzekeren,
nog veel belangrijker is het de betrokken werknemers in dienst te houden en
ze niet tegen hun wil in op non-aktiviteit te plaatsen. Wie naar zijn persoonlijke mening te vroeg op non-aktiviteit geplaatst wordt, ondervindt daarvan zeker
een negatieve psichologische weerslag,
ook als zijn financiële positie daarbij
weinig of niets te lijden heeft. Niemand
wil als feitelijke onbekwame uitgestoten
worden, zeker de bejaarde werknemer
niet.
En daar gaat het toch om : dat de ekonomie een menselijk gelaat zou krijgen, er
eerst voor de mens en pas nadien voor
de produktie zou zijn, de werknemer als
een mens en niet als een machine-onderdeel zou zien. Te zorgen voor de vastheid van betrekking voor de bejaarde arbeider en de bejaarde bediende is een
van de zovele opgaven van deze tijd.
Laten we hopen dat iedereen zijn taak
daarin begrijpt en ook uitvoert.

DOKUMENTATIE
WILLY COBBAUT
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ANTWERPEN
APRIL
ANTWERPEN (Arr.)
KNS-VOORSTELLING
Traditiegetrouw
brengen de
Antwerpse KNS-akteurs een jaarlijkse opvoering voor VU-arr. Antwerpen. Voor de opvoering van
de muzikale klucht « Trijntje van
Saardam •, Op dinsdag 27 mei
e.k. te 20 u. (KNS-Antwerpen), is
het zodoende geraadzaam en
sterk aanbevolen, uw plaats(en]
nu te bespreken. Richt u best
rechtstreeks tot onze centrale
kaartenverkoopdienst : VU-Stadssekretariaat, Wetstr. 12, Antwerpen (36 84.65), alle werkdagen
tussen 9 u 30 en 16 u.

KOO
Problemen
betreffende KOO
Antw. Stad kunnen samen met onze afgevaardigden De Laet en De
Boel onderzocht worden Gelieve
hiervoor een afspraak te maken :
De Laet, 38.66.9 2of De Boel,
33.97.90.

VLAAMS NAT ZANGFEEST
Kaarten voor het 38ste VI. Nat.
sel Halt ! » kunt u nog bestellen
of afhalen op het VU-stadssekretariaat, Wetstr. 12, Antwerpen
(36.84 65) of rechtstreeks op het
ANZ-sekretariaat, Vrijheidstr. 3032, Antwerpen (37.93 92). (Beide
gesloten op zaterdag).

UITSTAP
Donderdag 8 mei. Hemelvaartdag, wandeling door de Limburgse
Kempen in de omgeving van Opoeteren en Gruitrode. Bijeenkomst . parking achter Ooststation (Uitbreidingsstr) stipt om 9 u.
Knapzak mee. Goed schoeisel

DOSFELINSTITUUT + VVM -Op 26 april richten w i j te Brasschaat een nationale kaderdag in
voor het arr. Antwerpen. Het programma omvat volgende onderwerpen : « De toekomst van de
VU » met als spreker sen. M. Coppieters en « Het Europa der volkeren » door volksvert. W. Kuijpers De kursusleiding berust bij
Johan Beke, stafmedewerker van
het Dl. Plaats
Gemeentelijke
Feestzaal, Door Verstraetelei 48.
Aanvang te 10 u. en einde voorzien rond 17 u. Gelegenheid voor
middagmaal aan 115 fr. Inschrijvingen vooraf (zeker nodig indien
u het middagmaal wenst te gebruiken) bij : Dosfelinstituut Antwerpen, Bob Loete, St-Laureisstr.
89, 2000 Antwerpen, t e l . 37.61.08
of bij Decleir H., de Borrekenslel
74, Brasschaat, t e l . 51.72.51. Wij
rekenen erop dat talrijke kaderleden en toekomstige kaderleden
aanwezig zullen zijn. Ook andere
belangstellenden
hartelijk
welkom.
,
ANTWERPEN (Stad)
DIENSTBETOON
Alle dagen op het sekr., Wetstr.
12, Antw. van 9 tot 16 u. 30 en
op maandag tot 19 u. Elke maandag treft u er een volksvert., sen.
en prov. radslid aan van 16 tot
19 u.
BAN DE AFVAL
Tot nader bericht stoppen we
met het ophalen van papier en
karton bij de leden en simpatiBanten thuis. We hebben vervoerproblemen en die zijn nog
niet opgelost.
BESTUURSVERKIEZINGEN
In de afdeling op donderdag 2£
juni .Kandidaturen moeten binnen
zijn (schriftelijk) op het sekr. der
afdeling vóór 31 mei a.s.
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VUJO
Volksvert J. Vandemeulebroucke
handelt over nationalisme en federalisme Toespraak opgeluisterd
met een grote reeks dia-projekties. Op maandag 28 april om 20
u., benedenzaal Biljart-Palace, K.
Astridplein.

BIJLEDEN-SLAG
Op initiatief van onze voorz.,
zal elk hoofdlid, waar in het gezin nog geen bij-lid is, binnen enkele dagen aangeschreven worden
om dit even te regelen. Een kleine verassing gaat er mee gepaart.
BERCHEM
VLAAMS NAT. ZANGFEEST
Kaarten te verkrijgen bij penningm. A. Filliers, Statlestr. 9, Berchem (tel. 39.24.28).
BOOM
AANGIFTE
PERSONENBELASTING
Elke 1ste en 3de donderdag van
de maand vanaf 20 u staat P.
Coppens (expert boekhouder) ter
beschikking voor alle mensen
welke moeilijkheden ondervinden
bij het invullen van hun aangifte.
Lok. Nele, Antwerpsestr. 120, t e l .
88.05.03). Ook thuis is hij te bereiken iedere avond na 19 u., t e l .
88.36.20.

BORGERHOUT
KNS-VOORSTELLING
Bestel nu uw kaarten bij ons
arr
bestuurslid Hugo Andries,
Turnhoutsebaan 116, tel. 36 59.67.
OVERLIJDEN
Wij bieden onze deJneming en
medevoelen aan aan mevr Coymans-Van den Brande en familie
bij het overlijden van de h Alfons Coymans, Koxplein 30. We
memoreren de h. Coymans als
een gewaardeerde simpatisant op
wie w i j immer mochten rekenen
HERSTEL
Ons bestuurslid Jaak Firquet
wordt opnieuw in het ziekenhuis
opgenomen voor een heelkundig
ingrijpen. Wij wensen hem langs
deze weg een spoedig en definitief herstel.
WENSEN
Onze oprechte wensen aan ons
bestuurslid en mevr. Cyriel Dillen-Van Gastel bij de geboorte
van een tweede zoontje Ivor. Wij
feliciteren tevens de grootmoeder
mevr wed Juul Dillen.
DATA
U neemt nota van twee data in
de maand mei : 15 mei : bestuursverkiezing van de afdeling in het
lok. Nieuwe Carnot ; 16 mei : bezoek aan de Antwerpse Poesje.
Verzamelen te 19 u. 45 aan Brabo
op de Grote Markt te Antwerpen.
DIENSTBETOON
De vraag werd gesteld of het
dienstbetoon van mandataris Hugo Andries elke eerste woensdag
in het lokaal van de Vlaamse gepensioneerden ook voor de VUleden geldt ; dit dienstbetoon is
enkel voor de leden van het
VVVG : voor dienstbetoon voor de
VU-leden kunt u met hem kontakt opnemen elke zaterdag van
11 u. 30 tot 12 u. 30 op het adres
Turnhoutsebaan 116, t e l . 36.59.67.
Zo mogelijk delen w i j ook de uren
mede waarop de andere mandatarissen kunnen bereikt worden.

19.
19.

19

24

25.
25.

25.
26.

26
26.

26.

27.

30.

VERELST & DUCKAERT
JUWELIERS - HORLOGEMAKERS
GEDIPL. EDELSTEENKUNDIGE
LONGINES - PONTIAG - VERDAL

4.

4.
5.
6.

12.
13.
15.
15.

22.
25.
25.
26.

MEIR 2 (HOEK WIEGSTRAAT)
2000 ANTWERPEN - T E L . : 33 46 31

IMinderhout : Ledenvergadering kant. Hoogstraten in café Welkom bij A. Willaerts, Dorp. Spreker : sen. Wim
Jorissen.

MEI

11.

EEN JUWEEL MET STANDING
KIES JE BEST BIJ

Antwerpen : Arr. Kongres : Havenuitbreiding - Gewestplanning . Universiteit Antwerpen. (Ook op 20 april).
Borgerhout : Bodega-avond om 20 u. 30 in zaal Pax met
de Vaganten en het Hammondorgel met Gaston Wauters Inkomkaarten bij de bestuursleden
Duffel : Voorjaarsbal m zaal Gildenhuis (Stationsstr)
Orkest : The Sioux
Ekeren : VU-bal in zaal Elks Thuys, Van de Weyngaertplein 13 te Mariaburg om 20 u. 30. Orkest . The Paradiso's.. Inkom 50 fr. Tombola-prijzen kunnen afgegeven
worden bij de bestuursleden.
Edegem : Ledenvergadering om 20 u 30 in lok. Centrum
Drie Eiken Spreker
volksvert Joos Somers met het
tema « Gemeenteraadsverkiezingen 1976 ».
;
Boechout : . Vaandelinhuldiging -|- Kaas- en Wijnavond »
om 20 u 30 in . 't Kelderke » (meisjesschool), Jef Van
Hoofplein. Inschr bij bestuursleden : 75 fr.
Kontich : VUJO-debatavond « Algemene Politiek j . , ' o m
20 u. in Thierbrauhof.
Mortsel : Leden-lente-avond (kaasavond) om 20 u in
zaal Atrium (Hof van Reeth). Formulier inzenden a u b
Nijlen : Bestuursverkiezing in Kempenland om 20 u.
Boom : Dia-kwisavond -f koude schotel, om 20 u in
lok Nele, Antwerpsestr 378 Inschrijving • 75 fr.
Mol : VUJO : Gespreksnamiddag over « Legerhervorming » met sen. H. De Bruyne en Karel Van Reeth om
15 u. in zaal De Koestal, Sluisstr. 178.
Nijlen : Spreek- en diskussie-avond over de fusies der
gemeenten met volksvert Joos Somers. Begin 20 u
Herenthout : Gespreksavond met Nelly Maes om 20 u.
in lok De Nieuwe Kroon, Markt. Zij zal handelen over
de huidige politieke konstellatie en haar indrukken weergeven over het land van Mao. Diskussie volgt.
Herentals : Frans-Vlaanderen-avond : dia-, voordrachten verbroederingsavond. Inrichting VUJO arr. Turnhout
In het cafetaria Scheppersinstituut, St-Jansstr., om 20 u.
Merksem : Vrouwen van Vandaag organiseren een geleide wandeling door het Peerdsbos. Afspraak om 14 u.
30 aan de Melkerij.

Hdboken : Willem De Meyer-namiddag ingericht door
VI. Kulturele Kring Jan Peeters, om 14 u. 30 in zaal Molenhof, St-Bernardsestwg 669. Inkom gratis.
Vorst : Afdelingsbestuur.
Lier : Vuva-vergadering, om 20 u. 30.
Hoboken : Afdelingsbestuursverkiezingen in VI. Nat.
Centrum van 20 tot 22 u. (Steynstr. 85).
Geel : 11de Meinachtbal VU-arr. Turnhout, Gemeentelijke
Feestzaal.
St-Kat.-Waver : Arr. bestuur ten huize Joos Somers,
om 20 u. 30.
Lier : Wandeling Nederviersel, 16 km. Vertrek om 13 u
30 aan het stadhuis.
Turnhout : Afdelingsbestuur in de Warande.
St-Kat.-Waver : Dagelijks bestuur in lok. In de Wereld.
Turnhout : Arr. raad.
Hove : Bestuursverkiezing van 19 u. 30 tot 21 u. 30. Alle
kandidaten ontvangen tijdig de nodige inlichtingen.
Duffel : Arr. raad in het Gildenhuis, om 20 u. 30 stipt.
Dessei : Arr. bestuur bij H. Draulans.
Antwerpen : Vlaams-nationaal Zangfeest.
Hoboken : Werftocht (wijk Berkenrode). Verzamelen om
10 u. in VI. Nat. Centrum, Steynstr. 85.
Brasschaat : VVM + Dosfelinstituut. Nat. Kaderdag om
10 u. in Gemeentelijke Feestzaal, Verstraetelei 48.
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ARR. VU-KONGRES . ANTWERPEN
ZATERDAG 19 APRIL 1975 van 14 tot 17 u. 30.
Zaal ALPHEUSDAL (Willlotstr., Berchem)
— Referaten en besprekingen :
Sektle A, Gewestplan : voorz. P. Doevenspeck (fraktievoorz.
provincieraad).
Sektle B, Haven : voorz. G. Bergers (gemeenteraadslid).
Sektie C, Universiteit Antwerpen : voorz. H. Covellers (nat.
VUJO-voorzltter).
ZONDAG 20 april 1975 van 10 tot 13 u.
Zaal ARENBERGSCHOUWBURG (Arenbergstraat, Antwerpen)
Verslag sektievergaderingen.
Stemming van de resoluties.
Slottoespraak door Partijbestuurvoorzitter Hugo Schlltz.

BRASSCHAAT
DIENSTBETOON
Overstelpt door de aanvragen
moeten we ons dienstbetoon uitbreiden. We zullen dus in het vervolg ter uwer beschikking zijn tegelijkertijd in alle 5 wijken van
de gemeente, dus op een vast
adres voor altijd en vanaf nu.
Volksvert. Goemans zal ons ook
in het vervolg weer bijstaan met
raad en daad, maar alléén hij zal
telkens in een andere wijk zitten.
Dit wordt dan telkens bekend gemaakt onder het afdelingsnieuws.
Eens dat u deze regeling gewoon
bent, zult u zien hoe praktisch
het is.
Adressen : Voor het centrum :
café Vogelzang, Miksebaan 25
(Rik Decleir} ; wijk Kaart : café
Boerke, Rustoordlei (Monika Verijke-Deschepper) ; Polygoon : café Hovenier, Bredabaan 810 (Stan
Van Looveren) ; Bethanië : café
Oud-Belqië, Pauwelslei 184 (Roger
Vanthillo) ; Mariaburg : café Cycle, Kapelsestwg 364 (Jaak Decru). Telkens de 1ste donderdag
van de maand van 20 tot 21 u. 30.
BROECHEM
38ste VLAAMS NATIONAAL
ZANGFEEST
In het gewesteijk IJzerbedevaartsekretariaat zijn vanaf heden
kaarten te bekomen van 50, 100
en 150 fr. Er kan tevens ingeschreven worden voor de autobussen die zuilen ingelegd worden,
volgende Vlaams Nationaal Zangfeest onder het motto « Brussel
Halt of Brussel valt ». Sekr. Wim
Duys, Abelelaan 9 , ' t e l . 85.53.98.
BURCHT
,
DIENSTBETOON
Velen onder u hebben reeds hun
belastingsaangifte ontvangen. Indien u met het invullen ervan een
of ander probleem zou hebben,
kunt u steeds bij iemand van het
bestuur terecht, die u daarbij zal
kunnen helpen. Aarzel niet hiervan gebruik te maken, we zijn er
ook voor u !
DEURNE
KONTAKT
Al onze « Wij «-lezers, leden
en simpatisanten zijn steeds welkom op onze wekelijkse kontaktavond (steeds donderdag) in ons
lok. Trefpunt, Turnhoutsebaan 28.
EDEGEM
DIENSTBETOON
Onze mandatarissen staan steeds
bereid om u te helpen : Alfons
Bollen, schepen, Koekoekl. 7, tel.
64.49.43 ; Maurits Van Tongerloo,
gemeenteraadslid, Leliènl. 62, tel.
64.55.14 ; Lode Van Vlimmeren,
KOO-lid, Hoogboomstwg 22, tel.
64.41.48 ; Veerie Thyssens, KOOlid, Geestenspoor 72, tel. 41.04.41.
HEIST-OP-DEN-BERG
VLAAMS ZIEKENFONDS
TAK MECHELEN
Miei Vanlangendonck heeft zitdag op maandag 21 april van 20
tot 20 u. 30 in lok. Bij Amelie,
Lostr.
HOBOKEN
DIENSTBETOON
In Vlaams-nationaal Centrum,
Steynstr. 85 : alle woensdagen
van 18 tot 18 u. 30 door gemeenteraadslid Fonne Crick en alle
donderdagen van 18 u. 30 tot 19
u.
30 door
gemeenteraadslid
Clem De Ranter.
VLAAMSE ZIEKENKAS
In Vlaams-nationaal Centrum,
Steynstr. 85, iedere maandag en
dinsdag van 18 u. 30 tot 19 u. 30.

WIJIO

HOOGSTRATEN (Kant.)
KANT. UITBOUW
Enkele nieuwe kaderleden werden bereid gevonden om mee te
werken in Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas. Om de werking
te bespreken wordt een ledenvergadering gehouden op 30 april in
café Welkom te Minderhout. Sen.
Wim Jorissen zal er het woord
voeren, zijn 20-jarige ervaring als
organisator van de partij, zal de
Noorderkempen zeer dienstig zijn.
ITEGEM
VLAAMS ZIEKENFONDS
TAK MECHELEN
Miei Vanlangendonck heeft zitdag op maandag 21 april van 19
tot 19 u. 30 ten huize van Fons
Van Hout, Kleine Hooiweg 4.

KONTICH
BESTUURSVERKIEZING
Öe statutaire 3 jaarijkse bestuursverkiezing gaat door op
dinsdag 6 mei te 20 u. in lok. Alcazar. Wie zich wil kandidaat
stellen, krijgt hiertoe te gelegenertijd de kans.
WVG
Het « Vlaams Verbond van Gepensioneerden », afd. Kontich,
deelt mede dat elke 1ste en 3de
donderdag van de maand van 14
tot 18 u. gezellig samenkomst Is
in het lok. Altena, paviljoen ingang speeltuin, Antwerpsestwg.
Verdere inl. bij mevr. Anita Rens,
Transvaalstr. 72 ,tel. 57.20.95.
LIER
VLAAMSE KRINQ
Op zondag 11 mei trekken onze
wandelaars langs Nete en Netekanaal tot Nederviersel. Vertrek
te 13 u. 30 aan het Liers stadhuis.
VLAAMS NAT. ZANGFEEST
Zondag 25 mei om 14 u. 30 in
het Sportpaleis te Antwerpen, onder het motto « Brussel Halt ! ».
Kaartenverkoop en inschrijvingen
voor verplaatsing met autocar
(25 fr.) bij Frans Van Pelt, Voetbalstr. 27.
LIER
MARCEL

Poels, gemeenteraadslid. 45.51.71:
Omer
Stevens,
KOO-raadslid,
45.25.17 : VU-sekr. 46.02.79.
VLAAMS NAT. ZANGFEEST
Gaat door op zondag 25 mei onder het motto « Brussel Halt I »
te 14 u. 30 in het Antwerps g p o r t
paleis te Merksem. Toegangskaarten tegen 200, 150, 100, 75 en 50
fr. zijn te verkrijgen in Vlaams
Huis Tijl, Bredabaan 298 en bij Jan
Vinken, Akkerbouwstr. 71, tel.
45.49.13.

Ken Je niet wachten tot vrijdag, wend je t o t Luc Deheusch.
Aug. Vermeylenstr. 5, die graag
zal helpen.
BELASTINGSAANGIFTEN
Bulten het normaal dienstbetoon, kan je voor het invullen van
je belastingsaangiften terecht op
ons sekretariaat, waar Jos De
Graef je verwacht op maandag
21-4, donderdag 24-4, vrijdag 25-4
en maandag 6-5, telkens van 20 u.
af. Iedereen is welkom.

MEERHOUT
KADERLEDEN
Wie wil meewerken aan de uitbouw van de afdeling, kan altijd
terecht bjj : An en Wim MallietCools, Markt 17 ; Francis Dox,
Pastoor van Haachtplein 5 ; Frits
Dox, Molenpad ; Manu Dox, p.a.
Waversebaan 220, Heverlee ; Jan
Ermgodts, Akaciaweg 7 ; Frans
Beyens, Eindhoutsebaan 10 ; Jos
Geypens, Pastoor van Haachtplein
4 ; Jan Van Genechten, Dennebos
2 ; Jef Wilms, Weversberg 41 ;
Herman Janssens, Bevrijdingslaan
203.

RANST
VLAAMS NAT. ZANGFEEST
werpen) zijn nog enkele kaarten
van 50 en 100 fr. ter beschikking
bij ons afd. sekr.. Valkenlaan 24
(tel. 85.58.18). Schrijf tevens in
voor de verplaatsing per autocar, op ditzelfde adres.

MORTSEL
DIENSTBETOON
Hebt u moeilijkheden waarbij
wij u kunnen helpen ? Wacht
niet en neem kontakt met onze
VU-mandatarissen : J. Debackere,
Deurnestr. 315 ; J. Vandewalle,
Dieseghemlei 52 ; L. De CeusterDe Decker, Edegemstr. 85 ; Wim
Claessens, Pastoor Deensstr. 19 ;
G. De Clercq, Molenlei 58 (KOO).
MOL
KNS
We beschikken over kaarten- van
eerste en tweede rang (200 en
100 fr.). Schrijf spoedig in bij
Luc Deheusch.
NIJLEN
KEMPENLAND
Daar Kempenland voor twee
zware muziekwedstrijden staat is
het om de week repetitie in lok.
Kempenland vanaf 20 u. 30, dit
in plaats van om de 14 dagen.
DIENSTBETOON
Alle zaterdagen van 10 tot 12
u. in TAK Lier, Kerkstr. 3, evenals
de 3de maandag van 20 tot 21 u.
Bijkomend dienstbetoon voor de
belastingsbrieven : iedere zaterdag van 10 tot 12 u. bij Achiel
Van Tendeloo, Statieplein 2E, tel.
031/81.81.32.
NIEL
DIENSTBETOON
Elke vrijdag vanaf 20 u. staan
onze vrienden Frans De Meulemeester en Guido Michiels ter
beschikking van mensen met problemen allerhande, in het^ sekr.,
Antwerpsestr. 186. Ook sèn. De
Bruyne kan eens per maand daar
geraadpleegd worden.

TURNHOUT (Arr.)
VUJO ARRONDISSEMENTEEL
FRANS-VLAANDERENAVOND
Hiermede nodigen de VU-jongeren iedereen van binnen en buiten het arr. uit. Zaterdag 26 april,
begin 20 u. Tijdens deze avond :
een unieke dia-montage over dit
onbekend stukje Vlaanderen, deskundige kommentaar en vooral de
aanwezige Frans-Vlamingen, die
in het Nederlands uw vragen zullen beantwoorden. Laat de Inspanningen van overnachting en organisatie niet tevergeefs zijn I
Graag een volle zaal voor deze
avond van volksverbondenheid !
LEDENSTAND
De ledenhernieuwing moet nog
geheel of gedeeltelijk gebeuren in
de gemeenten Grobbendonk, Herentals. Hoogstraten, Lichtaart,
Merksplas,
Minderhout,
OudTurnhout, Poederlee, Veerie, Vosselaar, Wechelderzande en Westerlo. Willen de betrokken afdelingen dit vóór einde april in orde
brengen ?
ABONNEMENTENSLAG
Dank zij de inzet van enkele afdelingen werden in maart nog
tientallen abonnees gewonnen, zodat tenminste de stand van vorig
jaar wordt geëvenaard. Toch blijven we nog ver beneden de streefnorm. Mits een kleine inspanning
van iedereen kan nog veel verholpen worden.
ELFDE MEINACHTBAL
Als alle kaderleden zich inzetten, wordt 7 mei weer een reuzesukses. Hoever staat het met de
voorverkoop van kaarten ? het ophalen van prijzen voor de tombola ? het werven van advertenties
voor het reklameboekje ?
BESTUURSVERKIEZINGEN
Alle afdelingen melden vëór 1
mei datum en plaats van de verkiezingen aan het arr. bestuur.
Dan wordt hen meegedeeld wie
de kiesverrichtingen zal leiden.
Meer gegevens vindt u in het
aprilnummer van het kaderblad.

WILLEBROEK
VLAAMS ZIEKENFONDS
TAK WILLEBROEK
Het bureel is open elke vrijdag
van 18 tot 20 u. Alle inlichtingen
tot overschakeling kunnen er bekomen worden.
WOMMELGEM
NAKLANK KWIS
Een tot de laatste zitplaats bezet Keizershof, een meelevend
publiek en zich fel werende kwisploegen, ziedaar in een paar lijnen het verloop van de Ie kwiswedstrijd voor Wommelgemse verenigingen. De uitslag : 1) Heemkundige Kring De Kaeck ; 2) Davidsfonds + Zangkring Ortolaan ;
4) Wommelgemse Turners ; 5)
Harmonie De Verbroedering ; 6)
TTK-Wommelgem - r 7) Voetbalklub
Ternesse. Alle deelnemers, supjjorters en helpers(ters), hartelijk
dank voor de inzet, en volgend
jaar doen wij het (beter ?) over,
want « 't was weer eens wat anders ».
BESTUURSVERKIEZINGEN
Wat onze afdeling betreft, 7 bestuursleden dienen verkozen op
maandag 26 mei in Keziershof.
Stemrecht hebben alleen leden
die reeds in 1974 lid waren.
KNS-VOORSTELLING
Op dinsdag 27 mei te 20 u. :
« Trijntje van Saardam ». Kaarten
vanaf 30 fr. tot 250 fr. Mogelijk
voor de « goede » plaatsen reeds
te laat. Vlug bellen naar sekr. VUstad, 36.84.65 of sekr. VU-Wommelgem, 53.88.88.
VLAAMS NAT. ZANGFEEST
Kaarten verkrijgbaar op het VUsekr., Welkomstr. 116, 53.86.68.
116, 53.86.68.
Maar dan moet u ook mee met
de autocar die door het IJzerbedevaartkomitee
van
Broechem
wordt ingelegd. Prijzen cler plaatsen : 50, 100 en 150 fr.

GEDENKSTEEN
JOS HENDRICKX
Op zaterdag 10 mei te 15 u.
wordt in de St-Remigiuskerk te
Baarie Hertog een gedenksteen
ingewijd ter nagedachtenis van
wijlen Jos Hendrickx die de glasramen van deze kerk ontworpen
en uitgevoerd heeft. Te dezer gelegenheid zal de h. Frans Baudouin, konservator van het Rubenshuis te Antwerpen een herdenkingsrede uitpreken. E.h. Reynen, pastoor-deken te Turnhout,
zal de gedenksteen inwijden. Het
Amphion-kwartet, o.l.v. de h. Karl
Lenski, zal werk uit de klassieke
periode ten geboren brengen. Deze uitvoering geschiedt onder de
auspiciën van het ministerie van
Nationale Opvoeding en Nederlandse Kuituur, direktie Muziek.

VAN ROY

Z0€K6RgCS
FEESTZALEN

HOF VAN ARACON
ARAGONSTRAAT 6, LIER
TEL. (031)80.15.68
MECHELEN
VLAAMS ZIEKENFONDS
TAK MECHELEN
Het bureel is open elke maandag, dinsdag en donderdag van 14
tot 16 u. Woensdag van 16 tot
19 u. Alle inlichtingen tot overschakeling kunt u krijgen op het
bureel, Bleekstr. 6, Mechelen of
bij Emiel Vanlangendonck, Clemenceaustr.
59,
St-Kat-Waver.
Tel. 015/21.66.12.
IMERKSEM
DIENSTBETOON
Woensdag 23 april wordt de
laatste kans voor allen die nog
graag zouden geholpen worden
bij het invullen van hun belastingsaangifte. Deze hulp wordt geboden tussen 19 en 23 u. in het
Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298.
Bovendien zijn onze mandatarissen steeds bereid u met raad en
daad bij te staan. Voor afspraak :
Toon Dewachter, schepen, 45.65.59
of 45.24.38 ; Leo Michielsen, KOOvoorz., 45.55.90 ; Luk Droogmans,
gemeenteraadslid, 45.51.81 ; Jan

1. Plaatsaanbieding voor onafhankelijk vertegenwoordiger in internationale textielhandel, vertegenwoordiging voor gans België of
Vlaanderen, zetel Brussel.
2. Plaatsaanvraag : een gepensioneerd landbouwer zoekt bijverdienste als tuinman, St-Niklaas of
omgeving.
3. Vrouwelijk technisch ingenieur
scheikunde zoekt aangepaste betrekking. Ruime talenkennis en
daktylo.
Z.w. tot volksvert. Nelly Maes,
Pr. Jos. Charlottelaan 115, St-Niklaas, te. 76.49.74.
R 58
WIE HELPT DEZE MENSEN AAN
EEN AANGEPASTE BETREKKING?
— Bediende, 5 jaar, diploma lager
middelbaar onderwijs. Bjizondere
lessen Frans en boekhouding. 25
jaar ervaring : werkzaam bij personeelsdienst van belangrijke Mechelse firma. Zoekt part-time job.
(Nr 21975)
— 50-jarige, diploma lager middelbaar, 12 jaar beroepsonderofficier, kent grondig dactylo en enkelvoudige boekohuding, bezit diploma « Patroon kleinhandel » ;
9 jaar beheerder-werkend ven-

noot in kleinhandel ; 3 jaar magazijnier chauffeur
(rijvergunning
B).
(Nr 26475)
Juffrouw, 22 jaar, technisch ingenieur industrieel - scheikunde.
(Nr 21175)
Stenotypiste, 25 jaar. (Nr 11975)
Jonge man, 24 jaar, diploma lager
middelbaar, zoekt werk als handlanger,
chauffeur,
magazijnier
(kan met vork-lift rijden), legerdienst volbracht.
(Nr 26675)
Offset-drukker, diploma A2 beroep .legerdienst volbracht, onmiddellijk beschikbaar (Nr 26775)
Handelsingenieur, legerdienst onlangs volbracht. 5 maand beroepservaring (aankoop - verkoop marketing).
(Nr 24375)
Bediende 35 jaar, werkzaam geweest in de sektor reisagentschappen met ruime bevoegdheid
en verantwoordelijkheid. Zoekt
aangepaste betrekking in deze
sektor. Eventueel ook als bediende of verkoper in gelijk welke
sektor.
(Nr 27475)
23-jarige zoekt typewerk als bijverdienste. Vrij : elke avond en
de gehele zaterdag.
(Nr 5775)
Inlichtingen bezorgen aan Vo//rsvertegenwoordiger
Joos Somers,
Liersesteenweg 11, 2580 St.-Kat.Waver. (Tel. • 015/2179001 R 59

Gratis 3 kamers en kelder + gebruik van stadswater ter beschikking aan alleenstaande dame in
ruil voor + 1 uur per dag hulp
in het huishouden voor bejaarde
dame. Schrijven bureaublad. R 60
Jongen , 17 j . , (wees) zoekt dringend werk om uit home te mogen vertrekken. Wil eender welk
werk aanvaarden.
Gepensioneerde chauffeur zoekt
werk voor enkele dagen per week
of halve dagen. Hij is gans zijn
leven zeer aktief geweest en verveelt zich geweldig thuis. Wil
eveneens eender welk werk aanvaarden.
Moeder met 2 grote kinderen
zoekt huis of appartement te huren in omgeving Aalst. De woning
waar ze verblijft werd verkocht
en ze mag er slechts tot 31-5-75
blijven.
Inl.
doorgeven aan volksvert.
Georgette De Kegel, Leopoldl. 86,
9400 Ninove, tel. 054/33.43.47.
R 61

Vlaamsgezind echtpaar gevraagd
voor uitbating van café als Vlaams
lokaal. Inl. : W. De Metsenaere,
tel. 053/66.58.27.
R 62
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BRABANT
BRABANT
DOSFELAKTIVITEITEN
23 april : Debatavond over de
fusies in het Stedelijke Auditorium, Bergstr., Vilvoorde.
12, 15, 20 en 22 mei : Voorbereiding
gemeenteraadsverkiezingen 76 in het Sociaal Centrum,
Opperstr. 168, Liedekerke.
Voor nadere inlichtingen kunt
u terecht bij de prov. verantw.
Brabant : Hollaender B., Brusselsestwg 51a, 1850 Grimbergen, tel.
02/269.27.68.
BRUSSEL CAggl.)
NAAR HET ZANGFEEST
Op 25 mei gaan wij per bus
naar het Zangfeest te Antwerpen.
Voorbehouden zitplaatsen zijn te
verkrijgen in lok. Uilenspiegel,
Pletinckxstr. 38, 1000 Brussel, tel.
512.13.74. Prijs der plaatsen :
200 fr., 150 fr., 10 fr. Prijs voor
de bus (BTW en drinkgeld inbegrepen) : 100 fr.
DIEST (Kant.)
DIENSTBETOON
De VU-gemeenteraadsleden van
het kant. Diest houden eraan mede te delen dat zij reeds bereid
zijn mensen met problemen te
helpen. Op volgende adressen is
men altijd welkom : gemeenteraadslid Renaat Rijnders, Bloemen). 35, Diest ; gemeenteraadslid Raymond Van Compel, Elkelenbergstr. 25, Molenstede ; schepen
Dirk Van de Weyer, Langenberg
30, Molenstede ; schepen Marcel
Gemoets, Vesting Noord, Scherpenheuvel.
Ook mensen uit de naburige
gemeenten kunnen steeds bij hen
terecht. Voor de geïnteresseerden
geven we het adres van de nationale mandataris die voor het
dienstbetoon in het kant. Diest

verantwoordelijk is : volksvert.
W. Kuijpers, Swertmoienstr. 23,

Herent.
KANT. VERGADERING
Heeft plaats op dinsdag 22 april
in lok. In de Stille Kempen, Heide
te Molenstede, om 20 u. 30 met
als agenda : financies, werkingsorganisatie kanton, gemeenteverkiezingen.

19.

Van Hoof, Overwinningsstr. 24,
Kessel-Lo, tel. 016/22.70.14.
De debatavonden over de « fusies » volgen elkaar op (Aarschot,
Veltem). Volksvert. W. Kuijpers Is
steeds present om het VU-standpunt daarover mee te delen.
Er werd gedanst in Tildonk en
in Aarschot op suksesvolle afdelingsbals.

MOLENSTEDE
GRIMBERGEN-BEIGEMAFDELINGSBLAD
HUMBEEK
VLAAIVIS NAT. ZANGFEEST
De redaktie van « Goedendag »
doet een warme oproep tot de leHeeft plaats op 25 mei. Bezeressen en lezers van dit blad
spreek nu reeds uw plaatsen bij
de bestuursleden of bij Fr. Hau- • om ons streekpersinitiatief daadwerkelijk te steunen. Neem even
waerts, Berkenl. 100, tel. 251.58.77.
kontakt met de redaktie, KlappijPlaats en vervoer inbegrepen :
str. 55, Molenstede, tel. 33.26.69.
150 f r . volwassenen, 100 of 50 fr.
Zoajs reeds werd aangetoond
jeugd en studenten.
wordt in ons afdelingsblad heel
wat aandacht besteed aan de werLEUVEN (Arr.)
king van de plaatselijke vereniVOORBEREIDING '76
gingen. Een afgevaardigde van het
Op vrijdag 25 april vergadert
blad zal zoveel mogelijk aanwezig
de arr. raad van het arr. Leuven
zijn op de belangrijkste aktiviteiin de zaal Gudrun te Lubbeek.
ten van de verenigingen. ZodoenWalter Luyten, medewerker aan
de kunnen wij als enig echt inforhet Dosfelinstituut en zelf ook
matieblad in de gemeente de akgemeenteraadslid, zal er spreken
tiviteiten van de Molensteedse
over lijstvorming bij de gemeengemeenschap op de voet volgen
teraadsverkiezingen. De afgevaaren kunnen wij er ook een objekdigden in de arr. raad, de afdetief verslag over brengen.
lingsbestursleden en door hen
uitgenodigde simpatisanten zijn
OVERUSE
hartelijk welkom.
VLAAMS SOC. CENTRUM
WAT VOORBIJ IS EN KOMT I
Op 25 april om 20 u. opent de
De Vlaamse gepensioneerden
VU-Overijse haar Vlaams sociaal
kwamen weer gezellig bij elkaar
centrum in de Heuvelstr. 40. Hierin zaal Concordia te Tildonk op
mede wordt weer een belangrijke
zondag 13 april. Er werd lekker
stap gezet naar een nog intensiegegeten, gedronken en gekeuveld.
vere werking en dienstverlening
Om intussen alvast ergens te novan de VU aan de bevolking. Al
teren : het VVVB-bal zal plaatslang voelden we hiertoe de noodvinden op 27 september te Keszaak aan, doch nu we over een
sel-Lo.
geschikt lokaal konden beschikken in het centrum werd tot de
Wie meegaat naar de IJzerbede.
oprichting overgegaan. Als eenvaart kan nu inschrijven bij A.

LIMBURG
BREE (Kant.)
VOLKSVERGADERING
Op vrijdag 25 april om 20 u. in
zaal Cambrinus te Bree. Tema : de
sociaal
ekonomische
toestand,
vaststellingen
en
oplossingen.
Sen. Van Ooteghem, jarenlang lid
van de GERV, belicht de ekonomie
in Vlaanderen. Sen. J.R. Vandekerckhove neemt het Limburgs
luik voor zijn rekening. Prov.
raadslid J. Gabriels handelt over
de ekonomische situatie in NoordLimburg. Moderator : J. Latinne,
voorz. af. Bocholt.
RALLY
Op zondag 25 mei zal de 5de
grote autozoektocht van het kant.
Bree georganiseerd worden. Belangstellenden kunnen zich in verbinding stellen met L. Schepers,
Neyenstr. 17 te Bree. Er zijn voor
niet minder dan 40.000 fr. prijzen.
Naast een echte rally voor specilisten, wordt er ook een gezinsrally met nadruk op toeristische
vragen gehouden. De prijzentafel
loont echt de moeite om mee te
doen. Inschrijvingsgeld : 225 fr.
Voor VAB-leden en vóórinschrijving 200 fr. Dit kan gebeuren op
PR 000-0915744-64 van bovenvermeld adres.
BREE
BESTUURSVERGADERING
Ging door op maandag 24 maart
in café J. Jansen. Voorz. a.1. J.
Dreesen opende de vergadering
met het voorlezen van het verslag,
waarna een drukke agenda werd
afgehandeld. Wat betreft leden en
abonnementen maakte onze afdeling dit jaar meer dan 50 nieuwe
leden en 30 nieuwe abonnementen bij.
KASTOESTAND
Eerstdaags mobilisatie bij nog
enkele resterende adressen door
prov. raadslid J. Gabriels, A. Ousters, J. Geussens en E. Paredis.
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Langs deze weg danken wij reeds
alle donatoren voor hun milde
steun. Kortelings verschijnt er
ook 'n pamflet waarin de aandacht
wordt gevestigd op het invullen
van belastingsbrieven. Op deze
vergadermg werd tevens aandacht
geschonken over mogelijke aktiviteiten in het kader van het jaar
van de vrouw, volksvergadering
te Bree en Neeroeteren, de kolportage en het lentebal.
BESTUURSVERKIEZINGEN
Op vrijdag 9 mei. Ter gelegenheid daarvan wordt door het uittredend bestuur een gratis tonnetje bier aangeboden aan alle leden en wederhelften. Plaats : café De Engel, Dorp, Tongerio, vanaf 20 u.
BOCHOLT
LEDENHERNIEUWING
De ledenhernieuwing is beëindigd en wordt afgerekend met
het sekretariaat.
GRUITRODE
LEDENHERNIEUWING
Voorz. L. Clijsters en T. Donné
zullen eerstdaags de leden hernieuwen en proberen klaar te komen vóór half april.
HASSELT
AFDELINGSNIEUWS
Op vrijdag 2 mei gezellig samenzijn in lok. Warson. inschr.
voor het eetmaal (250 fr. per persoon) tot uiterlijk 24 april bij de
voorz. Rik De Brauwer, Luikerstwg
188, tel. 27.73.44 of de sekr. Jan
Missoul, Van Groesbeekl. 7, tel.
27.00.82. Daarna ontspanning met
muziek en dans.
Ondertussen wordt volgende
week gestart met ons informatieblad « Wij in Hasselt » en houden
wij de statutaire bestuursverkiezing op zaterdag 7 juni.

19.
21.
21.
22.
24.
25.

25.

26.
28.

APRIL

Anderlecht : Jaarlijks etentje om 19 u. in het Ravensteinhof, Ninoofsestwg 685. Spreker : sen. B. Maes over de
huidige politieke toestand. R. Rongé haalt herinneringen
op uit de vooroorlogse Vlaamse strijd in Brussel. Inschr.
bij W. De Landsheer, Ninoofsestwg 704.
Dilbeek : Lentebal met het orkest Stan Philips in zaal
Mertens, Ninoofsestwg. Toegang : 70 fr.
Leuven : Arr. bestuur.
Diegem : Gespreksavond over de gewestplannen in het
Parochieheem. Onder de auspiciën van fed. schepen
Schaekers. Inleiding door fed. raadslid Bob Ceuppens.
Landen : Debatavond over « Fusies » in zaal Schildershof, met Willy Kuijpers.
Tienen : Debat over fusies in het Tiense, in de • Foyer »,
Tienen Centrum. (Dosfelaktiviteit). De VU neemt deel
Diegem : Voorlichtingsavond voor alle Jongeren over de
legerdienst ingericht door VUJO in samenwerking met
de Vereniging voor Vlaamse Dienstplichtigen. Om 20 u.
in het Parochieheem.
Lubbeek : Arr. raad in zaal Gudrun met gastspreker Walter Luyten, medewerker Dosfelinstituut en gemeenteraadslid.
Schepdaal : Bal van burgemeester-volksvert. dr Jef Valkeniers in zaal Select, Ninoofsestwg (Station), om 21 u.
Kessel-Lo : Afdelingsbestuursverkiezingen.

trum voor soc. dienstbetoon, studie- en vooral als werkcentrum zal
de VU nu nog meer met haar permanente aktie en dienstverlening
midden de bevolking komen te
staan. In Overijse, gedrongen tussen Brussel en Wallonië, speelt
de VU een zeer belangrijke rol en
het is weer door dit initiatief dat
VU-Overijse in deze bedreigde
streek de toon aangeeft. Alle leden en simpatisanten zijn uitgenodigd om met ons dit centrum te
openen. Voor financiële steun komen we later wel eens aankloppen, doch geef ons nu reeds door
uw belangstelling en aanwezigheid uw morele en Vlaams-nationale steun. Buiten de normale zitdagen voor soc. dienstbetoon in
de vijf gehuchten zal ons Vlaams
Sociaal Centrum geopend zijn elke
donderdag vanaf 20 u.
Uitgebreide zitdagen : maandag
28-4 Overijse Centrum in Vlaams

Soc Centrum, maandag 26-5 Terlanen in café Bij den Boer, maan
dag 23-6 Maleizen in café Monument. Dit steeds met volksvert.
Vik Anciaux, fed. schepen Marcel
De Broyer, gemeenteraadslid Miei
Dewaet en het VU-bestuur.
PAPIERSLAG
De eerste Inzameling bracht
meer dan 10 ton op. De papierslag gaat verder. Breng uw papier
bij Miei Dewaet of bel naar een
bestuurslid, dan wordt het wel bIJ
u thuis afgehaald.
VILVOORDE
38ste VLAAMS NATIONAAL
ZANGFEEST
Bij de bestuursleden kan ingeschreven worden voor de autobus
die zal ingelegd worden. Bij Erik
Clerckx zijn kaarten aan 200, 150,
100 en 75 fr. te bekomen. Wacht
niet te lang, want de reservatie
verloopt vlot.

APRIL
HEPPEN
START NIEUWE AFDELING
Voor de eerste maal vergaderden een aantal VU-leden van onze
gemeente in lok. Krüger, Immert.
Waar Heppen normalerwijze zal
samengevoegd worden met Leopoldsburg, zal er naar gestreefd
worden samen met Leopoldsburg
een nieuwe afdeling op te richten.
Het vereiste aantal leden is in
zicht, zodat ook deze uithoek van
ons arr. weldra een eigen VUleven zal kennen.
HEUSDEN
NIEUW BESTUUR
Kwam voor de eerste maal samen op dinsdag 8 april in aanwezigheid van arr. voorz. Renaat Vanheusden. De taken werden als
volgt verdeeld : voorz. Willy Janssens, ondervoorz. Jef Lemmens,
sekr. Rik Wijnen bijgestaan door
Balcaen, org. Andrée en Milou
Jef Leynen, penningm. Germaine
Lemmens, prop. Marcel Schepers,
jongerenwerking Willy Weyens,
afg. arr. raad Willy Janssens, Jef
Lemmens en Jaak Vandenwijngaert.
BREE-OPinER
AFDELINGSBAL
Het bal werd dansend geopend
door volksvert. E. Raskin en mevr.
Konings, echtgenote van schepten
Konings van Meeuwen. Prov.
raadslid J. Gabriels heette alle
aanwezigen hartelijk welkom en
dankte allen voor de zeer talrijke
opkomst.
TONGEREN-MAASEIK
ARR. RAAD
'Had plaats op dinsdag 25 maart
met volgende agenda : verslag
aktiviteiten arr. bestuur (E. Raskin) ; de vrouw in de produktiemaatschappij (J. Cornelissen) ;

19.
22.

22.
24.
25.
25.
26.
28.
29.
25.
MEI
2.
3.
6.
4.
9.
11.
11.
16.
30.

As : Statutaire bestuursverkiezing.
Tongeren : Afdelingsbal in zaal Plinius Fontein.
Lummen : Kant. vergadering in lok. Parkhotel, Ringl. 1
met volksvert. J. Olaerts en arr. voorz. R. Vanheusden.
Alle bestuursleden en kaderleden van het kant. Herkde-Stad worden er verwacht.
Bree : Bestuursvergadering.
Halen : Statutaire bestuursverkiezing in lok. Bij Agnes,
Loksbergen.
St-Truiden : Statutaire bestuursverkiezing in het Scoutslokaal, Parklaan.
Bree : Volksvergadering in zaal Cambrinus om 20 u.
Neeroeteren-Opoeteren : Volksvergadering in Kultureel
Centrum om 20 u.
Zelem : Statutaire bestuursverkiezing.
Hasselt : Vergadering arr. bestuur.
Genk : VUJO-bijeenkomst In de Slagmolen.
Hasselt : Afdelingsfeest in lok. Warson.
Peer : Bal in zaal Don Bosco te Hechtel.
Heusden : Bestuursvergadering.
Herderen : Bestuursvergadering.
Bree : Statutaire verkiezingen.
Neeroeteren : Statutaire bestuursverkiezing.
Houthalen-Helchteren : Autorally, Chirolokaal Helchteren
Eigenfoilzen : Statutaire bestuursverkiezing.
Houthalen : Statutaire bestuursverkiezing.

afdelingsverkiezingen (J. Plas) ;
leden en abonnementen (Indekeu) ; ziekenfondsen (J.R. Vandekerckhove) ; politieke toestand
(J.R. Vandekerckhove).
NEEROETEREN-OPOETEREN
VOLKSVERGADERiNG
in het kader van de nationale
oproep zal onze afdeling op 26
april een grootse volksvergadering organiseren. Plaats : Kultureel Centrum, Neeroeteren. Buiten de leden en simpatisanten
van het kant. Maaseik, zullen ook
deze van de kant. Bree en Maasmechelen aangeschreven worden
voor
deze
ontmoetingsavond.
Sprekers : W. Jorlssen, E. Raskin en J.R. Vandekerckhove. Op
deze avond zal ook de trekking
zijn van onze tombola 10 jaar afd.

Neeroeteren-Opoeteren In 20 jaar
VU. iedereen houde deze avond
vrij.
VLAAMS NAT. ZANGFEEST
Er is nog plaats voor u, voor uw
gezin, op de autobus die ingelegd wordt door de VTB-VABNeeroeteren-Opoeteren, de Kultuurkrlng Neeroeteren en het Davidsfonds Opoeteren. Wij willen
er een gezellige Vlaamse dag van
maken. Prijs : 200 fr. (heen- en
terugreis en inkomkaart voor een
voorbehouden plaats van 75 fr.).
Inschr. tot en met 15 mei bij :
Eddy Gaethofs, Langerenstr. 3,
Neeroeteren, tel. 86.43.61 ; Jaak
Cuppens, Zandbergerstr. 22, Neeroeteren, tel. 86.44.02 ; Wilfried
Rosiers, Wijkl. 21, Neeroeteren,
tel. 86.35.38 ; Evert Cuppens, Weg
n. As 22, Opoeteren, tel. 85.47.62.
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PAFOJSE LENTEMODE
BIJ SUCCES KLEDING MEYERS
2.000
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KWALITEIT KOPEN
SERVICE GENIETEN
EN TOCH
GELD SPAREN
BETEKENT
NU MEER DAN OOIT
SUCCESKLEDING
KIEZEN!
ER IS KEUS
TUSSEN RUIM
2.000
LENTE- EN ZOMERMANTELS
VOOR DE JEUGD
DE JONGE DAME
EN DE DAME.
ZELFS
DE GROOTSTE MATEN
ZIJN BESCHIKBAAR.

EEN SPECIALE KOLLEKTIE
VOOR MOEDERS
VAN KOMMUNIKANTEN.
SAMENGEBRACHT UIT DE
BESTE EUROPESE KOLLEKTIE
GAAT U ZOWEL DE
JONGE, MODIEUS SPORTIEVE
ALS DE ZEER GEKLEDE
KLASSIEKE MANTEL VINDEN!
EN DAN BRENGT
SUCCESKLEDING MEYERS
U NOG DIE ONVERGELIJKBARE KEUS VESTEN • KLEEDJES ENSEMBLES - BROEKEN ROKKEN - BLOUSEN EN BOE[TIEKREGENMANTELS.
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Op amper 15 km van
Antwerpen hebt U ruime parkeermogelijkheden en wordt
U bediend door ervaren en
vakbekwame beroepsmensen die
U graag goed gekleed zien
Voor de keus en beslist ook voor
de prijs — die vele honderden verschilt — moet u de enorme koliekties zien
van SUCCESKLEDING MEYERS.
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Vertrek
om de 15 min aan
I Kleine Tunnelplaats
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SUCCES KLEDING MEYERS
DE GROTE MODEZAAK ÏOOR U EN PLECHTIGE KOMMUNIEKLEDING

A. DE LANGLESTRAAT 2-14

Degelijk ingevuld aan de kassa af te geven
vooraleer uw aankoop te doen en dan zult u
uw nieuwe lentemantel een heel stuk bene
den de aangeduide prijs betalen
Naam
Stra.it
Mr
Postnr
Genu ( n!e

OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR
• ZATERD. VAN 9 TOT 18 UUR
• ZON-, MAAN-. EN FEESTDAGEN GESLOTEN
• JAARLUKS VERLOF 1975
GESLOTEN VAN 21 JULI TOT 12 AUGUSTUS

WIJ in D€ l/0LK9Uril€
DIALOOCDAC TE OUDENAARDE

TEWERKSTELLIN6. WELVAART EN WELIilN IN VLAANDEREN 1975
In aanmerking genomen dat de
eerder technische
problematiek
van tewerkstelling,
welvaart en
welzijn niet direkt van aard is om
kaderleden en simpatisanten van
een politieke partij in hoge mate
aan te spreken, hadden zich vorige zondag 13 april te Oudenaarde een meer dan bevredigend
aantal mensen verzameld om deel
te nemen aan de Dialoogdag rond
de tematiek <• Tewerkstelling, welvaart en welzijn in Vlaanderen
1975 '.

WAAROM ? WAAROVER ?
Volksvertegenw. J. Olaerts, die
de voorzittershamer op deze Dialoogdag hanteerde, schetste In
zijn inleiding het waarom en het
waarover van deze dag.
Politiel< is een moeilijk en ingewikkeld bech-ijf geworden. De
problemen nemen overhands toe.
De
technokraten
steken
het
hoofd op en het heet dat zij
meer en meer de belangrijke beslissingen nemen.
De staatsburger blijft daardoor
buiten spel staan, wat het proces
van onverschilligheid en afwebigheid nog doet toenemen. Grote lagen van de bevolking hebben
het gevoel niet meer mee te tellen, niet meer te kunnen meedenken en meebeslissen.
Daarom zoekt de Volksunie kontakt met de afwezige staatsburgers en met al degenen die aktief een inbreng willen hebben
In het politieke gebeuren. Dit is
dan meteen het « waarom » van
deze Dialoogdag.
Na een periode van grote inspanningen op het vlak van het leefmilieu, waaraan de Volksunie, als
eerste politieke partij in dit land,
een grote impuls gaf, breken terug de kwalen van de jaren '50
uit : inflatie, recessie en werkloosheid. Jonge mensen, vrouwen, pas afgestudeerden, staan
In het rijtje bij sociale bureau's.
Vele bedrijven slaken noodkreten. De overheid moet besparen,
maar anderzijds moet er dringend
wat gebeuren i.v.m. .het opdrijven van de tewerkstelling.
Maar als dat punt op tafel komt,
rijzen weer andere bezwaren,
staan
aktiegroepen
recht
en
zwaaien met spandoeken. Want
er moeten wel mensen tewerkgesteld worden, maar niet in ongezonde bedrijven. De welvaart van
de streek moet verhoogd worden,
maar niet vlak bij groene zone's.
Wij willen hoe dan ook onze elektrische apparaten blijven gebruiken, maar dan zonder kernenergie... Enz. enz. Er bestaan belangrijke spanningsvelden tussen
welvaart {lees : tewerkstelling)
en welzijn (lees : een gezond
leefmilieu). Dit is dan meteen
het « waarover • van deze Dialoogdag.
Voor de Volksunie kadert deze
Dialoogdag daarenboven in haar
demokratische opvattingen. Na de
gesprekken onder de deelnemers,
worden de besluiten gekonfronteerd met de leden van het eindpaneel en met de opvattingen
van de referenten. Het gehele
bundel van de besluiten en de
op- en aanmerkingen zal worden
voorgelegd aan een permanente
studiekommissie, die wordt opgericht in de schoot van de Studiedienst, en die aan de partij een
advies zal verstrekken dat rekening houdt met de resultaten van
deze Dialoogdag. Aldus zal de
Inspraak van de zgn. « afwezige
staatsburger » gevaloriseerd worden.
Deze techniek van Dialoogdagen
zal door de VU trouwens verder
toegepast worden. In september
van dit jaar zal de problematiek
van een kultuurbeleid in een pluralistische
visie
aangesneden
worden, terwijl eind november
1975 de verhouding tussen vakbonden en politiek ter sprake zal
komen.

19 APRIL 1975

TEWERKSTELLING
De inleiding bij het eerste rapport « Tewerkstellingsbehoeften
in Vlaanderen » werd gebracht
door dr. De Sloovere, als ekonomist, verbonden aan de Gewestelijke Ekonomische
Raad voor
Vlaanderen.
In zijn statistische benadering
van de gestelde problematiek
kwamen achtereenvolgens
aan
bod : de aktieve bevolking, de
regionale spreiding van de werkgelegenheid, de sektoriële verdeling van de werkgelegenheid in
Vlaanderen, de werkende beroepsbevolking
naar
provincie
van tewerkstelling, de vrouwelijke tewerkstelling en de zelfstandigen. Nadien werd dieper ingegaan op de statistische gegevens
inzake oorzaken, omvang en kenmerken van de werkloosheid.
In het rapport, ter beschikking
gesteld van de deelnemers van
de Dialoogdag, werd eveneens
een statistische schets gegeven
van het belangrijk probleem van
de pendel. Dat rapport besluit
dan met een kort overzicht van
de komende behoeften van onze
Vlaamse arbeidsmarkt.
Details geven uit dit rapport is,
in het kader van dit verslag, niet
mogelijk. Nochtans mogen volgende zaken uit rapport en inleiding niet onvermeld blijven :

Sloovere «Tewerkstelllngsbehoeften In Vlaanderen» en het rapport van dr. Desayere « Welzijnsproblemen versus welvaart»
aan een verdere bespreking konden onderwerpen.
Van deze bespreking werd om
15 u 30 verslag uitgebracht voor
de opnieuw voltallige vergadering. De lezer begrijpt dat zelfs
een samenvatting opgeven van
al de aangesneden punten het
beperkte kader van deze bladzijde ver te buiten zou gaan. Enkele Interessante opmerkingen,
naar onze persoonlijke mening
uiteraard, willen we hier nochtans kort vermelden :

# men dient zich opnieuw te bezinnen over de rol van de arbeid
In de ekonomie ;
# het probleem van de gastarbeiders dient opnieuw bestudeerd te worden ;
# de misbruiken van de werkloosheidsvergoedingen m o e t e n
grondig onderzocht worden ;
# men dient zich te buigen over
de rol van de overheid als faktor
van tewerkstelling ;
# het inkomensbeleid dient rekening te houden met o.a. de
herverdeling van de inkomens, de

depolitisering van de tewerkstelling en het index-beleid ;
# een VU-Kongres over de Arbeid is gewenst en dient o.a. te
behandelen de zin en de ekonomische rol van de arbeid, evenals de struktuur en de ekonomische rol van de onderneming ;
# het invoeren van
men is dringend ;

milieu-nor-

# het invoeren van een milieutaks dient overwogen ;
# de landbouw is de waarborg
voor een gezond milieu ;
# grensoverschrijdende
vervuiling moet internationaal gereglementeerd ;
# intermediaire leveringen moeten beperkt worden ;
# er dient werk gemaakt van de
demokratisering van de beschikbare ruimte.

PANEELGESPREK
EN SLOTWOORDEN
Ais laatste punt van deze geslaagde — en goed georganiseerde — Dialoogdag werd de
ganse problematiek nog eens onderworpen aan een gesprek tussen de deelnemers en een paneel samengesteld uit de referenten, aangevuld met lic. H. Debbaut, assistent aan de Rijksuniversiteit Gent, senator Eugeen
De Facq, lic. Andre Monteyne en
lic. M. Dubrulle van de Bond Beter Leefmilieu.
In zijn slotwoord dankte de h.
Olaerts \alle medewerkers van
deze Dag die hij zag als een bijdrage tot het zoeken naar een
wijze van leven die kwalitatief
hoger staat.
Mr. Hugo Schiltz, voorzitter van
het Partijbestuur, richtte zich tot
slot tot de aanwezigen en gaf
hen de verzekering dat hun suggesties door de partij in alle
ernst zouden onderzocht worden.

a. Uit alle gegevens van het verschijnsel o werkloosheid » volgt
dat het wellicht niet langer haalbaar is een volledige tewerkstelling te handhaven en wij er
dus dienen aan te wennen een
bepaalde graad van werkloosheid
te hebben. Deze graad zal hoger
liggen dan wat vroeger als algemeen aanvaardbaar aanzien werd.
b. Het opdrijven van de produktie
kan niet oneindig blijven doorgaan in een eindig milieu. Het
oplossen van de werkloosheidsproblemen" kan dus niet langer
en niet uitsluitend gezocht worden in meer produktie.
c. Hoofdstad-Brussel levers 12,5%
van de potentiële aktieve bevolking, maar staat in de statistieken met 18,2 7o (cijfer van 1970)
van de tewerkstelling.
BESLUITEN VAN DE SEKTIE MILIEUPROBLEMATIEK

WELZIJNSPROBLEMEN
De tweede inleider van deze Dialoogdag was prof. dr. Willy Desayere van de Ekonomische Hogeschool Limburg.
Deze spreker bleef hoofdzakelijk
stilstaan bij de problematiek van
de milieuvervuiling en de weerslag hiervan op het algemeen
welzijn en op de tewerkstelling.
Uit deze ingewikkelde problematiek
werden
achtereenvolgens
naar voor gehaald : het hoofdzakelijk technisch probleem van de
kostenschatting van de vervuiling
en de oplossingen voor het milieuprobleem
normeren, zuiveren, scheiden der milieu's en de
milieu-belasting om de bestrijding
der vervuiling te financieren. Dr.
Desayere sneed in dit verband
uitvoeriger het probleem aan van
de minimalisatie van de intermediaire leveringen en stipte hierbij aan dat het afschaffen van de
indirekte belasting hier waarschijnlijk een foutieve beslissing
geweest is. Eveneens werd door
de spreker stilgestaan bij het
principe van de gescheiden milieu's.
Het rapport van dr. Desayere sluit
met een konkrete gevalstudie :
de autowegen.

WERKGROEPEN
Nadat de inleiding van de twee
referenten afgerond was door een
half uur • informatieve vragen »,
werden de deelnemers, volgens
persoonlijke voorkeur, gesplitst
in twee diskussie-groepen die
resp. het rapport van dr. De

1) Milieubeveiliging
en -bestrijding van verontreiniging
kunnen niet op één enkele wijze gerealiseerd worden. Verschillende methodes moeten worden aangewend naargelang van
de aard van de verontreiniging.
2) Het leefmilieu, zoals wij het nu kennen, moeten wij vrijwaren, in stand houden, herstellen, door het treffen van
bepaalde maatregelen.
3) Zo zijn we van oordeel dat in Vlaanderen
milieunormen
moeten worden ingevoerd, voornamelijk bij gevaar van onherstelbare schade, ook als voorlopige maatregel, en dit in
afwachting van de invoering van milieutaksen.
4) Door het heffen van een milieubelasting
kan inderdaad
de overkonsumptie
en ook de milieuvervuiling
bestreden
worden.
5) De opbrengst van die milieubelasting wordt beheerd door
speciale regies die onder overheidskontrole staan. Deze opbrengst wordt aangewend voor het bouwen van zuiveringsinstallaties en voor het subsidiëren van de zuivering binnen
de bedrijven.
6) We wijzen op de betekenis van de landbouw als waarborg voor het behoud van een leefbaar natuurlijk milieu.
7] We wijzen op de noodzakelijkheid
van
internationale
milieunormen zo o.m. in verband met de
grensoverschrijdende vervuiling.
8) Juridische mogelijkheden moeten worden geschapen om
de toepassing van deze normen te waarborgen, bijv. internationale stroomverdragen, hervorming van het zeerecht e.d.
9) De intermediaire leveringen moeten beperkt worden, dit
kan ook gebeuren door het aanwenden van minder grondstofintensieve
technieken en meer arbeidsintensieve
procédés.
10) Recyklagestromen, reparatie, rekuperatie moeten bevorderd worden door een mentaliteitsverandering
inzake konsumptiegewoonten, ook in verband met het energieverbruik,
verder door het invoeren van statiegeld en het herwaarderen
van de KMO's.
11) De levensduur van de faktor kapitaal moet bevorderd
worden door een aanpassing van het fiskaal
afschrijvingsbeleid.
12) Wij pleiten voor een meer radikale ruimtelijke
ordening,
het vrijwaren van rust en ruimte, die er nog is, en een
demokratisering van deze ruimte.
t3) Het milieubeleid tenslotte moet rekening houden met de
noodzakelijkheid van een verdere
inkomensverdeling.

BESLUIT :
ZWIJGENDE MEERDERHEID
AAN BOD
De intensiteit
waarmee de besprekingen tijdens deze Dialoogdag werden
gevoerd,
bewijst
hoezeer de belangstelling
van
onze VU-mensen gewekt is voor
de welvaarts- en welzijnsproblemen van de moderne maatschappij. Het hoog niveau van de
meeste tussenkomsten
illustreert
daarenboven dat onze mensen
het gesprek hierover met andersdenkenden zeker aankunnen, ook
op bestuursvlak.
Met het organiseren van deze
en volgende Dialoogdagen toont
de Vlaams-nationale
partij
aan
dat het haar ernst is met de zorg
om de werking van een waarachtige demokratie. Dialoogdagen als
deze van zondag 13 april te Oudenaarde geeft de zgn. « zwijgende meerderheid
» de gelegenheid met haar zorgen en wensen
door te dringen tot de parlementaire arbeid en tot de beleidsmilieu's in dit land.
Want ook de werking van de demokratie is een aspekt van ons
welzijn !

Huguette De Bleecker, verslaggeefster
WILLY C0B8AUT
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AALST (Arr.)
VOORZITTERS
EN PENNINGMEESTERS
Zondag 20 april van 11 tot 12 u.
In het lok. Het Gulden Vlies te
Aalst heeft er een bijeenkomst
plaats van de voorz. en penningm.
der afdelingen met het arr. bestuur. Wie verhinderd is, stuurt
een plaatsvervanger.
AALST
VOORDRACHT OVER EVOLUTIE
WIJK MiJLBEEK
Op dinsdag 22 april te 20 u.
gaat op initiatief van de VU-afd.
Aalst een informatievergadering
door onder het motto « Aalst, stad
en evolutie ». Het woord zal er
gevoerd worden door VU-schepen van Openbare Werken en
Ruimtelijke Ordening Jan De Neve en door gemeenteraadslid en
KOO-lid Frans De Brul. VU-raadslid Frans De Brul zal ten behoeve
van geïnteresseerden een uiteenjetting geven over de werking
van de KOO, de totale gamma van
diensten die zij biedt en de modaliteiten om van deze diensten
gebruik te maken. Jan De Neve
spreekt dan over struktuur- en
urbanisatieplanning van de stad
Aalst en gaat meer gedetailleerd
in op de voor de wijk Mijlbeek
specifieke problemen in het kader
van de totale stedelijke ruimtelijke ordening. Alle geïnteresseerden zijn welkom. VU-simpatisanten worden verzocht ook belangstellenden « van een ander gedacht » mee te brengen. Er zal
ruimschoots gelegenheid zijn tot
vragen stellen. Het ligt in de bedoeling van VU-afd. Aalst binnen
korte tijd in elke wijk van de stad
dergelijke vergaderingen te organiseren. Wie aan de organisatie
ervan wil meewerken, wordt verrocht onverwijld met het bestuur
kontakt op te nemen.
MARKTKOMMISSIE
In de marktkommissie van de
Stad werd Frans Roggeman benoemd als gemandateerde van de
VU ter opvolging van de betreurde Gust Van der Stock. Joviale
Frans zal daar allicht even goed
werk verrichten als zijn illustere
voorganger.
AALTER-BELLEM.
LOTENHULLE-POEKE
VLAAMS NAT. ZANGFEEST
Wij kunnen onze leden mededelen dat een autobus zal ingelegd
worden. Kaarten te bekomen bij
de bestuursleden.
BESTU URSLEVEN
Tijdens de maand mei of juni
zal een nieuw afdelingsbestuur
gekozen worden. Alle leden zullen een uitnodiging krijgen teneinde hun kandidatuur te stellen.
DENDERLEEUW
OVERLIJDEN
Na een langdurige ziekte overleed onze vriend Frans Muyiaert.
Aan zijn echtgenote Lieske alsmede aan de kinderen Lucia en
Mare en aan schoonzoon Raf
Sonck betuigt 't afdelingsbestuur
zijn innig medeleven.
BESTUURSVERKIEZINGEN
Zal plaats vinden op zaterdag
14 juni. Kandidaturen worden nu
reeds ingewacht bij sekr. Herman
Van De Velde, Zandpaalstr. 105A.
ERTVELDE
VLAAMS NAT. ZANGFEEST
Op 25 mei in Sportpaleis te
Antwerpen. Wij rijden per bus
naar deze manifestatie. Prijs en
Inkom : 140 fr. Vertrek om 13 u.
Inschr. bij bestuursleden en In
Vlaams Huis De Veldbloem.
EREMBODEGEM (Centrum)
GEZELLIG SAMENZIJN
Zaterdag 19 april om 19 u. 30
gezellig samenzijn voor alle leden
In de zaal Rembrandt, Stations8tr. 26. Inschrijven bij de bestuursleden tegen 75 fr. per persoon.
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FRANSE MISSEN
IN DE ARTEVELDESTEDE
(Tweede bedrijf)
Een flinke groep VUJO-ers waren vorige zondagavond vol vrome bedoelingen naar de mis van Kapelleke Schrijboom (Kortrijksepoortstr.)
getrokken. Allen werden ze echter tijdens het godsdienstig gebeuren
door de politie uit de kerk gezet, nadat ze opnieuw in het Nederlands
de mis volgden. De celebrant onderbrak zijn gebeden, om midden de
kerk te komen verklaren dat hij de gelovigen belachelijk vond. Buiten werden alle kontestanten op het boekje van de ordehandhavers
gezet. Zondagavond gaven de jongeren dan ook een kommuniqué uit,
waarin zij, na het vaststellen dat er opnieuw Franse missen te Gent
werden opgedragen, protesteerden tegen dit feit, omdat de Nederlandstalige gelovige niet in staat is in eigen taal aldaar zijn godsdienstplichten te vervullen, wat een aanslag is op zijn godsdienstvrijheid. Tevens
protesteerden zij tegen het inschakelen van het politie-apparaat om
kastemissen te behouden. De jongeren zijn vast van plan elke zondag
naar 't kapelleke terug te keren. Zij zullen in een schrijven aan de bisschoppelijke overheid vragen aan de onduldbare toestand een einde
te stellen en om een onderhoud verzoeken.

GENT-EEKLO (Arr.)
ARTEVELDEBAL
Op zaterdag 19 april houdt het
arr. bestuur haar 3de feestelijke
Arteveldebal In het provinciaal
domein van Wachtebeke. Vanaf
20 u. 30 kan Je dansen op de tonen van het orkest Sound of Music. Kaarten aan 50 fr. bij alle partijkaderleden (op het feest zelf
moet je 60 fr. neertellen). Het is
de eerste maal dat de VU zich in
de bloemenstreek zo massaal manifesteert, en daarom roepen wij
alle kaderleden, leden en simpatisanten op, talrijk aanwezig te
zijn op dit feest, dat moet helpen
onze partij in deze streek bekend
te maken.

den te verenigen om de gezelligheid te bevorderen, de eigen en
de TAK-kas te spijzen, verenigde
minstens 400 mensen ! Frans
Baert prees de verdiensten van
TAK en haar voorz. Piet De Pauw,
en diens ega mocht bloemen in
ontvangst nemen. Alle lof voor
de puike organisatie, waarvan onvermoeibare Karel Rigo, de wljkvoorz., bepaald een handje van
weg heeft. Alle komiteeleden echter dienen echter een grote pluim
op de hoed te steken voor de
prijzenswaardige inzet.

HAALTERT
BESTUURSVERKIEZINGEN

GENT
ZIEKENFONDS FLANDRIA
De Vereniging van Vlaamse Ziekenfondsen houdt op 1 mei haar
tweede kaderdag om 10 u. in het
hotel Holiday Inn te Gent (afrit
E3, akademisch ziekenhuis). Voormiddag : opening door de voorz.
van de kaderdag Guido Deroo, gevolgd door sektievergaderingen
met bespreking in 4 sekties. Om
12 u. : lunch. Om 14 u. : algemene
vergadering, besluiten, overzicht
van de voorbije werking en slottoespraak door de voorz. van
VVZ Frans Devos.
GENT-ZUID
DIENSTBETOON
Vergadert iedere 2de woensdag.
Bewoners van de wijk St-Pietersstation en omgeving kunnen voor
soc .dienstbetoon (mutualiteit) elke donderdag van 20 tot 21 u. in
café Monopole, Elizabethlaan 61.
terecht.

Ingevolge een beslissing van
het partijbestuur zal onze afdeling haar statutaire bestuursherkiezingen houden in de maand
mei. De leden die zich willen kandidaat stellen worden verzocht
zich te richten tot F. Nerinckx,
Muisstr. 47A, dit uiterlijk tot 19
april.

NEDERHASSELT-ASPELARE
ZANGFEEST
Voor het Vlaams-nationaal Zangfeest te Antwerpen leggen de afdelingen Aspelare en Nederhasselt een bus in. Vertrek te Herzele
om 12 u. 30. Reisweg : Aaigem,
Heldergem, Kerksken, Haaltert,
Terjoden, Aalst en verder naar
Antwerpen. Onderweg opstappen
is mogelijk. Prijs : 100 fr. (bus)
+ 90 fr. (kaart). Inl. : Staf Scheerlinck.

NINOVE

4 mei : Gent-Centrum trekt
naar D'Hoppe en nodigt allen uit
aan de tocht deel te nemen. Herinneren jullie zich de aangename
en onvergetelijke zondag van vorig Jaar ? Ga dus opnieuw mee !
Voor inl. bel Guido De Keyzer, tel.
091/25.09.08.

ZIEKENFONDS
Echte Vlamingen steunen enkel
eigen organisaties, daarom sluiten ze aan bij het ziekenfonds
Priester Daens. Voor aansluiting
en inlichtingen : De Kegel Georgette, Leopoldl. 86, 9400 Nlnove.
tel. 054/33.43.47.

AAN 'T WERK

GENT-BRUGSE POORT
NAKLANK BAL
Het eerste bal van het komltee
bleef
een
vermeldenswaardig
feit : dit feest, met de bedoeling
de buurtbewoners en Gentse le-

Haaltert : Vijfde groot Vlaams bal in zala Jeugdheem
(Dorp) om 21 u. 30. Orkest : Spiders Factory.

19.

Gent : Arr. bal In de gebouwen van het provinciaal domein van Wachtebeke.

19.

St-Anteiinks-Steenhuize-Wijnhuize : Dansfeest in de Parochiale Kring van St-Antelinks. Orkest : Sweet Perfume.
Zanger : Red Richard. Aanvang • 20 u. 30.

18.

Erpe : Lentelijke Huppelpartij in zaal Zanzibar. Organisatie : Vlaams-nationale Jongerenwerkgroep. Orkest : Sonor Band. Zangeres : Ingrid. Aanvang : 20 u.

19.

Wachtebeke : Arr. bal In de gebouwen van het prov.
domein.

21.

St-Niklaas : Algemene vergadering van het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden om 15 u. in het lok. De
Spiegel, Stationsstr. Spreekbeurt door Ward Hermans
over « Gisteren, vandaag en morgen ». Vrije toegagn.

22.

Ertvelde : Bestuursvergadering in Vlaams Huis De Veldbloem, om 20 u.

25.

Ertvelde : Vernissage van de tentoonstelling van etsen
en pentetekeningen van grafikus J.A.M. Bossaert om
20 u. in bet Vlaams Huis De Veldbloem.

25.

Gent : « Wij-Vrouwen » nodigen u uit op een spreekbeurt met lichtbeelden over een avontuurlijke tocht
« Naar Ma Li », door Cl. Sleurs en Herman Bogaert.
Bovenzaal « Roeland » om 20 u.

26.

Drongen-Afsnee : Vlaams vriendenbal in zaal Barloria,
20 u. Inkom : 50 fr.

30.

Voorde : Vlaams-nationaal dansfeest van de afd. Aspelare en Nederhasselt. Zaal Edelweiss. Aanvang 21 u.
Orkest : The Musical Friends.

Ma
8.

Aalst : Plechtige zielemis voor de Broederbanders overleden in de loop van 1974-1975. Homilie : pastoor De
Cubber. Orgel : Wies Pee. Opgeluisterd door kunstzanger Herman Slagmulder en een Vlaams Nationaal Koor.
Na de mis samenkomst in de zaal van de fabrieken Gilbos te Herdersem waar gelegenheid tot lunchen.

RONSE
DAVIDSFONDS 100 JAAR
Zaterdag 19 april om 20 u. 30
in de St-Hermeskerk : Jubelkoncert door de Koninklijke Turnhoutse Koncertverhouding onder leiding van Ernest Maes. Solist DeJan Mijager met werken van Sibelius, Jef Maes, William Boyce, Mozart en Beethoven.
Zondag 20 april om 9 u. 30 in
de St-Martinuskerk te Ronse :
eucharistieviering. Om 10 u. 45
akademische zitting op het stadhuis ; feestrede door André Demerits « Vlaanderen, nu en morgen ». Iedereen welkom.

Morgen zondag 20 april : om 9
u. 30 eucharistieviering in de StMartinuskerk te Ronse ; om 10
u. 45 akademische zitting in de
trouwzaal van het stadhuis. Historiek door Frans De Ruyck, feestrede door André Demedts.
Uw bijdrage aan deze Jubelviering wordt met dank aanvaard op
KB-rek. 443-6540339-26 van Davidsfonds-Ronse.
Deze viering werd verwezenlijkt door de medewerking van
het Festivalkomitee en onder de
auspiciën van het ministerie van
Nationale Opvoeding en Nederlandse Kuituur, en van het stadsbestuur van Ronse.

WAARSCHOOT

WANDELTOCHT

Na een zeer geslaagde spreekbeurtavond waarbij Lode Claes de
financiële en ekonomische situatie schetste (25 maart), en waarbij heel wat buurtbewoners aanwezig warden, deelden de leden
van het komltee rond de 5.000
pamfletten uit aan de forenzen
In het St-Pietersstation, dit op
maandagmorgen (heel vroeg) 7
april en dinsdagavond 15 april.
Frans Baert was ook van de partij.

19.

OVERMERE
AFWEZIGEN HADDEN ONGELIJK
Voor een talrijk opgekomen publiek vond op vrijdag 4 april onze
eerste
kleinkunstavond
plaats.
Dank zij het unieke optreden van
onze gastheer voor deze avond,
Jef Burm, en de zeer goede en
vlotte
medewerking
van
alle
aanwezigen, beleefden we een
onvergetelijke ontspanningsavond.
Allen waren het erover eens, dat
een « lach- en ontspanningskursus » als deze in de toekomst
veelvuldiger dient plaats te vinden. Voor de inrichters betekende dit alvast een beloning voor
hun geleverde inspanningen.

EEN KULTURELE AVOND MET
ALLURE I
De volkse zangavond in De
Veldbloem te Ertvelde groeide uit
tot een onvergetelijke prestatie
van beide Meetjeslandse zanggemeenten. We mocthen 2 kamerleden en 1 senator begroeten, Fr.
Baert, P. Van Grembergen en O.
Van Ooteghem.
Te Waarschoot zullen we deze
avond nog overtreffen : op 7 juni
komt Kurt Fleming, de Vlaamse
Caruso, naar onze gemeente. We
willen hiermee het bewijs leveren dat wij nog iets anders kunnen dan bals organiseren. Vanzelfsprekend rekenen wij op de
medewerking van heel het volksliedminnende en Vlaamsmuzikale
arr. Gent-Eeklo.

MEDEGEDEELD
EEUWFEESTVIERING
DAVIDSFONDS RONSE
Vandaag 19 april : Jubelkoncert
om 20 u. 30 door de Koninklijke
Turnhoutse Koncertvereniging olv
Ernest Maes in de St-Hermeskerk
te Ronse.

MEDEGEDEELD

TAK-NIEUWS
Betogingen allerhande, pamfletten, affichen, enz., kosten geld,
veel geld. Daarom even het bankrekening nr van TAK : KB-Ledeberg nr 444-5584141-33. Duizend
maal dank I

Te Gent, aan de Kortrijksepoortstr. 158, in kapel Schryboom,
wordt iedere zondag om 18 u. In
het Frans mis gelezen en gepredikt. Vanaf morgen zondag 20
april zal TAK daartegen akties
voeren.
Met deze nodigen wij u uit om
op zaterdag 26 april vanaf 16 u.
de tentoonstelling « Drie jaar
TAK » te bezoeken In Vlaams
Huis Roeland te Gent (bovenzaal),
deze tentoonstelling blijft open
tot zondag 27 april om 12 u. en
om 20 u. de allereerste voorstelling bij de wonen van de nieuwste
16 mm TAK-kleurenfilm « De Slag
van Schaarbeek ».
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WEST-VLAANDEREN
BLANKENBERGE
STUDENTENJOB
Studente vanaf 16 Jaar gevraagd
voor de maand juli of vanaf 15
juli tot 16 augustus. Spijshuis Béarnaise, de Smet de Naeyerlaan
86. tel. 050/41.36.54.
DIENSTBETOON
Zich wenden tot gemeenteraadslid Jef Fryns, de Smet de Naeyerl.
8, tel. 050/41.22.39 of tot H. Van
Rijssel, K. Boudewijnl. 25, t e l .
050/41.12.01.
VLAAMSE
VROUWENVERENIGING
5 mei : Bezoek aan tapijtenweverij te Harelbeke. Vertrek om 13
u. 15 onder 't Nieuwerck. Inschr.
vóór 1 mei bij mevr. Braem-Dambruyne, Slachthuisstr. 29.
14 juni : Ons jaarlijks ledenfeest gaat door op 14 juni om 20
u. in de zaal van het Jeugdstadion. Houd die datum vrij.
GISTEL
GEBOORTE
Op 28 maart werd Kateiijne geboren, dochter van l\^ichel BuiInckx en Magda Neels. OAze hartelijkste gelukwensen.
AFDELINGSBESTUUR
Het was niet meer mogelijk op
tijd de kandidaatstellingen uit te
zenden voor ons nieuw bestuur.
Meegedeeld was dat dit zou gebeuren samen met de toespraak
van sen. Van In in De Karre op
24 april. Deze verkiezing wordt
dus verlegd naar een andere datum.
ICHTEGEM
BESTUURSVERKIEZiNGEN
In de loop van voorbije week
ontvingen alle leden een speciale
brief, waarmee zij uitgenodigd
werden om zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Mogen wij
u vragen niet te aarzelen de kandidaturen tijdig in te dienen bij
de arr. sekr., want op 24 april
willen we klaarkomen.
lEPER
GEBOORTE
In het gezin Robrecht Devos en
Trees Desmet werd een eerste
dochtertje geboren « Heleen ».
Proficiat aan de gelukkige ouders.
OVERLIJDEN
Op 6 april overleed bij een ongeval mevr. Beatrice Lemay-Lambert. Zij was de dochter van onze
goede vriend Leon Lambert-Maes.
Aan haar echtgenoot, haar zoontje
en de rouwende familie, onze blijken van kristelijke deelneming.
DiSKRiMiNATIE
Op initiatief en voorstel van
onze VU-gemeentemandataris Jan
Garpentier, heeft het kollege van
burgemeester en schepen van
leper, tijdens de jongste gemeenteraadszitting (7-4) volgende motie i.v.m. de diskriminatie t.o.v.
onze Vlaamse gemeente-ambtenaren in bepaalde Brusselse gemeentehuizen, ter
goedkeuring
voorgelegd aan de raad, die dit
adres aan de eerste-minister dan
ook unaniem heeft goedgekeurd
en ondertekend :
« Mijnheer de eerste-minister.
De gemeenteraadsleden van de
stad leper hebben met verontwaardiging kennis genomen van
de diskriminerende houding van
verscheidene burgemeesters in
het Brusselse, meer bepaald deze
van de heer Nols, burgemeester
te Schaarbeek, in verband met de
toepassing van de taalwetten in
bestuurszaken. Zij ervaren deze
houding als een belediging, en
aanzien het als plicht van Vlaamse
gemeentemandatarissen
daartegen zeer scherp protest aan te,
tekenen. Zij verwijzen naar art.
6Bis van de grondwet, dat o.m.
zegt : « Het genot van de rechten
en de vrijheden moet zonder diskriminatie worden verzekerd ».
Zij wijzen er op dat de « apartheid » die door de lokettenregeling wordt tot stand gebracht, indruist tegen de grondwettelijke
bepalingen, en de kommunautaire
vrede verhindert. Derhalve doen
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de gemeenteraadsleden van de
stad leper een dringend beroep
op Ued., mijnheer de eerste-minister, opdat de regering en u
zelf zonder verwijl 'n einde zoudt
doen stellen aan deze voor alle
Vlamingen onduldbare toestand.
Wil aanvaarden, mijnheer de eerste-minister, de verzekering van
onze oprechte hoogachting ».
KOKSIJDE
DIA-MONTAGE
De diamontage « Kent ge uw
streek ? » gepresenteerd op 10
april voor onze leden werd een
echte meevaller. Velen waren ver.
wonderd over al wat in ons gewest te zien is. Volksvert. Vansteenkiste belichtte de politieke
toestand, en wees op het « rode
gevaar », immers de vliegtuigen
van het Warschaupakt zijn op
slechts 30 min. verwijderd van in
België gelegen doelwitten.
AFDELINGSBESTUUR
Alle leden werden in het bezit
gesteld van een speciale brief
waarmee zij zich kandidaat moeten stellen voor ons bestuur. Gelieve deze tijdig in-te dienen bij
de voorzitster of het arr. sekr.
11 JULI, OP TIJD
Dit jaar vragen we het tijdig
aan ons gemeentebestuur : er
zijn festelijkheden voorzien op 21
juli en zelfs op 14 juli voor de
Franse buren, doch nog nooit op
11 juli. We verwachten dat onze
VU-raadsleden hier een handje
gaan toesteken I Kwestie van
zeifrespekt.
KORTEMARK
BESTUUR EN VERGADERING
Het is lang geleden dat wij nog
een vergadering hadden in onze
gemeente. Op heden (19 april)
organiseert VOS in de zaal Desaedeleer (Markt) een IJzerbedevaartavond met films en toespraken van de heren Dewit en Rik
de Ghein. Zorg ervoor dat wij ons
daar treffen samen met de VOS.
Daar kunnen dan ook reeds de
eerste kandidaturen voor ons
nieuw bestuur overhandigd worden aan Daniël Debeuckelaere.
MENEN
PAASBAL
Wij danken van harte al'nliegenen die meegewerkt hebben aan
het welslagen van ons jaarlijks
ilentebal. De organisatoren, de
milde schenkers voor de tombola
en vooral de talrijke Vlaamse
vrienden die we mochten begroeten.
BESTUURSVERKIEZING
Zal plaats vinden in de maand
mei. Wij doen een warme oproep
opdat (in de traditie van vorige
jaren) talrijke leden hun stem
zouden uitbrengen. Nieuwe kandidaturen worden ingewacht. Wij
zoeken Vlamingen die zich konkreet willen inzetten voor de part i j . Gelieve uw naam op te geven
bij de voorz. St. Taccoen, Kortrijksestr. 338, tel. 56.36.06.
VERKIEZINGSFONDS
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 1976, kunnen vanaf nu stortingen gebeuren
op PR 000-0460849-02 van de penningm. Herman Vanhaute, Kard.
Cardijnl. 42, Menen. Hartelijk dank
voor de milde schenkers.
OOSTENDE-VEURNEDIKSMUIDE (Arr.)
DE WEST VOORUIT !
Morgen 20 april wordt op feestelijke wijze ons lokaal geoepnd,
gelegen midden in het hart van
de stad (Jozef ll-str.). Dit geschiedt om 11 u. 15, waarna de
medewerkers te Nieuwpoort in de
zaal Beiaard de inwendige mens
zullen verzorgen.
In elk geval heeft ons ziekenfonds aldus enorm aan prestige
gewonnen en konden op één week
tijd ca 15 nieuwe aansluitingen
genoteerd worden. Wij verwachten nu van het gehele kader dat
het zich de eerstvolgende maanden zal inzetten om de 600 nieuwe aansluitingen erdoor te druk-

ken. Dit kèn, wanneer de wil aanwezig is om het te doen.

KflUnOCR
APRIL
19.
19.
19.
20.

OOSTENDE-CENTRUM
OVERLIJDEN
Onder zeer grote deelneming
werd op 5 april een oude nationalist ten grave gedragen : Dries
Maertens (afkomstig van Rumbeke). De eucharistieviering werd
zeer treffend begeleid met Vlaam.
se liederen en met teksten van
Wies Moens, die de priester zelf
voorbracht. Onze innige deelneming aan de naastbestaanden.
OOSTENDE (Groot)
DEBATAVOND
De debatavond van 4 april werd
een zeer geanimeerde en vruchtbare bespreking met heel wat
tussenkomsten van onze leden.
Daarmee geraakte echter de agen.
da verre van afgehandeld. We
zetten het debat dan ook verder
in de « Noordzee » op vrijdag 2
met met hetzelfde paneel : de
kamerleden
Vansteenkister
en
Vandemeulebroucke, met Reddy
De Mey als moderator.

24.
24.
27.

Zonnebeke : Jaarlijks bal In zaal Breughel.
Veurne : Kant. bal in zaal Retorika.
Kortemark : Bedevaartavond met Dewlt en de Ghein in
zaal Desaedeleer, Marktplein.
Oostende : Opening van sekretariaat van ons ziekenfonds De West, Jozef ll-str. om 11 u. 45.
Gistel : Ledenvergadering met sen. G. Van In In De
Karre om 20 u. 30.
Koksijde : Afdelingsbestuursverkiezing In zaal Lusthof,
Dlksmuide : Arr. raad om 9 u .30.

MEI
3.

Roeselare : Lente-dansfeest om 20 u. In De Karre, Rumbeke. Inkom 60 fr. Dit ten voordele van de sociale werken van Vlaamse Vrouwen, Vlaams ziekenfonds WestFlandria, VU.

2.

Oostende : Noordzee : 2de debatavond met E. Vansteenkiste, Vandemeulebroucke en Demey. om 20 u. 30.
Zarren-Werken : Afdelingsbestuursverkiezing in zaal
RIva.
Leffingo : Afdelingsrels naar Frans Vlaanderen.

4.
11.

IN MEMORIAM

OOSTENDE-MARIAKERKE
AFDELINGSBESTUUR
In de loop van de week ontvingen alle leden een uitnodiging om
zich kandidaat te stellen voor het
nieuwe bestuur. Mogen we vragen dat alle kandidaten zich uiterlijk tegen 1 me) zouden melden bIJ
J. Nagels, en dit schriftelijk.
OOSTKAMP
DIENSTBETOON MEVR. MOLLET
Elke 4de zaterdag van de maand,
Legeweg, 169, van 10 tot 11 u.
VARSENARE
PROPAGANDA
Personen die bereid zijn mee te
helpen aan de propaganda op
plaatselijk vlak worden verzocht
zich kenbaar te maken aan Guldo
Patrouille, Zandstr. 29.
BELASTINGSAANGIREN
ledere maandag vanaf 19 u.
zich aanbieden met alle nodige
dokumenten.
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Voor dienstbetoon wendt u tot
één van onze bestuursleden. Zij
zorgen voor de verdere afhandeling van uw zaak.
WERVIK
VLAAMS NAT. ZANGFEEST
Nu inschrijven : 250 fr., busreis
naar Antwerpen en ingang inbegrepen, inschr. bij de bestuursleden.
SOC. DIENSTBETOON
Hervé Vandamme, St-Maartensplein 2 ; Noël Lecompte, Beselarestr. 109 ; Jef Claeys, Ten Brielenl. 108.
VLAAMS SINDIKAAT
Eerlang zullen we ook starten
met het Vlaamse Sindikaat. Men
kan echter nu reeds lid worden.
Gelieve u te wenden tot Vandamme Hervé, ofwel geef uw
naam door aan een der bestuursleden.
SOLDATENDIENST . IC DIEN .
Vooraleer in militaire dienst te
treden laat ons uw adres weten.
U krijgt via de Vlaamse soldatenaktie interessante gegevens en
brochures, die u heelwat kunnen
helpen.
VLAAMS ZIEKENFONDS
WEST-FLANDRIA
Zitdagen : elke 2de en 4de vrijdagavond voor Wervik, vanaf april
zijn volgende uren geldig : van 18
tot 19 u. 30, dit wegens de uitbreiding van het ledenaantal. Mogen wij onze leden vragen propagandisten te zijn ? Het is tenslotte hun organisatie.
Zandvoorde-Geluveld : zaterdag
19 april, van 9 tot 10 u., bij Verbeke Wilfried, Zandvoordedorp 22.
Agevaardigde : Jef Claeys, Ten
Brielenlaan 108, Wervik.

PATER OMER DEVOS, O.M.I.
1911 - 1975
In zl]n leaste brief schreef me Pater O. De Vos : « dank omdat Je WIm Jorlssen gezonden hebt ». Inmiddels werd deze
Vlaamse priester In de nacht van 3 op 4 april in zijn aan zovele Vlamingen bekende pastori] te Pretoria laffelijk vermoord.
Omer De Vos vertrok reeds in 1936 naar Zuid-Afrika, en liet
zich zelfs naturaliseren. Hij werd er de geestelijke helper én
vriend van bijna alle Vlamingen en nederlandssprekenden uit
Transvaal (dat zijn er heel wat), zo gelovigen als ongelovigen.
Ook vele prominente bezoekers zochten hem daar op. Elke
maand hield hij een Nederlandse Mis, gaf als éérste een
eigen gebedenboek in het Afrikaans uit. De nazaten van de
Boeren zijn voor 90 % streng Nederduits Gereformeerd en
staan zeer argwanend t.o.v. de Roomsen. Ook van de zijde der
engelssprekende klerus kende hij hierin tegenwerking : dezen
zagen met lede ogen het binnendringen van Afrikaans in «hun»
kerk. In zijn zelf gebouwde parochiezaal wordt ook in juli het
Guldensporenfeest georganiseerd. Op de Belgische Ambassade, waar men in principe slechts « Belgen n en geen Vlamingen kent, werd hij gewaardeerd of gemeden al naar gelang
« la tête » van de ambassadeur. Niettemin kon men er niet
omheen hem Ridder te maken in de Kroonorde voor zijn aan
de Vlamingen bewezen diensten.
Met politiek hield hij zich niet bezig. Toch was hl| zeer begam
met de Volksunie en in wel elke brief informeerde hij naar
haar opgang. Vandaar was hij bijzonder in zijn nopjes met het
bezoek van Wim Jorlssen bij diens reis naar Transvaal in 1974.
Ook vond hij het interessant dat J. Valkeniers, die te Potchefstroom gewoond heeft, Vlaams kamerlid geworden was.
Inzake apartheid hield hij zich veeleer op de vlakte, maar durfde zich uitgesproken stamverwant noemen en voelen met de
Zuidafrikanen, wat hem beslist niet belette in volle overgave
het heil van de Bantoe's te behartigen. Pater Omer was een
exponent van de deugdelijke generatie « Katoiieke Vlamingen >, die beide idealen konsekwent beleefde. Reeds lang vóór
de letter deed hij aan onbetaalde ontwikkelingshulp. Als één
van de vele « besten onzer broeders » heeft hij arm geleefd,
hielp hij eenieder en was hij een model priester. Pater De Vos
zal nog lang naleven in de herinnering van alle Vlamingen en
anderen die hem gekend hebben. Geen wonder dat de lijkdienst te Marke op 12 april een volle kerk verslagen vrienden samenbracht, om in een laatste gebed zich met hem vereend te weten en met de naastbestaanden te rouwen : een
goed vriend, een goed Vlaming, een trouwe nationalist werd
op 64-Jarige leeftijd tragisch aan hun genegenheid ontrukt.
J. Nagels, Oostende
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YUJO-KONGRES AFGEROND
Op 5 april II. hield VUJO te Leuven een vrij talrijk bijgewoonde progremmadag, waarop het 2de kongres werd afgerond. Door tijdsgebrek
waren te Sint-Niklaas op 2 maart inderdaad twee hoofdstukken niet
volledig afgewerkt.
In een serene atmosfeer werden de amendementen op de resoluties
over de probleemgroepen
(gastarbeiders,
gewetensbezwaarden,
gevangenen, bejaarden en minder-validen) en over de wereldvrede (vredesbeleid, defensie, derde wereld, verdrukte volkeren, Europese integratie...) besproken. Daarover later meer.

JONGEREN
VERWERVEN
EIGEN PLAATS

er eerst op dat dit kongres zowel
naar inhoud als naar vorm als
naar opkomst een reusachtig sukses is geworden. Daardoor is de
levenskracht van VUJO duidelijk
aangetoond. VUJO heeft zo binnen als buiten de partij een
plaats'verworven. In de VU moet
VUJO de vernieuwing en de verjonging doordrukken. Naar de
buitenwacht toe moeten de kongresteksten nu vertaald worden
o.m. door konkrete akties. VUJO
kan er in belangrijke mate toe
bijdragen dat de VU opnieuw een
sterke impakt krijgt op de jongeren in Vlaanderen. Vooral in het
vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 is dat
zeer belangrijk.

PLEIDOOI VOOR EERLIJKE
ONTWIKKELINGSPOLITIEK

LEVENSKRACHTIGE VUJO
Willy Kuijpers, pas terug uit Baskenland, vertelde ons in de hem
eigen kleurrijke stijl zijn belevenissen in Gernika (zie « Wij »
van 12 april). Nadien evalueerde
voorzitter Hugo Coveliers het
tweede VUJO-kongres. Hij wees

Tot besluit van deze programmadag hield volksvertegenwoordiger Jaak Vandemeulebroucke een
stevig gedokumenteerd pleidooi
voor
eerlijke
ontwikkelingssamenwerking.
Als volksnationalisten interesseren wij ons a.h.w. vanzelfsprekend voor de marginalen in de
samenleving, aldus spreker, omdat aan de basis van onze levenshouding een sociale bekommernis ligt. Als federalisten hebben wij bovendien respekt voor

EEN CVP-JONGEREN-ViSIE
Uit het aprilnummer van het CVP-Jongèrenorgaan « Radikaal » pikten we volgende zure maar ook zoete kommentaar.
« Begin maart hielden de Volksuniejongeren « VUJO » hun
tweede nationa(a)l(istisch)
kongres te Sint-Niklaas.
Alles bij elkaar uitstekende dossiers en progressieve resoluties waar de CVP-jongeren zich bijna geheel kunnen achterscharen.
De VUJO past het zgn. integraal-federalisme
toe als denkmetode. Als ideologische grondslag van partijvorming,
lijkt
ons dit even vaag als het socialisme en de kristelijke waarden ? Men kan er alle kanten mee op. De VUJO zoekt een
eigen gelaat en weigert deel te nemen -aan elke frontvorming (zowel links als rechts). D e VUJO distancieert zich van
TAK en het VMO en opteert voor de sociale ontvoogdingsgedachten van P. Daens. Met het verdwijnen van Nelly Maes
schijnen de VU-jongeren zich ietwat gematigder op te stellen, in dit opzicht zijn de lofbetuigingen van « 't Pallieterke »
voor de VUJO verdacht.
Het VUJO-kongres had meer aanwezigen als het CVP-jongeren-kongres in het IPC. De organisatie kan evenwel geen
vergelijking doorstaan met de perfektie die de tandem Lenaerts-Dullaerts heeft bereikt. De VUJO nam teveel hooi op
zijn vork zodat het kongres overladen en stroef
overkwam.
We noteerden een opvallende aanwezigheid van bijna alle
Volksunie-parlementalren.
Op ons kongres waren alleen Jos
Chabert, W. De Meester, G. Monard en T. De Clercq. De
relaties tussen ouderen en jongeren zijn in de VU veel opener, veel hartelijker. De VU-parlementairen kwamen blijkbaar
met plezier naar het kongres. Wim Jorissen en Willy Kuijpers
stonden tijdens de pauze te pintelieren en namen tijdens de
debatten plaats midden de massa. Bij de VU is er niet die
hatelijke postjesjagerij en vleierij die in de CVP vaak dodelijk drukt op elke hartelijkheid en menselijke
relaties.
Volksuniejongeren doen aan politiek, grotendeels uit onbaatzuchtig flamingantisme. De echte karrière-makers zitten in
de andere partijen.
De leeftijd van de VUJO schommelt tussen de 20 en 25 jaar.
De CVP-jongeren lijken hiertegen
Methuzalems.
Heel het kongres ademde een eigen Vlaams-nationale goede
wil uit. « We zijn tegen de Apartheid in Zuid-Afrika en tegen
de Apartheid in Brussel. De VUJO wil de koning afdanken
en de republiek invoeren. De ministeriële kabinetten moeten
afgeschaft worden (akkoord, CVP-jongeren ?).
Het volksnationalisme
is even vaag als dubbelzinnig. De
VUJO is tegen de 30 miljard maar voor de Navo. Ze is voor
zelfbestuur maar voor het vrijwaren van de rechten van de
kapitaalbezitters in de onderneming ».
E.V.R.

minderheidsgroepen die buiten
het normale patroon vallen : het
anders zijn van marginalen wordt
door ons als positief aanvaard.
Wij hebben niet alleen belangstelling voor de marginalen hier,
maar ook voor de marginalen
over heel de wereld. Het geweld
dat door onze neo-kapitalistische
produktie- en
konsumptiemaatschappij gepleegd wordt tegenover de marginalen is in eenklank met het strukturele geweld
tegenover de onderontwikkelden
op mundiaal vlak. Hiertegen verzetten wij ons met alle kracht
en stellen wij een eerlijke ontwikkelingssamenwerking
tegenover. Dat België ook op dit vlak
totaal faalt moge blijken uit enkele konkrete gegevens.

OP ZIJN BELGISCH
De Belgische begroting van ontwikkelingssamenwerking voor '75
voorziet een bedrag van 14,1 miljard. Op het eerste gezicht een
indrukwekkend cijfer. Bij nader
toekijken is de toestand heel wat
minder rooskleurig. Vooreerst beloofde België op de Konferentie
van Parijs tegen 1975 de norm
van 0,70 % van het BNP te bereiken, waar
in werkelijkheid
slechts 0,62 % wordt bereikt.
Daarenboven dekt de 14,1 miljard
heel wat posten die met ware
ontwikkelingssamenwerking niets
te maken hebben : daarin zijn
o.m. vervat de 515 miljoen voor
pensioenen aan ex-kolonialen, de
235 miljoen voor militaire bijstand (Burundi, Zaïre. .), de 250
miljoen voor beurzen aan buitenlandse studenten .. In de praktijk
bereikt de Belgische ontwikkelingssamenwerking slechts 48 %
van het BNP, dus nog steeds op
peil van 1970. De hulp is dan nog
zeer eenzijdig gericht : ze gaat
vooral naar franstalig Afrika I
Echte ontwikkelingssamenwerking
moet niet de feiten bestrijden,
maar de oorzaken trachten op te
heffen. Dat gebeurt zeker niet :
België verleent militaire hulp aan
diktatoriale
regimes
(Zaïre) ;
43 % van de technische bijstand
is bestemd voor onderwijs (zo
wordt — door het opdringen van
de Europese patronen — kulturele vervreemding van de allerarmsten in de hand gewerkt) ;
het stelsel van de studiebeurzen
voor vreemde studenten bevordert de isolatie van deze studenten van hun eigen gemeenschap;
leningen (ten bedrage van 1270
miljoen) worden slechts toegestaan aan landen die passen in
het Europees ekonomisch en/of
militair systeem (bv. Turkije, india, Pakistan, Indonesië...).
Hiertegen stellen wij ons alternatief : de hulp moet gaan naar
geintegreerde
projekten ;
het
ABOS (Algemeen bestuur
voor
Ontwikkelingssamen werking
)
moet gesplitst worden ; er moet
een volwaardig minister voor ontwikkelingssamenwerking
komen
(met eigen
departement).
Een aanzienlijk deel van zijn toespraak wijdde Jaak Vandemeulebroucke aan de Belgische buitenlandse politiek en aan de Belgische wapenhandel.
Van de morele beginselen waarop de buitenlandse politiek moet
gegrondvest worden, volgens het
CVP-kongres van Hasselt, valt
weinig te bespeuren in de konkrete realiteit. Zo onthield België
zich bij voorbeeld bij de stemming over de erkenning van de
onafhankelijkheid van de vroegere Portugese kolonie, GuineeBissau, in de Verenigde Naties ;
zo werd ook de genocide op de
Hoetoe's in Burundi o.m. mogelijk met Belgische militaire hulp.

BELGISCHE WAPENS
VOOR TIRANNEN
EN ONDERDRUKKERS
België b e k l e e d t de achtste
plaats op de ranglijst van 's werelds grootste wapenproducen-

ten. De jaarlijkse Belgische wapen- en munitieuitvoer mag op
6 miljard geschat worden. Wapens worden bij ons als gewone
koopwaar verhandeld.
Zo leverde België o.a. wapens
aan de Braziliaanse generaals,
aan de Griekse kolonels, aan de
sjeik Oman, aan Chili na Allende,
aan Irak (om er de Koerden mee
te bestrijden)... De wapenindustrie wordt trouwens
officieel
aangemoedigd, o.m. via het Delcredgre-instituut.
Jaak Vandemeulebroucke klaagde ook zeer scherp het ontbreken van elke officiële informatie
desbetreffend aan. Het parlement

wordt niet voorgelicht over deze
wapenhandel, zodat het zijn kontrolerende taak niet kan uitvoeren.
Wij zullen ons tegen deze immorele wapenhandel met alle kracht
blijven verzetten. Tegenover het
kriterium van de macht in de samenleving stellen wij dat van de
medemenselijkheid. Zo willen wij
bouwen aan de wereldvrede. Dat
kan een utopische droom schijnen. Dan willen wij blijven dromen, zo besloot Jaak Vandemeulebroucke, want wij weten dat de
geschiedenis een aaneenschakeling van utopieën is.
K.V.R.

i^BfHillllll
Kursus
« VOORBEREIDING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1976 »
De gemeente is de basisgemeenschap van onze politieke demokratie. De burger beleeft er de politiek veel intenser omdat die daar het dichts bij hem staat. Hier' kan de participatie
en inspraak goed gerealiseerd worden.
Moderne gemeentepolitiek en -beleid zal bekwame en kundige mensen vragen.
Het Dosfelinstituut wil hiertoe bijdragen niet alleen met nuttige informatie, maar vooral met groepsgesprekken, informatiewerking en praktische oefeningen willen zij de deelnemers
dicht bij de praktijk brengen en de ploegwerking bevorderen.
Het programma bevat vier delen :
1. Wat is voor ons • de gemeente » ? Welke vernieuwing
kunnen wij brengen ?
Gemeentelijke politieke werking vanuit het volksnationaal
en federalistisch standpunt.
2. Hoe kunnen wij een goed verkiezings- en beleidsprogramma opstellen ?
Inzichten tot de praktische voorbereiding van een programma.
3. Hoe propaganda voeren ? Vuistregels voor de propaganda.
Onze ideeën uitdragen en mensen aanspreken.
4. De lijstvorming. Wie staat op de lijst ? Hoe nieuwe mensen aanspreken ? Hoe een lijst opstellen ?
Deze kursus is bestemd voor : de afdelingsbesturen, de huidige en toekomstige gemeentemandatarissen, mensen die
vroeger op de verkiezingslijsten stonden of zullen staan,
voor alle belangstellende kaderleden.
Waar gaan deze kursussen door :
ST-AMANDSBERG (Gent) : 21, 28 april (20 - 22u30)
Plaats : Zaal Tijl, Klinkkouterstraat 70, St-Amandsberg 9110.
Inschrijven : Provinciaal D.l. verantw. : H. Leyseele, Zwijnaardesteenweg 698, 9000 Gent. Tel. 22.76.64.
AALST : 6, 20 mei, 3, 17 juni (20 - 22u30).
Plaats : Lokaal Gulden Vlies, Esplanadeplein, 9300 Aalst.
Inschrijven : Provinciaal D.l. verantw. : H. Leyseele, Zwijnaardesteenweg 698, 9000 Gent. Tel. (091)22.76.64.
LIEDEKERKE : 12. 15, 20, 22 mei (20 - 22u30).
Plaats : Vlaams Sociaal Centrum, Opperstraat 168, 1770 Liedekerke.
Inschrijven : Provinciaal D.l. verantw. : B. Hollaender, Steenweg op Brussel 51 A, 1850 Grimbergen. Tel. {02)269.27.68.
AALTER : 14. 21, 28 mei en 4 juni.
Plaats : zaal Casino, Markt, Aalter.
Inschrijvingen bij Prov. verantwoordelijke Henk Leyseele,
Zwijnaardesteenweg 698, 9000 Gent (091/22.76.64).
ROESELARE - TIELT : gepland voor mei-juni.
« GOED VERGADEREN EN SPREKEN IN HET OPENBAAR »
MECHELEN : 9, 10, 15, 16, 17, 29 april (14u - t6u30)
Een kursus voor vrouwen en bedoeld als ruggesteun voor
hun werking in het verenigingsleven, in organisaties en andere groepen en besturen.
Plaats : Zaal VTB - O.L.Vrouwstraat 34. 2800 Mecheien.
Vierde trainingsweekend voor basiswerkers - Drongen. VolksVORMINGSWEEKEND
hogeschool De Sirkel : 24-25 mei.
ANDERE KURSUSSEN EN VORMINGSAKTIVITEITEN
BRASSCHAAT : 26 april (9u30 - 18 u.) : Aktuele politieke
vraagstukken en politieke basiswerking. Een kursus waarbij
we vragen stellen naar de zin van de VU en haar alternatief
en het volkerenprobleem en waarbij wij het buitenlands beleid vanuit een volksnationale visie benaderen.
Inleider : sen. M. Coppieters en volksv. W. Kuijpers die zijn
verhaal brengt over de gebeurtenissen in Guernica (Baskenland).
Plaats : gemeentelijke feestzaal, door Verstraetelei 48.
Verder organiseert het Dosfellnstituut op tal van plaatsen
gespreks- en informatieavonden over « de gewestplannen »
en de « samenvoeging van gemeenten ».
Meer gegevens over en vragen over het organiseren van
kursussen en vormingsaktiviteiten : Dosfelinstituut, Tribunestraat 14 - 1000 Brussel. Tel. (02)219.12.02 (J. Beke - kursusleider).
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PAUL HARDY: STAATSPRIIS VOOR KRITIEK
Zelden was de uitreiking van een
staatsprijs zo gerechtvaardigd als
die welke toegekend werd aan
Paul Hardy voor zijn werk als kritikus.
« Kritiek » is een groot woord
en Hardy heeft zelf zijn taak om-schreven als : informatie over
lektuur, waarbij de onmiddellijke
relatie tussen boek en lezer
steeds als richtinggevend beschouwd werden. Velen onder
ons hebben zijn recensies In de
« Gazet van Antwerpen » en in
« Boekengids » geregeld gevolgd
en de uitgave van deze opstellen in twee lijvige bundels door
de uitgeverij De Roerdomp was
dan ook een prijzenswaardig initiatief want, zoals Hubert Lampo
in de inleiding tot deze verzamelde geschriften, dit « dagwerk van
een recensent », schrijft, overschrijden zij ruimschoots de grens
van de journalistieke efemeriden.
Paul Hardy is leraar geweest :
een beroep dat naast een uit
eigen innerlijke waarde gegroeid
gezag ook een sociale openheid,
een begrip voor de mogelijkheden
en de begrenzingen van de medemens — in casu de jongere —
vereist. Hardy's innerlijke, échte
kuituur, het gentlemanlike van
zijn houding, en zijn — nochtans
niet van kritische zin ontdane —
begrip voor de medemens, weze
hij leerling of kunstenaar, hebben
van hem een door zijn leerlingen
gerespekteerd leraar, en door
zijn lezers gerespekteerd recensent gemaakt.
Waarbij respekt betekent : erkenning, waardering.
Erkenning en waardering voor de
grote verdienste van een man
wiens geestelijke bagage én onafhankelijkheid hem juist de mogelijkheden verschaften, zich' zowel van alle hoogdunkendheid,
van alle gewichtigdoenerij als van
de
gemakkelijke
naar-de-mondpraterij en het meedrijven op de
literaire modestroom te onthouden en zich zelf te blijven in
waardering en oordeel.
Het is een onafhankelijkheid, die
gepaard gaat met de morele
moed, zich te bekennen tot waarden en waarheden, die door
nieuwlichters als afgedaan of
ouderwets
beschouwd worden,
maar die de basis vormen van

zijn Vlaming- en katoliek-zijn en
van zijn geestelijk en literair denken en werken. Het citaat van Witold Gombrowicz dat aan het begin staat van het eerste deel der
verzamelde kritieken, is dan ook
revelerend voor een der belangrijkste pijlers van zijn beschouwen : « Het immorele is afstotend
en de kunst moet aantrekkelijk
zijn ».
Hardy heeft in zijn kritieken deze
eenheid van het ware, goede en
schone tot basis, tot vertrekpunt
genomen, ook al erkent hij het
talent van sommigen wier werk
aan de etische normen die hij en
wij eraan stellen, niet beantwoordt Hij heeft daarenboven de
waarde van de traditie steeds onderstreept en haar niet zoals menig mode-kritikus verzwegen of
afgewezen. Hij heeft integendeel,
naast de ontegensprekelijke waarde van menig literair werk van
jongeren, ook gewaarschuwd voor
en gewezen op het egocentrisme
van vele moderne romans.
Anderzijds heeft hij terecht zich
gekeerd (in het merkwaardig opstel dat hij schreef over een even

merkwaardig boek : « Zonder protest » van Herman Leys) « tegen
de druktemakers, de intriganten,
de marktschreeuwers, de gefrustreerde stumperds of de eenzaamheidsmaniakken waar onze verhalende literatuur mee overbeladen
is ».
Zijn evenwichtigheid, dit evenwicht van de « Mann der Mitte »
betekent in onze literatuurkritiek
en in héél onze literatuur een
centraal punt van rust en bezonkenheid. Hardys kritisch oeuvre,
zoals dat in de twee lijvige bundels voor ons ligt, is van een niet
te onderschatten pedagogische
waarde én tevens een uitzonderlijk betrouwbaar wegwijzer in de
Zuidnederlandse literaire romanproduktie der laatste decennia.
Wij kennen niemand in Vlaanderen die méér dan de schrijver ervan gerechtigd was, deze staatsprijs der kritiek te ontvangen.

Het nummer twee (maart-april) van « Nieuw Vlaanderen » (8ste jaargang) is zopas verschenen. Dit heel-Nederlands vormingstijdschrift is
zoals steeds zeer verzorgd wat lay-out en druk betreft. Het behandelt
uitvoerig volgende onderwerpen : « het kiesarr. Halle-Vilvoorde, een
noodzaak ; bedenkingen door VVB-voorzitter P. Daels bij « een mededeling van de regering ». Van YJD Peeters een bijdrage over « Brusselse Vlamingen een gemeenschap ? ». Stefaan Oplinus van de werkgroep Indianen Zuid-Amerika, handelt over « de Mapuche-indianen t.o v.
de Chileense staatsgreep ». Een historische bijdrage van A. Verbeke
handelt over de «petit vicaire» Odiel Spruytte. In 'n scherp maar eerlijk

JOS VINKS

kommentaar wordt tenslotte de eeuwfeestviering van het Davidsfonds
bekeken. Daarin wordt gesteld dat « het manifest van het DF een
uniek dokument had kunnen worden in de VI. Beweging, maar dat de
toepassing ervan dode letter is gebleven ! ». Dit tweede nummer bevat verder nog een aantal korte bijdragen die van ver of van bij iets
met de VI. Beweging te maken hebben en dit geheel waardig afsluiten.
Opnieuw een nummer « Nieuw Vlaanderen » barstensvol dokumentatie
die wij onze lezers en werkers in het veld sterk aanraden !

Paul Hardy, « Bij benadering »,
2 delen, uitgeverij De Roerdomp,
Bracht.

« Nieuw Vlaanderen » ; jaarabonnement 90 fr., steunabonnement vanaf
150 fr. Postrekening nr. 000-0987465-05 - Banl<rel<ening nr. 414-7047901-14
van De Nederlanden v.z.w., Alfred Coolsstraat 33, 2020 Antwerpen.

Bij Elsevier is « een
opzienbarend
boek
verschenen dat er bijna met was ». Titel :
« de CIA en de spionagekultus » van VL
Marchetti
en JD
Marks. De CIA censureerde niet minder dan
339 passages van het
manuskript (zie de foto), maar deze werden
achteraf door gerechterlijke
tussenkomst
toch in het boek opgenomen en in het
vetjes gedrukt.
Dit boek over deze beruchte organisatie, die
in de muur van haar
hoofdkwartier volgende bijbelse tekst heeft
laten hakken « gij zult
de waarheid verstaan
en de waarheid zal u
vrijmaken », kost 370
fr. en kwam zopas in
de boekhandel.
•.•^?-v*k».~*"r*>-^2
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TIJDSCHRIFT VOOR DIPLOMATIE 8
Met veel belangstelling lazen we in nummer acht van het « Tijdschrift
voor Diplomatie » het artikel van E Troch over de « prijs van dertig
jaar Vietnam » Het betreft een zeer klare terugblik op wat zich in die
dertig jaar heeft afgespeeld op het Indochinese schiereiland, in feite
een nu al dertigjarige oorlog met een paar korte onderbrekingen en
met achtereenvolgens de Chinezen, de Britten, de Fransen en de Amerikanen hetzij als bezetters hetzij als halvelingse bondgenoten. Het ver.
drag van Parijs van 1973 — waarmee o m Kissinger zijn toen al twijfelachtige Nobelprijs voor de vrede « verdiende » — was niet het eerste
dat met betrekking tot Vietnam werd afgesloten De eerste Vietnamese
oorlog begon al in 1946 en zo uitmonden in Dien Bien Foe, dat bij een
« zeker Frankrijk » als een vreselijk harde klap aankwam.
E. Troch gaat het verloop van de Vietnamese oorlogen na, de bondgenootschappen, de vredesverdragen en hun inhoud en besteedt uiteraard veel aandacht aan de jongste, nogal onthutsende ontwikkeling, om
geen sterker woord te gebruiken, dat echter met in het diplomatiek jargon past.
In zijn besluit meent de auteur dat de oude interventionistische gewaden nog met werden afgelegd, tenzij toespelingen op interventie en het
veto van het Kongres moeten dienen als alibi en als middel om het
Amerikaans Kongres tot zondebok te verklaren en niet de regering.
Verder . De Unctad-gedragskade voor scheepvaartkonferenties (A. De
Wilde) - James Baldwin (L Geerts) - Analyse van het huidig internationale sisteem (L. Vande Poele) - De revolutie volgens Ronald Segal (J.
Kruithof) - De ekonomische onderbouw van de apartheid (J. De Visscher) - Sicco Mansholt pleit voor zelfbeheer (M. Grammens)
Abonnement (11 nrs) 650 fr. Giro 000-0015691-74 van De Nieuwe Pers,
Zolalaan 31, 1030 Brussel, alwaar ook tegen betaling van 65 fr. losse
nummers kunnen bekomen worden.

LUCIENNE STASSAERT TE MECHELEN
In Herten Aas, Haverwerf 13, 2800 Mechelen, gaat op donderdag
24-4-75 een literaire avond door met de bekende Vlaamse schrijfster
Lucienne Stassaert, om 21 uur.
Lucienne Stassaert werd geboren op 10-1-36 en publiceerde een tiental werken, waarvoor zij o.a. de tweejaarlijkse prijs van « De Vlaamse
Gids » kreeg in '74 en nu onlangs werd zij bekroond met de VisserNeerlandia-prijs, voor haar uitmuntend toneelwerk « Best mogelijk ».
Andere bekende werken : Fossiel ('69), Het Stenenrijk ('73) en Vergeten Grens ('74).
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SCHRIIFGERREK KAN TOT TE VEQ WOORDEN LEIDEN
Jos Murez' roman-debuut — of
beter : zijn eerste gepubiceerde
roman — Weekends zonder woor>
den heeft geen paniek gezaaid onder de generatie van de gevestigde romanschrijvers in Vlaanderen — een generatie die op nog
vrij gezonde benen rondloopt Gelukkig maar, want een behoorlijke
aflossing is nog met in zicht Voorlopig zouden wij dus reeds heel
tevreden zijn, mocht hier en daar
een oase van verhaal — en/of
romankunst opdagen in het soort
woestijn dat de generatie van
Elschot tot Boon en van Teirlinck
tot Lampo hebben na gelaten.
Is meteen het boek van Jos Murez
te verwijzen naar de helaas al te
hoge hoop waardeloze romanpogingen van de jongste paar tientallen jaren ' Beslist niet i Maar
in ons oordeel schuilt wel een
veroordeling van het feit, dat aan
dergelijk geschrift het genre-etiket « roman » meegegeven wordt.
Want precies dat wat van een
boek een roman maakt, ontbreekt
in Murez' boek : duidelijk geprofileerde personages, wier doen en
laten instinktief verbonden is met
het eigen karakter en dat van de
mede- en tegenspelers, met de
omstandigheden en feiten die een
nauwkeurig samengestelde achtergrond ervan vormen. Een goede roman verpakt daarenboven
zoveel feiten en omstandigheden
en ermee verbonden personages
als de leesbaarheid en de geloofwaardigheid toelaten.
In Weekends zonder woodren is
over dat alles haast geen sprake.
Slechts de hoofdfiguur Alex Wille
is in zekere zin een roman-personage. Hij is een vlijtig en ge-

wardeerd joernalist op een Gentse krant, bewoont een geborgenheid en gezelligheid biedend appartement, heeft een zorgzame en
lieftallige vrouw en 2 kinderen,
een jongen en een meisje, een
koningswens. Een man dus die redenen te over heeft om gelukkig
te zijn. En het ook is. Tot zijn huwelijksgeluk plots brutaal aan
scherven wordt geslagen De onregelmatige arbeidsuren, de uithuizigheid en de drank, — alle
nadelen van het beroep van de
joernalist — zijn ten dele de oorzaak ervan. De andere helft van
de schuld ligt in de wankele
trouw van zijn echtgenote Cora,
die zich na jaren huwelijksgeluk
op een voor een Alex — en voor
de lezer niet minder — onverklaarbare wijze laat lijmen door
de (gehuwde) flierefluiter OscarCesar Borstelmans, een gewezen
schippersgast, mislukt joernalist
en — hoe kan het anders ? —
handelaar in borstels en zeemvellen.
Alex Wille is een werkelijk dramatische hoofdfiguur, een opvliegend maar trouw en goedhartig
mens die uitgedaagd wordt, niet
door Borstelmans, maar door zijn
aanbeden Cora, die met de dubieuze steun van advokaat en
rechter het leven van Alex vergalt. Is Alex Wille tenslotte nog
een geloofwaardig en vrij uitvoerig getekend personage, over Cora's zijn en over de motieven van
haar houding blijft de lezer in het
ongewisse Iets dat in een roman
van waarde mbt een dergeijk personage — de tegenspeelster van
de hoofdfiguur I — niet aanvaardbaar is.

En dan zijn daar al die anderen
die het huweijksdrama gewild of
ongewild naar de klimax helpen
voeren • Albert en diens vrouw
Jenny , Simone ; Anne, Borstelmans' vrouw ; de baas van een
populaire Gentse studentenkroeg;
advokaat Temelaer , Marie-Madeeine, een vriendin van Cora. De
laatste twee behoren tot de klan
van Cora en zijn volstrekt onsimpatieke lui De overigen zijn wijze
en behulpzame mensen en een
echte steun voor Alex Wille Maar
allen hebben in dit boek één
eigenschap gemeen . zij worden
slechts als nulpspelers en/of figuranten geschetst
Wat jammer is, want een diepere kennis
van hun leven en hun persoonlijkheid had de achtergrond kunnen
zijn van het gebroken huwelijksgeluk van twee mensen over wie
WIJ te weinig weten om hun motieven te kunnen begrijpen
Dit Weekends zonder woorden is
een ontzettend goed geschreven
brok belijdenis-literatuur En het
is — zoals inleider L-P Boon terecht opmerkt — een eerlijk en
een moedig boek omtrent een
pijnlijk onderwerp. Enkele bladzijden vrij goedkope scheldproza
terzijde gelaten, is het een geloofwaardig verdedigingsgeschrift
van een gekwetste.
Is het niet jammer dat zo'n geschrift ergens halfweg blijft hangen tussen het pamfet en de roman ?
FRANS-JOS VERDOODT
Jos Murez, « Weekends zonder
woorden », De Roerdomp, Brecht,
1974, 143 bz.

kRITI9CH D€K€K€li
Buffet is natuurlijk een vrij man.
Hij heeft het volste recht tientallen jaren als Franse wonderknaap
en vlaggedrager van de « progressieve kunst » te fungeren om dan
plots naar een romantische schilderkunst over te schakelen. Des
te slechter voor de « verzamelaars » die liever beleggen in een
handtekening dan in de autentieke
waarde an sich van een kunstwerk. Het staat ons echter evenzeer vrij, de Buffets en konsoorten te beschouwen als windhanen, als meelopers, als mode- en
isme-kunstenmakers. Ergens zijn
ze niet eerlijk en kunnen we voor
hun houding geen respekt meer
opbrengen. Des te onbegrijpelijker is intussen de politiek van
heel wat officiële en officieuse
kunstinstellingen, die er doodgemoedereerd mee doorgaan, ons
allerlei minderwaardige probeersels en zelfs knettergekke, infantiele en zonder meer idiote of
stompzinnige « experimenten »
voor te schotelen of wat het ergste is : een artistiek nihilisme
blij>/en aankleven, waar de wansmaak hoogtij viert.
De simpatieke Antwerpse volkszanger John Lundström (55) zal niet
meer te horen zijn op muziekfestiviteiten door het Vlaams-nationale
ANZ ingericht. Toen het ANZ « mensen van alle strekkingen » aansprak
om in sekties haar programma's voor te bereiden werd Lundström ondervoorzitter van de sektie Kleinkunst. John werd onmiddellijk aanvaard en deed zijn werk met veel entoesiasme maar aan deze samenwerking is nogal een bruusk einde gekomen. Lundström had van
zijn partij (BSP) een mandaat gekregen en werd voor de keuze gesteld :
ofwel de partaai laten vallen ofwel die « rechtse schobbejakken van
het ANZ ». Oe partijdiscipline haalde het. John Lundström zal niet meer
te horen zijn op ANZ-manifestaties. Vlaanc(eren anno 1975... (uit een
vraaggesprek van Jos Geerts « Kick » april).

DE HUIK NAAR DE WIND
(r.c.) — Naar mate de tijd verstrijkt en de golf van de abstrakte kunst wegebt evenals de stromingen die daarna het schoon en
slecht weer maakten In kunstmiddens, zijn er ook meer en
meer deserteurs. De mafia van
de « kunstpromotoren » kan niet
beletten dat zelfs grote namen
verbranden wat ze gisteren nog
aanbaden en aanbidden wat ze
gisteren verbrandden. Een treffend voorbeeld daarvan is Giorgio de Chirico, een der prominenten van het westeuropees surrealisme, die enkele jaren geleden
vrij bruusk overschakelde naar de
klassieke schilderkunst en overigens enkele merkwaardige stille-

vens schilderde, die meteen bewijzen dat de Chirico een knap
schilder is.
Veel ophefmakender is echter de
recente « bekering » van Bernard
Buffet, in de vijftiger en zestiger
jaren het vlaggeschip van de hedendaagse Franse schilderkunst
(afgezien dan van Picasso en enkele andere groten, die evenwel
buiten kompetitie stonden als sakrale monsters). Deze post-expressionist voerde stekelige, uitgerokken en alles behalve mooie
figuren ten tonele, al dan niet
met religieuse inslag. Het was insiders bekend dat Buffet maandelijks zoveel schilderijen moest
leveren aan zijn « agent artistique » wat hem weliswaar geen
windeieren doch wel kastelen en
rijkdom opleverde maar hem niettemin dwong in het keursjijf van
een pikturale slaaf. Over de manipulaties in het domein van zowel de scheppende kunsten als
in dat van de antiek is er een
aardig woordje te zeggen. We
verwijzen in dit verband naar de
artikels die in onderhavige rubriek reeds verschenen.

Het publiek — la grande muette
of de grote duider — negeert ech.
ter meer en meer deze ten dode
opgeschreven onkunde. Tentoonstellingen van zgn progressieve of
hedendaagse kunst zijn woestijnen van eenzaamheid. Tot verbijstering van de zgn. kritici (die een
groot aandeel hebben in het opdringen van het onevenwichtige,
de wansmaak, het pseudo-progressisme enz.) loopt het publiek
storm voor tentoonstellingen van
romantische kunst, het neo-akademisme of de figuratie zonder
meer. Een « ouderwets » salon
van
Antwerpse
kunstschilders
werd enkele weken geleden bijna
volledig uitverkocht tegen zeer
goede prijzen I In Duitsland organiseerde men als reaktie op de
Hitlerwelle
een
tentoonstelling
van kunst uit het Derde Rijk, op
haar beurt dus « entartete kunst ».
De inrichters begingen dezelfde
fout als zij, die tussen 1933 en
1945 de expressionisten en abstrakten als « entatete kunst »
tot de brandstapel veroordeelden
(tot ze ontdekten dat er met deze
in beslag genomen werken voor
duizenden en nog eens duizenden
vreemde valuta te verdienen was).
Deze in de BRD rondreizende tentoonstelling kent thans een reuzesukses, vanwege een publiek
dat uitgekeken is op de non-figuratie en het koudbloedige abstraktie. De mensen herademden nu
ze weer een klassiek beeld, een
herkenbaar doek, een charmerende tekening konden bekijken. Dat
is geen hulde aan de artistieke
beschermelingen van het naziregime, het is heel eenvoudig een

Het wereldberoemde doek • De anatomische les van dokter Tulp » door Rembrandt, « herschllderd » door
Buffet in de stijl die hij thans totaal verloochent.
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reaktie op de diktatuur van bepaalde strekkingen, die in se
evenveel recht hebben op bestaan
als gelijk welke andere strekking,
maar dan ook niet meer en dus
niet als monopolium. Dat nu hebben juist de promotoren en sommige beoefenaars van de abstraktie, het informele gepoogd na te
streven. En dat was fout, en
wordt afgewezen, zoals nu duidelijk blijkt, ook uit de desertie van
prominente « progressisten » die
gewaar worden dat hun «progressieve haring » niet meer braadt
(of die misschien gewoon het
keuslijf, waarin ze terecht kwamen, beu zijn).
We wijzen geen enkele ernstig
bedoelde richting af doch we verheugen er ons over, dat de scheef
getrokken balans in de kunstappreciatie nu rechtgetrokken wordt.
Het werd daarvoor hoog tijd I

Het grote nieuws is natuurlijk
kleinkunstpionier Johan Verminnen die een toeroptreden waagt
met drie dagen in de Brusselse
Beursschouwburg, waar hij dan
ook meteen zijn derde elpee
voorstelde tijdens zijn tour de
chant.

BARRY CORBETT
Eveneens een inlandse produktie van Yvan Heylen's ontdekker
Roland Uytendaele is de Amerikaan Barry Corbett, die het met
een eerste plaatje in de showbizz waagt. Een jongen met country-klinkende stem die werkzaam
is bij de Shape in het Brusselse.
Voorkantje is een degelijke versie van Roy Orbison's « Yo te
amo Maria » dat voor de diskoteken is opgevat, en hitkansen
inhoudt. Enkel om de achterzijde
is het plaatje reeds de moeite
waard met een rasecht klinkende
cow-boysong geschreven door de
In Schepdaal wonende folkgitarist en zonger Steve Drake, en
« heartbreaker » sleurt je zo mee
naar romantische countryhorizonten, vol mondharmonika, ritme en
sfeer.

VLAANDEREN ZINGT I
Deze dagen verschijnt een prachtig dubbel-elpee die ongetwijfeld
de beste verzameling Vlaamse
volksliederen
heeft
sameng^:bracht. Op de hoes de gulcfen
leeuw en bijpassende
spreuk
•• daar is braaf volk waar klinkt
een lied. Boze mensen zingen
n i e t „ . », en binnenin staat de
biografie afgedrukt van de vier
grote komponisten, die de bekendste van deze liederen hebben geschreven. De bekende eerste bariton van KVO-Antwerpen
brengt bekende sfeervolle nummers zoals « De purpren hei »,
<• Pachter Jan », « Vlaanderen »
van Veremans, « Karlijntje » van
Emiel Hullebroek, « Moederken
alleen » en • De blauwvoet », op
tekst van Rodenbach, en natuurlijk « Tinneke van Heule » en een
overtuigende « Vlaamse leeuw ».
Mooi en afwisselend zijn de opWim De Craene, de revelatie van
namen van « Kwezelke », « LimMekka '74, ook op het Zangfeest
burg mijn vaderland », « Des win'75.
ters », « Kempenland » en de
vele andere stemmige meezingers, gebracht door ondermeer
JACK JERSEY &
het Mechels Angelakoor, het knaTHE JORDANAIRES
penkoor
« Cantate domino »,
« 't Lijsternestje », de Zingende
Pijltjes, Mie Vinck, Nelly en LanJeugdsentiment en het ontbrecia en ook Hilde en Marleen.
ken van nieuwe eigentijdse muKortom een fijne keuze uit ons "ziek deden niet enkel het puvolksliedrepertoire
die
tevens
bliek maar ook artiesten terugeen ode betekent voor de onvergrijpen naar wat het tien jaar tegetelijke namen Peter Benoit,
rug deed. Met Mud en vooral de
Preud'homme, Hullebroeck en ReNederlander Jack Jersey vinden
naat Veremans, en ook de minwe dan ook Presley-epigonen teder bekenden, die hun plaats verrug, jongens die dé grote rockdienen in deze kwaliteitsvolle
zanger als hun voorbeeld namen
verzameling. (EMl — 4C 152-23.
en hem jarenlang nazongen. In
485/6).
deze stijl schreven ze dan ook
eigen nummers die het grote publiek onmiddellijk aansprak. Jack
Jersey heeft op de koop toe zelfs
niet geaarzeld naar het countrymekka Nashville te trekken, en
Presleys
begeleidingsgroep
te
KRIS DE BRUYNE
strikken voor zijn eigen liedjes.
Het aandeel van de Jordanaires
Met supersonisch k l i n k e n d e
op deze elpee is zoals verwacht,
moog-syntetiser zet Kris, ex-kolen « 1 wonder » is als singel een
derartiest, samen met Lamp en
hitplaat van formaat geworden.
Lazarus, zijn tweede singel « Er
Nummers als « Mary Lee », « Till
komt een dag » in, die bijna als
the end of time » en « I'll hold
een wanhoopskreet klinkt, maar
your hand » zijn zeer degelijk.
vol realisme betere dagen tegeMet « Pappa was a poor man »
moet ziet. De Mad Unity-begeleien « In the still of the night »,
ding en produktie is zeer muzidie een grote omzet kenden in de
kaal, maar maakt het voor Kris
Benelux en hitsingels werden,
niet gemakkelijker om bij het
geeft deze plaat een mooi overgrote publiek ook kommerciële
zicht van Jack Jersey's bliksemwaardering mogelijk te maken.
karrière. (EMl — J.R.4C062).
Het is niet direkt een gemakkeLuk Bral, die in de zelfde stal zit,
lijk te onthouden melodie en ook
is op 21 april e.k. te gast op de
het ritme is niet massaal verVlaamse televisie, tijdens het
koopbaar. Het sterk-persoonlijk
vooropgenomen programma « Bigetinte « nog een dag voorbij »
lateraal ». Van Nick Mackenzie
is melodieus en samen met de
verscheen inmiddels ook
het
rustige gevoelige stem doet het
nieuwe singeltje « please let me
wel denken aan zijn beter werk,
come aboard », dat helemaal in
zoals « omdat Brussel stinkt ».
de lijn ligt van zijn vroegere
Hopelijk blijft Kris De Bruyne
nummers, en hoewel iets minder
niet bij het dag-in dag-uit leven
sterk, de hitlijsten opklimt.
en wordt het met de volgende
singel rooskleurig. (Vogue VB395).
SergSus
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Drie artiesten, die op hun repertoire een als obsceen beschouwd
nummer hebben, moeten voor de
rechter verschijnen. Deze drie
zijn Thea, Hans en Sebastian.
Hans is de echtgenoot van Thea,
maar deze heeft een door Hans
getolereerde verhouding met Sebastian. De ondervragingen door
de rechter zijn voor deze mensen
een konfrontatie met zichzelf :
met hun eigen zieligheid, hun onevenwichtigheid, hun haat-liefderelaties, hun onmacht en mislukken als artiest. Maar ook voor
de rechter betekent dit onderzoek een konfrontatie met zichzelf, een onthulling van eigen
zwakheid, van eigen schijnfatsoen en verdrongen
obscene
wensen. De drie artiesten stemmen erin toe het gewraakte nummer privé voor de rechter op te
voeren : hun « ritus » grijpt de
rechter zo aan, dat hij tengevolRITEN
ge van een hartverlamming sterft.
De drie worden tot een boete
veroordeeld en, aldus een epiDeze meest recente film in de
loog, « nooit keerden ze terug
retrospektieve was oorspronkelijk
naar dit land ».
een tv-film en de opnamen ervoor gebeurden in .. België. Net
Deze typische Bergman-film is
als de trilogie is dit een « Kambeklemmend in zijn menselijke
merspiel » : de handeling speelt
ontluistering. Het is een moeizich af in een dekor dat tot een
lijke film, vol symboliek die om
strikt minimum beperkt is en
eigen interpretatie van de kijker
Bergman spitst zijn aandacht volvraagt. Laat u daardoor echter
ledig toe op het spel van de vier
niet afschrikken, want « Riten »
akteurs en de erg belangrijke diais onmiskenbaar een fascinerenlogen. De aktie is eveneens tot
de film. Dit omwille van het maeen minimum beperkt en de kagistraal spel van de vier akteurs:
mera tast vooral via close-ups de
Ingrid Thulin, Gunar Björnstrand,
innerlijke reakties bij de persoAnders Ek en Erik Heil. Een dernages af.
gelijke film waarin de kamera
zich volledig toespitst op de akDe film is onderverdeeld in een
teurs, staat of valt eigenlijk met
aantal korte episoden, waarin telhun vertolking.
kens twee personages met elkaar
Dank zij de knappe regiekunst
worden gekonfronteerd. Uitzonvan Bergman komen ze hier tot
dering vormen begin- en eindwerkelijk uitzonderlijke prestascène, waarin de vier personages
ties. Vooral Ingrid Thulin is getegenover elkaar worden gesteld.
woon onvergetlijk in haar rol van
In « Riten » vinden we een temagetormenteerde vrouw.
tiek terug die vaak bij Bergman
« Over al deze vrouwen » en « Rinaar voor komt : het kunstenaarten » : twee heel uiteenlopende
zijn, het lot van de kunstenaar,
werken, maar samen een boeiende kunstenaar die de kijker een
de konfrontatie met de kunstespiegel voorhoudt waarin deze
naar Ingmar Bergman.
zijn eigen maskeradespel herkent, de burger die zich het recht
aanmatigt de kunstenaar te beoordelen.
Hilde Dekeyser

man-experiment. Het is om te beginnen zijn eerste echte i<ieurenfilm en het resultaat valt verrassend goed mee. Opvallend is verder het barok, artificieel en gestileerd dekor waarin de personages zich bewegen. Het is eigenaardig, onverwacht, maar het fascineert.
Naar het schijnt zou Bergman
zelf nu niets meer met deze film
willen te maken hebben. Een begrijpelijke reaktie, maar voor de
kijker lijkt me deze konfrontatie
met een « andere » Bergman
meer dan boeiend. En misschien
zullen sommigen deze Bergman
wel verkiezen boven de cerebrale zoeker uit de bovenvermelde
trilogie.

i
BERGMANRETROSPEKTIEVE

Tegelijk met het uitkomen van
Bergmans' laatste film, « Scènes
uit een huwelijk », waarover l\^.
IVlichielsen het in dit blad reeds
uitvoerig had, ging in de hoofdstad een Bergman-retrospektieve
van start. Een retrospektieve die
hopelijk verder zal uitdeinen naar
de andere steden. Dank zij één
Belgisch distributiehuis, zijn de
zes Bergmanfilms, waar het hier
over gaat nu in elk geval (opnieuw) voor vertoning beschikbaar.
Vier van deze oudere Bergmanfilms werden reeds vroeger bij
ons uitgebracht. Het vroegste
werk is « Glimlach van een zomernacht », daterend van 1955.
Deze film doet nu wel verouderd
aan en de teatraliteit in de opbouw is hinderend. Toch vinden
we hier reeds de typische Bergman-tematiek terug : de spiegel
die de kijker wordt voorgehouden, waardoor deze gekonfronteerd wordt met zijn eigen masker. Deze tematiek vinden we opnieuw terug in de drie andere
werken die nu in ons land opnieuw voor vertoning beschikbaar zijn : ' Als in een duistere
spiegel » (1960-61), « De avondmaalgasten » (1961) en ' Het
Zwijgen » (1962). Deze drie «Kammerspiele », zo genoemd omdat
Bergman er zich opsluit in de intieme ruimte van het Kammerspiel, vormen samen een trilogie. Het zijn cerebrale, symbolische werken, waarin Bergman
bij zijn zoektocht naar een God,
naar de betekenis van leven en
liefde steeds meer tot de kern
poogt door te dringen. Bergman
realiseerde deze drie films —
die in tegenstelling tot latere
werken als « Scènes uit een huwelijk » wellicht steeds tot een

19 APRIL 1975

cinefiel publiek zullen beperkt
blijven — op heel korte tijd en
het vergde van de kineast dan
ook een intense inspanning. Vandaar wellicht dat Bergman zich
zo gekwetst voelde door de reakties op de laatste in het drieluik,
. Het Zwijgen •, die werd afgekeurd door religeuse kringen en
opgeblazen door de schandaalpers.
Bergman reageerde zich af én
ontspande zich via de komisch
bedoelde prent « Om niet te spreken van al deze vrouwen » (1964).
Ook deze film werd in de Belgische
Bergman-retrospektieve
opgenomen, in tegenstelling met
de vier vorige vermelde werken
werd deze film nooit eerder bij
ons uitgebracht, net als de laatste in de reeks : « Riten », daterend van 1968. Het leek me interessant om in het kader van
dit artikel vooral even dieper in
te gaan op deze twee voor het
eerst bij ons in omloop gebrachte Bergman-films.

OM NIET TE SPREKEN
VAN AL DEZE VROUWEN
Tien jaar geleden werd deze film
voor het eerst voorgesteld tijdens
het filmfestival te Venetië en afwijzend ontvangen. De film werd
dan ook een kommerciële mislukking en Bergman heeft toen
blijkbaar goed beseft dat het komisch genre hem niet ligt, want
sindsdien heeft hij er zich niet
meer aan gewaagd.
Alhoewel de spil van deze film
de beroemde cellist Felix is, is
het eigenlijk hoofdpersonage de
kritikus Cornelius. Felix, die de
ganse film door niet in beeld
wordt gebracht, woont in een
luxueus Zweeds landhuis, om-

ringd door zijn butler, zijn wettige vrouw Adelaide en een zestal maitresses, die hij alle één
of andere naam uit de literatuur
of opera heeft toebedeeld. Felix
is een genie naar wie zijn harem
bewonderend opkijkt. Cornelius
wil een boek schrijven over Felix,
maar wordt op het landhuis alleen maar gekonfronteerd met
« al deze vrouwen ». Zij vormen
zijn bron van subjektieve informatie, van waaruit zijn biografie
zal samengesteld worden.
Naast de biografie heeft Cornelius, zelf een mislukte kunstenaar, echter nog een ander doel
op het oog : Felix een (erbarmelijk) stuk van hemzelf doen vertolken. Felix sterft echter bij de
begintonen van de gewraakte opvoering. Geen nood echter want
een ander, jong « genie » staat
reeds klaar om Felix' plaats in te
nemen. Een genie dat diep buigt
voor de macht van de kritikus
Cornelius.
Het is duidelijk dat Bergman via
deze film zijn gal over de kritici
heeft kwijt gewild : de snobistische kritici die zichzelf belangrijker vinden dan de kunstenaar
zelf, die parasiteren op de kunstenaar, terwijl ze deze in wezen
niet begrijpen, laat staan er echte interesse voor hebben. Bergman was echter zo persoonlijk
betrokken bij dit onderwerp, dat
de humor totaal de plaats moest
ruimen voor bittere ironie en
grimmige spot.
Het geheel is een grijnzende satire geworden, zwaar-op-de-hand
en bij momenten gewoon saai.
Het burlesk ritme mist echte
speelsheid en de bij momenten
teatrale mise-en-scène botst gewoon op tegen de parodistische
boventoon.
Ondanks al deze kritiek die je op
dit werk kunt uiten, is « Over
al deze vrouwen » toch een
boeiende belevenis. De tematiek
komt eigenlijk niet onverwacht
aan, want je vindt ze in andere
varianten terug in andere films
van Bergman. Onverwacht is wel
de vormgeving. « Over al deze
vrouwen » is duidelijk een Berg-

Zaterdag 19 april — BRT (nam.)
THIN ICE (1973)
Derde uit de Sonia-Henie-reeks. Aantrekkelijk muzikaal komedietje van
Sidney Lanfield met prettige zang- en dansnummertjes.
Zaterdag 19 april — RTB (av.)
L'ETOILE DE FER (Tin star) (1957)
Western in High-Noonstijl en wat dieper gaand dan in de meeste westerns gebruikelijk is. Intelligent gevoerde regie. Met Henry Fonda en
Anthony Perkins.
Maandag 21 april — BRT
MURPHY'S WAR (1970)
De dodelijk strijd van een man tegen een U-boot. Boeiende film zonder
kennelijk beoogde diepgang maar met veel aktie. Van Peter Yates, met
Peter O'Toole.
Maandag 21 april — RTB
NUS PARMI LES LOUPS (Nackt unter Wölfen) (1963)
Ten koste van mishandelingen en dood weten politieke gevangenen uit
een koncentratiekamp een kind uit de handen van de beulen te houden.
Onopgesmukt gedramatizeerde rekonstruktie van Frank Beyer.
Donderdag 24 april — RTB
MANEGES (1949)
Handig opgebouwd verhaal met een verrassende sfeerschepping van
Yves Allegret. Met Simone Signoret.
Vrijdag 25 april — BRT
STROHFEUER (Strovuur) (1972)
Problematiek van de onderwaardering van de vrouw in onze maatschappij behandeld door de Duitser Volker Schlöndorff. Het scenario is grotendeels autobiografisch voor Margarethe von Trotta, vrouw van Schlöndorff en hoofdvertolkster in deze film. « Strohfeuer » is een tesisfilm
waarin een pleidooi gehouden wordt voor vrouwenemancipatie, zonder
dat vervallen wordt in te nadrukkelijk aanbrengen of geteoretiseer. Men
kan de film misschien bepaalde eenzijdigheden verwijten, wat niet belet dat hij in zijn geheel overkomt als een ongemeen boeiend werkstuk.
Vrijdag 25 april — RTB
ZEMLIA (1930)
Voor de cinefielen wordt het deze avond weer een moeilijke keuze,
want bovenstaande titel slaat op het meesterwerk van Dovjenko, • De
Aarde », die behoort tot een der twaalf beste films aller tijden. Dit
zowel voor de verhevenheid en grootsheid van de sekwensen als voor
de waardige en oprechte toon van het geheel en de echt geïspireerde
poëzie.
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DC SPOUC

In Dublin waren de sportjoernalisten bij elkaar om over hun stiel
te klappen. Zij beklagen zich bitter. Zij vinden dat het hoe langer
hoe moeilijker wordt om hun stiel
naar behoren uit te oefenen. Zij
vermelden bij voorbeeld de triestige mode die ingang heeft gevonden dat sportlui zich doen betalen om een interview toe te
staan, en zij waarschuwen tegen
een te sterke kommerclallsatie
van de sport. Zij hebben beslist
gelijk. Maar heBben zij zelf niet
alle wapens In handen ? De vedetjes hebben meer de joernalisten nodig dan omgekeerd. Wat
zou om het even welk idool raar
opkijken ais geen enkele joernalist gedurende een maand nog
maar ook maar één woord aan
hem spendeerde !

Het bescheiden Beringen slaagde er woensdagavond in RWDM door
gelijl<spel (0-0) van een overwinning af te houden.

BENADEELDE WALEN
Vanwege Waalse sportliefhebbers
hoort men nogal eens de wrevelige bemerking dat zij door hun
TV-zender maar stiefmoederlijk
behandeld worden, in vergelijking
met wat wij, Vlamingen, aan lek-

ONS
KRUISWOORDRAADSEL

kers krijgen van onze BRT. Dat
komt, naar het schijnt, doordat
de BRT zich niet erg stipt houdt
aan de overeenkomst met de
sportfederaties. Overigens zouden de Walen kunnen afstemmen
op onze zender als ze meer sport
willen — daarbij hoeft zelfs niet
veel uitleg —, en zijn wij persoonlijk niet zo erg blij met zoveel sport op het schermpje. Wij
dachten dat er andere belangrijkere en boeiendere dingen de
voorrang moesten krijgen. Maar
ja...

HORIZONTAAL
1) Hoofdstad van Baskenland.
2) Voegwoord - Thans - Het zij
zo.
3) Boogbal - Meeval hebben.
4) Nikkel - Ierland.
5) Boze kabouter.
6) Meisjesnaam.
7) Meisjesnaam.
8) Ezelgeluid - Anagram van
EELT
Nikkel - Boom.
9) Muzieknoot
10) Oppeppen.

VERTIKAAL
1] Dat zoeken wij allemaal Gewicht.
2) Verenigde Naties - Groente.
3) Vrucht.
4) Twee medeklinkers - Wij
hebben liever • BOLS » Thans.
5) Huwbaarheld.
6) Bord.
7) Herberg - Plak.
8) Openluchtteater.
9) Roem.
10) Inwendig.
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Hoe zouden wij, die half Europa
afgerotst hebben met de fiets,
geen simpatie hebben voor het
wielertoerisme ? Wij kijken zelfs
met enige afgunst de kleurige
benden na wanneer ze 's zondagsvoormiddags (vooral) aan een
voor ons niet meer denkbaar
tempo door onze straat snorren.
Nochtans zijn er hier ook enkele
gevaren die o.i. deze uitstekende
sport bedreigen. Zo o.m. een te
ver gaande kommerclallsatie. Verder een zekere kompetitiegeest,
die hier en daar haar intrede
doet, onder de vorm van drang
naar sterke prestaties. En dan
Iets waar wij heel erg tégen zijn:
steeds vaker stellen wij vast dat
een loopje wordt genomen met
de wegkode. Nog vandaag zagen
wij twee wielertoeristen aan een
auto hangen, die zelf op het fietspad reed. Dat zijn geen toeren,
jongens !

TE DUUR ?
Tot in « Les Sports » toe klagen
de mensen over de hoge Inkomprijzen bij sportspektakels. Ter
gelegenheid van de moddershow
voor het van Himst-jubileum betaalde men 450 fr., en op RWDM
kost een goede plaats 350 knotsen. Inderdaad veel te veel, en
meer dan men in veel andere
landen — bij voorbeeld Engeland betaalt. Maar... de klant is
nog altijd koning. Wanneer hij
vindt dat de marsjandies haar
prijs niet waard is, moet hij ze
laten staan of wat anders kopen.
Men is tenslotte niet verplicht
zo'n dure plaatsen te kopen, en
als Tindemans en Co alles nog
wat gaan veranderen, zullen hoe
langer hoe minder mensen zich
verplicht voelen veel geld naar
sportwinkels te dragen.

EINDELIJK
De wielerwedstrijd Gent - Wevelgem werd gewonnen door Freddy
Maertens. Zijn eerste « grote »
overwinning. Maar eerlijk gezegd,
toch Ietwat verrassend. Of had
Fred Debruyne het eindelijk ernstig voor toen hij een kwartier
v^or het einde vdn^«te .koers* zei :
«' Het ligt er dik op dat iFreddy
Maertens moet winnen ». Woorden die Fred wellicht anders bedoelde dan ze klonken, in de oren
van onsportieve nijdigaards. Wat
er ook van zij, daarmee is de
profetie van Merckx (ik win alle
klassiekers) niet in vervulling gegaan, en voor de publieke belangstelling (waar blijft ze in
godsnaam vandaan komen ?) is
dat wellicht een goed ding. Al
zou de super-man die èlles wint
ook geen slechte stunt zijn.

OPLETTEN

DE WARE HEL
Parijs - Roubaix is zondag weer
eens door de échte « hel » getrokken. Het is dan ook nog eens
een échte koers geworden. Naar
het einde toe waren vier renners
ontsnapt. Enkele kilometer vóór
de meet kreeg Merckx nog een
Jekke band, maar met machtige
pedaalslagen beende hij de drie
anderen weer bij, en het scheelde niet veel of hij liet ze in de
steek. Nu kwam het tot een spurt
op de wielerbaan, waarin Roger
de Vlaeminck zich de ste" te
toonde. Een ferme brok wielersport, al kunnen wij Merckx wel
volgen, waar hij zegt dat koersen
in zo'n omstandigheden niet meer
van deze tijd is. En daar zullen
al degenen die de gebroken potten moeten bet-alen, het wel mee
eens zijn.

LOMP
Naar het schijnt hebben de hockeyspelers van Dublin het nogal
bont gemaakt in het domein van
Opheilissem, waar ze verbleven
tijdens de paasdagen. Om zich
éen beetje te amusel-en, hebben
i i j de muren van de'h'otèfkamers
bespoten met de brandblusapparaten, en nadien wilden zij de
muren weer afwassen. Kortom,
ze maakten er een misselijke
zwijnerij van. Sport verzacht de
zeden, zegt men, maar wat te
snel omhooggevallen vedetjes,
die menen dat het hCin toegelaten is allerlei lompe streken uit
te halen, die « gewone mensen »
kwalijk worden genomen, zou
men in het vervolg beter laten
waar ze zijn.

VOOR FAIR PLAY
De heer Moors uit De Panne maakt het ons bijzonder
gemakkelijk
deze week. Hij zond ons een schrijven, dat wij helemaal kunnen onderschrijven, en dat wij dus gewoon overschrijven. Dat is dan drie keer
schrijven...
« Faire daden én onsportieve moeten met méér nadruk In het licht
worden gesteld. En waar de feiten zéker zijn, moeten man en paard
met naam genoemd worden.
Ik citeer zo maar door elkaar :
Faire daden : een doelkans niet benutten, omdat er gevaar bestaat
iemand te kwetsen ; een gekwetste speler helpen ; het spel onderbreken om een gekwetste te laten verzorgen.
Ruw spel : de laatste zondagen wordt er écht naar de benen getrapt.
Hoe vaak gebeurt het niet dat een speler het veld moet verlaten, na
flagrante fout, die niet eens bestraft werd ? De dader mag gewoon
verder spelen. Van Moer kan erover meepraten, en een maand geleden
werd Lambert van het veld geschopt om nu pas terug te komen. Zijn
belager speelde al die tijd-verder. Dit is tenslotte een gemakkelijke
manier om de tegenpartij te verzwakken.
Lakse leiding : in de Brugse derby was het gevaarlijk voor voeten en
benen, de bal slechts één ogenblik te drijven. Maar de scheidsrechter
liet begaan.
Onlogische leiding : hoeveel scheidsrechters vergeten niet te fluiten
bij fouten binnen de strafschopzone ? En hoeveel durven er meer dan
één strafschop fluiten tegen dezelfde ploeg ?
Onfair en als dusdanig te brandmerken is het zich flagrant laten vallen
om voordeel te krijgen. Het loopt de spuigaten uit als men lovend
zegt : Semmeling dwong al zoveel strafschoppen af door zich te laten
vallen.
Misleidende uitdrukkingen in radio, pers en TV moeten aan de kaak
gesteld worden. Zo bij voorbeeld « ze hebben de eer gered ». Wat
heeft dat met eer te maken ? En kan men ook niet on-eer-lljk winnen ?
Of van die verdediger die • naar de noodrem moet grijpen ! ». Hef
wordt zo vaak gezegd en geschreven dat velen die onfaire daden als
normaal gaan bestempelen.
De sportiviteit kan niet genoeg verdedigd worden ».
Moors - De Panne.

(Zie ook onze rubriek « W i j in Nederland »)

GROET
Wij groeten de ons onbekende
;koereur, die "parpen met on^ in
;dat frietkot Xe 'Dlêst op frteten
'stond te wachten. Hij zei dat hij
net zoals Merckx, een lekke band
had gekregen op enkele kilometers van de meet. « Maar Ik heb
de anderen niet terug ingelopen
zei hij, ik ben Merckx niet ! ».
Misschien komt het wel eens, en
dan zullen wij elkaar niet meer
ontmoeten in een stom frietkot.

VAN DAG
# MAANDAG : Het machtigste
loflied ooit door een mens gedicht is wel dat van Robert de
Smet opgedragen aan Eddy. Onvergetelijk. Ongelooflijk 9 DINSDAG : Urbain Braems in het spoor
van Merckx, lezen w i j . Maar wij
geloven er niks van. Daarvoor
spreekt den Braems te slecht
Frans 0 WOENSDAG : Koers in
de namiddag. Voetbal ' savonds.
En nog voetbal tijdens de rust.
Hoeveel onsportieve TV-kIjkers
pleegden zelfmoord ? # DONDERDAG : De voetbalspecialisten
verenigd rond prins Reinier van
Monaco zijn zowaar bevallen van
een plan. Het lijkt nergens op,
maar het bevallen zelf is een
wonder. Waar haalden zij de
tijd ? • VRIJDAG : Pien heeft al
niet veel krediet meer in Vlaanderen, maar als hij nu nog steun
gaat zoeken bij Fred Debruyne
om zijn weerbericht geloofwaardig te maken, wordt het helemaal
niks meer % ZATERDAG : « Koerier » (van Louis Verbeeck) lacht
zich een kriek met het stomme
chauvenisme van Luc Varenne.
« Koerier » zal nooit « hefkrant »
worden, vrezen wij % ZONDAG :
Even uitrusten, om met klare kop
voor ons teeveetje te zitten in
de komende week. Sport van 's
«morgens tot 's avonds zogezegd.

DE DAMPKRING
Rondom de aarde strekt zich da
dampkring uit, ontstaan bi] het
afkoelen van de aarde, en sedert
het onstaan van leven noodzakelijk voor mens, dier en plant.
Tot op welke hoogte hij precies
reikt weet men niet : hij wordt
steeds ijler naarmate men stijgt,
en hij gaat geleidelijk, op honderden kilometer hoogte, over in het
luchtledige. Driekwart van alle
« lucht » ligt in ieder geval beneden de top van de Mount Everest.
Dat de dampkring rond de aarde
gevangen blijft, is een kwestie
van zwaartekracht. Hemellichamen met een te geringe aantrekkingskracht, zoals de maan,
hebben geen dampkring, of geen
noemenswaardige. Onze atmosfeer weegt dus op de aarde, en
wel met een gewicht (d.i. de
luchtdruk) van ong. 1 kg per cm2
aardoppervlak. Dat betekent dat
op het ganse aardoppervlak
ong.
5.000.000.000.000.000.000
lucht rusten, en dat wij, met onze huidoppervlakte van ongeveer 2 m2, zonder het te weten,
een gewicht van 20 ton (lucht)
rondzeulen.
In de dampkring onderscheidt
men verschillende lagen. Dichts
bij de aarde, tot op een hoogte
van ongeveer 15 km, de troposfeer, waarin zich alle weerverschijnselen afspelen, en hoofdzakelijk bestaande uit stikstof
en zuurstof. Daarboven, tot 75
km hoog, de stratosfees, waarin
op ongeveer 30 km de ozonlaag;
die de aarde beschermt tegen
te sterke ultraviolet-straling. De
derde laag, van ongeveer 75 tot
ongeveer 860 km Is lonosfecr,
waarin de voor de radioverbindingen zo belangrijke D, E en Flagen voorkomen, én het poollicht. Tenslotte strekt zich boven de ionosfeer de exosfeer
uit, een laag waarin helium en
waterstof de overheersende elementen zijn.
De dampkring Is van uitzonderlijk belang, niet alleen omdat
hl] het leven, zoals wij het kennen, mogelijk maakt, maar ook
omdat hij een beschermend*
mantel rond de aarde vormt ;
zonder deze mantel zou het er
op aarde maar beroerd uitzien.
Hierover volgende keer meer.
fnfoKOSMOS
Kultureel Centrum
1820 Strombaek
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12 APRIL
BRT
14.00 Beentje buiten.
14.30 De onbekende prins. IMuzikale sportkomedie.
16.30 Open school.
17.30 WK-IJshockey.,
18.00 Paulus de boskabouter.
18.05 Star Trek.
18.55 The Bongo Puncho. Korte tekenfilm.
19.00 Boeket.
19.45 Nieuws.
20.23 Berend Boudewijnkwls.
21.45 Killdozer.
Amerikaanse
triller.
22.55 Nieuws.

NED 1
10.30
12.00
15.30
15.32
16 00
16.25
16.35
17.00
17.30
18.55
19.05
19.20
20.00
20.20
22 00
22.45
22 30

Teleac.
Schooltelevisie.
Nieuws.
TV-Wielertrofee.
Emil.
Kijkdoos.
Emil.
Het geheimzinnig landhuis.
WK-lJshockey.
Nieuws.
Peppi en Kokki.
Kunt u me de weg naar
Hameien vertellen, meneer ?
Nieuws.
Berend Boudewijnkwls.
Brandpunt.
De wereld In oorlog.
Nieuws.

17.35
18.20
18.25
18.50
19.45
20.00
20.40
21.30

Festival van Vlaanderen.
Paulus de boskabouter.
Het meisje van de TV.
Van Pool tot Evenaar.
Nieuws.
Sportweekend.
David Copperfield.
De Schelde. Dokumentaire.
22.10 Na de ontploffing. Dokumentaire.
23.05 Nieuws.

NED 1
11.00
14.00
16.02
16.35

Eucharistieviering.
Teleac.
Programma met de muis.
Muziek om naar te kijken.
Voetbaluitslagen.
Ik zal mijn mond niet
houden.
iBericht wilde ganzen.
Woord voor woord.
Paulus de boskabouter.
Pippi Langkous.
Studio sport.
1 op zondag.
Nieuws.
Driehoog achter.
Panoramiek.
Beeldspraak.
Nieuws.

16.55
17.00
17.30
18 30
18.35
18.40
19.05
20 20
21.10
21.15
21 40
22 05
23.05

20.20 De rode piraat. Amerikaanse avonturenfilm
(1952).
22.05 Aktua TV .
22.55 Nieuws.

NED 2
18.15
18.45
18.55
19.05
20 00
20 20
20.50
22.15
22.15
22.40

Teleac.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
FC Avondrood.
Nieuws.
Daar komen de schutters
Spelen met muziek.
Koning klant.
Man over de vloer.
Om met Ischa 'te spreken.
23 15 Nieuws.

14.00
18 10
18.30
19 00
19.30
19 45
20.15
20.35
23.10

Schooltelevisie.
1, 2, 3 . j'ai vu.
TV-Femmes.
La pensee et les hommes.
Lundi-sports.
Nieuws.
Si vous saviez.
Nu parmi les loups.
Oostduitse film (1963).
Nieuws.

22.00

22.50
22.55
23.00

RIB
11.30
12 00
12.55
13 00
14.15
16.15

Videogazette des loisirs.
Samedi-midl.
Nieuws.
TV 7.
TV-Femmes.
On laid vix ome. Waals
toneelstuk:
17.45 Spectacles.
18.15 A vos marques.
19 10 Pierrot.
19.15 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.
20.15 Le jardin extraordinaire.
20.45 L'Etoile de fer. Western
(1957).
22.15 De mémoire d'homme.
Aansluitend : Nieuws.

10.00 Des machines, des maitres, des élèves.
11.00 Eucharistieviering.
12.00 Faire le point.
13.00 Nieuws.
13.05 Concertissimo.
13.40 Arts-Hebdo.
14.15 Le Virglnien.
15.30 Follies.
Lulk-Baste15.55 Wielrennen
naken-Luik.
17.35 Follies.
18.00 Carrefour 17.
18.40 Barapapa.
18.45 Spwrtweekeinde.
19.30 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.
20.20 Maitres et valets.
21.10 Cinéscope.
22.30 Nieuws.

BRT
9.00 Doe mee.
9.30 Portret van de rustende
parochieherder van Boezinge.
10.00 Protestante eredienst.
11.00 Konfrontatie.
12.00 Zeven op zondag.
14.30 Tim.
15.00 Ali en de kameel.
15.15 Binnen en buiten.
Met Luik-Bastenaken-Luik

19 APRIL 1975

9.15 Schooltelevisie.
15.30 Geen woorden maar daden.
16 20 Bibelebons.
17 00 Betty Boop.
17.06 Zwijgen is goud. (
17.41 Popeye.
18.45 Paulus de boskabouter
18 55 Nieuws.
19 05 Van gewest tot gewest.
19 50 Socutera.
20 00 Nieuws.
20 20 Politieke partijen.
20 35 Comets among the stars.
TV-spel
21 50 Panoramiek.
22 05 Studio sport.
22 30 Den Haag vandaag.

14 APRIL

14 00
18 00
18.05
18 20
18.45
19.15
19 45
20 15

Schooltelevisie.
Paulus de boskabouter
Klein, klein kleutertje.
De familie Partridge.
Uit de dierenwereld.
Sporttribune.
Nieuws
Murphy Britse oorlogsfilm (1971).
22.05 Inspraak '75.
23 05 Nieuws.

NED 1
11.10
18.45
18.55
19 05
19.25
20 00

Schooltelevisie.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Arpad, de zigeuner.
NL Tippers.
Nieuws

20.45
21 35

Teleac.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Mijl op zeven.
Nieuws.
Great mysteries. Adembenemende verhalen.
Pano '75.
Derde simfonie van Ludwig van Beethoven.
Uit de agenda van een
bisschop.
Nieuws.

RTB
14.00
18.10
18 30
19 00
19.25
19 40
19 45
20.15
20 20

Schooltelevisie.
1, 2, 3 j'ai vu.
L'Orientation scolaire.
Arpad, le tzigane.
Antenne-soir.
Tips voor de konsument.
Nieuws.
Contacts.
Manéges Franse zedenstudie (1949) .
21 55 De filmmolen.
22.45 Nieuws.

NED 2

15 APRIL

14.00
18.00
18.05
18.30
19.10
19.45
20.15
21.30

Schooltelevisie.
Paulus de boskabouter.
Toomai en de olifant.
De Sombra's. Exploitatie,
film.
Gastprogramma.
Nieuws.
De verlossing. Driedelige TV-reeks naar de roman van Willem Elsschot
Verover de aarde.

NED 1
Schooltelevisie.
>
Nieuws.
Van hart tot hart.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Boy Dominic.
Tweekamp. Kwis.
Nieuws.
NCRV-Springtrofee.
Sam.
Hier en nu.
Deliver me, o lord, from
the evil man.
22 55 Den Haag vandaag.
23.10 Nieuws.
10.45
22.15
15.00
18.45
18.55
19.05
19.30
20 00
20.20
21 10
22.00
22.40

18.15
18.45
18 55
19.05
19.30
20.00
20.20
20.35
21.00
22.00
22.30
23.00

Teleac.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Als je toch in de buurt
bent. Over Fransiskus
van Assisi.
Kenmerk.
Nieuws.
Berichten uit de samenleving.
All in the family.
Lessen van Elias.
Simplisties verbond.
Vietnam, twee jaar na
het akkoord.
Nieuws.

RTB
14.00
16.45
18.25
18.55
19.00
19 25
19 40
20.30
2D 45
21 30

Schooltelevisie.
Feu vert.
Tempo.
Les Pilis.
Arpad, le tzigane.
Antenne-soir.
Voetbal.
Nieuws.
Voetbal.
Contre-enquète : « Du
cöté des femmes »
22 40 Nieuws.

18 15
18.45
18.55
19 05
19 30
20 00
20.20
21.10
21 50
22.10
23.00
23 05

Teleac.
Paulus de boskabouter
Nieuws.
Als ik groot ben...
Ik ben Harry's Long.
Nieuws.
De Waltons.
Muziekmotief.
Nader bekeken.
De bevelhebbers.
Tenslotte.
Nieuws.

RTB
14 00
18 10
18.30
19 00
19 25
19 38
9 45
20.15

Schooltelevisie.
1, 2, 3 . j'ai vu.
Seniorama.
Arpad, le tzigane.
Antenne-soir.
Tips voor de konsument.
Nieuws.
Les rues de San Francisco.
21.05 Vivre en Wallonië.
22.05 Qui de droit.
Aansluitend : Nieuws

..^?;^

18 APRIL
BRT
14 00
18.00
18.05
18.30
18.55
19.45
20.15
20 55
21.50
22.00

Schooltelevisie.
Paulus de boskabouter.
Open school.
Van landen, mensen en
dieren. De Filippijnen.
Trajekt.
Nieuws.
Bilateraal.
De Pallisers.
Nieuws.
Strovuur. Duitse speelfilm (1973).

NED 1
10 45
18 45
18 55
19 05
20 00
20 20
22 05
22.50
23.15

Schooltelevisie.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Avro's Toppop.
Nieuws.
Mies Bouwman-show.
Televizier-magazine.
Avro's sportpanorama.
Nieuws.

NED 2

NED 2

BRT

13 APRIL

18.15
18 45
18.55
19.05
20 00
20.20

Jevanjong.
Paulus de boskabouter.
Atelier.
Coronation Street.
Voetbal
:
BarcelonaLeeds.
21.30 Nieuws.
21.45 Resonanties.
22.35 Nieuws.

VNP«

NED 2
Teleac.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Nederpopzien.
Nieuws.
Huwelijk op z'n Italiaans.
Italiaanse zedenkomedie
(1964).
Oorlog Is een vies geweld.
Nieuws.
Lied van de week.
WK-IJshockey.

16.30
17.45
17.50
18.50
19.45

22.35

BRT

18.15
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20

NED 2

RTB

19 00 Nieuws.

RTB

BRT

22 25

18.15 Teleac.
18.55 Paulus de boskabouter.
Speedy Gonzales.
Johannes Brahms.
Gunsmoke.
Durmazon.
Heel de mens.
Humanistisch verbond.
Nieuws.

16 APRIL

Achter het nieuws.
Duiken
Politie.
2 voor 12.
Ronnie Corbett. Klein
maar dapper.
22.35 Achter het nieuws.
23.10 Den Haag vandaag.

NED 1

NED 2

19.05
19.10
20 00
20.50
21.40
22.10
22.30

20.20
20.35
21 25
22.05

17 APRIL
BRT
14.00
18.00
18.05
18.30
19 10
19 45
20.15
20.45
20.45
21.40
22 05
22.45

Schooltelevisie.
Paulus de boskabouter.
De familie Ftobinson.
Slalom.
Israëlitisch - godsdienstige uitzending.
Nieuws.
Wachtwoord.
Pano '75.
Merkwaardige bomen.
Standpunten.
Première.
Nieuws.

18.15
18 45
18 55
19 05
20 00
20 20
21 10
21 55
22 25
22 50

Teleac.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Vaarwel Swiebertje.
Nieuws.
Kojak
Nana Mouskouri.
Farce majeure.
Ander nieuws.
Interview met de minis
ter-president.
23 00 Ik herinner mij Jan Post
ma.
23.40 Nieuws.

RTB
14 00
18.10
18.30
19.00

NED 1
14 00
18.45
18.55
19.05
19.25
20 00

Schooltelevisie
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Horen, zien en zwijgen.
Julia en haar nachtpapa.
Nieuws.

19.30
19.45
20 15
21.30
23 10

Schooltelevisie.
1, 2, 3 j'ai vu.
Sept sur sept.
La communauté frangaise de Wallonië et de
Bruxelles.
Antenne-soir.
Nieuws.
Les sentiers du monde.
25, rue des sapeurs.
Hongaarse komedie
(1974).
Nieuws.

WIJ t l

DAGEN
KONINKRIJK BELGIË

9%

—

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MEDEGEDEELD

VLAAMSE LIED

LENING 1975-1983
VLOTVAARDER OERLEMANS

EFFECTEN. — Toonderobligaties van 5.000, 10.000, 25.000,
50.000, 100.000 en 500.000 frank.
De coupures van 5.000 frank worden slechts
als bijpassing afgeleverd.
AFLOSSING. — Van het 2e jaar af uitsluitend door terugkoop.
TERUGBETALINGSPRIJS. — Tegen het pari op de eindvervaldag van 30 april 1983.
UITGIFTEPRIJS. — 99,50 % van de nominale waarde.
OFFICIËLE NOTERING. — De obligaties zullen officieel ter
beurze worden genoteerd.

INSCHRIJVING :
van maandag 14 tot dinsdag 2 9 april

1975

Aan de Inschrijving kan vóór laatstvermelda datum één einde
worden gesteld.
De inschrijvtngan worden zonder kosten aangenomen bij de
Nationale Bank van België en bij de in België gevestigde banken, wisselagenten en de ertoe gemachtigde financiële Instellingen van de openbare sektor en spaarkassen.
De uitgifteprijs is volledig in speciën te betalen bij de Inschrijving.
Brussel, 8 april 1975

De Minister van Financiën,
W. DE CLERCQ

COMMISSIE VAN
OPENBARE ONDERSTAND
AALST
De Commissie van Openbare Onderstand van de Stad Aalst
heeft in haar verpleglngs- en verzorgingsinstellingen volgende betrekkingen opengesteld :
1. één betrekking van geneesheer-specialist In de
gynecologle,
2. één betrekking van geneesheer-specialist in de
orthopedie,
3. één betrekking van geneesheer-specialist In de urologie,
4. één betrekking van geneeshere-speclallst in de
stomatologle,
5. één betrekking van licentiaat in de tandheelkunde,
6. twee betrekkingen van geneesheer-specialist In de
anesthesie,
7. één betrekking van geneesheer-specialist in de
dermatologie,
8. één betrekking van geneesheer-specialist In de pediatrie,
9. één betrekking van verloskundige,
10. één betrekking van klinisch bioloog,
11. één betrekking van geneesheer-specialist In de radiologie.
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief worden gestuurd aan de Voorzitter van de Commissie ,Gasthuisstraat 40, 9300 AALST en dienen met de bewijsstukken uiterlijk op 30 april 1975 ter bestemming te zijn.
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij de
Personeelsdienst. (Tel. (053)21.23.93 binnenpost 104, bestuurssekretaris H. Barrez).

STADSBESTUUR AALST
In het stedelijk bediendenkader werden VIER betrekkingen
van opsteller vakant verklaard.
De kandidaturen voor deelname aan de examenproeven worden ingewacht tot UITERLIJK 15 MEI 1975. Zij moeten bij ter
post aangetekende brief worden gericht aan het kollege van
burgemeester en schepenen, stadhuls. Grote Markt 3 te
9300 Aalst.
De volledige voorwaarden kunnen op mondelinge, schriftelijke of telefonische vraag worden bekomen ten stadhuize,
Grote Markt 3 te 9300 Aalst. (tel. (053)21.57.51 - toestel 113
of 114).

De wedstrijd zal steeds plaats
hebben in het jaar dat volgt op
een der eveneens tweejaarlijkse
Salons, dus in 1975, 1977, enz.
Alle Vlamingen, waar ze ook wonen, kunnen aan de wedstrijd
deelnemen, met een onbeperkt
aantal inzendingen. Gevraagd worden « kartoens », humoristische
tekeningen, spotprenten, zonder
verklarende tekst.

21 april :
— Zaal Funkis, Grote Markt, Hèrentals, 20 u. Inrichters : KulVlotvaarder Pons Oerlemans uit
tuurraad m.m.v. de Herentalse
Kalmthout, die met de Gentenaar
scholen en de plaatselijke koren
Raoul De Boel en de Marokkaan
o.l.v. Hans Swinnen en Willem De
Chibattou Hassan in 82 dagen van
Meyer.
Marol<ko naar Trinidad voer, heeft
26 april :
zopas een overeenkomst getekend
— Zaal Nova, Turnhoutseibaan,
met Ontdek de Wereld.
Schilde, 20 u. inrichters : W K B
Mieke Stout en de werkgroep
Ontdek de Wereld zal in ekskiusi« Dagen van het Vlaamse Lied »,
Onderwerp : « De mens » (als lid
viteit de nieuwste spreekbeurt
m.m.v. : Adagiokoor, Jubilatevan het mensdom).
met film van Oerlemans In Vlaankoor, muziekvereniging, Vlaams
De goed verzorgde inzendingen
deren verspreiden. In de kleurenVolkskunstorkest, de jongens- en
moeten tenminste
30/40 cm.
film, die uit nooit eerder vertoonmeisjesscholen,
jeugdverenigingroot zijn en klaar om op te hande opnamen bestaat, worden alle
gen, dirigenten Bert Haldermans,
gen. Zij mogen ondertekend zijn.
aspekten van de avontuurlijke
J. Jacobs en Willem De Meyer.
Op de rugzijde dient te worden
tocht volledig belicht.
27 april :
vermeld : naam, schuilnaam en
— Zaal Nova, Schilde, 15 u. JeugdPons Oerlemans zal bij iedere
adres.
zangronde. Inrichters : W K B Mievoorstelling zelf zorgen voor de
ke Stout en de werkgroep Dagen
Inleiding en de toelichting bij zijn
Prijzen : 1) 10.000 fr. + een gouvan het Vlaamse Lied.
film « Per vlot naar Trinidad - 82
den penning ; 2) 7.500 fr. + een
28 april :
dagen Oceaan ».
zilveren penning ; 3-10) 4.000 fr.
— Grote Markt, Edegem (tent),
De tekeningen moeten vóór 15
19 u. Zangfeestviering E. HulleOntdek de Wereld bestaat nu 23
december, behoorlijk verpakt, niet
broeck en A. Preud-homme, ingejaar en gaf tijdens het voorbije
opgerold, gezonden worden naar
richt door het gemeentebestuur
seizoen meer dan 600 voorstellinhet bondsgebouw van de VTB, St- m.m.v. alle scholen en zangveregen voor meer dan 200.000 toeJakobsmarkt 45, 2000 Antwerpen,
nigingen.
schouwers.
of mogen vóór 10 december afge— Glldenhuis, Zwijndrecht, 14 u.
geven worden in een van de 16
Verenigingen en scholen die een
E. Hullebroeck-namiddag voor geVTB-kantoren in Vlaanderen en
voorstelling willen organiseren of
pensioneerden, ingericht door de
Brussel. Uitspraak voor zaterdag,
uitvoerige inlichtingen willen inBond van de Gepensioneerden.
10 januari 1976.
winnen kunnen hiervoor terecht
30 april :
bij Ontdek de Wereld, Koningstr.
— Sportcentrum Aalst, 20 u. E.
10. 1000 Brussel, tel. 02/512.65.47.
Hulleèroeck-herdenking. • Wij zingen de mei In », ingericht door
BORGERHOUT
het DavidsfoTKls.
DE TWEEJAARLMKSE PRIJS
2 mei :
TENTOONSTELLING
— Gemeentelijke jongensschool,
VOOR DE VLAAMSE HUMOR
Wijnegem, 20 u. Inrichters : VI.
De kunstschilder en grafikus BenKultuurgemeenschap en het koor
Bij de opening van het zeer geny Blommaert stelt zijn werken
Pidelitas.
slaagde elfde Salon van de
tentoon in de gemeentelijke f e e s t
4 mei :
Vlaamse Humor, te Antwerpen,
zaal van Borgerhout van heden 19
—
St-Patiluszaal, Processlestr.,
herinnerde de voorzitter van de
april tot en met 29 april.
Opwijk, 20 u. Zangavor>d ingericht
Vlaamse Toeristenbond er aan, dat
door VTB, ANZ, Davidsfonds, GeDe huidige tentoonstelling omvat
zijn vereniging een tweejaarlijkse
meentelijke Jeugdraad en W K B
voornamelijk gouachen, etsen en
prijs voor de Vlaamse Humor
Heiveld.
heeft Ingesteld, ter aanmoediging
litho's en is vrij toegangelijk alle
28 mei :
van een volwaardige kunst.
dagen van 10 tot 18 u.
— Zaal 't Laöhrlet, LIchtaart.
Volksz'angronde. Ingericht door de
plaatselijke afdeling van het GOV
te 14 u. 30.
27 Juni :
WALTER ROLAND
— Borgerhout, zaal Roma, Turnhoutsefeaan. Guldensporenviering
in het teken van Emiel HulleANTWERPEN
5 O
KERKSTRAAT
broeok, m.m.v. alle scholen, het
Tel. (031)35.98.26
meisjeslyceutn en de gemeenteWETTELIJK ERKEND OPTICIEN
lijke muzjekakademie.
11 juli :
— Zeezangfeest Ingericht door
het ANZ in 't kursaal van Oostende te 20 u.
12 juli :
— Gewestelijk zangfeest Ingericht door de VTB In de grote zaal
van de brouwerij te WIeze te 20 u.
30 augustus :
— Zangfeest ingericht door de
Een betrekking van KLEf(K-DAKTYLOGRAAF is te begeven.
Kristeli)ke Bond van de GepensiBruto aanvangswedde : 19.173 fr. (index inbegrepen).
oneerden in de zaal van de brouVoorwaarden : 21-40 j . - Belg • goed gedrag - diploma lager
werij te Wieze te 14 u. 30.
secundair onderwijs - medische goedkeuring.
28 oktober :
— Nationale Emiel HullebroeokEigenhandig geschreven aanvragen dienen uiterlijk op 28 april
herdenking in de Handelsbeurs
1975 aangetekend op een postkantoor afgegeven te worden.
te Antwerpen, m.tn.v. de keur van
19, Edegem, 2e verdieping. Tel. (031)57.01.18.
onze Vlaamse "koren en solisten,
Verdere Inlichtingen : gemeentesekretarlaat, Kontlchstraat
ingericht door de W K B onder
auspiciën van het nationaal E.
HuUebroeck-komltee.
BIJ ONTDEK DE WERELD

RENTE. — 9 % 's jaars vanaf 30 april 1975.

VAN HET

OPTIEK

GEMEENTE EDEGEM

het funktioneel kombïnatiemeubel in eigentUdsep
nuttige, estlietisclie vorm.
Om»
studitdtenst
lost

uw

womprolilsMi
gratis op

Tumhoutsebauf 102-104 - BORGERHOUT - Tel. 3 6 ^ . 8 6
BeglJnMtraBt 3&41 • ANTWERPEN - T«i. 33^7,24 ^ Ter Heydelaan 55-57 - DEURNE - Tel. 2ASaJ23

W I J 92

19 APRIL 1975

flflnscuoun

NATIONALE

LOTERIJ

BOEKHANDEL TUL
Leuvensestraat 58,
1800 VILVOORDE
TEL. (02)51.03.86
Alle grote uitgaven
en ook... alle kleine.

Groepen en maatschappijen allerhande I I I
Speciaal voor U bedacht

15 de TRANCHE

HOGE LOTEN :

DE OUDE KRING
Café - vu-lokaal

1 X twaalf miljoen
Sxéén miljoen
3 X een half miljoen

Derptplain, Hautden-Llmburs
FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten.
Ook verhuring van tafelgerief.
Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen

(031/37.45.72-19.30.29)
Schoonheidsinstituut

- Parfumerie

ESTHETICA
Dambruggestr. 55
2000 Antwerpen - Tel. 33.72.99
Turnhoutsebaan 107
2100 Deurne - Tel. 24.80.80

KARAVANS

Trekking op 23 april
HET BILJET : 230 fr.
HET TIENDE : 25 fr.

DE LOTEN WORDEN UITBETAALD ZONDER DE

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

MINSTE FISCALE OF ANDERE AFHOUDINGEN

Verkoop - verhuur . stalling
KARAVANCENTRA ANTWERPEN
teL (031)21.98.15
Frans Beirenslaan 278, BORSBEEK
Dames en heren, in uw belang
wendt U voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak

ADVERTEERT IN « W I J »

,;;:^
ADOLF CLAES
^ EN ZOON ANDRE
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem
Te). (054)33.37.56
Kwekerijen -

Tuincentrum

DIRK MARTENS
AALST

NINOVE

J.V.H.
Dendermondsesteenweg 120
9208 Schellebelle . T. 091/69.3T.70
Geselekteerde planten voor
partikuliere verkoop
— OPEN 'S ZATERDAGS —
Kleurenkataloog op aanvraag _

MACONFECT - KLEDING
Opperstraat 37 —
IIEDEKERKI
Tal. (053)662.19
MAATWERK en zeer grote keu»
kleding « KLAAR OM DRAGEN »

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
(02)734.06.43
Na 18 u. 425.46.42

Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

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

^
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandekyagens . bedjes en
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversiewastafels en waskussens - kinderkleding.
ringen
SPORTARTIKELEN : alleriei - turnkledli . rulteruitrustingen ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei.
SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen elektr. treinen der beste merken - auto's • go-carts - traktoren
- poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars borden - fietsjes - alle geïelschapsspelan - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen tuinschommels.
—

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

—

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

INTERESSANT
A v o n d m a a l op v r i j d a g , z a t e r d a g of z o n d a g avond i n een gezellige sfeer.
N a d i e n k r i j g t U gratis gedurende 5 u u r
een der beste O b e r b a y e r n - o r k e s t e n
Middag- en avondmaal in groep '• gezellig fijn, goed en goedkoop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse
goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - l<ip aan het spit Krachtvleesschotel beter dan in Duitsland.
LEUVEN : Tervuursovest 60. Tel. 016/22.86.72 - 1500 zitlp.
ANTWERPEN : Groenpl. 33. Tel. 031/31.20.37 - mooiste zaal
van de stad.
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11. Tel. 016/22.68.69 mooiste kelder van Europa.
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi.
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. T. 056/71.15.36 - 2.400 pi.
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 031/57.30.32
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 pi. T. 051/72.28.22
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 091/26.74.32
SINT-TRUIDEN : 5paansebrusgrfraat - Tel. 0H/67.36-.30 •
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/56.53.40
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/43.20.51
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - T. 059/30.20.86
Wij zoeken dringend
als medewerl<ers = Ernstige fanilies
waarvan de man of de vrouw de l<eul<en lean leiden — Vast
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale wet Liefst mensen van 't vak.
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensestwg 128, Korbeek-Lo
SINT-PIETERS-LEEUW. Tel. 02/376.18.72.

VERVOER - VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3

VECOVEN

Jozef

SKANDINAVIE
ZUID - NOORWEGEN

Haneveldlaan 47
1850 Grimbergen
Tel. (02)268.14.02

ALLE VERLICHTING
l u s t r e r i e mare de vriese
baron ruzettelaan 56c
assebroek brugge
tel. (050)33.54.04

Brouwerij

MOORTGAT
BREENDONK
tel. (031)86.71.21
voor A L U w bieren
en L i m o n a d e s

•
Bithuizen : Cogels Osylei 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel. (031)36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel. (091)22.45.62

10 %vr.V.U. leden
I KOSTUUMS • VESTONS - BROEKEN - PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

Reisduur : 15 dagen.
Vertrekdata : 15 juni ; 1 en 18 j u l i ; 3 augustus
Vertrekplaatsen : Brussel, Aalst, Gent, St-Niklaas, Antwerpen en
Turnhout.
I e dag. Door Nederland en over de Duitse grens naar Leer, In
Oost-Friesland. Hotel Frisia.
2e dag. Oldenburg, Hamburg en naar Flensburg. De Deense grens
over naar Krusea en Tonder. Hotel Missions-hotellet.
3e dag. Door Jutland vla Ribe naar Skjern en Hostebro. 's Namiddags over Viborg (mooie katedraal) en Aalborg naar Frederikshavn, waar avondmaal. Vertrek te 20 u. met veerboot.
4e dag. Aankomst te Larvik te 7 u. Na het ontbijt naar Seijord en
Vinje. 's Namiddags door een woeste bergstreek over de Dyreskarpas naar Breifonn en na Odda naar Tyysedal aan de Sörfjord.
Hotel Tyssedal.
5e dag. Langs de Sörfjord naar KInsarvik. Met de veerboot over
de Hardangerfjord naar Kvanndal en verder vla Voss en Vinje
naar de Stalhelmwatervallen en Gudvangen. 's Namiddags via
Oppheim naar Vik i Sogn. Hotel Hopstock (afreis op 1-7 en 18-7
6e dag. Naar Vangsnes en met de veerboot over de Sognefjord
naar Dragsvik. Via Vetiefjord langs het Jöistermeer, naar Skel.
Door het Vatedal naar Egge en over een moerassige hoogvlakte
naar Utvik. Naar Hjelie, aan het Strynsmeer. Hotel Hjelle.
7e tot 9e dag. Rustig verblijf te Hjelle, één der mooist gelegen

bergdorpen van Noorwegen. Uitstap voorzien naar Briksdal.
10e dag. Naar Grotli. Langs het Breidalsmeer, het Laegermeer
naar het Djupmeer en over de Djupvasspas naar Geiranger, aan
de gelijknamige fjord, Hotel Geiranger. Boottocht op de Geirangerfjord (afreis op 1-7 Hotel Union ; afreis op 18-7 Utiskten Hotel).
11e dag. Op de Arendsweg naar Eidsdal. Naar de woeste hoogvlakte. Met de veerboot, over de Norddalfjord, naar LInge en verder naar Syite. Naar Andalsnes.
Naar Dombas en Otta. Hotel Otta.
12e dag. Door het Gudbrandsdai naar Lillehammer, stad van Slgrid Undset. Bezoek aan het openluchtmuzeum. Naar Oslo. Hotel
Savoy.
.13e dag. In de voormiddag, bezoek aan de Noorse hoofdstad.
Te 21u30 met de veerboot naar Denemarken.
14e dag. Aankomst te Frederikshaven te 8 u. Ontbijt aan boord
Via Aalborg naar Aarhus en over Hersens en Vejie naar Kolding.
Over Hadersiev en Aabenra naar Krusa en over de Duitse grens
naar Flensburg. Naar Hamburg. Hotel Fürst. Thuisreis.
Reissom : 20.960 fr. (alles inbegrepen).
toeslag éénpersoonskamer (Indien beschikbaar) : 1.440 fr.
De gebruikelijke fooi voor de chauffeur (20 fr. per dag) is niet
inbegrepen en wordt op het einde van de reis door dè reisleider
geïnd.
Grensdokument : Geldige internationale reispas.

Alle inlichtingen op het VTB-VAB-hoofdkantoor, St-Jacobsmarkt 45 - Antwerpen - tel. (031)31.76.30 (20 lijnen) of in onze kantoren
te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, St-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde of
bij onze plaatselijke vertegenwoordigers.
'
Vergunning Nr 1185 - Kat A

IRICO-KLEDING VERMEESCH
UtMnhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83
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RAPPORT

6ESPREK NET EBI VLAAMSE RlfKSWACHTER
'•''"<-

Toen wij naar de plaats van afspraak
reden om een gesprek te hebE>en
met een Vlaamse rijkswachter « die er
bij was te Schaarbeek » dachten wij
ongewild aan die ontroerende passage
uit het toneelstuk « Het gezin Van
Paemel » van Cyriel Buysse. Het gegeven speelt zich af in de tijd van het
opkomend socialisme. Een van de zonen van het gezin is gendarme, een
andere bij de betogers. In de straten
van Gent staan zij oog in oog met
mekaar. De ene, verdediger van het
bestel, de andere de opstandeling, de
betoger. Twee broers, twee jongens
van hetzelfde volk. Het drama kan niet
vollediger zijn.
Zo was het ook in Zwartberg, in Leuven, in Oudenaarde, in Schaarbeek. Zo
was het vroeger, zo is het nu en het
ziet ef naar uit dat het morgen weer
zo zal zijn. Rijkswachters moeten de
orde handhaven op bevel. Of die « orde » nu strookt met de rechtvaardigheid of niet, ze moet er zijn omdat de
machthebbers het zo willen. Die
machthebbers zitten op dat ogenblik
thuis, in de salons, in hun zwaar bewaakt gemeentehuis, ver van de klappen die gedeeld worden, ver van de
opgehitste diskussies, ver van de veldslag(jes). De rijkswachter is de knuppel in de hand van de machthebbers.
Een hanteerbaar wapen dat niet tegen,
pruttelt, dat gewillig is en op elk bevel als 'n knipmes uit de vuist springt.

aan. Het bevel dat deze feiten zich
NIET meer mochten herhalen werd
naar alle diensten doorgestuurd !
De enorme rijkswachtmacht van 16
maart, door onze woordvoerder belachelijk en buiten elke verhouding genoemd, had een ernstig bedachte samenstelling. De rijkswachtgeneraal die
niet gerust was in het hele gebeuren
liet de dag vóór de betoging de hele
omgeving rond het gemeentehuis van
Schaarbeek grondig verkennen om op
alles voorbereid te zijn. (Wat ons de
opmerking deed maken dat « wij er
dus niet alleen waren »).
« Onze opdracht, aldus onze zegsman,
bestond er dus in ten koste van alles
te voorkomen dat 9 februari zich zou
herhalen. Daarom werden de jonge
onervaren rijkswachters rond het gemeentehuis van Schaarbeek, opgesteld.
De oudere rijkswachters zouden de betoging volgen, ze aan de grens van de
gemeente opwachten en tot stilstand
brengen. De (honderd) paarden zouden
slechts op bevel ingezet worden. Eigen
initiatief mocht niet genomen worden,
de geweren moesten binnen blijven en
de bevelen moesten zeer strikt wor-

zouden gezegd hebben bij het zien van
de simpatieke blitzbetoging : « Hadden
de betogers willen doorbreken, wij zouden ze niet tegengehouden hebben ».
Oudere rijkswachters kunnen als opvoeders heel wat leren aan de rekruten.
Zo werden sommige rekruten,
toen ze kregelig opmerkten dat « er
weer eens een betoging is », er van
overtuigd dat de schuld daarvan niet
bij de betogers ligt maar wel bij Nols
en vooral bij de regering die tegen
hem niet optreedt. Zij maken wel de
opmerking dat de betogers hun positie
zouden moeten begrijpen en hen niet
uitmaken voor « alles wat slecht en
rot is ». Ik weet het, zo zegt onze
zegsman, betogers zien in de Rijkswacht degenen tegen wie zij betogen
en dat is het probleem. Wij zijn er enkel om botsingen te vermijden. De betogers zouden er beter aan doen ons
niet uit te dagen, dat loopt altijd verkeerd af. En daarbij de tijd is voorbij
dat de rijkswachters anti-Vlaams waren. Geloof mij vrij, er roert iets bij
de Rijkswacht, wij zijn ook Vlamingen
en worden bewust van de rechtvaardige zaak die de Vlaamse Beweging is.

De rijkswachter in l<westie, een man
met vele jaren dienst, is iemand met
zin voor verantwoordelijkheid. Een die
haast alle grote betogingen, van koningskwestie tot Schaarbeek, heeft
meegemaakt. Een man die door al deze
evenementen • is gaan nadenken over
zijn positie van Vlaamse rijkswachter
in deze « union fait la force «-staat.
Maar niet alleen hij is gaan nadenken,
met hem tientallen anderen. De jongste gebeurtenissen in Schaarbeek hebben weer een les toegevoegd aan de
« vorming » van deze rijkswachters. Te
meer daar ook zij als Vlamingen, net
zoals de Vlamingen in Schaarbeek, op
allerlei vlakken gediskrimineerd worden.
Om de gedragingen van de rijkswacht
tijdens de laatste TAK-betoging op de
grens van Evere en Schaarbeek te
kunnen begrijpen moet men het verloop van de laatste Schaarbeekbetogingen nagaan. Bij de betoging van 12
december 1974, toen Schaarbeek nog
langs St-Joost ten Node te bereiken
was,
speelde de Rijkswacht een vrij
onbelangrijke rol. Het probleem was
nog niet zo heet en het aantal betogers nog niet te groot. De Rijkswacht
hield betogers en tegenbetogers van
mekaar nadat de Schaarbeekse politie
uitgeraasd was. Een bemiddelende rol
haast, die door de Vlaamse betogers
gewaardeerd werd.
De betoging van 9 februari kende zoals geweten een heel ander verloop.
Ingesloten betogers konden, na onderhandelingen, over de stoep Schaarbeek verlaten. En toen gebeurde iets
dat de generale staf van de Rijkswacht
nog nooit had meegemaakt en de aanleiding was tot hoogoplopende diskussies, nota's enz. Kortom een paniekstemming zoals er nog nooit een bij
de Rijkswacht was geweest 1 Eén feit
was zeker : het hoofd der Rijkswacht
duldde niet meer dat de gebeurtenissen van 9 februari zich zouden herhalen !
De terugtrekkende betogers werden
laffelijk door rijkswachters te paard
aangevallen en uiteengeranseid als
beesten, donge ruiters aangevoerd
door jonge kommandanten lieten hun
paarden als het ware op hol slaan. Hun
bevelen op eigen Initiatief stichtten
verwarring onder de rijkswachters zelf.
Eén paard op drift wordt door de andere paarden onvermijdelijk gevolgd en...
het peloton wacht niet I Dat is een
harde maar onverbiddelijke regel.
Het rezultaat : honderden gekwetsten.
De paniek bij de Rijkswacht was volledig en nam hoogst ongewone vormen
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den nageleefd. Dat een en ander toch
uit de hand liep tijdens het korte maar
harde treffen op 16 maart was te wijten aan het lawaai van de boven het
gebeuren hangende PUMA-helikopter
die met zijn zenuwachtig geronk de
kommunikatie
stoorde. Een faktor
waarmee de generale staf geen rekening had gehouden. Dat de staf het
meende is eveneens te verklaren uit
het feit dat het kommando over de
ruiterij
in
handen
was
gegeven
van een ervaren rot in het vak. Een
man die zich geen fantasietjes veroorlooft. Zijn toegeving aan de betogers
(door onderhandeling van Vik Anciaux)
om tien meter op het grondgebied van
Schaarbeek te komen was van zeer
groot belang. De steeds weerkerende
berichten als zou hij daarvoor met zijn
oversten (de generale staf) hebben
moeten onderhandelen waren zeker
niet uit de lucht gegrepen en doodernstig ! ..

REKRUTEN
De generale staf weet, aldus onze
zegsman, dat men met onervaren rekruten een oorlog voert, maar met ervaren mannen tot bedachte akties kan
overgaan. Voor een rekruut is een betoging een avontuurlijke belevenis om
achteraf mee te pochen. Een opgelopen wonde, hoe klein ook, is voor hem
iets om achteraf, soms weken, mee uit
te pakken. Alhoewel, zo gaat onze
zegsman verder, hij vernomen heeft
dat rekruten die achter de friese ruiters te Schaarbeek opgesteld stonden,

HOE KOMT ZO EEN BETOGING AAN ?
« Het zien aankomen van een gesloten
blok betogers, arm in arm, de volledige
straatbreedte innemend, maakt op al
de rijkswachters een geweldige indruk. Altijd, en na zoveel jaren dienst,
vraag ik mij dan af : wat moet ik doen?
Onze opdracht was nu halt aan de betogers, tot hier en niet verder. Maar
wat gaan de betogers doen ? Met wat
gaan ze gooien ? Gaan ze gevaarlijke
voorwerpen bij zich hebben ? Wat
gaan de paarden doen ? Allemaal vragen die door je hoofd gaan. En dan
breekt het los. Het is dan opletten geblazen want stenen, bordjes en weet
ik veel kunnen hard aankomen.
Voor we naar zo'n betoging vertrekken
wordt er steeds een briefing gehouden.
De overste zegt dan (niet altijd even)
precies waarover het gaat. In de zaak
Schaarbeek weet iedereen dat het tegen Nols gaat, zegt hij dan, waartegen
de Vlamingen betogen om hun taalwetten toe te passen. Vet der wordt
gemeld hoe de betoging evolueert en
wie er aan meedoet. Dat gaat dan zo :
TAK : zachtéardig ; Were Di : zachtaardig ; VMO : niet altijd zachtaardig.
Het meest op onze hoede zijn we echter als het om dokwerkersbetogingen
gaat of om mijnwerkers, zoals in
Zwartberg, of wanneer de boeren op
stap gaan...
De paarden zijn natuurlijk een efficient middel om « de straat op te kuisen ». Paarden en ruiters kunnen zeer
gevaarlijk zijn. Een bereden rijkswachter heeft het grote voordeel dat hij
vanuit de hoogte met zijn lange scherpe en harde stok raak kan treffen en
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zelf haast onbereikbaar is I Het
paard is natuurlijk de onbekende, het
kan van het verschrikken op hol slaan
en zijn ruiter afwerpen.
Er zijn inderdaad oefeningen, maar ik
durf toch niet beweren dat deze alleen
op betogingen gericht zijn. Een massa
mensen die, op de komst van bv de
koning wacht en hem plots ziet verschijnen, kan aan het roepen gaan en
wuiven met zakdoeken, dat is even
gevaarlijk als een kwaaie betoging.
Maar het is wel juist dat de paarden
« lawaaioefeningen » hebben met voetzoekers, ketelmuziek, zwaaiende handdoeken en weet ik veel. Ook worden
« demonstratieuiteendrijvingen » geoefend met rekruten die dan voor betoger spelen. Maar bij mijn weten zijn
knikkers niet zo gevaarlijk voor de
paarden, zoals ervaren betogers wel
aens beweren ».

BOB !
Wordt er wel eens vóór een betoging
onder rijkswachters (voorzichtig) gezegd om NAAST de hoofden te slaan,
om de betogers dus niet te raken ?
(zie ook het gesprek van Eduard tot
zijn broer Kamiel in « Het gezin Van
Paemel »).
« Dat is zo, beweert onze zegsman.
Maar dat is zeer gevaarlijk voor ons,
want voor de betogers blijft slaan,
slaan, op of naast. Wat voor ons telt
is onze veiligheid. Maar er is nog een
ander element, de BOB ( de Biezondere Opsporingsbrigade]. Die mannen
houden niet alleen de betogers in het
oog maar ook ons. En als zij merken
dat wij onze plicht niet zouden doen,
dan zijn wij de pisang ! ». (De aanwezigheid van « de stillen » van de BOB
is zeker niet te onderschatten. Zo
werd ons gesignaleerd dat BOB-ers de
hele betoging van 16 maart « meemaakten » van Vilvoorde, tot EvereSchaarbeek, de busreis inkluis !).
« Nee, iets dergelijks is haast uitgesloten. Ik zie het meer zitten in een
« stil akkoord » tussen de betogers
en de rijkswachters. Niet uitdagen,
niet spotten zodat wij niet moeten optreden. Net zoals de betogers vragen
ook wij dat er geen slachtoffers vallen ! Wij zijn tenslotte ook Vlamingen
en mag ik nogmaals de nadruk leggen
op het groeiend aantal Vlaamsbewusten onder ons, want wij hebben dezelfde vijanden ! ».
De Vlaamse rijkswachters weten dat
zij ingezet worden om een onwettigaard te beschermen. Van hun franskiljons geïnsoireerde staf zijn zij echter
het zwart schaap. De vele VU-tussenkomsten op parlementair vlak (o.a. van
Bob Maes) ten gunste van de rijkswachters wijzen op deze ellendige diskriminatie. Zo hebben wij kunnen vaststellen dat de boeken in de biblioteek
van een bepaalde Rijkswachteenheid
overwegend Franstalig -zijn, dat wanneer een tweetalige overste afwezig
is hij meestal door een Nederlandsonkundige vervangen wordt, dat rijkswachtwoningen doorgaans door Franstaligen worden bewoond en dat de
behuizing van rijkswachters in Vlaanderen soms mensonwaardig is (elk
kijke eens in zijn gemeente), dat wanneer men over « een gemengde eenheid » spreekt men dan een Franstalige bedoelt. Om maar niet te spreken
over de beledigingen die Vlaamse
rijkswachters moeten ondergaan van
hun tweetalige oversten. En zo zouden
we nog lang kunnen doorgaan...
Inderdaad, de Vlaamse betogers en
de Vlaamse rijkswachters hebben gemeenschappelijke vijanden en dat niet
alleen in de taalstrijd maar ook op het
sociale vlak. Daarom groeit de Vlaamse bewustheid onder de Rijkswacht.
« Misschien komt er nog wel eens een
dag dat wij langs dezelfde kant van
de barrikade zullen staan... ».
*

Maurits van Liedekerke
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