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Als de Kamer van Volksvertegenwoordigers eerlang het goede voorbeeld volgt van de Senaat, dan zullen alle openbare gebouwen bij wet
toegankelijk moeten gemaakt worden voor de gehandikapten. Het kan
vanzelfsprekend dan nog vele jaren duren eer het overal zover is, maar
de wettelijke basis ^al dan toch aanwezig zijn voor alle openbare besturen die iets willen doen voor onze mindervalide medemensen.
Jaren lang werd daarop aangedrongen door de verenigingen voor gehandikapten, en er werd de jongste tijd veel over dit probleem geschreven in allerlei persorganen. Het is echter vooral door een konkrete en
dinamische aktie te Waarschoot in het l\Aeetjesland dat de bal aan het
rollen is gegaan... tot in het parlement te Brussel.
(lees door biz. 3)

VU-senator Eugeen De Facq nam
als eerste, een wetgevend initiatief.

E

VAN BOVHItf

Willen wij met enig sukses de hollende inflatie bestrijden, dan moeten wij
het met z'n allen wat soberder aan
gaan doen. De regering heeft dit reeds
op alle toonaarden voorgezongen en
iedereen beaamt het. Maar niemand
blijkt bereid de eerste stap naar meer
soberheid te zetten. Het zijn altijd de
anderen die het moeten doen...
De oude volkswijsheid indachtig dat
woorden wel wekken, maar voorbeelden trekken, diende VU-kamerlid Raskin bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers een voorstel in dat aan de
parlementsleden de kans gaf nu eens
konkreet het goede voorbeeld te geven.
Hij stelde voor dat de achtbare dames
en heren, die toch een behoorlijke
wedde trekken, voor de rest van 1975
zouden afzien van verdere indeksaanpassingen. Raskin oordeelde namelijk
dat men van de bevolking maar kan
vragen, wat men zelf bereid is te geven. Hij heeft zich echter vergist In
de staatsmanszin — we zullen het niet
eens edelmoedigheid noemen — van
de verkozenen des volks. Eerst in de
kommissie, daarna in openbare zitting,
hebben alle partijen (op de VU na) dit
voorstel verworpen. De CVP-ers blonken daarbij uit door hun schijnheilige

« argumentatie » : men moest het in
een breder kader zien, en patati en
patata. Wij zullen echter nog lang moeten wachten op hun konkrete voorsteilen.
Het voorval illustreert wat de man in
straat reeds lang met zijn ellebogen
aanvoelt : dat de strijd tegen de inflatie en haar vele nadelige gevolgen
vooral met woorden wordt gevoerd,
maar dat de regering en de partijen die
haar steunen de daad bij het woord
niet willen of niet durven voegen. Men
zwaait wat improvisatorisch met maatregelen die even zovele lapmiddelen
blijken te zijn. Men houdt met andere
woorden, de mensen voor het lapje en
men durft niet ronduit te zeggen wat
er — in het belang van iedereen —
moet worden gezegd en vooral gedaan.
Die waarheid is dat wij allen samen
een nationale afspraak zouden moeten
maken dat iedereen die, laat ons zeggen méér dan 250.000 fr. netto per jaar
verdient, voor de rest van het jaar bereid zou moeten zijn van verdere indeksaanpassingen af te zien. Vanzelfsprekend op voorwaarde dat er in diezelfde periode van vrijwillige versobering ook een zeer streng prijzenbeleid
wordt gevoerd. Het een gaat nu een-

maal niet zonder het andere, daarover
moet niemand zich enige illusie maken.
Óp voorwaarde ook dat de overheid inmiddels alles op alles zou zetten om
het zuiniger aan te doen zodat desgevallend tot belastingsverlaging zou kunnen overgegaan worden. Een dergelijke
operatie zou de psychologische schok
kunnen teweegbrengen die er nodig is
om het inflatiegetij te doen keren.
Het ligt echter voor de hand dat daarover met de vakbonden en de vertegenwoordigers van de zelfstandigen en
van het bedrijfsleven niet eens te praten valt zo men niet bereid is van bovenaf een voorbeeld te geven. En
met « bovenaf » bedoelen wij : ministers, parlementsleden, generaals, topambtenaren en dies meer.
Sommigen hebben het voorstel Raskin
demagogisch genoemd. Naar ons oordeel ten onrechte. Indien het aanvaard
was geworden, dan zou het een vertrekpunt hebben kunnen -zijn voor de
operatie waarheid waaraan het land behoefte heeft. Men moet niet verwach-,
ten dat het volk bereid is te doen, wat'
de « grote heren » zelf niet wensen te
doen.
Paul Martens
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Door de zorgwekkende stijging
van de werkloosheid hebben de
regering en de patroons weer de
gemakkelijkste
weg gevonden,
door de vinger te wijzen naar de
arbeiders. De lonen zijn te hoog
t.o.v. hel buitenland en dat zou
de konkurrentiemogelijkheden bemoeilijken.
In de doorsnee bedrijven verdient
de werkman + 120 f r . / u ; dus
960 fr. per dag ; min 25 % RMZ ;
belastingen ; sindikale-, ziekenkas- en bestaanszekerheidsbijdragen, blijft er 750 fr. over.
Men beweert dat in 1975 de lonen met 25 % zijn gestegen, dus
zou het belastingsplafond in evenredigheid moeten stijgen.
Dat is niet het geval, want het Is
een publiek geheim dat de inflatie en de stijging van de indeks,
een bron van inkomen zijn voor
deze regering en meer bepaald

voor de minister van Financiën.
Hij verklaarde op TV dat de Belgen de grootste belastingsbetalers zijn van Europa.
In maart zijn de boeken In de
bedrijven afgesloten ; dat de
VBO-bazen ons eens komen zeggen hoe groot de winsten zijn.
Lonen zijn maar een onderdeel
van prijzen. Met minder winst,
beheerskosten, enz... kan men
zeker een konkurrerende prijs
bekomen. De schuld ligt aan de
top en niet aan de basis I
A.D.R., Merelbeke.

EEN TEST VOOR DE BRT

Bij het lezen van dit artikel, heb
ik me afgevraagd hoe we dit
moesten interpreteren.
De partij klaagt terecht aan dat
er in ons land partijpolitieke benoemingen (van meestal onbevoegden) plaatsvinden. Trouwens
in hetzelfde nummer van «Wij»,
wordt PVV-er Decroo daarover
aangeklaagd.

MEDEDELING VAN TAK
Het Taal Aktiekomitee organiseert op zondag 8 juni een
betoging. Samenkomst aan het Rogiercentrum te Brussel om
11 uur.
Omdat : « Ondanks maandenlang aandringen en akties, de
taaiwantoestanden in de ziekenhuizen van de KOO te Brussel
en in de Brusselse agglomeratie nog niets verbeterd zijn ;
de bevoegde minister tot op heden nog zelfs geen belofte
tot verbetering heeft geuit ! ».
Omdat : « in het geval Schaarbeek alle wettelijke middelen
door de regering niet uitgeput zijn. Er diende reeds lang
een regeringskommissaris benoemd te worden, want ondanks
alle juridische spitsvondigheden kan met dit politieke middel onmiddellijk een einde worden gesteld aan de apartheid
te Schaarbeek ».
Omdat : « Te Etterbeek en Vorst de apartheid blijft — ondanks alle formele belofte vanwege de regering « dat nieuwe
feiten onmiddellijk zouden worden vernietigd » — bestaan ».

Onderwijsnetten...

Anderzijds staat er te lezen dat
de Vlaams-nationale opinie waakzaam moet zijn bij wat de redaktie noemt « het grootste benoemingsdossier aller tijden ». Betekent dit dat de VU ook haar deel
wil hebben van politiek-benoemden ? Wil de VU in de eerste
plaats bekwame en eerlijke journalisten ? Of w i l men in de eerste plaats ook politieke bevriende journalisten ?
Ik geloof dat dit benoemingsdossier inderdaad een test case
wordt voor de beginselvastheid
van onze partij inzake het openbaar ambt. De waakzaamheid van
de Vlaams-nationalisten Is inderdaad geboden !
S.T., Menen.

Red. : De VU wil in de eerste
plaats bekwame en eerliil<e journalisten, maar wenst niet langer
dat dergelijke
BRT-mensen die
van Vlaams-nationale opinie zijn,
verder over het hoofd worden gezien, of opzij geschoven omwille
van (kleur)politieke
noodwendigheden.

gens u alleen het Rode Kruis een
internationaal organisme op medisch vlak. Daar vergist u zich
deerlijk in. Wij weten beter !
En daarom als deze vereniging
internationaal gebonden is, dus
ook internationale verplichtingen
heeft, hadden ze schrik in 1940.
Is het dan niet bewezen dat het
wenselijk is dat een tweede organisme de taak kan overnemen?
Ware dit niet het geval geweest,
wat zou er die arme sukkels nog
meer zijn overkomen ? Om duizenden mensen te helpen kregen
we na de oorlog ook af te rekenen met de repressie en kenden
voor ons goeddoen ook de kerker. Nu schrijft u dat er bij het
Rode Kruis geen onderscheid
wordt gemaakt van ras of gezindheid. Waar was hun hulp in de
repressietijd ? Of las u het
« Zwartboek der Zwarten » niet,
waar paard en ruiter genoemd
wordt die de gevangenen niet
hielp, maar wel hielp aftroeven
en beschimpen. Nochtans, het
Rode Kruis helpt vriend en
vijand, wat waren w i j toen ?
J.V.,

Brugge

ZELFBESTUUR !

ZONDAG 8 JUNI :
BETOGING TE SCHAARBEEK
OOSTENDE : Mc Leodplein 8.30 uur ; J. De Busschere, Zwaluwenstr. 35, Oostende : tel. 059/70.61.16.
BRUGGE : J.B. Van In, Predikherenrei 23, Brugge, telefoon :
050/33.75.94 ; Station 9 uur.
ROESELARE : station 8,30 uur ; G. Verraest, Ommegangstraat 4, Roeselare.
KORTRIJK : Station 8.30 uur ; H. Roeland, Kloosterstraat 60,
Marke, tel. 056/22.07.73.
GENT : St Pietersstation 9.45 uur ; P. De Pauw, De Pintelaan 311, Gent, tel. 21.32.06.
AALST : station 10.15 uur ; A. Colen, Bauwensplein 7, Aalst,
tel. 053/70.01.41 ; R. De Grom, Broekstraat 49, Welle.
OUDENAARDE (via G'bergen) : Markt 8.45 uur ; A. Den
Haerynck, A. De Keyserstr. 4, Oudenaarde, tel. 055/31.23.12 ;
A. De Borre, Guilleminiaan 98, G'Bergen, tel. 054/41.12.53.
ST-NIKLAAS : Markt 9.15 uur : G. Pauwels, Sportstr. 11,
Waasmunster, t e l . 052/47.84.16, kan evt via Dendermonde
rijden.
MAASMECHELEN, Markt 8 uur ; Hoeselt, café ABC, 8.30 uur.
HASSELT, Dusartplein 9 uur ; E. Rubens, Korenstraat 4, Bilzen, tel. 011/41.10.02.
ANTWERPEN : Steen 9.15 uur ; Berchem - Kerk 9.30 uur ;
Mortsel, Oud Gemeentehuis, 9.45 uur ; KONTICH, Kerk, 10 u.;
E. en G. Bogaerts, Mechelsestw 202, Kontich, tel. 031/57.46.93;
J. Van Dessel, Zandvekenvelden 15, Nijlen, tel. 031/81.85.91.
MECHELEN : kontakteer mevrouw Leen, Bonheiden, Melchelse steenweg 136, tel. 015/21.76.55.
LIER : kontakteer Jan Kuypers, Kesselsestwg 52, Lier.
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J.M., Ninove.

ENGELS TWEEDE TAAL

In verband met de lezersbrief
over het Engels, tweede taal
(« Wij », 19-4-75) zou ik u graag
mededelen dat deze zomer de
zevende kursus « Contemporary
Spoken English » doorgaat op de
Kampus van de Universiteit te
Canterbury in het Engelse Graafschap Kent. Dit is de zevende
kursus waaraan Vlaamse Universiteitsstudenten uit Leuven deelnemen. Voor verdere inlichtingen
kan men zich wenden tot :
De Docent Nederlands,
The Language Centre,
The University,
Canterbury,
Kent,
Great Britain.

« BETER SAMENWERKEN »

In « Brieven » moest ik tot mijn
zeer groot ongenoegen en verbazing de opvatting verwerken van
V.P., Asse, uit zijn brief « beter
samenwerken ».
Beste V.P., hoe oud bent u en
hoe lang bent u begaan met onze
Vlaamse strijd en met de EHBO,
zodat u meent ons de richting te
moeten wijzen ? Het is mogelijks
door deze onwetendheid dat u
ons, aktieve leden van het Vlaamse Kruis, hebt gekwetst.
In de 40 jaar dat ik in de EHBO
sta, heb ik niets dan tegenkantingen van de zijde van het Rode
Kruis gekend. Zij streven naar
een monopolie, of in andere
woorden zij huldigen de diktatuur op medisch vlak. U weet
niets af van de vaandelvlucht van
deze heren in '40. Ik weet goed
dat de huidige bestuursleden niet
mogen ter verantwoording geroepen worden voor tekortkomingen van dezen en ik betwist in
geen geval de verdienste van
deze laatsten om eindelijk, nadat
het Vlaamse Kruis in menig manifest een lans brak voor de vervlaamslng van het Rode Kruis,
een federaliserend stelsel te hebben doorgevoerd. Maar wij nemen het niet van u, waar u ons
verwijt niet internationaal gebonden te zijn, wat zeggen wil zoals ik ook reeds las dat we een
privé-instelling zijn. Dus is vol-

werken niet gebeuren op een
ogenblik dat er minder wagens
op de weg zijn ? Of misschien
's nachts, als de baan kwasi verlaten is? Als de veiligheid voor
alles gaat, moet daar toch eens
dringend over nagedacht worden.
Misschien kan de minister van
Openbare Werken daar eens een
paar van zijn betongrage denkers laten over peinzen.

G.J., Leuven.
1,45 X 1,45 m,
1,5 x 2
2
x2

NATIONALE
BEVLAGGINGSAKTIE
1. Pri|2«n 18 % BTW Incluilel. Bedrukt» vlaggen
met rode tong en klauwen koeten méér.
2. De vlaggen worden onder rembours gezonden.
3 Beeteladree voor vlaggen en foklers:
TIELTSESTEENWEG 12
8780 - OOSTROZEBEKE tel 056/66 60 73
2. Vermekl: a. raam- ol maetvlag ; b. moderne ol
klasaieke leeuwefiguur.

WEG MET DE VOOGDEN !

GEVAARLIJK !

Wegen moeten onderhouden worden, dat weet iedereen natuurlijk.
De baan Brussel-Ninove is sedert
een paar jaar een echte autostrade geworden, men mag er 120 km
per uur rijden. Zeer snel dus,
maar ook zeer gevaarlijk. Tijdens
de spitsuren zo mogelijk nog gevaarlijker. Levensgevaarlijk wordt
die weg echter, als daar om de
twee a driehonderd meter mannen « zebrapaden » aan het schilderen zijn, en over de weg weggewaaide rubberen signalisatie
verspreid ligt ! Kunnen dergelijke
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Het wordt een grote ontgoocheling : alleen de drie raadsleden
van de « Vlaamse Gemeentebelangen » stemmen vóór de lift,
al de andere gemeenteraadsleden
stemmen tegen. Het grote argument van de tegenstemmers is :
« In het licht van de fusies, waarbij de rol van Waarschoot zal
uitgespeeld zijn, zou het ondoordacht zijn nutteloze kosten te
doen voor aanpassingswerken ».
Men blijkt wel bereid om een
parlofoon te laten plaatsen zodat
gehandikapten en bejaarden beneden aan een APART loket kunnen geholpen worden...

" KAN ER MIJ lEM,
ZEGGEN WAAR WU
HIER BINNENKUNNEN ? "
(vervolg van biz. 1)
We schrijven maart 1973. In het
gemeentelijk informatieblad «Zelfbestuur» van de VU-Waarschoot
verschijnt een open brief van
ROOSJE BOURDIN, een mindervalide die zich verplaatst in een
rolstoel. Zij heeft het over de
grote wens die in de kringen van
gehandikapten leeft en stelt het
konkreet zo : « Ik ga gaarne eens
wandelen, en al^ we bijvoorbeeld
langs de post moeten, dan moet
ik buiten blijven staan zoals men
een hond laat buiten staan als er
een bordje hangt : geen dieren
binnenbrengen. Kan er mij eens
iemand zeggen waar wij hier in
Waarschoot WEL binnen kunnen?
Ik begin bij de pastorie, het gemeentehuis, de post, de mutualiteit, de biblioteek en ik wil er
nog het klooster bijnoemen
daar zijn overal trappen en soms
zeer veel ! ».
Zij had haar brief meegegeven
met DANIEL DE POORTER, gemeenteraadslid van de «Vlaamse
Gemeentebelangen» en JOHAN
DE VRIENDT, een sociaal werker, leest hem in « Zelfbestuur ».
Laat ons een gemeentelijk reglement opstellen, zo zegt hij, zodat
er in Waarschoot voortaan geen
nieuwe openbare gebouwen meer
worden opgetrokken die niet toegankelijk zijn voor mindervaliden.
Een reglement dat tevens de aanpassing beoogt van de bestaande
openbare gebouwen.

EEN VOLKSVERGADERING
Zo gezegd, zo gedaan. De ontwerptekst wordt dan ter bespreking naar alle Waarschootse sociaal-kulturele verenigingen gestuurd en ook alle gehandikapten
krijgen de tekst thuis. De bedoeling is : een ruime inspraak mogelijk maken voor iedereen.
Het wordt een uniek demokratisch experiment daar in Waarschoot. Tijdens een voor iedereen toegankelijke volksvergadering op 24 mei 1973 worden alle
ingeleverde opmerkingen en voorgestelde verbeteringen vrijuit besproken. Artikel per artikel wordt
de tekst ten slotte door een ruime meerderheid van de aanwezigen goedgekeurd. Het gewestelijk
blad « De Eeclonaar » berichtte
daarover : « Het was een vergadering zoals wij er zelden meemaken. Gehandikapten en geïnteresseerden zaten in een grote
cirkel en elk kreeg zijn zeg. Het
advies van de gehandikapten was
niet te onderschatten ».

EEN EERSTE SUKSES
Op 21 juni 1973 brengen de gemeenteraadsleden van de «Vlaamse Gemeentebelangen» de ontwerptekst in de Waarschootse
gemeenteraad
ter
bespreking.
Raadslid PONS VAN HOLDERBEKE, een van de grote drijvende
krachten achter wat in Waar-

schoot nu bekend staat als de
« open-de-deuren-aktie », houdt
daarbij een indrukwekkend betoog. « Het volstaat hoegenaamd
niet te ZEGGEN dat de gehandikapten volwaardige mensen zijn.
Het komt er vooral op aan te
HANDELEN » zo zegt hij. « De
overheid moet de voorwaarden
scheppen waardoor het de mindervaliden mogelijk wordt gemaakt aan het openbare leven
werkelijk deel te nemen. Een allereerste voorwaarde is : er voor
te zorgen dat de mindervaiide
OVERAL BINNEN KAN ! ».
Na een bespreking van anderhalf
uur wordt het voorgestelde gemeentelijke reglement eenparig
goedgekeurd door de Waarschootse gemeenteraa'1.
In de pers krijgen de gemeentevaderen veel lof toegezwaaid
voor dit initiatief, en ook vanuit
de verenigingen van de gehandikapten stromen de gelukwensen
toe. Zelfs de BRT komt erop af
en neemt op 11 september 1973
een radio-vraaggesprek af van
Fons Van Holderbeke over de
hele open-de-deuren-aktie en het
veelbesproken reglement.
Ook in tal van andere gemeenten
is er belangstelling. Te Houthalen, St. Lambrechts-Woiuwe, Turnhout, Paal, Assenede, Melle, Wondelgem, Oosteekio, Gent, Zomergem,
Ertvelde
en
Merelbeke
wordt het Waarschootse gemeentereglement overgenomen of in
de gemeenteraad besproken.

IN HET PARLEMENT

De voorzitter van de Senaatskommissie voor Openbare Werken,
CVP-senator BOGAERT, brengt de
beide wetsvoorstellen tegelijk op
de agenda. Als verslaggever wordt
vu-senator
VAN
OOTEGHEM
(Gentbrugge) aangeduid. De minister is aanvankelijk niet te vinden voor een wettekst, hij meent
dat het voldoende kan zijn enkele
koninklijke besluiten uit te vaardigen. Na raadpleging van de administratie komt hij echter op dat
standpunt terug. Hij geeft een
aantal bemerkingen bij de twee
ingediende voorstellen en daarop
besluiten de auteurs (De Facq
en Van Rompaey) uit hun twee
teksten één nieuw wetsvoorstel te
distilleren, dat tevens rekening
ER IS EEN WET NODIG
houdt met de aanmerkingen van
de minister.
Op
een
volksvergadering
te
Dit nieuwe voorstel De FacqWaarschoot, in april 1974, ontVan Rompaey wordt bij de Semoet vu-senator EUGEEN DE
naat ingediend op 13 februari 1975.
FACQ (St. Denijs-Westrem) Fons
Inmiddels waren vertegenwoordiVan Holderbeke, Daniël De Poorgers van verschillende andere
ter en de andere aktievelingen
partijen komen vragen om het
van de « open-de-deuren-aktie ».
mee te mogen ondertekenen. De
De resultaten te Waarschoot en
initiatiefnemers hadden daartegen
in andere gemeenten worden bevanzelfsprekend geen bezwaar, zo.
sproken. De konklusie is dat er
dat het nieuwe voorstel mee de
wel veel gesproken wordt over
handtekenmgen draagt van de sede noodzaak publieke gebouwen
natoren COPPENS (BSP), DHOOtoegankelijk te maken voor de
GE (PVV), TILQUIN (PSC) en CRISmindervaliden, en dat nagenoeg
TEL (FDF).
iedereen er IN PRINCIEP ook voor
,^ gewonnen is, maar dat niemand Ondanks wat weerstand van bepaalde liberale zijde wordt dit
er werkelijk iets voor DOET. De
voorstel ten slotte door de komgemeentebesturen (en later zal
missie eenparig goedgekeurd. Op
Van Holderbeke ondervinden
29 mei j l . heeft de Senaat het
ook de provinciebesturen) zoeken
eveneens goedgekeurd in openallerlei uitvluchten om te ontbare zitting.
snappen aan de praktische toepassing van het mooie principe
dat zijzelf ook voorstaan, althans
met de lippen.
Senator De Facq is van oordeel
Het ziet er naar uit dat de Kadat zij uitvluchten zullen blijven
mer van Volksvertegenwoordigers
zoeken, tenzij zij er WETTELIJK
eerlang hetzelfde zal doen. Dan
toe verlpicht worden iets te onzullen wij over een wet beschikdernemen. Samen met de Waarken die openbare besturen en prischootse initiatiefnemers
komt
vate personen die daadwerkelijk
hij dan ook tot het besluit : de
iets willen doen voor de gehandikwestie moet op het parlemenkapten daartoe de mogelijkheid
taire vlak worden gebracht.
biedt. En die sommige anderen de
Hij stelt een wetsvoorstel op en
mogelijkheid ontneemt nog landient het bij de Senaat in op 30
ger uitvluchten te zoeken.
april 1974. Enkele dagen later beDe bal die Roosje Bourdin en de
spreekt het dagblad « De Stanaktieve mannen van Waarschoot
daard » (4 mei) dit voorstel, en
aan het rollen brachten is dus al
dit draagt er blijkbaar toe bij om
in Brussel beland. Als de wet De
ook bij de CVP de belangstelling
Facq-Van Rompaey binnen afzienvoor het probleem aan te scherbare tijd een feit wordt, dan is
pen. Hoe dan ook, één week na
dit voor een groot deel te danken
De Facq dient ook CVP-senator
aan hun aktieve inzet.
VAN ROMPAEY een voorstel van
wet in met hetzelfde doel.
Paul Martens

^

WOORDEN EN DADEN...

Daniël De Poorter en Fons Van Holderbeke (VU-provincieraadslid)
:
twee van de bezielers achter de Waarschootse » open-de-deurenaktie ».
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De kogel lijkt door de kerk, maar
zover is het helaas nog niet, en
dat ondervinden de initiatiefnemers te Waarschoot weldra zelf.
In uitvoering van het gestemde
reglement, wordt er een technische kommissie aangesteld die
o.m. een oplossing moet zoeken
om het gemeentehuis toegankelijk te maken voor de gehandikapten. Einde januari 1974 adviseert
deze kommissie eenparig dat er
een lift dient geplaatst, en een
kostenraming wordt er bijgevoegd.
Op 28 maart 1974 komt het voorstel in de gemeenteraad ter sprake onder grote publieke belangstelling. Zal de Waarschootse gemeenteraad nu ook ais eerste in
het land de daad bij het woord
voegen ?

Spaarbons^
hoge opbrengst!

ASLKi
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS
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Onder de titel • Je eer of je leven » verscheen in het tijdschrift « Mimo » van 25 mei het hemeltergende verhaal van
de verkrachting van twee jonge vrouwen.
Anne, een 25-jarige regentes, bracht reeds vier jaar haar
vakantie door In het Zuiden van Frankrijk met familie, vrienden en kennissen. Samen met haar 21-jarige vriendin Araceli,
eveneens uit het onderwijs, trok ze voor de vierde maal liftend naar Frankrijk. Nog nooit was hen iets overkomen. Als
een man hun lastig viel — wat wel eens gebeurde — zeiden
ze kordaat nee, dreigden zelfs met peper te gooien en dan
hield het meteen op. Zo waren beiden stilaan overtuigd geraakt dat vrouwen die verkracht werden het zelf gezocht
hadden. Inmiddels hebben zij op de meest akelige manier
het tegendeel moeten ervaren.
In de nacht van 21 op 22 augustus 1974 hadden beide vriendinnen hun tentje opgeslagen aan de kust van Marseille. Tien
meter verder stond een andere tent en het vissersdorp was
nauwelijks 100 m. van het kampeerterrein verwijderd. De
bedoeling was Anne's familieleden te gaan opzoeken, die op
een eilandje vlak voor de kust kampeerden. Ze zouden er
met hun plastic-kajak naar toe varen. Helaas was de zee veel
te woelig om de overtocht-te wagen, vandaar dat ze verplicht
waren op betere omstandigheden te wachten.
Om 1 uur 's nachts werden beide meisjes gewekt door het
gegooi van stenen op de tent. De ritssluiting werd plots
opengerukt en drie mannen wrongen zich de tent binnen.
Een van hen hadden zij reeds de vorige dag ontmoet en op
zijn nummer gezet. Anne wist een hamer te grijpen en één
van de mannen een zware tik te geven, wat hem een hoofdwonde bezorgde en hem een ogenblik beduusd maakte. Van
die gelegenheid maakten beide meisjes gebruik om luidkeels
om hulp te schreeuwen, maar niemand kwam opdagen. Drie
woest geworden mannen begonnen toen op Anne en Araceli
los te slaan. Het regende vuistslagen en dreigementen.
Araceli was half bewusteloos door een vuistslag tegen haar
kaakbeen en Anne had twee gescheurde lippen en was duizelig van een klap tegen haar oor. Een later onderzoek heeft
uitgewezen dat ze 30 % van het gehoor erbij verloren heeft.
Totaal versufd en doodsbenauwd om vermoord te worden,
houden de meisjes op met vechten. Tot 5 uur 's morgens
duurde de marteling, maar ze leven. Met hun laatste krachten
strompelen Anne en Araceli naar het politiebureel om klacht
in te dienen wegens verkrachting. Weinig konden zij vermoeden, dat dit nog maar het begin van hun morele lijdensweg zou betekenen. De kerels werden inderdaad zonder
moeite gevat, dank zij de tik met de hamer.

VAAK
SLACHTOFFER
VAN GEWELD
Schaamteloos vertelden deze schurken, die ver van hun
proefstuk waren, dat er aanvankelijk wel wat geharrewar
geweest was, maar dat de meisjes nadien niet meer vochten,
dus wilden zij het. Zo eenvoudig was het allemaal. De Raadskamer heeft deze verklaring geslikt, de aanklacht van verkrachting laten vallen en alleen de klacht voor slagen en
verwondingen weerhouden, zodat de zaak voor de korrektionele rechtbank komt. Hun familie uit Marseille had bovendien achterhaald dat de mensen uit de tent verderop, omgekocht waren door de aanranders om te verklaren dat ze
gelach gehoord hadden in plaats van geschreeuw. Ook dat
werd door het gerecht als zoetekoek geslikt.
Daarenboven hebben beide vrouwen zware financiële problemen, want de hele zaak heeft hen reeds 125.000 fr. gekost
wegens twee advokaten in Brussel en twee in Frankrijk.
Op zeker ogenblik, ziende dat het proces zich tegen hen begon
te keren en overtuigd dat de wereld slecht, korrupt en onrechtvaardig was, hebben zij zelfs ernstig erover gedacht
samen zelfmoord te plegen.
Als de nood het hoogst is, dan is de redding dikwijls nabij.
Die redding was de toevallige ontmoeting met de Amerikaanse Diana Russell. Deze vrouw is de auteur van « The
politics of Rape », uitgegeven in 1974. Een studie die zij als
docente aan de universiteit van Berkeley heeft gemaakt en
waarvoor zij een honderdtal verkrachte vrouwen heeft geïnterviewd. Diana Russell heeft hen een hart onder de riem
weten te stoppen en hen geluk gewenst omdat ze de moed
hebben gevonden een klacht in te dienen. Want de akelige
realiteit is, dat verkrachters verwend zijn door hun slachtoffers. Deze laatsten zijn zo benauwd voor de schande en de
oneer, dat de zaak meestal in de doofpot geraakt.
Diana Russell heeft verteld, dat er in Amerika elke sekonde
een verkrachting gebeurt. Ze maakt nu een rondreis door
Europa om hier bij ons de verkrachting te bestuderen en zij
heeft ontdekt dat Europa aardig op weg is om een tweede
Amerika te worden.
Diana Russell heeft Anne en Araceli weten te overtuigen
dat hun proces niet de zaak mag zijn van twee vrouwen
tegen drie verkrachters, maar wel van vrouyven tegen de
verkrachting. Daarom hebben Anne en Araceli terug moed
gekregen ,omdat zij zich geruggesteund voelen en eindelijk
vrijuit kunnen praten.
Franse vrouwen zullen het verloop van het proces haarfijn
volgen en de dag zelf zal in 18 Europese landen betoogd
worden voor de Franse ambassade en petities afgegeven.
Langs de pers zal er ruchtbaarheid aan de hele zaak gegeven
worden.
Wij hopen dat het recht zal zegevieren voor Anne en Araceli
en dat het probleem van de verkrachting ongenadig in een
scherp daglicht zal gesteld worden, onze hele gemeenschap
ten bate.
Hilda Uytterhoeven
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Als muziek de zeden verzacht, dan heeft de Brusselse schijnelite weer eens laten zien dat ze niet
om de muziek maar om de chichi naar het Paleis
voor Schone Kunsten trok bij de Elisabethwedstrijd.
Haar gejouw tegen de enkele woorden Nederlands
in die Heilige Hallen, waar men volgens Mozart
« die Rache > niet zou mogen kennen, heeft dat
weer eens aangetoond. •> Het Volk » is dit telkens
weerkerend uitdagingsgedoe van die Brusselaars
beu en vraagt zich af of om de beurt geen Waalse
en Vlaamse stad voor de inrichting kan aangeduid
worden. In « De Brusselse Post > onderstreept Andre Monteyne ook dat de hele lokettenkwestie, waar
we zondag te Schaarbeek nog eens de betogingsaksenten gaan op zetten, fundamenteel een kwestie
is van ontbreken van elke eerbied voor de Vlaamse
« landgenoten », zoals Walen en Bruxellois ons nog
steeds moeten noemen. En tegen die Brusselse
kwaadwillige drukdoenerij is een Vlaams hart, plus

HET VOLK
« Het is niet de eerste keer dat
deze icortzichtige Brusselse snobs
de slotplecbtigheid van de Koningin Elisabethwedstrild
misbruil<en
om er een anti-Vlaamse manifestatie van te maken. Dat deze maffia zich zelf blameert, zal waarschijnlijk niet tot haar bekrompen
onbeschoftheid
doordringen. Van
Vlaamse zijde kan men evenwel
niet blijven toezien dat dit onvaderlands spelletje zich blijft herhalen en dat aan de buitenwereld
getoond wordt hoe de Vlamingen,
dit is de meerderheid van de Belgische bevolking, ongewenst zijn
in de hoofdstad van hun tweetalig land.
In de Brusselse instellingen, ook
in de Koningin
Elisabethwedstrijd
en in het Paleis voor Schone
Kunsten, steken zowel Vlaamse
centen als Brusselse.
Als de
Brusselaars de onthaalfunktie van
de hoofdstad blijven negeren en
de Vlamingen te Brussel ten aanschouwe van miljoenen
televisiekijkers in binnen- en buitenland
blijven krenken, dan is er geen
reden dat de Vlaamse bevolking
nog langer met haar centen die
hoofdstad dik blijft
maken. Er
staat immers nergens geschreven dat de Koningin
Elisabethwedstrijd telkens te Brussel moet
plaats hebben. Het kan even
goed
alternatief
gebeuren
in
Brugge, Gent of Antwerpen, of in
Luik. Namen of Mons. Als Brussel toch niet wil, dan moet het
maar voelen •.

DE BRUSSELSE POST
« in het Nols-stelsel is het enkel de franstalige
meerderheid
die brutaal van haar macht misbruik maakt om te bepalen welke
oplossing voor haar de beste is
en deze oplegt aan de Vlaamse
gemeenschap. Het is zij die bepaalt wat goed en wat kwaad is
voor de Vlamingen die onmondig
worden gehouden. Het is de diktatuur die de plaats inneemt van
de politieke staat. Dat — in tegenstelling tot wat Nols beweert
— toch nog mensen uit Schaarbeek protesteren, is in dergelijke
omstandigheden
opmerkelijk.
Daarin nu ligt precies de schending van de mensenrechten
het

een stevig slecht karakter meer dan ooit nodig en
sluiten we ons graag aan bij de beschouwingen die
« Gazet van Antwerpen n over een volle pagina ten
beste gaf in een vraaggesprek met hoofdredakteur
Jan Nuyts van « Pallieterke », dat er 30 jaar heeft
opzitten. En even graag citeren wij uit ditzelfde
« Pallieterke >> de rake beschouwingen over het
gefolterde Baskenland, dat weinig aandacht krijgt
van de « links-rechts opdelers » omdat de etiketten
daar niet passen op de klassieke hokjes. Het blad
schrijft dit naar aanleiding van het bezoek van de
Spaanse minister Suarez, die hier twee weken geleden de passie kwam preken. En — om in de terminologie van Pallieter te blijven — over de
« praatbarakkers «, die weigerden het Volksunievoorstel van Raskin goed te keuren om te beginnen
met de bevriezing van de indexering van hun wedde,
heeft Manu Ruys meer dan bedekte kritiek.
Walter Luyten

misprijzen
voor de
waardigheid
en de vrije wil van de Vlaamse
minderheid
van Brussel en de
agressie t.o.v. de Vlaamse meerderheid van België.
Door deze zaak door te spelen
naar een of andere juridische of
administratieve
instantie en dus
in feite het machtsmisbruik
—
dat wij herhalen het, een grondregel van de politieke staat aantast — te dekken, neemt de regering een zware
verantwoordelijkheid op zich en die ernstige
gevolgen kan hebben voor het
voortbestaan
van deze
rechtsstaat '.

't PALLIETERKE
« Mijnheer Suarez stelt het voor
alsof die man van de ETA bandieten zijn, die leven van roofovervallen en moorden. Voor het
gemak verliest hij
waarschijnlijk
uit het oog dat men de rust in
Baskenland niet kan
herstellen
met politieke middelen. Autonomie dus.
Onverschilligheid.
Dat
is
het
woord. Blijkbaar (of moet het
zijn ; schijnbaar ?) interesseert
zich niemand hier te lande erg
voor wat er gebeurt in Baskenland en Noord-lerland. Men windt
zich nog al op voor wat er gebeurt in Chili, Vietnam of ZuidAmerika. Hoe verder weg van
huis, hoe beter. Maar voor wat
er gebeurt op onze eigen dorpel,
daai kijkt men over heen. Dat is
toch niet zeker omdat de ETA
en de IRA, hoewel zij het socialisme in hun vaandel voeren, in
de eerste plaats een nationale
strijd voeren ? ».

GAZET VAN
ANTWERPEN
• Er zijn wel eens mensen die
denken dat wij een orgaan zijn
van de Volksunie. Daarmee bewijzen zij, dat zij ons blad niet
lezen. Wij sparen de Volksunie
evenmin als de andere politieke
partijen. En in de VU zitten figuren die ons biezonder
scherp
kunnen aanvallen. Dat anderzijds
onze stellingen op het Vlaamse,
federalistische
vlak het
dichtst

bij de V U-standpunten liggen, is
ook waar. Maar dat verplicht ons
geenszins, gelijk welke partij, ook
de VU niet, naar de mond te praten. Nee, man, wij zijn en blijven onafhankelijk,
aan niemand
gebonden, zonder publiciteit, gewoon drijvend op een stevige
kern van lezers, van trouwe supporters tot in de dood.
''t Pallieterke-, dat wekelijks mirakel, wil zijn Vlaamse, zijn kristelijke
trouw
niet
opgeven.
' Nooit ' zegt Jan Nuyts. » Wij
schrijven
ernstig
en
luimig.
Maar wij blijven de waarheid volgen. In de eerste plaats dus de
konstante waarden, waarmee wij
door niemand laten sollen. Dat
vooral '.
' 't Pallieterke », dat blad zonder
publiciteit
en zonder geldschieters, leeft al dertig jaar van de
trouw van duizenden, ook in deze
recessietijd. Kurieus, hé ? •.

DE STANDAARD
« Hef was donderdag niet anders
in de Kamer. Leden van de Volksunie staken een vermanende vinger op en formuleerden
droeve
bedenkingen en voorstellen
om
het parlementaire leven te beteren. Op de andere banken ronkte
het geroezemoes van het wekelijkse
stemminguurtje.
Iedereen
liep iedereen op de rug te kloppen en afspraakjes te noteren in
reeds eivolle
agenda-boekjes.
Men liet de jeremiassen
uitpraten en er steeg slechts hier en
daar een kreetje van afkeuring
op. Dan werd de begroting goedgekeurd, met verwerping van het
VU-voorstel
tot
niet-indexering
van de parlementaire
vergoeding.
Het heette dat dit probleem later
zal worden opgevangen in het
kader van een breder
voorstel
tot degressieve
indexering
van
de hoge inkomens. Men zal de
tekst voorbereiden in samenwerking met alle frakties, in Kamer
en Senaat, en met de regering
Nou ja, eer al die ' betrokkenen » hun instemming hebben betuigd, zitten de huidige achtbaren allang aan hun
achterkleinkinderen
te vertellen
over de
goeie ouwe tijd dat zij als staatsman mede over het lot van Europa beslisten ».
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TAK heeft een brief over de wetsovertredingen te
Scfjaarbeek, Etterbeek en Vorst, aan de koning laten afgeven op het koninklijk paleis te Brussel.
Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om met
'n groot spandoek en enkele borden post te vatten
voor de vorstelijke residentie. In deze brief worden
de Vlaamse grieven opgesomd : 12 jaar na de taalwetgeving, ondanks brieven, moties, parlementaire
vragen, interpellaties en betogingen overtreden
Brusselse burgemeesters ongestraft de wet, regering noch de verantwoordelijke minister (Binnenlandse Zaken) durft tegen hen optreden. Vlaamse
betogingen voor de toepassing van de wet worden
uiteengeslagen maar de wetsovertreders zetelen

#/ •ik

heb veel
tf
geduld

Dat zei juryvoorzitter en komponist Marcel Poot toen hij de
einduitslag van de koningin Elisabeth-wedstrijd
voor
klavier
wou bekend maken in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten. Dat was zijn keiharde reaktie op het lawaai, gefluit en luid
gepraat van een gedeelte van
het publiek, dat daarmee wou
protesteren tegen het feit, dat
de juryvoorzitter de uitslag zowel in het Nederlands als in
het Frans mededeelde.
Een zeker Brussels publiek zorgt
bij elke gelegenheid voor dit
soort incidenten. De frankofone
politieke leiders te Brussel werken deze minachting voor al wat
Nederlands is in de hand. Bruxelles blijft dus ondanks alle
schijn een groot dorp, waarvan
de elite zich als boerekinkels
(die men in Vlaanderen niet
meer aantreft) blijven gedragen.
Voor ons (en de hele Vlaamse
pers die het incident unaniem
laakte) niet gelaten. We betalen
mee met ons geld initiatieven
als deze wedstrijd en het is niet
kontraktueel vastgelegd, dat deze wedstrijd persé te Brussel
moet plaats grijpen.

bisschop
eist amnestie
Tijdens de zgn Nacht van de
Verzoening te Kortrijk zei de
bisschop van Brugge (die enkele
jaren geleden in dezelfde stad
zijn vergissing tegenover de VU
in 1958 — stemmen voor de VU
is zwaar zondig — toegaf) dat
de kristenen niet tegen amnestie zijn doch integendeel amnestie eisen. De bisschoppen hebben trouwens reeds — zij het
vrij laat — voor amnestie ge
pleit. Beter laat dan nooit. Er
zal in Vlaanderen overigens pas
amnestie komen wanneer ds
Vlaamse staat er zal zijn. Van
het unitaire-haatdragende Belgrë en van zijn zwakke en vaandelvluchtige « Vlaamse » dienaren hoeft men een dergelijk gebaar niet te verwachten.

grondspekulatie met
onze centen
Bij zijn interpellatie over het
universitair onderwijs verwekte
Vü-senator Van
Haegendoren
enige deinig door volgende ad-
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ongehinderd voort in hun gemeentehuizen. De brief
handelt ook over het schandaal van de Brusselse
ziekenhuizen, waar het personeel overwegend
franstalig is.
De brief herinnert aan de wantoestanden aan het
IJzerfront, en aan de oproep tot de Vlamingen in
1914 van wijlen koning Albert. » Wij vragen U Sire,
dat U zich zoudt herintieren wat Vlaanderen deed,
met 80 % der frontsoldaten in 1914-18, datzelfde
Vlaanderen dat eensgezind achter Uw vader Leopold III stond in moeilijke tijden ». De brief besluit
met een verzoek tot koninklijke tussenkomst tot
eerbiediging van de wetten in het Brusselse.

vertentie mede te delen die in
'n reklameblad verscheen : «Louvain-la-Neuve, urbanisatie voor
20.000 mensen, biedt u de meest
interessante onroerende beleggingsmogelijkheden. Aangepaste
rentabiliteitskontrakten,
veiligheid en zekerheid, worden u gewaarborgd door de universiteit
zelf. Een moderne investeringsvorm voor alle kapitalen. Voor
vrijblijvende informaties : (volgt
naam van de firma) ».
De minister was onthutst en van
CVP-zijde riep men uit « dat
mag niet ! ».
De CVP moet zich echter herinneren dat de regering nooit aan
't parlement de kondities heeft
willen mededelen op dewelke
deze 800 ha door de UCL werden
verworven.
Het is bekend dat de CVP, als
gevangene van de PSC, niets gedaan heeft om de grootheidswaanzin van de UCL te remmen.

nog 142
Uit een antwoord op een parleentaire vraag van senator Jorissen blijkt dat nog steeds 142
personen, veroordeeld na de
jongste oorlog 1940-1945 de toegang tot België wordt ontzegd.
Thans 30 jaar na het beëindigen
van die oorlog !
Anderzijds blijkt dat voor de jaren 1972, 1973 en 1974 10 van
die bannelingen een genadeverzoek hebben ingediend waarvan
4 werden verworpen, 5 een gunstig gevolg kregen en 1 geval
nog hangend is.
Erg toeschietelijk schijnt de regering niet, regering die toch
beweert dat ze de persoonlijke
gevallen zou oplossen !

schaarbekenaars
klagen aan
Tot nog toe had geen enkel inwoner van Schaarbeek persoonlijk protest geuit tegen de lokettenregeling a la Nols te
Schaarbeek, zodat de frankofonen de TAK-betogingen en de
vele vormen van Vlaams protest
als « vreemde inmenging » naast
zich neerlegden. Dat zullen deze
beunhazen voortaan niet meer
kunnen zeggen vermits er vorige vrijdag bij de Raad van State
een klacht binnen kwam van een
architekt uit Schaarbeek tegen de
Nolspolitiek. Er zijn nog klachten op komst van drie andere
Vlaamse inwoners van Schaar-

beek. De Raad van State moest
destijds de eerste klacht van het
Verbond van Vlaams Overheidspersoneel onontvankelijk verklaren daar hij het VVO niet als
benadeelde partij kon beschouwen. Dat kan nu niet meer vermits het klachten betreft van
inwoners van deze beruchte
Brusselse randgemeente.

vlaamse
eenheidslijsten
Lang na de Volksunie heeft nu
ook de PVV ontdekt dat de Vlamingen in het Brusselse meer
zouden moeten samenwerken.
Het bureau van de PVV-Brussel
Hoofdstad heeft inderdaad een
oproep gedaan om onmiddellijk
besprekingen met andere partijen te beginnen met het oog op
de a.s. gemeenteraadsverkiezingen ten einde Vlaamse eenheidslijsten neer te leggen. Dat de
« Libre » ongunstig reageert bewijst dat de franstalige krant
een Vlaamse frontvorming in het
Brusselse vreest. Het is nochtans de enige mogelijkheid om
de Vlaamse positie in het Brusselse zodanig te versterken dat
er een einde komt aan de eindeloze reeks vernederingen van de
Vlamingen in het Brusselse.

Hoor ! Ik heb de president van de VSA gezien. In volle
levende lijve en met eigen ogen en van zeer nabij, want ik
bevond me (zogenaamd) toevallig op de uitgerekend beste
plaats op de stoep bij de Amerikaanse ambassade in de
Brusselse Hertogstraat. Een onopvallende maar voorname
heer, die Gerald Ford Hij draagt een muls-grijs pak, hij
rookt een eenvoudige bruine pijp en hij glimlacht eerder als
een niet-uit-zijn-lood te slaan schooldirekteur dan als een zich
prostituerend
politikus.
Als zo'n man als Ford in Brussel is, gaan de politie- en rifkswachtpoppen natuurlijk aan het dansen : tientallen overvalwagens, dienstvoertuigen, de voor betogende Vlammgen best
bekende Poema-wentelwiek, honderden rijkswachters,
politieen veiligheidsagenten. In die dichtklikkende ketting van waakzaamheid en bescherming zou dan nog de persoonlijke lijfwacht van de president moeten passen. Maar dat wil maar
niet lukken. Want hun voorkomen heeft iets
wild-studentikoos, iets van de comilitones die met z'n tienen aan de rol
zijn gegaan. Maar kom, de president zal beter dan wij weten
hoe hij zijn menselijk schild moet samenstellen.
Het westers poppenspel is vandaag helemaal in Brussel afgeleverd. Ford, Trudeau, Giscard, Wilson, Schmidt,
Demirel,
Karamanlis, Congalves, Den Uyl en anderen. Leo Tindemans
is wekenlang bij een mooi deel van al die politieke tantes en
neven en nichten op koffie-uurtje geweest en nu komt die
hele zwerm ineens naar Brussel over omdat het koninginnestuk uit de korf hier ook in Brussel is. Dus is al wat wij hier
bezitten aan oproerpolitie, staatsveiligheid,
prikkeldraadversperringen en overvalwagens nu eens voor enkele dagen
niet ter beschikking van de organisatoren van catchgala NolsPiet De Pauw. Zelfs de dure poema-wentelwiek niet, want die
verleent thans de logistieke steun aan de Amerikaanse veiligheidsdiensten die van hun verblijf in Brussel ook wel een
aardig spionage-dossier zullen overhouden
Het hele cirkus blijft nog gedurende een paar dagen. Boudewijn trekt af en toe eens aan bet hoofd van al dat kostbaar
politiek wild door de stad, zodat wij ook van de show kunnen
genieten.
En wat zal het slot allemaal gekost hebben ? Of liever :
wie zal het moeten betalen ? Niet de streng te bewaken Amerikanen en Turken en Grieken en Portugezen en noem maar
op. En ook niet de gezwollen halzen van Belgisch burgerschap die Brussel blijven oppeppen tot de navel van de
Westerse wereld en die stad zo rijkelijk met ons geld zegenen en opjutten tot het alle oplossingen van nationaliteitsproblemen in eigen land gaat overschaduwen of doodgewoon
in de weg staan.
En te weten dat die dure vedetten-show plaats vond terwijl
de kamerleden Kuijpers en Raskin voor een eivol — ongelooflijk, maar waar ' — parlement stonden te pleiten, te
smeken en te dreigen dat de Kamer wat kosten-bewuster
zou worden, wat weer zou letten op de hoge uitgaven voor
representatie,
voor drukwerk, voor extraatjes enzovoort '
Vruchteloos
Want hoezeer Kuijpers ook smeekte dat men
tiens even zou luisteren, dat men eens even de krant zou
dichtslaan om nota te nemen van de verspilzucht van de
parlementaire instellingen, niemand reageerde. En wie dat
laatste toch deed, deed het in de zin van « blijf met uw
vingers uit onze lekkere jampotten ». Dat is de politiek van
België ten jare 1975 !
FRANS-JOS VERDOODT
N B. Het wordt mettertijd heel moeilijk het verschil te bemerken tussen onze demokratie en de Berend Boudewijnkwis !
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verzet tegen
goedevrijdagbenoemingen
De zgn Goedevrijdagbenoemingen en -bevorderingen door
minister Decroo in het scholenfonds, waarbij tal van bekwame
en rechthebbende ambtenaren
werden voorbijgezien ten gunste
van partijkreaturen krijgen een
(dikke) staart : niet alleen werd
een petitie met 41 handtekeningen aan de koning overgemaakt,
er werd ook een kollektief verzoekschrift bij de Raad van State ingediend. Daardoor is onze
hoogste
rechtsinstantie
verplicht vonnis te vellen over het
al dan niet politiek karakter van
de
gewraakte
benoemingen.
Klap op de vuurpijl en bijkomend bewijs dat er wel degelijk
politieke benoemingen gedaan
werden is het BSP-gejanïc over
het niet-naleven van de overeenkomst inzake deze benoemingen.
De BSP beweert inderdaad dat
niet alle toegezegde benoemingen gedaan werden. Er is een
mentaliteitsverandering bezig :
de zwijgende meerderheid legt
zich niet langer slaafs neer bij
de diktatuur van de partikratie.

De jongste 10 dagen waren vooral de arrondissementen Mechelen en Brussel aktief op
het vlak van de abonnementen. Daarnaast
vooral Hasselt en Tongeren. W a t betreft de
wins'f tegenover vorig jaar rukte Mechelen
op naar de vierde plaats.
Die rangschikking luidt nu : Aalst, Gent,
Dendermonde, Mechelen, leper, Hasselt,
Turnhout, Kortrijk, Oudenaarde, Oostende,
Brugge, Antwerpen, St-Niklaas, Brussel.
W a t betreft het aantal abonnees in verhouding tot de kiezers leidt Aalst voor Leuven
en Mechelen.
In verhouding tot het aantal inwoners leidt
Aalst eveneens en d i t voor Mechelen en
Oostende.

WIJ s
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NATO-NiST
OPGETROKKEN

ANDREAS
(RSA) Drie jaar na hun arrestatie staan Andreas Baader,
Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin en Raspe in de nabijheid van
hun rechters. Het staat nu al vast dat de perifere groep (met
hooguit een paar honderd aanhangers) een randgroep zal
blijven. De ontwikkeling is ahw over de hele bende heengespoeid. Er blijft weliswaar de herinnering aan gewapende
overvallen, brandstichtingen en ontvoeringen, maar over het
« gedachtengoed » van de bende wordt nauwelijks nog gediskussieerd. Het ligt trouwens voor de hand dat om het even
welke staat misdadige akties moet verhinderen... ook als
revolutionaire leuzen de kriminele lading dekken. In een
rechtstaat kan geweld nu eenmaal geen instrument worden
voor het beslechten van zogeheten politieke kontroversen.
Inmiddels gaat de aandacht als vanzelf naar de « baas » van
de bende. Wat al onmiddellijk opvalt is dat Baader niet voortgekomen is uit de universitaire « underground » van de jaren
zestig die zoveel linksrevolutionaire bewogenheid heeft opgeleverd. Toen Baader achttien was, moest hij de hogere
middelbare afdeling van het gym... zonder Abitur verlaten
en met het hele proletarische milieu heeft hij nooit opvallende bindingen gehad. Toen de Berlijnse gauchisten omstreeks
'65 roerig werden, was Baader nog een ietwat korzelige
maffer die meer in strip-tease-kroegen rondhing dan in politieke vergaderzalen. Zijn faam stoelde meer op zijn kapaciteit om buitensporig veel schnaps te verteren en op de
wetenschap dat hij nooit een vechtpartij uit de weg ging.
Een soort Marlon Brando in z'n eerste filmen, brutaal, cynisch,
doelbewust alle burgerlijke voorschriften aan zijn laars lappend, roekeloos kroegbazen en politie uitdagend en biezonder gebiologeerd door verkeersdelikten waarvoor hij achtereenvolgens drie en tien weken opsluiting inkasseerde.
Het psichorama van Baader wijst op een ongemeen sterke
geldingsdrang, maar zijn misdadige aanleg (met politieke
motivering !), een kombinatie die alle anarchisten gemeen
hebben is hiermee niet verklaard. Zijn moeder Anneliese
herinnert zich dat zoon Andreas nooit naar een tandarts toe
wilde. De brani wou nl. uittesten hoeveel kiespijn hij zonder
artsenhulp kon uitstaan. Ook zijn familiaal milieu draagt niet
tot verheldering bij. Wel bestond het gezin, waarin Baader
opgroeide uitsluitend uit dames : grootmoeder, moeder en
een inwonende tante Vader Baader (gediplomeerd archivaris) was in WO II omgekomen. Allicht zijn z'n jeugdjaren,
doorgebracht in vrouwelijk gezelschap, bepalend geweest
voor zijn latere houding tegenover het ander geslacht. Alle
vrouwen die z'n leven kruisten (en ze zijn legio I) mochten
ervaren hoe agressief • baby » Andreas uit zijn hoekje kon
komen Ellmor Michel, een schilderes, met wie Baader een
zoon heeft, heeft zulks bevestigd. Gudrun Enslin en Ulrike
Meinhof spreken in dezelfde zin.
Al bij al kon de misdadige aanleg van Baader slechts politiek
verzilverd worden, omdat het anarchistisch milieu in die
dagen vertwijfeld op zoek was naar een kompromis tussen
teorie en praktijk. Het groepje linksintellektuelen dat zich
rond hem verzameld had, was nooit kompleet losgekomen uit
de bourgeoise sfeer. Baader daarentegen had alle bindingen
met het establishment verbroken. Hij bezorgde zijn spitsbroeders het gevoel dat het overtreden van burgerlijke wetten op zichzelf al een revolutionaire daad is. Uiteindelijk
slaagde hij er in zijn gezag in de groep te verstevigen door
het prestige van meer « prominente » medewerkers « nuttig » aan te wenden
Uit een veelkleurige waaier van anarchistische lektuur heeft
Baader blijkbaar maar een stelregel onthouden : bewust
leven is revolutionair zijn. En dat is hij dan ook tot in de
gevangenis toe gebleven, fanatiek, eigengereid en vastbesloten om bij gelegenheid weer met bommen te gooien —
het in wezen misdadig opzet van een mislukkeling en een
gefrustreerde waartegen de samenleving zich resoluut en
onvervaard moet opstellen.

WIJ 6

(s.w.) We hebben nooit geloofd
aan de mogelijkheid dat de Verenigde Staten zich om uiteenlopende redenen, doch vooral onder de indruk van de nederlaag
in Zuid-Oost-Azié in een soort
« splendid isolation » zouden terugtrekken. Er zijn in de States
steeds
isolationisten
aan het
werk, doch sinds Monroe en navolgers komen ze steeds minder
aan hun trekken omdat de Amerikaanse
belangen
gaandeweg
over bijna de hele wereld verspreid liggen, waaruit
verplichtingen ontstaan die
onverenigbaar zijn met een moderne uitgave van het
isolationisme.
President Ford is echter niet alleen naar de NATO-top te Brussel
gekomen om de twijfel die bij
vele NATO-partners was ontstaan
nopens de wil van Amerika, om
het
Noord-atlanitsch
verdrag
trouw en er zelfs de motor en
het arsenaal van te blijven, weg
te nemen. De Amerikaanse president kwam ook naar West-Europa om zich als hoofd van de leidende westerse mogendheid voor
te steil3n en het gezag, aan deze
status verbonden, op te eisen.
Hij heeft dat trouwens duidelijk
laten blijken door aan de NATOtop twee « uitstappen » te verbinden, die er meteen ook op wijzen dat Uncle SafrT in sommige
kwesties een eigen opvatting huldigt. De Westeuropese linkerzijde
had Ford inderdaad liever naar
Lissabon zien gaan dan naar Madrid, waar hij door een beverige
maar nog steeds luciede Franco
in hoogtseigen persoon werd ontvangen, waar de Spaanse regering in antwoord op zekere Westerse kontestatie nogal hooghartig duidelijk maakte, nog nooit
naar het NATO-lidmaatschap te
hebben gehengeld en waar ten
slotte met de hoge gast volgens
alle regels van de business onderhandeld werd over de prijs, die
Amerika moet betalen voor de
Amerikaanse militaire bases in
Spanje.
Ford reizde ook naar Salzburg In
de Mozart-stad maakte hij kennis

met de Egyptische president Sadat, een der schranderste Arabische staatslieden en een zeer
pientere diplomaat.
Vermoedelijk zal een nieuwe Kissinger-ronde een der resultaten
van dit Salzburgs tête a tête zijn,
te interpreteren als laatste voorbereiding van een vredeskonferentie over het Midden-Oosten.
Het is duidelijk dat Amerika (en
zeer waarschijnlijk ook Egypte)
de kansen op een mislukking van
de Geneefse konferentie zo klein
mogelijk wil maken.
Hoezeer men zich van NATO-zijde
ook inspant om te beklemtonen
dat de NATO niet louter een militaire machine is, ja dat ze dat
pas in tweede of zelfs derde instantie is, NATO blijft sinoniem
van militaire organisatie, tegengewicht van het Warschau-pakt,
ontstaan uit de westerse vrees
voor de Sovjet-Unie in de periode
van de koude oorlog, waarvan het
« nous avons peur » van Spaak
een der dieptepunten simboliseerde.
Eenzijdige
ontwapening,
zoals
sommigen voorstaan, is zeker
thans niet geraden, nu toch vaststaat dat het Oosteuropees blok
zijn klassieke bewapening ondertussen bestendig opdrijft (zowel te land, te water als in de
lucht, met als piekprestaties een
indrukwekkende onderzeevloot en
een even indrukwekkend luchtwapen (met de MIG 25 als vedette) .De landstrijdkrachten van
het Warschaupakt zijn niet alleen
sterker in (klassieke) bewapening
en aantal dan deze van de NATO,
ook de vloot streeft voortdurend
naar expansie tot ver buiten de
West- en Zuideuropese invloed-

sferen. Dan hebben we nog niet
eens gesproken over de kernbewapening. Men neemt geredelijk
aan dat de USA op dit vlak sterker zijn dan de SU. Feit is dat
West-Europa zonder de Amerikaanse atoomparaplu en zonder
de Amerikaanse logistieke steun
onverdedigbaar is. Het is feitelijk
zo dat Amerika zijn belangrijkste
bondgenoten vanuit een ongemakkelijke strategische
positie
moet steunen door eigen schuld
(Roosevelt en Eisenhower hebben
de helft van Centraal Europa door
gemis aan inzicht aan de SU
kwijt gespeeld).
We wensen niet aan een steriel
anti-kommunisHTe te doen. De
twee sistemen zijn nog steeds
veroordeeld, om samen te « existeren ». Indien er een alternatief
is voor de NATO dan kan dat alleen
wederzijdse
ontwapening
zijn. Dit is momenteel een illusie.
Een ander alternatief heet Europa,
het Europa der Volken, dat zolang
er geen wezenlijk en soiled ontwapeningsakkoord is, eveneens
bewapend zou moeten zijn, nl. een
Europees leger onder een Europees politiek gezag. Maar dat is
momenteel ook nog toekomstmuziek, zodat West-Europa aangewezen blijft op Amerika, hoe onprettig of ongewenst dat voor
sommigen ook is. Het is ook verkeerd te denken, dat de dertigjarige gewapende vrede die
we achter de rug hebben, er vanzelf is gekomen. Ook dat is samen met de pleidooien voor eenzijdige ontwapening gemis aan
realiteitszin. In de betrekkingen
van de staten is zwakheid steeds
een uitnodging aan de sterke tot
agressie geweest.

President Ford was ook te gast bij de EEG, die momenteel een nog
groter malaise beleeft dan de Nato. V.l.n.r. Kissinger, Soames (GrootBrittanië — deze week referendum over al dan niet-bevestiging
van
het Britse EEG-lidmaatschap). EG-Kommissievoorzitter
Ortoli, en Ford.

SMEZKAHAAL HEROPEND
Precies acht jaar na het uitbreken
van de Arabisch-lsraëlische oorlog in 1967, zal het internationale
scheepvaartverkeer weer gebruik
kunnen maken van het Suezkanaal. De vrije doorvaart van Israëlische vrachtschepen blijft evenwel afhankelijk van een terugtrekken van Israël uit de bezette gebieden in de Sinaï. Dat is intussen reeds gedeeltelijk gebeurd.
Het door Ferdinand de Lesseps
gebouwde kanaal, werd in 1869
geopend. In 1956 werden de Franse en Britse belangen door Egypte genationaliseerd. In 1966 voeren 21.250 schepen door het kanaal met een gezamenlijke tonnenmaat van 274 miljoen ton. Dit
totaal vertegenwoordigde ongeveer 14% van het wereldhandelsverkeer te water. Van de totaal in
1960 door het Suezkanaal vervoerde vracht, bestond ruim 65% uit
aardolie. Intussen zijn supertankers gebouwd en nog maar een
20%
van de wereldtankvloot zou
(technisch gezien) van het Suezkanaal gebruik kunnen maken. De

vaart om Kaap de Goede Hoop
met een 200.000-tonner zal goedkoper uitvallen dan met vier
50.000-tonners door het Suezkanaal. Als de kanaalrechten niet
laag genoeg zijn, zullen ook schepen van 50.000 ton de voorkeur
geven aan de vaart om de Kaap.
En Egypte kan die rechten niet

onbeperkt verlagen, anders komt
het niet meer uit met de kosten.
De kansen, dat de heropening van
het Suezkanaal kommercieel een
sukses wordt, zijn dan ook niet
bijzonder groot.
TECHNISCHE GEGEVENS
— Lengte : 171 km (van de lichtboei ten noorden van Port Said tot
Port Tewfik).
— Breedte : ongeveer 120 m.
— Toegelaten diepgang : 11,5 m.
— Toegelaten tonnemaat : 60.000
B(ruto) R(egistered) T(on).
— Duur van de doorvaart : ongeveer 13 uur.
— Geen sluizen.
De aan het kanaal gelegen steden
zijn : Port Saïd aan het noorderlijke uiteinde met 283.000 inwoners, aan het zuidelijke uiteinde
de havenstad Suez (264.000) en
Ismaïlia aan het
Timsahmeer
(144.000), ongeveer halfweg. De
heropbouw van deze door de oorlog verwoeste steden zal gepaard
gaan met een uitbouw van de industrie.
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DE VERKEKEN
LIMBURGSE KANSEN
(ev) Een jammerlijk gemiste kans in het streven naar kulturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland is het mislukken van een
interlimburgse universiteit. Nog geen decenium geleden leefde nog
alom de hoop dat de nood aan universitair onderwijs en een betere
doorstroming naar de universiteit in Belgisch en Nederlands Limburg
aanleiding zou zijn om een gemeenschappelijke Vlaams-Nederlandse
universiteit te stichten.
Het zat anders wel goed. De Vlaamse achterstand op universitair gebied was een begrip geworden dat mee de demokratiseringstendens
voortstootte. Beide Limburgen vertoonden in hun respektievelijke staat
een tipische regionale achterstand. De Limburgers hadden en hebben
nog de faam, van alle grensbewoners het best met elkaar te kunnen
opschieten. Ze werden al de eerste praktici van de kulturele integratie
genoemd. Flaminganten die nooit het Noorden uit het oog verloren,
zowel als goedwillende ambtenaren spraken hoopvol in dezelfde zin.
Zoals bekend is er niets van terecht gekomen.

Prof. Wieërs heeft hiervan de historiek onder de loep genomen in
het tijdschrift « Ons Erfdeel » [1)
met een artikel De gemiste kans
van een interlimburgse universiteit ?
De Dromotors van universitair onderwijs in Limburg dachten wel
aan de samenwerking of het samengaan en onvermijdelijk ook
aan de vele praktische moeilijkheden die het Limburgs dossier konden belasten. Maar er was meer :
« Het touwtrekken dussen verschillende
Nederlandse
regio's
voor de vestiging van de achtste
medische fakulteit, de zuiver nationale optiek waarin door Den

Haag deze uitbreiding van de medische opleidingskapaciteit gezien
werd (buitenlanders werden enkel
per hoge uitzondering tot de medische studies in Nederland toegelaten) en ook de vroegere afwijzing met als argument dat men
bij universiteiten in het omringende buitenland evenzeer terecht
kon, dwongert-Nederlands Limburg
in feite tot een taktiek die weinig
ruimte openliet voor interlimburgse beschouwingen ».
Wat het Zuiden betreft wogen de
tipisch Belgische machtsverhoudingen nog al te zeer door. « Niet
alleen moest ook hier het dossier
aanvaardbaar zijn voor een cen-

NIEMAND
IS BANG
VAN
IVY HOLDEN

steek of zij hem, want onder de
paupers bestaan er geen gelukkige huwelijken.

In het januarinummer van het
tijdschrift « Europese gemeenschap » lazen wij het schrijnende verhaal van Ivy Holden.
Reeds lang geleden werd het
sub-proletariaat van Saint Georges East in Londen verdreven
naar de Carter Avenue in Staines,
een zuidelijke voorstad van Londen. Daar zijn alle huizen net
hetzelfde, s o c i a l e
woningen
noemt men dit. Slecht gebouwd,
van bedenkelijk materiaal, hebben zij een kamer, een keuken,
een stortbad met wasbak en een
steile trop naar een paar kleine
slaapkamertjes. Daar woont Ivy
Holden met haar vier kinderen
sinds haar man haar in de steek
liet. De twee oudste kinderen
zitten in de jeugdgevangenis.
Buiten de kinderbijslag en nu en
dan een uitkering van Sociale
Zaken heeft zij niets. Niemand
helpt haar, niemand vraagt haar
ooit wat. De vuilnisemmers worden op de straat omgegooid, de
stoep nooit geschrobd. Graag zou
ze werken, maar geplaagd door
rugpijn, laat haar gezondheid het
niet toe. Die rugpijn kreeg zij op
zeven jaar, omdat zij haar moeder hielp bij de was in een havenkrot.
Mogelijk dat Ivy Holden opnieuw
trouwt of met een man gaat samenwonen. Wat blijft er haar anders over ? Een sjouwer, een
ketellapper of een venter zoals
haar moeder en grootmoeder en
zoals zij het nooit anders gekend
heeft. En dan komen er nog meer
kinderen. Wat weet Ivy Holden
van seksuele voorlichting of van
geboorteplanning ? Waarschijnlijk kan zij nauwelijks lezen en
schrijven. En die nieuwe man
laat haar misschien ook In de

Haar dochters, die geen jeugd
gekend hebben noch een voldoende
schoolopleiding, zullen
ook op 16 of 17 jaar trouwen en
alweer beklagenswaardige kinderen op de wereld zetten in een
leven van werkloosheid en onderontwikkeling. En zo gaat de
kringloop verder
En dan komen de politie en de
funktionarissen van Sociale Zaken vertellen hoe je leven moet
volgens de welomlijnde patronen
van een achtenswaardige welvaartsmaatschappij.
Gaat dit niet, dan zal men wel
een plaats vinden voor de kinderen, want in het sub-proletariaat
is het moeilijk moeder of iemands vrouw te zijn.
Is het dan niet terecht dat men
begint te spreken over de vierde

traal gezag dat nor< ver af stond
van een nieuwigheid die een transnationale universiteit toch zou zijn,
maar bovendien leek het in het
delikate evenwicht dat in België
op taalgebied en kwa afhankelijkheid van de universiteiten in stand
wordt gehouden, vrijwel onmogelijk om een interlimburgse universiteit in te passen...
Ongetwijfeld is er in verband met
de universitaire uitbouw in beide
Limburgen sprake van een gemiste kans. Maar de oorzaak hiervoor
ligt stellig niet in Limburg.
Limburg stond volgdens prof. Wieërs voor de keuze ofwel uitzichtsloos lang een haast onhaalbaar
ideaal na te jagen ofwel binnen
de nationale kontekst de beste
kansen op een universitaire vestiging aan te grijpen.
In het begin van de zeventiger jaren kwamen dan het Limburgs Universitair Centrum en de Ekonomische Hogeschool tot stand. Aar,
de overzijde van de grens moet
het al gestarte medisch onderwijs
te Maastricht in 1975 zijn definitieve wettelijke grondslag krijgen.
De afstand tussen Diepenbeek en
Maastricht bedraagt 30 kilometer
Maar de huidige schuchtere samenwerking tussen de 2 instellingen, die niet opgevat zijn om
samen te werken, betekent zoveel
als een start vanaf nul.
(1) « Ons Erfdeel », 18e jrg., 1975,
nr 2, adres : Murissonstraat 160,i
8530 Rekkem, abonnementsprijs :
390 fr., prk. 000-0907100-53.

wereld van de Europese gemeenschap ? -Hoeveel Ivy Holdens leven er ?
Statistieken hebben uitgewezen
dat er zomaar 400.000 in GrootBrittanié te vinden zijn, 500.000
In Frankrijk. Cijfers uit de Beneluxlanden ontbreken ons totaal.
Wij vrezen dat wij erg zouden
kunnen schrikken van wat er in
eigen land omgaat.
De internationale federatie van
hulpverlenende organisaties, met
in haar schoot de werkgroepen
Science en Service, heeft in de
steden van het subproletariaat
van het Europa van de negen een
« Handvest van de vrouw in de
vierde wereld » opgesteld. Laten
wij hopen dat dit handvest de
nodige harten zal beroeren om
deze mensonwaardige toestanden
uit de wereld te helpen.
Inmiddels is niemand bang van
Ivy Holden.
Hilda Uytterhoeven

ER KOMT EEN
NIEUWE'ROEMER AN6
IN HET NAIAAR

»

Onze lezers zullen zich nog de grootscheepse solidariteitsaktie « Boemerang » van enkele jaren geleden herinneren.
Door radio en TV werd de bevolking toen opgeroepen tot
een massale financiële steun aan bepaalde projekten ten bate
van mindervaliden en meer speciaal de «multiple-sclerosepatienten.
Deze aktie bracht toen 86.618.113 fr. op. In «Ra-tel», het hulsorgaan van de BRT, staat te lezen dat men via beleggingen
dit bedrag kon verhogen met 12.584.991 fr tot de ronde som
van 99.203.104 fr.
Op 31 december 1974 waren daarvan reeds 91.970.714 fr.
toegekend aan de verenigingen van mindervaliden (waarvan
wij de lijst hieronder publiceren). De kosten van de aktie
zelf beliepen in 1971 in totaal 2.255.151 fr. en de administratiekosten in de jaren 1971 tot en met 1974 samen 69.944 fr.
Er is momenteel dus nog een overschot van 4.907.295 fr. Dit
bedrag wordt voorlopig gereserveerd voor het dekken van
de kosten van de geplande nieuwe « boemerang »-aktie, die
waarschijnlijk in december zal doorgaan. Het zou ditmaal
gaan om gezinsvervangende tehuizen voor meerderjarige
gehandikapten.
Ziehier dan het overzicht van de sommen die werden toegekend aan de verenigingen van mindervaliden

Begunstigde werken

Totaal

1969
Krediet voor kleine
tussenkomsten
44.000
,,Demival" Petegem-Lele
50.000
,,Licht en Liefde" Brugge
50.000
,,Huis In de Stad" Tienen
1 4.717.000
„ A P A M " Brussel
1.012 500
„A P R.E." Brussel
1.250 625
,,Instituut Montfort" Herseaux
3 363.277
,,Dorp nr 2" Deurne
7.916.000
,,M 8 -kliniek" Overpelt
36 430 312
,,Instituut Ganspoel"
Huldenberg
3.117.000
1971
„Bouchout" Meise
,,Gandae" Gent
,,Angèle Verburght"
Landegem
„Monnikenhelde" Zoersel
,,Levensvreugde' Aalst
„Huize Walden" Rumst
„Zonnehoeve" Eke
„De Lovie" Proven
,,Levenslust"
St -Martens-Lennik
,,Ons Tehuis"
Sint-Kruis-Brugge
„Havenzate" Nieuwpoort
„Zonnestraal"
St -Kwintens-Lennik
„Tehuizen voor Nazorg"
Hasselt
,,Werkverschaffing aan
Gehandicapten" Antwerpen
,,Arbeidscentrum voor
Gehandicapten" Deurne
,,Ritmlca" Boechout-Hove
,.Jeugdzorg in Gezin"
Rijmenam
Algemeen

totaal

Betaald tot
30.4.74

10.452
50 000
50 000
4 717.000
1 012 500
1.250.625
3.363.277
7 916 000
38 430 312

Nog te
betalen op
1.5.75

33 548

—.
—.
—.
—.
—
,
,

3.117.000

—

100.000
3.360 000

100 000
3.360.000

,

1 680.000
2 520.000
2 520.000
2.520 000
2 520 000
2.520.000

1 680.000
.2.520 000
2 520 000
2 520 000
2 520 000

—
—
—

2.520.000

2.520.000

—

2.520.000
2 520.000

2.520 000
2.520 000

—
—

1.000.000

1.000 000

—

2.520.000

2 520 000

1.100.000

1.100.000

1 000 000
1.000.000

1 000.000
1 000 000

—
—.

100.000

100.000

—

91.970.714

89.416.166

—,

2.520.000

2.520.000
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KONKRETE MAATREGELEN
VOOR ONZE BEJAARDEN
if Een aantal mensen vallen bij hun oppensioenstelling om administratieve redenen tijdelijk zonder inkomsten. Om dat
te beletten, kunnen voorschotten gevraagd worden. De praktijk leert echter
dat niet iedereen zulks weet, laat staan
dat iedereen het eventueel ook doet. Het
automatisch toekennen en uitbetalen van
een bedrag gelijk aan het gewaarborgd
inkomen voor bejaarden zou dit euvel
voor een groot deel uit de wereld helpen.

in « Wij » van 24 mei j l . hebben we de
grote lijnen geschetst van het levensbeschouwelijk kader waarin onze houding
ten overstaan van de bejaarden zijn plaats
moet krijgen. We hebben in dat artikel
gepleit voor een dubbele integratie van
de ouderen in de samenleving : een aktieve opname van de ouderen In het
maatschappelijk leven onder al zijn vormen en een daadwerkelijke deelname
van de ouderen in de welvaart van de
hedendaagse maatschappij.

•A" De verscheidenheid en de ingewikkeldheid van de verschillende pensioenstelsels heeft allerlei narigheden voor
gevolg, o.a. het feit dat een niet onbelangrijk aantal mensen niet eens ontvangen waarop ze wettelijk recht hebben.
Een ander gevolg is dat de administratiekosten van de pensioendiensten nutteloos hoog oplopen. Via de fiskalisatie van
de persoonlijke sociale bijdragen moet
geleidelijk overgegaan worden tot het
éénvormig maken van alle stelsels. Bijkomende pensioenen kunnen dan via een
para-statale en/of de privé-sektor gevormd worden voor wie het wettelijk
pensioen te laag vindt.

Vooral die laatste integratie-vorm moet
een konkrete uitwerking krijgen, want
uiteindelijk gaat het over welvaart en
welvaart wordt op de allereerste plaats
uitgedrukt in cijfers en centen. Tijdens
de studiedag van 15 maart j l . te Gent
gezamenlijk Ingericht door het Vlaams
Verbond voor Gepensioneerden en het
Dosfellnstituut hebben we de gelegenheid gehad inzake de deelname van de
bejaarden aan de welvaart een reeks konkrete voorstellen te doen. Om iedereen
in de gelegenheid te stellen met de aktuele problematiek terzake kennis te maken en eveneens in de hoop de diskussie
daaromtrent in VU-middens op gang te
brengen en te stimuleren, brengen we
hier de korte samenvatting van wat op 15
maart j l . te Gent voorgesteld werd.

if Gepensioneerden ontvangen eveneens
« vakantie-geld ». Voor sommigen gaat
dat vakantiegeld stilaan naar de 2.000 fr.
Voor anderen is het zelfs nog veel minder. Wij durven dat geen vakantiegeld
noemen. Het heeft meer weg van een
aalmoes... Vakantiegeld is een ekstrabedrag waarmee men zich iets ekstra kan
veroorloven. Ook gepensioneerden hebben daar recht op. Gevoelige verhoging
van dit zgn. « vakantiegeld » lijkt ons dan
ook dringend vereist !

Statistieken terzake ronen aan dat voor
de grote meerderheid van de gepensioneerden het pensioen het hoofdzakelijk,
zoniet het enig inkomen uitmaakt. Het
pensioen van vele gewezen arbeiders
bereikt maar net het zgn. socio-vitaal minimum, een bedrag dat de meeste pensioenen van gewezen zelfstandigen niet
eens bereiken, om van het zgn. « gewaarborgd inkomen voor bejaarden » niet eens
te spreken. Een verhoging van deze bedragen dringt zich op, zelfs als de anderen daarvoor een deel van hun welvaart
moeten afstaan.

ir Het weduwen-pensioen uit de privésektor valt weg wanneer de weduwe hertrouwt. Dat is niet zo voor het pensioenstelsel van de openbare diensten. Iedereen kent het gevolg van deze toestand :
Velen gaan gewoon samenwonen zonder
te trouwen, wat voor de meesten een
geestelijke druk-situatie meebrengt. Als
oplossing voor deze ongezonde toestand
opteren wij voor het stelsel van de openbare diensten.
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KINDERBIJSLAGEN VOOR WERKNEMERS • ALGEMEEN OVERZICHT
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De tak « Kinderbijslagen » (gezinsvergoedingen,
gezinsprestaties) van de sociale zekerheid voor
werknemers voorziet een uitgebreide reeks tegemoetkomingen, zodat het wenselijk is hiervan een
algemeen overzicht te geven. De aangegeven bedragen gelden vanaf 1 april 1975.
A/1 Gewone gezinsbijslag : 1.131,75 fr. (eerste
kind), 1.795,75 fr. (tweede kind), 2.459,25 fr.
(derde kind), 2.508,25 fr. (vierde kind), 2.526,25
fr. (vijfde kind en volgende).
A/2 Gezinsbijslag voor kinderen van gepensioneerden : De bedragen zijn dezelfde als deze vermeld onder A / .
A/3 Gezinsbijslag voor kinderen van zieke en invaliede werknemers :
a. Gewone schaal : In algemene regel is tijdens de eerste periode van zes maand van
zes maand van de arbeidsongeschiktheid de
gewone schaal van toepassing (Zie A/1).
b. Verhoogde schaal : In algemene regel is
vanaf de zevende maand arbeidsongeschiktheid de, verhoogde schaal van toepassing.
Zie details in rubriek nr 1-A & B/13. De bedragen zijn de volgende : 1.877,50 fr. (eerste en tweede kind), 2.459,25 fr. (derde
kind), 2.508,25 fr. (vierde kind), 2.526,25 fr.
(vijfde kind en volgende).
A/4 Gezinsbijslag voor kinderen van minder-valieden : Minder-vafieden hebben recht op de
verhoogde schaal zoals de zieke en invaliede
werknemers ; zie A / 3 . Hun overlevende echtgenoot heeft recht op de gewone schaal (Zie
A/1).
A/5 Gezinsbijslag voor wezen : Mits bepaalde voorwaarden vervuld zijn, kan voor wezen van werk-
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A/6

B/1

B/2

C/1

D/1

D/2

nemers een maandelijks zgn. wezenbijslag uitgekeerd worden, die sinds 1 april 1975 3.512,50
fr. per kind bedraagt. Voor details : Zie rubriek
nr 1-A/14.
Gezinsbijslag voor kinderen en studenten :
Studenten van minder dan 25 jaar hebben, onder bepaalde voorwaarden, recht op de gewone
kinderbijslag voor de kinderen die ze ten laste
hebben.
Leeftijdsbijslag : Voor kinderen vanaf 6 jaar'is
een bijslag voorzien van 211,50 fr. per maand.
Voor kinderen vanaf 10 jaar is deze bijslag
373,25 fr, per maand en vanaf 14 jaar 604,25 fr.
per maand.
Bijslag voor minder-valiede kinderen : Voor
minder-vallede kinderen van minder dan 25 jaar
is een bijkomende bijslag voorzien van 3.172 fr.
per kind en per maand. Voor details : Rubriek
nr 1 A S B/01.
Kraamgeld : Bij een eerste geboorte wordt een
bedrag per kind uitbetaald van 14.453 fr. Bij de
tweede geboorte is dit bedrag gelijk aan 9.968
fr. en bij een derde en volgende geboorte wordt
dit 5.362 fr.
Gezinsvakantiebijslag : Voor kinderen die in
de maand april recht hebben op kinderbijslag,
wordt in de maand mei een vakantiebijslag uitbetaald die gelijk Is aan de gewone bijslag
(zie A/1), eventueel verhoogd met de leeftijdsbijslag.
Studietoelage : Wordt uitbetaald in de maand
september en is gelijk aan de gewone bijslag
eventueel verhoogd met de leeftijdsbijslag.

'

if Gezinnen die bejaarden bij zich houden — in feite de normale toestand, alhoewel niet altijd mogelijk — verrichten
een nuttig werk voor de bejaarden zelf
en besparen de gemeenschap kosten.
Deze gezinnen dragen daar nu zelf de
lasten van. Hieraan kan gedeeltelijk verholpen worden door een wijziging van de
fiskale wetten : Uitbreiding van het fiskaal begrip « persoon ten laste » om te
verkrijgen dat inwonende bejaarden als
ten laste kunnen aanzien worden, wat
recht geeft op belastingsvermindering.

Nog andere zaken verdienen onze aandacht : de positie van de gescheiden
echtgenoot, de voordelen voor bejaarden,
de fiskale vrijstelling van de zgn. sociale
pensioenen, de toegelaten arbeid voor
gepensioneerden, epz., enz.
Waarom zou uw VU-afdeling niet eens
een avond aan de bejaarden-problemen
wijden ? In samenwerking met de plaatselijke afdeling van het VVVG bv. Ook
dat zal de integratie van de bejaarden in
de gemeenschap bevorderen. En wees
gerust : Het wordt beslist geen saaie
avond I
Hoe dat in de praktijk kan gebeuren ?
U neemt gewoon kontakt op met het Dosfelinstituut. Daar maakt men 'u wel wegwijs. Met veel genoegen I

Cw
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ANTWERPEN
ANTWERPEN (Arr.) TEKSTEN « BEWEGINGSWIJZER »
Gezien vanaf donderdag 29 mei, ons weekblad « Wij » op donderdagmorgen verschijnt, dienen de afdelingsverantwoordelijken er van heden af zorg voor te dragen dat de in te brengen teksten voor deze rubriek, UITERST elke DINSDAG
(avond) vóór het verschijnen van « Wij » van de volgende
week, in 't bezit zijn van arr. sekr. Wim Claessens, Pastoor
Deensstr. 19, 2510 Mortsel, tel. 55.39.09). Rechtstreeks aan
de « Wij »-redaktie ingezonden teksten kennen geen aanvaarding en worden niet gepubliceerd !

ANTWERPEN (Stad)
BESTUURSVERKIEZING
In de afdeling op donderdag 26
juni. De kandidaturen die zijn binnen gekomen, worden aan de leden bekendgemaakt per adresgericht Kontaktblad van juni.
ABONNEMENTENSiJ^G
Steeds doorlopend. Prijs tot
eind 1975 : 300 fr. En indien uzelf
reeds een abonnement hebt, kan
u een geschenkabonnement storten voor een onzer leden die flnnancieel het moeilijk heeft. Storting van 300 fr. op 404-3036801-74
van VU-Antw. Stad. De betrokkenen wordt natuurlijk ingelicht aan
wie hij het abonnement te danken heeft. Bij uw storting vermelden : geschenkabonnement. Waarvoor dank.
DIENSTBETOON
Elke maandag op het sekretariaat, Wetstr. 12, Antw., tel. 36.84.65
van 16 tot 19u treft u een volksvert., sen. of prov. raadslid aan,
die zich over uw zorgen ontfermen. Het sekr. is verder dagelijks toegankelijk van 9 tot 16u30,
ook open op het middaguur, 's
Maandags tot 19u.
BERCHEM
SCHAARBEEK : 8 JUNI
Zondag 8 juni : betoging Schaarbeek. We verzamelen om 11 u. aan
het Rogierplein te Brussel. Wij
raden u echter aan met de bussen
mee te reizen. Aan Berchem-kerk
vertrekt er om 9 u. 15 een bus.
Inschr. bij Erwin Brentjens, Van
Vaerenbergstr. 63, tel. 39.10.74.
BORGERHOUT
NIEUW BESTUUR
Uit de 35 ingediende kandidaturen werd het nieuw bestuur als
volgt verkozen : voorz. : Bert
Raets ; ondervoorz. : Dirk Stappaert ; sekr. : Maria Van GeertVogels ; penningm. : Martha De
Coninck-De Smet. Zullen zich ook
mede inzetten : Hugo Andries,
Bert De Vos, Frans Dirks, Machteld Dirks-Van Eccelpoel, Bert Jacobs, Fernand Joris, Paula KennisDillen, Maria Raets-Van den Dries,
sche, Hugo Van Loon, Bert Ver-
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beelen en Magdalena VerbeelenVerschroeven. In de arr. raad
wordt de afd. vertegenwoordigd
door
mevr. De Coninck, Fr.
Dirks, mevr. Kenis, D. Stappaerts,
mevr. Van Geert en B. Verbeelen.
LEDENVERGADERING
Onze leden en simpatisanten
kunnen elkaar ontmoeten op vrijdag 20 juni te 20u30 in ons lok.
Nieuwe Carnot, Carnotstr. 60, Antwerpen. G Bergers uit Antwerpen
en André Mertens uit Brugge koons hun standpunt uiteenzetten
wat betreft het beheer van de
Antwerpse haven op de Linkeroever.

klerk openverklaard. Nadere inlichtingen Zijn te bekomen op het gemeentesekretariaat, de Robianostr 64, tel 21 48 05 en 21.99.63
SUKSESVOLLE
GESPREKSAVOND
Maandag 26 mei il. ging in het
(.eugdlokaal Sloep een gespreksavond door met als onderwerp
3PA nr 3 Een goed opgekomen
publiek had één en al oor voor de
klare uiteenzettingen van ir. Van
de Broeck, volksvert. A. De Beul
en prov. en gemeenteraadslid P.
Doevenspeck. Na hun inleiding
kwam het al vlug tot een boeiend
gesprek tussen het publiek en het
paneel. Wachten is het nu op het
initiatief van het schepenkollege
en/of de gemeenteraad om de
vooropgezette oplossingen te realiseren. Vermelden we nog dat dit
een avond was van de plaatselijke VU-afd. en dat het gesprek
geleid werd door afd.-voorz J.
Denil.
LEEUWEVLAGGEN
Tijdens de Vlaamse feestdagen,
IJzerbedevaart en 11 juli, versiert
iedere Vlaming zijn woning met de
« Leeuw ». Mocht u nog geen vlag
bezitten, wend u dan tot één der
bestuursleden.

GULDENSPORENHERDENKING

De guldensporenherdenking, ingericht door het gemeentebestuur,
heeft plaats op woensdag 25 juni
te 20u in het nieuw sportkompleks
Plantin en Moretuslei 343. De toe,
gang is vrij. Treden op : Antwerps Thebaans kwartet, simfonie
« Onder Ons », de solisten llona
Van Brandt, Oor Van Hoof en Norbert Brusselmans, W. De Meyer
en een massakoor van leerlingen
uit het gemeentelijk ondewrijs.
OVERLIJDEN
Wij betreuren het heengaan op
83-jarige leeftijd van ons medelid Karel Morren. Karel heeft tijdens zijn rijk gevuld leven een
belangrijke rol gespeeld in de
Vlaamse beweging, waarvoor wij
hem blijvend dankbaar zijn. Wij
betuigen hierbij mevr. Morren en
familie ons innig medeleven bij
dit onverwacht overlijden.
BORSBEEK
11 JULI-VIERING
Op vrijdag 27 juni wordt door
het Gemeentelijk
Feestkomitee
de 11 juli-viering ingericht in zaal
Relax, de Robianostr. 54. Verlenen hun medewerking : Trommelen Majorettenkorps Relax, Harmo.
nie Vrede en Vermaak en de Zangen Dansgroep Ortolaan. De feestrede zal worden gehouden door
Valeer Portier.
PLAATSAANBIEDING
Tijdens de gemeenteraadszitting
van 6 mei II. werd de plaats van

A K A D E M I A I N NIEUWE LOKALEN
Op zaterdag 17 mei II. werden
de nieuwe lokalen van de Gemeentelijke Kunstschool Akademia aan
de Robianstr. eindelijk geopend
verklaard. Zodoende werd dit VUinitiatief, ondanks de tegenwerking van het CVP-schepenkollege,
toch uitgevoerd.
BORNEM
OPENING LOKAAL
Voorafgegaan door het jong
trommelkorps van Mol marsjeerde een VU-optocht door Bornem.
Het was immers de dag dat het
nieuw lokaal De Bron werd geopend. Vier parlementsleden waren
aanwezig : sen. Jorissen en de
volksvert. Schiltz, Sels en Somers. Aan het nieuw lokaal spraken Wim Jorissen en Hugo Schiltz
waarna het officieel werd geopend. En goed geopend, want tot
laat in de avond heerste er een
grote drukte.
BRASSCHAAT
DIENSTBETOON
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-België, Pauwelslei 184 (Roger
Vanthillo) ; Mariaburg : café Cycle, Kapelsestwg 364 (Jaak Decru). Telkens de 1ste donderdag
van de maand van 20 tot 21 u. 30.
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MHONZE
TOP-TWMTIGERS
De aktieve faze van onze iaarliikse abonnementenslag
ligt
nu achter de rug.
Wij zijn biezonder tevreden over de resultaten : ondanks de
sterke stijging van de abonnementenprijs,
slaagden wii er
toch in, ons abonnementenbestand te verhogen met bijna
1000 nieuwe abonnees. En er komen er nog elke dag binnen !
Het dient gezegd dat tal van kaderleden van de partij dit jaar
een extra inspanning hebben geleverd, en daarbij lieten ook
onze parlementsleden zich niet onbetuigd. Wij danken hen
allen van harte Zij hebben daarmee hun
daadwerkelijke
solidariteit betoond met ons blad op een moment dat het
financieel harde noten te kraken heeft
De grootste pluim, een heel bos pluimen eigenliik, verdienen
onze ' top-twintigers
» Zij hebben door hun gigantische
inspanningen het overgrote deel bijgedragen tot het goede
resultaat. Zij zijn de topwervers, de ruggegraat van elke jaarlijkse werfkampanje. Sommige van hen slagen erin jaren naeen steeds opnieuw de « top-20 » te halen. Wie ooit al op
pad gegaan Is om abonnementen te werven, weet wat dit aan
volharding vergt I Tot ons grote genoegen konden wij dit
jaar ook vaststellen dat het aantal vrouwen reeds 1/4 van de
' top-20-ploeg ' uitmaakt. Jarenlang was dit een vrijwel
loutere
mannenaangelegenheid.
Niemand zal het dan ook vreemd vinden dat de Partij telkenjare, na de geleverde abonnementenslag, deze topmilitanten
eens een beetje extra verwent om haar grote waardering te
betuigen voor het geleverde werk. Het was zo stilaan traditie
geworden de top-twintigers op een feestetijke maaltijd bijeen
te brengen in het Hof van Aragon, bij gastvrije Marcel Van
Roy, zelf een aktief VU-militant overigens. Maar dit jaar
besloot de redaktie het eens over een andere boeg te gooien.
Het arrondissement Aalst heeft een opmerkelijke
prestatie
geleverd tijdens de jongste werfkampanje, dit vooral onder
de impuls van arr. voorzitter Bert De Cremer en volksvertegenwoordiger Georgette De Kegel. En daarom werd besloten de jaarlijkse feestmaaltijd te laten doorgaan in het land
van Aalst, de nijvere Ajuinen ter ere.
En we hebben het ons niet beklaagd I Wij, dat zijn : de toptwintigers en de leden van het VU-bestuur van het arrondissement met hun echtgenoten, de vertegenwoordigers
van
het Partijbestuur
(senator Jorissen, zelf top-twintiger,
en
senator Bouwens) en de voltallige redaktie. In totaal 54
mensen. Het werd een biezonder genoeglijke namiddag in
een feestelijke sfeer, daar in het stemmige gasthof Tljl te
Oordegem, waar een puike kok in de keuken huist.
Zelden voorheen hebben wij zo'n spetterend vuurwerk van
korte tafelspeeches meegemaakt : Wim Jorissen, Bert De
Cremer, Karel Rigo (kampioen dit jaar), Joos Somers, Jan
Caudron, Koen van Meenen en onze hoofd redakteur, die voor
' ceremoniemeester » speelde.
Een hoogtepunt van de namiddag was de uitloting onder de
top-twintigers
van een kleuren-TV, die Koen Van Meenen
(Heusden-Vlaanderen) in de schoot viel. Koen zit al jaren
naeen in de top-20, het lot viel dus heel goed. Proficiat,
Koen !
Met het vaste voornemen mekaar volgend jaar weer te zien,
na een sportieve onderlinge prestatie in de kampanje 75-76,
gingen de Top-twintigers na deze hartversterkende
namiddag
weer huiswaarts. Aalst heeft gezworen volgend jaar opnieuw
gastheer te zullen zijn. Wij zullen er moeilijk een betere
kunnen vinden, of toch ?
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EKEREN
DIENSTBETOON
Onze mandatarissen staan steeds
bereid om u te helpen : Alfons
Bollen, schepen, Koekoekl. 7, tel
64.49.43 ; Maurlts Van Tongerloo
gemeenteraadslid, Leliën!. 62, tel
64.55.14 ; Lode Van Vlimmeren
KOO-lid, Hoogboomstwg 22, tel
64.41.48 ; Veerie Thyssens, KOO
lid, Geestenspoor 72, tel. 41.04.41
BESTUURSVERKIEZING
Het bestuur dankt alle kandidaten en kiezers, die hun medewerking verleend hebben aan de bestuursverkiezing, die plaats had
op 22 mei. Het adres van het VUsekr. blijft : Geestenspoor 72, tel.
41.04.41.
KONTICH
BETOGING SCHAARBEEK
Zondag 8 juni, samen met TAK
bezoeken wij inciviek Nols. Autocars worden ingelegd. Vertrek te
9u45 op het gemeenteplein. Inschr.
in lok. Alcazar of bij Erik en
Greet Bogaerts, tel. 57.46.93. En
denkt aan uw afspraak van maart:
elke betoger brengt één medebetoger mee naar Schaarbeek I
IJZERBEDEVAART
Zondag 29 juni, VOS-Kontich
zorgt voor autocars. Vertrek te
6u15, Gemeentepiein. Oudstrijders en echtgenoten en weduwen:
14-18 : gratis, leden VOS : 100 fr.,
niet leden : 150 fr. Inschr. : Alcazar, tel. 57.13.52, J. Longin, tel.
57.01.88, R. IVIarckx, tel. 57.11.63.
LIER
MARCEL

VAN ROY

FEESTZALEN

HOF VAN ARACON
ARAGONSTRAAT 6, LIER
TEL. [031)80.15.68
LIER
VUVA
Op 24 juni te 20 u. in de feestzaal van restaurant Belfort, Grote
Markt 42, neemt het Dosfelinstituut ons een avondje mee onder
begeleiding van Willy Kuijpers en
Walter Luyten naar Gernika, waar
beiden in de optiek van het Europa der Volkeren deelnamen aan
een verboden Baskische manifestatie, ledereen van harte welkom.
MARIEKERKE
ANTI-FUSIEBAL
Op een anti-fusiebal te Mariekerke waren onze parlementsleden Joos Somers en WIm Jorlssen aanwezig. Naast BSP-volksvert. Adrjaenssens werd sen. Jorissen gevraagd beknopt het par-

tijstandpunt tegenover de samenvoegingen van de gemeenten naar
voren te brengen.
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, BÏeekstr. 6, Mechelen of
bij Emiel Vanlangendonck, Clemenceaustr. "^ 59,
St-Kat-Waver.
Tel. 015/21.66.12.
MERKSEM
TAK-BETOGING
TAK betoogt weer te Schaarbeek op 8 juni a.s. en natuurlijk
doet Merksem ook weer mee. De
autocar vertrekt te lOu aan VI.
Huis TIjl, Bredabaan 298, waar men
eveneens kan inschrijven. Vervoer
gratis ! Steun is natuurlijk altijd
welkom. Wie bijvoorbeeld niet
mee kan, kan toch nog zijn (financieel) steentje bijdragen.
VUJO
Op 23 mei 11. werd in onze VUJOkern een nieuw bestuur verkozen
dat als volgt werd samengesteld :
voorz. : Michel Du Bois, Fr. de
l'Arbrel. 71 ; sekr. : Lutgart Kalingart, Past. Bampsstr. 18 ; penningm. : Jean De Scheerder, dr
M. Timmermansl. 51 ; org. : Luc
Boutmans,
Lambrechtshoekenl.
170 ; prop. : Hugo Hoebeeck, Lambrechtshoekenl. 204. We wensen
deze nieuwe ploeg een goede
start en een vruchtbare werking
toe. De eerste beslissing van het
nieuwe bestuur was, dat voortaan
zal worden vergaderd op elke 4e
dinsdag van de maand i.p.v. elke
4o donderdag en voor de eerste
maal op dinsdag 24 juni te 20u30,
zoals steeds in Vlaams Huis Tijl,
Bredabaan 298.
DIENSTBETOON
Onze mandatarissen zijn steeds
bereid iedereen die moeilijkheden
heeft met raad en daad bij te
staan. Een telefoontje voor afspraak op een der volgende nummers volstaat : schepen Toon Dewachter, 45.65.59 of 45.24.38 ;
KOO-voorz.
Leo
Michielsen,
15.55.90 ; gemeenteraadslid Luk
Droogmans, 45.51.81 ; gemeenteraadslid Jan Poels, 45.51.71 ;
KOO-raadslid
Omer
Stevens,
45.25.79.
NIJLEN
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.

BURGEMEESTERBAL
Onder grote belangstelling, meer
dan 1.500, vond het bal van onze
burgemeester. Lode Van Dessel,
plaats, dit jaar ten bate van de
jeugdverenigingen. Onze parlementsleden, de senatoren Jorissen en Bouwens en onze volksvert. Somers waren aanwezig.
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 sen. De
Bruyne kan eens per maand daar
geraadpleegd worden.
Kan je niet wachten tot vrijdag, wend je tot Luc Deheusch,
Aug. Vermeylenstr. 5, die graag
zal helpen.

ATTENRODE-WEVER
WERKING
Zondag 8 juni, autozoektocht
door 't Hageland. Inschr. : café

STROMBEEK-BEVER
Te koop

LUXE
APARTEMENTEN
Residentie Jan Van Ruusbroec
1, 2 en 3 slaapkamers
IMMOPLANNING,
Bloemendreeflaan 12, 1810 Wemmei,
tel. 02/269..55 56.

WIJIO

Bellen-Cartois
van 13 tot 15 u.

(gemeentehuis),

DILBEEK
BESTUURSVERKIEZING
Heeft plaats op vrijdag 6 juni
van 18 tot 22 u. In het lok. Wit
Paard, Spanjebergstr 2.
DIEST (Kant.)
ZANGFEEST
Het gewestelijk IJzerbedevaartkomitee verontschuldigt zich bij al
diegenen, die geen plaats meer
vonden in de bus en die over
geen toegangskaart konden beschikken. Na het uitgeven van de
publiciteitsfolder was de bus in
enkele dagen volgeboekt en waren de kaarten uitverkocht. Het
komltee zal beslist rekening houden met dit feit bij een volgende
gelegenheid.
EEN AVOND MET PIET DE PAUW
Verschillende verenigingen uit
het kanton hebben Plet De Pauw,
voorz. van TAK, uitgenodigd om
op zaterdag 14 juni de film « De
Slag van Schaarbeek » te komen
voorstellen om 20u in de gemeentelijke feestzaal te Molenstede.

JUNI
8.
8.
9.
13.
15.
15.
20.
23.
24.

29.

TAK-betoging te Schaarbeek.
Niel : 5de Rupel- en Schelderally. Vertrek tussen 12 en
13 u. in de Rupelstr., café Overdekte Wip. Voorwaarden
en inschrijving zie in dit blad onder berichten Niel.
Geel : Bestuursverkiezing.
Ramsel : Bestuursverkiezing in De Pereboom.
Lier : Wandeling Koksijde-Zuid-Vlaanderen, vertrek 7 u.
aan stadhuis.
Hoboken : Werftocht wijk Zwaantjes. Verzamelen om
10 u. in café Molenhof (Don Bosco), St-Bernardsestwg.
Kasterlee : Bestuursverkiezing in Breugelhof.
Rijkevorsel : Bestuursverkiezing in Parochiecentrum.
Lier : Vuva-Dosfelinstituut, Baskische belevenissen van
Willy Kuijpers en Walter Luyten in Gernika, feestzaal
Belfort, Grote Markt, om 20 u.
IJzerbedevaart (Diksmuide).

TAK-BETOGING : SCHAARBEEK
Op 8 juni. Neem dadelijk kontakt op met het VU-sekr., Valkenl.
24, tel. 85.58.18.
PUURS
NIEUW BESTUUR
Het nieuwe afdelingsbestuur van
Purs is goed gestart. Op korte
tijd wisten ze 40 nieuwe leden te
werven. Onze gelukwensen !
WILLEBROEK
VLAAMS ZIEKENFONDS
TAK WILLEBROEK
Het bureel is open elke vrijdag
van 18 tot 20 u. Alle inlichtingen
tot overschakeling kunnen er bekomen worden.

e^s'i!'

VERZEKERINGSKANTOOR
SPAARKAS - HYPOTHEKEN
LENINGEN
Drie Koningenstraat 12
2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82
MAANDAG GESLOTEN
Huwelijk - Brand - Familiale
1 j . GRATIS

WILRIJK
SCHRIJF HEM EVEN...
Vanuit Lüdenscheid ontvingen
wij een eerste « Sondermeldung »
van sdt. mil. Guy Eggermont. Hij
stelt het goed, maar heeft het erg
druk. Het vaderland gebruikt zijn
diensten als chauffeur van een
zware vrachtwagen, als bureelbediende en als magazijnier. Op die
manier gaat de tijd beter vooruit,
want het steekt de Guy ginder al
tegen. Voor wie hem eens wil
schrijven, hier zijn adres ( u dient
de brief niet te frankeren, enkel
M.D. in rechterbovenhoek van de
omslag vermelden) : S.M. Eggermont G., 16de Cle Med., SPD 10,
4090 BSD.

BRABANT
AARSCHOT
SCHAARBEEK 8 JUNI 1975
Bus : vertrek Hulshout, Vital
Celenplein, 9u ; Booischot, 9u15,
kerk ; Aarschot, 9u30, Kerk. Inschrijven bij : Frans Vandenbreul
(Hulshout),
Antoon
Verheyden
(Booischot),
Fik
Meulenbergs
(Aarschot).

MLiriDCR

IJZERBEDEVAART
Vorig jaar trokken 250 mensen
uit het kanton naar de IJzerbedevaart. Drie' busen en een groot
aantal
personenwagens
waren
hiervoor nodig terwijl nog enkele
anderen met de speciale trein reden. Voor dit jaar heeft het IJzerbedevaartkomltee reeds twee bussen vastgelegd, waarvoor men nu
reed kan Inschrijven bij : Theo
Hoedemaekers, Wilgenhof 4, Diest
(33.19.30) ; Maurlts Sels, Parkl. 5,
Turnhoutseb. 7, DIest (33.10.71);
Diest (33.23.66) ; café Welkom,
André Peeters, DIesterestr. 24,
Molenstede (33.14.86) ; Willy Joris, Markt 38, Zichem (77.19.18) ;
August Celis, Kleinb. 9, Schaffen
(33.33.16) en Felix Migielsen. Testeltseweg 3, Scherpenheuvel.
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1976
Fusies of niet, de VU in het
kant. Diest zal haar verantwoordelijkheid bij deze gelegenheid opnemen. Er wordt al ernstig aan ge-/
dokterd. Wie ideeën, opmerkingen
e.d. heeft neme even kontakt met
August Celis, Kleinbaan 9, Schaffen.

NIEL
5de RUPEL EN SCHELDERALLY
Op zondag 8 juni 1975 richt de VU-afd. Niel een autozoektocht
In. Om iedereen gelijke kansen te geven, voorzien we twee
reeksen :
A. — Rally volgens formule C (VAB) voor ervaren rallyrijders
over een afstand van 40 km.
B. — Toeristische autozoektocht, speciaal voor onze niet
geroutineerde VU-leden en simpatisanten. Ook nietleden zijn natuurlijk welkom. Afstand 70 km.
Voor A en B, vrij vertrek tussen 12 en 13 u. in de Rupelstreek
aan café Overdekte Wip, waar die dag het rallysekretariaat
gevestigd is. Meerdere deelnemers per wagen toegelaten.
We beschikken over een welgevulde prijzentafel.
Deelnemingsprijs : 225 fr. Wie vóór 4 juni inschrijft door
storting op rek. 000-0543526-35 van Jos De Graef ,K. Marxstr.
9, 2640 Niel, geniet een korting van 25 fr.
Maak met uw gezin een ontspannende namiddag mee en steun
tegelijkertijd de VU-mensen uit de moeilijke Rupelstreek.

WOMMELGEM
AFSCHEID VAN
PARIJS

LEEUWEVLAGGEN
EDWARD

VAN

Op zaterdag 31 mei II. werd ons
bestuurslid en schatbewaarder Edward Van Parijs te Wommelgem
ten grave gedragen. Edward was
een overtuigd Vlaming, maar dierf
wel eens vrezen dat « Vlaanderen
het niet zou halen ». Daarom ook
kon hij zich soms zo ergeren aan
de lauwen, als dezen weer eens
hun gedweeheid toonden aan de
anti-Vlaamse machtigen. Voor de
Wommelgemse VU is zijn heengaan een groot verlies, want wij
hadden er een plichtsbewust en
uiterst stipt schatbewaarder aan.
\loor zijn Lees en Betty is het
onvoorstelbaar. Aan de families
Van Parijs-Van De Heuvel betonen
Mij hier nogmaals onze oprechte
deelneming.

Zoals alle jaren, in alle maten
(en kleuren) verkrijgbaar op het
sekr., Welkomstr. 116, Wommelgem, tel. 53.86.68. Het leven is
fijn, en wie even « wil » uitkijken,
vindt redenen genoeg om te vlaggen. Maar... dan moet u wel een
vlag hebben. Een Leeuwevlag natuurlijk I

NOLS-VILLE
Prachtige stad ! Als 't weer, en
de rijkswacht, en de politie, en...
kom als « alles » een béétje meewil, dan bezoekt het reisgezelschap •• TAK » deze parel aan de
Bruxelloise kroon op zondag 8
juni. Als u van Wommelgem bent,
en u wil méé, dan geeft u 'n seintje naar : welkomstraat 116, tel.
53.86.68.

JUNI
3ESTUURSVERK1EZINGEN
5. Opwijk.
6. Dilbeek : Herberg Wit Paard, Spanjebergstr. 2, 18 u.
6. Grimbergen : Ridderhoeve. (M. Dominet).
7. Beersel : Qafé De Drie Bronnen, Hoogstr. 13, 20 u.
11. Huizingen : Café Tijl, Torleylaan 26, 19 u. 30.
13. Hekelgem : Lindenhove, Bellestr., 19 u. 30.
13. Overijse : VI. Soc. Centrum, Heuvelstr. 40, 20 u. (R. De
Craen).
15. Steenokkerzeel : VI. Soc. Centrum, Van Frachenl, 40. 9u.
24. Schepdaal : café 't Stropke, naast zaal Select, 20 u.

WENSEN
Zopas werd August Cells uit
Schaffen door het arr. bestuur
aangesteld tot kant. gevolmachtigde. De 6 afdelingen van het kanton wensen aan Gust alle sukses
toe en zijn vastbesloten samen
met hem de VU nog sterker te
maken in het kanton.
DUISBURG
VLAAMSE ZIEKENKAS
Sinds zes maanden werd er ook
Dulsburg gestart met de organisatie en de uitbouw van de Vlaamse
Ziekenkas. Reeds vele Duisburgenaars schakelden over naar dit
Vlaams sociaal organisme. Ook
werden er reeds verscheidene
personen door de VZ eindelijk

geholpen, daar waar ze tot op heden in de kou werden gelaten door
de partijpolitieke ziekenfondsen.
VU-leden, neem vandaag nog
kontakt op om over te schakeleri
naar de Vlaamse Ziekenkas. Zet
ook uw familieleden, vrienden en
kennissen aan om deze stap zo
vlug mogelijk te zetten. De afgevaardigden zijn steeds bereid u
alle
Inlichtingen
te
bezorgen
[653.91.62). Kom met uw vroeger
ziekenboekje naar één der zitdagen en wij brengen alles vlot en
vlug voor u in orde.
ZItdagen : Eizer-Duisburg (bij
Desees) : laatste zaterdag, 20-21u;
Centrum (bij Desmet) : 2e donderdag, 18u30-19u30 ; Vossem (Ca-"=•--"""-ge-donderdag, 20-2lu.
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DIEST
1 JAAR GEWESTELIJKE IJZERBEDEVAARTKOMITEE IN DIEST
Nu ongeveer een jaar geleden
kreeg een zekere Frans Dijck uit
Diest het in zijn hoofd een gewestelijk
IJzerbedevaartkomitee
op te richten. Het IJzerbedevaart
komitee kwam net voor de bedevaart 1974 van de grond en meteen gonsde het van aktiviteit. Een
eerste initiatief was de organisatie van de reis naar DiksniuiJe.
Wat nog nooit gebeurd was werd
nu een feit, meer dan 250 mensen reisden mee, per wagen, bussen en trein. Ande-B jaren waren
er dat gewoonlijk slechts een 50tal ! De deelname aan de Hallebetoging vanuit Diest werd ook
een sukses ; hier was het komitee
weer de promotor In het gewest
Na de betoging werden de inrichters niet met rust gelaten, want
inderdaad, enkele harde moties
werden aan het adres van het
Overlegcentrum gericht, met het
gevolg dat dit centrum zich op
een bepaald ogenblik kordater is
gaan opstellen, mede ook door
moties van andere pldatselijke
komitees. Op 9 mei werd dan de
filmavond georganiseerd met de
bedevaartfilm 1974 en een historisch overzicht van de vroegere
bedevaarten. De bus voor het
Zangfeest 1975 werd op slechts 3
dagen volgeboekt, en meerdere
kandidaat-deelnemers moesten teleurgesteld worden. Voor 14 juni
werd een filmavond gepland met
« De Slag van Schaarbeek » in de
gemeentelijke feestzaal te Molenstede, waar Piet De Pauw zal
komen spreken. Inmiddels ook
werden de inschrijvingen voor de
IJzerbedevaart 1975 geopend en
werd door het gemeentebestuur
van Molenstede en door dit van
Diest reeds 'n bloemenkrans toegezegd, die zal neergelegd worden
aan de voet van het IJzermonument. Een kommissie is intussen
bezig met de voorbereiding van
een grootscheepse dag van de
Nederlandse Kuituur in Diest.
Hiervoor zal een beroep gedaan
worden op verschillende vereni-

gingen. Wat Frans Dijck samen
met enkele anderen een jaar geleden uit de grond stampte wordt
vandaag verder uitgebouwd door
voorz. dr Hilde Coremans met
haar medewerkers Theo Hoedemaekers, Maurits Sels, Karel
Thiels, Willy Somers, André Peeters en Paul iVlaes.
W.S.
HOEILAART
VLAAIVISE ZIEKENKAS
We doen nogmaals een oproep
tot de overtuigde Vlamingen om
zich eindelijk te scharen achter
een overtuigd Vlaams sociaal organisme, de Vlaamse Ziekenkas.
Niet-VU-ers, zijn er in Hoeilaart
een heleboel aangesloten, waarom
dan de VU-mensen niet ? Kom
eens met ons praten op de zitdag, St-Clemens, elke 3e donderdag tussen 19u30 en 20u30, of bel
eens naar 653.91.62, een vriend
die u zal helpen luistert naar u.
KESSEL-LO
DE LOTGEVALLEN
VAN EEN TAKTIVIST
Zaterdag 14 juni in de gemeentezaal van Molenstede wordt 'n afwisselend programma aangeboden
dat werkelijk iedereen zal kunnen
bevredigen. Nadat TAK-voorz. Piet
De Pauw de avond zal ingeleid
hebben, wordt de film « De lotgevallen van een Taktivist » vertoond. Daarna volgt een diareportage over de Voerstreek. Na een
pauze, waarbij de gelegenheid
word geboden tot het bekomen
van een verfrissing volgt de diamontage « Taktualiteiten ». Tot
slot van de avond wordt de prachtige kleurenfilm « De slag van
Schaarbeek » vertoond. Deze film
wordt vertoond tijdens een galavoorstelling in Kessel-Lo (een arr.
initiatief).
LEUVEN (Arr.)
TAK-FILM
Het arr. Leuven heeft deze
film vastgelegd voor zaterdag 21
juni a.s. in de zaal Het Bad te
Kessel-Lo. Deze avond gaat door
in samenwerking met het Dosfel-

instituut. De film wordt Ingeleid
door André IVIonteyne, die de situatie in Brussel zeer goed kent
en die een zeer objektieve schets
van deze situatie zal geven.
PROPAGANDA
Wij hebben in het arr. dringend
behoefte aan een mobiele propagandaploeg, bestaande uit een
vijftigtal mensen, die bereid zijn
zes maal per jaar ergens in het
arr. een pamflet te helpen bussen.
Vrijwilligers worden verzocht kontakt te nemen met de verantw.
voor prop. : Willy Somers, Klappijstr. 55, Molenstede, tel. 013/
33.26.69.
LEUVEN
VLAAMS VERBOND
VOOR GEPENSIONEERDEN
Uitstap naar de « Voer » op zondag 8 juni. Vertrek op het Ladeuzeplein te 7 u. 30. Er is mogelijkheid een middagmaal ter plaatse
te gebruiken. Men mag eveneens
zijn knapzak meebrengen.
Wij hopen voor beide gelegenheden op heel veel inschrijvingen
bij : P. Clijsters, Naamsevest 134,
tel. 22.34.84 ; L. Verhelen, Hambos, Tildonk, tel. 60.12.09 ; N. Van
Opstal, St-Maartensdal, 3143 Leuven, tel. 23.36.16 ; H. Maes, Oudebaan 129, Korbeek-Lo, tel. 46.65.14.
OVERUSE
VLAAMSE ZIEKENKAS
De opening van het Vlaams Soc.
Centrum in de Heuvelstr. 40 betekent een belangrijke stap vooruit. Sinds begin mei is er op de
2de verdieping van dit Centrum
een lokaal van de VZ, waar alle
aangeslotenen
terecht
kunnen
voor alle verhandelingen en inlichtingen. Dit zal eindelijk voor
vele VU-leden de gelegenheid zijn
om ook de stap te zetten in de
richting van dit Vlaams sociaal organisme. Nog veel te veel VU-leden dragen maandelijks hun centen naar de partijpolitieke ziekenfondsen, en steunen hierdoor in
belangrijke mate onze politieke tegenstanders I Dat is onverant-

LIMBURG
ËIGENBILZEN
BESTUURSVERKIEZING
Had plaats op vrijdag 16 mei in
café Lido, in aanwezigheid van
een 50-tal personen, waartussen
de burgemeester, de tweede schepen en de raadsleden mevr. Neven en Guido Jans. Er werden bij
deze gelegenheid twee toespraken gehouden : door prov. raadslid J. Gabriels (Limburgse problematiek) en door volksvert. E. Raskin (algemene politieke toestand).
Het nieuwe bestuur ziet er uit als
volgt : voorz. : Jan Appermans ;
sekr.: Lucien Smeets ; penningm.:
Arnold Oosterbosch ;bestuursleden : Jean Geraerts, Pierre Conings en René Biesmans ; erevoorz. : Pierre Gerits ; ere-penningm. : Clement Keppers.
GENK
GEMEENTERAAD
De huisvesting van gastarbeiders in logementhuizen, beantwoordt niet altijd aan de vereisten inzake veiligheid en leefruimte. Daarom werd een politiereglement voorgelegd aan de raad. Op
vraag van Jef Olaerts werd de
zaak naar een kommissie ad hoc
verwezen, om dit probleem grondig te bestuderen. VU-raadslid An
Gysen stelde dat het onderzoek
handelsapparaat Genk (kosten :
245.000 fr.) niet binnen de kontraktuele termijn af was ; en dat
het gemeentepersoneel zelf de
enquête heeft doorgevoerd. De
VU had een voorstel gedaan,
waarbij de kosten slechts 73.000
fr. bedroegen, doch de CVP had
dit verworpen. De uitbating van
de zetelllft was een volgend punt
op de agenda gebracht door An
Gysen. In 1970 had de raad de
uitbating van de lift toevertrouwd
aan Spicher. Nu neemt de gemeente de uitbating zelf over, zonder

5 JUNI 1975

de raad hierover te konsulteren.
Het probleem Texas werd ook besproken. Na een sterk doorgevoerde aktie van het wijkkomitee
blijft de wijk behouden. Waar het
bestuur aanvankelijk verklaarde
dat het onmogelijk was riolering
te voorzien blijkt nu dat het toch
kan, besprekingen met de mijnmaatschappij zullen spoedig ingezet worden). Op een vraag naar
de toestand in Zwartberg werd
geantwoord dat een gedeelte van
de mijnwijken dit jaar riolering
zal krijgen, de rest wordt verdaagd. Door Vandueren informeerde naar de mogelijkheden van kontrole op lawaai en vervuiling van
de elektrische centrale. Ook san.
Vandekerckhove
onderstreepte
dat de gemeente op dit vlak vaak
machteloos staat. Tot slot interpelleerde Door Vandeuren over de
oprichting van een detailhandel
in de industriezone. Al het mogelijke moet worden gedaan om dit
te vermijden. Ondertussen is ook
bij de plaatselijke middenstand
fel verzet gerezen tegen deze inplanting. Er werd zelfs een betoging georganiseerd.
VOORBEREIDING
GEMEENTEVERKIEZINGEN
Zoals overal zijn wij intussen
bezig met een intense voorbereiding van de gemeenteverkiezingen
en zullen er in de eerstkomende
14 dagen weer een tiental mensen bezocht worden om onze kandidatenlijst uit te breiden. Hoewel
dit werk uiteraard in alle diskretie
verloopt, verzoeken wij alle leden
of lezers die tips of informatie
willen geven, kontakt op te nemen met An Gysen (35.22.80) of
Leo Wevers (35.60.11).
PARLEMENTAIRE
MANDATARISSEN
Ai lijkt het een politiek windstille tijd, toch zijn.onze Genker

parlementaire
mandatarissen
voortdurend in de aktualiteit. Sen.
Vandekerckhove hield een indrukwekkende interpellatie over de
Brusselse ziekenhuizen, waarvoor
hij zelfs felicitaties mocht ontvan.
gen van minister De Saeger en
waaraan Jan Schodts in de rubriek
Wetstraat
uitgebreid
aandacht
wijdde. Als wij daar nog aan toevoegen dat « De Standaard » aan
deze tusenkomst bijna een halve
pagina besteedde, dan kan u wel
besluiten dat dit raak en gefundeerd
geweest
is. Volksvert.
Olaerts mocht eveneens via een
lezersbrief in « De Standaard »
van 26 mei een niet onaardig kompliment in ontvangst nemen. Ter
informatie drukken wij deze biref
hier volledig af eveneens ten bewijze hoe er in andere partijen nog
al lichtvaardig wordt omgesprongen met beloften, vooral als zij
er rechtstreeks geen voordeel in
zien.
DANK
Sinds jaren wijden wij, twee
Vlaamse leraressen moderne talen, onze beste krachten aan het
onderwijs van het Nederlands in
Hoei. Gemakkelijk is dat niet altijd, vooral wanneer de politiek
een ongunstig klimaat schept. Dit
jaar organizeerden wij voor het
eerst een colloquium in het Nederlands, met alle retorikaleerlingen : onze studenten hadden dit
schooljaar de Belgische staatsinstellingen en de politiek als belangstellingspunt
gekozen.
Zij
vroegen op eigen initiatief dokumentatie aan alle partijen, intervieuwden plaatselijke politici, bestudeerden de partijprogramma's
en ontleedden instellingen en gewestvorming. Toen kwam het
rechtstreeks kontakt met Vlaanderen. De P W , CVP, BSP en VU wer-

woord I In de komende weken
verwachten wij u allen I Om u allen nog beter te kunnen dienen
werden trouwens in het Vlaams
Soc. Centrum de zitdagen fel uitgebreid. Of geef ons gewoonweg
een telefoontje en wij komen u
thuis opzoeken. En vergeet het
niet : overschakelen naar de
Vlaamse Ziekenkas kost u niets,
er is geen ogenblik wachttijd, u
behoudt al uw rechten. Permanent
sekretariaat, Langeweg 34, tel.
653.91.62.
Zitdagen : Vlaams Soc. Centrum : elke donderdag, 9-11u30,
2de dinsdag, 19u30-20u30 ; JezusEik (Luxemburg) : Ie donderdag,
19u30-20u30 ; Eizer (Desees) :
laatste zaterdag, 20-21 u ; Maleizen (Langeweg 34) : 2e en laatste
zaterdag. 10-12u.
SCHERPENHEUVEL
NAAR DIKSMUIDE
Zoals ieder jaar zullen ook weer
heel wat mensen uit onze gemeente mee naar de IJzerbedevaart
reizen. Inschr. bij Felix Migielsen,
Testeltseweg 3.
DIENSTBETOON
Heeft men problemen inzake
pensioen, militie, belastingen, enz.
neem dan even kontakt met schepen Marcel Gemoets, Vesting
Noord 38. Steeds welkom !
TrENEN
IJZERBEDEVAART
Op 29 juni legt afd. Tienen bussen in naar Diksmuide met achteraf een uitstap naar zee. Prijs vanuit Hoegaarden of Tienen (Grote
Markt) : 160 fr. Inschr. vóór 20
juni bij sekr. Paul Buvens, Leopoldvest 29. Tienen.
VILVOORDE
NIEUW BESTUUR
Op 23 mei j l . werd volgend VUbestuur verkozen : voorz. : Eugeen Serkeyn, Hendrik 1 lei 169 ;
ondervoorz. : Karl Van Hespen,
Steenstr. 32 ; sekr. : Erik Clerckx,
Heldenplein 22 ; penningm. : Gilbert Ghijsens, J.B. Nowélei 7 ;

den uitgenodigd een vertegenwoordiger te sturen. De PVV be
loofde Colla te sturen die op 23
april 's avonds telefonisch overeenkwam over de gewestvorming
te komen spreken. De CVP beloofde op 9 april een vertegenwoordiger te zenden, waarschijnlijk de heer Monard. Op 23 april,
op navraag door sen. Delvaux uit
Hoei, antwoordde het nat. sekr.
van de CVP : we sturen kamerlid
Henckens. Op 24 april telefoneerde het sekr. van BSP-voorz. Willy
Claes : de BSP-er komt. Resultaat
van dit alles ? AHeen Jef Olaerts,
VU-volksvert., kwestor van de Kamer, kwam naar Hoei. Twee uren
lang hebben de drie retorikaklassen met hem uitsluitend in 't Nederlands gediskussieerd. De leerlingen gingen geestdriftig naar
huis. Dank u wel, partijvertegenwoordigers !
G. Sunaert, Ampsin
Proficiat, zeggen wij maar aan
onze mandatarissen, en vooral :
doe zo voort !
LEEUWEVLAGGEN
11 juli nadert. Wie van plan is
zich een leeuwevlag te kopen,
kan hiervoor terecht bij Jan Roux,
Winterslagstr.
163, Genk, tel.
35.15.04.
BETOGING SCHAARBEEK
Zondag 8 juni betoogt TAK te
Schaarbeek. Ook uit Limburg vertrekken er autobussen. Wie mee
wil moet J. Roux telefoneren
(35.25.04) vóór vrijdagavond.
BESTUURSVERGADERING
Heeft plaats op maandag 9 juni
te 20u30 in hotel Majestic.
HASSELT
VVVG
Na enige weken huisbezoeken
bij de oude flaminganten slaagde
onze propagandist J. Schruers erin
vlot een 30-tal leden te maken
voor het Vlaams Verbond voor
Gepensioneerden. Alles laat ons
vermoeden dat de Limburgse
hoofdstad een flinke afdeling zal
krijgen. Een eerste ontmoeting zal
plaats hebben ten huize van Florent Haesevoets, Minderbroeder-

org. : mevr. Armandine GalletBoedts, Anemonenstr. 47 ; prop. :
Jan Rutgeerts, Vlierkensstr. 142 ;
bestuursleden : Wim Jacobs, F.
Geldersstr. 14 en mej. Erika Loncke, Houtemsestwg 40 ; VUJO :
mej. Lut De Swaef, Leuvenstr. 58.
IJZERBEDEVAART
De VU-afd organizeert een autobusreis naar Diksmuide op zondag
29 juni. We vertrekken om 7u30
op het Heldenplein 22. Na de
IJzerbedevaart is er vrij verblijf
t£" Diksmuide zelf met o.m. mogelijkheid tot bezoek aan de IJzertoren en kripte. Eetgelegenheid
of aanspreken van knapzak in DiksDiksmuide. Terug omstreeks 20u.
Deelname in de kosten : volwassenen : 175 fr. ; kinderen tot 12
jaar : 85 fr Inschr. tot uiterlijk 25
juni bij : Eugeen Serkeyn, Hendrik
1 lei 169, tel. 251.34.15 ; Erik
Clerckx,
Heldenplein
22, tel.
251.36.51 ; Gilbert Ghijsens, J.B.
Nowélei 7, tel. 251.07.74 ; boekhandel Tijl, Leuvensestr. 58, tel.
251.03.86.

UITZONDERLIJK
: LASPOST
130 ^mp., met volledig toebehoren : 5.200 fr., excl. BTW.
ELECTRO • BOUW
M. Van der Borgt
Tel. 015/61.32.70, Eppegem
Boor- en slijpmachines, lasposten. Boren, snij- en slijpschijven, pluggen. Betonmengers en
stroomgroepen. Kango-boorhamers Herstelling van Lombardini, Bernard en andere motoren Kortingen voor VU-leden.

VAKANTIEVERBLIJF
VOOR HONDEN !
Nieuwe, ruime kennels -t- 3 ha
speelweide.
Primaverzorging
door
grote
dierenvrienden.
« Clerckenshof », Doment, Essene (bij Asse) Tel. : 02/
452.67.94.

str. 54 op maandag 16 juni om 20
u voor al wie een bestuursfunktre
op zich wil nemen, een paar mensen van het hoofdbestuur zullen
aanwezig zijn.
HERDEREN
GULDENSPORENVIERING
Heeft plaats op vrijdag 11 juli
in Hove Malpertus te Herderen.
De feestredenaar is dr V. Anciaux,
volksvert. van het arr. Brussel en
voorz. van de VU-kamerfraktie.
HOESELT
NIEUW BESTUUR
Voorz. : J. Jans ; ondervoorz. :
C. Leduc ; sekr. : J. Lunskens ;
bestuursleden : W. Ramaekers,
J. Nijs, G. Thoelen ; erevoorz. :
dr L. Duchateau ; vrouwenafd. :
mevr. P. Jans-Gerits ; VUJO :
Mare Jans.
HOUTHALEN-HELCHTEREN
BESTUURSVERGADERING
Bestuursverkiezingen : Jaak Indekeu schetst het administratief
verloop van deze verkiezingen.
Van het arr. uit zullen aanwezig
zijn : sen. Vandekerckhove en J.
Indekeu. Er zullen zeven nieuwe
bestuursleden moeten gekozen
worden en 2 VUJO-afgevaardigden.
Er moeten tevens 2 afgevaardigden voor de arr. raad aangeduid
worden. Alle leden ook de nieuwe
zullen een speciaal ledenblad ontvangen met een strook voor hun
kandidatuurstelling. Als er meer
dan 7 kandidaten zijn is er kiezing ,anders niet. De nodige schikkingen zullen door het sekr. met
de hulp van Frits Cornelissen getroffen, worden.
Kant. bal Hechtel : Roger Switten geeft een overzicht van de uitgaven en ontvangsten van dit bal.
We mogen dit op financieel gebied een sukses noemen.
VUJO-betoging van 8 mei : wat
het aantal deelnemers betreft een
sukses. De vergadering kan echter niet akkoord gaan met het gedrag van sommige betogers aan
het huis van J. Gerits.
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EEN KOERD IN VLAANDEREN !...

De begroting Nationale Opvoeding
1975 en de aanpassing van deze van
1974 gaf in de Kamer aanleiding tot
een uitgebreid debat, waarin onze kamerleden zich terdege deden gelden.
Zo evolueerde de tussenkomst van VU.
kamerlid Willy Kuijpers, die op die dag
in een buitengewoon slagvaardige konditie was, naar een vinnige dialoog
met minister Decroo.
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Willy Kuipers zei zo langs zijn neus
weg dat de extra-inspanning voor de
aankoop van militaire vliegtuigen achttien maal hoger ligt dan deze voor de
expansie van 't onderwijs. In werkelijkheid bedraagt ze trouwens 200 miljard
ipv 140 maar is betrekkelijk lager dan
deze in onze buurlanden. Men hoeft
overigens het volume niet te wijzigen

Indeksering
van parlemenfsvergoeding
blijft

LIEVER
HET^LECHTE
VOORBEELD

BIJ artikel 01.21 Kamer van het wetsontwerp iz Dotation had' VU-kamerlid
Raskin een amendement ingediend, dat
neerkomt op een tijdelijke loskoppeling
van de parlementaire vergoeding van
de indeks. Konkreet ; het krediet van
763,6 miljoen verminderen met 15,2
miljoen. Al is Raskin voorstander van
een billijke vergoeding toch meende
hij, dat de parlementaire vergoeding
tijdelijk niet mag stijgen, want er is
een prijzenstop, die zeker niet alge-
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van de begroting om tot een betere
besteding van sommige kredieten te
komen, zoals bvb. de onderwijsbegeleiding. Laten we ons ook niet beroezen
aan woorden, doch een klaar en praktisch beleid nastreven. Daarom betreurde Willy Kuijpers het te gering aantal
zittingen van de kamerkommissie ad
hoc tegenover de vergaderingen van
wat het kamerlid de «verzuurde schoolpaktkommissie» noemde. Het VSO-rapport noemde de interpellant een lichtpunt. Overigens was spreker van mening, dat alle onderwijsproblemen veeleer in de Kultuurraad moeten besproken worden dan thans het geval is :
de KR heeft slechts zeggenschap over
een 120 miljoen op een totaal van 140
miljard ! « Wij moeten het onderwijs
nemen als basis van het kultureel federalisme ».
Kamerlid Kuijpers oefende dan kritiek
uit op de procedure van de bespreking
van de begroting : men gaat overhaastiq te werk, de pers wordt eerder ingelicht dan het parlement, wat minister De Croo ontkende doch door de h.
Kuijpers formeel werd bevestigd. Waar
blijft het VSO-rapport ? De beloofde
inventaris van wantoestanden kwam er
in september van vorig jaar maar van
de beloofde verbeteringen kwam er
niet veel in huis. Na zich verheugd te
hebben over het regelen door de minister van ettelijke door het Rekenhof gesignaleerde administratieve onregelmatigheden betreurde het kamerlid dat de cijfers voor het BO (Buitengewoon Onderwijs) wat rationalisering
betreft hoger zijn voor de Franse dan
voor de Nederlandse sektor. Toen minister De Croo riep « U gedraagt zich
als een Koerd in Vlaanderen » riep
Kuijpers fluks terug « Ik zal u straks

meen is. Van een loonstop is er geen
sprake. Dat schept scheve verhoudingen. Het is de taak van de regering de
bevolking tot matiging aan te sporen
via een geloofwaardig voorbeeld zoals
een tijdelijke bevriezing van de parlementaire vergoeding.
Het amendement werd verworpen. De
verantwoording van hun neen-stemmen
werd door de socialistische woordvoerder Brouhon minder schijnheilig verwoord dan door de CVP-PSC-woordvoerder Monard F&it is en blijft dat de
drie traditionele partijen en het RWFDF tegen « het goede voorbeeld aan
de bevolking » stemden

wel zeggen hoe u de Koerden kunt
helpen ! ». Tot slot betreurde Kuijpers
dat het BO het minst heeft geprofiteerd van de aangroei van de begroting en stelde hij nogmaals de gebrekkige berekening van de minister iz betalingen aan de kaak. « De minister
mag geen truukjes gebruiken » waarschuwde Willy Kuijpers die er nog aan
toevoegde « Ik kom daar deze namiddag nog op terug, maar nu moet ik te
velde ». Een olijkerd riep « Bij de
Koerden » ? Het deftige Beknopt Verslag noteerde • vrolijkheid ».
De bitterzoete dialoog werd 's namiddags voortgezet. De h. Kuijpers had
het vooral over de hervorming van de
universiteiten, waar vele onregelmatigheden voortwoekeren (bvb. te Bergen met te hoge basjsvoorzieningen)
en over het schoolpakt. De beste informatie daarover komt uit de « Libre
Belgique ». IVIaar nu wil men overijld
te werk gaan. Spottend sprak de h.
Kuijpers over de late liefde van de
CVP voor het gemeentelijk onderwijs.
De VU heeft qua rationaliseringsprojekten op dit terrein de spits afgebeten, evenals wat de bijzondere bescherming van het Nederlands onderwijs in het Brusselse betreft. « Na de
vakantie zullen we stevig interpelleren over het feit dat de Vlaamse kinderen een tweede maal verraden worden. De VU kan intussen slechts vaststellen dat de PSC de rationalisering
saboteert en het bestaan van de Vlaamse scholen te Brussel bedreigt I». Voor.
af had Willy Kuijpers vastgesteld dat
de CVP de gevangene is en blijft van
de PSC. Net op dat moment kwam PSC.
voorzitter Nothomb binnen, wat hem
een sarkastisch welkom van een nog
steeds op dreef zijnde Kuijpers bezorgde, die tot besluit zei met spanning de evolutie te zullen gadeslaan
van het schandaal van de benoemingen in het fonds voor Scholenbouw
(onze partijgenoot zal intussen via de
pers de stap van 41 ambtenaren bij de
Raad van State vernomen hebben
evenals van het BSP-protest, dat de
beschuldigingen slechts bevestigt).

ze een prijzenstop van zes maanden
en de inbouw van een rem in de indeksering van de lonen, nl. die wedden
en lonen die de 250.000 fr. overtreffen.
Ook de oprichting van een openbare
holding moet ernstig voorbereid worden en niet geïmproviseerd zoals destijds Ibramco. De vraag mag gesteld
of de invoer niet scherper moet gekontroleerd worden, terwijl zeker moet
gepleit worden voor een herwaardering
van de Kempische kolenproduktie. De
VU kiest voor een regionaal beleid en
is radikaal gekant tegen de onzinnige
kompensatiepolitiek,
die
onverantwoord de staatskas belast en de verkwistingen bevordert.

• In het debat dat volgde op de interpellaties Persoons, Van Offelen e.a
wees VU-kamerlid Paul Peeters op het
belang van de middenstand en de zelfstandigen, die een derde van de bevolking vertegenwoordigen (als patroon
doch ook als werkgever van x aantal
personen) en drong er bij de minister
op aan dat deze zou inzien, met welke
enorme moeilijkheden de betrokken
hebben af te rekenen.

# Door een • technische vergissing •
deelde « Het Volk » in zijn kamerverslag van 28 mei j l . Willy Kuijpers bij de
CVP in. Bovendien legde het verslag
Willy Kuijpers woorden in de mond,
die feitelijk waren uitgesproken door
CVP-er Monnard ! Wie enigermate met
het kranten- en drukkersbedrijf vertrouwd is valt bij het lezen van deze
persoonsverwisseling niet van de ene
verbazing in de andere Maar het deed
wel gek aan te lezen « Kuijpers (CVP »
enz

•
In hetzelfde debat hekelde VU-kamerlid Olaerts de besluiteloosheid van
de regering iz prijzenpolitiek. De prijzenstop wordt niet effektief uitgevoerd
er is verdeeldheid in de regering, de
PVV viel eerst het VU-anti-inflatieplan
aan en nam het nadien gedeeltelijk
over, niet na valselijk te hebben beweerd dat de VU een loonstop bepleitte waar ze duidelijk een inkomensbeleid bedoelde. Er zijn geen pasklare
oplossingen, we dragen een kollektieve
verantwoordelijkheid maar we moeten
klare wijn schenken. Er moet een
rechtvaardiger verdeling van het nationaal inkomen komen. Daarom streeft
de VU een inkomensstop na ten voordele van de zwakkeren. Aldus bepleit

# De op krantenpapier naar de CVP
overgehevelde doch inmiddels goed en
wel VU-er gebleven Willy Kuijpers was
tijdens het debat over de begroting van
Dotatiën 1975 van mening, dat representatiekosten voor het voorzitterschap
en het bureau te hoog liggen. In vragende vorm gaf hij enkele staaltjes
van verspilling en bevoordeliging. Hij
hekelde ook de veel te hoge drukkosten (de Senaat blijkt hier zuiniger te
werk te gaan) en pleitte voor een
eigen drukkerij met medebeheer. Kamerlid Kuijpers drong ook aan op een
betere luchtverversing, op het schrappen van de post voor onderscheidingstekens (400.000 fr.) en van de 3 miljoen voor Belga, vermindering van re-

presentatie- en reisvergoedingen, kortom op een zuiniger en demokratischer
beheer. Volgens sommige onderbrekers en ook volgens de kamervoorzitter
was er echter geen vuiltje aan de
lucht. De bezuinigingen in de Kamer
zijn dus nog niet voor morgen.
# VU-kamerlid dr Valkeniers laat de
voorgenomen aanleg van de A8 doorheen het in beroering geraakte Pajottenland niet los. In een vraag aan de
minister van Openbare Werken herinnerde hij aan de doorgegane betoging
tegen de aanleg van deze weg. Het
verzet is algemeen. Spreker betreurde
dat de minister wel Oost- en Westvlaamse parlementsleden heeft ontvangen, die tegen voorgenomen natuur- en grondschendingen protesteerden maar deze van Brabant niet, ondanks bvb het feit dat Oost-Vlaanderen
te vinden is voor een door Valkeniers
voorgesteld alternatief. Hij vroeg dan
ook of de minister een Brabantse afvaardiging zou ontvangen en het bewuste alternatief in overweging zou
nemen. In zijn antwoord verklaarde de
minister, zich principieel akkoord met
beide suggesties doch wees op de
verdeeldheid bij de verschillende parlementsgroepen (althans bij de kleurpartijen ).

# VU-kamerlid Jo Belmans maakte
zich tot tolk van de bevolking van Balen-Wezel en omliggende met zijn
vraag, gericht tot de staatssekretaris
toegevoegd aan de minister van Ekonomische Zaken, slachtoffer van de
ontploffing in de aldaar gevestigde
kruitfabriek. Waren er in dit bedrijf
wel voldoende veiligheidsmaatregelen
getroffen, en in bevestigend geval, hoe
is een ramp van zulke afmetingen mogelijk ? Zullen er nu veiliger normen
worden opgelegd ? Op welke wijze
denkt de regering bij te dragen tot
een vlotte en billijke vergoeding van
de schade bij de talloze partikulieren?
Staatssekretaris
Knoops
verstrekte
nauwkeurige inlichtingen over het ontstaan en de aard van de ontploffing,
en was van mening dat het bedrijf de
wetelijk voorgeschreven veiligheidsnormen in acht neemt. In dit verband
merkte hij op dat het hier niet om een
fabrikage-ontploffing
doch om een
transportongeval ging. Verder moet uit
dit antwoord worden afgeleid dat de
fabriek de schade zal moeten vergoeden.
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" GEMEENTERAADSLID
HEEFT MEER
KONTROLERECHT DAN
PARLEMENTS-

noemde. De minister antwoordde dat
hij zinnens is ook de provincie WestVlaanderen bij het beheer van de Brugse havens te betrekken. Pas nadien
zal hij een voorlopige voorzitter benoemen. De minister zei, dat het wetsontwerp ter zake nauw zal aansluiten
bij de beginselen van « havenschap »
ook al werd die benaming geschrapt.
Een memorie van toelichting zal aantonen, waarom de huidige bestuursvorm gewijzigd werd.

//
Het debat over de Dotatiën 1975 gaf
o.a. aanleldiog tot verscheidene interessante tussenl<oinsten van VU-lcamerleden. Een der opmerkelijkste was wel
deze van het jonge Antwerpse kamerlid De Beul, die als inleiding verscheidene getuigenissen aanhaalde over de
langzame aftakeling van de parlementaire instellingen, waaraan in de eerste
plaats het parlement zelf schuld draagt.
Het kontrolerecht van het parlement is
beperkt : parlementaire vragen en interpellaties. Geen enkel lid beschikt
over de middelen om de ministeriële
antwoorden op hun juistheid te kontroleren.
De publieke belangstelling daalt, naar
de wekelijkse « vismarkt » (stemmingen en vragen) komen alleen nog scholieren.
Als middelen tot herwaardering van het
parlement deed het kamerlid diverse
voorstellen : een sekretaris en een
kantoortje voor elk lid, ( cfr Nederland
en de Bondsrepubliek), medewerking
van gespecialiseerde ambtenaren aan
de kommissies, hoorzittingen, inspektie door de kommissies (hoeveel gevangenissen werden door de kommissie van Justitie bezocht ?), raadpleging
van de drukkmgsgroepen, afschaffing
van de geheimdoenerij en integendeel
uitgave van persmededelingen door de
kommissies en inkorting van de spreektijd.
André De Beul was niet erg opgetogen
met de public relations van het parlement Zo is het Beknopt Verslag misleidend. Een betere vorm vindt hij het
verslag van de Kultuurraad. Waarom
geen kommunikees aan de pers, eventueel zelfs tegen betaling ? Ook de wijze van stemmen laat te wensen over,
er is gebrek aan fairplay, er is een
onrechtvaardige procedure iz moties.
Uit een onderbreking van Jos Van Eynde en de voorziter bleek intussen dat
er met aandacht naar de uiteenzetting
van de h. De Beul werd geluisterd. Het
gebeurt inderdaad niet elke dag dat
een welbespraakt kamerlid een zo
openhartige zelfkritiek (als kamerlid en
op de instelling wel te verstaan) in
openbare zitting levert. Hoe dan ook
de waslijst was daarmee niet af : waar
blijft het bezoek- en inkijkrecht, waar
Interessante dokumentatie naast de
tonnen vaak weinig interessant materiaal ? Waar blijft een soepeler mogelijkheid tot kontakt met de regering ?
Waarom geen drie vergaderingen met
vragenuurtje, evenwel in een beknopter
formulering. Er moet een grotere betrokkenheid bij de interpellaties mogelijk zijn. En dan de deontologie : hier
pleitte het kamerlid voor een beperking der kumulaties en het in acht nemen van bepaalde onverenigbaarheden,
al mag men niet blind zijn voor de geringe bestaanszekerheid van vele parlementsleden. Ook moet het pensioenstelsel herzien worden, er moet ook
een regeling getroffen worden voor
hen, die hun gewoon beroep opgaven.
Tot besluit stelde kamerlid De Beul de
oprichting van een kommissie voor,
tot herwaardering van het parlement.
Een dergelijke kommissie zou dadelijk
aan het werk kunnen gaan, alleen reeds
op basis van De Beuls' merkwaardig
betoog.

Kamerlid A. De Beul
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# VU-senator Lode Claes vertolkte het
standpunt van zijn fraktie t.a.v. de PTTbegroting 1975 en de aanpassing van
de vorige begroting. Spreker stelde
vast dat de twee regieën van de PTT
nog steeds geen eigenlijke regieën
zijn. Dit jaar is er voor de Posterijen
een tekort van 11 miljard, waarvan 5,7
miljard voor het postcheckambt, in
casu de terugbetaling door de Staat
van de interest op de bedragen die
door het p.c.-ambt ter beschikking van
de overheid werden gesteld. We weten
daarmee nog niet welke interest door
de Staat moet betaald worden. Dit zou
nochtans jaarlijks achterhaalbaar moeten zijn. Vertoont de exploitatierekening van de RTT een batig saldo van
12 miljoen dan wordt geen rekening
gehouden met de sterk stijgende
schuldenlast. Positief achtte spreker
de terughoudendheid van de minister
tegenover de technologie, zijn bereidheid tot bezuinigingen en het feit dat
leveringen volgens het klassieke model van openbare aanbestedingen en
de vrije konkurrentie gebeuren.
# Ook VU-senator Van In kwam bondig
tussen in het PTT-debat en had het o.a.
over de benoeming van de kontraktuelen en de beperking van de openingsuren van de RTT-kantoren, wat vooral
in toeristische centra nadelige gevolgen zal hebben. Minister Chabert hoopte in zijn antwoord de moeilijkheden te
zien oplossen door de aangroei van
het aantal automatische telefooncellen.
0 Dezelfde senator was verslaggever
van het wetsontwerp tot inrichting van
een regie voor gevangenisarbeid, dat
ertoe strekt aan de regie van de gevangenisarbeid meer middelen ter beschikking te stellen. Hij maakte van de
gelegenheid gebruik om de wens uit
te drukken dat de Senaat ook nog andere problemen van het gevangeniswezen, zowel wat de cipiers als de
gevangenen betreft, mettertijd zou aanpakken. Ten slotte verantwoordde senator Van In de onthouding van zijn
fraktie iz het wetsontwerp betreffende
de opdecimes op de strafrechterlijke
geldboeten.
# Tot leden van de bijzondere senaatskommissie voor de vestiging van kerncentrales werden benoemd de VU-senatoren Van Eisen en Van In met als
plaatsvervanger VU-senator Van Ooteghem.
# VU-senator Blancquaert gispte in
het zelfde debat de eigenaardige principes van de RTT inzake telefoontarieven terwijl de regieën nog niet ingesteld zijn op de ekonomische decentralisering. Hij vroeg ook de beteugeling
van misbruiken bij de post (gekende
eksamenvragen) en hekelde de vele fouten bij de postcheck. Tot slot vroeg de
senator wanneer de pc zoals in Nederland interest zal betalen aan de houders van pc-rekeningen.
O In een mondelinge vraag aan minister Defraigne (OW) vroeg senator Van
In naar een uitleg over de houding van
de staat iz de benoeming van een regelmatig gekozen voorzitter van de
IVIaatschappij van Brugse Zeevaartinrichtingen. Hij zag daarin een te verregaande inmenging van de Staat, evenals bij het opkopen van aandelen door
de Staat wat hij een nefaste evolutie

9 Na de interpellatie van de heer Vernimmen over « het totaal gebrek aan
infrastruktuur en werkgelegenheid in
de streek van Geraardsbergen » relativeerde VU-senator Lode Claes sommige beweringen van de interpellant niet
zonder de algemene gedachtengang
bij te treden. Hij wees op de verdeeldheid ter zake binnen de regeringsfwrtijen. In wezen kwam deze met de
voor de senator kenschetsende droge
humor uiteenzetting erop neer dat men
redelijk moet zijn, dat men niet overal
snelwegen moet gaan aanleggen, dat
het argument industrialisering niet
steeds opgaat vermits men vaststelt
dat industrieterreinen langs nieuwe we-

gen vaak nog niet voor een derde volzet zijn en ten slotte : men moet ook
het milieu in het oog houden. Hij besloot « Er is zit bij ons geen demagogie voor maar wel menen we, dat de
klassieke opvattingen over streekontsluiting grondig moeten worden herzien ».
# VU-senator Van In was in de diskussie over het wetsontwerp iz de vaststelling van de pensioengerechtigde
leeftijd in de overheidssektor van mening dat een verzending naar de kommissie van het ontwerp wegens indiening van amendementen overbodig
was. Hij drong aan op onmiddellijke
stellingname van de frakties.
# De vaste senaatsafdeling ekonomische aangelegenheden keurde eenparig
een VU-wetsvoorstel (bijgewerkt met
voorstellen van senator Van Rompaey
en van de regering) tot verbetering
van de toegankelijkheid van openbare
en private gebouwen eenparig goed
nadat verslaggever VU-senator Van
Ooteghem en VU-senator De Facq het
voorstel nader hadden toegelicht (zie
hierover afzonderlijke bijdrage).

JORISSEN BEPLEIT AFBRAAK
SOCIALE MUREN
VU-senator Jorissen spant zich
reeds jaren lang in om de diskriminatie waarvan de middenstand en de zelfstandigen het
slachtoffer zijn op het vlak van
de sociale voorzieningen op te
heffen. Ook voor de sociale
rechten van de loontrekkenden
trad de senator reeds herhaaldelijk in het krijt. In de zitting van
woensdag 28 mei j l . verdedigde
hij zijn voorstel betreffende het
statuut der zelfstandigen. Hij
had echter ook een gelijkaardig
voorstel ingediend voor het re-

gime van de loontrekkenden. De
VU wenst de vermindering met
5 th per jaar vervroegd pensioen
terug te brengen op 2,5% per
jaar en te laten vervallen vijf
jaar na het begin van de normale
pensioenleeftijd. Er zijn trouwens uitzonderingen op de huidige regel, zoals sommige begunstigingen van een statuut van
nationale erkentelijkheid. Vele
zelfstandigen scheiden voortijdig uit met hun bedrijf, wegens
ziekte, onrendabel bedrijf, en
geen mogelijkheid meer een ander beroep uit te oefenen. In
het ergste geval vallen ze ten
laste van de ziekenkas. Bij bedrijfssluiting kunnen ze niet genieten van werklozenvergoeding.
Senator Jorissen verwierp de
opwerping, dat de pensioenkas
voor zelfstandigen de bijkomende last niet kan dragen. Het is
trouwens onlogisch de pensioen,
stelsels gescheiden te houden
wanneer er een voortdurende
terugloop is van bepaalde maatschappelijke groepen. Hier moet
dus de nationale solidariteit
spelen.
In een repliek op het antwoord
van de minister, die het voorstel afwees op grond van de
klassieke drogreden, de financiële zijde, wees senator Jorissen
er op dat het niet opgaat een
maatschappelijke
groep,
die
voortdurend in aantal vermindert, in één pensioenstelsel
op te sluiten. Een overbrugging
tussen beide stelsels is dus na
grondig onderzoek dringend nodig.
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NEEROETEREN-OPOETEREN
BESTUURSVERGADERING
Op 11 mei waren er de statutaire bestuursverkiezingen in onze
afdeling. Indekeu, arr. sekr., leidde deze vergadering. Het bestuur
werd als volgt samengesteld :

voorz. : J. Cuppens, Neeroeteren ;
ondervoorz. : L. Boutsen, Neeroeteren ; sekr. : M. Meuwis, Opoeteren ; penningm. : A. Hellings, Opoeteren ; org. : L. De Clerck, Opoeteren ; prop. : H .Cuppens,
Neeroeteren ; VUJO : C. Berghmans en H. Vanlee, Opoeteren ;
gemeenteraadslid : P. Coenen,
Opoeteren.

IJZERBEDEVAART
Onze afdeling zal een autobus
inleggen. Men kan zich nu reeds
aangeven bij één van de bestuursleden.
« Vrij-Uit » : Leon Houbrechts
heeft reakties opgevangen over
de inhoud die te negatief zou zijn.
De vergadering kan hiermee niet
akkoord gaan. Wat positief is, is

het feit dat ons blad wel gelezen
wordt. In de nieuwe « Vrij-Uit »
moet zeker een artikel over Kelchterhoef opgenomen worden. Aan
de sekr. wordt gevraagd een bon
uit de «Vrij-Uit» op te sturen naar
Brussel om de reakties te zien.
Financiële toestand : gezien onze penningm. Rik Hermans nog
steeds niet volledig hersteld is

OOST-VLAANDEREN
AALST
DIENSTBETOON
Jan de Neve, schepen Openbare Werken. Op het stadhuis :
maandag, woensdag en vrijdag,
telkens van 10 tot 12 u., tel.
21.57.51, post 133.
Frans De Brul : alle werkdagen
van 17 u. 30 tot 18 u. 30', thuis,
Albrechtlaan 38, tel. 21.44.56.
Jan Caudron : elke zaterdag
van 11 tot 12 u. in Het Gulden
Vlies, Esplanade, Aalst en elke
woensdag van 19 tot 20 u., thuis,
Geraardsbergsestraat
44,
tel.
70.40.64.
Arseen Carlier : alle dagen op
afspraak thuis. Dirk Martensstr.
76, tel. 70.11.70.
AALTER
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdag : elke donderdag van 11
tot 12 u.. Ter Walle 12, tel.
74.25.00. Vrijw. verzek. zelfst.
650 fr. (gepension. 550 fr.]
DENDERLEEUW
JAARLIJKS LEDENFEEST
Heeft plaats o- zaterdag 7 juni
te 20 u. in de zaal Elckerlyck,
Nieuwstr. 31. Naast de traditionele
gratis koffietafel worden ook drie
diareeksen vertoond
over
de
IJzerbedevaart, het Zwarte Woud
en een derde onderwerp. Nadien
gezellig samenzijn. Tijdens deze
avond heeft ook de statutaire bestuursverkiezing plaats. Kandidaturen over te maken aan sekr.
Herman Van De Velde, Zandplaatstr. 105A. Alle leden en bijleden
van de VU, abonnementen op
« Wij » en simpatizanten zijn hartelijk welkom.
JAARLIJKSE REIS
Zondag 3 augustus : uitstap per
autocar naar de Oostkantons. Inschrijven bij de bestuursleden.
HEUSDEN-DESTELBERGEN
GOOSSENAERTSKRING.
AKTIVITEITEN
Zondag 8 juni : heerlijke uitstap
naar Scharbecq. Inschr. bij Zenon
Haentjens, Dorpslaan 7, Heusden,
tel. 30.93.86.
Zondag 15 juni : toeristische uitstap naar de streek van Kasterlee.
Ook hier tijdig inschrijven op hoger vermeld adres.

Zondag 29 juni : IJzerbedevaart.
Uurregelingbus
:
Destelbergen
(kerk. Dorp) 7u45 ; Eenbeekeinde:
7u50 ; Heusden-tramstatie : 8u.
inschr. : zie hierboven. Prijs :
100 fr., jongeren halve prijs. Na de
bedevaart is er een uitstap voorzien. Terug thuis rond 22u.
VU-OPROEP SCHAARBEEK
Het plaatselijk bestuur van de
VU doet een dringende oproep
tot de leden en abonnementen om
mee te betogen te Schaarbeek op
zondag 8 juni. U kunt met ons of
met de Gossenaertskring meereizen (inl. bij Koen Van Meenen,
Nederbroekstr. 1, Heusden, tel.
30.73.88, of zie ook hoger). De
betoging vertrekt te 11u aan het
Rogierscentrum (Noordstation) te
Brussel.
MET DE FIETS NAAR DIKSMUIDE
Fietsklub Admiraal uit Destelbergen fietst zoals ieder jaar ter
bedevaart naar Diksmuide op zondag 29 juni. Vertrek aan de Admiraal te 6u stipt. Inschr. bij Roland
Kerckaert, Europalaan 16, Destelbergen, tel. 29.35.46.
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Wegens het stijgen van ons
aantal ziekenfondsleden heeft binnenkort te Heusden, Dorpslaan 7,
een vaste maandelijkse zitdag
plaats van onze ziekenfondsbode.
Dag en uur wordt u binnenkort
medegedeeld.
LEBBEKE
NIEUW BESTUUR
Er was een bevredigende opkomst vanwege de kiesgerechtigde leden. De kandidaten moeten
aan de verwachtingen hebben voldaan want ze bekwamen alle vijf
de stem van alle kiezers, op één
ongeldige stem na. Het nieuwe
bestuur ziet er nu uit als volgt :
voorz. : Callaert Leo ; sekr. :
Keppens Guido en drie bestuursleden.
LOCHRISTIE
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdag : zaterdag, 11 tot 12 u.,
Reinaartlaan 15, tel. 55.73.35.
Vrijw. verzek. zelfst. : 650 fr.
(gepension. : 550 fr.).

MEETJESLAND
FEESTAVOND
Het bestuur nodigt alle afdelingen uit, de muzikale feestavond
van 7 juni a.s. te Waarschoot te
willen bijwonen. Met dit hoogstaand programma kunnen de nationalisten uit het Meetjesland
bewijzen, dat zij niet alleen bals
kunnen organiseren. Alle hens aan
dek dus voor de Kurt Flemingavond te Waarschoot. Kaarten bij
afd. Waarschoot, tel. 091/77.33.78.
NIEUWKEREN-WAAS
VLAAMSE FEESTDAGEN
De Vlaamse feestdagen naderen snel, nog enkele nylon leeuwenvlaggen van 1,5 X 1,5 m zijn
te verkriiaen aan de oude spotprijs van 280 fr. bij Hilaire Govaert, Heihoekstr. 72.
NINOVE
NIEUW BESTUUR
Voorz. : H. De Kegel ; ondervoorz. : A. Baro en W. Eeckhoudt;
sekr. : P. Mattens, penningm. :
R. Van de Kerckhove ; prop. : J.
Willems, J. De Bisschop en D. Agneesens ; org. : R. Van Oudenhove en N. Plovier ; soc. dienstbetoon : G. De Kegel ; ledendienst : J.P. Muijlaert.
ZIEKENFONDS
ledere sociaal voelende Vlaming sluit aan bij het Ziekenfonds Priester Daens. Inl. : Georgette De Kegel, Leopoldlaan 86,
Ninove.
VLAAMS SINDIKAAT
Een Vlaming steunt enkel eigen
organisaties, daarom sluit aan bij
het AVVS. Inl. : Leopoldlaan 86,
Ninove.
OVERMERE
BESTUURSVERKIEZING
Alle leden die menen nuttig te
kunnen medewerken aan de verdere uitbouw van onze afdeling
(114 leden) worden met aandrang
gevraagd schriftelijk hun kandidatuur voor de komende bestuursverkiezing te stellen tot 15 juni
op het sekr. bij Luc Van der
Stricht, Schoolstr. 34.

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, tel.
050/41.12.01.
IJZERBEDEVAART
Ook voor deze gelegenheid legt
men een autobus in. Wij vertrekken eveneens aan het station te
9 u. 30. Insgelijks inschrijven bij
(Je voorzitter.
DIKSMUIDE
GULDENSPORENFEEST
Van nu af aan vestigen wij de
aandacht erop dat het guldensporenfeest van onze afdeling zal
plaatsvinden op 9 juli om 20 u.
in het Vlaams Huls. De feestrede
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wordt gehouden door Kamiel Vandamme. Als omlijsting het optreden van Alfred den Ouden en van
Kristien.
HARELBEKE
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Zitdagen : ieder laatste zaterdag van 18 tot 19 u. in café De
Zwaan te Stasegem en iedere
donderdag van 18 tot 19 u. ten
huize van Roger Stock, Vlaanderenlaan 46.
ROUW
Onze blijken van deelneming in
de rouw van mevr. Julia Devos, bij
het'overlijden van haar echtgenoot
de heer Gerard Allegaert, en van
Luc en Anne-Marie Doornaert-AIlegaert, hun vader.
WIJ VLAGGEN
Vlaggen te koop bij Vandenberghe Herman, Acacialaan 51, tel.
21.54.58 en worden ook thuis geleverd.
NAAR HET ZANGFEEST
Op 25 me! legde onze afdeling
voor de eerste maal een bus in

naar het Zangfeest. Het werd een
sukses ! De bus zat stampvol, er
moesten zelfs nog een paar bestuursleden met eigen wagen
meerijden. Reeds van meet af aan
was de stemming goed, en werd
volledig in het Sportpaleis, dat
weer eens veel te klein was. Als
apoteose, een daverende «Vlaamse Leeuw » met volle stem meegezongen door onze jongste deelneer, de kleine Dirk, 4 jaar. Op
de terugweg was er nog een mini-zangfeest op de bus en in Huize Peter Benoit, waar de inrichters trakteerden met een lekker
glaasje. Tot volgend jaar en dan
worden het misschien twee bussen. Nog een woord van dank aan
onze organisator Herman Allegaert die zijn taak prima vervuld
heeft. Proficiat aan allen I
lEPER

BESTUURSVERKIEZING
Het nieuw bestuur is als volgt
samengesteld : voorz. : Grillet
Rafael, Dehaernestr. 35 ; sekr. :

van zijn ongeval zal de sekr. instaan voor de financiële verrichtingen van de afdeling. Voor de
rest kan de financiële toestand
van de afdeling gezond genoemd
worden.
Kant. bestuursfeest : zal zeker
niet kunnen plaats vinden voor de
bestuursverkiezingen. Er zal later
over gepraat worden.

iflLinD€R
JUNI
6.
9.
10.
11.
10.
15.

Schoonaarde : Bestuursverkiezingen om 20 u. in zaal
Mikeno.
Gent (wijk Muide) : Vergadering om 20u, Meulestedestwg 330.
Gent (wijk Centrum) : Vergadering om 20u30 in café
Métropole, Koornmarkt.
Gent (wijk Zuid) : Vergadering om 20u in café Monopole,
Elisabethlaan.
I\^erelbeke : Koffietafel voor gepensioneerden in zaal
Rola om 15 u.
I\4aldegem : Kolportage. Verzamelen aan het Gemeentehuis om 9 u. 30.

IJZERBEDEVAART
Overmere legt een autobus in.
Inschr. in café Den Boerenkrijg.
Prijs : 100 fr. Vertrek : 7u15.
SCHELDE-DENDER-DURME
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdagen in het Dendermondse:
Ie en 3e woensdag, 16 tot 17 u..
Grote Markt 18, tel. 21.25.94 ;
2e en 4e woensdag, 16 tot 17 u.,
Kon. Albertlaan 133 (St-G.), tel.
21.39.80 ; 4e woensdag, vanaf 17
u. 30, Oude Vest 123, tel. 21.32.67.
Vrijw. verzek. zelfst. : 650 fr.
(gepension. : 550 fr.).
SCHOONAARDE
IJZERBEDEVAART
Cauchie Luc, Molenkouterstr.
44, tel. 052/42.36.50 organiseert
voetreis, vertrek op donderdag 26
juni om 20 u., terug per autocar.
ST-NIKLAAS (Arr.)
SCHAARBEEK : 8 JUNI
Zoveel mogelijk met autobussen
optrekken ! Prijs : 100 fr. Verzamelen : Lijn 1 : 9u, Stadhuis StNiklaas, 9u15, Hamme, Tweebruggenplein,
9u35,
Dendermonde,
Makt ; Lijn 2 : 8u30, Zwijndrecht,
Vlaams Huis, 9u, Bornem, kerk,
9u35, Dendermonde, Markt ; Lijn
3 : 9u30, Buggenhout, kerk, lOu,
Lebbeke, kerk. Deze 3 lijnen verzamelen om lOu aan Lebbeke,
kerk. Inschr. bij Guio Pauwels,
Sportstr. 11, Waasmunster (052/
47.84.16) tot uiterlijk 5 juni.

WAARSCHOOT
FLEMING-AVOND
Op 7 juni a.s. Het bestuur deelt
mee, dat alle gepensioneerden en
minder-valieden een korting van
50% op de toegangsprijs kunnen
genieten.
WETTEREN
ZIEKENFONDS FLANDRIA
SCHELDE, DENDER, DURME
Zitdag : elke woensdag van 13
tot 14 u.. De Klokke, Kon. Astridlaan 27, tel. 091/69.28.81. Vrijw.
verz. zelfst. : 650 fr. (gepension.
550 fr).
WETTEREN
SCHAARBEEK
Wij nemen massaal deel aan de
TAK-betoging op 8 juni, houdt van
nu af reeds deze datum vrij ! Samenkomst aan De Klokke. Verdere
inlchtingen zullen nog verstrekt
worden.
IJZERBEDEVAART
De Vlaamse Vriendenkring De
Klokke, in samenwerking met VOS
en VTB-VAB, richt een busreis
in naar Diksmuide op 29 juni e.k.
Wij vertrekken aan IDe Klokke om
8 u. Op de terugreis wordt er gestopt in het Boudewijnpark te
Brugge. Inschr. : Lok. De Klokke
of bij Van Nuffel Marcel, F. Beernaertsplein 58/2.
ZOTTEGEIVI
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdag : woensdag, 17 tot 18 u.,
Hospitaalstr. 87, tel. 60.20.65.
Vrijw. verzek. zelfst. : 650 fr.
(gepension. : 550 fr.).

JUNI
14.

leper : Jaarlijks feest om 20 u. in zaal van het Jeugdsta.
dion, Leopold lll-laan. Tafelrede door volksvert. V. Anciaux. Gerard Debrabander zorgt voor humoristische
Vlaamse spreuken, op dia's vastgelegd. Prijs : 150 fr.

22.

Harelbeke : Familie-uitstap naar het prov. domein « De
Palinghoek ».

Devos Robrecht, Rijselstr. 123 ;
org.-prop. : Deleu Norbert, Dikkebusseweg 164; penningm. : Braem
Jo, Slachthuisstr. 29 ; soc. dienstbetoon : Vergauwen Mieke, Vaubanstr. 3. Maken verder nog deel
uit van het bestuur en de werkgroep : Vandenbiicke Roger, Lerooij Pieter (KOO), Carpentier Jan
(gemeenteraad), Cherchey Hendrik, Devolder Jozef, Dambruyne
Jano, Oewaele Gilbert, Lambeets
Dirk, Deroo Jean-Plerre, Devos
Jerome.
8 JUNI : BETOGING SCHAARBEEK
De oorlog duurt voort, derde
slag om Schaarbeek. Alle strijdende Vlamingen worden ver-

wacht om 8u op de Grote Markt te
leper, van waar we doorreizen
via Roeselare naar Brussel, alwaar
we een grootse rijkswacht-parade
zullen kunnen aanschouwen. Daar
het geen gezondheidswandeling
naar Halle betreft, is uitgangskledij ongewenst. Ambiance verzekerd.
GULDENSPORENVIERING
Op 28 juni om 14u op de binnenkoer van de Lakenhallen optreden van de groep «De Kornet»,
het St-Niklaas mannenkoor, StMaartens jeugdkoor en van de
Scherminckel. Regie : Remy Van
Duyn. Gelegenheidsrede : VIc Anciaux.
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KOKSIJDE
ZEEDIJK : HERSTELLING
Onze zeedijk, vorig jaar door stormen erg gehavend, zal hersteld
worden. Volksvert. Emiel Vansteenkiste kreeg hierover bericht
dat het dossier van betoelaging
ondertekend werd. Hopelijk kunnen deze werken snel beginnen.
IJZERBEDEVAART
Herdenkt onze Vlaamse gesneu.
velden op 29 juni. Hopelijk zal ons
gemeentebestuur een bloemenkrans laten neerleggen bij het
IJzermonument.
IN MEMORIAM
Het afdelingsbestuur
betuigt
zijn diep medevoelen aan haar
voorzitter mevr. Van Eecke en
achtbare familie bij het afsterven
van haar geliefde schoonmoeder
Julia Demoor weduwe Jeroom Van
Eecke, tevens moeder van wijlen
Eric Van Eecke, vorige voorzitter,
onlangs overleden te Reninge.
KORTRIJK
NIEUW BESTUUR
De verkiezing heeft plaats op
vrijdag 6 juni in 1302 tussen 18
sn 22u.
MENEN
BESTUURSVERKIEZING
Vlamingen gezocht 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.
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Sinds een tweetal jaren bestaat
er in Menen een Vlaams onafhankelijk ziekenfonds dat goed georganiseerd is en een uitstekende
service verleent. Kontakteer de
plaatselijke afgevaardigde Roland
Tanghe, Grondwetstr. 55 of ten
kantore bij mevr. J. Deleu-Vanhaute, Wahisstr. 117. Het kantoor is
open elke donderdag van 9 tot
12 u. en van 14 tot 20 u.

ning van onze penningm. H. Vanhaute, Kard. Cardijnl. 42, Menen,
nr 000-0460849.02.
LOKAAL . DE BEIAARD »
Zeer dringend een nieuwe lokaalhouder gezocht voor ons VUlok. De Beiaard, Kortrijksestr. te
Menen. De lokaalhouder mag het
lokaal openhouden gedurende de
hele week of alleen gedurende de
weekends. Voor allerlei voorwaarden, gelieve kontakt op te nemen
met dr Wilfried Vanholme, Stationsstr. 42, tel. 056/51.17.70.
OUDENBURG
BESTUURSVERKIEZING
Heeft plaats op 17 juni en Jaak
Vandemeulebroucke zal met zijn
dia's over federalisme de avond
opluisteren.
POPERINGE
BESTUURSVERKIEZING
Had plaats op 11 mei en gaf
volgende uitslag : voorz. : Vandoorne Tony ; ondervoorz. : Verbiese Henri ; sekr. : Malesijs Guillaume ; penningm. : Ryckbosch
Bert ; prop. : Dhondt Paul ; org. :
Willems André en Dequidt Henri ; dienstbetoon : Sohier Rik ;
VUJO : Devos Henri.
OVERLIJDEN
Pijnlijk getroffen door het overlijden bij een smartelijk ongeval
overkomen aan mej. Bonte Imelda, 31 jaar, bieden de afd. Poperingen en de kern Westouter aan
de diepbeproefde familie haar
diepvlaamse rouwbetuigingen aan.
VARSENARE
DIENSTBETOON
Wendt u tot één van onze bestuursleden. Zij zorgen voor de
verdere afhandeling van uw zaak.
Spreekuur oud-volksvert. Piet
Leys op zaterdag 7 juni van 10 tot
11 u. ten huize van Guido Patrouille, Zandstr. 29.

GEMEENTEVERKIEZINGEN
Stortingen voor de gemeenteverkiezingen van volgend jaar
kunnen gebeuren op de postreke-

ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA

MEDEGEDEELD

Tipische GNLE-artikelen
O.a
Graalbeweging,
Grangers,
Grangers AB, Grave Jans-dijk,
great rebellion. Grote Prijs der
Nederlandse Letteren, Gunterlingen, Gruppo 61, Gruppo 63, Gruppo N, Gruppo T, Walter de Gruyter & Co, Ter Haagdoornheide, Die
Haghespelers, Hagia, Triada, Halewijnstichting, Hamburger besprekingen,
Hamburger
postbode,
Hamburg-Amerika-Paketfahrt
AG,
bacil van Hansen, Hanser Verlag.
Belangrijke artikelen
O.a Gouda, Goya, Gracchus, El
Greco,
Groenland,
grondwet,

GROTE NEDERLANDSE LAROUSSE
Deel XI (van Gory tot Herp) van
de Grote Nederlandse Larousse is
reeds ettelijke weken geleden
verschenen, zodat men wel mag
zeggen dat de uitgevers zich aan
hun belofte — regelmatige verschijning — houden.
Deel XI telt 716 bladzijden, 11.117
trefwoorden met meer dan eens
zo veel betekenissen, 2.298 illustraties en 32 kaarten in zwartwit. Het deel telt nog 24 bladzijden kleurillustaties waaronder zes
kaarten.
Belangrijkste artikelen uit deel 11
— Gotiek en gotisch (7 biz., 31 illustraties, 1 blz. in kleur met
kaart).
— Goud -f samenstellingen (16
blz., 282 tw).
— Graan + samenstellingen (5
blz., 95 tw, 17 illustraties met
kaart).
— Graf + samenstellingen.
— Grammatika.
— Gras -I- samenstellingen.
— 's Gravenhage (4 blz., 19 ill., 2
plattegronden, 1 kleurbiz.).
-f 14 samenstellingen met Haags.
— Griekenland (29 blz., 98 ill. zw.wit, 2 blz. in kleur, 3 kaarten, 1
grafiek, 12 kaarten in kleur).
— Groenten (met 1 blz. tabel over
energiekalorieën, mineralen en vitaminen en 1 p. kleur (52 groenten).
— Grond + samenstellingen.
— Groningen (7 blz., 28 ill., 1
kaart in kleur, 2 plattegronden, 1
blz. in kleur).
— Groot-Brittanië (-33 blz., 22
kaarten, 1 kaart in kleur, 1 grafiek, 2 blz* ill. in kleur, 140 ill.).
^— Hasburg (8 blz., stamboom, 3
aarten, 12 ill.).
MH>^— Handel + samenstellingen (11
z., 194 tw., 20 ill.).
Hart +
samenstellingen (8
ilz.).
Hebreeuws (4 blz., 10 ill.).
i^
Henegouwen (3blz., kleurbiz.,
"^Tifeurenkaart, 12 ill., tabel).
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Via de bestuursleden kunt u uw
lidmaatschap of deze van uw kennis doorgeven.

PROPAGANDA
Personen die bereid zijn mee te
helpen aan de propaganda op
plaatselijk vlak, worden verzocht
zich kenbaar te maken aan onze
propagandist Guido Patrouille.
IJZERBEDEVAART
Affiches zijn te verkrijgen bij
de voorz. Willy Rovers, Fonteinbeekdreef 20, tel. 050/31.71.61.
SOC. DIENSTBETOON
Hervé Vandamme, St-Maartensplein 2 ; Noël Lecompte, Beselarestr. 109 ; Jef Glaeys, Ten Brielenl. 108.
WERVIK
ZE KONDEN HET NIET LATEN...
...de propagandisten van het
ABVV om tijdens de sociale verkiezingen in één van de belangrijkste firma's in het Nederlands
én het Frans reklame te maken
voor hun vakbond. Het adres van
de uitgever was « Rue St-Jacques,
leper ». Wij herinneren ons nog
niet zolang geleden in « Voor Allen », dat de Vlaamse strijd een
sociale strijd is en dat de flaminganten daarvoor geen oog genoeg
hadden. Wij zijn benieuwd te vernemen welke hun motivering is
om in een eentalige Nederlandse
stad, die dan nog in een moeilijke
strategische
ligging
verkeert,
tweetalige propaganda te voeren.
Misschien zouden ze Wervik graag
met Komen gefusioneerd zien !
IJZERBEDEVAART
Indien u nog geen affiche hebt,
wendt u dan tot Aimé Vandamme,
Speiestr. 85.
LEEUWEVLAGGEN
Op 29 juni en 11 juli hangt elke
zichzelf respekterende Vlaming de
leeuw uit. Op dat vlak is er te
Wervik de laatste jaren iets ten
goede veranderd, toch kan het nog
altijd beter. Zich wenden tot de
VU-bestuursleden.
BERICHTEN VAN DE VLAAMSE
SOC. ORGANISATIES
Vlaams Ziekenfonds West-Flandria : zitdagen voor Wervik : elke
2de en 4de vrijdag van 18 tot 19u
30 bij Coudyzer Maurits, Magda-

Groot-Griekenland,
Grünewald,
Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, gulden, Guldensporenslag,
Gulden Vlies, Guyana, Haarlem,
Hatiti, halfgeleider, Frans Hals,
Hamburg, hamer, Hamito-Semitisch, hand, Hannover, haring, harmonie + samenstellingen, Hasselt, haven, Hawai, Hegel, heraldiek (2 kleurbiz.).
Deze Larousse.is een uitgave van
Heideland-Orbis nv, Grote Markt
1, 3500 Hasselt. Per deel : 1.595
fr. (gebonden, met fraai olijfgroene omslag met goudopdruk).
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DOSFELINSTITUUT
MIS ZE NIET I

DE LAATSTE PUBLIKATIES
VAN HET
DOSFELINSTITUUT
DOSFELDOKUMENTEN
nr. 12 : . ONTWIKKELINGSHULP IN TEORIE EN PRAKTIJK •
een zeer nuttige gids in deze materie. Bijna uitverkocht
(nog 50 exemplaren). Prijs : 100 fr.
nr. 13 : . BEVOLKING EN RUIMTE •
een konkreet dossier over de bevolkingstoestand, de ruimtebezetting en de problemen van de oude steden. Prijs : 100 fr.
Verwacht : « Een dossier over de energietoestand ».
DOSFELNOTA'S
steeds aktueel
nr. 6 : « Reklame in de TV »
nr. 7 : « Analyse van onze verkeersproblematiek »
nr. 8 : « De parlementaire vertegenwoordiging van de Brusselse Vlamingen ». Prijs per nummer : 30 fr.
Deze uitgaven zijn te bekomen door storting van het verschuldigde bedrag op bankrekening nummer 430-0835551-81
(Kredietbank) van het Dosfelinstituut te 1000 Brussel.

lenastr. 75 ; Zandvoorde-Geluveld:
elke 3de zaterdag van 9 tot lOu,
bij Verbeke Wilfried, Zandvoordedorp 22. Agevaardigde : Jef Claeys
Ten Brielenlaan 108, Wervik.
Vlaams sindikaat : voor inl. en
lidmaatschap : z.w. tot Vandamme
Hervé, «it-Maartensplein 2. Elke
Vlaming zal het zichzelf als een
plicht opleggen deze organisatie

te steunen door zijn persoonlijk
lidmaatschap.
Vlaamse soldatendienst « Ik
dien » : indien u onder de « wapens » geroepen wordt, laat ons
dit dan weten. U krijgt van ons
heel wat interressante informatie.
Het is van belang ook tijdens uw
soldatendienst te weten welke
rechten u hebt !

— UITGAVEN —
HINGENE
Een vrij uitgestrekte gemeente aan Rupel en Schelde is ongetwijfeld
Hingene in Klein-Brabant. Ondanks de nabijheid van de drukke en nijverheidsintensieve rijksweg Temse-Breendonk heeft dit dorp, gelukkig,
zijn landelijk karakter weten te bewaren.
Luk Rochtus schrijft over die gemeente in de brochure met bovenstaande titel, nr 186 in de Vlaamse Toeristische Biblioteek.
Hngene, dat nog bossen bezit en wielen (meertjes als overblijfsel van
vroegere dijkbreuken), met hun flora en fauna, vraagt uw aandacht.

JAN BAPTIST DAVID
Honderd jaar is het geleden dat het Davidsfonds werd gesticht. De bekende Vlaamse kultuurorganisatie ontleende haar naam aan een der
grondleggers — samen met Jan Frans Willems e.a. — van de Vlaamse Beweging in de vorige eeuw. Naar aanleiding hiervan is nu in de
Vlaamse toeristische Biblioteek de brochure met bovenstaande titel,
nr -84 in de reeks, verschenen, geschreven door Arthur Lens, stadsarchivaris van Lier, die ons van kanunnik David een uitvoerige biografie
heeft bezorgd, evenals hij in dezelfde uitgavenreeks enkele maanden
geleden gedaan heeft voor een ander beroemd Lierenaar, Tony Bergmann.

TESSENDERLO... DOOR HISTORISCHE BRIL BEKEKEN
Een belangrijke Limburgse gemeente, voornamelijk bekend als industriecentrum, was nog niet aan de beurt gekomen in de Vlaamse Toeristische Biblioteek, want niet alleen ekonomisch maar ook toeristisch
is Tessenderio het bezoeken waard. Dat heeft Jos Bosmans bewezen
in ae brochure met bovenstaande titel, nr 187 In de voornoemde uitgavenreeks.

NATIONALE
Tieltsesteenweg 12

BEVLAGGINGSAKTIE
8780 - OOSTROZEBEKE

Losse nummers van de Vlaamse Toeristische Biblioteek zijn, zolang de
voorraad strekt, te koop in al de VTB-boekhandels tegen 30 fr. per
exemplaar (32 fr. als over de post moet worden toegezondt'i). Men kan
daar ook inschrijven op een abonnement voor twaalf achicu eenvolgende
nummers tegen slechts .^00 fr., verzendingskosten |pÉi^.apen. Zulk
abonnement kan op ieder ogenblik ingaan.
'
j-^-^^'
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VANAF HEDEN START

SUCCES KLEDING MEYERS
ANTI-ENFLATIE PRIJZEN!
EEN SUPERPROMOTIEVERKOOP TEGEN

VEEL BETER DAN PRIJZENSTOP...

PRIJSAFSLAG AAN AL ONZE AFDELINGEN I

NU REUZENKOOPJES
AAN ONZE AFDELINGEN DAMES-, HEREN- EN KINDERKLEDING.

NU NAAR NIEL
l)W RITJE KOMT ER DUBBEL EN DIK UIT!

DAMESKLEDING
DAMESMANTELS
Volle rekken uit te kiezen

VANAF 2 . 0 0 0 f
DAMESREGENMANTELS
Enorme keuze uit meer dan
1.000 stuks
' 4 AC A £

Slechts I . ^ D U 1

De allernieuwste modellen in
alle denkbare maten.
Tientallen modekleuren
Waarde 2.895 fr.
« E AA £

SOUS-PULLS EN BLOEZEN
Duizenden stuks.

Vanaf 1 9 9 f
DAMESKLEEDJES
Meer dan 1000 riante modellen
NU MET
IQO/o en 2 0 % KORTING

DAMESROKKEN
0«lw

DAMESBROEKEN
Ongelooflijke keus tegen
MEYERS
FABRIEKSPRIJS

550 f

: WAARDEBON VAN 1.000 F 1
1
1

bij aankoop van een damesmantel of regenmantel vanaf 3.995 fr.

1
|

1

Naam

1

'

Straat

.

Gemeente

1
1

Niet geldig op ESKAM CADEAUPRIJS of
met de Super «S .-kaart

|
|

1
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|

Nr
postnr

20%

LUXE HERENBLAZERS
Een nooit geziene keuze.
Nu

1.500 f

Slechts 500 stuks in de nieuwste modedessins met een
waarde tot 2.995 fr.
^ AAC

1

Nu 1 I 9 9 D

f

1000 stuks van « Diolen »

Nu 595 f

KORTING

HERENBROEKEN
Wol en Terlenka. Luxe kwaliteit.

Nu 850 f

OOK OP ALLE PRIJZEN
BENEDEN DE

ZEKER IN «JEANS» EN
«VRIJE TIJD» KOSTUMEN,
IN VESTEN EN ANORAKKEN,
ZOWEL VOOR JONGENS
ALS VOOR MEISJES ZIJN ER
NU ECHTE KOOPJES TE
DOEN!

[

VANAF YANDAAC BETEKENT
KINDERKLEDING ZEKER
«SUCCES KLEDING»

•

1.500 f

HERENBROEKEN

1.000 F

f

SPORTVESTONS
Meer dan 1000 stuks.
Moderne snit.
Nu

SPORTVESTONS

VOOR ALLE JONGENS- EN
MEISJESKLEDING
GENIET U NU

Nu 1 . 9 0 0 f

Vanaf

REUZE KORTINGEN
en
FABRIEKSPRIJZEN
op gans onze
KINDERAFDELING
uitgezonderd op
Eskam Cadeauprijzen

MOUSSE REGENMANTELS

Fantastische keus

HERENKLEDING

KINDERKLEDING

JEANS en VRIJETIJDKOSTUUMS. IMITATIE
LEDEREN VESTEN,
WEEKENDKLEDING, NU
TEGEN MEYERS
FABRIEKSPRIJZEN!!!
SPECIALVKOSTUUM PROMOTIE"
Bij afgifte van deze bon betaalt U alle kostuums getekend aan 3.750 fr. - 3.995 fr.
en 4.250 fr.
Nu slechts S i U l l U f
Z O N KADO HEBBEN WIJ NOG
NOOIT GEGEVEN I ! !

SUCCES KLEDING MEYERS
DE BELANGRIJKSTE KLEDINGSZAAK IN VLAANDEREN
A . DE LANGLESTRAAT 2 — 1 4
O P E N ALLE D A G E N V A N 9 TOT 20 U U R •

Z A T E R D V A N 9 TOT 18 U U R •

Z O N - M A A N - EN FEESTDAGEN

Op dinsdag, woensdag en donderdag is het bij Succes Kleding Meyers nog rustiger, nog gezelliger winkelen

Jaarlijkse vakantie: gesloten van 21 juli tot 18 augustus

GESLOTEN

DCXK^h

» Ik vind het niet erg dat de mens
van de wereld verdwijnt ».

De aprri- en meimaanden zijn
voor de oorlogsgeneraties namen
met een onheilspellende klank,
want mei 1940 was de maand
van de grote veldtocht in WestEuropa, toen de Duitse legers
Nederland, België en Frankrijk
onder de voet liepen.
April 1945 luidde de godendeemstering van het Derde Rijk In.
Over die periode bestaat reeds
een hele literatuur, ook omdat
men lange tijd twijfelde aan de
dood van de hoofdfiguren van

deze danteske dagen in Berlijn
en later even grote twijfel heerste
over
de
omstandigheden
waarin zich het einde van het
Derde Rijk en van zijn stichter
voltrok.
Lew Besymenski, in 1945 staflid
van het Rode Leger te Berlijn
(die dus de ondergang van het
duizendjarige (sic) rijk van dichtbij meemaakte) werd belast met
een onderzoek naar de verdwijning van Reichsleiter Martin Bormann, een figuur die pas na 1945

als een van de invloedrijkste
personages van het nazirijk naar
voor trad, na tot dan toe slechts
achter de schermen te hebben
geïntrigeerd (Borman was een
meesterlijk intrigant) en daardoor een onvermoede machtspositie innam bij zoverre dat alleen hij op de duur besliste, wie
er door de Fuhrer zou ontvangen
worden en wie niet. De prominenten van het nazi-forum als
Goering, Goebbeis, Himmler e.a.
konden op de duur slechts via
een
quasi-almachtige
Bormann
bij de Fuhrer geraken
Het resultaat van Besymenski's
onderzoek is een boeiend relaas
van 236 biz. op basis van een
klein notitieboek, gevonden door
soldaten van het Rode Leger te
Berlijn, dat later een autentiek
notitieboek van Bormann bleek te
zijn en van Besymenski's onderzoek zelf. Dit onderzoek omvatte
behalve de lezing van een groot
aantal rapporten en boeken over
de betrokken figuren en toestanden ook heel wat vraaggesprekken van de schrijver met zowel
Duftse als Russische oog- en
oorgetuigen.

TWEE LITERATUREN OF ENE ?

Dat vraagt prof. R.P. Meijer (Zwolle 2 januari 1926), thans hoogleraar Neerdandistiek aan de universiteit van Londen, zich af met
betrekking tot de Nederlandse en
Vlaamse letterkunde, In het jongste nummer van « Septentrion »
(Vierde jaargang, nr 1/1975). Deze
• Revue de la culture néerlandaise » wordt uitgegeven door de
vzw «Stichting Ons Erfdeel ». De
bedoeling is, de Nederlandse kuituur meer bekendheid bij de
Franssprekenden te geven en aldus een betere verstandhouding
in de hand te werken.
Professor Meijer vertelt inleidend
de klassieke taaianekdote over de
« Belgische taal » deze keer n.a.v.
de vertoning te Londen van Hugo
Claus' « Vrijdag », vertaald in het
Engels. Uit de aan de toeschouwers verstrekte informatie over
de auteur bleek dat deze niet alleen in het Nederlands en het
Frans schreef maar ook in het
« Belgisch • .
Hij komt na een hele zwerftocht
doorheen onze literatuur, onze
essayisten
en
kultuurhistorici
vanzelfsprekend tot het besluit
dat er slechts één literatuur bestaat, de Nederlandse uiteraard.
We vestigen graag uw aandacht
op enkele belangwekkende bijdragen in dit nummer : Le cléricaiisme et ranticléricalisme en Belgique (Els Witte), Adnaan Roland
Holst (Jan van der Veght) met
enkele in het Frans vertaalde gedichten, Le gouvernement Tindemans face ap probième communautaire beige (Manu Ruys), René
Verbeeck (Willy Spillebeen) en
enkele in het Frans vertaalde gedichten, L'histoire du catholicisme hollandais (Yves Cazaux), Les
partis catholiques en Belgique et
aux Pays Bas (Joris Dedeurwaarder), • Les Flamands » de Manu
Ruys et les causes de son succes (Guy van de Putte). Liliane
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Wouters, Ans-Henry Deluy, André
Piot en Dolf Verspoor vertaalden
gedichten van Roland Holst en
Verbeeck.
Dezelfde Stichtmg Ons Erfdeel gaf
tegelijk een nieuwe aflevering uit
van Septentrion, revue de culture
néerlandaise (2), een blad dat geheel in het Frans de buitenwereld
informeert over het artistiek, kultureel, politiek en maatschappelijk
gebeuren in Vlaanderen en Nederland
In het eerste nummer van de 4e
jaargang wisselen artikelen over
literatuur en plastische kunsten af
met stukken als dat van Els Witte
over de tegenstelling klerikaalanti-klerikaal in de Belgische politiek en van Manu Ruys over de
regering Tindemans en haar kommunautaire problematiek. De vrij
korte bijdrage — er valt inderdaad
niet zoveel over te vertellen —
van de eerste kolumnist van « De
Standaard » eindigt op de bedenking dat dit land wacht op « een
pragmatische hervorming die zal
moeten leiden tot een soort federalisme met twee ».
Wie mocht twijfelen aan het belang van de voorlichtingstaak die
het tijdschrift « Septentrion » vervult, leze er in hetzelfde nummer
de studie op na van Herman Deleeck : L'emploi des langues dans
les entreprises flamandes. Het dekreet Vandezande i.v.m. de vernederlandsing van het bedrijfsleven
in Vlaanderen dat zo'n huilkoncert
verwekte in het Franstalige kamp,
wordt hier gesitueerd in het geheel van de taal- en sociale wetgeving en van de Vlaamse en sociale ontvoogdingsstrijd.

Het • dagboek » — het zijn eerder korte notities — gaat over
de periode van 1 januari tot 1 mei
1945, werkelijk dé periode in de
ondergangsevolutie
van
naziDuitsland. De auteur is er in geslaagd een zeer levendig portret
van Bormann te borstelen en ook
interessante karaktertrekken te
schetsen van andere hoofdrolspelers Maar het boek van Besymenski is vooral interessant omwille van de belichting van NaziDuitslands streven naar een afzonderlijke vrede met Engeland,
streven dat door twee namen
wordt omkranst, nl. Rudolf Hess
en de SS-officier Wolff, vertrouweling van Himmler. De zgn.
wanhoopsdaad van hless blijkt
een koel berekende poging tot
rechtstreekse
onderhandelingen
geweest te zijn, met volle toestemming van Hitler, die later
ook instemde met de geheime
kontakten met het Vatikaan, de
Intelligence Service en de Amerikaanse geheime dienst (Dulles).
Daarvoor alleen is dit werk interessant. Dat het gekoncipieerd
en geschreven is vanuit een ortodoks Sovjet-Russisch standpunt,
stoort geenszins ,ook al zal de
westerse lezer sommige bij de
auteur blijkbaar spontane appreciaties wel anders benaderen en
interpreteren.
In de « Hitlerwelle » is dit boek
een verademing en brengt het
nieuwe elementen bij. Zij die al
heel wat over het onderwerp hebben gelezen, zullen af en toe wel
even verrast opkijken Ze zullen
er de vooral op het einde onverholen Sovjet-propaganda op de
koop toe voor over nemen, (s.w.)
•

Abonnement : 30 FF, 250 BF, 17
Fl. PCR Nr 000-0907100-53 van de
Stichting « Ons Erfdeel » vzw,
8530 Rekkem.
(2) o Septentrion », revue de culture néerlandaise, zelfde adres en
nummer prk, abonnementsprijs :
250 fr.

De laatste notities

van

Martin

Bormann door Lew Besymenski —
240 biz. — Met verldarende
en met een lijst
rijkste

afkortingen

kumentair.

lijst

van de belangElsevier
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Vertaling uit het Duits

door drs. M.R.

Je kunt het verhalend proza van de bioloog-schrijver Martin
Hart vanuit verschillende hoeken bekijken. In de huidige
stand van de Nederlandse letteren lijken me daaromtrent
vooral twee gezichtspunten belangwekkend, namelijk de voorkeur voor een bepaalde vorm van realistisch of konventioneel
proza en de voorliefde voor het dier. De bekoring is groot om
beide aspekten met elkaar in verband te brengen. De nieuwrealistische dichters in Nederland — we denken vooral aan
Chr. J. van Geel, G. Brands, Judith Herzberg e.a — leggen
een bijzondere aandacht aan de dag voor het dier. Dat is ook
bij de prozaschrijver Anton Koolhaas het geval. In de Franse
dichtkunst van de jongste jaren komt het verschijnsel evenzeer voor, onder meer bij de sterk op de waarneming gerichte Francis Ponge van wie in 1974 het bekende prozagedicht
« Le Savon » in Nederlandse vertaling verscheen. Er is ontegenzeggelijk een verband tussen de voorkeur voor het dier
als literair tema en een realistische geesteshouding. In Martin Hart's novellenbundel . Het vrome volk » is dat verband
aanwijsbaar.
De dieren die in de genoemde verhalen optreden, worden
eigenlijk niet menselijk behandeld. Het gaat bij Martin Hart
in de eerste plaats om de wijze waarop de mensen het doden
van dieren verrechtvaardigen. Ze beroepen zich op argumenten, die hen door de godsdienst worden ingegeven om hun
wreedaardigheid goed te praten. In het verhaal . De bunzing ' wordt aangevoerd dat de bunzing een schadelijk dier
is en dat de dieren voor de mens geschapen zijn : • Wij
mogen met de dieren doen wat we willen, zo heeft God het
gezegd •. De schrijver geeft deze uitspraken weer om ze te
ironiseren. Zijn verhaalstof haalt hij uit zijn jeugdherinneringen. Hij neemt daarbij duidelijk afstand van het verleden en
laat de lezer goed verstaan dat hij niet meer gelovig is, al
laat het kalvinisme duidelijke sporen na in zijn gedragingen
en gevoelens. Martin Hart's ironie blijft een bepaalde warmte
behouden, die voortkomt uit een ietwat koel gehouden maar
daarom niet minder beangstigende bekommernis om de
mens. Op dat gebied wordt de verhaalkunst van Martin Hart
gedragen door een getemperde pessimistische toon, waarvan de ondergrond religieus is

'S
VOORKEUR VOOR OIEREH
Ook de mensen worden als dieren behandeld. Dat illustreert
het eerste verhaal uit de bundel « Het braakland ». Op een
fijnzinnige wijze wordt hier verteld hoe de oude Quack plots
doodgaat tijdens de preek van de dominee. Het is in al zijn
zachtzinnigheid een hard verhaal dat eindigt met het besluit:
« Maar de oude man is zo alleen en hij heeft het zo koud ».
Ook de dieren sterven eenzaam. Martin Hart beschrijft de
hardheid van de omgeving, waarvan de diepere kern in de
kalvinistische geloofsovertuiging ligt. Veel dramatischer is
het verhaal van een paard dat in de vliet gesukkeld was en
dat vecht tegen verdrinking. Het hoofdmotief van deze tekst
is de angst. De schrijver slaagt erin die angst op de lezer
over te dragen. Het verhaal is in de ik-persoon geschreven
Hoe objektief-realistisch het gebeurde ook weergegeven
wordt, toch krijgt het dier als het ware een menselijk karakter omdat het gezien wordt door de ogen van een naïef toekijkend kind dat sterk affektief op het gebeuren betrokken is.
Een oxim uit Amerika speelt in Gent. Het is een vernietigende tekst over de dood van een hond die in een Gents
laboratorium dat afhangt van het leger, helemaal opengesneden ingespoten wordt met een gifstof en daarna behandeld
met oxim, een anti-gifstof. Die martelscène wordt voorafgegaan door het verhaal van een lezing over gifgas dat de
schrijver als gedetacheerd militair gegeven had in een barak
te Vilvoorde waar het zogenaamde Belgische « Centre de la
recherche de l'ABC » in ondergebracht is. Martin Hart verbindt in zijn verhaal het schrijnende gebrek aan organisatorisch vermogen en de ongeëvenaarde slordigheid van de
Belgische legeroverheid met het nauwkeurig geregisseerde
sadistische vertoon in het Gentse laboratorium Het hele
verhaal krijgt nog een wrangene bijsmaak door het gesprek
tussen de schrijver en een militair tijdens de busreis van
Brussel naar Gent De Belg houdt niet op met zich te verontschuldigen over de gewetenloze slordigheid waarmee de
Belgen met hun landschap omspringen.
Het realistische proza van Martin Hart betekent helemaal
geen terugkeer naar het traditionele realisme Het is beslist
geen kunst om de kunst zoals in de tijd van de Tachtigers
Er is wel een duidelijke kentering merkbaar in het Nederlandse verhalend proza.
Het eksperiment neemt af. De nieuw-realistische dichters
zijn daarin de prozaschrijvers al enkele jaren voorafgegaan.
Hoe moet je die ontwikkeling nu interpreteren ' Het geloof
in de mogelijkheden en in de maatschappelijke funktie van
het verhaal komt terug.
Daaraan twijfelden de eksperimentelen zozeer omdat het
vertrouwen in de taal en de literatuur ondermijnd was.
Geloven schrijvers als Martin Hart en de hier al vroeger
besproken Bernard J. Sijtsma opnieuw in de samenhang van
de wereld, zodat ook het verhalen zinvol kan worden ? Mij
valt het wel op dat de nieuwe realistische verhaalkunst de
wereld herleidt tot de levenservaring van een vrijwel alleenstaand individu dat het bestaan bekijkt met een sterk relativerende blik. Die levenshouding wijst erop dat met het
realisme het vertrouwen in de werkelijkheid niet teruggekeerd is. Datzelfde scepticisme ligt waarschijnlijk eveneens
aan de grond van de realistische afkeer van het artistiek
eksperiment Blijkbaar wordt het herstel van de kommunikatie met de lezer via het verhaal als een belangrijk literair
winstpunt beschouwd.
Eugene Van Itterbeek

Marcuse.
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CANNES 7 5 : EKSPLOZIEVE FILNFOOR VOOR SNORS, ZAKENLUI EN FILMGEKKEN
De achtentwintigste uitgave van het « Festival International du Film »
in Cannes lokte alweer tienduizenden die zich op een of andere manier met het medium film (aanvaarden we voor een keer ook de omschrijving « Zevende Kunst » ?) verbonden voelen. Die konnekties
zijn gelukkig (soms ook helaas) zeer verscheiden. In eerste instantie
werd Cannes gedacht als een hulde en promotie van hoger vermelde
Zevende Kunst. Vandaag de dag staat zakendoen, keihard verkopen en
aankopen van pellikule, in glitterende hoofdletters centraal (bv. de
camp-reklame voor Norman Jewisons nieuwste prent « Rollerball »
vóór de majestieuze ingang van het mekka van de filmbizz : het Carlton Hotel, gelegen naast het « Palais du Festival » ; of de groteske boven de kust zwevende Zeppelin die Salkinds superproduktie « Superman » naar een scenario van Mario Puzzo, regisseur voorlopig niet bekend, aankondigt).
In al deze konsumptie-eksessen (een « deftige » kamer in hogeraangehaalde Carlton kost bijv. per dag net wat duurder dan mijn hele 15-daags
verblijf in deze kinemastad) valt het soms vrij moeilijk om te blijven
geloven in een filmkunst. Het komt ergens hard aan te moeten vaststellen dat films die precies een dergelijk handelssisteem verwerpelijk
en onmenselijk vinden, net het zelfde lot ondergaan en verhandeld
worden als een stuk vlees én aan de meest biedende.
Reeds in 1968 werd deze eskponent van het kapitalistische sisteem grondig op de korrel genomen : onder impuls van de in
Frankrijk gestarte studentenrevolte werd het Festival in dat jaar
zelfs stilgelegd. Een alternatief
festival « Quinzaine des Réalisateurs •• en « Perspectives du Film
Franpais » zijn daaruit voorgevloeid. Een belangrijke andere
stellingname was wel dat niemand
meer hoefde te betalen om de
films te zien. Ook kreeg de « marginale » film daar een kans. Kortom het kreatieve element in de
film kon weer aan bod komen.
Het is dan ook verrassend (en
niet zonder enige vreugde) vast
te stellen dat na zeven jaar « so3iété des réalisateurs -werking
ook in het officiële festival meer
en meer aandacht wordt besteedt
aan de niet louter ontspannende
of oogverblindende film. Dat dit
laar de gouden palm werd toegekend aan 'n Algerijnse film mag in
dit opzicht veelbetekenend heten
Het bekroonde Chronique des
Années de Braise van Mohammed
Lakhdar-Hamina is een meesterwerk dat zonder de ommekeer in
mei '68 zelfs nooit een officiële
invitatie zou gekregen hebben.
Een film uitnodigen en bekronen
die op een nobele en waardige
manier o.a. de kolonialistische
politiek van Frankrijk tot op de
grond ontmantelt, is niet enkel
een daad van tolerantie maar ook
van verzoening tegenover een vrij
recent verleden (1975 is niet voor
mets het Jaar van de Verzoening
geworden). Chronique des Années
de Baise is een drie uur lang durend epos van het Algerijnse volk
(van 1939 tot 1954) in hun bewustwording en motivering tegen de
Franse bezetter.
Nu is het werk van Lakhdar-Hamina nooit in de val van het politiekpamfletair gefilm gelopen. Integendeel op een rustige en waardige manier wordt hier een allesbehalve nobele bladzijde uit de
Frans-Algerijnse geschiedenis verhaald die duidelijk universeel bedoeld is. Hoewel de film drie uur
duurt, rijst er nooit één moment
verveling : je blijft steeds in de
ban van dit menselijk leed en heropstanding. Stereofonische klankband, machtige kleuren en cinemaskoop vormen de attraktiepolen
van dit diep-menselijk drama.
Voorlopig schijnt deze film nog
niet voor Belgische distributie te
zijn aangekocht. Iedereen kijkt
blijkbaar nog de financiële kat uit
de boom. Komen zal ie toch, het
IS nog nooit gebeurd dat een
Gouden Palm van Cannes kompleet genegeerd werd ; wanneer,
IS weer een andere vraag.
Hetzelfde probleem rijst bij de
film van Werner Herzog Jeder fur
Sich und Gott gegen Alle, een
briljante film die met liefst drie
prijzen lopen ging : Speciale Prijs
van de Jury, de (gedeelde) persprijs en ten slotte de Oekumenische Prijs, toegekend door een
katoliek-protestantse jury. Ook dit
werk zit niet dadelijk bij een Belgische distributeur. Deze film vertelt het leven van de legendarische Kaspar Hauser, de zogenaamde « volwassen-geboren baby »
uit het begin van de 19e eeuw. Na-

WIJ 18

dat een menselijk individu 20 jaar
lang opgesloten in een kerker
bleef, komt hij op een nooit achterhaalde manier in de wereld terecht, een wereld die hem leert
lezen, schrijven en denken, maar
omdat Kaspar er een magistraalnaïeve filosofie op nahoudt, zullen de mensen hem beschouwen
als de idioot van het jaar en uitstallen als een kermisattraktie.
Wanneer Kaspar door de heersende klasse uiteindelijk als een
soort revolutionair zal worden bekeken, wordt hij • door onbekende hand » vermoord. Een indringende film over de geestelijke
verknechting van mensen door
mensen uit machtsberekening en
tevens een schrijnend pleidooi
voor een betere kijk op gehandikapte mensen. De rol van Kaspar
Hauser wordt vertolkt door Bruno
S., zelf een geestelijk gehandikapte die — ondanks zijn beperkte middelen — een eigen ontroerende levensfilosofie heeft opgebouwd. Bruno S. is een « resultaat » van de nazi-periode. Over
zijn levensdrama werd 5 jaar terug door een andere Duitse kine-

ast Lutz Eischolz, een boeiende
semi-dokumentaire gemaakt. Misschien mag die film, Bruno, der
Schwarze wel eens op tv worden
vertoond. Eerste programmator
Eric De Kuyper doet precies alsof
enkel R.W. Fassbinder goede films
maakt.
De Hrijs van de Beste Regie ging
dit jaar naar een Kanadese regisseur Michel Brault voor Les Ordres (Costa Gavras kreeg eveneens een vermelding voor zijn
pseudo-politieke Section Spéciale)
eens te meer een film die niet
gemakkellijk onze bioskoopschermen zal halen (mijn verhaal wordt
eentonig maar de werkelijkheid is
nog erger).
Michel Brault is een Frans-Kanadees en zijn werk is een weerspiegeling van de ekonomische, politieke en sociale kloof die bestaat
tussen de frankofone en engelstalige bevolking in Quebec. Deze
toestand is voor ons zeer interessand omdat die min of meer
identiek is als de Vlaams-WaalseBrusselse verhoudingen alhier. Alleen zit in Kanada het Frans nu in
de verdrukte positie. Het ware dus
hoogst-interessant
mochten de
Vlaamshaters en Nolsadepten gekonfronteerd worden met deze
film : zij zouden natuurlijk driewerf foei aan de taaitoestanden
aldaar roepen niaar zouden wel
superdom en/of superracist moeten zijn om geen parallelen te
willen/kunnen trekken met de
Belgische situatie.
Les Ordres is een allesbehalve demagogische (cfr. Costa Gavras)
fiktiefilm over een echt gebeurd
« fait-divers » naar aanleiding van
een speciale veiligheidswet door
de Kanadese regering gestemd in
1970 die de veiligheidspolitie toeliet zomaar om het even wie te
arresteren : in eerste instantie
werden subversieve
elementen
van de Québec-libre-beweging gezocht maar meteen werden tal

Valerie Perrine kreeg wél een prijs voor haar vertolking in « Lenny »,
Dustin Hoffman (links) greep er net naast.

van onschuldigen voor een periode van 20 a 25 dagen in de nor
gedraaid. We maken de vernederende en wraakroepende behandeling mee van een tiental slachtoffers van deze repressieve wet.
Les Ordres toont op een verpletterende en onthutsende manier de
machteloosheid van het individu
tegenover het machtsmisbruik van

« Jeder fur sich und Gott gegen
Alle » : prijsbeest nummer één,
van Werner Herzog, te Cannes 75.
de wetgever en zijn uitvoerders.
Les Ordres is een prent waar je
toch wel even stil bij wordt, vooral als je dan aan Schaarbeekse
toestanden gaat denken.
De Amerikaanse aanwezigheid in
Cannes was dit jaar niet zo denderend. Toch één buitengewone
prestatie opgemerkt : Dustin Hoffman (maar de prijs voor de beste
mannelijke vertolking heeft ie
toch niet gekregen, die ging naar
de gekke Vittorio Gassman in
Profumo di Donna van Dino Risi)
als Lenny Bruce, de beruch-beroemde kabaretier uit de vijftiger
en zestiger jaren, in Bob Fosse
(denk snel terug aan Cabaret)
zwart-wit film Lenny. Ook een
film waarin intolerantie van konformisten voor randfiguren en
randideeën wordt ontleed. Als er
een konstante naar inhoud te Cannes waar te nemen viel, was het
wel die van een soort ontmaske-

ring van de geestelijke en geraffineerde inquisitie die onze hedendaagse maatschappij parasiteert
en soms zelfs domineert. De
zucht naar geestelijke vrijheid
houdt vandaag de dag heel wat
filmers aan het werk ; het alibi
van de materiële welstand gaat
voortdurend voor de bijl.
Daarom is een werk als Milestones van de Amerikanen Robert
Kramer en John Douglas, vertoond
tijdens de « Quinzaine des Réalisateurs », werkelijk visionair en
richtinggevend te noemen. Deze
drie-uurlange mozaïek van menselijk zoeken waarin de hedendaagse maatschappijstrukturen worden gevalorizeerd en herdacht is
een mijlpaal (milestone) in het
hedendaagse
marginale filmen.
Een zeldzaam positief werk waarin een briljant pleidooi voor het
leven en geluk wordt gehouden :
een meisje dat door haar burgerlijk milieu tot abortus gedreven
wordt, zal toch voor haar kind kiezen als zij naar een nieuwe levenszin toe evolueerd.
Minder positief, om niet te schrijven bedenkelijk was alweer de
Belgische
vertegenwoordiging
« Unibel » te Cannes. Deze kontakt- en promotiestand voor « onze » film was weer eentalig Frans.
Deze onbehaaglijke mentaliteit bereikte een hoogtepunt (!) tijdens
de perskonferentie na de voorstelling van Vase de Noces, een
film van eigen bodem die nogal
schandaal schopte : de vreemde
liefdesrelatie tussen een man en
een zeug ! Boeiend. Maar toen
een joernalist aan kineast Thierry
Zeno vroeg of dit soms een tipische bezigheid was van de Vlaamse plattelandsbevolking, was de
racistische en kleinzielige vernedering van ruim vijf miljoen Vlamingen volledig. In Cannes val je
dus van het ene uiterste in het
andere. Tegenstellingen
maken
het leven natuurlijk wel boeiend
maar ergens is er toch een limiet.
Ergens lijkt me die limiet bereikt.
Het feit dat er nu bommen door
« onbekenden » (officieel werd er
niets gelost) worden geplaatst, is
meer dan profetisch : de verloedering van menselijke waarden
blijft niet duren.
RONNIE PEDE

Donderdag 5 Juni — BRT
MAZEL TOV (1968)
Zacht-ironische film van Claude Berri, zich afspelend in een Joods milieu. Het is niet zozeer een zedenkomedie dan wel een genuanceerd
en van melancholie en humor doordrongen vatten van een levensmilieu en een bepaalde realiteit. Claude Berri bezit een gevoelige en
scherpe observatiegeest en weet sommige Joodse mensentypes knap
te karikaturizeren. Met Claude Berri en Elisabeth Wiener.
Donderdag 5 juni — RTB
PENSION MIMOSA (1934)
Eerste uit tien films ter herdenking van Fran^oise Rosay. Eén der beste
films van Jacques Feyder, haar echtgenoot. Drama dat de funeste invloed aantoont van de hartstocht van het spel.
Vrijdag 6 Juni — BRT
RUDE JOURNEE POUR LA REINE (1793)
Vanwege kineast René Allio een ontgoochelende fiem : moeilijk gekonstrueerd, op dusdanige manier gevizualiseerd dat fantasie en werkelijkheid nauwelijks van mekaar te scheiden zijn. Met Simone Signoret u)
de hoofdrol.
Vrijdag 6 juni — RTB
ZEMLIA (1930)
Meesterwerk van Dovjenko. « De Aarde » behoort tot de twaalf beste
films aller tijden, zowel voor de verhevenheid en grootsheid van de
sekwensen als voor de waardige en oprechte toon van het geheel en
de echt geïnspireerde poëzie.
Maandag 9 Juni — BRT
SWEET CHARITY (1968)
Showfilm naar Fellini's « Nachten van Cabiria ». Niettegenstaande haar
vele ontgoochelingen en haar groeiende afkeer voor haar beroep zal een
entraineuse blijven geloven in de echte liefde. Met Shirley McLaine.

Les Ordres » van Michel Brault, prijs van de beste regie.

Woensdag 11 juni — RTB
FRANCAIS, SI VOUS SAVIEZ (1972-73)
Tweede aflevering : Wereldoorlog I en de jaren dertig bereiden een
nieuwe wereldoorlog voor. Dwingt tot nadenken.
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SPRANKELENDE
STEELEYE SPAN IS TERUG

Samen met de koncerten van de
Bretoense nationalist en volkszanger Allan Stivell en ook van
Donovan rondde Steelye Span,
de Britse op middeleeuws geïnspireerde groep het seizoen af.
Zoals Fairport Convention hebben
ook zij een historische achtergrond met een stamboom van bekende musici. Alles draait sedert
de aanvang, nu reeds acht jaar
geleden, rond de talentvoile zangeres Maddy Prior en gitarist
Tim Hart, die de groep opbouwden. Ze startten samen als folkzangers in de tijd van Bob Kerr,
Donovan en ook de Zombies, met
wie ze goede vrienden waren.
Aangevuld uit ex-Fairport Tyger
Hutchins en Terry en Gay Woods
maakten ze een eerste album.
De Woods verdwenen korte tijd
daarna en werden vervangen door
folksuperster Martyn Carty. Na
suksesvolie toers en twee albums, bleef de grote erkenning
echter uit en verlieten Martyn
en Tyger de groep om het solo
te proberen, wat hen tot nogtoe
matig lukte. Bassist Rick Kemp,
nu reeds drie jaar in de groep,
vertelde nadien dat na enkele
maanden rust de groep weer op
toer Is. Hun vorige wereldtoer,
die ondermeer vorig jaar langs
Australië, Nieuw-Zeeland, de States en Canada ging, had erg veel
gevergd. In Engeland brachten ze
dit jaar twee uitverkochte shows
in het bekende Londense Albert
Hall en de Rainbow Theatre, en
in de States te gast op Don
Kirschner's « In Concert » TVshow, die ook bij ons tijdens
• Folilies » soms wordt geprogrammeerd. De elpee « Commoners Crown », die in januari dit
jaar verscheen, geeft een duidelijk beeld van wat de groep op
de planken brengt. De eerste
nummers vielen spijtig genoeg
wat moeilijk uit, daar Kemp een
bassnaar miste, en wegens late
proeven op de fakulteit, van repetitie niet veel sprake was.
De zwier kwam er dan toch in
en de zorgvuldig
uitgewerkte
show komt zo spontaan over dat
alles improvisatie lijkt. Eikeen
komt afwisselend aan bod met
zijn instrument, en de samenzang is enorm sterk, en overtreft met « Christus natum est »
Fairport's beste momenten van
vijf jaar terug. De fiddle van de
clownesk uitgedoste Peter Knight,
de dulcimer, slide- en gitaarklanken van Tim Hart, het drumwerk
van Nigel Pregum, Robert Johnson en de cowboyallures van
Rick Kemp, eerder bassist bij
Michael Chapman, vorige zondag
te gast op Binnen en Buiten, omlijstten pittig en zeer muzikaal
Maddy Prior's voka^l werk. Naast
Sandy Denny is ze een grote dame van de folk, waar zij echter
zonder schroom tussendoor zich
waagt aan Morrisdans en zwierige bewegingen van de ene zijde
'an het podium naar de andere,
ichalks en spontaan is ook telkens weer de ongedwongen sfeer
die de groep typeert, en even
plezierig bij het publiek overkomt. De middeleeuwse ballades
en bewerkingen van teksten en
melodieën lenen zich hiertoe uitstekend, en het afwisselend gebruik van rockeiementen tussendoor is welkom. Eind oktober
wordt van de groep een nieuwe
plaat verwacht, die samenvalt
met een uitgebreide toer door
Duitsland en de Nederlanden.

Onze foto rechts boven : Steeleye
Span aan het werk. Klown Peter
Kniight en Maddy Prior, charmant
en zonder schroom (foto Sergius).
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JESSE COLIN YOUNG
Naamgenoot van de alomgeprezen Neil Young is Jesse met zijn
liedjes
eerder
een
countryrocker, die Commander Cody en
de hele Californische scène benaderd. Dé grote
bekendheid
blijft blijkbaar uit, en het lijkt
niet dat hij met deze « Songbird » bij de grote hoop zal inlossen. Hij zet nochtans met
« Again » fijn in met Scott Laurence aan de piano, en bij de

tweede strofe bijgetreden door
uitstekende pedalsteel van Hank
de Vito, om dan wat soulgetint
met autobiografische tekst uit te
weiden over « Slick city », met
uitstekende vokale
begeleiding
doorheen trouwens het ganse album van Suzy Young en Jerry
Corbitt.
Fijn is de fiddle in de ballade
« Till you come back home •
door John Fenny, waarna Jesse
Colin met « Sugar babe » in Tom
Rush's countryfolk, wat hem goed

lukt, en hij In samenspel met de
piano een fijn solootje ten gehore brengt, om met wat zwakke
ragtime af te ronden. De flipzijde valt echter eerder tegen,
en de titelsong is duidelijk melodiearm, evenals het volgende
nummer. De elektrische gitaarsolo kan niets redden, noch het
zachte gevoelige einde. Titel en
piano in « Daniel » doen even
aan grootmeester Elton John denken, maar het subtiele en sterke
ontbreekt in dit anders degelijke

nummer dat in soulrock voor
Jesse Colin Young wat ongewoon
klinkt. Met « Josiane » is hij
terug zichzelf, de liedjeszanger
die zich af en toe vergallopeert
aan dingen die hij niet aankan,
en die dan toch weer naar zijn
stijl en oorsprong terugblikt.

13e Biënnale (wordt uiteraard om
de twee jaar gehouden). Toegang:
25 fr. (15 fr. voor jongeren van
25 jaar en groepen van minimum
20 leden) en vrij voor scholen In
klasverband en kinderen. Dagelijks van 10 tot 21 u. in juni en
augustus, tot 20 u. in augustus,
tot 19 u. in september, tot 18 u.
in oktober. Van 12 tot 16 augustus heeft tevens het Zesde Internationaal Jazz Festival plaats,
in het kader van het Festival van

Vlaanderen. Men bereikt Mlddelheim met de trams 7 en 15 en de
bussen 17, 26, 27 en 32.

25 JAAR MIDDELHEIM

reiskosten, des te meer daar
deze biënnale zelf reeds een uitgave van 8 miljoen zal vergen,
waarvan een gedeelte zal gedekt
worden door de toegangsprijs.
Men verwacht 150.000 bezoekers
voor deze dubbel-tentoonstelling
(de vaste
Middelheimexpositie
trekt doorgaans jaarlijks 100.000
tot 120.000 bezoekers).
Praktische gegevens : op 12
juni start de expositie « werkkomitee », op 15 juni start de

(WEA-Y-56.110)

SERGIUS

Het reglement voor de traditionele
Mlddelhelmwedstrljd
kan
men verkrijgen (n de Dienst voor
Toerisme, Suikerrul 19, telefoon
32.01.03 of 32.22.84.

In 1950 startte de stad Antwerpen — en meer in het biezonder
burgemeester
Craeybeckx,
die
stellig de bezieler van dit merkwaardig initiatief mag genoemd
worden — met de eerste biënnale in het Middelheimpark. Van
meetaf stond deze openluchttentoonstelling op hoog niveau, ze
baarde opzien in Europa en in
Amerika en heeft tot vandaag
toe een benijdenswaardige faam.
Dit jubileum wordt dit jaar herdacht met twee tentoonstellingen (het vaste Middelheimbezit
niet meegerekend) nl. een expositie van het zgn. werkkomitee,
waartoe negen beeldhouwers behoren, met elk drie beelden en
vijf schetsen. Het gaat om de
beeldhouwers Cornelissen, Dupon, Gentils, Kreitz, Macken,
Mazy, Minne, Poot en Puvrez, allen dragers van gevestigde artistieke reputaties.
De tweede tentoonstelling (13de
Biënnale) zal in het teken staan
van de hedendaagse beeldhouwkunst in Japan, India en Turkije.
Er wordt werk tentoongesteld
van zeventig kunstenaars, met
in totaal 120 beeldhouwwerken.
De werken werden ter plaatse
geselekteerd, daar de inrichters
terugschrokken voor te
hoge

Een voorbeeld
Hiroshima.

van

hedendaags

Japans

beeldhouwwerk

een monument

voor de atoomkinderen

te
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Deze duivel op wielen is de jonge venezuelaan Ceccotto, neofiet op
de omloop van Chimay. In de 500 cc-reeks liep het slecht af met zijn
boliede, maar in de 750 cc-race raasde hij als eerste over de streep.
Een jonge crack is geboren...

AZTEKEN-SPORT
De spektakeisport mag dan al een industrieel, negentiende eeuws verschijnsel heten, aan sport en spel heeft de mens altijd gedaan. Hij is
nu eenmaal de « homo ludens ».
Het is — voor wie het interesseert — wel boeiend eens te gaan kijken
wat de verschillende volkeren in de loop der tijden zoal deden op het
gebied van de sport, en welke plaats zij in hun kuituren inruimden
voor de sport.
Over de Grieken en de Romeinen hadden wij het al meer — en met
de olimpische spelen voor de boeg zal daarover binnenkort weer moeten gepraat worden.
Over de Azteken kan ook wel eens iets gezegd worden.
Iedereen weet wel dat zij een betrekkelijk hoogstaande beschaving
kenden in het huidige Mexiko, lang voor de komst van de Spanjaarden
in Amerika.
in die beschaving was ook plaats voor sport. Twee sporttakken bleken
zeer populair te zijn : de jacht (niet verwonderlijk, gezien haar utilitair
karakter) en tiachtli-spel.
Dit laatste was een soort balspel, waarbij een zware rubbelen bal in
het doel — een stenen ring aan de muur — van de tegenstrever
diende gebracht. Daarbij mochten noch handen noch voeten gebruikt.
Het moest gebeuren met knieën, dijen en heupen. De bal was zeer
zwaar. Om zich te beschermen waren de spelers bijna geharnast, en
dan nog waren dodelijke ongelukken niet zeldzaam. Een soort kombinatie blijkbaar van basketbal en basebal.
Twee zaken zijn hierbij interessant :
Ten eerste dat het spel voorbehouden was voor de patriciërs.
Ten tweede dat het aanleiding gaf tot weddenschappen, met vaak heel
grote inzet. Zo is het geval bekend van keizer AxaycatI die bij het
wedden de markt van Mexiko verloor.
Ook hier leert enig nadenken dat er eigenlijk weinig nieuws onder
de zon is.

TWEEMAAL BRAVO

RESULTATEN

Zoals de Vlaamse renners ieder
jaar op bedevaart gaan naar
Scherpenheuvel, zo
gaan
de
Waalse sportbeoefenaars
ieder
jaar naar « Notre Dame de Chèvrempnt ». Het is een traditie
geworden dat de sportlui bij die
gelegenheid iets schenken aan
de gehandikapten. Dit jaar is dat
allerhande
reëdukatiematerieel,
geschonken aan een school voor
gehandikapten in Luik. Het geschenk zal worden overhandigd
door J. Bruyère. Hier mag nog
eens onderstreept worden dat in
de sport veel misloopt, en dat er
veel potsierlijke
« hambras »
wordt verkocht, maar dat de
sportlui er toch altijd de eerste
bijzijn om minder gelukkigen een
helpende hand te reiken,
leder jaar worden de zg. dr.
Schweitzer-prijzen uitgereikt aan
mensen die zich verdienstelijk
maken in het streven, dat ook dat
was van de beroemde arts. De
prijs voor geneeskunde ging dit
jaar naar onze landgenoot dr.
Pierre Houssa. En dit heeft ook
wat met sport te maken. Dokter
Houssa was — en is — namelijk
de man die de sportbeoefening
aanwendde als terapie voor lichamelijk gehandikapte mensen. Hij
lag trouwens ook aan de basis
van de « spelen voor gehandikapten ». Wij denken dat de prijs bij
de goede man is terecht gekomen. Wij hebben veel aan te merken op de sport, maar niet op die
sport die middel is, en geen doel,
die de mens verheft, en niet verlaagt.

Er was een Chinees badmintonteam in ons land. Enkele Chinese
reserven hebben hun uiterste
best gedaan om onze kampioenen
ook een paar punten te laten scoren. Dat is normaal : het gaat
hier om beginnende dilettanten
tegen doorwinterde beroepsamateurs. Naar het schijnt zou deze
match « gearrangeerd » zijn door
niemand minder dan Leo den Andere, tijdens zijn verblijf
in
China, en zou de badmintonbond
zowat bevel hebben gekregen
deze « match » rap-rap te organiseren. Voor degenen die zouden durven denken dat de reis
van de Leo noch voor de Chinezen, noch voor Belgen, noch voor
de Vlamingen tastbare resultaten
zou opleveren, is hier het bewijs , : zij kregen allemaal een
stukje sport te zien.

ONVERSLIJTBAAR
Verleden week zag men het komieke schouwspel dat Gaston
Roelants, bijna veertig jaar jong,
een heel stel tegenstrevers afdroogde, waarvan hij (wat de ouderdom betreft natuurlijk) de vader zou kunnen zijn. Wat geen
bewijs is van de vlijt van de jongeren. Gaston is daarmee echter
niet tevreden. Hij wil dit jaar nog
het Belgisch rekord over de
10.000 meter verbeteren, én het
wereldrekord over de 25 km, en
volgend jaar wil hij er nog bij
zijn op de olimpische spelen te
Montreal. Wij zullen de laatste
zijn om te beweren dat het hem
niet lukken zal.

FIETSPADEN GEËIST
De mens is toch een komiek
beestje. Enkele jaren geleden
werden overal
de
fietspaden
weggebroken, omdat er toch niemand meer per velo reed. En
vandaag zijn er in alle grote steden optochten van honderden
fietsers die — terecht — de aanleg van fietspaden eisen. Er zijn
inderdaad vele redenen om al
eens meer de auto op stal te
laten, en de nodige verplaatsingen per fiets te doen. Maar door
het feit dat men op de rijbaan
moet peddelen^ is het een gevaarlijke onderneming. En door het
raam kijkende, vragen wij ons af
waarom vóór onze deur — en dat
is op veel plaatsen het geval —
niet één van de brede voetpaden
kan gereserveerd worden voor de
voetgangers, en één voor de fietsers. Of is dat te simpel ?

MENSWAARDIGER
Zondag won Herman Van Springel Bordeaux-Parijs, een wielerwedstrijd van 500 en zoveel kilometer lang. Er is een tijd geweest dat de overwinnaar als
een wrak over de aankomstlijn
wankelde, dat deelnemers overweg van hun velo stuikten, dat
Bordeaux-Parijs de « zelfmoord
van de koereurs » werd genoemd,
alleen goed voor afgeschreven
renners. En Herman Van Springel stapte fris als een hoentje
van zijn velo, en zag er veel minder moe uit dan de reporters die
hem stonden op te wachten. Hoe
zou dat komen ? De veel betere
medische begeleiding dan vroeger ? De rationelere training ?
Hoe dan ook : het is beter zo.
Want menswaardiger.

VAN DAG

DE KOUS IS AF
De kous is af. Eerst voor Vital
Loraux, die zijn laatste wedstrijd
floot. Hij was, hoewel in onze
ogen wat te veel op show belust,
ongetwijfeld een goed en autoritair scheidsrechter, en wij zien
niet zo direkt een evenwaardig
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opvolger. Tweede^ zaak die afgelopen is : de voetbalbeker van
België. Hij werd, zoals verwacht,
gewonnen door Anderlecht, dat
nu de beker der bekerhouders
zal spelen in plaats van de UEFAbeker. Voor Antwerp geldt het
omgekeerde. Anderlecht won met

O - 1, na een gelijk opgaande
partij, waarin van Antwerp een
doelpunt werd afgekeurd. Terecht
of ten onrechte : daarover zullen
de supporters van beide ploegen
nog wel wat te vertellen hebben.
Maar het doet niets ter zake.
Daarom...

•
MAANDAG : Cornelis werd
trainer bij La Louvière omdat het
dochtertje van de president zijn
portret op een prentje van de
« sjieken » «sympa » vond. En als
ge dat niet gelooft... # DINSDAG : De Amerikaanse politieagent Ben Huggard wou van Florida naar de Bahama-eilanden
zwemmen, maar moest zijn poging
staken na 212 km. Zo rap al ?
• WOENSDAG : Andermaal een
grote hoogdag vandaag. Er is
voetbal « oep den teevee ». Voor
de rest is er in België dus niets
te beleven # DONDERDAG : Een
van de voetbalbonzen op Europees
vlak zei dat de voetbaljongens de
eenheid van Europa al hebben
verwezenlijkt. Ontroerend zot #
VRIJDAG : Op te merken feit : de
fair-playprijs in de Belgische voetbalkompetitie gaat naar Eupen, en
Eupen is nochtans een klub die
degradeert. En die spelen altijd
« hard ». Zegt men... # ZATERDAG : De atleet Préfontaine kwam
om het leven. Hij had op dat
ogenblik teveel alkooi in het bloed.
Zou men dat fabeltje van sportlui
die nooit iets anders drinken dan
water niet opstoven ? # ZONDAG : Briek Schotte en Herman
Van Springel « klappen » Frans
voor de Waalse televisie, en Theo
Matty Vlaams. En dan zijn er nog
die zeggen dat de TV weinig echte ontspanning biedt #

TOT DAG
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EERSTE KENNISMAKING
MET DE ZON
Tot dusver werden enkele begrippen in verband met de aarde zelf min of meer duidelijk
gemaakt. Er is natuurlijk nog
oneindig veel meer over te zeggen, en in de toekomst zullen
bij gelegenheid ook nog een
aantal begrippen aan bod komen.
Wij verlaten nu de aarde, om
een blik te werpen in de kosmos, en een eerste, meteen het
meest opvallende objekt in het
heelhal, waar wij het even willen
over hebben, is de zon.
Dat zij belangrijk is voor het
leven op aarde, hoeft geen betoog : zij is onmisbaar voor het
leven op aarde. Zonder licht en
warmte zou er van leven geen
sprake zijn. De zon bepaalt daarenboven ons levensritme. Niet
te verwonderen dus dat zij door
heel veel volkeren en in alle
tijden beschouwd werd als de
godheid, en dat zij onder de
vorm van ontelbare simbolen
(zonnewagens, swastika, dieren
om er maar een paar te noemen)
op ee'n of andere wijze te maken
had met riten en godsdiensten.
Ook in de hoog ontwikkelde
godsdiensten zou men sporen
en elementen kunnen terugvinden van een of andere zonnekultus. Deze materie, hoe boeiend ook, behoort echter niet tot
het domein dat deze stukjes willen bestrijken. Evenmin als de
rol die de zon speelt in de astrologie bij voorbeeld.
Om ergens te beginnen, eerst
een aantal « numerieke » gegevens, die later hernomen worden
in een meer verklarende kontekst.
De zon is een ster, op een afstand van ongeveer 150 miljoen
km van de aarde.Die afstand is
niet steeds gelijk. Dat wisten
wij reeds uit de wetten van Kepler, waarover gesproken werd in
verband met de beweging van
de aarde om de zon.
De diameter van de zon bedraagt ongeveer 1,4 miljoen km,
en haar volume is ongeveer 1
miljoen maal groter dan dat van
de aarde. Daarmee is de zon
nog maar een kleine ster.
De massa van alle planeten die
om haar wentelen samen, bedraagt nog niet eens één duizendste van de zon zelf.
Tenslotte, wat de temperatuur
betreft : aan haar oppervlak
heeft de zon een temperatuur
van om en nabij de 6000°. Binnen in de zon zelf loopt ze op
tot vele miljoenen graden, en
ook rondom, in de zg corna,
heersen temperaturen van wellicht een paar miljoen graden.
Hier rijzen al onmiddellijk een
heleboel vragen. Vanwaar die
geweldige temperaturen ? Wat
betekent de zon als ster in vergelijking met andere sterren ?
Welke is de « relatie » tussen
zon en planeten ? Deze, en vele
andere vragen worden onder de
loep genomen in de volgende
bijdragen.
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Tl/-PROGR4MmK^
22.00 Televizier magazine.
22.45 Avro's sportpanorama.
23.10 Wekelijks gesprek met
de minister-president.
23.20 Nieuws.

8 JUNI

5 JUNI
NED 2

BRT

BRT
18.00 Paulus de boskabouter.
18.05 De familie Robinson.
18.30 Toestand '75. Ontwikkelingshulp.
19.10 Israëlistische - godsdienstige uitzending.
19.45 Nieuws.
20.15 Een bond voor het leven ? Een portret van de
Bond Beter Leefmilieu.
21.00 Pano '75.
21.50 Merkwaardige bomen.
21.55 Standpunten.
22.15 Première.
23.00 Nieuws.

NED 1
17.55
18.55
19.00
19.50
20.00
20.20
20.35
21.25
22.05

Voetbal : Finland-ltalië.
Nieuws.
Voetbal : Finland-ltalië.
Kortweg.
Nieuws.
Achter het nieuws.
Klaverweide.
Twee voor twaalf.
Ronnie
Corbett,
klein
maar dapper.
22.30 Achter het nieuws.
23.05 Den Haag vandaag.
Aansluitend : Nieuws.

NED 2
18.45 De minimolen.
18.55 Nieuws.
19.05 Kleine wonderen uit de
grote natuur.
19.25 Songfestival 1975 te
Eemnes.
20.00 Nieuws.
20.20 De wereld van Hedwig
Courths-Mahler.
22.15 The Cats op Rhodos.
22.35 Nieuws.

18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.10
22.00
23.05

Kortweg.
Nieuws.
Piste.
Nieuws.
Het verschijnsel Japan.
Gunsmoke.
The king of jazz.
Nieuws.

RTB
18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15

1, 2, 3... j'ai vu.
Sept sur sept.
La pensee socialists.
Antenne-soir.
Nieuws.
Wielrennen : de ronde
van Italië.
20.25 Neuf millions neuf.
21.40 De aarde. Russische film
(1929-1930).
23.00 Nieuws.

y^iym^
7 JUNI
BRT
18.00
18.05
18.25
19.45
20.15
20.40
21.30
22.15

Paulus de boskabouter.
Langoor, het eekhoorntje.
Prins Bayaya. Poppenfilm
Nieuws.
Uitzicht op zee.
Hitjournaal 1932.
Terloops.
Christie love. Nieuw
feuilleton.
23.05 Nieuws.

RIB
18.10
18.30
19.00
19.25
19.40
19.45
20.15
20.25
20.30
22.20
23.00

1, 2, 3... j'ai vu.
Attention école I
Erreurs judiciaires.
Antenne-soir.
Tips voor de konsument.
Nieuws.
Wielrennen : de ronde
van Italië.
Contacts.
Le grand jeu. Hommage
a Franpoise Rosay.
De filmmolen.
Nieuws.

NED 1
11.00
12.00
15.00
15.02
16.00
17.00
18.45
18.55
19.05
19.30
19.50
20.00
20.20
21.10
21.40
22.25
23.10

Teleac.
Schooltelevisie.
Nieuws.
Geknipt voor herhaling.
Jong geleerd, oud gedaan
De film van ome Willem.
De minimolen.
Nieuws.
De Flintstones.
Kareltje's kolderieke kapriolen.
't Zand 33.
Nieuws.
De wrekers.
De kleine kwis.
Brandpunt.
De wereld in oorlog.
Nieuws.

9.00
9.30
10.00
11.00
12.00
14.30
15.00
15.15
17.15
18.20
18.25
18.50
19.45
20.00
20.40
22.10
23.00

Doe mee.
Terloops.
Eucharistieviering.
Konfrontatie.
Zeven op zondag.
Voor boer en tuiner.
Het appelboommeisje.
Binnen en buiten.
Tienerklanken.
Paulus de boskabouter.
Het meisje van de TV.
Honger in de wereld. Do.
kumentaire.
Nieuws.
Sportweekend.
Een nacht In Venetië.
Operette van Johann
Strauss.
Première-magazine.
Nieuws.

NED 1
11.00
14.30
16.00
16.02
16.27
17.00
17.30
18.30
18.35
18.40
19.05
20.00
20.50
21.15
21.20
22.20

Eucharistieviering.
Teleac.
Nieuws.
Ti-Ta-Tovenaar.
Venezia '73. Straattoneel.
Vesper.
Bericht wilde ganzen.
Woord voor woord.
De minimolen.
De kinderen van nr 47A.
Studio sport.
Jennie.
Panoramiek.
Nieuws.
Markant-sport.
Pas de deux. Toneel van
Hugo Claus.
23.00 Nieuws.
23.05 Pas de deux.(Vervolg).
23.40 Suriname deze week.

NED 2
18.55
19.00
19.05
20.40
20.50
21.30
22.10
22.50

Kortweg.
Nieuws.
McCloud.
Simon Carmiggelt leest
voor.
Liedjes van Tom Manders
Thomas Mann : de tovenaar in beeld.
Tokkelen op de botte bijl.
Nieuws.

6 JUNI
BRT
18.00
18.05
19.00
19.45
20.15
20.40
21.30
22.15
22.25

Paulus de boskabouter.
ARD-muziekwedstrijd.
Trajekt.
Nieuws.
De dolle dertiger jaren.
De Pallisers.
Wikken en wegen.
Nieuws.
Een zware dag voor de
koningin. Frans-Zwitserse psychologische speelfilm (1973).

NED 1
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.10

De minimolen.
Nieuws.
Avro's Toppop.
Nieuws.
Kung Fu.
De gebroeders Hammond.
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Variétés.
Carrefour 17.
Follies.
Barbapapa.
Le francophonissime.
Antenne-soir.
Nieuws.
Suggestions.
La vie fabuleuse de Paul
Gauguin.
21.10 Folklore.
21.45 L'Eternita sogetta al tem.
po.
22.50 Nieuws.

9 JUNI

10.30 Des machines, des maTtres, des élèves.
15.25 Landbouwmagazine.
15.40 Interwallonie.
15.55 Ciao amici.
17.10 Spectacles.
17.40 A vos marques.
19.10 Pierrot.
19.15 Wielrennen.
19.45 Nieuws.
20.15 Le jardin extraordinaire.
20.45 Les Tartares. ItaliaansJoegoslavische
avonturenfilm (1961).
21.55 Show Don Lurio.
22.45 Nieuws.

21.55
22.35
22.45
23.00

Boy Dominic.
Doris Day.
Nieuws.
Bartje.
God zij met je, Jacky
Maddison.
Hier en nu.
The Community Singers.
Den Haag vandaag.
Nieuws.

NED 2
Teleac.
Kortweg.
Nieuws.
Beertje Colargol.
Rock-koncert.
Nieuws.
All in the family.
Missie naar Moskou.
Looft den heere.
De wind blaast waarheen
hij w i l .
22.45 Ars musica.
23.05 Nieuws.

BRT

RTB

18.55
19.00
19.15
19.45
20.15

18.10
18.30
19.00
19.25
19.38
19.45
20.15
21.10
22.40

Paulus de boskabouter.
Klein, klein kleutertje.
Sporttribune.
Nieuws.
Ernie Game. Kanadese
speelfilm (1967).
21.40 Debat over eenzaamheid
en zelfmoord.
22.30 Nieuws.

1, 2, 3... j'ai vu.
Seniorama.
Erreurs judiciaires.
Antenne-soir.
Tips voor de konsument.
Nieuws.
L'Homme sans visage.
Dossier Femmes.
Nieuws.

NED 1
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.10
21.40
22.10
22.50

De minimolen.
Nieuws.
De man van 6 miljoen.
Nieuws.
Pepper.
Maude.
Zomer '75.
Aktua TV.
Nieuws.

11 JUNI
BRT

NED 2
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.20
21.15
22.05
22.35
22.40

Kortweg.
Nieuws.
Boy Dominic.
Tot ziens Kenya. Ontwiklingshulp.
Nieuws.
Bartje.
Kojak.
Ander nieuws.
Symbiose.
Nieuws.

17.10 Des machines, des maïtres, des élèves.
18.10 1, 2, 3... j'ai vu.
18.30 TV-Femmes.
19.00 Katoliek - godsdienstige
uitzending.
19.30 Lundi-sports.
19.45 Nieuws.
20.15 A vous de choisir.
20.30 Le philanthrope. Komedie.
22.25 Sciences et livres.
Aansluitend : Nieuws.

18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.25
22.10
22.40

RTB

19.05
19.30
20.00
20.20
21.25

18.15
18.45
18.55
19.05
19.15
20.00
20.20
20.45
22.00
22.15

RTB

NED 2
Kortweg.
Nieuws.
Kenya Kwaheri. Dók.
Nieuws.
Bartje.
Nana Mouskouri.
Mensenleven.
Ruimte. Geestelijke liederen.
23.05 Nieuws.

16.30
17.35
18.15
18.55
19.00
19.30
19.45
20.15
20.20

17.55
_18.45
"18.50
19.45
20.15
20.40
22.25
22.40

Jevanjong.
Paulus de boskabouter.
Coronation street.
Nieuws.
Chico.
Aanstoking. TV-spel.
Festival van Vlaanderen.
Nieuws.

NED 1
9.40
15.30
16.15
16.30
16.55
18.45
18.55
19.05
19.50
20.00
20.20
20.35
21.55
22.15
22.30
22.55
23.10

Schooltelevisie.
Kijkdoos.
Werkwijzer : zeefdruk.
Black beauty.
Swiebertje.
De minimolen.
Nieuws.
Van gewest tot gewest.
Socutera.
Nieuws.
Politieke partijen.
Wie zaait, zal oogsten.
TV-spel.
Kijken naar kinderen.
Panoramiek.
Studio sport.
Den Haag vandaag.
Nieuws.

NED 2

Willeke Alberti, Henk van Mon.
foort, Paul Rollman en Frits
Lambrechts zingen de liedjes
van de simpatieke voddeman
Tom IManders. Een avondje
heimwee...

RTB
11.00 Feest van de vrijzinnige
jeugd.
12.00 Faire le point.
13.00 Nieuws.
13.05 Concertissimo.
13.40 Arts-Hebdo.
14.15 Le Virginien.
15.30 Le langage des animaux.
Dokumentaire.

10 JUNI
BRT
18.55
19.00
19.45
20 •'5
21.05
21.55

Paulus de boskabouter.
Hartstikke leuk ?
Nieuws.
Rij maar aan.
Het pleintje. Reportage.
Helen, een vrouw van
deze tijd.
22.45 Nieuws.

NED 1
14.00 Schooltelevisie.
18.45 De minimolen.
18.55 Nieuws.

18.45 Kortweg.
18.55 Nieuws.
19.05 Jouw wereld, mijn wereld.
19.30 Kenmerk.
20.00 Nieuws.
20.20 Brandpunt.
20.45 Studio vrij.
21.45 Francis. Korte speelfilm.
22.15 Nieuws.
RTB
Feu vert.
Tempo.
Les Pilis.
Erreurs judiciaires.
Antenne-soir.
Tips voor de konsument.
Nieuws.
Cirques du monde.
Frangais, si vous saviez.
Geschiedenis van Frankrijk (1914 tot de dood
van de Gaulle).
22.25 Nieuws.
16.45
18.25
18.55
19.00
19.25
19.40
19.45
20.15
21.05
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Groepen en maatschappijen allerhande ! ! !

EKEREN

Speciaal voor U bedacht

flflnseuoLcn
Taveerne

-

Restaurant

« C H E C K POST »

GEMEENTELIJKE

MUZIEKSCHOOL

De baas (echte Tunesische
Vlaamse vriend) aan het fornuis.
Ijzerenkruisstraat 84, 1000 Brussel
Tel. (02)218.29.88
(weekeinde gesloten)

Aan de gemeentelijke muziekschool van Ekeren zijn volgende
betrekkingen in vast dienstverband te begeven : leerkrachten
notenleer, piano, gitaar, dictie, samenspel, samenzang, fluit
en begeleiding, lager sekundalr en/of hoger sekundair niveau.

DE OUDE KRING
Café - vu-lokaal

Voorwaarden : — Belg zijn.

Dorpsplein, Heusden-Llmburg

— Voldaan hebben aan de dienstplichtwetten
(voor de mannelijke kandidaten).

FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten.
Ook verhuring van tafelgerief.
Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen
(031/37.45.72-19.30.29)

— Minstens 20 jaar oud zijn en de leeftijd
50 jaar niet overschreden hebben.
— Een eerste prijs behaald hebben aan een
koninklijk konservatorium in de discipline
waarvoor gepostuleerd wordt (voor samenspel : een eerste prijs Kamermuziek ;
voor dictie : een eerste prijs : Voordrachtkunst).
— Slagen in een bekwaamheisproef.
Overeenkomstig art. 5 van het Kon. Besluit van 26-1-1968 en
de ministeriële onderrichtingen van 9 juli, 8 augustus 1974 en
20 september 1974 kan vrijstelling van diploma en/of van de
bekwaamheidsproef worden aangevraagd.
Aanvragen te richten aan het kollege van burgemeester en
schepenen uiterlijk tegen 17-6-1975 met de bijvoeging van dé
nodige bewijsstukken.

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
Kan U op ieder ogenblik van de dag van het
jaar middag- en avondmalen aanbieden

I NTERESSANT
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur
een der beste Oberbayern-orkesten
Middag- en avondmaal in groep : gezellig fijn, goed en goedkoop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse
goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit Krachtvleesschotel beter dan in Duitsland.

20-jarige boekhouder, A6/A2, legerdienst
volbracht,
werkloos,
zoekt passende betrekking.

ZO€K€RC]€S
Bejaard echtpaar zoekt alleenstaande dame als hulp en gezelschap. Alle komfort. Liefst Inwonend (Aalst). Lastige karweien
worden door werkvrouw verricht.
Kontakt opnemen met Jan Caudron, tel. 053/70.40.64.
R 77
Te huur te Duinbergen Zee
schoon appartement in villa, grote terasen, mooie tuin, voor 3 a 4
rustige mensen in juni, juli, augustus, september. Tel. 050/51.17.05.
R 78
Leraar, 24 jaar, zoekt werk gedurende de maanden juli en augustus^
R 80
Kulturele instelling Brussel zoekt
zeer vlotte steno-daktylo, werkuren onregelmatig, hoog loon. Zich
niet aanmelden indien niet zeer
bekwaam. Kontakt via sen. M. Van
Haegendoren, Guido Gezellelaan
63, 3030 Heverlee, tel. 016/22.45.45
R 79
Produkt-manager met jarenlange
ervaring en uitstekende referenties zoekt nieuwe werkkring.
32-jarige gehandkapte dame, van
beroep naaister, wenst betrekking
als werkster, indien mogelijk in
een Nederlandstalige schooi.

Zou graag handel overnemen. Welke partikulier helpt mij ?
Beenhouwer, 26 j . , zou graag van
werkkring veranderen.
Voor inli. : volksvert. P. Van
Grembergen, E. Hullebroekstr. 41,
9068 Ertvelde, tel. 091/44.67.90.
R 82
Firma uit Wemmei vraagt boekhouder(ster) met minstens 5 jaar
ervaring. Ook administratief werk.
Hoge wedde.
Magazijnier, 49 j . , uit Londerzeel
zoekt werk.

Firma te Jette zoekt technieker
met rijbewijs C om grondpeilingen te verrichten in gans het land.
Jonge landbouwer uit Relegem
zoekt aangegeven bijverdienste
vanaf 4 u. 's morgens tot s' middags.
Voor inl. z.w. tot Vlaams Centrum
voor Soc. Dienstbetoon, Merchtemsestwg 28, Wemmei. Tel. 02/
479.39.81.
R 83
Jonge dame, 25 j . , gediplomeerde
komputer-ponster, zoekt betrekking in het Antwerpse, 3 jaar praktijk in IBM-boekhouding. Kontaktadres : Glem De Ranter (gemeenteradslid), Stenstr. 85, Hoboken,
tel. 031/27.72.78.
R 84

18-jarige kinderverzorgster zoekt
een geschikte betrekking.
Wie helpt een elektro-mekanieker
met lange praktijkervaring aan een
nieuwe werkgelegenheid ?

Jonge bediende, 25 j . , gehuwd, 2
kinderen, werkloos, vraagt gelijk
welk bureelwerk, omg. Gent-StNiklaas, Aalst, Wetteren, Dendermonde. Eventuele oplossing overmaken aan Herman Van Den Abbeele, Losweg 11, Schoonaarde,
tel.-052/42.35.49.
R 85

OPTIEK
WALTER ROLAND
J O
KERKSTRAAT
Tel. (031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

ANTWERPEN
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Dames en heren, in uw belang
wenctf U voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN an
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak

ADOLF CLAES
EN ZOON ANDRE
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem
Tel. (054)33.37.56

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorkim
V A N DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
(02)734.06.43
Na 18 u. 425 46.42

ALLE VERLICHTING
lustrerie mare de vriese
baron ruzettelaan S6c
assebroek brugge
tel. (050)33.54.04

VERVOER - VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3

Er is werk te Wemmei voor een
goed zelfstandig boekhouder om
de boekhouding te doen van winkeliers en KMO's.

Scheikundige-apotekerstak, 28 j . ,
kijkt uit naar een passende betrekking. Spreekt naast Nederlands ook Frans, Engels en Duits.
Is bereid reizen naar het buitenland te ondernemen of zelfs daar
te verblijven.

Voor inl. : dr Jef Valkeniers, Ninoofsestwg 11, Schepdaal, tel.
02/569.16.04.
R 81

LEUVEN : Tervuursevest 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 : Spaansebrugstraat • Tel. 011/67.36.30
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 medewerkers = Ernstige families
waarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale wet Liefst mensen van 't vak.
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensestwg 128, Korbeek-Lo
SINT-PIETERS-LEEUW. Tel. 02/376.18.72.

KARAVANS
Verkoop - verhuur . stalling
KARAVANCENTRA ANTWERPEN
tel. (031)21.98.15
Frans Beirenslaan 278, BORSBEEK

VECOVEN Jozef
Op en top VLAAMS BEDRIJF vraagt over gans VLAANDEREN

DAMES

ISTKIIINE

als medewerksters in part-time dienstverband. Wagen vereist.
Inlichtingen : N.V. DISTRILENE
Stationsstraat 42
3100 HEIST-OP-DEN-BERG

Haneveldlaan 47
1850 Grimbergen
Tel. (02)268.14.02

Brouwerij

MOORTGAT

DIRK MARTENS
AALST

NINOVE
Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

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

^
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens . bedjes en
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversiewastafels en waskussens - kinderkleding.
ringen
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij . ruiteruitrustingen ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen - kamplngartikelen - 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 gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen tuinschommels.
—

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

—

BREENDONK
tel. (031)86.71.21
voor A L U w bieren
en Limonades

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

ADVERTEERT
IN «WIJ»
10 %vr.V.U. leden
KOSTUUMS - VESTONS - BflOEKEN - PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDING VERMEESCH
gte«nhouw«rsvest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83,
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WONING
KOPEN OF BOUWEN
PRAAT

EVEN

Kleine Greep uit Grote Keuze
BOUWGRONDEN
Percelen voor ééngezinswoningen van 250.000 F af.
prachtige villagronden 4 0 m br. 2.000 mv. van 535.000 F af.
Domein van 2,5 ha (met vijvers) 800.000 F enz... enz...
BESTAANDE

WONINGEN

— prachtige luxe villa 4000 mv. park 6.000.000 F
— ééngezinswoningen, burgerhuisjes van 135.000 F af.
— studio's en appartementen van 845.000 F af.
I N ELK V A N O N Z E ZETELS V I N D T U EEN AANBOD
DAT Z I C H UITSTREKT V A N DE MAAS
TOT A A N DE NOORDZEE !
De laatste villagronden te Deinze, in St. Martens-Latem,
in Opoeteren, in Zoniënwoud, het bos van Meerdaal, Hove,
Brasschaat, Schilde, Heverlee, en Hasselt !
Mooie hoevekens in de Kempen, herenhuizen in Gent, Brussel,
Antwerpen, enz... enz...

K U N N E N

!

INFORMATIECENTRA
ANTWERPEN
031/31.78.20

GENK
011/35.44.42

GENT
091/25.19.33

LEUVEN
016/23.37.35

GRONDEN
OUD - EN NIEUWBOUW
600 ARBEIDERS...
1001 MOGELIJKHEDEN
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

I N ELK V A N DEZE ZETELS V I N D T U LETTERLIJK ALLES.
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HET PAIOnENLAND MASSAAL OP SIRAAI
^

Zondag 1 juni is een dag oro op te
schrijven in het gulden boek van het
Pajottenland.
Wat iedereen in stilte gehoopt had is
waarheid geworden : massaal protest
tegen de Brusselse projekten die dit
schoon land van Breugel willen versnijden en met beton dicht gieten.
Een zestal objektieven, waarvan de
aanleg van de A 8-autostrade wel het
meest tot de verbeelding
spreekt,
werden zwaar op de korrel genomen
en in tekeningen, slogans en kreten
aan de (dovemans)oren van minister
Defraigne gebracht.
De week vóór de betoging was er anders één van droeve en blijde dagen.
Maandag 26 mei weigerde de minister
de mensen van het aktiekomitee
te
ontvangen.
Zij brachten
hem het
« Zwartboek Pajottenland » en een
kort Pajottenlandse vruchten. De minister wou de vruchten der gramschap
niet...
In diezelfde week kwam het bericht
dat minister Defraigne het proces in
kortgeding verloren had tegen de mensen van Groot-Bijgaarden - Zellik i.v.m.
het dienstenkompleks aan de E5...
In deze « goede week » verklaarde minister Chabert in de Wetstraat dat het
fameuze snelspoor (Londen-Parijs) er
niet komt. Er zijn nog schone dagen
in het leven !

De protestwandeling langs het tracé
van de A8, die zondag om 10 u. vanstart ging, kende groot sukses, zodat
de verantwoordelijke ons 's avonds
kon meedelen dat meer dan 200 wandelaars het Pajottenland in volle lente
hadden kunnen bewonderen. Velen van
hen, waaronder heel wat Vlaamse
Brusselaars, brachten niet alleen zere
voeten mee maar enkele van de paaltjes die reeds uitgezet werden om het
A8-tracé aan te duiden...
De autokaravaan die rond twee uur
met een 200-tal wagens en 40 traktoren vertrokken was groeide tegen het
einde van de namiddag aan tot 360...
Velen van hen waren getooid met
leeuwevlaggen en opschriften die niet
mals waren voor de eenzijdige beslissingen vanuit Bruxelles. Op een traktor — wat hebben die landbouwers
verbeelding, zeg ! — stond te lezen :
•• Alle wegen leiden naar Rome, maar
niet door het Pajottenland I ».
En alsof dat allemaal nog niet genoeg
was vertrokken aan het kasteel-gemeentehuis van Diibeek (eveneens
rond 2 uur) 475 fietsers die het vooral
op het ziekenhuis-projekt
op de
Thaborgberg hadden gemunt. Toen
deze vrolijke sliert deze van de auto's
en trakteren ontmoette aan het Breugelkerkje te Sint Anna Pede was het
getoeter en gebel van die aard dat de
Oude Pieter zich in zijn graf in de
Brusselse Kapeilekerk zal omgedraaid
hebben, van deugd...
Terwijl al deze aktiviteiten zich afspeelden in dit land met de rijke veldbuiken werd door de Omer Wattezstichting een 25 km lange wandeltocht
gelopen langs het tracé waar het ministeriële beton van de A9 (A8-aftakking) de Vlaamse Ardennen zal verminken...

Reeds voor het verzameluur (17 u.)
stonden honderden mensen op de
markt van Smt Kwintens Lennik de
karavanen op te wachten. In afwachting werden liedjes gezongen en aan
vendelzwaalen gedaan.
Steltlopers leverden een gevecht tussen • de minister en het komitee ».
Eerstgenoemde won nadat « het komitee » door steltbreuk uitgeschakeld
werd... Toen de autokaravanen aankwamen waren het vooral de mensen
uit de Vlaamse Ardennen die het
meeste applaus kregen.

WIJ 24

Een Lennikse mandataris sprak namens burgemeester Bascour « die
door
ambtsbezigheden
weerhouden
was ». De goeie man werd op een
fluitkoncert onthaald en toen hij meedeelde dat de minister aan senator
Bascour een ernstig onderzoek beloofd had was het awoertgeroep niet
uit de lucht. Iedereen wist goed genoeg dat Bascour (PVV) zich zeer

De A8 (dubbele stippellijn)
zoals hij
door Openbare Werken in het Pajottenland gepland werd. Minister
Defraigne die als een spin vanuit Brussel
met een rag van beton het Pajottenland omspant...
(uit

het Zwartboek

Pajottenland)

^irjiST-eRie

<^j>

laattijdig tegen de A8 had uitgesproken. Het was inderdaad de VU die als
eerste met de klachten naar de Wetstraat trok en scherpe perskommentaren (Manu Ruys - Emiel Van Cauwelaert) had uitgelokt. Volksvertegenwoordiger Diegenant (CVP) volgde
schoorvoetend de interpellatie Valkeniers en was zelfs niet op de betoging
te zien. In de gemeente Oetingen
stelde de CVP zich op voor de AS en
liet duidelijk verstaan dat de protestkaravaan er niet welkom was...
Naast de ongeveer honderd verenigingen die het komitee steunden riep de
VU-arrondissementsraad Brussel-HalleVilvoorde leden en simpatisanten op
massaal deel te nemen. Wat dan ook
te merken was aan de vele bekende
gezichten. We mochten er Jef Valkeniers, André Monteyne (Ned. Kuituur
kommissie-Brussel) ontmoeten naast
de prov. raadsleden De Doncker en
Panis, fed. schepene Frans Adang en
heel wat VU-federatie- en gemeenteraadsleden.
Opgemerkt werd ook Paul Daels van
de VVB, TAK-Pajottenland en een
nauwlettend bijdehands Vlaams Kruis.
Maar het sterkst van al vertegenwoordigd was de jeugd, die er nog
al ludiek bij liep naast de vele boeren
met hun door zon en wind verweerde
gezichten.
Eén van hen sprak pakkende woorden : « Er is al genoeg goede landbouwgrond verloren gegaan, blijf van
ons veld I » en eiste een dringende
aanpassing van het bestaande wegennet.
Tenslotte kwam dé voorzitter van het
protestkomitee, dr. Gordts, aan het
woord. Hij herhaalde de gekende
standpunten die in het « Zwartboek »
uitvoerig worden belicht.
« Het Pajottenland wil erkend worden
als een volwaardige gesprekspartner
in de projekten die zijn toekomst zullen bepalen en veriet zich tegen de
overhaaste doorvoering van projekten
die deze eigen toekomstontwikkeling
dreigen te ontwrichten ».
Het was voor iedereen overduidelijk
dat het Pajottenland geen vrede meer
wenst te nemen met voldongen feiten
door Brussel voor de neus gelegd.
Want, aldus het komitee : « Het Pajottenland is tegen de aantasting van
zijn eigen karakter omdat het gekozen
heeft voor de opbouw van een eigen
toekomst I ».

Reeds twee van de gestelde objektieven werden bereikt (Snelspoorlijn
en
proces dienstenkompleks) maar de ergernis duurt voort van Asse tot Halle,
te meer daar deze week kwade geruchten de ronde deden over 'n nieuwe autoweg
Brussel-Knokke...
Men betonneert
maar lustig
verder
' en dan zouden we ons, om het met
het ' Zwartboek » te zeggen, niet
eens mogen ergeren ! ».
Maurits Van Liedekerke

PAJOTTENLAND
IS PROOI VOOR
DEFRAIGNE

Alle inlichtingen : Aktiekomitee Pajottenland, Brusselbaan 11, 1681 Sint
Martens Lennik.
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