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PERIN, GOL EN KNOOPS
GAAN SAMEN MET PLP
Ciisterenmorgen (woensdag 24 november) pakte La Libre Belgique
I j i t met een primeur. Op zijn voorpagina titelde het blad dat de Waals e PVV en het « ortodokse » Rassemblement Wallon van Perin en
konsoorten diezelfde dag nog een nieuwe Waalse partij zouden
oprichten onder de benaming « Parti de la Liberté et des Réformes
Wallonnes », afgekort de PLRW.
In de loop van de dag werd dit nieuws bevestigd tijdens een perskonferentie van de initiatiefnemers in de Brusselse Zuidertoren. Bij het
ter perse gaan kon echter nog niet ten voile worden uitgemaakt welke de weerslag van deze politieke operatie zou zijn op het voortbestaan van de regering-Tindemans.
Het rommelt al geruime tijd in het
Rassemblement Wallon (PW),
waar de aanhangers van partijvoorzitter Gendebien zich hoe langer hoe negatiever gingen opstellen tegenover de zgn. participationisten, waarvan RW-minister Perin en de RW-staatssekretarissen
Gol en Knoops zowat het zinnebeeld waren.
De kloof binnen deze Waalse partij werd een eerste maal zeer duidelijk zichtbaar naar aanleiding
van het parlementaire debat rond
de aankoop van de Starfighters.
De mededeling enkele maanden
geleden, door PerIn en zijn medestanders, dat zij een Europese
Club hadden opgericht was zowat de lont aan het kruitvat. Binnen het Rassemblement Wallon

OPROEP
Voor de tweede maal is de
postbode bij onze abonnees
langs gekomen om het leesgeld voor 1977 te innen. (500
fr.).
Het grootste deel van onze
lezers heeft langs die weg
zijn abonnementsgeld reeds
betaald, waarvoor onze beste dank. Anderen stortten
reeds spontaan op onze
postrekening.
Er zijn echter nog steeds
een aantal achterblijvers die
telkens niet thuis waren toen
de postbode kwam aanbellen.
Mogen w e deze vrienden
met aandrang
verzoeken
hun leesgeld voor 1977 zonder verder uitstel te willen
overschrijven op onze rekening?

werd nu een regelrechte kampagne ingezet Perin werd er (met
helemaal ten onrechte blijkbaar)
van verdacht steeds meer naar
het politieke centrum te evolueren rriBt zijn opvattingen, en kontrakten te zoeken met de PSC
onder een Europees voorwendsel.
De tegenstellingen spitsten zich
voorgoed toe enkele weken geleden toen partijvoorzitter Gendebien uitpakte met zijn «links»
dokument en de aankondiging
dat er een speciaal partijkongres
op 4 december zou worden bijeengeroepen om de verdere
koers van het R W te bepalen.
En nu is de bom ontploft op een
andere plaats en een ander ogenblik dan de meeste politieke waar-

nemers hadden verwacht. De gesprekken tussen de nieuwe partijgenoten zijn in de voorbije weken
een goed bewaard geheim gebleven Een zeldzaamheid in de politiek.
Welke politieke soepjes de Franstaligen onder elkaar koken gaat
ons, Vlamingen, maar in beperkte
mate aan. Van groter belang is de
weerslag die deze operatie kan
hebben op het lot van de regering, en — ruimer gezien — op de
herg'-oepering van de politieke
krachten in dit land.
Wat de regering betreft is dé kruciale vraag of de nieuwe politieke
formatie voldoende Kamerleden
zal kunnen opleveren om het
bestaan van dit kabinet te verlengen. Men ziet namelijk niet goed
in hoe de rest van het R W nu nog
verder zijn steun kan blijven verlenen.
En ten tweede vraagt men zich af
in welke mate deze operatie de
Waalse trend naar politieke dualiteit (links-rechts) zal versnellen.
Volgende week zien wij allicht
klaarder in de nieuw geschapen
toestand.
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Dinsdagvoormiddag heeft VU-voorzitter Schiltz tijdens een
onderhoud met eerste-minister Tindemans het voorstel van
zijn partij toegelicht dat de regering de mogelijkheid biedt om
een onverhoedse regeringskrisis te vermijden
De enige VU-voorwaarde zou zijn dat de regering er dan zou
voor zorgen dat er een ruime verklaring tot herziening komt
vóór het parlement wordt ontbonden. In vorige nummers van
ons blad hebben wij de bedoelingen van de VU-leiding toegelicht, zidat wij er vandaag niet meer hoeven op terug te
komen.

KONSEKWENT BLIJVEN
Een aantal politieke kommentators heeft deze «stu'it» (sic)
van de Volksunie van meet af aan geen enkele kans; op slagen gegeven met het argument dat « de regering in dit geval
zou gesteund worden door een té grote Vlaamse meerderheid ».
Een nogal kurieus argument, als je 't ons vraagt Vooral dan
wanneer het gebruikt wordt door personen die bekend staan
om hun unitaristische opvattingen. Men gebruikt namelijk een
typische federalistische redenering terwijl men vergeet dat
het gaat om de regering van een Staat die nog altijd unitatr is.
Ook al heeft men de gevel ervan in de voorbije jareri wat biigeschilderd met « gewestelijke » tintjes.
Het is volkomen normaal in een federale Staat dat de overkoepelende regering steunt op een stevige vertegenwoordiging van de verschillende deelstaten. In een unitaire Staat
gaat dergelijke redenering echter geenszins op. En heit is niet
omdat Eyskens ons vijf jaar geleden ons een paritaire regering heeft opgesolferd terwijl de Staat zelf (nog) niet federaal
hervormd werd, dat deze loqika niet meer zou o p g a a n !
Het gaat niet op dat de universitaire Staat Belgié geregeerd
wordt als een federale staat, terwijl aan de Vlamingen alle
voordelen van het federalisme worden onthouden.
In dit opzicht heeft Gerio wel degelijk gelijk. Nu onthoudt men
ons de voordelen die een konsekwent unitarisme ons zou
geven (omwille van onze meerderheidspositie) maar men onthoudt ons evenzeer de voordelen van het federalisme, dat
wij verkiezen.
De nadelen van de twee stelsels voor de Vlamingen, en alle
voordelen ervan voor de franstaligen, dat gaat niet langer op.
Paul MARTENS

KOMMISSIE VAN 36 SAMENGESTELD
Met het oog op het aangekondigde grote gesprek van gemeenschap tot gemeenschap (dat op
30 november wordt aangevat)
kwamen dinsdagvoormiddag de
voorzitters van alle partijen opnieuw bijeen.
Vroeger was afgesproken dat de
rondetafelkonferentie zou worden geleid door twee voorzitters,
een Vlaming en een franstalige.
Dinsdag werden die aangeduid.
Als Vlaamse voorzitter werd
CVP-kamerlid Paul De Keersmaeker vrij vlot aanvaard. Aan
franstalige zijde was er veel meer
diskussie, maar uiteindelijk werd
men het eens om Leon Hurez

(BSP) als voorzitter te aanvaarden.
Dinsdagmiddag
duidde
de
VOLKSUNIE haar afvaardiging
aan voor de onderhandelingen.
Het zijn partijvoorzitter Hugo
Schiltz, de fraktieleider van de
Senaat Wim Jorissen, de fraktieleider van de Kamer Anciaux en
het Gentse Kamerlid Frans Baert,
die een eminent junst is. Als
plaatsvervanger werd gewezen
VU-voorzitter Frans Van der Eist
aangeduid.
De andere partijdelegaties zien eruit als volgt:

PLP: Damseaux, Descamps, Risopoulos. Evers.

C V P : Martens, De Bondt, Croux
en De Keersmaeker.

V U : Schiltz, Baert, Anciaux, Jorissen.

Er behoren precies evenveel Vlamingen als franstaligen tot die
kommissie. Het heeft dus geen
enkele zin te gaan stemmen tijdens het gesprek, want in dit
geval zijn de Vlamingen ondervertegenwoordigd
aangezien
zij
60 % van de Belgische bevolking
uitmaken.

Wim

Frans

Vik Anciaux

BSP: Claes, Geldolf, De Wulf en
Ramaekers.
P W : Grootjans, Waltniel, Pede,
Degreve.
F D F / R W : Outers, Defosset, Gendebien, Bertrand.
K P : Van Geyt.
P S C : Gramme, Nothomb, Magnée, Fallon.
PSB:
Cools, Hurez, Dehousse,
Cudell

PC:

Renard.

In totaal dus 34 partij-afgevaardigden. Samen met de twee ministers voor de hervorming van de
instellingen
Vandekerckhove
(CVP) en Perin (RW) vormen zij
dus «de kommissie van de 36»
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DE VLAAMSE PERS
Hoe liggen de lijnen nu over enkele dagen het gesprek tussen de volksgemeenschappen zou beginnen ? Met de kruitdamp In de Waalse partij ziet het
er allemaal nogal verward uit. Hoewel het Waalse opbodfront wel heel wat
steviger staat dan de Vlaamse pogingen tot minimum Vlaams-natlonale logica. Bij de Vlamingen blijven de BSP-ers de grote deserteurs. In DE NIEUWE
GIDS komt CVP-jongeren voorzitter Bevernage tot hel inzicht dat radikaal de
weg moet gegaan naar de Vlaamse zelfstandigheid als het Waalse chantagespellefje blijft duren. HET BELANG VAN LIMBURG stelt ook dat Tindemans
de gevangene blijft van de RW-buitelsprongen, maar trekt niet die federalistische logische lijn door. Wie dit wel deed, en zeer konsekwent was Prof. Gerlo, op de grote zitting om de 30ste verjaring van het Vermeylenfonds te herdenken. Hij rekent af met de dooddoeners tegen het federalisme, eveneens in
HET VOLK betreurt Marijnissen hoe de Vlaamse socialisten, behoudens lofwaardige enkelingen, in gebreke blijven. Onder de titel «Onze eendracht Is
onze trots, geen schande» in VOLKSGAZET herhaalt Jos Van Eynde nog
maar eens zijn oude unitalr-socialistische dogma's. Enkele dagen voor het
gesprek over de staatshervorming zet Ruys in DE STANDAARD in vedette
dat men eindelijk moet uitgaan van de enige Belgische basiswaarheid dat er
twee volkeren in deze toevallige staat wonen : volkeren met recht op zelfbestuur.
Walter Luyten

DE
NIEUWE GIDS
'Bovendien hadden beide voormelde
incidenten het duidelijk gemaakt dat
met name de franstalige vleugel van
de BSP de oplossingen voor de economische problemen van het land en
vooral van Wallonië, enkel in een
bureaucratisch
staatskapitalisme
zocht. Meer nog, alle federalistische
contra-punten van André Cools ten
spijt, was door weinigen zoveel met
de nationale driekleur gezwaaid als
door het toenmalige trio LeburtonClaes-Simonet. Komt echter in het
Waalse huishouden geen orde op
zaken en blijft het kiezen tussen een
aderverkalkte PSB, een nukkige PSC,
een intern verscheurd Rassemblement en een onbeduidende PLP, dan
is een radicaal federalisme met een
quasi zelfstandig Vlaams gewest de
enige uitweg voor de meerderheid

van het land om aan de totale sociaalekonomische verlamming te ontsnappen.»

TIET BELAHC YAH LIHBUnC*
Trouwens, hoe kan de aanwezigheid
van Knoops in een regering nog verantwoord worden nu deze staatssekretans politiek dakloos is geworden ? En zullen Perin en Gol straks, na
het decemberkongres, ook al in hun
persoonlijke naam mogen blijven meeeten van
de
gouvernementele
macht'
Dat we de politieke zeden van dit land
niet al te hoog mochten aanslaan, wisten we reeds lang. Maar deze verloedering gaat ons toch te ver.
Eerste-minister Tindemans heeft aan
de optilling van het Rassemblement
Wallon maar weinig eer overgehouden. Herhaalde malen werden de
meest elementaire gedragsregels van
het politieke spel door deze grillige

koalitiepartner met de voeten getreden Denken we maar even terug aan
de «koop van de eeuw» en aan de
reeks afdreigingen waarvan deze
rond het Waals water de meest incivieke was. Het bleef allemaal onbestraft.
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«Gerio rekende ook op striemende
wijze af met degenen die de Vlaamse
ontvoogding en de beweging naar
zelfbestuur willen hinderen of afremmen door steeds maar te schermen
met de « CVP-staat», en noemde deze zogezegde vrees een andere benaming voor sectarisme. Hij wees er in
het verband op dat het Davidsfonds
de Vlaamse Volksbeweging en andere verenigingen van het O W even
sterk de bescherming van de ideologische minderheden nastreven als het
Vermeylenfonds. Hij toonde aan dat
de zogezegde vrees voor de CVPstaat niet belet heeft dat in vele
Vlaamse steden en gemeenten BSPCVP en PVV-CVP koalities tot stand
kwamen. Hij vroeg ook dat men er
mee zou ophouden sociale dooddoeners tegen het federalisme te gebruiken, want hij acht het zeer waarschijnlijk dat door een doorgedreven autonomie heel wat meer sociale rechtvaardigheid, welvaart en welzijn dan
in een unitair België of dat der voorlopige gewestvorming zullen mogelijk
blijken.
HIJ wees er ook op dat de federalistische gedachte niet het monopolie van
één partij is maar leeft in gans Vlaanderen en alle Vlaamse partijen. Om
aan te tonen dat het Vermeylenfonds
en het O.V. zich in goed gezelschap
bevinden, herinnerde hij aan vroegere
Waalse congressen waar even sterk
op federalisme werd aangedrongen.

Alleen zijn sommige Waalse federalisten de laatste tijd bijzonder discreet
geworden wat hun federalistische credo betreft. Hij verwittigde er hen van
dat de Vlamingen 'n drieledig federalisme radicaal verwerpen en liever het
Belgisch unitarisme verkiezen, maar
dan met een Vlaamse meerderheid
die speelt op alle vlakken.»
"Wat de gewone burger wel weet is
dat er een oplossing moet komen
waardoor de twee volksgemeenschappen met een grotere zelfstandigheid en zonder vrees voor wederzijds
bedrog, hun eigen toekomst kunnen
bepalen.
Beseft hij vandaag misschien nog
onvoldoende welke ingrijpende wijzigingen aan de staatsstructuur uit de
kommunautaire dialoog kunnen groeien, dan weet hij des te beter dat alleszins moet worden nagestreefd dat
incidenten zoals Nols en de lokettenzaak, de benoemingen bij de Spaarkas, de taaitoestanden bij het ABOS
of in de Brusselse KOO-ziekenhuizen,
in de toekomst onmogelijk moeten
worden gemaakt.
Ook de socialisten beseffen dit maar
al te goed en de Vlaamse BSP-vleugel heeft, meer bepaald in verband
met het Vlaamse imago van de partij,
op het congres van Harelbeke heel
wat kritiek moeten slikken.»

VOLKSGAZIjg
«Van CVP, PVV en VU-zijde tracht
men het nu derwijze voor te stellen
alsof hetgeen de trots van de BSP uitmaakt, de Vlaamse socialisten tot
schande zou moeten worden aangerekend I
Er wordt geëist dat Claes dichter bij
Martens, Grootjans en Schiltz zou
moeten staan dan bij Cools. . en des-

gevallend zelfs tegen zijn Waalse
alter ego en zijn Brusselse kameraden.
Wij durven voorspellen dat deze vlieger niet zal opgaan.
De BSP heeft steeds onderstreept
dat men naar de onderhandelingstafel
zal gaan met hetzelfde akkoord in de
mappen van iedereen, zoals het in het
socialistisch overleg tot stand kwam
en ook de instemming van de Gemeenschappelijke Aktie verwierf.
Alle pogingen om sommigen te isoleren zullen worden aangerekend als
aanvallen op gans de socialistische
delegatie. Om het zo zacht mogelijk
uit te drukken: zij zullen het overleg
beslist niet vergemakkelijken !»

De Standaard
«Het basisgegeven van de hervorming, die het land nodig heeft is het
bestaan van een Vlaamse en een
Waalse natie, met als een apart gegeven een Brusselse agglomeratie, die
bewoond wordt door Vlamingen, Walen, verfranste Vlamingen en ruim 20
t.h buitenlanders; een heterogeen
stadsgebied met problemen en behoeften, die verschillen van die van
Vlaanderen en Wallonië.
Ook de konferentie dient uit te gaan
van dat basisgegeven. Het centrale
tema kan niet anders zijn dan de
opbouw van een bondsstaat, gevormd door twee deelstaten met daartussen een hoofdstedelijk gebied dat
eveneens over specifieke bevoegdheden beschikt. In dat fundamentele
gesprek kan de gewestvorming worden ingekapseld en een oplossing vinden, die harmonisch kadert met de
tweeledige federalizering Gebeurt
dat met, dan vertrekken de Vlaamse
woordvoerders van bij de aanvang
als verliezende partij.»

DE FRANSTALIGE PERS
Dat de unitaire krachten de moed nog niet opgeven blijkt uit tal van
verklaringen en geschriften. Dat de « Libre Belgique» in dit koor
evenmin ontbreekt ligt voor de hand. De krant van de Warmoesberg
houdt ook rekening met verrassingen zoals uit haar stukje over de
ommekeer van de bondgenootschappen blijkt.
« Le Soir» daarentegen nam voor één keer afstand van zijn sarkasme wanneer het aantal Vlamingen te Brussel ter sprake komt, maar
één keer is geen gewoonte.
« Pourquoi Pas > ontdekte een soort spitsbroederschap tussen Tindemans en Gendebien om de PSC een loer te draaien. De jonge progressistische baron zelf speelde het in zijn partijblad klaar Perin en
volgelingen beleefd maar kordaat naar de « centristische duivel > te
wensen.
(RC)

LA LIBIE BELBIIIÜE
« O p het ogenblik dat het politiek
klimaat verslecht en dat de kansen van een gesprek van genneenschap tot gemeenschap onzeker zijn, moeten we ons eens
te meer aan de zijde scharen van
het komitee Vanaudenhove, dat
de waarschuwende vinger opsteekt... Het is aangebracht, de
idee van een nieuwe grondwetsherziening af te wijzen, die zou
moeten doorgaan in een sfeer
van overhaasting en van improvizaties. Dit zou zeker zo zijn indien
men tot een grondwetsherziening
zou overgaan in de e.k. weken en
zelfs maanden. Een nieuwe grondwetsherziening kan slechts overwogen worden indien ze zeer
zorgvuldig wordt voorbereid (met
voorafgaandelijke redaktie van
de nieuwe artikelen en van de
wetten die er uit voortvloeien en
indien een akkoord over deze
materie een tweederde meerderheid verkrijgt, vóór de parlementsontbinding. Dit zou elke verrassing uitsluiten.»
En verder in het blad:
« M e n kan echter ook op nationaal vlak een ommekeer van de
bondgenoottichap beleven, waardoor alle kt isten-demokraten in
de oppositie i o u d e n geduwd worden, ondanks een breuk in het sin-
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dikaal front. De h. Tindemans
werd geholpen door het RW. Wat
zou er de h. Cools beletten hetzelfde met de V U te d o e n ? En
wanneer de h. Simonet verkondigt
« dat de BSP de ware erfgename
is van de grote liberale traditie»,
dan denkt hij allicht aan een
nieuw antiklerikaal front, bv. naar
aanleiding van het debat over
abortus.»

LE SOIR
«Tijdens een recente perskonferentie door het Vlaams Overlegkomitee werd het aantal Brusselse Vlamingen op 300.000 geschat. Dit cijfer is wel zeer gevleid, te meer daar de heer Hendrik Fayat, Vlaams socialist bekend om zijn bezorgdheid voor
de Vlaamse belangen in Brussel,
tijdens een recente tv-ultzending
het cijfer 150.000 tot 200.000 vooropzette. Op een bevolking van
één miljoen vertegenwoordigt dat
15 a 20 procent. De cijfers die het
meest door de franstaligen geciteerd worden schommelen tussen 12 en 15 %. Bij wijze van duiding herinneren we eraan dat de
zuiver Vlaamse lijsten bij de jongste verkiezingen 36.977 stemmen
behaalden op een totaal van
598.136 (6,18 % ) . Vanzelfsprekend werden ook nog talrijke

Vlaamse stemmen uitgebracht
op andere lijsten, nl. de tweetalige
lijsten. Bovendien hebben deze
cijfers slechts betrekking op de
volwassen bevolking, voor zover
deze aan de eisen voor het kiesrecht beantwoordt. Het (cijfer) is
niettemin een element voor een
ernstige telling.»

Pourquoi Pas?
« Er bestaat een eigenaardige, objektieve medeplichtigheid tussen
de h Tindemans en de jonge
baron (Gendebien), waarop zich
het spiegelbeeld van het beloofde

land projekteert: de kommunautaire onderhandelingen, de definitieve gewestvorming, waarmee
de eerste minister zwaait, als met
een wortel voor de neus van een
ezel.
De h. Tindemans zou aldus het
R W in staat stellen, niet zonder
lege handen voor het kiezerskorps te verschijnen. Terzelfdertijd zou de h. Gendebien zijn
opzet tot een goed einde kunnen
brengen zowel op het vlak van de
gewesten als wat zijn nieuwe partij betreft. Deze operatie maakt
veel kans om een gevolg te hebben dat niet in het minst de CVP-

leider verontrust: door de h. Gendebien toe te laten, zijn gok tot
een goed einde te brengen geeft
hij hem de gelegenheid om aan
de linkse krachten in Wallonië de
alleenheerschappij
te leveren.
Bovendien zou de h. Gendebien
(aan wiens
geloofwaardigheid
niet meer zou moeten getwijfeld
worden) de aantrekkingspool kunnen worden voor een zeker aantal kristen-demokraten, die zich in
de PSC onwennig voelen en die
nog minder op hun gemak zijn
sinds de h. Gramme de PSC leidt.
Aldus bekeken kunnen w e stellen
dat de h. Tindemans heel rustig
een dolk in de rug van de PSC
plant. Valt te bezien of deze laatste zal laten begaan.»

« O p ons kongres te Doornik heb
ik met alleen gezegd dat w e een
zelfstandig
Wallonië
wensen
maar ook een ander Wallonië
nastreven. Ik zei ook dat het R W
een federalistische partij is, een
progressieve partij. Dit alles blijft,
met de schakering dat ons pluralisme, dat essentieel kristenen en
niet-kristenen verbindt niet mag
verward worden met een laisser
faire of een of ander artistiekerig
aandoende wazigheid inzake sociale en ekonomische aangelegenheden. Dat de PSC aan deze
laatste houding de voorkeur
geeft (met een toenemende afglijding naar rechts) is haar zaak. Zij
die de voorkeur aan het centrisme geven hebben het recht deze
richting in alle vrijheid te volgen,
zonder op Europese of wetgevende verkiezingen te wachten. Wat
ons betreft, wij marcheren ongemaskerd op naar de toekomst.
W e deinzen evenmin t e r u g ! P.H.
Gendebien.»
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INTERNATIONALE
UITVERKOOP VAN
GENERAL BISCUIT?
Het is op dit ogenblik nog niet mogelijl< een volledig inzicht te krijgen in de gewijzigde eigendomsverhoudingen binnen General Biscuit Cy. Na de mededelingen gedaan door de raad van beheer van de
vennootschap in kwestie midden vorige week, en door de Franse
Bank Worms enkele dagen later, kan er echter geen twijfel meer over
bestaan dat de aandeelhoudersgroep Plissart-Parein een aanzienlijk
pak aandelen — 35.716 stuks volgens genoemde bank — aan Franse
belanghebbenden verkocht heeft. Volgens « L'Agence économique
et financière » die de operatie tracht goed te praten, brengt dit het
totale Franse aandelenbezit op 100.000 stuks, van de 268.400 die het
kapitaal vertegenwoordigen.

Vlaanderen gelegen
onderneming onder te sterke buitenlandse invloed zou geraken. Om dit te
vernemen stelden w e vorige
week een dringende mondelinge
vraag aan de staatssekretaris
voor Vlaamse Streekekonomie,
Mark Eyskens.
Het antwoord van het regeringslid was niet volledig teleurstellend.

geen verplichtingen voortvloeien
tegenover de gemeenschap. Als
de regering de operatie General
Biscuit niet ongedaan kan maken,
ontbreekt er iets in de desbetreffende wetgeving.
Grenzen van het familiebedrijf
Wie de achtergronden kent van
General Biscuit, zou zeker betreuren dat twee oorspronkelijk typische Antwerpse familiebedrijven
hun bestaan zouden eindigen als
een door de Fransen beheerste
multinational. Aan de oorsprong
van dit bedrijf staan de in 1895
opgerichte «Biscuits Parein», en
de «Biscuits en Chocolats de
Beukelaer» van 1906. De De Beukelaers (niet verwant met Adiel
Debeukelaer)
hebben in het
Vlaamse zakenleven en in de
Vlaamse Beweging meer dan
eens een mooie rol vervuld. Familiaal en eveneens in hoofde van

Dit zal niet ver naast de waarheid
zijn, als men er rekening mee
houdt dat de Franse groep waarrond de machtsgreep draait, in
1969 35.938 nieuwe aandelen verworven had in ruil voor de inbreng van een groot pak aandelen van de Franse «Société Alsacienne des Biscuits».
Samen was dit in die tijd reeds
meer dan 70.000 stuks. Ingewijden weten langs welke weg, en
bij welke gelegenheden de portefeuille in Franse handen nog is
aangegroeid. Norms heeft 10.000
fr. per aandeel betaald. Vijf jaar
geleden kon men op de beurs
General Biscuits-stukken kopen
voor minder dan 5.000 fr.
Franse regering was goed
gewapend
De technisch-financiële kant kan
hier verder buiten beschouwing
blijven. Toch dient nog onderstreept dat de Franse regering
« General Biscuit» onlangs verhinderd heeft zijn Franse konkurrent
« Lu Brun » in bezit te krijgen. De
regenng te Parijs maakte in dat
geval gebruik van de wettelijke
mogelijkheid waarover ze beschikt om de vervreemding van
Franse bedrijven te verbieden.
« Lu Brun » ging dan naar de Franse groep die reeds een belangrijke maar niet overheersende participatie in General Biscuit had.

Van dat ogenblik af waren de
Fransen technisch en financieel
geen partner meer van de
Vlaams-Nederlandse
meerderheidsgroep, maar hun konkurrent
en in zekere mate hun meerdere.
Men had mogen hopen dat de
Belgische regering op haar beurt
een procedure kon inleiden om te
verhinderen dat een karakteristieke en aloude hoofdzakelijk in

Dat de operatie gevaren kon
inhouden voor het Vlaamse bedrijfsleven en meer bepaald voor
de tewerkstelling, werd van regeringswege erkend. Rechtstreekse
middelen om de operatie te vertragen of ongedaan te maken
leken echter niet zo voor de hand
liggend.

beheerders als Rene Gem-, wns
dit bedrijf vaak aktief aanwezig in
gebieden waar, naast stoffelijke,
ook geestelijke waarden en belan-

WERF N U
EEN NIEUWE
ABONNEE
gen op het spel stonden. De
Pareins zijn een familie die grote
Antwerpse en nationale belangen
vertegenwoordigd nebben, zo
wel in de voedingsnijverheid als
daarbuiten
(Boerenbond,
Gevaert, enz...).
Op het familiale en menselijke
vlak is nadien een en ander
gebeurd, en de toenemende kapitaals-behoeften en de hedendaagse manager-metodes maken een familiale grondslag van
grote bedrijven veelal te beperkt. De fusie van De Beukelaer en Parein in 1965 heeft niettemin meer dan tien jaar voldoende geschenen om eensdeels de ekspansie op de Europese en internationale markt mogelijk te maken, en an erzijds de
multinationale vervreemding te
verhinderen. Daarover is echter
nu ernstige twijfel gerezen.
In Vlaanderen mag men zich niet
neerleggen bij de inteKnatlonale
uitverkoop vam eigen bedrijven
die begint van als die een zekere
schaalvergroting
hebben
doorgemaakt.
Senator Hektor de Bruyne

Wat kan Eyskens doen ?
HET RAAKT ONS ALLEN. WERKZEKERHEID IN UW EIGEN
STREEK I
DIT IS VLAAMSE EN SOCIALE BEWEGING
3000 Vlaémse families worden in hun werk- en bestaanszekerheid
bedreigd! De bladen hebben in volle aandacht gebracht hoe een
Franse financiële groep een ruim aandelenpakket van General Biscuits aankocht: dit ten gunste van de Franse konkurrent «Aliment
Essentiel"
Een bloeiend bedrijf uit eigen streek wordt hier rechtstreeks in zijnontwikkeling en toekomst bedreigd.
Men ziet hoe in 't spel van de multinationals de werkgelegenheid van
duizenden in gevaar kan gebracht worden
In talrijke landen waar echt zelfbestuur heerst, bestaat er voldoende
wettelijke bescherming om zulk internationaal kapitalistisch spel af te
remmen
Als Vlaams-nationale partij eist de Volksunie :
— tussenkomst van de bankkommissie en van de regering.
— direkte stopzetting van deze aandelenzwendel
— wettelijke maatregelen in het voordeel van de eerstbetrokkenen •
de « werknemers » om het bedrijf in eigen handen te houden.
Bij dergelijke schandalen, waar het lot van duizenden families bij
betrokken is, krijgt de Volksunie-eis van zelfbestuur voor Vlaanderen
ook op ekonomisch vlak zijn volle betekenis.
Langs eigen politieke vertegenwoordiging en wetgeving moeten de
Vlamingen baas worden in eigen huis, ook op sociaal-ekonomisch
vlak via medebeheer en beslissingsrecht van de basis.
SYNDIKATEN DOE UW PLICHT!
Eist bij de regeringspartijen een direkte stap tegen deze kwalijke
Franse kapitaalzwendel die een groot Vlaams bedrijf van de goedwil
of beter "kwaadwil- van Parijse bankiers en konkurrenten afhankelijk maakt
DE VOLKSUNIE EIST:
DE BEUKELAER BLIJFT VLAAMS
VLAAMS ZELFBESTUUR VOOR WERK IN EIGEN STREEK
Tussen zes en Inalfnegen maandagmorgen werden aan de poorten
van General Biscuit te Herentals honderden pamfletten (zie tekst) uitgedeeld. De VU-mensen die dit werkje op hun aktief hebben iiwamen vooral uit de afdelingen Nijlen, Herentals en Lier. Ze werden bijgestaan door onze parlementairen Wim Jorissen en Jo Belmans.

25 NOVEMBER 1976

De Staatssekretaris wees op de
informatieplicht waaraan door General Biscuit in bepaalde omstandigheden dient voldaan. De mogelijkheid bestaat dat het overheidskrediet dat General Biscuit genoten heeft in het raam van de
ekspansiewetgeving, dient terugbetaald. Er is een faze denkbaar
— maar die lijkt nu nog niet
bereikt — dat ook de Bankkommissie dient ingeschakeld en kan
optreden.
Samenvattend dient gezegd dat
er een sterk onbehagen bestaat
in regeringskringen over de grondige internationale
machtsverschuiving in een aloud bedrijf. In
vakbondskringen wordt gewezen
op het achterwege blijven van
informatie in de ondernemingsraad.
Hoe ook de afloop zal zijn : de duizenden tewerkgestelden van General Biscuit, in Beveren-Waas en
in Herentals, dienen op hun hoede te zijn. Hun toekomst is nauw
verbonden met de bezits- en
machtsverhoudingen tussen de
aandeelhouders van verschillende nationaliteit. Het mag niet zijn
dat het bestaan van het personeel op losse schroeven wordt
gezet ingevolge de wijze waarop
enkele grote individuele fortuinen
beheerd worden. Ten slotte moeten ondernemingen, die gebruik
gemaakt hebben van overheidskredieten, in de onmogelijkheid
gesteld worden zich daarna te
gedragen alsof hieruit voor hen
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LANDBOUW
IS EEN EUROPESE
AANGELEGENHEID
Dat IS alvast de mening van V U senator Hektor De Bruyne, o m tijdens het debat over de Landbouwbegrotingen vorige week
woensdag Spreker vroeg zich
ook af of de EG-richtlijnen in verband met de restituties bij de uitvoer naar derde landen wel doeltreffend werden opgesteld en of
de EG-kontrole wel doeltreffend
IS De zijdelingse beïnvloeding
van de pnjzen voor landbouw
gronden schreef de senator toe
aan de hoge inflatie, die aanzienlijke bedragen naar de aankoop
van grond heeft gedraineerd terwijl ook beleggingen in effekten
veel van hun aantrekkingskracht
verloren de grondspekulatie zou
minder ernstige vormen hebben
aangenomen indien de spaar- en
investeringsmiddelen over meer
beleggingsobjekten hadden kunnen gespreid worden Evenals
voor senator Persyn oogstte senator De Bruyne applaus op talrijke
banken
De gezagvolle woordvoerder in
landbouwzaken namens de V U senaatsfraktie is ongetwijfeld senator Persyn Ook deze keer
hield de flegmatieke Westvlaamse senator een stevig gestruktureerd betoog Inleidend stelde hij
vast dat het aantal werklozen
(230 000)
ongeveer
overeenstemt met het aantal personen
die tussen 1962 en 1975 de landbouwsektor verheten In dit laatste jaar bedroeg het totaal geïnvesteerd kapitaal in land- en
tuinbouw 623 miljard fr De schuldenlast steeg met 5,6 % De eindproduktie bedroeg ca 130 miljard, waarin het aandeel voor de
akkerbouw slechts 13 % be-

droeg wat op een belangnjke
invoer van iandbouwprodukten
wijst Het arbeidsinkomen bedraagt slechts 75 % van het gemiddeld arbeidsinkomen in andere sektoren (315000) Vandaar
de landvlucht van de jongeren,
die met e^n dergelijk inkomen
geen vrede nemen, o a wegens
de te hoge investeringen ( b v in
1973 kostte een hektare grond in
Vlaanderen 398322 f r ) Niet te
verwonderen dat het aantal exploitaties voortdurend daalt
Senator Persyn vreesde ook dat
het inspraakrecht inzake gewestplannen in vele samengevoegde
gemeenten geringer zal zijn, vooral in de landbouwsektor, wat met
zo erg zou zijn, moest kunnen
gerekend worden op een ingrijpende en gestruktureerde wetgeving
De h Persyn gaf dan een algemeen overzicht van de aktiviteit
in de landbouw en alles wat daarbij om het hoekje komt kijken Z o
vroeg hij zich af, waarom de melkveestapel in Nederland enorm is
aangegroeid, terwijl in de andere
EG-landen naar een vermindering
gestreefd wordt om een nieuwe
boterberg en melkoverschotten
te voorkomen Waarom vertikken
de Nederlanders het, hierin mee
te spelen Besluitend vroeg de
senator een verschillend beleid al
naargelang het de dierlijke of de
plantaardige sektor aangaat Hij
vroeg de speciale aandacht van
minister Lavens voor het vraagstuk van de familiale bedrijven,
die eveneens onderlinge verschillen vertonen, aan welke verschillen het beleid zich moet aanpassen

BEGROTING,
VAT

VOL

TEGENSTRIJDIGHEDEN
Mensen die het kunnen weten
zeggen van de pas m de bevoegde kamerkommissie neergelegde rijksbegroting dat ze
een vat vol tegenstrijdigheden
IS Niet alleen vertrekt ze van
schattingen en veronderstellingen, die stoutmoedig mogen
genoemd worden, ze steekt
ook vol bevreemdende hypotesen Z o hoopt de regering op
een stijging van de bedrijfsvoorheffing met 27 t h ten opzichte van 1976 Dat is slechts
mogelijk
door
loonsverhogingen m 1977 en gaat dus In
tegen elke oproep tot matiging
vanwege diezelfde r e g e r i n g !
M V C schreef dienaangaande
in « De Standaard » «De regering bouwt haar begrotingsevenwicht op iets wat ZIJ zelf
helemaal met wil, want de stijging van de loonmassa in de
prtvé-sektor staat diametraal
tegenover de nagestreefde matige toename van de lonen in
de openbare sektor Het lijkt er
sterk op, dat de regering
droomt van een hoge inflatie
als het op inkomsten aankomt
en van een lage inflatie als er
uitgaven zullen moeten gedaan
worden ».
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DE KAMER RAAKT
M O E I Z A A M O P DREEF
Vonge week vergaderde de Kamer slechts een namiddag (donderdag 18 november) Er was weinig animo Er zal er deze week
meer zijn, alleen al door een aantal interpellaties o m van de V U kamerleden Valkeniers, De Beul
en Somers
VU-kamerlid Willy Kuijpers ondervroeg de minister van Kuituur
over de toestand in verband met
het Michottepark te Kessel-Lo
Het gaat meer bepaald om een
landschapsverminking,
waartegen de bevolking protesteert,
doch van welk protest de eigenaars en de lokale overheid zich
weinig
aantrekken
Minister
D'hoore antwoordde namens mevrouw De Backer Volgens dit antwoord kan er pas wettelijke bescherming geboden worden wanneer men zal weten welke gevolgen deze bescherming op financieel en budgettair vlak voor Ne-

VU-senator Leys wees in zijn tussenkomst eveneens op het verschil tussen het arbeidsinkomen
in de landbouw en dit in andere
sektoren Wat de droogte en
haar gevolgen betreft was de h
Leys van mening, dat met alleen
moet gepoogd worden de schade te beperken doch dat ter zake
een toekomstbeleid dnngend nodig IS Ook moet Landbouw meer
inspraak inzake gewestplannen
hebben, er gingen reeds genoeg
prachtige landbouwbednjven ten
gronde Hij bepleitte ten slotte
een nauwere samenwerking tussen het departement en de gemeentebesturen.

Vermits de zeevisserij in België
o m van het Landbouwmimsterie
afhangt wordt er tijdens het begrotingsdebat uiteraard ook over
de zeevisserij gehandeld Vu-senator Van In verheugde er zich
over het groter aantal sprekers in
visserij HIJ betreurde echter dat
de zeevisserij nog steeds afhangt
van een unitaire instantie Hij viel
ook met de deur in huis wat de
zgn keuring betreft, waarin hij
een disknminatie voor de Vlaamse visser ziet De Vlaamse vissers verwachten van de minister
dat hij hun belangen zal verdedigen in de vissenjzones Z e zijn
steeds voorstander van de vrije

bevissing van de wateren geweest Vermits we naar een Europees visserijbeleid gaan, rekenen
ze ook op de maximale steun uit
de Europese fondsen
Overstappend naar de havens
vreesde de Brugse senator de
weerslag van de havenuitbreiding
op de visserijhaven er moet in
elk geval tijdig worden tussen
gekomen om in het te sluiten
raamkontrakt de meest gunstige
regeling voor de visser te bedingen Ook wat de landschapsbescherming betreft zou er positiever kunnen gewerkt worden, terwijl anderdeels de plattelandsordening te zeer gekoppeld is aan
bepaalde ingrepen in het landschap HIJ besloot zijn betoog als
volgt « O p heel wat terreinen kan
Landbouw initiatieven nemen, die
zowel voor de boeren als voor
het bedrijfsrendement en voor
ons allen belangrijk zijn »

AANWIJZERSREGISTERS
IN DE MINISTERIELE
DEPARTEMENTEN
In elk ministerieel departement
wordt een aanwijzersregister gehouden van de inkorhende en uitgaande briefwisseling
Door senator Vandezande werd
dan ook de vraag gesteld of het
met aangewezen was twee aanwijzersregisters te houden volgens de taal van de inkomende
bnefwisseling zodat het gemakkelijker voorkwam de bestemming
van de brieven te richten, rekening gehouden natuurlijk met het
lokalisatiebeginsel

derlandse Kuituur zullen hebben
De overige vragen (aan de staatssekretans voor Vlaamse aangelegenheden) werden wegens afwezigheid van de betrokken be-

windsman met beantwoord De h
Kuijpers kreeg de raad, zijn vragen opnieuw te stellen Intussen
blijft de bedreiging boven het
natuurschoon in kwestie hangen

VRAGEN & ANTWOORDEN
• VU-senatoren Jonssen en Van In
protesteerden tegen het bijna stelselmatig overhoop gooien door de regering van de parlementaire procedure
door het veel te laat indienen van
wetsontwerpen Ze werden daarin bijgevallen door senator Pierson namens de BSP-PSB Senator Van In
oefende kritiek uit op bepaalde teksten, die met beantwoorden aan wat
de week voordien werd goedgekeurd
• VU-senator Van In betwistte een
interpretatie van de senaats-voorzitter betreffende de stemming over een
amendement van de senator bij het
wetsontwerp tot wijziging van de op
30 apnl 1962 gekoordineerde dienstplichtwetten
• VU-senator Hektor De Bruyne
stelde een mondelinge vraag betretfende de overdracht van een belangrijk pakket aandelen van de General
Biscuit aan de Banque Worms, Parijs
Lees daarover op biz 3 een uitgebreide beschouwing
• VU-senator Coppieters diende
een wetsvoorstel in tot vaststelling
van het pekuniair statuut de anciënniteit en het pensioen van verscheidene
kategoneen ambtenaren
• Over de bevlaggingskwestie van
de Vlaamse scholen in de Bondsrepu-

bliek (de bevelhebber van de Belgische troepen verbiedt te bevlaggen
met de leeuwevlaa terwiil hu de bevlagging met de Waalse haan toelaat I) stelde VU-kamerlid Emiel Van
Steenkiste een mondelinge vraag aan
minister Vanden Boeynants met het
verzoek, aan deze tergende en provocerende disknminatie een einde te
stellen
• In een dekreetvoorstel vraagt VUkamerlid Nelly Maes het behoud van
de namen van de gemeenten die werden samengevoegd, daar ze niet alleen een kulturele maar ook een praktische betekenis hebben VU-senator
Vandezande streeft in een wetsvoorstel ongeveer hetzelfde na meer bepaald stelt hij voor op de plaatsnaamborden de naam van de vroegere
gemeente bovenaan en iets groter te
plaatsen dan de vermelding van de
naam van de nieuwe gemeente onderaan
• VU-kamerlid Nelly Maes vroeg de
minister van Openbare Werken welke werken aan de E3 voor 1977 werden geschrapt of er bij wijze van
tegenhanger ook in andere interkommunales zal geschrapt worden en
wanneer dit met het geval is welke
kompensaties aan Vlaanderen zullen
toegekend worden

Terwijl alle ministers antwoordden dat dit in een zekere zin met
realistisch is en alleen maar zou
kunnen in overweging genomen
worden voor diensten die taalkundig gesplitst zijn, is er thans een
uitschieter van de minister van
Volksgezondheid en het Gezin,
die WIJ gaarne aanstippen omdat
het getuigt van een realistische
kijk op de zaak Minister De Saeger antwoordt dat in twee belangrijke diensten de aanwijzersregisters bijgehouden worden per taal
omdat die diensten het aangevoeld hebben dat het beste was
zich zo te organiseren Hij onder-»
zoekt thans de mogelijkheid even- ~
als de wenselijkheid na te g a a n *
de splitsing van de aanwijzersregisters ook door te voeren voor
alle andere diensten van zijn departement
Dit is een eminent stukje van
regenngskoordinatie Wat de ene
minister irrealistisch vindt vindt
de andere zeer realistisch en wenselijk
WIJ hopen nu maar dat de minister van Volksgezondheid zal
stand houden
GEEF A A N GESAR...
In sommige persorganen verscheen een uitvoerige toelichting
van het Wetsvoorstel van de
heer Lagae i v m de bewegwijzenng in de nieuwe gemeenten en
de aanduiding van de gemeenteborden bij de ingang van elke
gemeente
De heer Lagae was van oordeel
dat de vroegere gemeentenamen
moesten behouden worden met
daaronder in een kleiner lettertype, de naam van de samengevoegde gemeente Eveneens handelde hij over de bewegwijzenng
binnen de samengevoegde gemeenten
Reeds lang voor de heer Lagae,
werd door VU-senator Vandezande een identiek wetsvoorstel ingediend bij de Senaat, nl op 14 september 1976 en door VU-kamerlid Nelly Maes bij de Kultuurraad j
voor de Nederlandse Kultuurge- meenschap op 17 maart j I
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B R U S S E L S IS L O V E
Sinds enkele weken prijken
bordjes met deze tekst in de
uitstalramen van de Brusselse
grootwarenhuizen. Het is een
reklameslogan, die nogal snobistisch aandoet. Maar als het
op snobisme aankomt zeggen
die grootverdelers nooit nee.
Vooral als het om een vreemde
taal gaat, hier Engels waarvan
de overgrote meerderheid van
de Brusselaars geen boter
heeft gegeten. Ze lusten liever
Vlamingen en zullen vanzelfsprekend nooit < Brussel is liefde » afficheren.

SABENA-PARITEIT
I N 1984
Beide afdelingen van de Vaste
Kommissie voor Taaltoezicht
hebben eenparig een advies
goedgekeurd, waarbij 1984 als
het streefjaar wordt vermeld
voo1- het bereiken van de taaipariteit in de « nationale » lucht-

WOENSDAG 17 NOVEMBER
• Het partijbestuur van de PSC
dringt aan op een definitieve gewestvorming (met drie) nog tijdens de huidige legislatuur. Pas daarna mag tot
een grondwetsherziening worden
overgegaan. Het buro verheugt er
zich tevens over dat het FDF en de
BSP een zelfde standpunt Innemen.
4 In het gebouw van de Nederlandse Kultuurraad komen de voorzitters
van de vier Vlaamse partijen samen
met een afvaardiging van het
Vlaams overlegkomitee (Gerio, Heyman, Verhulst en Daels). Het overleg
— met het oog op de gemeenschapsonderhandelingen — wordt positief
genoemd en zal telkens wanneer
nodig voortgezet worden.
• In de textielnijverheid is het
voortbestaan enkel mogelijk door
een jaarlijks groelrltme van 5 "/o.
• Op Initiatief van dr. Wynen wordt
gepoogd een eenheldsfront met de
artsen en de apotekers tot stand te
brengen.
9 Het Antwerps stadspersoneel
dat In staking wou gaan (voor de vermindering van de duur van de loopbaan] krijgt de steun van de dokwerkers. Deze worden echter door
de minister van Ekonomische Zaken
opgevorderd.
• Het Katollek Vlaams Hoogstudentenverbond te Antwerpen betreurt de llkwidatie als schepen van
professor
Oerlne (blijkbaar
te
Vlaamsgezind...)
• De UNESCO besluit het jaar
1977 tot een Internationaal Rubensjaar uit te roepen.
DONDERDAG 18 NOVEMBER
• In de Wetstraat wordt onder leiding van eerste-minister TIndemans
de konferentle geopend over de
staatshervorming. 36 personen vertegenwoordigen er de regering en
alle politieke partijen. De vergade-
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Met het oog op een zo kompleet mogelijke tewerkstelling
(alle baten helpen) ware het
wenselijk deze kumul pensioen-2e beroep zoniet af te
schaffen dan toch drastisch te
besnoeien.

BENELUX

VOORLICHTING. ••

Uit vrees van de Belgische
regering voor BTW-ontduiking
wordt de grenskontrole binnen
Benelux-gebied nog niet afgeschaft zoals was gepland. De
afschaffing geldt wel voor de
aksijnzen. Dit druist in tegen
de EG-konventie, zodat België
op de duur toch zal moeten bijdraaien. Van de andere kant
moesten de Nederlandse uitgevers de door hen toegepaste
verbodsbepalingen inzake boekenin- en uitvoer opheffen, op
bevel van de Europese Kommissie.

SCHAARBEEK
Schaarbeek, Nols en konsoorten zijn reeds geruime tijd uit
het nieuws. Na de operatie
Ganshof wordt thans de taalwet naar de letter t o e g e p a s t :
tweetalige opschriften aan de
loketten en bediening van het
publiek in beide landstalen.
Maar het preferentieel loket
voor uitsluitend nederlandstaligen bleef. En heel wat Vlaamse klanten worden naar dit
loket verwezen.
Is de letter van de wet blijkbaar toegepast, naar de geest
is dit niet zo, want volgens een
redelijke interpretatie van de
wet is dit apart nederlandstalig
loket overbodig. Het zal echter
Ganshof niet zijn, die op dit
punt zal hameren.

van een eenvoudig recht van
de Vlamingen. Voor het overige heeft volgens sommigen
en zeker volgens de franstalige pers, de Vlaamse Beweging
reeds «lang haar doel bereikt»...

Op 3 november 1976 hield
senator De Facq in de Senaat
een merkwaardige interpellatie
over de achteruitstelling van
de Vlamingen in de diensten
van de ontwikkelingshulp, zowel in het Centrale Bestuur als
in de buitenlandse diensten.
Het heeft heel wat voeten in de
aarde gehad eer minister-bewegingsstrateeg. Van Elslande,
heeft willen antwoorden op deze interpellatie.
Terwijl de
franstalige pers voortdurend
de franstalige opinie warm
maakt om de hele ontwikkelingssamenwerking te beheersen, zwijgt de Vlaamse pers
als vermoord. Alleen in « D e
Standaard » kon men een degelijk stukje vinden in verband
met deze interpellatie. «Het
Volk » deed de zaak af met een
berichtje dat senator De Facq
de wantoestanden in de ontwikkelingssamenwerking
aankloeg en dat senator Neuray
het tegenovergestelde beweerde waarop de reporter van
« Het V o l k » zeer lakonisch besloot « het klassieke verhaal >.
Aldus wordt de Vlaamse publieke opinie voorgelicht over
de schromelijke wantoestanden in de ontwikkelingssamenwerking en de betrekkingen
die aan de Vlamingen worden
ontstolen.

Straks zal de eindfase van
Benelux pas na ingrijpen van
de Europese Kommissie tot
stand k o m e n !
GEPENSIONEERDE
MILITAIREN

Zondag werden te Ri isb'i^K eor, 'mj^our 'De Bres», geopend en een monument onthuld als herinnering aan de overstromingsramp die de gemeente begin
1976 zo zwaar teisterde Het muzeum bevat alle herinneringen aan de kwade
nachten en dagen in het geteisterde Klein-Brabant Het monument stelt •- de redder- voor Onze lezers zullen zich herinneren dat ons weekblad een steun fonds
opende waardoor voor heel wat getroffenen van Ruisbroek en omstreken de
miserie lichter werd
vaartmaatschappij. Dat is dus
binnen een goeie acht jaar.
Ook al betwisten we moeilijkheden niet, waarmee deze operatie zal gepaard gaan (men
brengt inderdaad niet met één
pennetrek een verhouding van

ring legt de procedure vast en bepaalt 30 november als startdatum
voor de eigenlijke besprekingen.
• Het gemeenschappelijk
vakbondsfront te Antwerpen dreigt met
voortzetting van de eerst tot 48 uren
beperkte stakingsaktie Indien minister Herman zijn opvordering van de
dokwerkers niet Intrekt.
• Dr. Wynen bespreekt met de
ministers De Saeger, De Clercq, Caiifice en D'hoore het geheel van de
vraagstukken i.v.m. de geneesheren
en de hernieuwing van de konventie.
• De Kamer keurt volledig pensioen op 64 jaar goed voor arbeiders
> na ruwe en ongezonde arbeid ». De
beroepsvoetballers zullen voortaan
ook genieten van de sociale zekerheid.
VRIJDAG 19 NOVEMBER
• Kleine oorlog in Zuidwest-Engeland tussen diverse winkelcentra om
de gunst van de Belgische kooplusfigen, die In steeds groter drommen
het Kanaal oversteken (na de val
van het Pond). Van Belgische zijde
wordt een strenger kontrole op de
• Invoer uit Engeland» aangekondigd.
• Vlaamse betogers protesteren te
Leuven tegen een franstalige meeting met PSC'er Nothomb en FDFer
Outers, die er op uitnodiging van
UCL hun mening over de staatshervorming komen vertellen.
• In de Vaste Kommissie voor taaltoezicht wordt een akkoord bereikt
voor taaipariteit In de SABENA : in...
1984!
• De Europese Kommissie voor de
Mensenrechten te Straatsburg verklaart de klacht van dr Lecompte
tegen de Belgische staat (en feitelijk
tegen de Orde van Geneesheren)
ontvankelijk. De zaak zal medio december opgeroepen worden.

80 Vo franstaligen en 20 <Vb nederlandstaligen in evenwicht).
Toch zullen velen in Vlaanderen het voorhoofd fronsen en
zich afvragen, of dat nu werkelijk nog zoveel tijd in beslag
moet nemen, voor het herstel

ZATERDAG 20 EN ZONDAG 21
NOVEMBER
# Bij geheime stemming in de gewestelijke raad van het RW Charleroi
wordt
RW-staatssekretarls
Knoops — zonder gehoord te zijn —
met 153 stemmen op 173 (6 neen, 3
onthoudingen en 1 blanko) uit het
RW gestoten. Knoops' kommentaar:
«het RW is dood-...
# Te Charleroi verzetten de oudkrijgsgevangenen zich met klem tegen elke vorm van amnestie: < leder
lid van het parlement, die daarmee
zou instemmen, zelfs In het kader
van een kommunautair akkoord,
pleegt politieke zelfmoord»...
MAANDAG 22 NOVEMBER
# De VU-senatoren en kamerleden,
betrokken bij de «bezetting» van
het kabinet van minister Michel, uit
protest tegen diens lankmoedigheid
tegenover taalwetovertreder Nols,
verschijnen andermaal voor de korrektlonele rechtbank te Brussel. Ze
worden een voor een onderhoord.
De rechtbank zal medio december
beslissen of het om een politiek
delikt gaat (zoals de verdediging
betoogt en dan moeten de beklaagden voor het assisenhof verschijnen) of om een gewoon strafrechtelijk misdrijf.
# Vermeylenfondsvoorzltter GerIo
verklaart op de viering van het dertigjarig bestaan van dit Fonds dat
alleen een tweeledig federalisme
aanvaardbaar Is.
# Door een overschatting van de
fiskale ontvangsten dreigt ïiet openbaar defjciet tot 45 miljard te zullen
oplopen.
0 De uitsluiting van RW-staatssekretarls Knoops schijnt alleen toepasselijk te zijn op het RW-gewest
Charleroi...

Uit het antwoord van minister
Vanden Boeynants op vraag
van VU-senator De Facq blijkt
dat de pensioengerechtigde
leeftijd bij leger, marine en
luchtmacht schommelt tussen
45 (kapitein-kommandant of luitenant ter zee Ie klasse) en 62
(officieren in de generaals- of
vice-admiraalsrang). De meeste officieren kunnen tussen
hun vijftigste en 58ste jaar met
pensioen gaan. Bovendien mogen ze ais gepensioneerde
nog een beroepsbezigheid hebben. Het is duidelijk dat het
hier om een sterk bevoorrechte stand gaat, wiens aktiviteit
na de oppensioenstelling ook
nog op de arbeidsmarkt d r u k t

# Voor het eerst sinds het overlegsisteem staat-ambtenaren In 1962 begon is er na het afspringen van de
onderhandelingen tussen regering
en de vakbonden voor 1977 geen
nieuwe kollektieve arbeidsovereenkomst.
• Een -vereniging voor de Waalse
belangen > ijvert voor de losmaking
van Malmédy uit de Oostkantons.
De vereniging wil o.a. de kennis van
het Duits in de openbare diensten
afschaffen.
9 Verscheidene leden uit het
Vlaams verenigingsleven te Molenbeek verzoeken om een tweede kongres voor Brusselse Vlamingen, ten
einde het standpunt van de Brusselse Vlamingen op de kommunautaire
konferentle kenbaar te maken, daar

Men zou kunnen besluiten met
te zeggen dat, hoe meer men
de Vlamingen in de Belgische
staat tegen de vitale delen
schopt, hoe meer ze Dank U
zeggen.

gevreesd wordt dat de mening van
de dichtst bij de begrenzing van
Brussel betrokkenen thans niet gehoord wordt
• BSP-medevoorzitter Claes zegt
dat Vermeylenfonds-voorzitter GerIo niet namens de Vlaamse socialisten sprak, toen bij het unitaire België
zei te verkiezen boven een drieledig
federalisme. De h. Claes zegt ook,
dat de BSP evenmin als de andere
Vlamingen van een federalisme met
drie wil weten.
# In een open brief aan de leiding
van de kommunistische partij vraagt
de ex-hoofdredakteur van de •• Rode
Vaan» Koen Calllauw een duidelijke
uitspraak van de partijleiding in de
zaak Biermann en tegen « de dogmatische reaktionairen in de Duitse
Demokratische Republiek».
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DE AARDBEVING
VAN QUEBEC
Het gezegde «Ie journalisme mène a tout, pourvu qu'on en sorte »
is ook toepasselijk op de 54-jarige stichter en voorzitter van de
Part! Québecois, René Levesque,
klein van gestalte, maar vinnig en
kombattief. Deze voormalige radio-joernalist kwam via de oorlog
«in de stiel». Oud-leerling van de
Jezuïeten en oud-student rechten
(hij was te ongedurig om zijn studies te beëindigen) ging hij nauwelijks 21 jaar oud in militaire dienst.
In 1943 kwam hij te Londen bij
het Office of W a r Information
terecht om uiteindelijk bij de Amerikaanse radionieuwsdienst voor
Europa te belanden, waardoor hij
in 1944-45 het einde van de oorlog kon meemaken in het ontredderde Duitsland, in Oostenrijk en
in Italië. Levesque bleef na de oorlog radio-joernalist en stichtte in
1960 tijdens een langdurige staking, het verbond van de stille
revolutionairen. Onder de medestichters treffen w e de namen
van de huidige Kanadese premier
Elliot Trudeau en Robert Bourassa, de zopas verslagen eerste-minister van Q u e b e c ! Het Verbond
bond de strijd aan tegen de overheersing van het Engels en tegen
de even zwaar drukkende Engelse overmacht in het bedrijfsleven,
de administratie en de politiek.
Aanvankelijk ging het Levesque
voor de w i n d : samen met Trudeau en Bourassa trad hij toe tot
de liberale partij van Quebec,
werd vrij spoedig verkozen tot lid

Het is er dan toch van gekomen, de
scheiding (voorlopig van tafel en
bed, doch men weet in dergelijke
zaken wel waar men begint, maar
niet waar men eindigt) tussen de
CDU (Chrlstlich
Demokratische
Union] en de CSU (Chrlstlich Soziale Union). Reeds herhaaldelijk dreigde de CSU (in Beieren zeer sterk en
ook naast de katolleke stempel niet
wars van nationalistische tendenzen) de band met de CDU te verbreken. Op zeker ogenblik was er zelfs
sprake van dat de CSU ook buiten
Beieren eigen afdelingen zou oprichten, een opzet dat echter niet van de
grond geraakte. Na de schelding
dreigt trouwens thans de CDU met
de oprichting van CDU-afdelingen in
Beieren!
Ongetwijfeld ligt mede aan de basis
van deze scheiding (in de Bondsdag
en de Senaat elk zijn eigen fraktie)
de niet voldane eerzucht van de
CSU-leider Franz Joseph Strauss,
die iedere keer het door hem zo
geambieerd kanseliersschap aan
zijn neus ziet voorbijgaan (Ehrhard,
Kiesinger en Kohl). Het besluit tot
een < eigen marsrichting» — wat
neerkomt op een agressieve oppositie dan met de «tamme» CDU —
werd trouwens in de CSU niet eenparig genomen, een derde van de CSUraad stemde tegen. Dat zou wel eens
remmend kunnen inwerken op de
scheiding der wegen. Des te meer
daar zich op het vlak van de Lander
een toenadering aftekent tussende
CDU en de liberalen...
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van het parlement van Quebec
(evenals Bourassa, terwijl Trudeau het hoger op zocht — en
vond te Ottawa) en werd vlak na
zijn verkiezing provinciaal minister van Openbare Werken en
Waterhuishouding. Onder zijn impuls — en dat voor een liberaal I
— werd de elektriciteitsvoorziening genationaliseerd. Enkele jaren later werd hij benoemd tot
minister van het Gezin en Sociale
Zaken. Maar toen in 1968 de liberalen verslagen werden, trad Levesque uit de partij, omdat deze
hem niet wilde volgen in zijn
opzet voor meer autonomie van
Quebec (waar de Gaulle het jaar
voordien zijn beruchte kreet had
laten weergalmen Vive Ie Quebec, vive Ie Quebec libre, vive Ie
Canada, vive la France f). In
tegenstelling met Trudeau en Bourassa die hun nationalistische
overtuiging op zak staken in ruil
voor een ministerportefeuille, trad
Levesque in de nationalistische
oppositie, eerst met de •< Souveraineté - Association «-beweging,
een paar jaar later met de Parti
Québecois, die weldra ijverde
voor de volledige autonomie van
Quebec. Levesque moest tal van
teleurstellingen slikken en slaagde er vooreerst niet in, om elektoraal door te breken. Dit laatste is
nu toch gebeurd, zoals voorzien
door de opiniepeilers, maar op
het eerste gezicht niet op grond
van het nationalistische programma dan wel op basis van een
sociaal-ekonomisch programma,

regelrecht gericht tegen de liberale regeringspartij, die verantwoordelijk werd gesteld voor de ekonomische achteruitgang, de werkloosheid, talrijke grote en kleine
schandalen en pas in vierde instantie voor de achterstelling van
de franssprekende meerderheid.
Nu is het wel zo, dat niet-nationalisten
de
volksnationalisten
steeds verwijten, geen sociaalekonomisch programma te hebben en wanneer ze er wel een
hebben, deze dood te zwijgen. Dit
is ook in Quebec gebeurd. Het
heeft echter de liberalen niet mogen baten, harder de nationalistische snaar te betokkelen in de
kiesstrijd dan de nationalisten in
een poging om katolieker te zijn
dan de paus. René Levesque
wordt straks eerste-minister van
Quebec en heeft van meetaf duidelijk laten verstaan, dat hij voor
autonomie en desnoods afscheiding zal ijveren, ongeacht juridische of ekonomische bezwaren
(strikt juridisch gesproken zouden de 9 andere Kanadese provincies met een statuswijziging
van het Kanadees staatsbestel
akkoord moeten gaan, en dan
zou nog het Britse Lagerhuis zijn
satisfecit moeten geven, welk
Huis trouwens thans gekonfronteerd wordt met steeds luider klinkene autonomie-eisen uit Schotland, Wales en... het eiland
Man...) In deze aktie is een referendum voorzien, dat echter wettelijk in Kanada niet bestaat.
Voorlopig roepen Levesque en
triomferende gezellen nog niet
« Vive Ie Quebec libre » maar de
tegenstanders van deze ontvoogding zullen niet lang moeten wachten, want Quebec heeft
toch ondubbelzinnig en met
klank voor minstens een ruime
autonomie gestemd.

(Jeeveedee) Ongetwijfeld vraagt menige Vlaming zich af, hoe het is gesteld
met het reilen en zeilen van de NoordNederlandse
dag- en
weekbladen
waarvan hij de exemplaren ook in de
boekhandels
en kiosken
van het
Vlaamse land aantreft. Wij kunnen u
hierover de nieuwste informatie geven
dank zij een onderzoek van de Nederlandse Vereniging
van
Journalisten
(NVJ), een organizatie
waarbij
het
merendeel van de redakteuren van de
dag- en weekbladpers is aangesloten.
Een onderzoek dat twee
opmerkelijke
konklusies opleverde: ten eerste dat
de streekdagbladen
(waarvan er in
Nederland vele tientallen
verschijnen)
de laatste tijd méér geprofiteerd
hebben van de stijging der totale krantenoplage dan de «grote», dat wil zeggen
de landelijke dagbladen; en ten tweede dat de weekbladlezers
meer en
meer hun vast abonnement
opzeggen
om het blad van hun keuze los te
kopen in de tijdschriftenhandel,
de
populaire
»Inloopwinkels >> of in de
supermarkt, tegelijk met de koffie, de
rijst en de sinaasappelen.
De Nederlandse landelijke bladen —
dat zijn de enige kranten van boven
de Moerdijk die in Vlaanderen
te
koop zijn — worden alle uitgegeven
door drie maatschappijen, en het zijn
déze maatschappijen, die in de wedren naar hogere verkoopcijfers
geklopt werden door de regionale pers.
Konkreet:
de
holdingmaatschappij
«De Telegraaf», de
Perskombinatie
(met o.a. «De Volkskrant»)
en de
Nederlandse
Dagblad-Unie
(die de
kwaliteitskrant «
Handelsblad/Nieuwe
Rotterdamse
Courant»
uitgeeft) zagen elk hun marktaandeel
dalen. Er
moet nochtans aan toegevoegd worden dat «De Telegraaf» veruit de
grootste krant van Nederland
blijft
met een oplage van ver over het half

£tVUnèt
OVERWINNING VAN
BLANKE NEGERS
Het nieuws van de verkiezingsoverwinning behaald door de autonomistische Parti Québecois in Kanada heeft overal de frontpagina in
de kranten gehaald. Uiteraard ook in Frankrijk, waar de Gaulles uitspraak " Vive Ie Quebec libre" in 1967 in Montreal het sentimentele
hoogtepunt vormde van de betrekkingen tussen de Kanadese deelstaat Quebec en Frankrijk.
Hoe reageerde een krant als «/.e Monde- met haar reputatie van
strenge objektiviteit en zakelijkheid ? Onder de titel Het Franse feit
gaat het redaktioneel hoofdartikel in het nummer van 17 november
over de partij van René Levesque. De toon is biezonder positief. Er is
sprake van een wijs onafhankelijkheidsstreven, de gematigdheid en
de hardnekkigheid van Levesque. En de hoofdredakteur besluit dat
de federale regering van Ottawa nu twee wegen opkan: de regering
van de Parti Québecois-voorzitter tegenwerken of die aanmoedigen
om een nieuwe formule uit te werken van onafhankelijkheid.
André Fontaine begint, nog altijd op dezelfde voorpagina, een stuk
historiek van Frans Quebec onder de titel« Overwinning van de blanke negers », daarmee zinspelend op de langdurige tweederangspositie van de franstalige Kanadezen. Hij zet de waarde van de Gaulles
uitspraak, nu bijna tien jaar geleden, dik in de verf, en hij onderstreept
de mislukking van de Kanadese premier Trudeau, aan wie hij verwijt
koppig te zijn blijven vasthouden aan de droom van een tweetalige
Kanadese natie in de hoop daarmee het onafhankelijkheidsstreven
van franstalig Quebec de wind uit de zeilen te halen.
De Kanadakorrespondent geeft op de volgende bladzijde verkiezingsuitslagen. Aan de overkant, op pagina drie, borstelt hij een portret van René Levesque dat eindigt op de felgekleurde woorden •
onvermoeibaar, visionair en pragmatisch doorzettingsvermogen.
daaronder hangt het — eerder mini-portret van de verliezer (Robert
Bourrassa van de liberale partij) dat eindigt op: « Hij heeft zich vergist van probleem; vergist van seizoen ; nu is voor hem de tijd aangebroken van de vallende bladeren en van de vernederende nederlaag ».
Andere onderwerpen daarrond: het van kracht zijnde kiesstelsel, de
komplete tekst van de Gaulles toespraak in Montreal in 1967, een kronologisch overzicht van de betrekkingen tussen Frankrijk en Quebec
en van de opgang van de Parti Québecois-leider.
De volgende dag zal - Le Monde » een pak reakties opnemen, vooral
uit regerings- en gaullistische kringen. Een daarvan prijkt als allereerste kommentaar uit Frankrijk al in het nummer van 17 november Het
is die van een Philippe De Saint-Robert 'gaulliste de gauche'
genoemd. Hij verwoordt zijn vreugde over de overwinning van hen
die al jaren vechten tegen een twee eeuwen durend systeem van kulturele, ekonomische en politieke kolonisatie.
Vlamingen zijn goed geplaatst om zon taal te begrijpen.
Maar Frans-Vlamingen, Bretoenen, Basken, Katalanen, Oksitanen,
Korsikanen en Elzassers, allen levend binnen de Franse staatsgrenzen, nog beter
£ Vandewalle

miljoen; het « verlies » van de gelijknamige holdingmaatschappij
zit 'm in een
lagere verkoop van een ander dagblad dat door «De Telegraaf» op de
markt wordt gebracht. Zo kon het ook
gebeuren dat «De Volkskrant»
haar
oplage met bijna tienduizend stuks per
dag zag stijgen, maar dat door de
achteruitgang
van het
protestantse
dagblad
«Trouw»
het
oplage-saldo
van de Perskombinatie toch een negatief beeld vertoont.
De betekenis van de regionale dagbladen in Nederland kunnen we het
best laten zien aan de hand van een
paar cijfers: «De Limburger»
heeft
een oplage van tegen de 120.000, het
«Nieuwsblad
van het Noorden»
van
ruim 125.000 en de «Leeuwarder Courant» van een dikke 100.000. Daarnaast zijn er verschillende
dagbladen,
die aardig naar de
honderdduizend
lopen. Met uitzondering van een paar
gespecializeerde
kranten voor handel
en ekonomie zitten zo goed als alle
Nederlandse
dagbladen
(uitgegeven
door 28 zelfstandige
ondernemingen)
boven de veertig duizend. Dat brengt
de totale oplage van alle Nederlandse
kranten op een dikke 4,3 miljoen. Per
dag wel te verstaan!
Bij de weekbladen is het opmerkelijk,
zoals we boven al vermeldden, dat de
«losse verkoop» bij de
Nederlanders
meer en meer in de gratie komt. Dat is
een nieuwigheid, want vanouds was
men hier gewend zijn weekblad thuis
bezorgd
te krijgen, een
gewoonte
waarvan alleen in de drie grote steden
(Amsterdam,
Rotterdam
en
Den
Haag) werd afgeweken. Thans is het
zo dat van de ruim 700.000 exemplaren die het suksesblad « Story » wekelijks op de markt brengt, er bijna
400.000 duizend «los» worden verkocht, onder andere in de tabakswinkels. Ook de typische
vrouwenbladen

zoals «Libelle», «Margriet» en «Viva»
moeten het voor een groot deel van
de losse verkoop hebben. Eveneens
worden van radio- en televisiebladen
zoals «TROS-Kompas»
en «Televizier» (AVRO) van elk per week meer
dan 100.000 nummers over de toonbank aan de man gebracht Kurleus is
daar tegenover dat van het weekblad
«Hervormd
Nederland»
dat
ruim
25.000 nummers drukt, slechts
37
stuks los worden verkocht
Blijkbaar
leven oude gewoonten het langst bij
het protestantse
volksdeel.
Het onderzoek van de Journalistenvereniging bracht ook aan het licht dat er
bij de opinieweekbladen
weinig groei
zit Een uitzondering
vormt de (uit
Amsterdam
afkomstige!)
«Haagse
Post» die haar verkoop met ongeveer
een kwart zag stijgen tot bijna 35.000.
Voor de overige
opinieweekbladen
veranderden de cijfers weinig, behalve
voor « De Nieuwe Linie » die meer dan
16 procent van haar lezers en kopers
moest prijsgeven. Aan de kop van de
opinieweekbladen staat nog altijd «Elseviers Magazine»
met een kleine
130.000 exemplaren. « Vrij Nederland»
staat op ruim 110.000.
Tenslotte zij nog vermeld dat ook de
jeugd een aardige portie van de papieren lees- en kijkmarkt voor haar rekening neemt. De drie
belangrijkste
jeugdbladen («Donald Duck», «Tina»
en «Eppo») komen tot een gezamenlijke oplage van meer dan 800.000. Daarmee kloppen ze nog de geïllustreerde
weekbladen, zoals «Panorama».
Alles bijeen biedt de Nederlandse dagen weekbladenmarkt, ondanks de fusies en koncentraties van de afgelopen jaren, nog heel wat verscheidenheid. Daarbij komen nog de gespecializeerde bladen voor sport, kuituur, politiek en het verenigingsleven,
waarvan
er enkele duizenden verschillende per
week de geïnteresseerden
bereiken.
Er is dus voor de journalisten
nog
werk genoeg aan de winkel I

WIJ 7

OPIhl^9

n

W i | ontvangen graag brieven van
onze lezers als ze ondertekend zi|n
Naamloze brieven gaan de scheurmand in evenals scheld- en smaadbrieven De andere publiceren wi|,
naargelang er plaats beschikbaar is
W I J behouden ons dan ook het recht
voor brieven in te korten en persklaar te maken zonder de essentie
van de inhoud te veranderen
De opmie vertolkt in een lezersbrief,
IS met noodzakelijk de onze
De redaktie

taairegime — een « numerus clau3US» (5 a 8 %) voor de franstalige inwijkelingen in onze Vlaamse
gemeenten Deze zouden hun gemeentelijke kiesplicht te vervullen
hebben in hun respektievelijke
plaats van herkomst (alleszins in
de 19 gemeenten van de hoofdstad of in Wallonië) Op dit vlak
mogen vreemde elementen geen
tegennatuurlijk recht op medezeggenschap laten gelden in het
ander gewest op taal- en terntoriaal gebied, omdat dit indruist
tegen de geest en het karakter
van eeuwenoude Vlaamse en

tend te danken was aan zijn
legendansch dienstbetoon Staf
De Clercq was er met weinig fier
over, telkens hij een dienst kon
bewijzen aan de kleine man uit
het Pajottenland
Thomas De Backer werd alom
gewaardeerd in het arr Turnhout
om zijn sociale inzet Dit waren
geen
geleerde
universitairen,
slechts gewone schoolmeesters,
die zich met voor de 3/4, maar
100 % of volledig in dienst van
hun volk stelden
Het totaal gemis aan enig dienstbetoon in de Leuvense buitenge-

De definitieve afrekening zal dan,
zoals we hoorden, op 30 november beginnen in de schoot van de
Senaat waar een club van 34 de
zaken even zal gaan regelen
De club IS, volgens de objektieve
nieuwslezers, paritair samengesteld, dus evenveel Vlamingen als
frankofonen neem ik aan
Details over de samenstelling
van die pantaire club wijzen dan
echter uit dat
— de driemaal sterkere C V P
even zwaar telt als de PSC (4 4 ) ,
— de unitaire BSP/P^BjShoeilijk
eenzelfde evenwicht zaTkunnen

TAALFACILITEITEN
TE EDEGEM
Zaterdag 13 dezer, had het jaarlijks banket plaats van de VKPA
(Verenigde Kolenhandelaars van
de Provincie Antwerpen)
Als erevoorzitter werd speciaal
uitgenodigd «onze» eerste minister Leo Tindennans
Na zijn toespraak in het Nederlands, vroeg een aanwezige uit
Wallonië aan de redenaar zijn toespraak in het Frans te willen vertalen, wat met de glimlach gebeurde
Tal van leden van. de VKPA
waren weinig opgetogen met deze Franse komplimenten
Misschien kan de heer Tindemans als verontschuldiging inroepen dat het feest doorging, te Edegem, «zaal Basiliek», in de schaduw van de grot
Voor een Waal en
Bernadette
nu ook al te Edegem taalfaciliteiten ?
Met hoogachtende groeten
M D B, Noorderwijk

NUMERUS CLAUSUS
VOOR RANDGEMEENTEN
De ontnuchterende stembusuitslagen van 10 oktober in de Brusselse olievlek openbaarden zich
als een vloedgolf, die Vlaanderen
dreigt te overspoelen
Van verkiezing tot verkiezing
gaan we zienderogen taalpolitiek
achteruit Vandaag de 6 randgemeenten van de hoofdstad, waar
de Vlaamse identiteit schromelijk
geweld wordt aangedaan, morgen Vlaams-Brabant om volgens
het recente voorstel van de PSC,
ook daar «persoonlijke taaivoorrechten» af te persen en ongetwijfeld als een onvervreemdbaar
recht zullen geïnterpreteerd worden Dit om later te beginnen knagen aan de 4 overblijvende
Vlaamse provinciën
Een drastisch redmiddel dnngt
zich op Dat kan zijn — behalve
het vervallen van elk bevoorrecht

op

afstand
bekeken
WIJ 8

Waalse gemeenten Waar blijft
anders de wederzijdse eerbied
en het dito vertrouwen van beide
volkeren om vreedzaam en gelukkig te leven in hetzelfde Staatsverband "^ En als de grondwet dit
mogelijk maakt, dan moet die wet
veranderd worden voor alle rechtzinnige patriotten in het belang
van het voortbestaan van hun
gemeenschappelijk vaderland
Het ware daarom een staatkundig avontuur lichtzinnig te verwijzen naar het voorbeeld van Quebec, nl naar een uitgesproken
separatisme, vooral omdat de onderdelen van België, wegens hun
ouderdomsprivilegien, meer bestaansredenen kunnen doen gelden dan het geheel
Frankofome wees vredelievend,
wees verdraagzaam'
F L, Gent
SOCIAAL

DIENSTBETOON

Is het parlement ziek"? schrijft M
Van Haegendoren Een van de
redenen het misplaatste dienstbetoon Meester Butaye haalde
destijds meer dan 40 % der stemmen in de streek rond leper Iedereen weet dat deze uitslag uitslui-

meenten uit zich ten volle in de
minder goede uitslag die de V U
er op 10 oktober behaalde
J V , Erps-Kwerps
BIJ DE BOK GEZET
Een aantal jaren geleden heb ik in
dit blad mijn gal gelucht over de
prententies zonder grens van de
«Bruxellois» en de daarbij schnjnend afstekende lamzakkengheid
van sommige Vlamingen
Ik deed dat in de hoop dat de
gebruikelijke (enige) Vlaamse reflex die nog bestaat ervoor zou
zorgen dat iets van mijn gal uitwerking zou hebben op het gemoed van de «leeuwen » van allerlei kleur
Helaas de zaken ontwikkelden
zich op de wijze die ieder nederlandstalige in dit land de haren
ten berge zou moeten doen rijzen Dank zij Burggraaf Gaston
zitten we met de zich als een kankergezwel ontwikkelende kiem
van een derde macht in dit land
die ervoor zal zorgen dat de al
jaren
zwijgende
meerderheid,
voorgoed de mond zal worden
gesnoerd

De Vlamingen werden weer even wakker geschud toen het uitlekte
wat
minister Van Elslande in het schild
voerde om de Vlamingen te minonseren in de diensten van de Ontwikkelingshulp
Zowel onze senator E De Facq als de
a-politieke Vereniging Vlaams Overheidspersoneel
hebben het
onrecht
doorgelicht en ontleed
Uit de triomfalistische kreten van de
Association du personnel wallon kunnen WIJ afleiden dat de
ABOS-affaire
maar een aanloop is tot een algemeen
offensief
om nadien de
wet-Fayat
(evenwicht in Buitenlandse Zaken) op
de helling te zetten
Het IS perfekt wettelijk dat een personeelskader in Overheidsdienst in verhouding
IS tot de
respektievelijke
Franstalige en Nederlandstalige
zaken Dit IS trouwens normaal, wil men
geen principieel eentalige
ambtenaren
er toe verplichten dossiers te behandelen in een taal die zij officieel met moeten kennen
De vraag ligt dieper zijn de aantallen
respektievelijk Nederlandse en Franse

verdedigen tegenover zijn achterban, dus waarschijnlijk de balans,
dank zij een Brusselse inbreng,
naar de frankofone kant zal laten
overslaan,
— De P V V / P L P ook moeite zal
hebben om al de Brusselse dissidenten tevreden te stellen met
slechts een deel van de 4 4 verhouding
— alleen de federalistische partijen eerlijk verdeeld zijn (4 tegen 2
x2),
— ten slotte de kommumsten op
de wip zitten als de « grote » partijen er werkelijk naar zouden streven de koek eerlijk te verdelen
tussen Vlamingen en Walen (wat,
zoals hiervoor is aangeduid, nauwelijks te geloven is)
Een vluchtige blik over de samenstelling van die paritaire club leert
dan ook dat weer eens een keer
de meerderheid van de bevolking
van dit land aan het kortste eind
gaat trekken bij de dialoog over
de
gemeenschapsbetrekkingen
zoals die komedie officieel heet
Weer zal met de dood in het hart
een laatste toegeving worden gedaan en zullen de door slabakken
ontstane gaten als Linkebeek,
Kraainem, St-Lambrechts-Wolu-

dossiers normaal "^
Verschil tussen aanta' Franse of Nederlandse af te handelen kan verschillende oorzaken hebben
Het kunnen demografische,
geografische of sociale oorzaken zijn
De
Nederlandstalige en Franstalige bevolking verschilt, er kunnen nu eenmaal
meer Franse of Nederlandse
gepensioneerden van deze of gene kategorie zijn of meer minder-validen, enz er
zijn nu eenmaal meer bossen in Wallonië en er is alleen zeevisserij in Vlaanderen, enz
In zulke gevallen is de aanpassing
van de taalkaders aan de objektieve
situatie gewettigd
Dat is
trouwens
wat wettelijk bedoeld werd
Het hoger aantal Franstalge
dossiers
kan echter ook zijn oorzaak hebben in
het onrecht de Vlamingen aangedaan
of in bestaande mistoestanden
Op dit
onderscheid
moeten de
Vlamingen
hun goedrecht gronden Als men er
mede begint de ontwikkelingshulp
vol
te stoppen met Franstaligen
ontstaan
er natuurlijk meer Franse
dossiers
Jongere Vlaamse diplomaten
kunnen

we en meer van die goede Vlaamse dorpen, die in enkele jaren veranderden tot FDF-bolwerken, geofferd
worden
aan
MolochBruxelles
In ieder geval blijft overeind wat
ik destijds al schreef Vlaanderen
heeft zijn eerstgeboorterecht verkocht voor een bord linzensoep
en zich konstitutioneel maar vrijwillig laten ontmannen

J B, Zelhk
ERGERLIJKE

ONWETENDHEID

O p zondag 14 november II zond
de BRT tijdens de meuwsbenchten van 13 u een kort bericht uit
van een met Hollands aksent
sprekende korrespondent uit Wenen Deze had het over de talentelling die aldaar werd gehouden
en die vooral voor de deelstaat
Kannthie van belang is
De strekking van het bencht toonde, zoals te verwachten, de antiDuitse gezindheid aan van die
korrespondent, maar ook zijn onbekwaamheid Tot tweemaal toe
had hij het over « Slovenen die de
Joegoslavische taal spreken» In
Joegoslavië worden nog meer talen gesproken dan in België, ze
zijn met eens allen Slavisch, verschillende worden ook buiten
Joegoslavië
gesproken
Een
Joegoslavische taal bestaat zo
mm als een Belgische
Een benchtgever die daar met
klaar in ziet, kan ook met begrijpen wat van Duitse en van Sloveense zijde op het spel staat bij
zo'n talentelling Bij gebrek aan feitenkennis heeft hij dan maar wat
gal gespuwd naar «extremistische Duitse nationalisten »
K J Asse
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onder druk van hun meerderen Franse rapporten
insturen,
bedrijven
in
Vlaanderen kunnen hun relaties met
Ekonomische Zaken in het Frans afhandelen, enz
Dat de heren van de
Raad van State hun adviezen afstemmen op de dode letter van teksten tot
daartoe [En dan vergissen zij zich ook
nog wel eens)
Boven iedere «interpretatie»
staan
echter de grondrechten
van een volk
nl ons Vlaams recht om aan ontwikkelingshulp te doen in verhouding
tot
onze volkskracht Dat Vlaanderen als
land van missionarissen
daartoe in
staat geweest is, staat buiten kijf Dat
een Regering waarin een Vlaming eerste-minister is en een andere Vlaming
minister voor de Ontwikkelingshulp,
dit
grondrecht
van Vlaanderen niet erkent, dat mag Vlaanderen met meer
slikken
Evenmin te slikken dat wij die verder
60 % van de belastingen
opbrengen,
met in dezelfde verhouding
plaatsen
en profijten
opstrijken
M van

Haegendoren,
Oud-senator
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DE GEMEENTE

DOE HET DAN, NU
W i j weten allemaal dat het nodig is, nieuwe abonnementen te w e r v e n .
W i j weten allemaal dat de k a n d i d a a t - a b o n n e e s op
ons b e z o e k te w a c h t e n zitten.
W i j weten allemaal dat punten voor mooie prijzen, ja
zelfs een kleurenteevee, op ons te w a c h t e n staan.
En toch beginnen wij er niet aan.
D o e het dan ! D o e het nu, vandaag.
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Georgette De Kegel, Ninove
Anny Lenaerts, Wilrijk
Enk Vandewalle, Izegem
Leonie Vanderstraeten, Brussel
Albert Jacobs, Beringen
Wouter Lens, Zaventem
Jozef De Meyer, Heverlee
Jaak Janin, Huise
Pol Verbelen, Tildonk
I Janssens, Meisbroek
Vital Peeters, Berchem
Luk Bohe, Vichte
Edmond Bruggeman Waasmunster
Omer Dombrecht, Brugge
Favoreel-Craeynest, Lauwe
Achiel Goderis, Oostdumkerke
Johan Laeremans, Gnmbergen
Antoon Neyt, Evergem
Maurice Passchijn, Meise
Tuur Robberechts, Turnhout
Koen Van Meenen, Heusden

Op 1 apnl 1977 starten de
O C M W ' s met hun werking De
Openbare
Centra
voor
Maatschappelijk Welzijn, zijn de instellingen die de Kommissies
van
Openbare Onderstand zullen vervangen
De Wet van 8 juli 1976 voorziet in
hun werking en organizatie De
leden van de Raad van het
O C M W worden verkozen door
de gemeenteraadsleden op 17 januan a s Over de technische
aspekten van deze nieuwe instellingen kunnen onze kaderleden
uitvoerig lezen in het kaderblad
nr 1, dat dezer dagen wordt verstuurd
De Kommissies van Openbare
Onderstand hebben een 50-jang
bestaan en 50 jaar verdienste
achter de rug De tijd was evenwel gekomen om ze te herdenken, zowel qua doelstelling als
qua inhoud en organizatie
Toen de wetgever in 1925 de
KOO's oprichtte, stond men op
het vlak van sociale wetgeving en
bestaanszekerheid nog praktisch
nergens
De jaren 1930 waren jaren van
bittere armoede voor de arbeidende bevolking, van werkloosheid
en ekonomische knsis in Vlaanderen
Matenele en financiële hulp vanuit de K O O was voor vele gezinnen, met een groot aantal kinderen, onontbeerlijk om met van
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uit de startblokken

i^.
BOUWSTEEN
voor een

FEDERAAL
VLAANDEREN
H e t j a a r 1977 vjoröt
misschien
(sommigen
zeggen
r e e d s w a a r s c h i j n l i j k ) e e n verkiezingsjaar
Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben partijbestuur
en partijraad opdracht gegeven tot het uitwerken van een
a k t i e p l a n 1977
GEMEENTERAADSLEDEN
O p zondag 9 januari gaat een
nationale b i j e e n k o m s t v o o r alle g e m e e n t e r a s d s l e d e n d o o r
Deze bijeenkomst w o r d t geh o u d e n in d e U n i v e r s i t a i r e Instellingen A n t w e r p e n t e W i l njk
In d e v o o r m i d d a g , v a n a f 11 u ,
IS e r e e n o n t m o e t i n g t u s s e n
de partijtop en onze burgem e e s t e r s en s c h e p e n e n

JANUARI:
AKTIEMAAND
In
de
namiddag,
vanaf
14 u 30, g a a t e e n plenaire verg a d e n n g d o o r in d e g r o t e aula
m e t al o n z e g e m e e n t e r a a d s l e den en CVMW-vertegenwoordigers
PROVINCIALE
KADERDAGEN
O p z o n d a g 23 januari te H a s selt ( K u l t u u r c e n t r u m ) e n o p
z o n d a g 30 januari te G e n t
(Internationaal
Kongrescentrum] w o r d t opnieuw aangek n o o p t bij e e n o u d e e n g o e d e
V U - t r a d i t i e d e p r o v i n c i a l e kaderdagen.
Te Hasselt w o r d e n de kaderleden v e r w a c h t v a n d e provincies A n t w e r p e n en Limburg
en v a n het arrondissement
Leuven. G e n t w o r d t d e ont-

m o e t i n g s p l a a t s v o o r O o s t - en
West-Vlaanderen en voor het
arrondissement Brussel.
De agenda voorziet een voormiddagvergadering
vanaf
10 u 30, e e n g e z a m e n l i j k middagmaal en een namiddagvergadenng
tot
ongeveer
16 u 30
O p beide kaderdagen w o r d t
het hele V U - k a d e r v e r w a c h t
Inhoudelijk zullen het uiterst
belangrijke
bijeenkomsten
zijn N a a r d e v o r m k o m t er
alvast een innovatie
de inschakeling van audio-visuele
technieken.
1977 verkiezingsjaar.
Misschien ? Waarschijnlijk ? H o e
dan o o k : de V o l k s u n i e zal
als eerste uit de startblokken
gaan.

moeten doorgespeeld
worden
naar het gemeentebestuur of de
maatschappij van sociale huisvesting
Naast het O C M W blijven er ook
heel wat prive-centra voor maatschappelijk werk bestaan Een
meer maatschappelijke werkers van de voornaamste opdrachten
van het O C M W zal hienn liggen,
beschikken, om samen met de
de koordinatie en het overleg te
Raad van het O C M W een echt
stimuleren tussen de verschillenwelzijnsbeleid uit te bouwen Dit
de instellingen die in een zelfde
welzijnsbeleid omvat o m de uitbouw van een moderne ziekenstreek werken, om zoveel mogezorg, diensten voor gezins- en
lijk krachtenverspilling tegen te
bejaardenhulp,
maaltijdendiengaan Het O C M W moet de spil
sten, schoonmaak- en boodschapzijn van de welzijnssektor die in
diensten voor bejaarden, bepaalvolle uitbouw IS, om deze tot volle
de vormen van gezinsbegeleibloei te brengen
ding, maatschappelijke begeleiDaarvoor zijn mensen nodig, manding van probleemgroepen, buurtnen en vrouwen die aan deze
werk, maatschappelijk opbouwomvangrijke humane doelstelling
werk
en opdrachten van het welzijnswerk konkrete vorm kunnen geDeze nieuwe centra
zouden ven
m a w kansen moeten geven aan
Wij vragen uitdrukkelijk aan de
de samenlevingsopbouw, volgens
plaatselijke partijbesturen, bij het
wetenschappelijke metodes
aanduiden van zijn afgevaardigde
De maatschappelijke behoeften
die door de werking in deze voor de Raad van het O C M W ,
O C M W ' s worden vastgesteld, naar geschikte kandidaten te zoemoeten doorgespeeld naar het ken, die het plaatselijk welzijnsbebeleid, zodanig dat daaraan een leid kunnen inspireren en konkretidoeltreffend antwoord kan wor- seren
De raadsleden moeten echte welden gegeven
zijnswerkers worden Geef dan
BIJ voorbeeld kunnen maatschapook zo iemand een kans
pelijke werkers belangrijke tekorHier, meer dan elders, geldt het
ten vastellen in de sektor van de
gezegde de juiste man of vrouw,
huisvesting De opmerkingen en
op de juiste plaats
voorstellen hierover van de Raad
VOLKSUNIE Studiedienst
voor het O C M W zouden dan

HET OCMW: NIEUWE KANSEN
VOOR HET LOKALE WELZIJNSBELEID
honger om te komen Lode Zielens heeft in zijn roman Moeder
waarom leven wij, van deze periode een pregnant beeld opgehangen Gelukkig ligt deze situatie
achter de rug en kennen wij een
relatief hoge welvaart en een aanzet naar een welzijnsbestel
De
naamverandenng
alleen
reeds wijst op deze maatschappelijke evolutie die zich heeft afgespeeld namelijk van Openbare
Onderstand naar Maatschappelijk Welzijn, van armenzorg naar
een modern welzijnsbeleid
De taken die aan deze Openbare
Centra
voor
Maatschappelijk
Welzijn worden opgedragen liggen dan ook veel ruimer en het
werkgebied van de O C M W ' s bestnjkt de totale bevolking
Naast de materiele en financiële
hulpverlening, moet de gemeenschap, de gemeente in ons geval,
zorgen voor maatschappelijke,
morele en psycho-sociale begeleiding De maatschappelijke dienstverlening IS een recht voor ieder
burger, en met langer een gunst
van de overheid
Terloops willen wij erop wijzen dat
de Volksunie, als politieke partij de

eerste was om op haar Kongres
van 1971, te zeggen dat ieder
mens, onafgezien van zijn sociaalekonomische situatie, recht heeft
op een menswaardig bestaansminimum.
Deze idee werd in 1974 door de
regering overgenomen in de wet
op het bestaansminimum De nieuw e O C M W ' s zullen over een of

DOKUMENTATIE
VOOR GEMEENTEM/^NDATARISSEN
VADEMECUM VOOR
DE G E F U S I O N E E R D E
GEMEENTEN
Opgesteld door 't ministerie van Binnenlandse Zaken
Uitgave van de Vereniging
van Belgische Steden en Gemeenten, Aarlenstraat 53,
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Brussel
Tel
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Bestelling prk 000-001679716
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ANTWERPEN
ANTWERPEN (ARR.)

VLAAMSE
TOERISTENBOND
De VLAAMSE TOERISTENBOND blijft een betrouwbare gids De programma's voor de vliegtuigreizen
1977 zijn klaar en de vertrekdata en de reissommen
zijn gekend Reizen naar ieders gading zonnen aan
zee, rondtoeren in interessante zuiderse streken en
verkenning van weinig bezochte landen
De VLAAMSE TOERISTENBOND blijft ook vooraan in
dienstverlening en in zekerheid In de reissommen is
steeds, volgens de bestemming, een « Reis + »- of een
«Reis+ +"-diensten- en verzekenngspakket begrepen Daarom is veiligheid geen ijdel woord
De VLAAMSE TOERISTENBOND beperkt vanzelfsprekend zijn aktiviteit met tot vliegtuigreizen In de
«Grote VTB-brosjure 1977», die in voorbereiding is,
zult u een uitgebreide keuze van reizen met andere vervoermiddelen vinden eigen wagen, autocar, trein,
schip
Het loont beslist de moeite de VTB-programma's en
voorwaarden eens met andere te vergelijken i
ALLE INLICHTINGEN VTB-sekretanaat, St-Jakobsmarkt 45, Antwerpen (tel 031/31 7680) - vergunning nr
1185 - Kat A, kantoren te Aalst, Brugge, Brussel,
Genk, Gent, Hasselt Herentals, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, St-Niklaas, Turnhout Vilvoorde en bij alle plaatselijke VTB-vertegenwoordigers

INFORMATIE VOOR DE ANTWERPENAAR
Z o heet het informatieboekje voor de bewoners van de Metropool Het
IS aan zijn derde druk toe (1*1970, 2* 1975) Het bevat zowat alles aan
adressen en inlichtingen voor de sinjoor en ook voor de bewoners van
randgemeenten en regelmatige bezoekers aan de stad Van Aanbesteding tot Zwembad met daartussen zo'n 250 trefwoorden over een 125
bladzijden uitgesmeerd en handig verpakt Een voorbeeld voor heel
wat steden en gemeenten Als niet-stedeling sta je toch even te kijken
als je ziet wat er zo allemaal in een stad leeft en bestaat
Toch even stil blijven staan bij enkele in het oog springende aftandse
begnppen Z o gebruikt o i, niemand meer termen als « abnormale kinderen», «beerruiming»
«knaagdierenverdelging», «leermoeilijkheden»
BIJ een volgende uitgave kunnen deze oubollige termen door hedendaagse worden vervangen, evenals de tekening, een bootje van papier,
op de omslag
«Informatie voor de Antwerpenaar», informatiegids (geïllustreerd)
van de Stad Antwerpen wordt gratis meegegeven aan nieuwe inwoners Anders kost die 20 fr en is te koop bij de afdeling Informatie, Grote Markt 29 Tel 3 3 7 0 9 3

GEMEENTE M O L
Er wordt ter kennis gebracht van de belangstellenden, dat
een betrekking van onderluitenant-geneesheer-vnjwilliger
te begeven is bij de brandweerdienst van de gemeente M O L
De gegadigden voor die betrekking moeten volgende voorwaarden vervullen
1 Belg zijn,
2 woonachtig zijn in de gemeente M O L ,
3 van het mannelijk geslacht zijn ,
4 van goed zedelijk gedrag zijn ,
5 in orde zijn met de dienstplichtwetten,
6 houder zijn van het diploma van doctor in de geneeskunde
en gemachtigd zijn de geneeskunde in België uit te oefenen
Voorrang wordt gegeven aan de geneesheren specialisten in
anesthesiologie, vervolgens aan de specialisten in de algemene heelkunde
De aanvragen dienen per aangetekend schnjven gericht aan
de heer burgemeester der gemeente Mol, uiterlijk op 30 november 1976.
Volgende stukken dienen bij de aanvraag gevoegd 1 bewijs
van nationaliteit en goed zedelijk gedrag (op zegel) 2 militiegetuigschrift, 3 eensluidend verklaard afschnft van diploma
-t- getuigschnft waaruit blijkt dat de kandidaat gemachtigd is
de geneeskunde in België uit te oefenen

OPTIEK

ARRONDISSEMENTEEL B A L
O p zaterdag 4 december 1976 is
iedereen op ons jaarlijks dansfestijn W I J zetten ons beste beentje
voor, zowel voor de kaartenverkoop als op de dansvloer
BERICHTGEVING « W I J Sommige afdelingen sturen ons
te laat hun benchtgeving door
zodat WIJ ze niet meer kunnen
plaatsen in het volgend nummer
Daarom even herhalen dat de teksten telkens en uiterst de tweede
dinsdagavond
vóór het verschijnen in «WIJ-

(de donderdag van

de daaropvolgende week) in handen moeten zijn van Bob Loete,
Sint-Laureisstraat 89, 2000 Antwerpen Wie een tekst verscheidene weken na elkaar wil laten
verschijnen stuurt ons zoveel afschriften als er gevraagde weken
zijn
AANDACHT
Wegens onvoorziene omstandigheden zal de arrondissementsraad plaats hebben op vrijdag 12
november en met op 5 november
zoals eerst werd gemeld Plaats
en uur blijven hetzelfde
PROPAGANDA
Het arrondissementsbestuur heeft
het plan opgevat een arrondissementele propagandaploeg op te richten
Iedereen die er iets voor voelt mede
te werken geeft zijn of haar naam op
aan Fonne Crick, Broydenborglaan
19 2710 te Hoboken, tel 031/
278211
ABONNEMENTENSLAG «WIJ»
Ons weekblad moet blijven bestaan i
Ons arrondissement zal zijn beste
beentje voorzetten om dat waar te
maken Wij rekenen met alleen op de
top-verkopers maar ook op iedereen
om er wat aan te doen Al breng je
slechts een abonnement aan doe
mee'
SEKRETARIAAT
Alle zaken van algemene aard
worden gestuurd naar «Volksunie Arr Sekr », Wetstraat 12,
2000 Antwerpen Alle papieren
voor de ledenadministratie gelieve men te sturen naar het priveadres van de sekretans Donald
De Wispelaere, Palmstraat 70,
bus 5, 2080 Kapellen Telefoon
031/647713
VUJO-INSTUIF
O p vrijdag 26 november in het
Oranjehuis, Hoogstraat 69 te Antwerpen
ABONNEMENTEN «WIJ»
Doe JIJ er wat aan of laat je het
maar gaan"?
VOORZITTERS SEKRETARISSEN
Worden dringend verwacht op
donderdag
9 december
om
20 u 30 in het Trefpunt te Deurne
voor een arrondissementele werkvergadenng
ANTWERPEN (STAD)
KOO
Voor
alle
aangelegenheden
Antw Stad betreffend kunnen onze afgevaardigden De Boel en
De Laet geraadpleegd worden
Tel respectievelijk 3 8 6 6 9 2 en
338790
VUJO
Voor meer informatie afgevaardigde De Motte Enka, Venezuelastr 6/91 2030 Antw Na de
arrond Vujo-kaderdag is er weer
eventjes lol op de instuif van Vujo
op vnjdag 26 november in het
Oranjehuis Hoogstr 69, A n t w

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

ANTWERPEN

L
W I J lO

ABONNEMENTENSLAG
Heeft Tante Mane, die toch ook
zo Vlaamsgezind is al een abonnement op ons weekblad « WIJ »
U als familielid moet het maar

eens vragen Wij willen wel bij
haar aan huis komen
DIENSTBETOON
— door volksvertegenwoordiger
A De Beul, bijgestaan door
prov raadslid Mevr Monseur,
telkens op maandag van 16
tot 19 u sekretariaat Wetstr
12 Antw
— door onze gemeenteraadsleden op telefonische afspraak
— door senator G Bergers bij
hem thuis telkens op zaterdag, St-Jansvliet 19 Antwerpen Of tel op afspraak
— door onze beide afgevaardigden bij de K O O voor alle aangelegenheden betreffende de
kommissie van Antw Stad
De Boel, tel 3 8 6 6 9 2 en
33 97 90 voor De Laet
KONTAKTBLAD
Als vervolg van het verkiezingsnummer «Pagadder», verschijnt
in december weer terug het« Kontaktblad» voor de leden en sympatisanten Ook uw ingezonden
bnef IS welkom op onze redaktie
Wetstr 12, 2000 Antw
GALABAL
De Vlaamse Aktie-en Kultuurgemeenschap richt voor de 9de
maal haar overbekend galabal in
op zaterdag 19 febr 1977 in de
Handelsbeurs te Antw Kaarten
op het sekretariaat Tel 3 6 8 4 6 5
LEDENHERNIEUWING 1977
Daar gaan ze weer met tientallen
op huisbezoek Laat hen met voorbij gaan O m hen een beetje te
helpen, kan u ook bij voorbaat
storten op onze rekening 4043036801-74 van V U Antw Stad
Hl 120 fr, Bijlid 60 fr
KERSTFEEST
Voor de VU-leden van Antw
Stad die op pensioengerechtigde
leeftijd zijn, grijpt er, nu reeds
voor de derde maal, een gezellig
samenzijn plaats op zondag 19
dec ZIJ worden per bnef verwittigd
BERCHEM
SEKRETARIAAT
Het Berchemse VU-Sekretariaat,
Van Marsenillestraat 29 te Berchem, zal in de toekomst elke
maandag en donderdag toegankelijk zijn van 19 u 30 tot 21 u 30

den leden met hun kinderen uitgenodigd op ons jaarlijks Sint-Niklaasfeest in zaal de « Kievit»
DOENi
Wacht met langer en sluit aan bij
het Neutraal Vlaams Ziekenfonds
" T a k Mechelen»
Neem kontakt op met onze bestuursleden, die het nodige zullen
doen Dank u
BALEN-OLMEN
DANK
De VU-afdeling dankt oprecht alle personen die zich kandidaat
stelden op onze lijst ook danken
WIJ alle kiezers die hun vertrouwen schonken aan de kandidaten Dank zij onze propaganda
behaalden wij 2 verkozenen. Ivo
Dillen, Geuens Albert, 1225 stemmen, 10,72 % van het totaal, dit is
het dubbele in vergelijking mei
1970 Na 30 jaar CVP-bewind zal
vanaf 7 7 een koalitie GBO, BSP
en V U het roer in handen nemen
In deze samenstelling, krijgt de
V U het schepenmandaat van sociale zaken, onderwijs, gezin, erediensten en het voorzitterschap
van C M W toegewezen

DEURNE
HERFSTWANDELING KENDE
G R O O T SUKSES
44 deelnemers, deelneemsters en
deelnemertjes waren zondag 14
november opgekomen om aan
de herfstwandeling te beginnen
Er werd de ganse dag in een lichte mist (maar zonder regen) gewandeld langs de wondermooie
oevers van de Schelde en de Durme Het entoesiasme kende geen
grenzen enkele deelnemers vergaten op een bepaald punt af te
slaan en hebben de wandeling
met enkele kilometers verlengd
Gezien de talrijke opkomst en het
gezellige samen paling eten werden reeds plannen gesmeed voor
een volgende (winter-)wandeling
W I J hopen dat de velen die deze
keer met aanwezig waren door
de betrokken hemel zich dan met
zullen onthouden en mee komen
genieten van een echte gezinsaktiviteit W I J houden u op de hoogte i

Brouwerij

LEDEN EN ABONNEMENTEN
Eerstdaags mag men ook onze
bestuurs- en kernleden verwachten voor de nieuwe lidkaarten en
eventueel de abonnementen Ontvang hen goed en help hen met
een nieuw lid of abonnement
Onze dank bij voorbaat

MOORTGAT
BREENDONK
Tel 031/86.71.21
V o o r « A L » uw bieren
en limonades
Bijhuizen Cogels Osylei 73
2600 Berchem Antwerpen
Tel 031/36 10 11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19 Gent
Tel 091/22 4562

BORGERHOUT
JAARLIJKS B A L
O p 26 november in de zaal
« Pax », Sterlingerstraat 80 te Borgerhout Kaarten te bekomen aan
70 fr op het sekretanaat en bij de
bestuursleden Prijzen voor de
tombola worden in dank aanvaard
MARSEPEINSLAG
Volgens jaarlijkse gewoonte kunnen de liefhebbers onze lekkere
marsepein bekomen aan 80 fr
voor 1/2 kg Te bestellen op het
sekretariaat Statielei 8, Borgerhout Tel 3 5 3 6 5 8 of bij De Koninck, Kard Cardijnplein 7, tel
22 0806 en bij Verbeelen, J Posenaerstraat 37, tel 35 57 08

I

KNIPD
KNIP
DEZE BON U I T !
20 o/o K O R T I N G
op w e g k o d e k u r s u s
(verkeersreglementen)
Start

ERASMUS

BOOISCHOT
SINT-NIKLAASFEEST
O p zaterdag 4 dec om 14 u wor-

maandag 29-11-1976
om 19 u

L

I

Begijnenvest99
2000 Antwerpen
(Door de staat erkend)

25 NOVEMBER 1976
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JONGERENWERKING
Alle jongeren van onze afdeling
kunnen meehelpen bij het kinderkerstfeest , ten eerste door in hun
omgeving kleine klantjes op te
zoeken en mee te brengen, ten
tweede door op het kerstfeest
zelf een helpende hand toe te steken
Ervaring bij jeugdbewegingen IS met nodig, maar kan van
pas komen
KINDERKERSTFEEST
Elk jaar ncht onze afdeling een
kinderkerstfeest in voor onze
allerkleinste vnenden Dit jaar
heeft de Vrouwenwerkknng de
organizatie ervan in handen genomen, maar zoals steeds zijn ook
de jongeren en de afdeling zelf
zeer behulpzaam bij het uitwerken van de aktiviteiten
O p algemeen verzoek krijgen w e
dit jaar een tweede optreden van
de groep Lorejas, die in gans
Vlaanderen grootse bijval kent
Het kerstfeest zal doorgaan op
zaterdag 18 december, houdt deze datum reeds vrij voor u en uw
kinderen Wij geven u later nog
meer inlichtingen
KAASFEEST
Dat de VU-Vrouwenknng van
Deurne elke dag groter en aktiever wordt is reeds bewezen door
het sukses van de herfstwandeling Maar daar blijft het met b i j ,
op maandag 13 december wordt
er een stemmig kokkerelfestijn gehouden «Hoe maak ik raclette''»
Inlichtingen bij mevr Ingnd Gooien, tel 2441 49
DEURNE
VLAAIENSLAG
De jongeren van onze afdeling
met de direkte samenwerking
van het ganse afdelingsbestuur
richten een REUZE-VLAAIENS L A G in Een van de volgende
dagen kunt u een medewerker
op bezoek krijgen die u het volgende zal aanbieden njst-, appel-, abrikozen-, pruimen- of ananasvla aan de prijs van 100 fr per
stuk
Deze vlaaien worden geleverd op
zaterdag 11 december op het
door u gewenste uur liefst in de
voormiddag U kunt terecht bij elk
bestuurslid of telefonisch met Jan
De Landtsheer 2 4 9 3 7 2
SINTERKLAAS K O M T
Sinterklaas en Zwarte Piet brengen bij u een bezoek op 3, 4 of 5
december O m onze afdeling te
steunen vragen zij van u 150 fr
per kind of 200 fr per gezin
Afspraak en inlichtingen bij mevr
Mieke Borms tel 21 1957
EHBO-KURSUS V A N START
U kunt nog steeds inschrijven de
kursus start op 7 dec en loopt
over 20 weken, deelname in de
onkosten 250 f r , inschnjvingen
bij mevr Monique Dedrie-De Grave, Ergo-de Waellaan 28, Deurne,
tel 21 31 29
EKEREN
ARRONDISSEMENTEEL
DANSFEEST
Toegangskaart 100 fr Te bekomen op het plaatselijk VU-sekretariaat te Ekeren of bij een bestuurslid
HERNIEUWING UDKAARTEN
Weldra zullen de bestuursleden
de nieuwe lidkaart voor 1977 aanbieden Het lidgeld voor een
hoofdlid bedraagt 120 fr per jaar
Een bijlid en jeugdlid betalen 60 fr
Gelieve adressen van simpatisan-

BAR

ten door te geven aan het VU-sekretanaat, Geestenspoor 72, Ekeren, tel
41 0441 of aan een
bestuurslid Dank bij voorbaat
VUJO-NIEUWS
Kontaktadres
Gravenlaan 25,
Ekeren Tel 4 5 0 5 8 0
V L A A M S VERBOND V O O R GEPENSIONEERDEN
De
gemeenteraadsverkiezingen
zijn voorbij met een duidelijke
vooruitgang van de V U (729
stemmen meer dan bij de doorbraak van 1970 Toen 2, nu 3
gekozenen, op 30 stemmen na
een vierde) Het VU-bestuur dankte zijn kiezers en allen die meegewerkt hebben aan dit sukses en
WIJ danken onze leden op onze
beurt die moreel en financieel een
handje toestaken
Ons erelid
werd verkozen en een bestuurslid werd plaatsvervangend raadslid M O O I rezultaat op 4 leden van
het V V V G die zich mede kandidaat stelden

manskring, Vlaamse Toeristenbond en onze eigen Vlaamse
Knnq
O p het programma van dit jaar
staat een reeks van «ontdek de
aarde » en een slotavond met het
groot koperensemble van T h e o ,
Mertens
Eerste avond vrijdag 26 november (Bretoens Panorama door
Renaat Van Dessel)
Abonnementskaarten
voor
5
avonden aan 250 fr
MERKSEM

]]

SINT NIKLAAS K O M T
Voor de vierde maal reeds heeft
Sint Niklaas ons beloofd onze kinderen thuis een bezoek te brengen Dit kan gebeuren op 27-11,
28-11, 4-12 en 5-12, in de namiddag of 's avonds en ook nog op 312 maar dan enkel 's avonds
leder die zijn kinderen of kleinkinderen wil verrassen met een bezoek van Sint Niklaas kan zich
wenden tot het VU-sekretanaat,
Maar er moet iets van ons hart,
tel 4602 79, Trammezandlei 11,
want 13 % van de ganse bevolhet Vujo-sekretariaat, Dr M Timking heeft de pensioenleeftijd bemermanslaan 5 1 , tel 4 6 0 0 8 8 of
reikt, wat ongeveer 20 % is van
het Vlaams Huis Tijl, Bredabaan
het aantal kiezers Uitgerekend
298, tel 4 5 8 9 7 6
op de uitslag van 10 oktober z o u '
Men zal wel begnjpen dat deze
dat op 525 pensioengerechtigden
zijn die uitkwamen voor hun verplaatsingen voor de Goede
Sint natuurlijk ook onkosten met
Vlaamse overtuiging Vermits in
Ekeren vele jonge gezinnen zijn zich brengen, daarom is hij verkomen wonen zouden w e toch plicht hiervoor een kleine tegeminstens kunnen rekenen op moetkoming van 200 fr te vragen
4000 oude getrouwen Wij vra- per gezin dat hij moet bezoeken
gen ons af waarom die met toetre- GROTE BREUGELAVOND
den tot het VVVG"? Zij moeten U hebt nog slechts enkele dagen
toch weten dat de meeste getrof- de tijd om u te laten inschnjven
fenen van de repressie bij de voor ons overwinningsfeest op
oudere generatie te vinden zijn zaterdag 11 december e k in
en dat er bijgevolg nog veel te Zaal Tijl O m aan het gratis Breudoen IS om zekere scheve toe- gelmaal te kunnen deelnemen
standen inzake pensioenen recht dient u echter om 19 u stipt in de
te trekken Slechts blokvorming zaal aanwezig te zijn De inschrijkan onze stem laten horen vingen sluiten onherroepelijk op 1
Vlaamsvoelende
gepensioneer- dec Zorg dus dat je er bij bent
den, sluit de rangen U krijgt de MOSSELFEEST
kans kennis met ons te maken
O p zaterdag 27 november richt
O p vrijdag 26 november a s de V I B K Tijl een mosselfeest in
orgamzeren wij ons jaarlijks mos- voor de leden en haar sympatiselfeest, waarop wij U met onze santen in Zaal Tijl, Bredabaan
leden, familie en kennissen uitno- 298, vanaf 20 u Inschrijving in VI
digen in zaal Boterham, Veltwyck- HUIS TIJI, tegen de demokratische
laan 23, Ekeren-Centr, mits voor- prijs van 110 fr voor de leden en
inschrijving aan 130 fr voor mos- 140 fr voor met-leden, gratis konselen of een koude schotel Begin sumptie inbegrepen, goedkoper
om 20 uur Betaling via ons Sekre- eet U nergens i
tariaat
Hoogboomsesteenweg
22 Ekeren En op vrijdag 17 4e N A C H T V A N DE VRIENDdecember bieden wij U en onze S C H A P
leden, familie en sympatizanten Deze jaarlijkse arrondissementeeen enig-mooie sono-diarama- le dansavond gaat door op zateravond aan, verzorgd door ons dag 4 december om 21 u in Zaal
medelid van Brasschaat, de heer Alpheusdal te Berchem Kaarten
W Puttemans die ons vergast voor deze dansavond zijn te vermet werken bekroond met eerste krijgen bij al onze bestuursleden
en tweede prijzen op nationale en en in VI Huis Tijl, op de gekende
internationale
wedstrijden be- adressen
haald Deze enige gelegenheid
MORTSEL
mag U met missen Aanvang om
20 uur in dezelfde zaal Boterham
GEKOZENEN,
OPVOLGERS,
en gratis toegang voor allen
CMW,
KONTICH-WAARLOOS
V L A A M S E KRING
Abonnementskaarten voor de
«Interknng 1976-77» zijn vanaf
heden ter beschikking
voor
Vlaamse Knng bij Paul Embrechts, Komjnenveld 4 1 , tel
5708 79 en Marcel Kubis, Gallo
Romeinenlaan 11, tel 5 7 2 6 8 9 ,
voor Volksunie op het sekretariaat, Duffelsesteenweg 22, tel
570982
Interknng is een samenwerking
op kultureel vlak voor een gedeelte voor de programmatie Bond
Grote en Jonge Gezinnen (centrum), Davidsfonds, Josse Cly-

RESTAURANT

3Be ^abeeme
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18
Open vanaf 18u - gesloten op zondag
Waardin
Julia van Mieghem-Van Cappellen

Het IS nog met te laat om onze
leden en sympatisanten beter in
te lichten over het resultaat van
de voorbije gemeenteraadsverkiezingen Onze acht toekomstige
gemeenteraadsleden werden in
deze volgorde verkozen
Jan

C O M M I S S I E V A N OPENBARE ONDERSTAND V A N
WILRIJK
Volgende betrekking wordt open verklaard
1 gebrevetteerde verpleegster
De kandidaturen worden ingewacht uiterlijk op 28 december
1976
Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op het sekretariaat
der C O O , Bist 25, 2610 WILRIJK

Vandewalle, Lieve De Ceuster,
Bob Van Hoofstadt, Jos Debackere, Gaby Pelegnn, Vera Veron,
Mia Boudewijn, Jos Buyst
De acht opvolgers, eveneens in
volgorde zijn Wim Claessens,
Frie De Clercq, Willy Van Bouwel,
Leona Van Gramberen, Rita Van
Hove, Bob Raets, Emiel O p de
Beeck, Mieke Van de Wouwer
Hierbij springt in het oog hoezeer,
zowel voor de verkozenen als
voor de opvolgers, onze oproep
"Stem jeugd» en «stem vrouw»
te Mortsel weerklank vond
Het C M W ( = de vernieuwde
KOO) zal 11 leden tellen, waarvan de V U er 3 zal kunnen aanduiden
GEMEENTERAAD V A N 8 NOVEMBER
O p deze zitting trok Bob Van
Hoofstadt fel van leer tegen burgemeester en politie i v m de inbeslagname van de auto van Vera
Veron gedurende de verkiezingskampagne Er is ons geen gelijkaardig feit bekend in de Antwerpse agglomeratie, alhoewel er overal duchtig geplakt werd De burgemeester deed of zijn neus bloedde
ONDERTUSSEN
vliegen bij de C V P de pluimen
nog steeds in het rond voor de
bezetting van de zesde schepenzetel En zal burgemeester Amssoms tot januari moeten hengelen naar de vereiste handtekeningen'?
SCHOTEN
LEDENVERGADERING
In verband met de voorbije gemeenteraadsverkiezingen
heeft
er een diavoorstelling plaats met
spreker in samenwerking met het
Dosfelinstituut Deze avond gaat
door in de Kempeneerszaal të' 20
u op 26 november
ARR DANSFEEST
O p zaterdag, 4 december, in de
feestzaal «Alpheusdal», Williotstraat 22 te Berchem om 21 u
Toegangskaarten te bekomen bij
Machteld Van Mol, Borkelstraat
115 of telefonisch 58 52 42
STICHTINGSAVOND V U J O
Iedereen is welkom op deze
avond ingericht door Vujo op 11
december te 20 u 30 in de Vlaamse Zaal (Bloemendaal) Alle verdere inlichtingen bij Machteld Van
Mol,
Borkelstraat
115, tel
585242
VU-BAL
O p 5 februari in zaal« Riddershoeve» te 20 u 30 Kaarten te bekomen bij alle bestuursleden.

»WU»
Een abonnement op ons weekblad « W I J » kan je bekomen op
het volgend adres Borkelstraat
115 of telefonisch 5 8 5 2 4 2
HERENTALS
ST NIKLAAS KOMT
Ook dit jaar wordt er voor een
groots St -Niklaasfeest gezorgd
door de «Vlaamse Vrouwenknng» en dit in het «Cafetaria»
van het Scheppersinstituut aan
de St-Janstraat, ingang achterkant (nieuwbouw)
O p zondag 5 december starten
WIJ met het feest om 3 u. in de
namiddag.
Buiten de mooie geschenken die
de Sint overhandigt, treden voor
U op, een jeugddansgroep uit
Herentals, gevolgd door 'n poppenkast
Inschrijven is wel dnngend nu, ten
laatste voor 1 december Bijdrage leden 100 f r , met-leden 125 fr
Inschrijven bij volgende medewerksters mevr Anthonis, Liersesteenweg 3, Herentals, Fabry,
Morkhovensesteenweg 48, Noorderwijk,
Iva, St -Waldetrudisstraat 108B, Herentals , Keppens,
Poederleesestwg 264, Herentals,
Mostmans, Fraikinstraat 15, Herentals ,
Nuyts,
Bolwerkstraat 2/4, Herentals , Van Den
Bosch, Azaleastraat 12, Herentals , Van Den Broeck, Berkenstraat 21, M o r k h o v e n . Van De
Ven,
Kleerroos 41,
Herentals,
Verheyen, Kleerroos 57, Herentals
TURNHOUT (arr.)
AFDELINGSUITBOUW
De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen bewijzen dat
een stevige werking de voorwaarde IS voor een elektoraal sukses
Daarom moeten in versneld tempo afdelingen worden opgericht
in die gemeenten waar ze tot dusver ontbreken WIJ-lezers die hieraan willen meewerken kunnen
voor alle inlichtingen terecht bij
de arr-sekr (tel 014/41 71 53)
WESTERLO
Volksunie W«nlwk> nodigt U en
U w vnenden hartelijk uit op haar
«Bal van de eerste zetel», in de
stemmige feestzaal van het parochiecentrum aan de Boerenkrijglaan te Westerio Dit heeft plaats
op zaterdag 4 december 1976
vanaf 20 u Inkom 60 fr Voor de
muziek en gezelligheid zorgt het
orkest Stonne Wouters

BRABANT
AARSCHOT
LEDENFEEST
Nu iedereen w a t bekomen is van
de vermoeiende, maar spannende kiesstrijd (die ons 1 632 stemmen opleverde, of m a w een verdubbeling tegenover 1970) hadden w e gedacht terug te moeten
aanknopen met ons jaarlijks ledenfeest om tevens al onze kandidaten, gekozenen en medewerkers in de bloempjes te zetten
Dit jaar feesten wij terug in de

parochiezaal van Langdorp (bij
de kerk) en wel op zaterdag 4
december Wij verwachten U vanaf 19 u 30 met familie, vnenden
en VU-sympatisanten
BUIZINGEN
WELKOM
De VU-afdeling Buizingen nodigt
U van harte uit op haar pensenkermis in de Don Boscokelder,
Stwg naar Alsemberg te Buizingen Zat 11 december vanaf 18
u , z o n d a g 12 vanaf 11 u 30

DIEST
VOLKSUNIEDANSFEEST
In de gezellige sfeer van de oude
Hallen danst de V U van GrootDiest op zaterdag 11 december
a s vanaf 21 uur Het orkest van
Johan Staes zorgt voor een uitstekende muzikale sfeer Het bestuur houdt eraan alle lezers van
dit blad en alle vnenden sympatisanten uit te nodigen tot dit jaarlijks feest
Zie vervolg biz. 14
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SOCIAAL DIENSTBETOON
Volksver! A. DE BEUL
ANTWERPEN: VU-sekretariaat, Stad-Antwerpen,
Wetstr 12, tel 368465 Elke maandag van 16 tot
19u
WILRIJK: (ten huize van volksvert A De Beul) Frans Nagelsplein. 18 Tel 271544 Elke maandag van 13 u tot 15 u 30 en van 19 u 30 tot 21 u

Volksvert. R. MATTHEYSSENS
BROECHEM : lok « Frankenheem ». Dorpsplein
1' en 3' maandag van 19 u 30 tot 20 u 30
BORSBEEK: Cafe •< Parking », hoek Wenigerstraat en Karel Soetelaan
1' maandag van 18 u 30 tot 19 u 30
Cafe • Riviera », Jos Reusenslei 17
3' maandag van 18 u 30 tot 19 u 30
BRECHT: ten huize van de h Alois Van Hoof,
Lessiusstr 37, tel 138195
2" woensdag van 20 tot 21 u
WESTMALLE. ten huize van de h Frans Dams.
Hallebaan 40, tel 12 04 52
2' woensdag van 19 tot 20 u

Sen. H. DE BRUYNE
WIJNEGEM «Vleminckhof», Marktplein 8 (tel
53 8926).
1* en 3' maandag van 19 tot 20 u
BURCHT: ten huize van de h Edw Lemmens. K
Albertstr 62. tel 527745
Elke 3" dinsdag van 20 tot 21 u

Volksvert H. GOEMANS
BERCHEM : ten huize van dr Goemans, Grote
Steenweg 86. tel 39 02 30
Elke maandag van 14 tot 16 u
KAPELLEN : ten huize van de h M Op de Beeck,
Wilgenstr 4 tel 64 5593
2' en 4' donderdag van 20 tot 21 u
KALMTHOUT ten huize van de h. Jef Bosmans,
Korte Heuvelstr 35, tel 6674 59
BRASSCHAAT: 1 ' donderdag van de maand van
20 tot 21 u 30
Afwisselende lokalen (zie berichtgeving onder
afdel Brasschaat)

Volksvert JOBELMANS
Eerste dinsdag van de maand
VORST-KEMPEN : van 19 u 30 tot 20 u • De Vier
Wegen, Klem-Vorst

VEERLE: van 20 u 15 tot 20 u 45: Café Henn Stijnen, Diestsebaan 55
HULSHOUT: van 21 u tot 21 u 30: Duivenlokaal,
Grote Steenweg 135
RAMSEL. van 21 u 45 tot 22 u 15 De Pereboom, Vosdonken
Tweede dinsdag van de maand
KASTERLEE van 19 u 30 tot 20 u Breugelhof.
Geelsebaan
WECHELDERZANDE. van 20u 15 tot 20 u 45
De Keyzer, Dorp
HERENTALS. van 21 u tot 21 u 30 Kempen
land Statieplein 9
HERENTHOUT: van 21 u 45 tot 22 u 15 De
Nieuwe Kroon, Markt
Derde dinsdag van de maand
RIJKEVORSEL: van 21 u tot 21 u 30 Parochiecentrum, Dorp
MERKSPLAS: van 21 u 45 tot 22 u 15 Breugelhof. Kerkstraat 12
Vierde dinsdag van de maand.
BEERSE .van 19 u 30 tot 20 u . 't Witte Paard,
Vredestraat
OUD-TURNHOUT: van 1 0 u 1 5 tot 20u.45:
Brouwershuis, Dorp
ARENDONK: van 21 u tot 21 u. 30: - Vrijheid .,
Vri|heid 92
MEERHOUT: van 21 u 45 tot 22 u 15 : - Weversberg ». Weversberg 41
Derde dinsdag
MEER: Gust Goetschaickx, Loenhoutsebaan
105, van 19 u 30 tot 20 u
MEERLE: De Posthoorn, Kerkplein, van 20 a IS
tot 20 u 45
ledere maandag
GEEL: Possonsdries 7, van 17 tot 19 u. Tel 014/

588535

Senator W.JORISSEN
Eerste maandag van de maand:
MARIEKERKE - ledere 1° maandag van de maand
van 10 u 30 tot 19 u, in de Omgangstraat 28.
Derde maandag
BORNEM. 19 u tot 20 u, Ontmoebngscentrum
•• De Bron », Kapelstraat 71
WILLEBROEK: Vlaams Ziekenfonds, Dendermondsesteenweg (Suykens), van 20 u. tot 21 u.
Tel 031/868648

Volksvert W. KUIJPERS

Volksvert VIc ANCIAUX
ALSEMBERG- iedere 1' dinsdag van de maand.
van 20 tot 21 u. in cafe De Hoorn, Pastoor
Bosstr 16 met prov raadslid W De Saeger
VLEZENBEEK: 3" woensdag van de maand, van
20 u 30 tot 21 u, in De Vrede
OVERUSE. 4' maandag van de maand, om 20 u,
op het gemeentehuis. Taymasstraat, met fed schepene M De Broyer
MACHELEN • 3' maandag van de maand van 21
tot 22 u, bij De Coster, Van Obberghenstraat 12
PEUTIE 3' maandag van de maand, van 19 tot
20 u, bij Couvreur, Hartenstraat 43
VILVOORDE • 3" maandag van de maand, van 20
tot 21 u, in De Gouden Voorn
STEENOKKERZEEL - PERK - MELSBROEK: 2en 4' maandag van de maand, van 20 tot 21 u in 't
Kraainest, Torrekensstr 2 te Steenokkerzeel
(achter de kerk) met prov raadslid Theo Pauwels
en de plaatselijke mandatarissen
BEERSEL: 1" dinsdag van de maand, van 20 tot
21 u. in Teirlinckpl (met fed schepene F Adang)
ASSE De 3' dinsdag (van de pare maanden) in
het VI Soc Centrum, van 20 tot 21 u. Prieelstraat
2
HEKELGEM • de 3" dinsdag (van de pare'maanden) in Cafe Lindenhove, van 19 tot 20 u„ met
fed raadslid De Schrijver
WEMMEL: in Vlaams Centrum voor Sociaal
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28, elke
vierde dinsdag van 18 u tot 19 u

Volksvert Paul PEETERS
ASSE: 2' dinsdag van 19-20 u, in Vlaams Sociaal
Centrum
EPPEGEM 1 • maandag, van 20 u 30-21 u, bij Jan
Loos. Driesstraat 163
KAPELLE-O.-D.-BOS: dinsdag, van 18 u 30 tot
20 u en zaterdag van 11 u tot 12 u, bij Paul Peeters, Mechelseweg 62
LONDERZEEL 2' maandag, van 18 u 30 tot
19 u 30. in Zaal Centrum. Kerkplein
LONDERZEEL S J : 3' maandag, van 19 u tot
20 u, in Cafe - De Vette Os »
MERCHTEM : 3' maandag van 20 u tot 21 u
MUIZEN : V maandag, van 21 u tot 22 u, bij Alex
Benoit. Vredestraat 8
NIEUWENRODE • dinsdag, van 18 u 30 tot 20 u,
bij Paul Peeters, Mechelseweg 62.
OPWIJK. 3' maandag, van 21 u tot 22 u, bij J
Mulders. Oud-Cafe Doken
RAMSDONK. zaterdag, van 11 u tot 12 u, bij
Paul Peeters. Mechelseweg 62
VILVOORDE, maandag, van 19 u tot 20 u, bij
Enk Clerckx. Heldenplein 22
WOLVERTEM . 2' maandag, van 19 u 30 tot 20 u,
in Cafe St-Maarten, Gemeenteplein
WEMMEL: 1* dinsdag van 17 u 30 tot 18 u 30. in
Vlaams Sociaal Centrum

W I J 11

Swertmolenstr 23, Herent T 016-22.96.42.
AARSCHOT: bij gemeenteraadslid A. Mackan.
Duivenstr 191. tel 016-56.8687
BEGIJNENDIJK: bij gemeenteraadsikj R Buelens. Raamstr 26. tel 016-568300.
LANGDORP: bij A De Samblanx, Franse Üniestr 3, tel 016-5684 37
BEKKEVOORT: bij R Costermans, Oude Tiens*baan 47, tel 016-634718
DIEST: bij gemeenteraadslid R. Rijnders. Bloamenlaan 35
KAGGEVINNE: bij Godelieve Vanhellemont
Diestersteenweg 290
KORTENAKEN. bij K Hermans. Dorp 26, tel
011-58 7320
SCHAFFEN - bij Gust Celis. Kleinbaan 9, tel 013333316
MOLENSTEDE: bij schepen D Vande Weyer,
Langenberg 30 tel 013-331408
SCHERPENHEUVEL: bij schepen M Gemoets,
Vesting Noord 28, tel 013-771798
TESTELT. bij A Van Aalst Tuinwijk 11, tel 013772009
ZICHEM : bij W Joris, Markt 38, tel 013-771918
ATTfcNHUUt-WbVER: bij gemeenteraadslid D
Geyskens, Heirbaan 1, tel 016-777353
HOELEDEN • bij gemeenteraadslid 5 Lenaerts,
Halensestr 37 tel 016-777661
LUBBEEK: bij Laurent Iwens, St-Maartensdal
25, tel 016-634910
ST.-JORIS-WINGE. bij Roland Ceuleers, Kleerbeekstraat 11 A bij Margriet Van Haegendoren,
Glabbeeksesteenweg 29, tel 016-6334 94
BAAL • bij Georges Mattheus, Zandstraat 23 A,
tel 016-56 6599
BOORTMEERBEEK: bij F Buelens, Lange Bruul
7. tel 015-512885
KEERBERGEN • bij R Van 't Velt. Kruishoevestraat 3, tel 015-51 3728
ROTSELAAR: bij M Misjjelter, Stwg op Aarschot 14
TILDONK: bij A Verschueren-Weckx, Kruineikestraat, tel 60 06 75
TREMELO. bij provincieraadslid E Van Besien,
Kruisstr 29. tel 016-601804
WESPELAAR : bij J De Meersman. Neysetterstr
31, tel 016-601556
LANDEN Gilbert Antheunis, Strijderslaan 6 Tel
011-882040
Kanton LEUVEN-NOORD
ERPS-KWERPS- bij Herman Schillebeeckx, Pater Stroeykensstraat 5, tel 02-759 78 89
EVERBERG • bij Emiel Penninckx. Lozendaalstraat 25 Tel 02-73113 57
HERENT- bij R De Deken. O-L-Vrouwplein 91,
tel 016-229677
KORTEN BERG. bij gemeenteraadslid A David.
Beekstr 48
MEERBEEK bij Andre Penninckx. Dorpsstraat
57 Tel 02-7596114
LINDEN bij J Mortelmans-Remon. Jachthuislaan 13, tel 016-2325 06
PELLENBERG bij Alois Vanden Eynde
VELTEM-BEISEM • bij provincieraadslid R Overloop, St-Michielsstraat 12, tel 016-488275

TISSELT: Café « De Vlaamse Leeuw », Westdijk
37, van 21 u tot 21 u 30 Tel 031-867661 Smets
Tweede maandag van de maand:
BOOISCHOT: Van de Broeck, Mechelbaan 23.
van 18 u tot 19 u Tel 015-222286
HERSELT 3150- Bij de Mike - Jozef Carens,
Bergom. van 19 u tot 20 u Tel 014-544871
HEIST-O.-D.-BERG : Café Amelieke, Heist-Goor,
van 20 u tot 20 u 45 Tel 015-241961
HOMBEEK: VU-Lokaal, Bankstraat via 01541 40 74 Jaspers, van 21 u tot 22 u
Derde maandag van de maand.
NIJLEN: TAK-Lier
Kerkplein, van 18 u 18 u 45. via Cools Herman, tel 031-81 8023
NOORDERWIJK. Marcel Mertens, de Ghellincklaan 14. van 19 u - 19 u 30, geen telefoon
HERENTALS: Café In de Zalm, Grote Markt van
19 u 30 tot 20 u Tel 014/21.1117
HOOGSTRATEN: Café Welkom. Minderhout
van 20 u. 15 tot 21 u. Tel. Wiilaerts 031/14.63.80.
Andere dagen: thuis Louisastraat 31. 2800
Mechelen Telefonisch af te spreken: 015413596

Senator G. BERGERS
KONTICH: iedere eerste en derde donderdag
van de maand om 19 uur in -Alcazar», Mechelsesteenweg 22 Tel 571352.
B O O M : ledere eerste en derde dor>derdag van
de maand om 20 uur in Onthaak;entrum • Nele >,
Antwerpsestraat 378. Tal 88X)5.03.

Senator C. VAN ELSEN
Eerste vrijdag
BALEN : 19 u tot 19 u. 30, • De Leeuwen ». Kerkstraat 57 (Berokmans. tel 312042).
Tweed* maandag
EZAART: 19 u 15 tot 19 u 45. -Onder de Linden.. Ezaart 151 (Van Hoof-Alers). tel 31 3936
HE88IE: 1 9 u 4 5 tot 2 0 u 1 5 , «Vissershuis»
Hoogend 16 (Vandeput-Hannes), tel 316919
ACHTERBOS: 20 u 15 tot 20 u 45, «Welkom»,
Achterbos 80 (Luyten-Slegers), tel 31 12 34
SLUIS: 20 u 45 tot 21 u 15, «Sport», Sluis 178
(Peeters-Ruts). tel 31 42 14
Tweede dinsdag
MILLEGEM 19 u 30 tot 20 u, - Café Mast». Millostraat
66
(Mast-Vancraenendonck).
tel
31.1528
Derde woensdag
MEERHOUT: 19 u 15 tot 19 u 15. «Watermolen -, Molenpad 8, tel 300327
VEERLE: 20 u tot 20 u 30, « De Wijngaard »,
Dorp 74, tel 54 5120

WILSELE: bij H Houdart, Aarschotse stwg 240,
tel. 016-444177.
WINKSELE: bij' A Van Laer, Dieriksgroebe 3, tel
016-488321
WUGMAAL: bij J Vanderelst Wijveld 44 en Joz
Loosen, Wijveld 17, tel 016-44.30.13.
BOUTERSEM: bij Th De Vos, Oude baan 110,
tol 016-7331 01
HOEGAARDEN: bij Joz Vandeplas. Oudstrijdersstraat 18
KUMTICH: bij A Verstraeten, Leuvensestr 11,
tel. 016-813552
TIENEN: bij J Weyne, Leuvenselaan 43, eerste
on derde maandag van 17 u 30 tot 20 u. Tel. .01681.3435 en bij Roger Rawoe. Grote Markt 24, eerste en derde maandag van 17 u. 30 tot 20 u Tel
016-811682
WOMMERSOM : bij Etienne Poffé, Kleine Broekstraat 54
HALLE-BOOIENHOVEN: bij R Geukens, lid
COO, Vinnestr 14. tel 011-789812
BUDINGEN: bij P Matterne. Groenstr 2. tel
011-587327
GEETBETS: bij Dany Bamps. Glabbeekstraat
12b
LINTER : bij R Houtmeyers. Pelesstr 11
RUMMEN : bij Frans Cools, Oude straat 24
ORSMAAL • bij Hugo Sacreas, Overhespenstraat 7, tel 011-789644
ZOUTLEEUW: bij W Laroy, Stationsstr 38, tel
011-789653 bij Etienne Van Langenhoven,
Dorpsstraat 15 A, tel 011-7894 39

Volksvert dr. J. VALKENIERS
SCHEPDAAL. voor Schepdaal. Sint-MartensLennik, Itterbeek, Wambeek en Sint-Martens-Bodegem Gemeentehuis te Schepdaal (Tel
56921 01) Elke maandag van 19 u. tot 20 u. Elke
donderdag van 11 u tot 12 u
TOLLEMBEEK: voor Tollembeek. Galmaarden
en Vollezele, Bever en Sint-Pieters-Kapelle Cafe
« Commando », Plaats te Tollembeek Elke 4' dinsdag van de onpare maanden van 19 u 30 tot 20 u
HERFELINGEN : voor Herfelingen. Heikruis. Leerbeek, Kester en Heme Bij Weverbergh Roger
(lokaal van de Vlaamse Ziekenkas). Honingeveld
7 te Leerbeek (532 45 05) Elke 4" dinsdag van de
onpare maanden van 20 u tot 20 u 30
BELLINGEN en BOGAARDEN : aanvragen langs
gemeenteraadslid mevr I Swillens, lel 3567985
PEPINGEN aanvragen langs schepen H De
Clercq Tel 3564840
BUIZINGEN en OMGEVING, aanvragen langs
federatieraadslid Jules De Nayer Tel 3563025
ELINGEN. GAASBEEK. OUDENAKEN en SINT
LAURENS-BERCHEM • aanvragen langs sche
pen H De Rauw Tel 5324358
GOOIK on OETINGEN: aanvragen langs sche
pen en provincieraadslid G De Doncker Tel
054-566562
VLAAMS SOCIAAL CENTRUM: Prieelstraat 2
1700 Asse, tel 452 9357 Voor Asse, Bekkerzeel
Kobbegem, Mazenzele, Merchtem, Mollem, Op
wijk. Sint Ulriks-Kapelle en Ternat op 2 decern
ber van 19 tot 20 u, in samenwerking met Juul
Van Dooren
a

TONGERLO: 20 u 45 tot 21 u 15, «Volkslust»,
Dorp
VOORTKAPEL: 21 u 15 tot 21 u 45, -Frituur
Ingrid » (Gysels), tel 21 3697
Derde donderdag
DESSEL: 19 u 15 tot 19 u 45, - Bij de Koerei»,
Meistraat (Siegers), tel 37 75 32
TURNHOUT: 20 u tot 20 u 30 - De Ster », Heleinde (Pauwels-De Vrij), tel 611392
VOSSELAAR: 20 u 45 tot 21 u 15, - D e Ster».
Heieinde, Pauwels-De Vry. tel 16.1392
Vierde maandag
GINDERBUITEN : 19 u 15 tot 19 u 45, - De Witte», Ginderbuiten 213 (Nuyts-Geubbelmansl tel
313733
RAUW: 19 u 45 tot 20 u 15, - Zilverhoek •, Kiezelweg 254 (Geboers) tel 31 3581
WEZEL: 20 u 15 tot 20 u 45, « Sporting ». BalenNeetlaan 46 (Vervoort-Verachten), tel 31 20 32
Vierde donderdag
KASTERLEE. 19 u 15 tot 19u 45, «De Druif».
Markt, tel 556021
OLEN : 20 u tot 20 u 30, ten huize De Heikens
37
WESTERLO: 20 u 45 tot 21 u 15, «Weekend-,
Oosterwijk, tel. 21 32 57

Volksvert Joos SOMERS
Elke maandag
ST.-KAT.-WAVER: van 18 u. 30 tot 20 u 30 of op
afspraak. Lierse Stwg 11. tel 015-21 7900
Eerste zaterdag van de maand
ITEGEM: van 10 u 30 tot 11 u. Lokaal Mimosa.
Bevelsesteenweg
NIJLEN: van 11 u 15 tot 12 u. lokaal Ziekenfonds, tak Lier, Kerkplein
Tweede vrijdag van de maand.
MECHELEN (centrum) van 18 u 15 tot 19 u 15.
Vlaams huis Brigand. Hoogstraat 57
WILLEBROEK: van 19 u 30 tot 20 u, lokaal Ziekenfonds, tak Willebroek, Dendermondse steenweg 72
HINGENE; van 20 u 15 tot 20 u 45, lokaal « In de
oude poort»
Tweede zaterdag van de maand:
KESSEL: Volksvertegenwoordiger Joos Somers, ten huize van de voorzitter Jan Vranken,
Schransveld 22, van 11 u 15 tot 12 u
LIER van 10 u 30 tot 11 u Taveerne Rebels, Berlaarstraat 51
Eerste zaterdag van de maand
NIJLEN: van 11 u 15 tot 12 u, lokaal Ziekenfonds, tak Lier, Kerkplein
Eerste en derde maandag:
O-L-VROUW-WAVER: van 20 u 30 tot 21 u
Waverveldeken 10
Tweede en vierde maandag
MECHELEN (Noord) van 20 u 15 tot 20u 45.
Galgestraat 1606
WALEM. van 21 u tot 21 u 30, Oude Baan 66.

VLAAMS SOCIAAL CENTRUM: Opperstraal
168, 1770 Liedekerke, tel 053-665783 Voor
Borchtlombeek. Essene Hekelgem, Liedekerke
Roosdaal, Sint-Kathenna-Lombeek en Teralfene
samenwerking met Staf Kiesekoms
VLAAMS CENTRUM VOOR SOCIAAL DIENSTBETOON • Steenweg naar Merchtem 28. 1810
Wemmei Voor Brussegem. Groot-Bijgaarden
Hamme. Meise. Relegem, Wemmei en Zellik, in
samenwerking met Walter Van Mieghem, tel
4793981

Senator R. VANDEZANDE
Naamsestraat 167, Leuven, tel 016-22 8420
Leuvense Agglomeratie
HEVERLEE. bij gemeenteraadsleden F Aerts
Kapelberg 19. en H Lorent Egenhovenweg
47/32 tel 016-2321 34, en KOO-lid E Van de
Pakenstraat 10, tel 016-224513
LEUVEN: elke dinsdag. Naamsestraat 167, van
19u 30 tot 21 u 30 Tel 016-22 84 20
KESSEL-LO • elke tweede maandag van 20 u tot
22 u, bij Ariette Lambrechts-Degeest Diestsesteenweg 75
Kanton LEUVEN-ZUID
BERTEM • bij F Goedseels, Dorpstraat 2 A, tel
016-2323 58
BIERBEEK: bij A Laurent, Ruisbroekstraat 5, tel
016-462139
OUISBURG: 3' donderdag in Café - Zaal « De
Smedt». Kerkplaats 8 Duisburg
HAASRODE-BLANDEN • bij O Steeno, Boetsenberg 11. tel 016-462189
NEERIJSE - bij Federatieraadslid J De Baetselier,
Kamstraat 8
OUD-HEVERLEE: elke vierde maandag, van
20 u tot 22 u, m Café « De Luchtbede », DorpsTERVUREN-MOORSEL
gemeenteraadslid G
Vandendriessche en federatieraadslid J Depre,
cafe «In de Oude Smidse », Kerkstr 5, elke 1'
donderdag
VOSSEM-LEEFDAAL: Federatieraadslid J Depre, zaal Casino, Gemeenteplein, elke 4" donderdag

Senator Bob MAES
DILBEEK . Elke dinsdag en donderdag van 18 tot
20 u. bij M Panis, Moeremanslaan 86
GROOT-BIJGAARDEN- De 4' dinsdag van de
maand, bij R Oe Ridder, Brusselstraat van 19 tot
20 u
ZELLIK. 4» dinsdag, van 20 u 30 tot 21 u 30 in
De Zwaan
ST.-PIETERS-LEEUW: 4' zaterdag van 11 tot
12 u, bij fed schepene Frans Adang, Ruisbroeksesteenweg 109
BERG 3» dinsdag, van 20 u tot 21 u 30, in FaunaFlora (samen met mevr Van Hecke-Thiebaut)
MELSBROEK. 1 ' donderdag, van 19 tot 20 u, in
cafe Alcazar, Gillijnstraat 1
ZAVENTEM . 3' dinsdag van 19 u 30 tot 20 u, ten
huize van Bob Maes Parklaan 44
WEMMEL in Vlaams Centrum voor Sociaal
Dienstbetoon. Merchtemsesteenweg 28, elke
derde dinsdag van 17 u 30 tot 18 u 30
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Senator R. VANDEKERCKHOVE
Eerste maandag van de maand
ZELEM : van 18 u tot 19 u, bij I Decap, Stationsstraat 79
ST.-TRUIDEN : van 19 u tot 20 u. bij U Dnijeux,
Verbiest 25a
Elke vrijdag van de maand
GENK: van 18 u tot 19 u. Schaapsdries 29, tel.
011-354640
Tweede maandag van de maand
BREE: van 18 tot 19 u. bij J Gabriels. Siemensstraat 28
NEERPELT. van 19 u tot 20 u, bi] G Van Duffel.
Kolisbos 1

Derde maandag van de maand
KINROOI: van 18 u tot 19 u, bij T Schoofs, Breeersteenweg 85
Vierde maandag van de maand
HOUTHALEN : van 18 u tot 19 u, bij T Dinx, Zwaluwstraat a
TESSENDERLO: van 19 u tot 20 u, bij R De Coster, Industriepark

Volksvert. J. OLAERTS
GENK • iedere zaterdag en maandag van 9 u tot
12 u, Neerzijstraat
ZUTENDAAL- iedere 1" vrijdag, om 16 u 30 in
St -Hubertusknng
AS: iedere 1" vrijdag, om 17 u 30, bij Hubert Verheygen, Dorpsstraat

ZONHOVEN: iedere 2» vrijdag hof. Kerkplein
PAAL: iedere 2° vrijdag om 19 u, cafe Huysmans,
tegenover de kerk
NEUSDEN • iedere 2" vrijdag, om 20 u, in de
Oude Kring
ST.-TRUIDEN : iedere 3' vrijdag, cafe Het Kaarthuis. Stationsstraat
HERK-DE-STAD: iedere 3' vrijdag Café Area.

Volksvert E. RASKIN
ledere eerste zaterdag van de maand
HELCHTEREN: Cafe Eden, Houthalensesteenweg 30, van 9 u 30 tot 10 u, tel 011-534655
EKSEL: Cafe 't Vlaske, Eindhovensebaan 33, van
10 u 30 tot 11 u,tel 011-734178
PEER : bij Jan Plas, Collegelaan 5, van 11 u 30 tot
12 u Tel 011-73 5244
BREE. Café Wit Paard, Nieuwstad 28. van
12 u 30 tot 13 u, tel 011-461479
KAULILLE: bij Gerard Vossen, Kleine Fonsteinstraat 14 van 14 u tot 14 u 30. tel 011-462467
SINT-HUIBRECHTS-LILLE: bii Hubert Lipkens,

Volksvert P. VAN GREMBERGEN

Senator E. DE FACQ
Persoonlijke afspraken op telefoonnummer
226423 - 22 3630 of schriftelijk Europalaan 11.
9820 St-Denijs-Westrem Ook voor het arr
Oudenaarde-Ronse
NEVELE • Tweede zondag van de maand, O Mortier Kerrebroekstr 34 a (11 12 u)
GENT: Brugsepoort, derde maandag van de
maand Bloemekenswijk, Dahliastraat 95 (2021 u).
DRONGEN : eerste donderdag van de maand
Restaurant Barloria, afrit autostrade (19-20 u)
GENT-STERRE elke maandag van 10 tot 12 u,
Maaltebruggestr 231

Volksvert G. DE KEGEL-MARTENS
NINOVE ledere zondag van 10 u tot 12 u ten
huize. Leopoldlaan 86
ledere laatste zaterdag van de maand
GERAARDSBERGEN. van 10 tot 12 u. Postkoets Markt
Eerste zaterdag van de maand
MEERBEKE: van 11 u tot 12 u. Frans Tielemans.
Kapellestraat 15
POLLARE- van 14 tot 15u. Herman De Kegel,
Dorpsstraat 33
APPELTERRE: van 15 u tot 16 u, Roger Van
Oudenhove. Eichemstraat 24
OUTER . van 16 u tot 17 u, Alfons De Clercq. Aardeweg 70
Derde dinsdag van de maand
KERKSKEN van 19 u tot 20 u. Ward De Kegel.
Berg 140
Tweede zaterdag van de maand
AALST: van 10 u 30 tot 11 u 30. Cafe Den IJzer.
Vlaanderenstraat
Tweede dinsdag van de maand
DENDERLEEUW: van 19 u tot 20 u Perreman
Jozef Moreelstraat 46
ZOTTEGEM . ten huize van W Cautaert Hofstraat 18. van 10 u 30 tot 11 u 30

Senator O. VAN OOTEGHEM
Elke maandag
GENTBRUGGE: van 19 tot 20 u. in het nieuw
gemeentehuis. 1" verdieping
Eerste en derde donderdag
GENT: van 20 u 30 tot 21 u 30. Vlaams Huis Roeland. Korte Kruisstraat 3
Tweede donderdag
HEUSDEN: van 20 tot 21 u, Dorpslaan 7
Laatste zaterdag van de maand
ZAFFELARE: van 11 u tot 12 u. De Beurs, Dam
5
MELLE: van 14 u 30 tot 15 u 30, Cafe De Snoek,
Gontrode Heirweg 49, tel 30 06 53
MERELBEKE: van 15 u 30 tot 16 u 30. bij Georges Van Gijseghem, Gaversesleenweg 335
BOTTELARE . van 16 u 30 tot 17 u. bij de Geyter,
Koningin Astridlaan 19
OOSTERZELE . v a n 17 u. tot 17 u 30. bij Parewijck. Dorp 8
DIKKELVENNE. van 17 u 30 tot 18 u 30. bij Van
Gysegem. Kerkstraat 83

Volksvert F. BAERT
Elke eerste zaterdag
DE . 10 u. cafe Rosbrau, Markt
GENT- 11 u, Koningin Astridlaan 123
LOVENDEGEM : 14 u 45. café Volkshuis
Elke eerste zondag
OOSTAKKER. Afwisselend bij dr De Pillecijn,
Holstraat, of m cafe 't Smisken, Lourdes
Elke erste maandag
GENT 20 u, bij Karel Rigo, Peerstr 129
VURSTE .21 u. bij Roger Van Gyseghem, Wannegatstraat 1
Elke derde zaterdag
AALTER: 11 u, cafe Casino, Markt
Elke derde zondag
LANOEGEM: bij Guido Schaeck, Vosselarestraat 16, om 11 u

ÊÊÊÊk

Eerste zaterdag van de maand
MIDDELBURG: van 9 u tot 10 u. Café De Prins.
Dorp
ERTVELDE: van 18 u tot 19 u. bij F Delemarre,
Hoogstraat 14 A
ADEGEM : van 10 u tot 11 u. Gemeentehuis
EEKLO; van 11 u tot 12 u, Middenstandhuis,
Markt
Tweede zaterdag van de maand
WATERVLIET: van 9u tot 10 u Zaal Scala'
Dorp
KAPRIJKE: van 10 u tot 11 u . D Coppejans
ERTVELDE: van 11 u tot 12 u, Emile Hullebroeckstraat 14
WAARSCHOOT: van 14 u tot 15 u, bij F Van Holderbeke. Nijverheidsstraat
Derde zaterdag van de maand
EVERGEM . van 9 u tot 10 u, bij D Notteboom,
Stationsstraat

Eerste zaterdag van de maand
VARSENARE: Guido Patrouille, Zandstraat 29,
van 10 tot 11 u Tel 050/314374
BRUGGE: Breydelhof, Jozef Suveestraat 2, van
11 u 30 tot 12 u 30 Tel 050/335067
Eerste dinsdag van de maand
SIJSELE: Frans Hoornaert, Oedelemsesteenweg 57, van 19 tot 20 u Tel 050/35.3517
BLANKENBERGE: Restaurant Béarnaise. Jef
Duysters. De Smet de Naeyerlaan 86. van
20 u 15 tot 21 u 15 Tel 050/41 3070
Tweede zaterdag van de maand
ZEDELGEM: Valere Vierstraete, Kuilputstraat 82,
van 10 tot 11 u Tel. 050/20.97.00.
VELDEGEM : Apoteker Willy Maenhout Koning
Albertlaan 59. van 11 tot 12 u Tel 050/27.71.43
Derde dinsdag van de maand
SINT-JORIS-TEN-DISTEL: Dr Ene Vromman.
Beernemsteenweg 46, van 19 tot 20 u Tel 050/
78 81 67
Derde zaterdag van de maand
BRUGGE: Breydelhof, Jozef Suveestraat 2, van
11 u 30 tot 12 u 30 Tel 050/335067
ledere vrijdag van de maand van 14 tot 16 u op
het adres van senator Pieter LEYS, Manitobalaan
5, SINT-ANDRIES-BRUGGE Tel 050/315520

Senator Frans BLANQUAERT
lEPER: Elke eerste zaterdag van de maand van
11 u 30 tot 12 u 30, in cafe «Rembrandt», Menenstraat 46 (057-20 32 97)
POPERINGE • elke eerste zaterdag van de
maand, tussen 10 u en 11 u

Senator VAN IN
BRUGGE: elke 2" en 4" zaterdag van 11 u tot
12 u, m Breydelhof, J Suveestraat
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BRUGGE: Elke maandagavond van 18 tot 19 u
aan huis, predikherenlei 23
TORHOUT: 1" zaterdag van de maand, tussen
9 u 30 en 10 u 30, ten huize van gemeenteraadslid P Vlieghe, apoteker, Hofstraat
JABBEKE: elke 1" zaterdag van de maand, van
11 tot 12 u, bij gemeenteraadslid G Eeekeloo,
Aartrijkesteenweg 39
3* zaterdag
KNOKKE-HEIST. van 10 u tot 11 u, ten huize
van V De Lille, Helmweg 12. Knokke
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Elke eerste vrijdag van de maand
BISSEGEM: « Leopold », Stationsstraat 3. van
20 u tot 21 u Tel 056-225430
Elke tweede zaterdag van de maand
WAREGEM . « Weekend ». Holstraat 23, 18 u 15
GULLEGEM : « Stadium », Wevelgemstraat van
18 u 30 tot 19 u 30 Tel 050-41 1678
Elke derde woensdag van de maand
MENEN : « De Beiaard », Kortrijksestraat van
18 u tot 19 u
Elke derde zaterdag van de maand
DEERLIJK. « Bloemenhof». Tulpenlaan 26. van
16 u tot 17 u Tel 050 715140
VICHTE: N Waelkens, Harelbekestraat 35, van
17 u 15 tot 17 u 45 Tel 050-7773 76
HARELBEKE-STACEGEM : « De Zwaan », Dorpplaats 2, van 18 u tot 19 u Tel 050-2211 50

Volksvert M. BABYLON
Senator W. PERSYN
WINGENE: elke dag op het gemeentehuis na
telefonische afspraak 051-655050 Elke maandag vanaf 18 u (na afspraak) Retelinge 11. tel
051-655090

Volksvert Luk VANSTEENKISTE
SOLDATENDIENST: voor alle problemen betreffende dienstplicht kunt U zich wenden tot onderstaande zildagen. of bellen naar 056-41 4332
Elke maandag
KORTRIJK: -1302», B Reynaertstraat 9, van
17 u 30 tot 19 u Tel 050-21 1756
WEVELGEM : Vredestraat 10, van 20 u tot 21 u
Tel 050-414332
Elke eerste maandag van de maand
LENDELEDE. - D e Handboog •, Plaats, van
11 u 30 tot 13u Tel 051-301314
De tweede zaterdag
ZWEVEGEM : Café Sportwereld, Otegemstraat
van 16 tot 16 u 30 Tel 056/755301
De tweede zaterdag
INGOOIGEM : Zaal Streuvels, bij Moe Pommelaere, van 16 u 45 tot 17 u 15 Tel 777467
De tweede zaterdag
WAREGEM: Café Weekend, Holstraat 23, van
17 u 30 tot 18 u. Tel. 602656

SLEIDINGE: van 10 u tot 11 u, bij R Van Hoorebeke. Dorp
ASSENEDE: van 11 u tot 12 u, bij G Dewilde.
Oude Gentweg 41
Vierde zaterdag van de maand
WACHTEBEKE: van 11 u tot 12 u, bij Mark Herreman, Isegem
Eerste maandag van de maand
OOSTEEKLO: van 18 u tot 19 u, bij Jules Criel.
Dorp
Tweede maandag van de maand
ERTVELDE: van 18 u tot 19 u, Café Ritz, Lindenlaan
Vierde maandag van de maand
ERTVELDE: van 17 u tot 18 u, Emile Hullebroekstraat 14

Volksvert dr. R. VAN LEEMPUTTEN
ZOTTEGEM : Ten Huize, Korte Munte 6
VELZEKE: Tel 091-600832, elke voormiddag
van 9 u 30 tot 14 u Ook 's zondags

WERF

Tel 050-602656

Senator Pieter LEYS

Venderstraat 5. van 15 u tot 15 u 30. tel. 01164 3074
OVERPELT: bij Jos Van Bree, Zavelstraat 53, van
16 u tot 16 u 30, tel 011-643630
LOMMEL: bij mevr De Roo-Neven, Beemdstraat 92, van 17 u tot 17 u 30, tel 011-544817
ledere derde zaterdag van de maand
SINT-MARTENS-VOEREN: Kultureel Centrum,
Kwinten 36, van 9 u 30 tot 10 u, tel 041-766559
MAASEIK. Cafe Posthoorn, Bosstr 3, van 11 u
tot 11 u 30. tel 011-564408
DILSEN: Cafe Metropole, Rijksweg 406, van
12 u tot 12 u 30, tel 011-7556.32
MAASMECHELEN: Hotel ümburg. Rijksweg
194-196. van 13 u tot 13 u 30, tel 011-764086
TONGEREN: bij Pol Jorissen, Blaarmolenstraat
13, van 14 u 30 tot 15 u, tel 012-231092
BORGLOON: bij Sylvio Wijnants, Graeth 1, van
15 u 30 tot 16 u, tel 012-7421 28
HOESELT: Café ABC, Tongerse Baan 3, van
16 u 30 tot 17 u, tel 011-41.2233
ledere maandag
AAN HUIS: Ursulastraat 1, Eigenbilzen van
19 u 30 tot 20 u 30, tel 011-412454

ROESELARE: iedere maandag van 16 u tot 19 u
of op afspraak, tel 051-200208, Westlaan 145

Volksvert E. VANSTEENKISTE
Arr. VEURNE - DIKSMUIDE - OOSTENDE
Vlaamse soldatendienst « Ik dien », Nachtegalenlaan 39, Oostende (alle inlichtingen m b t problemen bij het leger, militie, enz)
Eerste zaterdag van de maand
VEURNE: De Beurs, Markt, om 9 u
DIKSMUIDE: Vlaams Huis, zerlaan, om 10 u
MERKEM-WOUMEN : Café • Nieuw Woumen -,
Dorp 77, Woumen, om 11 u
HOUTHULST: bij raadslid M Van Cleven, Terrestraat 8, om 11 u 30
KORTEMARK: bij wed J Darras, café - G u drun -. Statiestraat, om 12 u
KOEKELARE: Hertog van Arenberg, Moerestraat, om 12 u 30
ICHTEGEM: Engelstraat 10, mevr L Dekeyser,
om 13 u 30
Derde zaterdag van de maand
NIEUWPOORT- bij gemeenteraadslid W Devriendt Recollettenstraat 66, om 9 u
WESTENDE: Gistelstraat 74
MIDDELKERKE : - Were Di ., de Smet de Nayer-'
laan 19, om 10 u
EERNEGEM: « Riva Venus >. /Vartrijkestraat 62.
om 11 u
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DE HAAN : - De Terre ». Gasthof bij Tramhalte.
om 11 u 30
VLISSEGEM: bij Irma Van Haeeke, Kerkstraat
(Dorp), om 12 u
BREDENE: bij Kamiel Haeek, Driftweg 59. om
12 u 30
OOSTENDE (wijk Vuurtoren) Vlaams Huis. Voorhavenlaan 20. om 13 u
LEFFINGE: Gasthof «'t Steen», Dorpsstraat 70
om 13 u 30
Elke maandag, op afspraak:
OOSTENDE: Nachtegalenlaan 39, tel 059709548

Volksvert J.
VANDEMEULEBROUCKE
Aan huis elke maandag op afspraak Anjelierenlaan 25, 8400 Oostende Tel 059-800428
Eerste zaterdag van de maand
DE PANNE om 9 u, Helvetia, Kerkstraat 32
WESTENDE • om 10 u. Gistelstraat 74
LEFFINGE: om 11 u. Gasthof »'t Steen ., Dorpsstraat
DE HAAN : om 12 u, De Torre, Tramhalte
MIDDELKERKE: om 15 u. Were Di, De Smet de
Naeyerlaan
Eerste maandag van de maand
SPERMALIE: om 18 u, « Sportvriend ». Diksmuidestraat 15. Slijpe
ETTELGEM : om 19 u. De Bagge, Dorpsstr 30
Derde zaterdag van de maand
VEURNE: om 9 u. De Beurs. Markt
DIKSMUIDE: om 10 u, Vlaams Huis, Uzerlaan
83
MERKEM-WOUMEN : om 11 u. Nieuw Woumen.
Dorp 77, Woumen
KORTEMARK: om 12 u, «Gudrun», Stationsstraat 76
KOEKELARE: om 12 u 30, Hertog van Arenberg
GISTEL: om 15 u. Kantoor Zwaenepoel, Stationsstraat 2 A
Derde zondag van de maand
NIEUWPOORT: om 9 u, Willy Devrlendt Recollettenstraat 66
ALVERINGEM : om 10 u, 't Vlierhof, Dorpsplaats
LO: om 11 u, Meir, mevr Aserawat Weststraat
5
LEISELE: om 11 u 45, Dne Ridders, Weegschede 1, Gyverinkhove
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KAPELLE-OP-DEN-BOS

WELKOM
Zaterdag 27 november 1976,
21 u., Kesterbeek-bal (Alsemberg
- Beersel - Dworp - Huizingen Lot) in «Feestzaal», Hoogstraat
10 Beersel. Orkest: The Playboys.

De V.U.-afdeling van Kapelle-opden-Bos, Nieuwenrode en Ramsdonk nodigt de Wij-lezers van De
Panne, van Maaseik en van alle
gemeenten die ertussen liggen uit
op hun jaarlijks bal dat plaats
vindt op 4 december e.k. in de
Flandria-feestzaal,
Molenstraat
95 te Nieuwenrode. Aanvang : 21
uur, orkest:«the Goofys », deelname in de onkosten 70 fr.

GRIMBERGEN
W I M DE C R A E N E !
Voor VUJO-Grimbergen treedt
Wim De Craene op zat. 18 december op. In het kultureel Centrum, om 20 u. (90 fr. inkom V U J O , CJP, voorverkoop 70 fr.1.
HOFSTADE
BAL
Zoals naar jaarlijkse traditie richt
de V U een dansavond in met
weer een prachtige tombola en
op de inkomkaarten en ter plaatse. Z o is er weer een verblijf in
Spanje te verdienen en nu ook
een weekeinde aan de Vlaamse
kust. Inkomen 60 fr. voorverkoop ;
70 fr. aan de kas. Datum 04.12.76
in zaal Centrum (achter de kerk).
Aanvang 21 u.

LEUVEN
Op 17 november organiseerde
het V N S U een filmavond te Leuven. De film «C. Verschaeve»
een dokumentaire van Frank Duwijn en een produktie van de
Vlaamse Alternatieve film werd
er geprojekteerd. Arthur De Bruyne gaf de inleiding. Hij sprak in
het kort over de figuur Verschaeve. Hij drong er op aan de figuur
te leren begrijpen in zijn gehele
menselijke dimensie en er voor te
zorgen de politieke Verschaeve
niet los te denken van de letterkundige en dichtende Verschaeve.

MEVROUW IRMA DE GAP : 30 JAAR
IN DIENST VAN DE GEMEENSCHAP

Mevr. Irma De Cap aan de
mensen van het
arrondissement Hasselt voorstellen is natuurlijk
overbodig.
Iedereen
kent haar door haar jarenlang
onbaatzuchtig
dienstbetoon.
Steeds is zij bezig problemen
en probleempjes op te lossen.
Honderden hebben reeds een
beroep op haar gedaan.
Meer dan 30 jaar maakt zij
deel uit van de KOO
van

Zelem en op 10 oktober werd
zij als lijsttrekster van Vernieuwing 76 tot
gemeenteraadslid
verkozen in de. fusiegemeente
Halen-Zelem, waar zij de volgende zes jaar schepen zal
zijn.
Sedert 1968 zetelt zij voor de
Volksunie in de provincieraad.
Rustig, vriendelijk en beleefd
doet zij daar haar werk. Zoals
in de KOO te Zelem, gaat ook
hier haar belangstelling steeds
uit naar de
minderbedeelden,
de bejaarden, de gehandicapten.
Aangezien zij vanaf het begin
sekretaresse is van de provincieraad en dergelijke
jaren
dubbel tellen, heeft zij daar
thans reeds heel wat jaren
dienst
Hiervoor werd zij onlangs terecht gehuldigd en tot Ridder
in de Leopoldsorde
gekroond.
De Volksunieleden van het arrondissement Hasselt en vooral die van het kanton Herk-deStad sluiten zich bij die felicitaties aan en wensen mevr De
Gap nog veel geluk voor de
volgende jaren.

ONZE VERKOZENEN IN HET
ARR. DENDERMONDE
DENDERMONDE (Dendermonde, Grembérgen, Baasrode,
Schoonaarde, Oudegem, Mespelare): Herman Burghgraeve
(Grembérgen), Ivan Van Hese (Dendermonde), Cyriel Michem (Dendermonde), Hugo Geerinck (Dendermonde), 1
OCMW-mandaat.
LEBBEKE (Lebbeke, Wieze, Denderbelle): Mevr. BiesemansBosteels (Lebbeke). Johan De Mol (Lebbeke), 1 OCMW-mandaat
WICHELEN (Wichelen, Schellebelle): Frans Derde, 1« schepen (Wichelen), Jules Van Boxelaer, schepen - laatste 3 jaar
(Wichelen).
HAM ME (Hamme, Moerzeke): Jozef De Clercq (Hamme),
Walter Peeters (Hamme).
B U G G E N H O U T : Antoon Keldermans, Frans Van de Jeugt,
Robert Verest, 1 OCMW-mandaat.
KALKEN: Jozef Bracke.
ZELE: Aviel Geerinck, burgemeester; Jozef De Bruyne
scheyen Openb. W e r k e n ; Petrus Poppe, schepen (3 jaar);
Marcel De Waele, schepen (3 jaar); Alfons Rupus, mevr.
Simonne Uytvanck, mevr. Frieda Van Handenhove, Paul Lijsebetten, Paul Geertnck, Philemon Van Extergem, Theo Nies,
voorzitter O C M W en 4 of 5 OCMW-mandaten.
WETTEREN (Wetteren, Massemen): Hugo Capiau, 1^ schepen (Massemen); Etienne Van Laeken, schepen (Wetteren);
Paul Lelièvre (Wetteren); August Van Imschoot, OCMW-lid
(Wetteren).
WAASMUNSTER: Alfons Lambrechts, Edmond Verdurmen,
Gery Lijssens, Marcel Philips en 2 OCMW-mandaten.
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Op 18 november organiseerde
de «Groupe d'action francophone » een FDF-PSC-propagandameeting in de Grote Aula te Leuven. De fransdolle Nothomb en
Outers waren de helden van de
avond. Ze werden ingeleid door
een vlaasmhatende student-voorzitter van de «Groupe d'action
francophone». Zijn inleiding bestond uitsluitend uit beledigingen
aan de Vlaamse gemeenschap.
Ook verklaarde hij dat «deze
debatavond de hereniging van de
franstalige gemeenschap te Leuven op het oog had.»
Een vijftigtal studenten van het
V N S U - K V H V waren aanwezig.
Op het ogenblik van die haatdragende uitspraken werd de leeuwevlag bovengehaald en de
Vlaamse Leeuw gezongen. Daarna werd gevraagd om mee te
debatteren. De FDF- en PSCsprekers weigerden echter de —
wat ze noemen — «Vlaamse
ekstremisten » te woord te staan.
Hierna werden deze uit het lokaal
gezet.
Het blijft een schande dat Vlaamse universiteitslokalen in een
Vlaamse stad nog altijd worden

gebruikt door frankofonen om
haatdragende beledigingen toe te
zenden aan de Vlaamse gemeenschap.
LEEUWEKLEVERS
O p aanvraag van velen hebben
wij prachtige leeuweklevers voor
de auto beschikbaar (rond model). U kan ze bestellen via W.
Somers, Klappijstraat 55 Molenstede, 013/33.26.69. Prijs: 20 fr.,
verzending inbegrepen.
LONDERZEEL
TAK-BOETENBAL
O p zaterdag 27 november organizeert het Taal- en Aktiekomitee
zijn tweede boetenbal te Londerzeel in het Egmontkompleks, Kerkstraat 17. Aktie voeren voor de
Vlaamse zaak kost geld.
MELSBROEKSTEENOKKERZEEL-PERK
Naar jaarlijkse gewoonte wordt
het bal van de afdeling Steenokkerzepl - Meisbroek - Perk gehouden op zaterdag 11 december 1976 in zaal «De Molekens»
Wambeekstraat Steenokkerzeel.

Het orkest «The New Echo's»
nodigt ten dans vanaf 20 u. Kaarten te bekomen bij alle bestuursleden aan de prijs van 50 fr.
MOLENSTEDE
BREUGELIAANS FEEST
Zoals ieder jaar organiseert de
Volksunie te Molenstede een reusachtig Breugelfeest met kilo's
pensen, gebraad, vlaaien, rijstpap
enz. Eens te meer gaat dit feest
door in het gekende Berkenhof
en wel op zaterdag 27 november
om 20 uur.
WOLVERTEM
WELKOM
Op 11 december gaat in zaal S t Cecilia ons VU-bal door.
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LIMBURG
GENK
In haar negentigste levensjaar
overleed te Genk op 8 november
mevrouw
Maria
Huygen-Van
Roey na een lang en verdienstelijk leven, dat zij geheel besteedde aan het welzijn van haar vele
kinderen en van haar Vlaamse
volk. Moeke Huygen was o.m.
moeder van Lode Huygen, na de
bevrijding door een onmenselijke
repressie terechtgesteld.
Tijdens de talrijk bijgewoonde Eucharistieviering op zaterdag 13

november werd hieraan door pater Schuermans o.p. op een diepontroerende wijze herinnerd in
zijn homilie.
Wij bieden de familie Huygen
onze innige deelneming.
HASSELT
V L A A M S ZIEKENFONDS
Als konsekwente Volksunie-Ie-.
den worden ook wij lid van het
Algemeen Vlaams Ziekenfonds
Limburg.
Sekretariaat te Hasselt, Bampslaan 11, tel. 011/22.50.57.

Openingsuren: maandag van 9
tot 1 2 ; dinsdag van 13 u. 30 tot
17; woensdag van 9 tot 12 ; donderdag van 9 tot 1 2 ; vrijdag van
13.30 tot 18 u. 30.
Wij herinneren er ook aan het provinciaal sekretariaat te Genk,
Hoogstraat 26, tel. 011/35.67.53.
WELKOM
Afdelingsbal op vrijdag 26 november in zaal Sterhof te Stevoort.
A a n v a n g : 20 u. 30. Iedereen
wordt vriendelijk uitgenodigd.

OOST-VLAANDEREN
AALST (arr.)
ARRONDISSEMENTSRAAD
De volgende vergadering van de
arrondissementsraad
heeft
plaats op woensdag 8 december
e.k. te 20 u. in het lokaal « Het Gulden Vlies», Esplanade te Aalst.
BURST
JOELEN
O p 27 nov. geeft de afdeling haar
elfde Joeldansfeest in zaal Perfa,
Stationsplein 6 te Burst. Eerste
dans om 21 u. 30.
NINOVE
FEDERATIE V A N V L A A M S E
VROUWEN
W e zwemmen iedere woensdagavond van 21 tot 22 u. in het stedelijke zwembad te Ninove. Gans
het gezin is welkom. Gisteren,
woensdag, startte opnieuw een
lessenreeks van zes lessen voor
beginnelingen. Er kan echter nog
ingeschreven worden, maar dan
vlug zijn!
« Hoe ontvang ik gasten ? »
Met het oog op de komende
feestdagen richt de Federatie van
Vlaamse Vrouwen een demonstratie- en proefavond in met allerlei lekkere hapjes en d r a n k e n ;
ook versiering van de feesttafel,
bloemstukje maken, enz... horen
erbij. Niet-leden zijn eveneens
welkom.
Deelname in de onkosten 120 fr.
D a t u m : maandag 29 november

om 20 uur. Plaats: Café « Den Keizer», Burchtstraat, Ninove.
DENDERMONDE (arr.)
O p de laatste arr. raad gaf senator Coppieters een uiteenzetting
over het VU-resultaat — dat hij
zeer goed noemde — bij de laatste verkiezingen. Hij had het ook
over de huidige politieke toestand
en de parlementsverkiezingen die
«dichtbij» zijn.
Verder werden besproken : ledenhernieuwing 1977, lidkaarten werden aan de aanwezige afdelingen
overgemaakt. Lutgart De Beul
gaf een verslag van de jongste
partijraad en zette het nationaal
jaarprogramma 1977 uiteen. Namens de V U J O maakte Johan
De Mol het initiatief bekend om in
zoveel mogelijk gemeenten op
een week-einde op straat te komen rond het tema :« V U : tweetalig federalisme of de drieledige
gewestvorming aan de anderen ».
De V U J O oefende felle kritiek uit
over het niet opnemen van een
door haar ingezonden brief waarin aan het partijbestuur een duidelijk standpunt rond de situatie in
Zuidelijk Afrika werd gevraagd.
SCHOONAARDE
Raadslid Van den Abbeele stelde
voor per inwoner de gemeentelijke bijdrage voor ontwikkelingshulp van 1 op 5 fr. te brengen.
Voorstel dat aanvaard werd. Het
bedrag stijgt dus van 2.200 fr.
naar 11.000 fr.
Het voorstel van raadslid Herman

Van den Abbeele om de jaarmarkt van donderdag naar dinsdag te verleggen werd aangenomen.
Het afdelingsbestuur wil samen
met de leden een inspanning
doen om het leden- en abonnementenbestand op te drijven.
DENDERWINDEKE
LEDENVERGADERING
Deze ging door op dinsdag 16 november. Rik Haelterman verwelkomde de 19 aanwezigen en
dankte kamerlid mevrouw G. DeKegel en Ninoofs raadslid, de
heren B. De Cremer, arrondissementsvoorzitter, H. De Kegel en
P. Mattens, bestuursleden van afdeling Ninove, voor hun aanwezigheid.
Daarna legde de woordvoerder
uit dat, met de cijfers van de laatste verkiezing voor ogen, het wenselijk is dat er buiten de reeds
bestaande
nog
verscheidene
plaatselijke afdelingen worden opgericht. Tegen de stroom van de
fusies in komt de VU-werking
dan dichter tot de bevolking en
kan deze aangezet worden tot
een meer Vlaams-Nationale gedachte.
Bij eenparigheid worden de volgende bestuursleden v e r k o z e n :
Als voorzitter: Caudron Luk, Neuringen 7 ; als sekretaris: Lauwaet
Rudy, Linkebeek 7 ; als penningmeester : Haelterman Rik, Stwg.
op Ninove 48 ; propaganda : Willems Jan, Stwg. op Ninove 5 4 ;
Zie vervolg biz. 15
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Mattens
Wilfned,
Krepelstraat 61
De nieuwe voorzitter Luk Caudron neemt het woord en legt
vooral de nadruk op de ledenwerving, dat ons eerste hoofddoel
moet worden tot uitgroei van
onze afdeling
BEVEREN-WAAS
Verleden jaar werd het door de
Vlaamse Vrouwenbeweging Nele
georganizeerde Sint-Niklaasfeest
een suksesvolle kinderhoogdag
Deze kinderdag wordt dit jaar
opnieuw gevierd in de namiddag
van zondag 5 december in de
feestzaal van de
Centrumschool,
Bosdamlaan te B e v e r e n *
Het wordt een echte kindernamiddag met poppenkast en klowns
waarbij de kinderen gezellig zullen bezig gehouden worden in
aanwezigheid van Sint-Niklaas en
Z w a r t e Piet
Voor kinderen van onze leden
vragen wij een bijdrage van 60 fr
per kind Voor met-leden wordt
dit per kind 80 fr
De ouders komen natuurlijk weer
mee
O p dit Sint-Niklaasfeest zijn alle
kinderen van 2 tot 10 jaar van
leden en simpatisanten van harte
welkom op voorwaarde dat zij
dinsdag 30 november ingeschreven zijn
ST-NIKLAASFEEST
O p zondag 5 december om 14 u
wordt U allen met kinderen en
kleinkinderen uitgenodigd op ons
jaarlijks Sint-Niklaasfeest dat opnieuw zal plaatsvinden in de turnzaal van de Centrumschool
KRUIBEKE
SINTERKLAASFEEST
De goede Sint komt bij ons geschenken uitdelen op zaterdag 4
december te 15 uur in Schelderust Iedereen wordt onthaald op
een kop koffie met de nodige koeken erbij «Nonkel W a r d » met

VOLKSUNIE

zijn gekend poppenspel is ook
van de partij
Prijs voor deelname 75 fr voor
de leden Niet-leden 150 fr Gelieve in te schrijven bij de bestuursJeden
V U J O - ARR. ST.-NIKLAAS
De VUJO-kaderdag voor het arr
St-Niklaas gaat door op zaterdag 27 november, van 10 tot
18 u, in zaal Centrum, Grote
Markt 40, te St-Niklaas
GENT-EEKLO (arr)
ARRONDISSEMENTSRAAD
De
ek
arrondissementsraad
heeft plaats op vnjdag 17 december 1976 om 20 uur in Vlaams
huis Roeland, Korte Kruisstraat te
Gent Gelieve dit nu reeds te noteren
De voorziene arrondissementsraad voor begin november is uitgesteld omdat van 5 november
tot 3 december op 5 verschillende plaatsen in ons arrondissement streekvergaderingen plaatsvinden, waarop het arrondissementsbestuur vertegenwoordigd
IS Dit samen met alle verkozen
raadsleden en de respektievelijke
voorzitters en sekretarissen van
de afdelingen uit de streek, of het
kanton
KANTONNALE
VERGADERINGEN
Deze vergadenngen zijn vooral
bedoeld als noodzakelijk kontakt
tussen
arrondissementsbestuur
en de nieuw verkozen raadsleden
Kalender
26 november: Meetjesland
3
decemberGroot
Gent
(Vlaams Huis Roeland).
ARROND
SEKRETARIAAT
Het arrondissementeel sekretariaat staat ten dienste van de
afdelingen iedere dinsdag van
20 u 30 tot 22 u 30, in Vlaams

GROOT-GENT
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GRATIS OVERWINNINGSBAL
ZAALREINAERT
REINAERTSTRAAT (St-Jan-Baptist), GENT
ORKEST DEBARTELS

BEGIN 21 UUR

IEDEREEN WELKOM

Huis Roeland, Korte Kruisstraat
te Gent Tel 2 3 7 0 9 8
ABONNEMENTENWERVING
Onze afspraak in Gent-Eekio is
ieder bestuurslid werfst minstens
2 nieuwe «WIJ «-abonnementen,
de afdelingsvoorzitters minstens
3 en alle raadsleden minstens 5
abonnenten
Nuttige inlichtingen, stortings- en
overschrijvingsformulieren te bekomen op ons arrond sekretariaat (iedere dinsdag van 20 u 30
tot 22 u 30) O p de andere dagen
telefoneer naar verantwoordelijke voor de abonnementenslag
Koen Van Meenen, Nederbroekstraat 1, Heusden Tel 5 2 2 2 3 3
W I J sturen u de nodige formulieren op
LEDENHERNIEUWING
Alle afdelingen die aanwezig waren op de kantonnale vergaderingen, samen met het arrond
bestuur, hebben de lidkaarten
voor 1977 in hun bezit
Penningmeester Leon Lippens
verzoekt de andere afdelingen de
lidkaarten voor 77 zo spoedig
mogelijk af te halen op het arrond sekretanaat, telkens op dinsdagavond vanaf 20 u 30
SEKRETARIAATSNIEUWS
Nog enkele afdelingen zijn met in
orde, en dit na tweemaal schnjven, met de gevraagde gegevens
over de gemeenteraadsverkiezingen van hun gemeente
Het arrond sekretanaat vraagt
dnngend het aantal behaalde
stemmen, van iedere partij, alsook het aantal bekomen zetels,
en de voorkeurstemmen van de
verkozenen mede te delen
Tevens wordt een lijst gevraagd
met de voorkeurstemmen van al
de kandidaten op de V U of
Vlaamse lijsten Merelbeke was
het eerst in orde D a n k '

AALTER - BELLEM LOTENHULLE • POEKE
BESTUURSLEVEN
Volgende
bestuursvergadering
op donderdag 2 december te
Lotenhulle
Speciale aandacht wordt gevraagd voor het hernieuwen van
de
« W I J «-abonnementen
Een
warme oproep aan de bestuursleden en leden zorg dat onze afdeling tussen de top-twintigers geSINTERKLAASFEEST
De inschrijvingsformulieren werden reeds verstuurd De bestuursleden komen de strookjes ophalen Uiterste datum van inschnjving 27 november
Zie vervolg biz 16

O P E N I N G N A T I O N A A L FVV-SEKRETARIAAT
W I J heten nu reeds hartelijk welkom allen die naar de opening
van ons sekretanaat komen
Dit grijpt dus plaats op zondag 28 november e k
W e herinneren even de praktische afspraken en alles wat op
het programma staat
•
•
•
•

w e ontmoeten elkaar in 't Vlaams Huis «Roeland» om
14 u en starten vandaar onze wandeltocht,
w e maken een alternatieve wandeling door Gent onder
leiding van Andre Mertens, de welbekende ingenieur,
w e rusten onderweg wel ergens uit,
w e komen rond 16 u 30 in ons sekretanaat van de Bennesteeg aan, krijgen daar een kleine receptie aangeboden

Vrouwen brengen man en kinderen mee als die willen meekomen
Tot z o n d a g '

C O M M I S S I E V A N OPENBARE
MERELBEKE

ONDERSTAND

Een betrekking van gezins- of bejaardenhelpster voor de
dienst «ten huize» is te begeven in de K O O te Merelbeke,
met aanleg van een wervingsreserve geldig tot 31 juli 1977
De aanwervingsvoorwaarden zijn te bekomen op het sekretanaat van de K O O , Poelstraat 37, 9220 Merelbeke, tel
30 62 53 De aanvragen en de vereiste bewijsstukken dienen
per aangetekend schrijven gencht aan de heer Voorzitter, en
uiterlijk op 31 december 1976 op voormeld adres toe te
komen

DIRK MARTENS
AALST

NINOVE,
PVBA

Lange Zoutstr 30, 29-33 36-38
Tel 053/24060

Beverstraat 24-26
Tel 054/33105

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen - stoelen en
looprekken - schommels - kamerversiermgen - wastafels en waskussens - kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen - pingpongtafels badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen - kampmgartikelen •
turngerei
SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen - elektr treinen
der beste merken - aiitos - go-carts - trakteren - poppen - poppenwagens en
-wiegjes - burelen - lessenaars - borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen a'le soorten mekanieken - schooltassen • borden tuinmeubelen - tumschommels
- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

OOSTVLAAMSE PROVINCIERAADSZITTING IN MINEUR
Eigenlijk moesten ze verbieden
na een verkiezingsperiode de politieke mandatarissen voor een politieke vergadenng als de provincieraad samen te roepen Te veel
leden inderdaad zien deze oktoberbijeenkomst meer als een formaliteit dan als een werksessie
Dit jaar was het opvallend aan
de koffiebar werden de gemeenteraadsverkiezingen hartstochtelijk-geheimzinnig besproken, mogelijke koalities lagen aan de basis van de inter-partijgesprekken,
de ideeën vertoefden op het gezamenlijke politieke toneel, maar de
eigenlijke provincieraadsbezigheden zaten volledig in de schermen , De
provinciegoeverneur
hield een goed-gedokumenteerde
tussenkomst over de dijken, de
eventuele breuken en waterstanden Na de goeverneursrede kwamen de openingstoespraken van
de partijen De PVV bleef in de
bejaardenproblematiek, de C V P
beklemtoonde krampachtig het
nut van de provincies
Mark
Stals, fraktievoorzitter van de
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V U , gaf in een korte toespraak
zijn beschouwingen over de voorbije verkiezingen ten beste, was
nu en dan stekelig als een gemoedelijke kaktus en hennnerde aan
onze voorspelling van precies
een jaar geleden dat de fusie
met zo'n beste operatie was
Door aan te knopen bij de aktualiteit haalde hij de raad uit haar
hoogverheven
wereldvreemdheid,
ondeugd
door
de
CVP-woordvoerder
terloops
aangestipt
In zijn antwoord hield de deputee
van Steenberge giftige aanvallen
op het centrale gezag, vooral op
«de technokraten» merkwaardige kritiek van een CVP-er tegen
de CVP-staat die we — in Vlaanderen althans — dreigen te beleven
Tijdens de bespreking bij het ontwerp voor begroting voor 1977
stelde Mark Stals een vraag over
de bestemming van de gelden
opgehaald door de provincie als

belasting ter bescherming van de
oppervlaktewateren De deputee
antwoordde met cijfers van investenngen en zei terloops dat «er
nu eens water te kort is en dan
weer water te veel»
W a t het hoge peil van de vergadering illustreert
De diskussie bereikte een bedroevend dieptepunt in een verbijsterende woordenwisseling tussen
de liberaal Verheughen (verbonden aan het kabinet van minister
De Croo ) en de CVP-deputee
Van Steenberghe over de kwaliteit van het onderwijs i Het kunstmatig-opgeschroefde debat eindigde op een monumentale sisser Naast het onvermijdelijke
«Leen» en deputee De Cuyper
die een botanische les gaf over
de boomsoorten die in dit provinciaal domein ten gevolge van de
zomerhitte
waren
bezweken,
hoorden we dan toch iets verheugends de deputatie verkondigde
dat de Provincie Oost-Vlaande-

ren het Pand in het Patershol te
Gent zou willen kopen Deze
schitterende ruïne getuige van
een roemrijk verleden en een
roemloos heden, zou voor OostVlaanderen
achttien
miljoen
waard
zijn
Provincieraadslid
Pons Van Holderbeke uitte zijn
bekommernis over de sportvoorziemngen voor minder-validen Hij
gaf ook een interessante uiteenzetting over de zwembadenuitrusting in de provincie Wat Van Holderbeke zelf als informatieve vragen voorstelde groeide uit tot
een hoogstaande mim-rede, daarom was het wegwuivend antwoord van de Deputatie nogal
ontmoedigend Fons Claes zei
iets meer over telefoonabonnementen voor gepensioneerden,
Raoui De Rijck kwam tussen ten
voordele van de zwaar-gehandicapten en Huguette De Bleecker
maakte van een agendapunt over
«vergoedingen voor taallessen
voor vreemdelingen» gebruik o m
het vreemdelingenbeleid in de
provincie op de korrel te nemen

ZIJ stipte de nijpende noodzaak
van maatregelen in dit verband
aan, en konstateerde dat de Provinciale Dienst met werkte, wat
de deputee eigenlijk moest beamen Een nietszeggende motie
over de rol van de provinciën in
het komende kommunautair overleg besloot dan een matte zitting
Vermelden we dat in de kranten
de merkwaardigste verslagen verschenen (omdat de joernalisten
liever in de bar hingen dan de zittingen bij te wonen), dat de raadsleden naar Doel de atoomcentraIe gingen bekijken, de liberale
oppositie zo stom zat ais een vis,
en de meerderheid in schaarse
tussenkomsten
haas
speelde
voor de hazewinden uit de deputatie
W e kunnen ons afvragen of het
volk gediend is met zo'n vergaderingen, die parodieën zijn van de
demokratie
Als je rekening houdt met het
cinisch kader, hebben onze raadsleden hun best gedaan
Huguette De Bleecker
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DESTELBERGENHEUSDEN
REORGANIZATIE BESTUUR
Raadslid Koen Van
Meenen
heeft het afdelingsbestuur verzocht hem van zijn taak als voorzitter te ontlasten. De nieuw gefusioneerde gemeente Groot-Destelbergen telt bijna 15.000 inwoners en het uitoefenen van een
mandaat als gemeenteraadslid in
een grotere gemeente neemt
meer tijd en werk in beslag. Hij
verwees daarbij naar de statuten
van de Volksunie, waar de funkties van raadslid en voorzitter
onverenigbaar zijn.
Hij blijft echter als bestuursverkozene zetelen in het bestuur, en zal
zich verder in de mate van het
mogelijke, met raad en daad inzetten voor de goede werking van
de afdeling, die sinds 28 oktober
7 jaar jong is.
UITBREIDING BESTUUR
In onze nieuwe gemeente Destelbergen willen we tevens naar een
bestuursverruiming
overgaan.

Wie wenst zich aktief in te zetten ? Kandidaten worden schriftelijk of telefonisch verwacht bij Hilda Van Meenen-Janssens (voorlopig sekretariaat), Nederbroekstraat 1, Heusden. Tel.: 52.22.33
en dit vóór 1 december.
De eerste reorganizatie van het
bestuur, met de 8 effektieve bestuursleden heeft plaats eind november, de uitbreiding en koöptatle van het bestuur op de eerste
vergadering van december.
GENTBRUGGE
WERELDKREATIE V A N DADAKIKI DOOR THEATER VERTIKAAL
(Theaterstraat 33 GentbruggeMerelbeke Station) op vrijdag 10
dec. om 20 u.-15.
Inrichting:
Federatie
Vlaamse
Vrouwen (FVV) in samenwerking
met de dr. J. Goossenaertskring.
Inkom: 90 fr. Kaarten telefonisch
te bespreken bij mevrouw Van
de Velde, tel. 30.23.68; mevrouw
De Waele, tel. 30.32.42.
WELKOM
Willem De Meyer komt, op uitno-

DE VERKIEZINGEN
TE MIDDELKERKE
De drie VU-afdelingen van GrootMiddelkerke, Leffinge-Spermalie,
Westende-Lombardsijde, Middelkerke-Wilskerke,
hadden
besloten, versterkt met enkele onafhankelijke kandidaten, op te komen onder de benaming «de
stem van het volk» «S.V.H.V.»
zijnde de benaming van de lijst
burgemeester Inghelram te Middelkerke die zulk een sukses
gekend had zes jaar eerder.
De kiesstrijd van oktober II. stond
in Groot-Middelkerke in het teken
van strijd van de S.V.H.V. tegen
de overmacht en vooral de overmoed van de CVP met haar lijst
der drie burgemeesters. Inderdaad werd hun lijst aangevoerd
door de burgemeester van Westende, gevolgd door deze van
Spermalie en als lijstduwer de
burgemeester van Wilskerke. Deze overmoed heeft hun slechts
diepe ontgoocheling en bitter verdriet opgebracht door de zwakke
kandidaten buiten de drie burgemeesters — hun slecht gevoerde
propaganda — en vooral de grote
flater van de burgemeester van
Westende om reeds weken vóór
de verkiezingen te spreken als
burgemeester van Groot-Middelkerke. Iets dat te Middelkerke
zeer kwalijk genomen werd !
Het positieve bestond erin dat wij
als een eensgezinde groep uitkwamen, getrokken door onze populaire burgemeester Inghelram
en gesteund door onze joviale
gemeentesekretaris Julien Desseyn en ook de volksvriend uit
Lombardsijde, schepen Lon Dewulf te Westende. De uitslag was
dan ook overtuigend: met het
rekordaantal
voorkeurstemmen
van 1203 wordt Inghelram terug
burgemeester, gevolgd door onze sekretaris Desseyn die 1.035
voorkeurstemmen behaalde en
nu
gemeentesekretaris'
van
Groot-Middelkerke zal worden.
Schepen Dewulf behaalde met
705 voorkeurstemmen de vijfde
plaats van alle kandidaten. De
totaaluitslag werd aldus: 8 CVP,
7 SVHV, 5 GBL (gemeentebelangen met PVV-strekking) en 3
BSP.
Werden verder verkozen op onze lijst als VU-leden : Baeckelandt
Roger (651), Vanhercke Roland
(549) beiden uit Middelkerke en
Standaert Omer (484) uit Spermalie. Als enige onafhankelijke Dewulf E. Lucien (549) uit Middelkerke, reeds vroeger verkozen als
gemeenteraadslid met SVHV.
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Een bestuursmeerderheid werd
gevormd met de GBL (CVP en
BSP hadden reeds voor de verkiezingen een akkoord afgesloten). Wij bekomen dus de burgemeester, 2 schepenzetels, het
voorzitterschap van de K O O en
hebben de gemeentesekretaris.
De GBL bekomen drie schepenzetels. Weliswaar een krappe
meerderheid doch alle kandidaten bevestigen eensgezind hun
vaste wil om onze grote nieuwe
gemeente te helpen besturen
naar best vermogen, ondanks
allerlei minder fraaie pogingen
van
politieke
tegenstanders
(CVP) om de eenheid in onze rangen te breken.
Gezien J. Desseyn ontslag zal
nemen om zijn taak als gemeentesekretaris waar te nemen zal hij
opgevolgd worden door mevr.
Vaneessen-Blontrock Irene (377
stemmen) uit Leffinge wat werkelijk een politiek winstpunt betekent want zij is gekend door haar
werklust en voor haar politiek vormingswerk. Roger Baeckelandt
(de man van het eerste uur en
van de daad) zal voorgedragen
worden als voorzitter van de
K O O en bij zijn verkiezing tot
voorzitter zal hij ontslag nemen
uit de gemeenteraad zodat de
weg dan vrij komt voor onze V U arrondissementsvoorzitter Omer
Huyghebaert (436 stemmen) om
te zetelen in het gemeentebestuur. Hier mag dan wel speciaal
het politiek doorzicht van Roger
Baeckelandt vermeld worden die
steeds en overal ten dienste
staat van onze partij. Ook kan
hier tevens hulde gebracht worden aan de onbaatzuchtige werking van Omer Huyghebaert die
zich meer bekommerd heeft met
de lijstvorming in gans het arrondissement O V D dan met zijn
eigen propaganda.
Tot slot kan hier slechts hulde
gebracht worden aan allen die
spontaan of in bestuursverband
geholpen hebben bij plakwerk,
bussen en andere propagandawerken. Het is echter een vaststaand feit dat het stille en jarenlange werk beloond wordt en het
met gedurende de laatste drie
weken voor de verkiezingen is
dat men stemmen bijwint. Vooral
het lastige en soms ondankbare
dienstbetoon is van zeer groot
belang!
Henri Dewulf, voorzitter.

diging van de Vlaamse Oudstrijders (V.O.S.), de dr. J. Goossenaertskring en de FVV. Gezellige
kulturele namiddag met koffietafel voor alle leden en hun familie.
Op zaterdag 18 december om 15
u. 30 in Café Lunapark (rechtover
A.A. Gent), Brusselse Steenweg
Gentbrugge. Aanmeldingen bij de
bestuursleden van de inrichtende
verenigingen.
LOVENDEGEM
Nu de verkiezingen achter de rug
zijn breekt de tijd aan om onze
afdeling te struktureren. Lovendegem bezit een aantal VU-leden
en dit kan zeker verdubbelen.
Een werkgroep spreekt voor het
ogenblik een aantal mensen aan
om lid of kernmedewerker te worden. Voor half januari is een
bestuursverkiezing gepland zodanig dat men definitif van start kan.
O p maandag 6 december om 20
u. is een werkvergadering gepland ten huize van raadslid Hugo Van Den Cruyssen, Kerkstraat 5. Iedereen is welkom.
Meer inlichtingen te bekomen op

het voorlopig sekretariaat: Johan
Taerwe, Óostveldkouter, 65, Lovendegem. Tel.: 72.79.83.
MELLE
22,7 %
Zoals menigen reeds verklaard
hebben, mogen we inderdaad
spreken over een vooruitgang
van de V U in vele gemeenten.
Een van deze veelbelovende uitslagen is ongetwijfeld Melle. Toen
in 1970 enkele mensen het de eerste keer waagden een Volksunielijst voor te dragen, was er een
grote verbazing. Na de verkiezingen was de verontwaardiging en
tevens de vreugde nog groter,
toen de uitslag aantoonde dat de
V U 2 zetels behaalde of een percentage van 19,9 %. Deze gunstige ontwikkeling heeft zich tijdens
de laatste gemeenteraadsverkiezing nog aanzienlijk verbeterd.
W e zijn nu gestegen tot 22,7 %
van de stemmen, wat ons meteen
4 «volle» zetels opleverde. «Volle» omdat we slechts 40 stemmen tekort kwamen om een 5e in
de wacht te slepen I

Opmerkelijk is wel dat Freddy
Van De Putte, student en pas 22
jaar verkozen werd met 170 voorkeurstemmen. Hij is meteen de
enige jeugdkandidaat die verkozen werd van de drie lijsten die
werden ingediend. Een reden te
meer om te zeggen dat alleen de
V U beschikt over waardevolle
jeugdkandidaten en geschikte opvolgers !
SLEIDINGE
ABONNEMENT «WIJ»
Alle leden, lezers van het weekblad WIJ, kregen een herinnering
tot betalen van het abonnementsgeld 1977. Hiernieuwde U reeds ?
Nu d o e n ! Het blad WIJ is onze
informatiebron, onze verspreider
van de echte Vlaamse gedachte,
de federalistische standpunten...
Het eerste blad in Vlaanderen dat
uw steun MOET kriiaen.
Voor ledenwerving en abonnementen op «WIJ», kan men zich
wenden
tot
gemeenteaadslid
Paul Van Kerckhove, Ledelaan
47, 9940 Sleidinqe. Tel. 57.41.73.

WEST-VLAANDEREN
IZEGEM
BELANGRIJKE V O O R D R A C H T
O p vrijdag 26 november, om 20
u., komt Paul Daels, voorzitter
VVB, in zaal Strobbe (Baertshof)
spreken over de staatshervorming en het standpunt van het
Overlegcentrum van Vlaamse
Verenigingen.
Zoals
bekend
maakt VVB-voorzitter Paul Daels
deel uit van genoemd centrum,
dat zich onlangs, op 6 november,
uitsprak ten gunste van een tweeledig federalisme.
De voordracht wordt georganizeerd door Davidsfonds-lzegem.
Wij kunnen onze lezers alleen
maar aanraden kennis te nemen
van het VVB-standpunt en deze
voordracht dus niet te missen.
HERNIEUWING ABONNEMENTEN
Wie misschien zijn abonnement
niet hernieuwde via de post, kan
dit nog goedmaken door het bedrag te betalen aan een bestuurslid. Het VU-Sinterklaasfeest op
zondag 28 november (om 15 u. in
zaal Century, Nederweg) biedt de
gelegenheid een bestuurslid te
ontmoeten. Het VU-bestuur rekent op de trouw van alle Izegemse abonnees. Bedenk dat wij
maar één persorgaan bezitten, onze wekelijkse «WIJ».
KORTRIJK
De vrouwenafdeling
van
de
Volksunie-afdeling Kortrijk heeft
het genoegen U uit te nodigen op
twee aktiviteiten.
O p zaterdag 27 november van 14
tot 18 uur ontvangt Sinterklaas
en Zwarte Piet de kinderen in
café 1302, Burg. Reynaertstraat 9
te Kortrijk. Inschrijving is noodzakelijk. Gelieve hiervoor kontakt
op te nemen met mevr. J. De
Schaepmeester, Burg. Nolfstraat
25.
O p 12 december om 15 uur
wordt een kerstfeest ingericht
waarop alle kinderen onder de
twaalf jaar uitgenodigd worden.
Een goochelaar komt groot en
klein vermaken. Het feest gaat
door in café 1302. De deelnameprijs bedraagt 40 frank voor kinderen onder 12 jaar en anders 60
fr. Inschrijving bij mevr. J. De
Schaepmeester voor 4.12.76 is
noodzakelijk.

voorkeurstemmen
behaalde
wordt schepen van Openbare
Werken. Tahon Joel met 509
voorkeurstemmen wordt schepen van Sport, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking. Onze andere twee gemeenteraadsleden zijn
dr. Vanholme Wilfried (747 stemmen) en Lieve Favoreel-Craeynest (382 stemmen).

Herwijn Vandenbuicke

WEER A A N DE S L A G
Over enige dagen zullen alle afdelingen de nieuwe lidkaarten voor
1977 in het bezit hebben. Datum
voor afrekening is 20 januari, of
eerder waar dit kan. Aan alle afdelingen die tegen die tijd klaar zijn,
wordt een premie van 6 fr. verleend per hernieuwd lid.
Ons streefcijfer voor 1977 wordt
bescheiden gehouden, na de reuzesprong van verleden jaar: nl.
4.600. Anderzijds gaan w e ons
toespitsen op de abonnementenslag, we willen terug naar de 900
gaan. Eerstdaags zal volgens een
verdeelsleutel gebaseerd op de
huidige situatie, tevens op de
mogelijkheden en grootte van de
afdeling een streefcijfer uitgedokterd worden.
Wij vestigen er nu reeds de aandacht op dat op 9 januari te Antwerpen een start gegeven wordt
aan onze gemeentelijke werking,
met een kaderdag voor alle gekozenen van 10 oktober. Op 23 januari vergadert de arr. raad.
VEURNE (Kanton)
JAARLIJKS AVONDFEEST
O p zaterdag 27 november gaat
het jaarlijks kantonnaal avondfeest door in het gasthof « Driekoningen » te
Beauvoorde
om
19 u. 30. Een lekker menu wordt
aangeboden tegen 280 fr. alles
inbegrepen, waarna gezelligheid
met muziek en dans. Inschrijvingen uiterlijk tegen 20 november
bij de penningmeester A. Huyghe,
lepersesteenweg 4 1 , Veurne. Het
bedrag kan gestort worden op
rekening 474-5131051-79 van de
V U , Veurne. Geschenken voor
onze tombola worden met dank
tegemoetgezien.

Joel Tahon

.,«*

WULVERGEM
Wilfried Vanholme

'U&'M^^

MENEN
De schepenambten zijn bekend.
Herwijn Vandenbuicke die 980

OOSTENDE (ARROND.)

Lieve Favoreel-Craeynest

VVV-WANDELING
Zondag 28 november om 14 u. 30
gaat de eerstkomende geleide
wandeling, door VVV-Westvlaamse Bergen door. De wandelingen
worden telkens ingericht op de
vierde zondag van de maand.
Het vertrek is zoals steeds om 14
u 30 stipt. De wandelaars komen
samen aan de Wulvergemse
kerk. Deze herfstwandeling loopt
voor een deel langs het Bussemeersenpad.
Verdere
inlichtingen : VVV-Westvlaamse Bergen, Streekhuis Malegijs 8948
Kemmel, tel. 057/44.47.10.
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DE ACHTERSTELLING
VAN DE VLAAMSE UNIVERSITEITEN
Hoe weinig Is er veranderd sedert
1875
toen
Rodenbach
schreef dat de achterstand van
de Vlamingen met cijfers en feiten moet aangetoond worden.
Want ook nu, een eeuw later,
behoudt deze verklaring alle realiteitswaarde.
Getuige hiervan is het dossier
«Vlaanderen 1975-elsende partij-,
waarin aan de hand van konkrete
gegevens, die trouwens nooit
tegengesproken werden, het bewijs wordt geleverd dat de Vlamingen zich met alleen op politiek
vlak en op taalgebied in het defensief hebben laten dringen, maar
dat zij naast eisende partij ook
betalende partij zijn geworden.
Dit dossier was evenwei slechts
een aanloop. Partijvoorzitter H.
Schiltz beklemtoonde zeer terecht de onvolledigheid ervan,
maar stelde tegelijk dat het niet
veel moeite zou vergen het nog
aanzienlijk uit te breiden. En, hoe
spijtig ook, dit is de waarheid
gebleken.
Een eerste aanvulling is dit jaar,
0.1 V. senator R. Vandezande,
reeds verschenen. Voornamelijk
de taaiverhoudingen in het leger,
de N M K N , de Nationale Bank en
de ASLK werden aan een kritisch

onderzoek onderworpen. Met het
gekende, voor de Vlamingen negatief resultaat.
In beide dossiers wordt slechts
rudimentair aandacht
besteed
aan
het
wetenschapsbeleid.
Maar de trend was reeds duidelijk : ook hier is Vlaanderen de
eisende partij. Een vermoeden
dat nu bewaarheid w o r d t !
«Tua res agitur». Het gaat ons
allen aan ! Aldus leidt oud-senator
M. Vanhaegendoren een nota in,
waarin hij de staatsbegroting
voor de universiteiten en het wetenschappelijk
onderzoek
aan
een magistraal chirurgische ingreep onderwerpt. En zijn scalpel
gaat diep!
Voor 1976 bedraagt deze begroting bijna 34 miljard. Nagenoeg
de helft hiervan betreft de rechtstreekse financiering van de universiteiten, waarbij de Vlamingen
1 miljard 45 miljoen minder ontvangen. Neemt men als objektieve verdeelsleutel de demografische verhouding (60 N.-40 F.),
dan ontvangt de Vlaamse gemeenschap meer dan twee miljard te weinig. Hanteert men het
feitelijk aantal studenten als criterium, dan ontvangt de nederlandstalige sektor ruim één miljard te

weinig Welnu, mochten zij jaarlijks over twee of zelfs maar één
miljard meer beschikken, dan zouden de Vlaamse universiteiten
grotendeels van hun financiële
zorgen bevrijd zijn. De meer-ontvangst van Wallonië motiveert
staatssekretans G. Geens door
te wijzen op het groter aantal buitenlanders en op het feit dat de
Vlamingen minder de dure studienchtingen kiezen. Een argumentenng, die zoals M. Vanhaegendoren duidelijk aantoont, kant noch
wal raakt.
Wanneer wijlen minister T. Lefèvre beweerde dat de Vlaamse
achterstand in het wetenschappelijk onderzoek zou worden opgehaald, dan doelde hij enkel op de
tweede schijf van de begroting;
de onrechtstreekse
financiering
van de universiteiten (met name
de toelagen verleend door het
Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en de
geassocieerde fondsen). En dit
onderdeel bedraagt slechts 2 miljard van de 3 3 ! En toch heeft
men zelfs hier de kans gezien de
Vlamingen voor 316 miljoen tekort te doen.
En hoe verder M. Vanhaegendoren zijn operatief ingrijpen ver-

volgt op het vlak van het toegepast wetenschappelijk
onderzoek
(onderzoek tot expansie van nijverheid en landbouw), het wetenschappelijk onderzoek op overheidsinitiatief (we denken hierbij
aan de wetenschappelijke rijksinstellingen zoals de Koninklijke Biblioteek, aan het Fonds voor
Fundamenteel Kollektief Onderzoek, aan de gekoncentreerde
programma's, enz...) en de Belgische medewerking aan internationale instellingen, hoe duidelijker
het besluit w o r d t : over een
Vlaamse achterstand en achterstelling valt met te twisten. Vlaanderen wordt nog maar eens onrecht aangedaan I

volgens de bevolkingsverhouding. Dit duidt niet op een wetenschappelijk separatisme. Terwille
van de kosten van de apparatuur
en het wetenschappelijk rendement zullen een aantal instellingen unitair blijven. Zij moeten al
hun middelen volgens een onbetwistbaar objektief criterium uit
de gesplitste N.- en F.-begroting
krijgen. Het voor de hand liggend
criterium is volgens M. Vanhaegendoren
de
respektievelijke
franstalige en nederlandstalige
medewerking, meetbaar volgens
de salarissen het vong jaar uitbetaald aan nederlandstalig en
franstalig wetenschappelijk personeel.

Als oplossing kunnen twee mogelijkheden naar voren geschoven
worden. Ofwel waakt men erop
dat met de natuurlijke progressie
van de Vlamingen rekening wordt
gehouden, aldus de stelling van
staatssekretaris G. Geens. Ofwel
kan men in de huidige grondwettelijke toestand — vergeten w e
niet dat de kultuurraden bevoegd
zijn inzake onderwijs, ook op universitair niveau — het globale krediet verdelen over de nederlandtalige en de franstalige sektor

V A N HAEGENDOREN M., Onderzoek naar de achterstelling
van de Vlaamse universiteiten
en van het wetenschappelijk onderzoek door Vlamingen, Werknota. Dossier Vlaanderen, N'' 11,
24 biz., uitgave Dosfelinstituut, Tribunestraat 14, 1000 Brussel.
Deze nota is te verkrijgen door
storting van 35 fr. op rekening N''
435-0254251-94, van het D.l. met
vermelding «bestelling werknota
11 »
Johan Artois.

BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
OP DE KORREL GENOMEN
Op een perskonferentie, op woensdag 10 november, heeft het Vlaams Verbond van Overheidspersoneel (VVO) haar dossier betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking aan het publiek voorgesteld.
Even het geheugen opfrissen. In de voorbije lente werd het lot van het Algemeen Bestuur
voor Ontwikkelingssamenwerking gekoppeld aan de lokettenaffaire van burgemeester
Nols. In ruil voor de toepassing van de taalwet te Schaarbeek werd door de regering een

Na een historische schets van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking,
waarbij tevens op het belang van het
ABOS wordt gewezen (niet enkel
omwille van de toebedeelde taak,
maar ook omwille van de belangrijke
financiële middelen 9 miljard in 1976,
± 12 miljard in 1977), worden de
schijnwerpers gericht op de voor de
Vlamingen nadelige misgroei van de
Belgischeontwikkelingssa menwerking
Aan de hand van een 50-tal lasterrijke
en agressieve artikels uit de franstalige pers tekent het VVO de geestesgesteldheid van de franstaligen bij het
ABOS en daarbuiten Een paar zinsneden uit deze mooie bloemlezing willen
wij U niet onthouden «// faut tirer les
consequences du faible rayonnement
du néerlandais Nous aimenons d'ailleurs connaitre Ie röle des Pays-Bas
en matiére d'assistance et de cooperation Les autorités de ce pays ont
sans doute tres sagement limité leurs
ambitions en ce domaine Pourquoi la
communaute néerlandophone de Belgique aurait-elle droit a une part paritaire dans les cadres de la cooperation par Ie truchement du mécanisme juridique «btat beige» II serait
temps qua l'occasion de congres de
délégués de pays francophones, nos
parlementaires wallons et bruxellois incitent les autorités de ces pays a refuser l'intervention, dans l'assistance qui
leur est prétee, de fonctionnaires du
róle néerlandaiS" (uit Combat Wallon, blad van de Association du personnel wallon et francophone des services publics, november 1975)
Het IS maar al te duidelijk hoe deze
kampagne erop gencht is de publieke
opinie ervan te overtuigen dat de ontwikkelingssamenwerking volledig geflamandiseerd is. Maar dat- er van la
flamandisation in de verste verten
geen sprake is, laat een grondige analyse van de verschillende aspekten

van de ontwikkelingssamenwerking'
klaar uitschijnen Slechts een paar
gegevens uit de omvangrijke studie
van het VVO kunnen hier aangehaald
worden Aldus bekleden de nederlandstaligen slechts 11 topfunkties
van de 28 bij het ABOS te Brussel Bij
het personeel overzee (de kooperanten) bezetten de franstaligen ongeveer 70 a 75 % van de te begeven
posten Een kleine financiële berekening en het is duidelijk wie de uitzending van dit franstalig personeel bekostigt Van de 1145 uitgereikte
ABOS-studiebeurzen kwamen er
liefst 160 (I) aan nederlandstalige
instellingen ten goede
Gegeven dat een student aan de
gemeenschap
jaarlijks
ongeveer
200 000 BF kost gegeven dat de
ABOS-beurs van 220 000 BF hienn
met medegerekend is, dan is het kin-

taaikader opgesteld voor het ABOS, gebaseerd op een voor de nederlandstaligen nadelige 58 F. - 42 N. taaiverhouding. Bij eventuele aanvaarding van dit kader, dat momenteel
voor advies bij de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht aanhanging is, wordt de Vlaamse
gemeenschap eens te meer beduveld en zal zij op het vlak van de internationale samenwerking een even grote «ongekende» blijven. Dit alles wordt ons diets gemaakt in het
dossier van het VVO; gans het ABOS-beleid wordt aan een schoonmaak ten gronde
onderworpen.

derspel een antwoord te geven op de
vraag wie via de ontwikkelingssamenwerking bijdraagt tot de subsidiering
van de franstalige universiteiten
Een laatste voorbeeld betreft de opdrachten aan studieburelen en instellingen Op 59 overeenkomsten waren
er 47 franstalige kontrakten voor een
bedrag van ± 300 miljoen tegen
slechts 8 nederlandstalige voor een
bedrag van ± 87 miljoen
Al de verzamelde feiten en gegevens
worden dan uitvoerig getoetst aan
het ongeluksarrest van de Raad van
State (2 april 1974), waardoor het
paritair taaikader van het ABOS werd
vernietigd op grond van het kriterium
van het volume van de zaken, en aan
de hervormingsplannen van minister
Van Elslande Deze laatste kunnen
bondig als volgt samengevat worden

Het aantal personeelsleden^ wordt
van 313 op 367 eenheden gebracht
Daarvan maken 221 eenheden deel
uit van het vast kader (paritair samengesteld] en 146 eenheden van het
overgangskader waarin de franstaligen een 69/31 verhouding krijgen
(en dit voor een penode van vijf jaar)
Kortom, het totale kader zal bestaan
uit 210 F en 157 N Dit heeft twee
belangnjke konsekwenties. Vooreerst
zal er nieuw frankofoon bloed in het
ABOS ingepompt dienen te worden,
en vervolgens njst de vraag of er dan
na vijf jaar volledige panteit zal zijn
Het dossier besluit met nogmaals de
klemtoon te leggen op het belang van

de internationale samenwerking en
de noodzaak van een volwaardige
deelname van de Vlaamse gemeenschap Maar of de Vlaamse bevolking
erin zal slagen zich volwaardig in te
schakelen in de nieuwe internationale
dimensie, zal voornamelijk afhangen
van allen die in dit land politieke verantwoordelijkheid dragen.
Johan ARTOIS
Dossier «ABOS-, samengesteld door
een werkgroep van het VVO, kan verkregen worden door storting van
50 B.F op nr. 435-0254251 -94 van het
Dosfelinstituut, Brussel

VUJO-NATIONAAL
KADERDAGEN
In dit najaar wil V U J O zijn orgamzatie degelijk uitbouwen. De
voorbije gemeenteraadsverkiezingen hebben aangetoond
dat onze partij een nieuwe dynamiek nodig heeft om haar
tweede adem te vinden
V U J O kan daar in belangrijke mate toe bijdragen.
Van V U J O moet de impuls tot die nieuwe dynamiek, indenken en ageren uitgaan.
Daarom houden wij in alle arrondissementen kaderdagen.
Wij willen onze arrondissementele komitees beter struktureren en wij willen op lokaal vlak zoveel mogelijk kernen uit de
grond stampen. Daarnaast willen wij de objektieven van de
nabije toekomst bespreken.
Willen wij de volgende nationale verkiezingen winnen, dan
moeten wij ons daarop nu voorbereiden. Wij verwachten dan
ook allen die daaraan willen meehelpen op onze kaderdagen.
— Voor het arrondissement Sint-Niklaas: zaterdag 27/11
van 10 u tot 17 u. « Het Centrum », Grote Markt 40, Sint-Niklaas.
— Voor de arrondissementen Aalst en Oudenaarde, zaterdag 4 december van 13 u. 30 tot 19 u. « Hemelrijk », Oudenberg 2, Geraardsbergen.
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het groot gezinsverzenboek

POËZIE HOEFT NIET DOOD TE ZIJN
LIED VOOR NADAJA
W i e sedert jaren geen regelmatig poëzielezer meer is moet, terwijl hij bladert in het door Joze^De/eu samengestelde Groot Gezinsverzenboek,
de
naam van Hans Andreus opzoeken.
Een aanvangsregel als «Mijn lief dier
slaapt diep en teder» zal hem misschien vasthouden. Of een strofe a l s :
Ik heb je liever dan brood,
al zegt men ook dat het niet kan
en al kan het ook niet
Waarom die verwijzing naar wie zich
van het poëzieleven afwendde ?
Omdat dit een bundel leesbare of
zogenaamd toegankelijke poëzie is.
Dit betekent nu ook weer niet dat de
geoefende poëzielezer slap gaat reageren. Een blik op het register zal zijn
nieuwsgierigheid wel op scherp zetten.

Waarom zou mijn hart zingen,
Nadaja ?...
Dat hart van mij
is een moeë spier,
doodmoe
van de nutteloze kramp
die leven heet I
Marcel Beerten
(fragment uit
Groot Gezinsverzenboek, 1976]
Een bloemlezing als deze verdient
elke dag in de huiskamer te liggen,
voor elk verstild of eenzaam moment.
Misschien als een stil verwijt. Iets w a t
de hoop wekt dat radio en tv even zullen zwijgen.
Je kan er ook gewoon in bladeren en
alleen met de eerste versregels spelen. Die kunnen zelfs banaal of patetisch zijn. Z o bv. « Zie je ik hou van je »

(H. Gorter), « Zeventien 's A v o n d s viel
voor 't eerst een ster» (M. van der
Plas), «Je hebt het nu gezegd» (A.
Peypers), «Omwille van de uitverkoren ogen» (J. Veulemans), «Hoog
groeit het gras» (S. Vinkenoog). Een
aanhef die schijnbaar nergens naartoe leidt. De werkelijkheid achter de
woorden wordt pas verder in het
gedicht of door het geheel onthuld.
Anders is het bij aanvangsregels die
je direkt aangrijpen, omdat zij de kern
van een kompleet gedicht kunnen vormen : «Een vrouw beminnen is de
dood ontkomen» (E. Hoornik), «Wie
veertig jaar wordt zal zichzelve kennen» (K. Jonckheere). Of nog omdat
de intimiteit die het vers oproept niet
meer te overtreffen lijkt in de volgende regels: «Het huis mijns vaders
waar de dagen trager waren » (K. van
de Woestijne), «Je bent mij van allen
het allernaast» (Lucebert).

BLOEDVERWANTSCHAP
Ik denk aan mijn
achterkleinkinderen,
mijn overgrootouders,
even ver van
mij verwijderd.
Ik ben het knooppunt waar zij
samenstromen
en uit elkander gaan, voorgoed
gescheiden,
in toekomst en verleden
opgenomen,
zonder dat ik het kan verhinderen.
Adriaan Morriën
(fragment uit
Groot Gezinsverzenboek, 1976)
Bij een langduriger kontakt met deze
bloemlezing blijkt de verrassing te
komen uit de grote aanspreekbaarheid van de vele Nederlandse gedichten. Dit is inderdaad een Vlaamse
(door een Vlaming samengestelde.

door een Vlaamse uitgeverij op de
markt gebrachte) bloemlezing... met
een groot aandeel Noordnederlandse
gedichten (het moeten er zo'n twee
derde van het totaal zijn). De samensteller is erin geslaagd zo te bloemlezen dat de Vlaming het gevoel niet
kan hebben op een andere golflengte
afgestemd te zijn. V o o r veel Vlamingen zal de keuze van namen als Hans
Andreus, Ida G e r h a r d t Ed Hoornik,
Pierre Kemp, Hans Warren en vele
andere hier minder gelezen dichters,
stof opleveren voor vreugde en erkentelijkheid.
Het Groot Gezinsverzenboek
is tenslotte, ook wat de uitvoering betreft,
een mooi boek geworden. En de prijs
gaat niet boven die van een etentje
met twee.
Erik Vandewalle

Groot Gezinsverzenboek
bevat 500
gedichten over leven, liefde en dood.
Een tematische bloemlezing uit de
Noord- en Zuidnederlandse poëzie
(vanaf Gorter en Gezelle) van de XXe
eeuw, samengesteld door Jozef Deleu. Met zeven tekeningen van Harold
van de Perre. 640 bladzijden.
Gebonden in vollinnen band, 1976, Lanno,
Tielt Prijs: 900 fr.

Harold Van de Perre
LENTE
Kinderen, geurend naar de aarde
naar warme dieren, vluchtig groen,
met snelle tranen in de ogen
en snelle glimlach in de zon
Jong meisje met je schrille jeugdlach
je lichte huid en spits profiel
teer buigend naar de lentekuikens
in 't zonlicht, iriserend spel
O man, wiens hart, door liefde
uitgewoond
doorvloeid wordt met de zilverkoude
stromen
de jeugd, de vogelzang, de
duisterrode
bomen
wiegend wijd uitgekamde kant in
brede wind.
de oude lente is gekomen
Hans Warren
(uit Groot Gezinsverzenboek, 1976)

Met «gezinsverzenboek» is bedoeld
dat de samensteller Noord- en Zuidnederlandse poëzie gegroepeerd (heeft)
rondom grote en elementaire
tema's
van het leven van ieder mens... De
geboorte, de kinderjaren, de jeugd en
de jeugddromen, de eerste liefde, het
samenleven van man en vrouw, de
herinnering aan het ouderhuis, aan
toen, aan allen die ons zijn voorgegaan, het verdriet om wat er niet is
geweest en had kunnen zijn, de warmte van de vriendschap, de knellende
vragen die onbeantwoord
zijn gebleven, de eenzaamheid en de angst, de
ziekte en de dood en de onzekere
hoop op een overkant..
Z o formuleert Deleu het in zijn « W o o r d vooraf ». Die tematische opzet heeft hij uitgewerkt in zeven afdelingen waarvoor hij alles samen 500 gedichten
koos.
Jozef Deleu die er twintig jaar «Ons
Erfdeel» opzitten heeft, mee de gelijknamige Stichting boven de doopvont
hield met de publikaties «Septentrion » en jaarboek « De Franse Nederlanden », is minstens even lang of nog
langer met poëzie bezig. Het gezinsverzenboek is de vrucht van twintig
jaar late avonduren met poëzie beleefd. Als harde man van prestaties
heeft hij altijd de zachte kant voort
laten leven, met tijd voor het gezin, de
vrienden, het vaderhuis. W a a r hij
woont, te Rekkem, midden glooiende
velden, op de grens, is de warmte van
het dorp nooit veraf. Het dorp, voor
hem een nooit verloochende schakel
met de evenmens. En het zeldzaam
geworden stuk onberoerde natuur
noodt nog tot inkeer. Het is er zoals
bij Hans Warren, in het opgenomen
« Thuiskeer in Zeeland » :
Ver als de blik gaat, ver als wolken
ruisen de popels ijl en licht
Blijkbaar beleeft de samensteller intens het verband tussen die zachte
kant van het leven en het gedicht. Hij
noemt zijn bloemlezing een levensboek, waarin met de eerlijkheid van ,
sterfbedwoorden
's mensen op- en
neergang staat
opgetekend.
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DE SCHILDER VAN DE INTIMITEIT
(M.v.L) Verleden week kondigden wij
de tentoonstelling van tekeningen en
akwarellen aan van de Oostvlaamse
kunstenaar Harold Van de Perre. Wij
komen op deze tentoonstelling terug
omdat zij merkwaardig werk bevat.
Zij w e r d ingeleid door de TV-rechter
Frans De Clerck en de grote belangstelling, o.a. van bekende figuren uit
de Vlaamse kunstwereld, verklapte
meer dan genoeg over het belang dat
aan het werk van Van de Perre wordt
gehecht.
Wij zagen van Van de Perre reeds
eerder werk in een tentoonstelling te
Affllgem en enkele van zijn monumentale glasramen in Vlaamse kerken.
Harold Van de Perre (1-1-1937) is
afkomstig uit de gemeente Okegem
aan de Dender dat met de Belgische
fuziewoede door het nabijgelegen Ninove opgeslorpt werd. Het gemeenteke heeft bij ons weten slechts één
merkwaardig feit op zijn palmares, nl.
de oprichting daar in 1893 van de
Christene Volkspartij van de gebroeders Daens.
Van de Perre komt uit een groot
gezin dat woonde in een van die
schijnbaar oneindige kouters waar alleen de seizoenen huishouden en
waar je vanop een heuvel urenlang
naar de verten kunt tifren en ziet w a t
Sanderus in zijn tijd moet gezien hebben : ruimte.
Het kan niet anders dat je doen en
laten door een dergelijke omgeving
bepaald wordt, even sterk als de familie waaruit je komt. Vader Van de Perre was bibliotekaris, schreef w a t kindertoneel en was een man die veel
las en vertelde. In het huishouden
behoorde spreken over kunst tot de
dagelijkse bezigheden. Een van de
broers van Harold is de dichter Rudolf
Van de Perre.
Men zegt dat een kunstenaar een vat
vol tegenstrijdigheden is. V a n de Perre is dat ook. Wie dacht dat deze
leraar monumentale kunsten (glasraam en mozarek) de geweldige landschappen van zijn jeugd monumentaal zou borstelen heeft het mis voor.
De akwarel-landschappen van V a n
de Perre zijn eerder gering van formaat en het zijn juist zijn intieme, huiselijke en lieflijke onderwerpen die hij
behoorlijk groot en vaak met forse
trekken tekent
De tentoonstelling in Westrand-Dilbeek bestaat uit een vijfentwintigtal
tekeningen en een vijftal akwarellen.
Akwarellen leren is een moeilijke discipline die vakmanschap v e r g t De middelen — papier en waterverf — zijn
de meest eenvoudige, maar eens
begonnen kan men op hetzelfde blad
niet herbeginnen wanneer iets fout
loopt herstelling is onmogelijk. Bij het
zien van Van de Perres akwarellen
valt onmiddellijk zijn grote bewondering op voor William - Bill» Turner, die
ietwat slordige Londenaar (17751851) die een meester was in het
akwarelleren.

Ie kunstmarkt wordt, duchtig georchestreerd, vooral vanuit New York. O p
tijd en stond wordt wel een of ander isme gelanceerd, keurig verpakt en
met marktprospektie ».
Dat weet Van de Perre, zoals hij ook
weet dat de daaropvolgende verzamelwoede slechts van korte duur is.
Tegen al deze kunstmatig gefokte
kunst zet hij zich bewust af door hard
te werken en slechts weinig werk aan
de openbaarheid prijs te geven zodat
hij zich tevreden voelt wanneer hij uit
honderd werken slechts tien goede
opzij kan zetten.

V O R M EN I N H O U D
Deze twee noodzakelijke elementen
benadert Van de Perre als v o l g t :
Vorm IS : telkens opnieuw het eksperiment beginnen om een blanco oppervlak zinvol te bewerken. Om, zoals
men dat z e g t binnen de grenzen van
het papieroppervlak een nieuw plastisch evenwicht te zoeken eerbiedigend de ongeschreven plastische wetten. Een begrip van een veel te lange
adem dat vertaald wil z e g g e n : het
evenwicht te vinden waardoor een
kunstwerk is of niet is.

De akwarellen van Van de Perre zijn
juweeltjes van «gekleurd water» en
getuigen van de grenzeloze liefde die
de schilder voor de natuur heeft. De
tekeningen daarentegen zijn levensgrote naakten, kinderen, oude mensen en landschappen die dromend op
wandelaars wachten.
Van de Perre is een man die hard
w e r k t alle publiciteit schuwt en het
aan de tijd overlaat over zijn kunnen
te oordelen. Het duurt wel wat langer
— zegt hij — maar de kwotering is
des te deskundiger. V a n de Perre is
geen kunstenaar van zijn tijd. Zelf
zegt h i j : «Ik beken dat ik als om het
even wie en op elk vlak het razende
tijdritme ervaar. Maar het heeft me
nooit bekoord om deze aktualiteit uit
te beelden. Integendeel, drie woorden
uit een gedicht van Hubert Van Herreweghe («Het bed») hebben mij nooit
losgelaten: Baren, paren en sterven.
Ik heb mij steeds plastisch geoefend
om deze drie elementen uit te tekenen. Al mijn tekeningen zijn tot nu toe
oefeningen in die richting geweest».
Daarmee zitten wij in het klokhuis van
het werk van Van de Perre. Een kunstenaar met dergelijke objektieven
voor ogen moet onvermijdelijk voorbijgaan aan het tijdelijke van de aktualiteit
W a t houdt het werk van V a n de Perre in ? Een poging om het leven in zijn
duidelijkste aksenten — figuur en zin

— te vatten. V a n de Perre legt toetsen. Wanneer hij een vrouwelijk naakt
tekent legt hij de nadruk op de lichamelijke zachtheid die liefde uitstraalt
hij aksentueert goedheid in weelderige dijen. Ouderdom
in een oude
vrouw te bed. Het moede gelaat, de
dichtgeknepen hand, het hele onzichtbare versleten lichaam opgenomen in
de zachtheid van een bed dat niet
getekend is, maar er toch wezenlijk is.
Kinderen zitten dromend naast mekaar, met een nadruk op de speelse
benen of het meisje dat voorbij rent,
de nadruk op één rolschaats die vertelt van haar beweging.
Moederschap
— het zo dierbaar uitgebeelde tema
van Van de Perre — is één gezwollen
schoot. Het landschap zijn bomen die
niet uit hun blaren en de lucht geraken, een lijn die de verte wijst en je
laat raden of de donkerte van een
kerk opdoemt of het begin van de
stad.
Voor zijn speciale manier van tekenen gebruikt V a n de Perre ook hier
de meest eenvoudige middelen: papier, krijtstift, een broodgom.
Van de Perre is een kunstenaar van
alle tijden. De onderwerpen die hij
kiest, zijn werkwijze en zijn levensvisie maken van hem « een ouderwetse,
klassieke kunstenaar» wat dan ook
weer meebrengt dat hij voor iedereen
begrijpbaar is. «Moderne kunstenaars dwingt men regelmatig van kostuum te verwisselen. De internationa-

Inhoud is, de belangrijke levensmomenten van leven, liefde en dood
gestalte te geven. Het is daarom niet
verwonderlijk dat Jozef Deleu V a n de
Perre vroeg zijn bloemlezing Groot
Gezinsverzenboek
met zeven tekeningen te illustreren. De bundel kreeg de
ondertitel; 500 gedichten over liefde,
leven en dood. Het ogenblik en de
kombinatie konden niet zinvoller gekozen zijn. De zeven tekeningen, zo verklapte V a n de Perre, vormen de aanloop tot de verwezenlijking
van een
reeds lang gekoesterde
droom. Ik
span de boog om over
meerdere
jaren in een cyclus van zeven maal
zeven getekende gedichten het leven
in al zijn aspekten te tekenen.
Zou de ambitie verkeerd zijn, deze dingen voorrang te verlenen op wat men
doorgaans als onze aktualiteit wil betitelen ?
O m al deze redenen gaven wij zoveel
aandacht aan het werk van deze kunstenaar die niet vreest tegen de gangbare praktijken van de kunstwereld in
te gaan. Wie het werk van Vande Perre heeft gezien zal het met ons eens
zijn dat hij de geknipte kunstenaar is
om het lied van de aarde te tekenen.
Wij hebben de indruk dat hij
kwantitatief niet zo'n enorm werk
laten, maar w a t hij Vlaanderen
schenken is zeer grote k u n s t
staat vast.

ons
zal
zal
dat

Nog tot 28 november in de galerij van
het ontmoetingscentrum
Westrand te
Dilbeek. Elke dag tot 21 u. Maandag
gesloten. Atelier: Oud Klooster- Boonwijk te St-Gillis bij
Dendermonde.
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ERIC
Dons Lund, een Amerikaanse illustratrice, schrijfster en moeder van drie
kinderen beschrijft op pakkende wijze
het gevecht van haar 17-jarige zoon
Eric tegen de plots opgetreden, vreselijke ziekte van leukemie.
Eric staat op het punt, hogere studies
te beginnen v>/anneer de dokter bij
deze jonge atleet akute leukemie vaststelt. Het is een donderslag bij heldere
hemel, want tot dan toe is Eric een
toonbeeld van levenslust, met een toekomst als atleet en verzot op de vrijheid. Na de slag hervat de jongen
moed en bindt hij de strijd aan tegen
de ziekte, strijd die hij na bedrieglijke
herstelsymptomen zal verliezen, een
periode waarin Ene alles uit het hem
zo kort beschoren leven haalt wat er
uit te halen is. Hij wordt in razend tempo volwassen, hij perst als het w a r e
een heel leven samen in enkele jaren.
Dit verhaal van Doris Lund over haar
zoon is een boek van hoop en wanhoop geworden, van pijn, ziekte en
van levensmoed, van begrip, vriendschap en liefde.
Dit «document humain» is geschreven in een sobere, vlotte taal, spontaan en echt, een schokkend getuigenis en een les voor de gezonden, voor
hen die niet weten wat pijn, doffe wanhoop, beperking van de levensfunkties en van de beweeglijkheid, kortom
van de vrijheid en van de gezondheid
zijn. (CVB)
252 biz., gebonden 372 f r , Uitgeverij
J.H. Gottmer-Haarlem.

KEERVERBOD
Dit is het derde boek van Gerard Soete, die reeds de romans «De Achterhoede » en « Negropolis » publiceerde.
Gerard Soete verbleef lange tijd in
Afrika, na de klassieke humaniora, lic.
Germaanse talen en wijsbegeerte. Hij
w a s 27 jaar politie-officier en w e r d uiteindelijk bevorderd tot inspekteur-generaal.
Het boek doet bevreemdend aan, in
een kafkaijaanse sfeer vaak en door
de quasi-bestendige monoloog, die
soms obsederend werkt, door de
bezetenheid waarmee ze geschreven
werd, in een zeer persoonlijke visie,
vaak sarkastisch maar niettemin met
de klemtoon op fundamentele waarden. D e naam van de romanheld is
symbolisch voor dit bijwijlen schamper, menselijk f r e s k o : Elkerlijk. Bij het
tragisch einde komt de politieman aan
bod in de auteur die via een nawoord
zijn verhaal op lakonieke wijze afsluit
(CVB)

DE JAREN
'40-'45
Kijkboeken zijn meer dan ooit in. Z e
«lezen» immers vlot en brengen een

overvloed van illustratie. De kennismaking met het onderwerp blijft echter
oppervlakkig indien ze niet gepaard
gaat met echte lezing.
Onder de «genres» die het meest in
trek zijn vallen de oorlogskijkboeken
het meest op en in deze kategorie is
vooral de belangstelling voor het Derde Rijk groot. Men zou zelfs kunnen
spreken van een oorlogstrauma : dertig jaar na de Tweede Wereldoorlog
wordt nog steeds gretig naar oorlogsliteratuur gegrepen en staan Hitler en
zijn partij en staat centraal in de
belangstelling.

Het boek dat voor ons ligt behandelt
de bezetting 40-45 in Nederland. Dit
kijkboek opent met een foto van
Adolf Hitler als lieve baby en de reproduktie van zijn geboortebencht zoals
het verscheen in de lokale krant van 5
mei 1889. Na enkele bladzijden foto's
over de opkomst van het Derde Rijk
tot aan het begin van de Tweede
Wereldoorlog volgt het eigenlijk Nederlands gedeelte. een dokumentaire
over bezet Nederland, samengesteld
uit de kollektie van het Riiksinstituut
voor ooriogsdokumentatie door Leonard De Vries, drs. A.H. Paape en
Han De Vries.
Het w e r d een spannende tocht doorheen een bos van foto's, grafieken,
illustraties, krantenknipsels, vlugschriften, Bekanntmachungen, brief-fac-simile's, enz. Een tocht ook die leidt én
naar de kollaboratie én naar het
ondergronds verzet, naar de jodenvervolging en deportatie (die vooral A m sterdam trof, vanouds een stad, waar
zeer veel joden woonden en werkten) Er zijn vele zwart-wit en kleurenillustraties over affiches en tijdschriften uit die tijd, over het Nederlands
Oostfrontlegioen (o.a. als onderwerp
voor postzegels), de ondergrondse
pers (het doet wel eigenaardig aan de
oorlogsuitgaven te zien van het huidige grote weekblad «Vrij Nederland»),
pakkende foto's uit de hongerwinter
en om te eindigen bevrijdingstaferelen, die in niets verschillen met deze,
die zich in andere bevrijde Westeuropese landen afspeelden.
Een zestien bladzijden tellende toelichting vult het geheel aan, met 256
wel omschreven onderwerpen. Het
eksemplaar dat w e ter bespreking ontvingen behoort tot de derde druk van
dit boek (eerste druk in 1961). (CVB)
« D e jaren 40-45», Uitgave van De
Bezige Bij, Amsterdam.

HET
DERDE OOG
In de reeks Futura van de Nederlandse Boekhandel is dit boek van Vera
Stanley Aider het vijfde. De Futurareeks staat onder de leiding van Tina
Fransen en is speciaal gencht op het
esoterische, het okkulte, zonder tot
nog toe in overdrijving te vervallen.
Integendeel, de auteur acht het niet
wenselijk dat w e nu met zijn allen
zwaar okkult gaan studeren, ze beseft zeer goed dat over'daad schaadt
ook op de lange w e g naar zelfkennis,
naar een hogere kennis en ontplooiing. Z e houdt zich dan ook afzijdig
van het modeverschijnsel (vandaag
de dag staat het inderdaad goed, aan
medidatie (of alsof) te doen, de ingewijde uit te hangen e.d.m.). Hoe fascinerend het schouwen ook kan zijn
(de taal schiet hier te kort om deze
werkelijkheid achter de werkelijkheid
te beschrijven) w e moeten met onze
voeten op de grond blijven, anders
zou het wel eens mis kunnen lopen,
vooral wanneer men zich op dit pad
begeeft zonder deskundige begeleiding.

I
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HOENRAET & DYCKMANS
Tot begin december gaan er te Antwerpen twee tentoonstellingen van Vlaamse
schilders die terecht steeds meer in de belangstelling komen. Hoewel zij geen
generatiegenoten van elkaar zijn en hun werk ook nogal flink uit elkaar loopt is
er genoeg aan gemeenschappelijks om ze hier samen te brengen.
DE M A G I E V A N HET TEKEN
De Vlaamse Brusselaar Luc Hoenraet w e r d in 1941 te Aalst geboren, studeerde
aan het Hoger Instituut Sint-Lucas te Schaarbeek en exposeert sedert 1964
geregeld fwaaronder herhaaldelijk in belangrijke internationale salons). Tot dusver w e r d hij gelauwerd met twee prijzen voor schilderkunst en een voor tekenkunst In de simpatieke, nieuwe Antwerpse galerij Artel exposeert Luc Hoenraet
naast een enkel schilderij en een litho-reeks voornamelijk monotypes, waarin hij
een verrassend hoge graad van volmaaktheid bereikt heeft (wat voor een
docent in de grafiek overigens niet verwonderlijk mag zijn).

Vera Stanley Aider was een suksesvolle portrettiste toen ze kontakt nam
met het Oosten en de oude oosterse
wijsheid leerde kennen. Deze kennismaking opende totaal andere perspektieven en veroorzaakte een grondige ommekeer in haar leven. Meer
en meer kreeg ze neiging, om de
opgedane kennis samen te vatten,
bevattelijk te maken, uit te leggen en
het verband tussen moderne en oude
wetenschap te leggen Van 1938 af
begon ze daarover te publiceren,
hield ze lezingen, waarbij haar talent
o m te syntetizeren haar zeer goed
van pas kwam.
« Het vinden van het derde oog » leest
derhalve vlot. Schrijfster laat niet na
de gezondmakende invloed te onderstrepen, die van de meditatie en de
zelfinkeer uitgaat Intussen neemt ze
ons mee in de wereld van het fakirisme, van de jogi's, van de koendalini
(visioen), en zoveel andere boeiende
aspekten van deze totaal anders gerichte levenshouding. Z e geeft ook
een overzicht van de westerse vorsers WO. eigenaardige figuren als bv.
Helene Blavatsky (die een tijdje te
Oostende verbleef), kolonel Olchotsk,
Annie Besant e.a.
M e n hoeft niet noodzakelijk reeds
een en ander af te weten van deze
voor nog zeer vele Westerlingen bevreemdende wereld, al zullen zij die
reeds «im Bilde» zijn, de gedachtengang gemakkelijker kunnen volgen.
(CVB)
Uitgave De Nederlandse Boekhandel, Kapelse straat 222, 2080 Kapellen. Vertaling (uit het Engels) M o n i k a
Jans. 221 bIz.

L U C HOENRAET, monotype 1975
Het perfekte metier buiten beschouwing gelaten, fascineren de prenten van
Hoenraet vooral door hun vormentaal: een soliede plastische struktuur (veelal
zwart, met geraffineerde mate^ie-effekten) met daarin spontane, gekraste,
geschreven of gekerfde graffiti, net geheel vaak beheerst door een intrigerende
kruis-vorm die in zijn herhaling een bijna obsederende allure verkrijgt Soms refereren deze werken als het w a r e naar voorhistorische grondregels van primitiefsakrale riten, dan weer treffen reminiscenties met een sobere, kalligrafische
schilderkunst.. maar steeds zijn deze werken monumentale tekens, ruimtelijke
runen, magische sinjalen vanuit een ver oergeloof, een archaïsch universum met
heldere, autentieke wetmatigheden. Deze kunst is een kunst van schijnbare eenvoud, maar ook en vooral van koncentratie en discipline, die voor de beschouwer ervan even noodzakelijk zijn als voor de maker.
DE VRIJHEID V A N IKAROS

LINDA RONSTADT:
PRACHTREEKS TE
LONDEN !
Na de openingsavond te Birmingham
w a s Linda Ronstadt in de States
terecht als vrouwelijke vokaliste nummer één van dit jaar bekroond. Ook
dit weekeinde twee dagen te gast in
het Londense New Victoria Theatre,
vlakbij het gelijknamig eindstation. De
show was reeds twee weken op voorhand uitverkocht zodat na de Ierse
toer ze een extra datum heeft aangenomen op 24 november
Er zit een
kleine kans in dat ze ook Amsterdam
en meteen een van onze schouwburgen a a n d o e t maar een vaste datum
w e r d tot op heden nog niet bevestigd.
Hoewel ze bij het begin een w a t
schuchtere indruk nalaat bij de eerste
noten van « Lose again », waarmee ze
haar prachtige album «Hasten down
the wind» (Asylum 7 E-107 2) inzet
weet ze het nummer een overtuigende kracht te geven, en haar enorme
vokale mogelijkheden en gevoeligheid
overtuigen zonder moeite Nummers
als Buddy Holly's «That be the day»,
en haar momentele singelhit, en «Silver threads and golden needles»
halen alle resterende vooroordelen ge-
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w o o n neer, sukses is verzekerd. Een
gevoelig vibrato in de stem, een subtiele akoestische gitaar en levendige
pedalsteel, plus de vokale harmonieën
van gitaristen A n d r e w Gold, en W a d dy Watchel maken van Everly Brothers' « W h e n will I be loved », en vooral het prachtige Mexicaans gezongen
« Lo siento mi vida » en titelsong, beide
uit het laatste album, tot echte juweeltjes. Het fijne «Desperado» wordt
een lofzang aan haar medewerkers
en vrienden, de Eagles, waarna ze het
weer uitfreakt met het sterke « You're
no good ». Het publiek draagt haar op
de handen. Haar prachtige verschijning is hier naast de muziek met
vreemd aan. Kortom een glimlach om
van te snoepen en muzikaal een
must!

JACK SELS EN WASO :
DEGELIJKE INLANDSE
PRODUKTIES
De jonge firma IBC werkt onverdroten verder aan het promoveren van
eigen mensen, en het gaat ze blijkbaar naar de wind. Bijna niet bij te houden IS het aantal albums die momenteel op de markt verschijnen. Uit de
hoeveelheid deze week aandacht

voor het prachtwerk dat onze wellicht
allergrootste jazzmuzikant en saxofonist Jack Sels, in 1970 overleden, ons
nalaat Een plaat met blues en swing,
de beste Amerikaanse produkties
waardig. O p dit album, opgedragen
aan zijn vrouw Emily, opnamen uit
1965 met aan het orgel Lou Bennett,
de ex-drummer van Lionel Hampton
Oliver Jackson, en de toen 17-jarige
gitarist Philippe Catherine, nu een van
onze briljantste vakmusici. Enkel het
laatste nummer van de achterkant is
nieuw.
D e uit het Gentse afkomstige groep
Waso, een kwartet met twee zigeuners in de gelederen speelt een jazzylatijnse stijl en trad tijdens de zomermaanden suksesvol in onze contreien
op. Een eerste plaat «Live at Gringo's » bevestigt eveneens de muzikale
kwaliteiten van het viertal. New-Orleansklanken die gezellig overkomen
en flamenco-getinte muziek zoals de
vroegere « hot club » waarbij het grootste voorbeeld Django Reinhard en
ook violist Stefan Grapelli met nummers als «Swing 41 », « Mabel» en
« Tears » op fijne manier worden gecoverd. Opgenomen en gemixt door
Mike Butcher en Karel Bogard, tevens producer.
Sergius

Zijn atelier ligt oog in oog met het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten, in
hetzelfde huis waar dit jaar nog de surrealistische meester Robert Geenens
overieed. Bruno Dyckmans w e r d evenwel te Lier (1920) geboren, hij studeerde
aan de akademie van de Scheldestad en schildert eerst neo-expressionistisch,
vanaf 1958 konstruktief-abstrakt en sedert 1960 voor goed tachistisch. In 1964
ontmoeten w e voor het eerst de cirkel als hoofdmotief van zijn werk. Ruim 10
jaar lang blijft hij met een bijna-fanatisme dit tema eksploreren, waartoe hij alles
herleidt en relativeert, zowel zijn filosofisch als zijn plastisch denken.
D e schilderijen (van kloeke grootformaten tot speelse miniaturen) die hij nu in
8 Antwerpse klub-galerij Vecu tentoonstelt heffen de cirkel-ban volkomen
;p... en niet voor niets geeft hij de huidige ciklus dan ook een Ikaros-tematiek
mee. Zoals Ikaros met aangebonden vleugels uit het labirinth ontsnapt zo
beleeft ook Bruno Dyckmans ziijn zelfbevrijding met een bijna roekeloze euforie.
De act die Bruno Dyckmans in deze tentoonstelling stelt is een b e w u s t romantisch afstand nemen, een ontstijgen aan zoveel dat ons drukt het zweven in de
oneindigheid, het zich loswrikken uit de lemen voeten van het materialisme. De
schilder maakt dit alles waar in grootse, bijna eksplosieve kleurfeesten met brede gestuele halen die als het ware tot in de ruimte zelf tasten... met hier en daar
duidelijk figuratieve vingerwijzingen naar de mens en de uiteindelijke dramatiek
van zijn lot Dit maakt deze schilderijen waardevol. Zij zijn pikturaal en plastisch
autonome gegevens, goede schilderkunst an sich — met poot en verbeeldingskracht vervaardigd — maar tegelijk transponeren zij een sterke existentiële geladenheid, zonder iets aan plastische spankracht prijs te geven (tenzij misschien
hier en daar een kleine toegeving aan de anekdotiek.) Hoenraet en Dyckmans,
twee boeiende tentoonstellingen het bekijken beslist waard.
Luc Hoenraet,
Galerij Artel,
Justitiestraat
8, Antwerpen.
Bruno
Dyckmans,
Galerij Vecu,
Moriaanstraat
10,

Antwerpen.
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•gelukkig beschik ik over een ander middel om hem af te maken >,
Jef Geeraerts.
Dood in Bourgondië is geen voortzetting van de Gangreen-reeks. Je
kunt het ook geen echt verhaal noemen, zelfs geen strikt autobiografisch geschrift. In hoever is het de bedoeling van de schrijver
geweest een literair boek te schrijven? Uiterlijk gaat het natuurlijk
om een literair «produkt», omdat Geeraerts de status van schrijver
heeft en daarvan is hij zich terdege bev\/ust: hij vi/endt het «schrijven» aan om zich te wreken op een dokter die zijn «vrouw» mismeesterde en op de rand van de dood heeft gebracht.
Het boek is de neerslag van Geeraerts' razernij en eigenlijk ook van
zijn onmacht om met gerechtelijke middelen de medische orde te ontmaskeren. Geeraerts wordt door waarheidsdrift bezeten, hij heeft
het er voor over zijn intiemste gevoelens en die van Eleonore prijs te
geven. Voor hem bestaat er geen «privacy» meer. Dat zo sterk
bedreigde recht van het individu in onze westerse technokratische
samenleving schuift Geeraerts opzij, hij offert het op, hij wil de laatste
hoge muur waarachter de geneeskundige wereld zich verschanst,
voorgoed wegbreken. Eleonore wordt als het ware geslachtofferd op
het altaar van de onverbiddelijke waarheid, zij of haar ziekte wordt
gebruikt als een wapen tegen de dokters die zich juist op het
beroepsgeheim en de privacy beroepen om, althans in de ogen van
Geeraerts, hun heerschappij te kunnen vestigen en handhaven.

SILENT MOVIE
De klankfilm wordt in 1977 vijftig jaar
oud en kineast-akteur Mei Brooks
heeft dat herdacht met een stomme,
enkel muzikaal-begeleide, film. Een parodie. Op de filmindustrie schijnbaar,
maar in feite enkel op de onverantwoord ongeïnteresseerde manier
waarop vandaag onfilmische lui zich
van de filmbizz willen meester maken.
Eén van de voornaamste Hoilywoodangsten is nl. het kwijnende stardom
en de ontluistering die daarmee gepaard gaat. Aan het einde van de
jaren zestig leek het er inderdaad
sterk op dat onafhankelijke filmmaatschappijen met low-budget-films en
politiek getinte temata Hollywood zouden komen verdringen: het sukses
van Easy Rider bijv. zette de grote
maatschappijen ertoe aan ook « goedkope» films te produceren, of dure
films werden een bepaald goedkoop
of «slordig» uitzicht meegegeven,
door bijvoorbeeld de Hollywoodstu-

dio's te verlaten en gewoon on-location, langs de baan te gaan filmen. Het
was uit met de superprodukties.
Dacht men in 1970. Met de komst van
de «rampenfilms » zijn we toch alweer
dat wijzer geworden : Hollywood blijft
in zichzelf geloven en John Schlesingers Day of the Locust (een sublieme
aanklacht tegen het Hollywood van
de jaren dertig) is niet het begin van
de Hollywoodapokalips geweest Integendeel, meer dan ooit geloven de
grote Amerikaanse produktiefirma's
in het Hollywoodsisteem. Dat Fox
bijv. carte blanche gaf aan Mei
Brooks om zijn Silent Movie te draaien, bewijst dat: onder de ontelbare
gags ligt de sleutel van het Hollywoodfilmen verborgen. Geef het publiek
« entertainment», geef het sterren (de
gueststars kunnen tellen; Burt Reynolds, James Gaan, Liza Minelli, Anne
Bancroft, Marcel Marceau en ja, natuurlijk Paul Newman) en verpak het

SCHRIJVEN
ALS WRAAKMIDDEL
Het doel of liever de opzet van het boek is niet literair. Alleen het middel is literair; »lk zou met mijn boeken het hart van de wereld willen
bereiken, alle hypocrisie met bijtend zuur wegbranden » (p. 174). En
dat is dan weer de literaire moraal die eveneens aan de grondslag
ligt van de Gangreen-boeken. Het doel is niet bepalend voor het middel, met andere woorden Geeraerts blijft zichzelf, hij blijft trouw aan
zijn literaire opvattingen, hij blijft zich affirmeren als schrijver en het is
in die hoedanigheid dat hij de maatschappij te lijf gaat: als individu,
met zijn eigen moraal, met zijn eigen levenswijze, met zijn ganse
tegendraadse persoonlijkheid. Hij had het ook anders kunnen doen,
bij voorbeeld door het schrijven van een sociale roman a la Zola,
waarin de hele konfliktsituatie tussen het moderne geneeskundige
bestel en de gezondheidszorg, zowel in het kollektieve als in het persoonlijke vlak van de patiënt, zou uitgebeeld worden. Hij had het ook
kunnen doen in de vorm van een pamflet of een essay, zoals de Mexikaanse wijsgeer Ivan lllich, die met zijn boeken zoveel opschudding
wekt. Geeraerts van zijn kant kiest voor het duel, hij pikt een lid van
de medische orde uit in het boek Dr. Rixen, hij daagt hem met de
degen van de veelgelezen schrijver uit hij wil hem moreel afslachten.
Het gaat typisch om een wraakneming, bijna zelfs om een rivaliteit
Dr Rixen is met zijn hand binnengedrongen in Geeraerts' heiligdom,
hij is op het privé jachtterrein van de minnaar Geeraerts gekomen, hij
heeft in diens vrouw verwoestingen aangericht Daarvoor moet de
juridisch ongenaakbare Rixen boeten.

De prent is evenwel niet opgebouwd
als een soort That's Entertainment
van de komische film; het is geen
retro-film, geen nostalgische prent.
Het is Mei Brooks die zich wil aandienen als komische kineast-akteur met
een eigen stijl — die je doorheen de
film evenwel met vind. Het zou overdreven zijn te beweren dat het geen
«prettige» film is, de gags volgen
inderdaad in een daverend tempo op
elkaar, maar ze zijn allemaal onaf Je
kunt het gewoon niet bijhouden en
het spektakel begint je tenslotte te irriteren. Voor het verhaaltje hoef je de
film niet te volgen dus moet de slapstick het maar doen, maar daar kan
Brooks het gewoon met waarmaken.

Met het vorige bedoel ik dat Geeraerts het medische konflikt in het
vlak van een interpersoonlijke en gevoelsgeladen relatie plaatst en
niet in het breed maatschappelijke verband. Er zitten aan Dood in
Bourgondië veel meer psychologische aspekten vast dan de schrijver wellicht vermoedt en die verzwakken uitermate zijn betoog, hoe
goed Geeraerts ook getracht heeft zich te informeren over de zuiver
medisch-wetenschappelijke gegevens van de zaak. De mythische liefdesrelatie tussen de schrijver en Eleonore, of liever het blootgeven
door Geeraerts van zijn in geuren en kleuren beschreven absolute
liefdesrelatie met de »patiënte», maken het verhaal tot «literatuur»:
het middel schaadt het doel. Concreet gesproken : het verhaal brengt
het relaas van twee smoorlijk verliefden die er op losleven, die zich
gedragen als verwende prinsenkinderen, die de dag vullen met wisky
drinken, kreeft eten, de lekkerste gerechten bereiden en die, zat gegeten en gedronken, uren aan één stuk de liefde bednjven. Dat gedrag
neemt niets weg van de fouten van Dr Rixen, maar de keuze van de
•• personages » en hun levenswijze is niet van aard om op een geloofwaardige wijze de wereld van de geneeskunde op zijn grondvesten
te doen beven. De hele aanval is veel te persoonlijk gehouden.
De struktuur of de bouw van Dood in Bourgondië is literair. Het boek
is geschreven in funktie van de p>ersoon Geeraerts. Zelfs Eleonore
moet er zich bij neerleggen dat haar intiemste persoonlijk leven op
straat gebracht wordt Wat blijft er deze vrouw nog aan privacy
over ? Is dat de prijs die ze moet betalen voor een verkeerde behandeling, die dan nog noodlottig had kunnen aflopen ? Zij staat nu te
kijk, zij is het slachtoffer van de operatie waarheid, alles gebeurt aan
haar, maar Geeraerts staat buiten schot hij is de opperpriester en
held. Zou Geeraerts het boek ook geschreven hebben als ze « erin »
gebleven was ? Dat is een smerige vraag, ik geef dat toe, maar ik kan
niet beletten dat die vraag bij me opkomt omdat ik soms het gevoel
heb dat Geeraerts uit het hele geval literaire « munt» wil slaan en dat
gevoel heb ik omdat Geeraerts een gemeenmenselijk en ernstig
maatschappelijk probleem wil behandelen in de stijl van de Gangreen-boeken.
Immers, wat heeft het maatschappelijk-medische probleem dat in
Dood in Bourgondië gesteld wordt te maken met de beschrijvingen
in dagboek-vorm van Geeraerts' en Eleonore's verblijf in Spanje?
Wat komt al dat stoeien, drinken en paren in sofa's en op harige vloertapijten doen in een boek waarin terecht gepeild wordt naar de
ethiek van het funktioneren van het huidige geneeskundig bestel ?
De pocherige toon ook waarop Geeraerts een vruchtafdnjving in de
abortuskliniek Oosterpark te Amsterdam en een baarmoederextirpatie in de H. Ritakliniek beschrijft, doet aan de zaak die hij verdedigt
geen goed. Hij grijpt in die passages de kans om aan te tonen wat
een knoeier Dr. Rixen is en wat een virtuoos Dr. Togo, maar het verhaal komt veel meer over als een middel waarmee de schrijver wil
doen geloven hoe goed hij bekend is in medische knngen en hoe hij
het gedaan knjgt om zich, dank zij zijn relaties, toegang te verschaffen tot operatiekamers in België en Nederland.
Het schnjverschap, zoals Geeraerts het in dit boek aanwendt mist
bescheidenheid, het wordt te veel gebruikt voor eigen doeleinden en
dat schaadt m hoge mate de zaak waarvoor het wordt ingezet
Eugene VAN ITTERBEEK
Jet GEERAERTS, Dood in Bourgondië, Brussel, A. Manteau, 1976,
:i26 p„ 285 fr.
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sullige verhaaltje (een regisseur wil
een film maken die de industrie er
weer bovenop helpt) in glitterende
kleuren: dat pikt de massa. Brooks
heeft met dit beproefde sisteem grandioos sukses en niet alleen in de Verenigde Staten. Ook in ons land w//
iedereen de laatste Brooks zien. Het
gaat zelfs zover dat in Frankrijk en
uiteraard ook in het frankofone deel
van België men niet spreekt van
Silent Movie maar van «La dernière
folie de Mei Brooks ». Hooray for Hollywood, hooray for Brooks. Het is misschien niet toevallig dat deze suksesformule uit de jaren 30 zich herhaalt
als de ekonomische toestand er niet
zo stralend uit ziet • ontevreden mensen snakken in dergelijke omstandigheden meer naar droomkinema dan
naar wat « kritische » films.
Silent Movie is uiteindelijk niets meer
dan een brok onpersoonlijke slapstickkinema. Een bloemlezing uit het visuele humor repertoire, dat je bij de
Marx-bros, bij Laurel and Hardy, bij
Harold Lloyd of bij Chaplin aantreft.

Visogige Marty Feldman blijft in Silent Movie meestal bescheiden op de achtergrond, enkel in het slotdeel moeit hij zich met de -pellikule », met het hierboven
afgebeeld rezultaat..

Neem nou het stukje van Marceau,
dat is zo leeg en inhoudsloos (op zijn
«non» na) dat het bij een zielig vertoon blijft. Het idee is knap maar de uitwerking is om bij te huilen. En dat
geldt voor de meeste guest-star-attrakties. Het stukje van Anne Bancroft (mevrouw Mei Brooks nota bene) IS beter precies omdat het uitvoerig wordt gepresenteerd, als een knipoog naar de Hollywoodmusical. Van
het gezegde «overdaad schaadt»
heeft Brooks inderdaad geen kaas
gegeten. Young Frankenstein was
een uitstekend en beheerst staaltje
nostalgisch filmen; Silent Movie bewijst dan toch overduidelijk dat de
stomme film inderdaad een begraven
filmexpressie mag blijven. Eén keer
verdient Brooks en Fox er een dikke
stuiver mee, maar tot een echte stomfilmrevival zal het met S//enf Movie
nooit komen.
Ronnie Pede

Jef Anthierens:

DE BIDSPRINKHANEN
Men zegt vaak dat een boek op zijn
tijd komt In het geval van Jef Anthierens' «De bidsprinkhanen» kan men
zelfs zeggen dat zulk werk vrij laat
komt Alleen was klaarblijkelijk niemand moedig genoeg om het voor
hem te schrijven.
De omschrijving van de bidsprinkhanen, vooraan in het boek, synthetiseert het volledige werk:
«Als de bidsprinkhaan omgang zoekt
met zijn wijfje, rukt die hem eerst en
vooral zijn kop af. Daardoor is het
mannetje zijn hersenen en meteen
ook alle remmingen kwijt Hij kopuleert driftig verder tot hij uitgeput op
de grond tuimelt waar hij helemaal
wordt opgepeuzeld door zijn partner.
Op dezelfde manier maken onze
priesters en intellektuelen het hof aan
de krachten die hen willen vernietigen.
Hun hoofd is er al aan. Straks worden
ze met huid en haar verslonden door
wat ze nu aanbidden.»
In het begin van het werk wordt herinnerd aan de kritiek van Nietzsche op
de opkomende ideeën in de 2e helft

van de 19e eeuw, ideeën die thans
nog dezelfde zijn. Er wordt vastgesteld dat de stem van de «Also
sprach Zarathustra »-schrijver thans
gesmoord is en dat men nu weer luistert naar de 18e eeuwer, Jean Jacques Rousseau. Dit was de man die
de mens als wezenlijk goed aanzag
en de maatschappij als oorzaak van
alle kwalen, kortom, de man die een
alibi zocht en die zijn vijf kinderen dan
ook één voor één in een vondelingentehuis stopte.
Het boek rekent grondig af met het
ultra-links gedoe van onze intellektuelen en van onze priesters die elkaar
de loef proberen af te steken in het
afbreken van alle gevestigde waarden om leeg als ze zijn een vaag marxisme en de chaos in de plaats te stellen. Het IS geen zinnige kritiek meer
doch een algemene opruiming. Het
kind wordt met het badwater weggegooid en slechts de uitzinnigheid
schiet over.
Jef Anthierens maakt de woorden
van Solsjenitzin (BBC maart '76) tot

de zijne: «De sovjets hoeven geen
atoomoorlog te ontketenen, ze kunnen zo al het westen pakken: jullie
staan al met je handen omhoog.».
Ook de profetie van de dichter Yeats
over de latere, huidige reaktie van de
westerse wereld wordt aangehaald:
«Kom, richt uw beschuldigende blik
op mij. Ik hunker naar mijn eigen veroordeling ».
Tientallen citaten uit kranten, leerboeken en andere bronnen illustreren de
stelling van de schrijver dat West-Europa, zelfkwellend of buitenissig zijn
eigen ondergang aan het bewerken
is.
Het boek is een kreet om ons uit de
verdwazing los te rukken en een
oproep om opnieuw wilskrachtig de
eigen verantwoordelijkheid op te nemen tegen de ontaarding, de ontwaarding en de demagogie.
yjj.
De bidsprinkhanen door Jef Anthierens : uitgeverij W. Soethoudt Perenstraat 15, 2.000 Antwerpen. Prijs 195
fr.
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DE BUITENSHUISWERKENDE VROUW
Men heeft met zelden de indruk dat het
probleem van de buitenshuiswerkende
vrouw behandeld wordt alsof het hier
om een nieuw en recent verschijnsel
zou gaan en alsof pas de jongste jaren
de vrouw voor een tweede inkomen zou
gaan zorgen zijn in het gezin. De feiten
zijn wel enigszins anders. Ook de vorige
eeuw was er een belangrijke tewerkstelling van vrouwen. Er is nochtans een
wezenlijk verschil met vandaag.
Vroeger gingen alleen de meisjes en
vrouwen uit de mindere standen uit werken. Bij de hogere standen was vrouwen-arbeid zo goed als onbestaande en
de tussen-standen trachtten er zich, zo
goed en zo kwaad als het ging, aan te
onttrekken. In elk geval werd fabrieksarbeid door deze bevolkingsklassen geschuwd als de p e s t ! Vandaag liggen de
toestanden en verhoudingen totaal anders Vandaag is vrouwenarbeid een normaal verschijnsel en dit voor alle klassen en standen van de bevolking.
Er is zelfs m e e r ! Zoals in zovele dingen,
wordt nu niet zelden in het andere uiterste vervallen. Men krijgt vandaag inderdaad soms de indruk dat buitenshuisarbeid altijd en zelfs uitsluitend toegang
geeft tot de zo geroemde emancipatie!
Deze emancipatie heeft weliswaar ook
financiële aspekten, maar om daarop de
gelijkstelling tussen buitenshuis-arbeid
en vrouwen-emancipatie te bouwen,
doet wel een beetje naïef aan i
Maar laten w/e het nu verder bij feiten
houden die in cijfers kunnen weergegeven worden Hoeveel vrouwen gaan uit
werken ? Welke plaats neemt ons land in
t o V de gegevens uit andere landen "> O p
deze vragen zullen w e hieronder een
beknopt antwoord geven
BEROEPSBEVOLKING
O p 31 december 1974 telde men in België
een totale bevolking van 9 7 8 8 2 4 8 inwoners waarvan 4792142 mannen en
4 996106 vrouwen, of een vrouwelijk overwicht van ongeveer 200000 eenheden
Een eigenaardigheid, in de rand vermeld,
IS wel dat ongeveer 80 % van dit overwicht in Brussel en Wallonië te vinden is
a Zelfstandigen
Alhoewel vrouwen met een zelfstandig
beroep met tot de buitenshuiswerkende
vrouwen gerekend worden, geven w e volgende gegevens toch omwille van de volledigheid
O p 31 december 1975 telde men in totaal
500023 zelfstandigen die hun bezigheid

als hoofdberoep uitoefenden Daarvan
383 283 mannen en 116 740 vrouwen
Voor de zelfstandigen die hun beroep na
de pensioenleeftijd uitoefenden, lag de
verhouding mannen/vrouwen wel enigszins anders 35042 mannen tegenover
24234 vrouwen
b. Werknemers privé-sektor
O p 30 juni 1974 waren in totaal 2 987 624
werknemers onderworpen aan de R M Z
De verhouding mannen/vrouwen vindt
men in onderstaande tabel

mannen

vrouwen

arbeiders
bedienden

1121425
453750

366619
321993

Totaal

1575175

688612

houden w e het midden tussen de fjercentages van de ons omnngende landen

46%
40%
32%
30%
26%

Frankrijk
Duitsland
België

Itahe
Nederland

mannen

vrouwen

arbeiders
bedienden
tot vastb NMBS

36790
413 306
55424

47551
226190
405

alg totaal

505520

274146

d

Evolutie

BIJ de zelfstandigen is er een daling bij de
mannelijke beroepsbevolking (—30 %
van 1948 tot 1967) en een stijging bij de
vrouwelijke aktieven Dit wijst erop dat
vele mannen uit deze sektor een bezigheid als werknemer zoeken, terwijl de
zaak (winkel b v ) aan de vrouw overgelaten wordt
Voor de andere sektoren stijgt de vrouwelijke tewerkstelling eveneens Opmerkelijk hier IS de snellere stijging van het %
vrouwelijke bedienden dan het % vrouwelijke arbeidsters in de verhouding mannen/vrouwen
Inderdaad, in 1970 telde men 25 2 %
arbeidsters en 36,4 vrouwelijke bedienden In 1973 was dat resp 26,2 % en
38,8 % geworden
Buitenland
Met 31,8 % vrouwen en 68,2 % mannen
in onze binnenlandse beroepsbevolking

SOCIALE NASLAGWERKEN
Vanaf januari 1977 zetelen heel wat nieuwe
VU-verkozenen in onze gemeenteraden Vanaf
april 1977 zetelen eveneens heel wat nieuwe
VU-mandaraeissen in onze tot Centra voor
Maar Maatschappelijk Welzijn omgedoopte
KOO's De politieke geplogenheden in dit land
zijn van die aard dat deze mensen niet alleen
hun specifieke taak als gemeenteraadslid of
als CMW-lid te vervullen knjgen, maar dat ze
eveneens heel wat zaken te tiehandelen krijgen die thuishoren op het terrein van wat met
de verzamelnaam «sociaal dienstbetoon»
wordt aangeduid

gen, publiceren we hierna een beknopt overzicht van de sociale naslagwerken, op de
markt gebracht door de uitgeverij CED-SAMSON Deze naslagwerken zijn losbladig en de
abonnee ontvangt penodisch aanvullingen en
vervangbladen, zodat zijn dokumentatie altijd
de jongste wetgeving bevat

Zich met dit voor velen totaal nieuw terrein vertrouwd maken, zal veel inspanningen en veel
studie vragen Maar goede wil volstaat natuurlijk met Men moet ook over de juiste dokumentatie beschikken Een belangrijk gedeelte van
die dokumentatie wordt gevormd door hetrde
passende naslagwerk(en) Om de betrokkenen
— de «anciens» natuurlijk inbegrepen —
behulpzaam te zijn bij het zoeken naar die dm-

Wetboek op de arbeidswetgeving ; In deze uitgave vindt U alle arbeidswetten op rationele
wijze gegroepeerd per onderwerp Elke wet is
onmiddellijk gevolgd door de bijhorende KB's
en door gegevens ivm de parlementaire
behandeling De Nederlandse en cle Franse teksten zijn naast elkaar afgedrukt -1 100 fr - 900
fr (voor 300 blz)
,
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SOCIAAL VADE-MECUM VOOR IEDEREEN
HUISVESTINGSTOELAGEN (I)
Het KB van 10 juli 1970, gewijzigd door het KB van 28 oktober 1971 voorziet in speciale voorwaarden voor het toekennen van een verhuis-, huur- en installatietoelage aan
gezinshoofden van ten minste 65 jaar oud die na 31 augustus 1970 een woning ontruimd hebben welke met aangepast was aan hun lichamelijke toestand en die hun
intrek hebben genomen in een woning die wel aan deze
vereiste voldoet
DE VERHUIS-, HUURVOOR BEJAARDEN

EN

INSTALIJVTIETOELAGE

a) Voorwaarden betreffende de persoon
1 Het aanvragend gezinshoofd moet minstens 65 jaar
zijn

2 Noch hij noch de bij hem inwonende personen mogen
eigenaar zijn of vruchtgebruiker van een woning Gehele of gedeeltelijke vervreemding van een eigendom binnen de voorbije twee jaar worden hiervoor als met
gebeurd beschouwd
3 Het bezit of vruchtgebruik van een ongezonde niet-verbeterbare woning vormt geen hinder, als men de verbintenis aangaat ze binnen het jaar te slopen of ze niet
meer als woning te laten dienen.

o

b) Voorwaarden betreffende het inkomen
De aanvrager en de bij hem inwonenden mogen samengevoegd met over een netto-inkomen beschikken hoger dan
130400 fr (indeks 167,36 van aug 75) Per kind ten laste
mag dit maksimum met 1 /7 verhoogd worden en per elke
andere inwonende persoon dan aanvrager, echtgenote

en kinderen ten laste mag dit bedrag met 1/3 verhoogd
worden
c] Voorwaarden betreffende de woning
1 De te verlaten woning moet door de bevoegde Minister als ongeschikt bevonden zijn op advies van het
Gewestelijk Komitee van de Huisvesting of door een
daartoe door de Minister erkende sociale dienst of aangestelde agent
2 De in huur te nemen woning moet beantwoorden aan
de gestelde voorwaarden ofwel een woning zijn speciaal gebouwd ten behoeve van bejaarden door een
erkende bouwmaatschappij een gemeente, een COC
of een vereniging van gemeenten
d] Toelagen en bedragen
Deze reglementenng voorziet in dne toelagen
1 Verhuistoelage 2000 fr
2 Installatietoelage 2000 fr
3 Huurtoelage Een maandelijks bedrag dat gelijk is aan
het verschil tussen de nieuwe huurprijs en de oude
huurprijs (of huurwaarde) met een maksimum van
800 fr Deze huurtoelage wordt gedurende dne jaar
verleend Het maksimum ervan mag met 10 % verhoogd worden wanneer de nieuwe woning met toebehoort aan de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting of aan een door haar erkende bouwmaatschappij
PS De eerste termijn van dne jaar kan met dne jaar
verlengd worden voor het halve bedrag
e] Aanvraag
De aanvraag dient gestuurd aan het Bestuur voor de Huisvesting, Wetstraat 114,1040 Brussel
Cw

DOKUMENTATIE
•><e
25 NOVEMBER 1976

Dat de evolutie voorlopig nog niet tot stilstand zal komen en de vrouwelijke tewerkstelling in de komende jaren nog zal
toenemen
Jvb.

c Openbare diensten
W a t betreft het in openbare dienst tewerkgesteld personeel, geeft volgende tabel een voldoende nauwkeung beeld (Toestand op 30 juni 1974)

r
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Waaruit eén zaak alleszins duidelijk blijkt:

Vooraf nog deze opmerking We geven telkens en in deze volqorde Titel - Een korte
omschnjving — Prijs van het basis-werk volgens de jongste katalogus - Prijs van het abonnement op de bi|werkingen

Personeel, lonen en sociale wetten :Het is
bedoeld als een volledige dokumentatie over
de gehele sociale wetgeving Elk punt wordt
toegelicht met voorbeelden en kommentaar 1400fr - 1115fr (voor 550 biz)
Verzameling van kollektieve arbeidsovereenkomsten Drze uitgave bevat de teksten van
de Kollektieve Arbeidsovereenkomsten, gesloten in de belangrijkste sektoren, evenals de
maandelijkse loonaanpassingen Per maand
verschiinen twee aanvullingen - 1700 fr 1 890 fr (voor 900 bIz)
Arbeidsovereenkomsten en arbeidsgerecht:
Dit werk is in feite een uittreksel uit« Personeel,
lonen en sociale wetten» en behandelt de
arbeidsovereenkomst voor werklieden en voor
bedienden en het statuur van de handelsvertegenwoordiger - 500 fr - 450 fr (voor 150
biz)
Het gewaarborgd loon Dit boek zegt heel konkreet in welke gevallen van schorsing van de
arbeidsovereenkomst, ja dan neen, loon moet
uitbetaald worden - 650 fr - 450 fr (voor 180
bIz)
Jaarlijkse vakantie en feestdagen - De wettelijke bepalingen zijn hier opgenomen, evenals de
beslissingen van de Pantaire Comitees Samen
met de kommentaar is alles per onderwerp
samengebundeld « 500 fr - 390 fr (voor 150
bIz)
Het urenkrediet en sociale promotie: Het volledig overzicht van de wetgeving met de integrale wetteksten Toelichbng, rechtspraak en
interpretaties van de wet Grote aandacht
wordt besteed aan de administratieve formaliteiten - 650 fr - 540 fr (voor 180 bIz.)
Rust- en overlevingspensioen • De gehele pensioenwetgeving der werknemers en der zelfstandigen, evenals dit der vrijwillig verzekerden en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden - 1 300 fr - 900 fr (voor 300 bIz)
Meer gegevens kan iedereen krijgen bij de uitgevenj CED-SAMSOM, Philippe de Champagnestraat 7, 1000 Brussel Tel 02x5138570
CW.
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WAAROP WACHTEN ?
Men herinnert zich dat enige tijd geleden twee van onze bekendste voetbalscheidsrechters. Van Melkebeke
en Rion, door de bond geschorst werden omdat ZIJ het gewaagd hadden
hun mening te zeggen over de gevaren die de arbiters bedreigen zonder
daarvoor eerst de toelating te vragen
aan de bondsbonzen Om allerlei redenen IS er vanwege de andere arbiters
nog mets te bespeuren geweest van
enige blijk van solidanteit Nu zal iedereen er stillekens-aan wel zijn zeg
over gehad hebben — de zelfvoldane
« grosses legumes » van de bond in de
eerste plaats —, en kan men naar
onze bescheiden mening best overgaan tot de daden Dat is vanwege de
bond in beroep die zotte uitspraak zo
rap mogelijk ongedaan maken, en vanwege de arbiters ongenadig en eensgezind alle middelen — en zij hebben
er — gebruiken om de waanzinnige
supporters een toontje lager te doen
zingen
VERSTAAN WIJ NIET
Mosjeu Gobert van moeke voetbalbond stond verleden maandag op het
TV-schermpje te orakelen dat geen
maatregelen kunnen genomen worden tegen de trainers, die terecht
beschouwd worden als de grote verantwoordelijken van de spelverruwing en voor de agressieve houding
van een onnozel geraasd publiek
tegenover de arbiters Terecht, en het
volstaat daarvoor er eens op te letten
wat Monne Goethals iedere week
zoal uit zijn botten slaat W a t nu
Goberke betreft, hem kunnen wij niet
goed volgen Nog maar enkele maanden geleden schorsten hij en zijn cherzamis Jef Jurion op grond van het feit
dat trainers wel degelijk een officiële
funktie uitoefenen, en de reden waarom nu volgens hem niet tegen de trainers kan opgetreden worden is dat zij
géén officiële funktie bekleden Volgens ons hangt dat allemaal met aaneen, maar Gobert zal wel gelijk hebben Hoge pieten hebben altijd gelijk
WERKMENSEN
Het parlement keurde verleden week
eenparig het wetsvoorstel betreffende het sociaal statuut van de beroepssjotters goed Zij zijn van nu af werknemers, en hun klubs zijn dus hun
werkgevers Dat betekent dat spelers
én klubs voortaan ook zullen moeten
afdekken voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, voor pensioenen, voor
kindergeld Helemaal zijn de sjotters
daarmee toch nog geen gewone
werknemers, want die moeten ook
nog voor andere zaken betalen, zoals

« dopgeld » en vakantiegeld Dat betekent meteen dat een voetballer zonder werk (wegens kwetsuur of omdat
hij te goed is) met kan gaan doppen,
en dat hij ook geen vakantiegeld
«krijgt» Dat laatste vinden wij wel
een grote onrechtvaardigheid, want
de paar weken vakantie die wij hebben zijn al veel te lang voor het luttele
bedrag dat daarvoor betaald w o r d t
Hoeveel gaan de vedetten dan moeten bijpassen, die geen cent krijgen
en heel hun leven vakantie hebben '
VOORNEMENS
Lord Killamn heeft alweer werk gehad HIJ moest namelijk naar de So-

WERF N U
EEN NIEUWE
ABONNEE
VOOR «WIJ»
vjetunie om er eens te geen praten
over de olimpische spelen 1980, die
zoals men weet doorgaan in Moskou
Killanin heeft gepraat met Novikov,
voorzitter van het organisatie-komitee, en met Pavlov, voorzitter van het
Russisch olimpisch komitee En hij
bezocht alvast wat er al te zien is van
installaties In verband met het onderhoud bereikten ons al een stel heel
geruststellende berichten, o m in verband met de deelneming — of de toelating tot deelneming, want dat is met
helemaal hetzelfde — van bepaalde
landen Het ziet er dus naar uit dat de
rooie kameraden toonbeelden van
vriendelijkheid zullen zijn, en dat allen
die zullen naar Moskou tiegen in een
soort aards paradijs zullen belanden
Om het nu eerlijk te zeggen wij hadden niet anders verwacht Maar of
het in 1980 allemaal nog zo rooskleurig zal blijken te zijn
NUMMER 1
Als men afspreekt dat een keertje
100 meter lopen in 10 sekonden 64
punten waard is, en 800 meter lopen
in minder dan 2 minuten 12 punten,
dan kan men ook berekenen welke
atleet in een bepaald jaar het hoogste
aantal punten scoort, en als men dan
de som maakt van alle punten van de
beste atleten van ieder land, dan kan

men een rangschikking maken van
alle landen Men heeft dat gedaan, en
men is tot het besluit gekomen, a + b
bij manier van spreken, dat de Verenigde Staten in 1976 1192 punten
waard waren, de USSR 624 en Belgenland 110 Met die 110 punten
komen wij in de nj der volkeren op de
11 de plaats Dat lijkt ons zeer eervol,
vooral als men de naam België nog
vervangt door de naam Vlaanderen,
want allen die punten vergaarden zijn
Vlamingen En als men hét dan nog
gaat berekenen in verhouding tot het
aantal inwoners, is Vlaanderen veruit
de atletieknatie nummer eén Misschien zegt het nog met zo heel veel,
maar in onze ogen toch al meer dan
«een volk van koereurs »
EN DE BTW?
Voor de uit Duitsland afkomstige voetballer Nickel bracht de voorbije week
ietwat laattijdig nog een prettige verrassing Toen de man een paar jaar
geleden door Turnhout verlapt w e r d
aan Union voor 5 miljoen dacht hij er
naar het schijnt met aan dat hij volgens kontrakt recht had op de helft
van de som die Turnhout méér zou
ontvangen dan 100000 mark In dit
geval dus op de helft van ongeveer
3 5 0 0 0 0 0 frank Later hennnerde Nickel zich wél de bepaling van het kontrakt, en nu w e r d beslist dat hij inderdaad recht heeft op die ruim anderhalf miljoen frank Voor hem dus een
goede zaak, maar in Turnhout zal men
dat wel enigszins anders bekijken Terloops, in verband met die transfersommen daar worden winsten op gemaakt W o r d t er dan ook BTW op
betaald "^ En zo met, waarom met *?
DE TROFEEËN
Het einde van het jaar is alweer heel
nabij, en in het sportwereldje nadert
het ogenblik waarop een onoverzichtelijke massa jury's weer bergen prijzen en trofeeën allerhande moet gaan
uitreiken Die prijzen en trofeeën zullen, naar slecht gebruik, weer hoofdzakelijk naar vedetten gaan, wier voornaamste verdienste erin bestond veel
geld op te strijken voor hun prestaties En de echte sportbeoefenaars,
de mannen en vrouwen die de sport
nog beoefenen om de sport zelf, die
zullen alweer in de kou blijven staan
Persoonlijk hebben wij een gloeiende
hekel aan dat sisteem De vedetten
uit de kommerciele sport hebben kommerciele overwinningen behaald, en
zijn daar kommercieel voor vergoed,
en dik, en wij zien echt met in waarom
daar nog extra-beloning moet bijkomen Er zijn daarenboven nog echter
sportlieden genoeg die men wel eens

een aanmoedigingsprijs zou
geven

mogen

BRAVO
W a t sommigen in het voorstel van de
sportraad voor Vlaams Brabant misschien wat ongewoon zal voorkomen,
IS het grote belang i dat gehecht
wordt aan kadervorming, begeleiding
en jeugdopleiding Die worden ieder
zo belangrijk als ledenaantal of prestaties (aktiviteiten) En dan worden nog
alleen de aktieve leden in aanmerking
genomen Tot dusver was het vaak zo
dat alleen ledenaantal en in mindere
mate aktiviteit bepalend waren voor
de verdeling van de subsidies Ons
komt het voor dat het verplaatsen
van het aksent naar kader, jeugd en
begeleiding een pnma vondst is Het
moet namelijk toelaten — en dat zal
beslist de bedoeling zijn geweest van
de sportraad — terug te keren tot
een gezonde sport Eigen jeugd tegen
kommerciele vedetten Door de begeleiding sport van goede kwaliteit in
plaats van geknoei met gezondheid
en sportmoraal Degelijke kaders contra sjacheraars W a t ons betreft bravo I

VAN DAG...
• M A A N D A G : Wij wisten niet dat
MacKenzie al meegespeeld had, en
hij blijkt al genoeg geel verdiend te
hebben om een zondag geschorst te
worden. Knap! •
D I N S D A G : Als
wij goed kunnen tellen duren zes
dagen in Gent zo iets van een 24 uur.
Het leven is nog niet kort genoeg !
• WOENSDAG:
Het
schaap
heeft... Merckx heeft getekend voor
Fiat. Zit hij daarmee met een beetje
in kerkelijke k n n g e n ' Dus op zijn
plaats.
• DONDERDAG:
-Den
bond » besliste dat Rion nog goed
genoeg is om op Anderlecht te fluiten. Als binnen zoveel maanden zijn
schorsing ten einde is... • VRIJD A G : De sjotters zijn nu officieel
werknemers. En werken dat ze
doen! • Z A T E R D A G : Een lezer
van ' Les Sports» vraagt wat de
UEFA doet met het geld van de zo
kwistig
rondgestrooide
boeten.
Joeng toch... Goede werken natuurlijk! • Z O N D A G : Jaak Lecoq mag
op onze kosten een belvuke gaan
drinken. Hij debiteerde «de beste»
die wij in jaren lazen. Hij schreef:
« A h ! il est dur d'etre Bruxellois !...»

TOT DAG..

EEN BOEK OVER SPORT EN ONGEVALLEN
De sportinfrastruktuur
moet maar eens een weekje rusten Wij zouden het namelijk even moeten hebben over een boek dat zopas verschenen IS onder de titel. Sport en ongevallen Auteur is de fysiotherapeut (zullen WIJ maar zeggen
verzorger op hoger niveau '2, Salo
Muller, en uitgever de verzekeringsmaatschappij
Winterthur
Wie iets fundamentelers wil vernemen over de oorzaken van het toenemende aantal ongevallen in de sport, moet daarvoor dit boekje met
lezen Het raakt de kern van de zaak met aan
Het bevat — alfabetisch gerangschikt
— een aantal tips voor het
voorkomen en behandelen van verwondingen, maar dan wel in ruime
zin Zo wordt de voeding van de sportbeoefenaar
bij voorbeeld ook
beschouwd als een oorzaak of een middel tot voorkoming van ongevallen WIJ denken dat de doorsnee-sportbeoefenaar
wel wat aan die
tips zal hebben, vooral omdat Salo Muller zich beperkt tot de meest
elementaire behandelingen
Wat doen bij voorbeeld als kuitkramp
optreedt 7 Enkele tips richten zich trouwens met uitsluitend tot de
sportbeoefenaar,
maar zijn ook voor de «gewone mens » bruikbaar
WIJ hebben wel een aantal bezwaren tegen het boekje
Eerst dat het zeer oppervlakkig is De raad slippers te dragen om
warme voeten te hebben vinden wij met bepaald
wereldschokkend
De schrijver is iemand uit het vedettenmilieu
Begrijpelijk dat hij —
dat IS althans onze indruk — met ontsnapt aan een zekere mistifikatie Wat moeten die vedetten toch broze dingetjes zijn, te merken aan
de geweldige zorgen waarmee ze zich moeten omringen ' Ook het
eigen beroep wordt hoog geschat, maar daar kunnen wij wel inkomen Om al omdat de vedette er nu eenmaal sterk in gelooft
zet
een lamp op zijn buik en hij voelt zich al half genezen
In zekere zaken zijn we het bepaald oneens met wat Salo Muller
schrijft bij voorbeeld over doping, maar de omvang van het werkje
laat uiteraard met toe er ernstig op in te gaan Het blijft dus bij een in
sportknngen
aanvaard — maar daarom nog met gefundeerd
—
standpunt
Naast de vele praktische tips bevat het boekje nog een zeer belangrijke raad — en deze vormt oi het belangrijkste pluspunt — nl dat
men zelf met te veel moet gaan prutsen, maar lieven van zodra er enige twijfel bestaat, een arts moet gaan opzoeker^ Het wordt tot vervelens toe herhaald, maar wij denken dat het belangrijk is
Alles samen dus een bruikbaar boekje voor de sportbeoefenaar
die
geen tijd of zin heeft om een diepgaander werk (en er worden er
enkele vermeld in de bibliografie) te lezen
« Sport en ongevallen », Salo Muller, Gottmer, Haarlem.

WIJ 11

ONTSTAAN V A N HET HEELAL 2.
Misschien zou men het zo kunnen
stellen dat de moderne astronoom
er hoe langer hoe meer van overtuigd is dat alles wat de kosmos
betreft nog veel komplekser is dan
men zich tot dusver kon indenken.
Inderdaad, de astronomie heeft de
laatste decennia een ware eksplozie van kennis meegemaakt, maar
iedere nieuwe ontdekking deed
nieuwe vragen rijzen. Wellicht is
het daaraan te wijten dat de hedendaagse astronomen niet meer zo
makkelijk trachten een totaalbeeld
van de kosmos op te hangen als
hun voorgangers van veertig, vijftig jaar geleden. Zou het kunnen
zijn dat die nog niet zo'n duidelijk
inzicht hadden in de kompleksiteit
van het onderwerp ?
Wat er ook van zij, de hier verleden week geciteerde teorie van
onze landgenoot LemaTtre is zowat
een halve eeuw oud, en ze werd
opgebouwd lang vóór men over
gegevens beschikte waarmee eigenlijk rekening zou moeten gehouden worden bij het maken van
?en sinteze. Er schijnt dus wel een
stuk intuïtie bij te pas te komen, en
dat dan altijd in de veronderstelling dat de teorie van Lemattre met
de werkelijkheid zou overeenstemmen of ze benaderen.
Zoals gezegd, hij ging uit van eeji
oeratoom dat op een bepaald ogenblik uit elkaar zou gespat zijn, en
een evolutie op gang bracht die
thans nog aan de gang is : de uitdijing van het heelal.
Aan deze teorie zijn twee zaken
nog heel onduidelijk.
Hoe ontstond het fameuze oeratoom ?
Onderscheidt men wel een beginpunt (de oerknal), veel minder duidelijk is men over het eindpunt.
Gaat het heelal onbeperkt blijven
uitdijen, zowel in de tijd als in de
ruimte ? Aanvaardt men, anders gezegd, een kosmos die wel een
begin heeft maar geen emde ' Dit
zou dan weer iets zijn waarbij het
menselijke begripsvermogen tekort schiet. Het tweede probleem
wordt
gedeeltelijk
opgevangen
door een andere teorie, die van het
zogenaamde oscillerende heelal.
De aanhangers van deze teorie
aanvaarden ook een oorspronkelijk oeratoom, en ook een oerknal.
Nadien gaat het heelal zich gedurende 25 a 30 miljard jaar uitbreiden — men aanvaardt dus dat de
vluchtsnelheid afneemt, volgens
de reeds vroeger vermelde opvatting van Gamov — en nadien
gebeurt de evolutie in omgekeerde
richting. Het heelal gaat weer inkrimpen, en na nog eens een dertig
miljard jaar wordt alle materie
weer in één punt verenigd. Dan
volgt weer een • knal» en daarna
de expansie. En zo steeds opnieuw. Men krijgt dus een onafgebroken uitzetten en inkrimpen van
de kosmos, in cyclussen van ongeveer 60 miljard jaar. En op dit ogenblik zitten wij in een periode van
uitbreiding.
Men hoeft geen astronoom te zijn
om in te zien dat de teorie van het
oscillerende heelal wel één van de
bezwaren tegen die van LemaTtre
zou kunnen opvangen, maar dat ze
ook geen antwoord geeft op de
vraag naar het ontstaan van het
oeratoom.
Men hoeft evenmin astronoom te
zijn om vast te stellen dat de
wetenschap met de verschillende
teorieen wel gaat in de richting van
een aannemelijke verklaring van
de struktuur en de evolutie van de
kosmos — volgende week komt
nog een andere teorie aan bod —•,
maar dat zij het probleem van het
werkelijke ontstaan nog nauwelijks
heeft aangeroerd
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25 NOVEMBER
BRT

NED. 2

1400 Schooltelevisie
1800 Simon in het land van de
krijttekeningen
1805 Jonger dan je denkt
1840 Leef nu
1905 Veilig verkeer
1910 Israelisch-godsdienstige uitzending
1945 Nieuws
2 0 1 5 Coronation street
2 0 4 0 Panorama
21 30 Laff a bit
Korte komische film
21 35 Standpunten
21 55 Premiere
2 2 4 0 Nieuvifs

NED. 1
1045
1500
1815
1845
1855
1905
19 30
2020
2045
21
21
21
21

10
25
35
50

2335

Schooltelevisie
V a n hart tot hart
Teleac
De bereboot
Nieuws
De kinderkrant
Het kleine huis op de praine
Windkracht 16
De pooltoendra
Dokumentaire
E O metterdaad
Tenslotte
Nieuws
Warnung vor einer heiligen
Nutte
Film van Fassbinder (1971)
Nieuws

NED. 2
1845
1855
19 05
1925
2000
2025
21 15

2205
2245
2315
2330

Toeristische tips
Nieuws
Wickie de Viking
Daar vraag je me wat
Nieuws
De terugkeer van de Wrekers
Voor een briefkaart op de
eerste rang
Filmkwis
Brandpunt
Heel de mens
Den Haag vandaag
Nieuws

RTB
1400
1745
1750
1815
1845
1900
1915
19 35
1955

2205
2215
2220
2310

Schooltelevisie
Nounours
1, 2, 3 j'ai vu
Kookprogramma
La lune papa
Zevende aflevenng
Antenne-soir
Nieuws
Opgepast i mikroben i
The night of the generals
Engels-Amerikaans politiedrama (1966-67)
Nieuws
Veilig wegverkeer
Le carrousel aux images
Nieuws

26 NOVEMBER
BRT
1400
1800
1815
1845
1910
1945
2015
2040

Schooltelevisie
Mumfie
Open school
Dag aan dag
KTRC
Nieuws
De Flintstones
'n Levenszaak
Z w e e d s tv-spel
21 30 Debat n a v het tv-spel
2 3 1 0 Nieuws

NED. 1
1045
1815
1845
1855
1905
1955
21 05
21 35

21 50 Praten met de minister-president
2 2 0 0 Hint
Uithuilbureau
2 2 4 0 Oosterschelde windkracht
10
2305 V a n Hintoe tot Beilen
23 30 Nieuws

Schooltelevisie
Teleac
Bereboot
Nieuws
Pommetje Horlepiep
Minivoetbal-show
Vluchtroute
Nieuws

25 NOVEMBER 1976

1845 TV-informatie voor Spanjaarden
1855 Nieuws
1905 Calimero
1918 Disko Circus
2000 Nieuws
22 25 De Mounties show
21 20 De Jordaches
2 2 0 5 Aktua TV
23 00 Moeder, w a t is het heet
2330 Nieuws
2 3 3 5 Jumping Amsterdam

RTB
Schooltelevisie
Nounours
1, 2, 3 j'ai vu
Sept sur sept
La lune papa
Achtste aflevering
1900 Antenne-soir
1915 Nieuws
1935 De wonderbare visvangst
2 0 3 5 Brussel
Dokumentaire
21 45 Nieuws
21 55 Parcelle brillante
TV-spel
2250 Basketbal
Standard—Mechelen
2 3 2 0 Nieuws

ÊÊsam
27 NOVEMBER
BRT

11 00 Konfrontatie
12 00 Nieuwsoverzicht voor
gehoorgestoorden
12 30 Daa aan daa
1430 Open School
1500 Sesamstraat
15 25 Projekt Z
1540 Doe mee
1610 De ontdekkingsreizigers
Dokumentaire
17 00 Panjs en omgeving
1715 Sportuitslagen
1718 Suske en Wiske
1740 Tenuto '76
1845 Simon in het land van de
knjttekeningen
1850 Van Pool tot
Evenaar
1945 Nieuws
2000 Sportweekend 1
20 30 De val der adelaars
21 30 Mezza Musica
22 25 Sunset Boulevard
2 3 1 5 Nieuws

NED. 1

1530 Doe mee
1600 Open school
1800 Simon in het land van
de krijttekeningen
1805 Het sprookje van de zilveren den
Jeugdfilm
1900 Boeket
1945 Nieuws
2015 Wies Andersen show
21 05 Hallo met Henk
21 55 Met de moed der
wanhoop
V S tv-film
2305 Nieuws

Teleac
Nieuws
Suske en Wiske
Scapa
Ren je rot
Run Joe run
W I J en onze huisdieren
Tros Penalty bokaal
Schooltelevisie
Teleac
Bereboot
Nieuws
De familie Gonlla
90 jaar strijd
Het Nederlands
Vakverbond
Nieuws
Hoe bestaat h e t '
Terug naar de natuur
Simon Carmiggelt
Nieuws
Jumping Amsterdam

NED. 2
18 40 Lied van de week
1845 TV-informatie voor
Marokkanen
1855 Nieuws
19 05 Bolke de Beer
1915 Tweekamp
2000 Nieuws
20 25 Kwistig met muziek
21 30 Sil de strandjutter
2220 Hier en nu
23 00 Hier en Nu Studio Sport
23 25 Asma speelt orgel
2340 Nieuws

RTB
9 4 5 TV-droit
1045 De onderneming
1245 Regionaal debat

11 00
1400
1600
1602
1627
1655
1700
1815
1855
1900
19 05

2005
2015

NED. 1

21 35
21 50
22 30
23 00
2310
2315

28 NOVEMBER
BRT

1400
1745
1750
1815
1845

1000
1530
1532
1555
1610
1640
1705
17 20
1745
1815
1845
1855
1905
1955

1345 Videographie
14 30 T V Femmes
1545 Wallodrome
Waals folkloreprogramma
1715 A vos marques
1820 Nounours
1830 Spectacles
19 00 Waalse gewestelijke aktualiteiten
1915 Nieuws
1935 Le jardin extraordinaire
2005 La caravane de feu
VS-western
21 45 Nieuws
21 55 Cinescope

vandaag

2212
2242

Eucharistieviering
Teleac
Nieuws
Sesamstraat
Jumping Amsterdam
Voetbaluitslagen
Vesper
Teleac
Bereboot
Nieuws
Jonge mensen op w e g
naar het
koncertpodium
Hier Parijs,
hier Jan Brusse
Konvooi
naar Moermansk
VS-oorlogsfilm
Humanistisch Verbond
Nieuws

KUHttI i
29 NOVEMBER
BRT
14 00 Schooltelevisie
1800 Simon in het land van de
krijttekeningen
1805 Klem, klem kleutertje
18 20 Rogier van ter Doest
18 45 Open school
1915 Sporttnbune
1945 Nieuws
2015 Micro-macro
2050 De komst van Joachim
Stiller
TV-spel
21 40 Wikken en wegen
2215 Nieuws
22 35 Open school

NED. 1
1045
1815
1845
1855
1905
19 55
20 35
21 35
21 50
2235
2320
2324

Schooltelevisie
Teleac
Bereboot
Nieuws
Walt Disney prezenteert
The Carpenters
Buck and the preacher
VS-western
Nieuws
Buck and the preacher
Vervolg
Van beroep
fijnschilder
Symbiose
Nieuws

NED. 2
1845 TV-informatie voor
Surinaamse Nederlanders
1855 Nieuws
19 05 Addams family
1930 Harry zoekt werk op SintEustatius
2000 Nieuws
20 25 De Onedin lijn
21 15 Koning Klant
21 40 Volgende patient
22 05 Achter het nieuws
2255 Socutera
2 3 0 5 Nieuws

TV-informatie voor Turken
Rogier van ter Doest
Van gewest tot gewest
Studio sport
Frontaal
Nieuws
Zienswijze
Pierre Kemp de dichter
Nieuws

RTB
9 30 Voor de zelfstandigen
Vijfde les
1000 De onderneming vandaag
1045 Landbouwnieuws
11 00 Eucharistieviering
Vanuit Ploegsteert
1200 Faire le point
1300 Nieuws
1305 Concertissimo
1353 Arts-Hebdo
14 25 Calimero
14 30 Vivre Libre
1520 Visa pour le monde
17 05 Sportuitslagen
1710 Rock concert
1800 Portret van Hugues Cuenod
1855 Nounours
1900 Antenne-soir
1915 Nieuws
1935 Sportweekend
2005 Clafoutis
Sketchen
2045 Sport et vie
21 50 Nieuws
22 00 Du sel sur la queue

NED. 2
1845 Kortweg
1855 Nieuws
1905 Avro's toppop prezenteert
de nationale hitparade
2000 Nieuws
20 25 Voor de vuist weg
21 45 De gebroeders Hammond
22 35 Televizier-magazine
2315 Den Haag vandaag
2330 Nieuws

RTB
1745
1750
1805
1845
1900
1915
1935

20 00
2200
2210
2240

RTB
1400
1745
1750
1815
1845
1915
19 35

Schooltelevisie
Nounours
1 2, 3 j'ai vu
TV Femmes
Lundi-sports
Nieuws
Monsieur Amilcar
Komedie
21 55 Nieuws
2205 Le crayon entre des dents
2245 Nieuws

30 NOVEMBER

Nounours
1,2,3
j'ai vu
Seniorama
La lune papa
TV-feuilleton
Antenne-soir
Nieuws
Les contes du mardi
«Het gouden skelet» van
Franz Hellens
Mathusalem 2000
Over het verouderen
Nieuws
La pensee socialiste
Nieuws

1 DECEMBER
BRT
1730 Tip-Top
1845 Simon in het land van de
krijttekeningen
1850 Bonanza
1945 Nieuws
2015 Superstar 1976
21 30 Of zal ik eens over mijn
heimwee zingen '
21 55 Resonanties
2245 Nieuws
2300 Pierre Kemp-herdenking

NED. 1
930
1500
1530
16 00

NED. 2
1830
1835
19 00
1915
2030
21 35
21 40
22 40
2305

21 50 Filter Furore
Popshow
2250 Nieuws

1606
1620
1650
1700
1815
1845
1855
19 05
19 50
2000
21 15
21 35
21 50
2205
22 35
2300
23 05

Schooltelevisie
Teleac
De film van Ome Willem
De roze panter
Tekenfilm
Taarten
Kinderprogramma
De grootste steppe van
Noord-Europa
Het biggetje
Laurel en Hardy
Teleac
De bereboot
Nieuws
Van gewest tot gewest
Zendtijd politieke partijen
The Glittering prizes
Sprekershoek
Nieuws
Den Haag vandaag
Panoramiek
Studio sport
Nieuws
Een dichterlijk feest
Poezie-avond gewijd aan
Pierre Kemp

BRT
1400 Schooltelevisie
1800 Simon in het land van de
krijttekeningen
1805 Wickie de Viking
18 30 Open school
1900 Hoogstraat
Korte film over de Marollen
1910 Gastprogramma
1945 Nieuws
2015 Udo Jurgens show
21 00 Verover de aarde
21 50 Standpunten
2215 Nieuws

NED. 1
1045
1815
1845
1855
1905
1955
2030
21 17
21 35

Schooltelevisie
Teleac
Bereboot
Nieuws
Van nature
Dokumentaire
Onder behandeling
Gezondheidszorg
NCRV-spnngtrofee
1976-1977
Wat bezielt j e '
Nieuws

NED. 2
1845
1855
1905
1930
2000
2025
20 30

Kortweg
Nieuws
Filmbneven van kinderen
Kenmerk
Nieuws
Socutera
Indonesia Merdeka '
Dokumentair TV-spel
2330 Nieuws

RTB
1330
1630
1810
1840
1845
1900
1915
1935
2030
21 45
2200
2230

De onderneming vandaag
Feu vert
Tempo
Nounours
La lune papa
Antenne-Soir
Nieuws
Chapeau melon et bottes
de cuir
Tele-memoires
Vanavond Jos Van Eynde
Nieuws
Lekenmoraal en filozofie
Nieuws

WIJ

n
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MEER HENGELAARS,
MAAR MINDER VIS
De jongste jaren werden ook de hengelaars onrechtstreeks het slachtoffer van milieuverontreiniging. Ze hebben af te rekenen met watervervuiling en met een toenemend aantal
gekanalizeerde waterlopen. Massale vissterften en verarming van de visstand zijn daarvan de gevolgen. Dank zij hun inzet en hun geld zijn zij erin geslaagd om, op sommige
plaatsen, de visstand op een redelijk peil te houden en enkele vissoorten van de totale uitroeiing te redden. Dit is maar een magere troost voor een sporttak die in vele gevallen
werd gecommercializeerd en waarvan het bestaan zelf door talrijke dierenbeschermers in
vraag wordt gesteld.

DE IJZER IS D O O D
De vi/atervervuiling heeft voor de hengelsport op de IJzer rannpzalige gevolgen. De
visstand is er de jongste decennia geleidelijk verminderd, zodat het zelfs voor een
verwoede hengelaar niet meer prettig is om
in de streek van Diksmuide te gaan vissen.
Vroeger was het water van de IJzer
bekend tot ver over de grenzen, om zijn rijke voorraad aan voorn en paling. Bovendien straalde het vlakke polderlandschap
de typische rustige sfeer uit, die de echte
hengelaars zo bekoort. Langs de Westvlaamse oevers van even voorbij de Franse grens, over Pervijze tot aan de monding
te Nieuwpoort zaten in het hoogseizoen duizenden hengelaars, dikwijls vergezeld van
hun familie en belangstellenden, die er een
uitstapje van maakten. Tientallen cafés en
restaurants zorgden voor een gepaste ontvangst Van dit alles is nu weinig of niets
meer te bespeuren. De vuilgroene kleur
van het water is er het zinnebeeld van de
oververvuiling door huishoudelijk en industrieel afvalwater. Ook de IJzer is nu een
stervende stroom.
Dit blijkt ondermeer ook uit de jongste visserijstatistieken. Ondanks de lichte verbetering in 1970 zijn de cijfers sprekend: van
ruim 8.000 kg in 1955 is het totaal teruggelopen tot iets meer dan 2.000 kg in 1975.
Voor voorn (witvis] ziin de gegevens nog
opvallender bijna 5000 kg in 1955 en
amper 100 kg in 1975

De vrije hengelsport op de iJzer is zo goed
als verdwenen. Hier hoeven de dierenbeschermers zich zelfs geen zorgen meer te
maken over het lijden van een vis, die langzaam sterft in het plastic zakje, waarin hij
door de hengelaar wordt bewaard...
Na de voorbije droge zomer heeft de overheid de bewijzen kunnen verzamelen van
deze treurige en tegelijk schandalige toestand. De oorzaken zijn nu met zekerheid
gekend : zowel wie de vervuilers zijn, als de
plaatsen waar de vieze brij in de IJzer
terechtkomt. Deskundigen hebben trouwens reeds bij de bevoegde overheid aangedrongen op maatregelen, die zeer konkreet op papier staan en die zonder enige
twijfel op relatief korte termijn de toestand
kunnen saneren. We kunnen hier zonder
moeite de vervuilers, met naam, stuk voor
stuk brandmerken, evenals de ambtenaren
en politici die het tot nu toe hebben vertikt
van te doen wat de gemeenschap van hen
verwacht. We zullen daarmee nog wachten
tot het volgende seizoen, in de hoop dat
tegen die tijd positieve maatregelen zijn
genomen, zodat zulke handelwijze overbodig zal zijn geworden.

POOTVIS UIT KWEEKVIJVERS:
EEN DURE OPLOSSING
In sommige waterlopen wordt er getracht
om de visstand op peil te houden door geregeld jonge vis uit te zetten, wat sinds vier

jaar al niet meer in de IJzer gebeurt, vermits die vis toch zou sterven.
Kweekvijvers bevinden zich o.m. te Rixensart, te Ten/uren, te Groenendaal en te Bokrijk.
Te Bokrijk liggen 40 ha vijvers, waarvan
16 ha werden afgestaan aan de Provinciale Visserijkommissie. Daar worden vooral
karper, graskarper, voorn, rietvoorn, zeelt,
snoek en snoekbaars gekweekt De hele
produktie wordt uitgezet in vijvers en waterlopen en komt de hengelsport in Liniburg
ten goede. Het proefstation van Waters en
Bossen te Groenendaal heeft de technische leiding.
De kweekvijvers worden geregeld afgevist
Daarbij wordt het water in een paar dagen
afgelaten, zodat de vis geleidelijk mee
afzakt en via een afvoersloot in een vangkuil terecht komt waar een net is opgesteld. Daarna wordt de vis overgebracht
naar een bewaarnet, gesorteerd, gewogen,
gemeten en geteld. Per vrachtwagen wordt
hij dan naar nieuwe verblijfplaatsen gereden, zoals waterpartijen en rivieren in de
provincie; ook de Maas wordt van hieruit,
op verschillende plaatsen, van vis voorzien.
Als roofvis houdt de snoek de visstand
mee in evenwicht Zijn natuurlijke paaiplaatsen, bij voorkeur in overstroomde
gebieden, zijn echter zeldzaam geworden
door het rechttrekken van rivieren en het
kanalizeren van de oevers, of vergiftigd
door de waterverontreiniging. Daarom
wordt hij veel gekweekt en uitgezet In het
proefstation van de Leuvense universiteit
te Linkebeek wordt er gezorgd voor kunstmatige bevruchting van de snoek. Het
dooierbroer gaat naar Bokrijk, waar de
pootsnoekjes na een zestal weken worden
afgevist en uitgezet Als hun nieuw milieu
voldoende prooivist bevat groeien deze
snoekjes snel en zijn na drie maanden al
30 cm lang geworden.

Dit jaar was het rendement van de tussentijdse kweek slechts 5%, bij gebrek aan voldoende-natuurlijk voedsel. Normaal bedraagt het 30%. Proefstations trachten de
produktie te verhogen door aangepaste
bemesting en voeding, een gezonde kweek
en door rekening te houden met verschillende soorten en leeftijdklassen. Ook het
invoeren van nieuwe kweeksoorten, zoals
de Chinese karper, wordt er nagestreefpl.
Al met al blijft deze werkwijze een dure
onderneming, die dan nog in hoofdzaak
door de hengelaars zelf wordt gefinancierd,
via de gelden die zij betalen voor de visverloven.
De massale vissterften, die geregeld optreden, ook in kanalen en waterlopen, waar
deze dure vis werd uitgezet komen biezonder hard aan bij de hengelaars, die zich dan
bedrogen voelen. Hoelang zullen deze, van
nature uit geduldige mensen, nog lijdzaam
blijven toezien ?
T O C H MEER
KANDIDAAT HENGELAARS!
Het steeds stijgend aantal visverloven dat
wordt afgeleverd leidt tot merkwaardige
toestanden. Sinds het einde van wereldoorlog II is dit aantal nagenoeg verdubbeld. In
ons land is er nu één hengelaar op 40 inwoners ! Ze zijn dus tienmaal talrijker dan de
jagers. Maar, de visstand is op de meeste
plaatsen teruggelopen. Waar dat (nog) niet
het geval is, wordt hij op kunstmatige wijze
in stand gehouden. Steeds meer hengelaars zoeken een oplossing via privé-hengelvijvers, of trekken naar het buitenland. Zo
verliest de echte sporthengelaar meer en
meer het kontakt met de inheemse natuur.
Dit is een treurige vaststelling, die niet zonder gevolgen kan blijven.
Dirk Buyes
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De echte sporthengelaar, die een natuurliefhebber is, wordt meer en meer verdrongen. Hoelang zal deze geduldige man. nog lijdzaam blijven toezien ?
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