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TOCH
IS ER
BEWEGING
De BSP wordt zachtjesaan naar de oppositie gedreven. Er zijn nog wei de waarschuwende stemmen die dan grote sociale agitatie voorspellen, maar die maken
steeds minder indruk. Wie met leidende CVP-ers en PVV-ers praat stelt bij hen een
groeiende afkeer vast voor de arrogante . staatsparasieten » van de BSP, die als een
loden gewicht op elke vernieuwingspoging drukken. Voor de federalistische oppositie is de BSP dé hinderpaal op de weg naar een zinnige gewestvorming. Men zal
moeten wachten op een drastische aflossing van de wacht in de BSP vóór er met
de socialisten opnieuw daarover, en over zoveel andere zaken, kan worden gepraat
Maar Is er in de gegeven omstandigheden een alternatief mogelijk ? In de pers
en door politici wordt steeds meer bevestigend geantwoord op een dergelijke vraag.
Toch liggen de kaarten niet zo eenvoudig. De Waalse federalisten van het • Rassemblement Wallon . zitten nog steeds met de • pleds noirs • van het Brusselse FDF
in hetzelfde schuitje, en dat maakt een gesprek met de Vlamingen echt niet gemakKelrjker. De CVP, die op haar Antwerps kongres vorig jaar een duidelijke stap in
federalistische richting scheen te willen zetten, ontgoochelt steeds weer in de
dagelijkse politieke praktijk. Ondanks het feit dat zij nu geleid wordt door een
federalist, die uit de militante Vlaamse beweging is voortgekomen, en een alge
mene verjonging van haar top wist te realiseren, schijnt deze partij vandaag méér
werk te willen maken van de bevestiging van haar katoliek karakter dan van haar
Vlaan-s karakter. Er worden daar opnieuw grootse machtsdromen gekoesterd ook
ai moet de partij zich daarvoor weer vaster aan de grillige PSC ketenen, waarvan
zij ai zo vaak de gijzelaar was.
Er is ten slotte nog de Vlaamse PVV. Het dient gezegd dat deze politieke groep
zich de jongste jaren steeds meer is gaan vereenzelvigen met de opvattingen van
het Liberaal Vlaams Verbond, Zij gedraagt zich niet langer meer als een trikolore
. pest voor Vlaanderen . zoals in 1968. Maar Van Audenhove heeft nog niet voorgoed de wapens neergelegd... In elk geval dient de vraag gesteld, zoals onze
partijvoorzitter het deze week in een Knack-interview deed : . Hoever willen de
Vlaamse liberalen naar het federalisme toe gaan ? ..
Wat de tegenstanders ook beweren de VU is momenteel niet happig naar regeringsdeelname. Meer dan om het even welke andere partij is zij gewapend tegen
een zelfs langdurige oppositie. Wij zijn, zoals ik vorige week nog schreef, . politieke
woestijndieren .. Sommigen zijn reeds geneigd, op basis van de jongste opiniepeilingen, de huid van de VU-beer te verkopen hoewel hij echt nog niet geschoten
IS. Z.j vergissen zich. Onze aktie voor een diepgaande staatsshervorming in federalistische zin en voor een welvarender én leefbaar Vlaanderen zal onverminderd
doorgaan nog lang en steeds even fel als dit moet. Maar wij zullen ook onze politieke verantwoordelijkheid opnemen zodra daarvoor de tijd gerijpt is. En dat moment komt pas wanneer bij andere politieke groepen de besliste wil aanwezig is
om een giote stap te zetten op de federalistische weg. Geen dag eerder.
Inmiddels zullen wij, met een steeds hernieuwde dynamiek, verder de weg gaan
die w,| hebben gekozen, die wij nu reeds 19 jaar met steeds meer instemming van
de Vlamingen hebben gevolgd, en dit in het belang van ons volk.

Paul Martens.

gevraagd
Voor onze redaktie : part-time sekretaresse, voor alle voormiddagen, behalve de zaterdag. Kandidaten dienen op de hoogte te zijn
van alle kantoorwerk en -organisatie. Kennis van steno strekt tot
aanbeveling. Sollicitaties met curriculum vitae te richten tot de
hoofdredakteur van « Wij », Drukpersstraat 20, 1000 Brussel.

De bomen worden kaler, de nevels hardnekkiger, strtiks komt de wintertiid.

Maar over nauwelljka twee maartden wordt de ntemw» zon afweer geboren.

de regeringswijziging

HET BLIJFT
EEN PLOEG ZONDER VISIE

Spaarde partijvoorzitter
pander Eist de
regering Leburton na haar tweede regeringsverklaring in de Kamer niet, senator Wim
Jorissen was in de Senaat evenmin mals
voor de opgelapte regering. Namens de VUfraktie hield hij volgende diatribe tegen het
slappe samenraapsel dat men de regering
Leburton noemt.
De herstrukturering van de regering zal
praktisch niets oplossen omdat het aantal
ministers ongewijzigd blijft. Men blijft zitten met 22 ministers.
Hij heeft vooral onder de staatssekretarlssen gesnoeid. En wie onmiddellijk onder zijn
snoelmes zijn gevallen, dat zijn de dames.
Ze blijken bij de besturen van de drie traditionele partijen weinig steun te hebben
gekregen. Uiterst galant heeft men ze laten
vallen. Op een ogenblik dat de politieke entvoogdng van de vrouw ras vooruitgaat. Is
dit een zeer zware fout.
Wat de samenvoeging van de bevoegdheden betreft staan we voor zonderlinge kombinaties. We zitten vooral op minister Cudell
te kijken die de Brusselse aangelegenheden
koppelt aan de Ontwikkelingssamenwerking
en we zoeken naar hetgeen daarbij verwant
zou kunnen zijn.
Minister Hanin krijgt bij Wetenschapsbeleid Toerisme toegevoegd. Doch ook en dat
is onbegrijpelijk de aangelegenheden van de
Dultstaligen. Het is me met bekend dat de
heer Hanin, die een inspanning heeft gedan om Nederlands te leren, dat hij ook al
het Duits even sierlijk hanteert.
De dag nadat de Oostkantons hun gebrekkige Kultuurraad kregen, ontneemt men ze
hun Duitstalige staatssekretaris. Zullen na
het gevleugeld woord • pour les flamands
la même chose » in Vlaanderen de Dultstaligen de wisselvorm . pour les allemands
la même chose » te horen krijgen ?
Een paar flagrante onjuistheden steken er
wel in de regeringsverklaring. Vooreerst de
galgenhumor dat er nagenoeg geen nieuwe
belastingen werden geheven. En dat terwijl
de beiastingsschalen niet worden aangepast
en de indeksverhogingen van tal van Iconen weddetrekkenden op deze wijze worden
afgeroomd. De schatkist is de grote belanghebbende bij de inflatie. En dat terwijl de
regering de gemeenten geld onttrekt en die
op deze wijze verplicht zelf de belastingen te
verhogen. Wat men zelf met goed durft
verplicht men de gemeentebesturen te doen.
Voor de belastingbtaler maakt dit echter
geen verschil uit. Zoals hij ook zijn uitgaven
ziet stijgen als na de verhoging van de posttarieven, ook de telefoontarieven gaan stijgen en de benzine en de stookolie met een
forse ruk de hoogte ingaan.

taaigelijkheid

Ook de passus dat er maatregelen werden
genomen met het oog op de taaigelijkheid
in de gemeenten van de Brusselse agglomeratie vanaf 1 september 1973, Is bedrieglijk.
De Brusselse gemeentelijke instanties
hebben tien jaar tijd gekregen om op 1 september jl. klaar te komen.
Enkele gemeenten hebben orde op zaken
gebracht, andere hebben niet gewild. Bij ons
weten ziin de zaken er niet in orde.
En voor de artsen in de KOO blijft de toestand eenvoudigweg belachelijk. Er is slechts
een kleine minderheid Vlaamse artsen en de
eentalig Franse artsen gaan verder met hun
veeartsenijkunst.

vernederlandsing
Vlaams bedrijfsleven
Wat onaanvaardbaar is in deze aanvullende
regeringsverklaring Is de passus over de
weri<groep die de regering opricht om de
besluitvorming van het septemberdekreet
van de Vlaamse Kultuurraad te vergernakkelljken zoals dat heet.
Het is duidelijk dat hierin een poging vervat ligt om de toch zo gebrekkige kultuurautonomie nog verder te beperken, door de
Interpretatie van dekreten niet meer over te
laten aan de wetgever zelf, in dit geval de
Kultuurraad, doch om die toe te vertrouwen
aan de uitvoerende macht.
De regering heeft hier maar een zaak te
doen. Haar handen afhouden van alles A-at
betreft de interpretatie. Dat Is zaak van de
Kultuurraad en van de Kultuurraad alleen
De ministers hebben slechts uit te voeren
wat de Kultuurraad beslist.

onderwijs
Een woord nog over het onderwijsvraagstuk, punt 3 van de aanvullende verklaring
Wat de premier weet te vertellen staat In de
nieuwe onderwijswet zélf ingeschreven. Een
• regeringsverklaring » doet hier niets terzake.
Maar de premier doet de waarheid wel geweld aan waar hij zegt dat het vrij onderwijs
meer financiële armslag krijgt. De nieuwe
onderwijsnet is immers niet operationeel
zonder rationallsatleplan vóór 1 januari 1974 !
Te oordelen naar de gewilde verlamming
van de nieuwe Schoolpaktkemmissie die"
alléén bevoegd Is om dit rationallsatleplan

voor te bereiden I — zijn « alle betrokkai
partijen » dus helemaal niet belust op de
weg naar rationalisatie, zoals de premier
durft beweren.
De nieuwe Schoolpaktkommissie» werd,
sinds haar oprichtingsvergadering, nooit maar
samengeroepen I
De werkgroep « rationalisatie en programmatie » van de kommissie werd vóór de zomer naar huis gestuurd en is sindsdien niet
meer samengeroepen.
In deze omstandigheden kan het rationaHsatleplan niet klaar komen vóór 31 december
1973 tenzij de meerderheidspartijen (tevens
partners van het oud Schoolpakt) in canapégesprekken de nieuwe Schoolpaktkommissia
zouden ontlopen en aldus feitelijk een waarachtig nieuw onderwijspakt saboteren.

weg verloren
Over de bestaansredenen van uw regering zelf krijgen we weinig te horen. Op het
front van de gewestvorming is er inderdaad
geen nieuws. U hebt ontdekt dat uw plan
opgesteld bij uw eerste regeringsverklaring
niet deugt. Jammer dat u dezelfde wijsheid
niet opbrengt voor de meeste andere punten
van uw regeringsprogram.
U hebt ook geen wisseloplossing gevonden. Wat ons niet verbaast.
Er liggen geen goede oplossingen tussen
het unitarisme en het federalisme. Zoniet
zouden die in andere landen al wel ontdekt
zijn geworden. Het federalisme durf u niet
voorstaan want dan moet u toegeven dat de
Volksunie gelijk heeft. En u hebt teveel jaren
gepoogd onze oplossing als belachelijk voor
te stellen of ze met separatisme te verwarren.
U hebt dus geen wisseloplossing gevonden.
U weet niet waar naartoe. En toch zegt u dat
de regering het erover eens Is dat de gewestvorming In een eerste fase nog voor het einde van de legislatuur zal worden doorgevoerd. Wat die eerste fase zal zijn en hoe
ze er zal uitzien zegt u niet. ü weet het niet.
ü moet echter zo iets zeggen omdat men
zich anders terecht de vraag stelt waarom er
een drieledige regering moet blijven.
Ze zou inderdaad geen reden van bestaan
meer hebben.
Stippen we in dit verband nog aan dat
meer en meer stemmen opgaan in de regeringspartijen om te zeggen dat de grondwetsherziening niet dat was en dat een
nieuwe nodig is.
Ook dat hebben wij al lang gezien en
reeds dadelijk, bij de herziening beklem'Toónd. Waarom ons altijd jaren nadien gelijk geven en dit niet altijd dadelijk doen f

engij

1001 prachtige Wintermantel^
van Zuiver Scheerwol wachten op U
...uw nieuwe wintermantel kiezen
betekent nu naar SUCCES KLEDING MEYERS rijden !

claes-klucht te beringen

Er is keus van ruim 2000
nieuwe wintermantels
voor dames
samengebracht uit de beste
Europese collecties.
U gaat er zowel de jonge
modieus sportieve mantel
als een geklede
klassieke damesmantel
met een mooie pelskraag
vinden.
Talrijke modellen van deze mantels
van zuiver scheerwol
zijn afgewerkt
met een bontkraag
gaande van schaap tot luipaard.
Maten voorradig van 36 tot 58.
Kleuren van w i t tot zwart.

Men kon in Beringen
gewoonweg
niet naast de overtalriil<e
affiches
« Kom even praten met Willy Claes
over "is het leven duurder
">" »
heenkijken.
Op bewuste
vrijdag
12 oktober
kon men dan vaststellen
dat het
opgekomen publiek voor een groot
deel bestond uit
met-socialisten
De kans was immers te mooi om
glad Claeske even in het publiek
van antwoord te dienen.
• We lieten
welsprekende
Claes
rustig nonsens uitkramen
als
— dat hij zich wekelijks
moet inspannen om de prijzen met nog
meer te laten
stijgen.
— dat Ibramco
een
staatsinstelling IS, dus in ons aller belang
en dat
een
VU-parlementslid
(Raskin)
ons land met te bezwadderen heeft in het buitenland
(Maastricht)
— dat CVP en VU maar best konden zwijgen
over
het
zogenaamde RTT-schandaal, want dat
Gaston Eyskens toch maar in
de beheerraad
van de
Kredietbank beland is en dat een VU-er
met gronden spekuleert
in Sardinië.
dat trouwens
het feit dat Baudrin een socialist is, een louter
toeval moet genoemd
worden
Als dan de man uitgepraat
was,
luden wij hem antwoorden
:
dat Maastricht
toch
in Nederland, onze
Beneluxpartner.

WOL KAN NIET NAGEMAAKT WORDEN.
DE NATUUR DOET HET ALTIJD BETER.
KIES DUS ZUIVER SCHEERWOL
GEEF ONDERSTAANDE B O N INGEVULD AF A A N DE
KASSA V O O R U JE A A N K O O P DOET, EN D A N ZULT
U U W MANTEL EEN HEEL STUK BENEDEN DE A A N GEDUIDE PRIJS BETALEN !
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Reeds een mooie WINTERMANTEL v a n zuiver scheerwol
t e g e n e e n eskom cadeauprijs v o n
W a r m e modieuze MANTEL v o n zuiver scheerwol e n versierd
met b o n t k r a a g v i n d t U reeds t e g e n d e e s k a m cadeauprijs
van
W t N W R V E S T E N v a n z««ver s e h e e r w d voor d « j e u g d ,
m o d e r n e kleuren e n snit, reeds v a n a f
Prachtige MEISJESMANTELS v a n zuiver scheerwol w o r d e n U

1595 F

1995 F
1995 F

995 F
aangeboden vanaf
Een M A N T E L v a n zuiver scheerwol m e t nerts- of l u i p a a r d k r a a g b e t a o l t U n a t u u r l i j k wort m e e r , m a a r het is zeker dat
U z u l k e montel bij SUCCES KLEDING MEYERS stukken voordeliger
koopt.
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SUCCES KLEDING MEYERS
DE GROOTSTE MANTELSPECIALIST IN BELGIË
A. De Langlestraat 4-10 • 2640 Niel
AANBEVOLEN
HUIZEN
MACONFECT - KLEDING
Opperrtraat 37
—
LIEDEKERKE
Tel .(053)66219
MAATWERK en zeer grote keus
kleding « KLAAR O M DRAGEN »

DEPREZ P.V.B.A.
—

Vltmljn 104 . Oostende
ZEEVISGROOTHANDEl
PrIIslIjst op aanvraag

—

L.T.,

Beringen.

« wat in « humo »
niet mag als iezersbrief »
De
argumenten
opgesomt/
in
voornoemde
brief heb ik allemaat
teruggevonden
in diverse
lezersbrieven die « Humo • wel pubJiceerde in de loop van de polemiek
over
nationalisme
U weet zeer goed dat, bij een
polemiek
met lezers, de
redaktie
in de ingezonden
blieven
dikwijls
dezelfde
argumenten
terugvindt.
Het is aan de verantwoordelijke
redakteur een keuze te maken opdat
alle standpunten
aan bod
komen.
Probeien
ressentimenten
op te
wekken omwille
van één bepaald
ongepubliceerd
schrijven
getuigt
van
kleingeestigheid
Enkele maanden geleden,
tijdens
de polemiek in « Wij » over legalisering van abortus, stuurde ik een
Iezersbrief
met het standpunt
dat
verkozenen van een partij, die zich
pluralistisch
noemt,
voorstander
van legalisering
dienen
te
zijn,
zelfs wanneer ze persoonlijk
tegen
abortus zijn gekant. Ik kreeg
een
lange brief van de hr A. Van Overstraeten, maar mijn schrijven
werd
met gepubliceerd
U
publiceerde
wel brieven waarin het
standpunt
werd verdedigd
iedereen
vrij
te
laten m het parlement al dan niet
de legalisering
te stemmen,
naast
brieven
waarin
alle
legalisering
werd afgewezen
Een standpunt, gelijklopend
aan het mijn, vond ik
nergens.
LD..

Kortrijk.

HOUTWORM?
Behandeling van dakwetkan tegan allo houtInaekten.
TWHnW JAAR WAAHBOm.
Dok. op aanvraag. Gratis beatek ki gans hat
land. P.V.BA INDUSTRADE. Vandeni|pen»tr.
12, Wommel (Bt) - Tel. 02/79J».0a
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AF TE GEVEN AAN DE KASSA
Naam

dat niet alleen Baudrin
toevallig een socialist
is, maar eveneens al de andere '
betrokkenen •.
Beleefde mensen als wij zijn, onderbraken
we zijn
woordenvloed
met, maar wachtten
geduldig.
Tot
om 22 uur de plaatselijke
BSP
voorzitter
Claeske dankte en het
publiek
vroeg
de toch
zo vermoeide minister
niet lastig te vallen met vragen, maar hiermee
te
wachten tot de volgende zitdag in
onze
gemeente.
Hierop begon Claes zijn papieren bijeen te grissen.
Willy zal toch eens een woordenboek moeten kopen en het verschil
opzoeken
tussen
» praten
met ' en " luisteren naar ».
Of zouden onze partijgenoten
elders in Limburg bij de daar voorziene vertoningen
van deze klucht
niet eens een keer onbeleefd
kunnen zijn en het BSP-orakel
gepast
onderbreken.
Allen daarheen !

, .

BON
NIEUWE

dat hun politiek
gepensioneerden Spaak en De Clerck
netjes
bij Bell terechtkomen
en dat
onze VU-er tenminste
handelt
met zijn eigen
centen.

Brussel

davidsfends waarheen ?

— A H e w e r k d a g e n vcw 9 tot 2 0 w i r
. — Z a t e r d a g s v a n 9 to» 18 »M»r
— O p a o n - e n feestdagen gesloten.

MUN

gelegen is
zogenaamde

S.V.H,

Hoe bereikt U best SUCCES KLEDING MEYERS
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sterke strukturen
en 72.000 leden
voor eigen doeleinden wilden
misbruiken
De verkiezingen brachten een ondubbelzinnig
antwoord
van de bazis • wij blijven Davidsfonds
!
Het feit dat de indringers,
na
hun nederlaag,
tegen het
Davidsfonds blijven ageren (en op welke
wijze I) bewijst niet alleen dat zij
allesbehalve
demokratisch
zijn —
vermits
zij de uitspraak
van de
bazis weigeren
te eerbiedigen
—
maar bewijst
bovendien
dat zij
geenszins
de belangen
van het
Dvidsfonds willen dienen maar wel
degelijk andere oogmerken
nastreven.
Het Davidsfonds
in do Tweekerkenstraat
' Kon na zijn
installatie
heeft het nieuwe Nationaal
Bestuur
een 11 juli verklaring
afgelegd, die
allesbehalve
een
gelukwenstele
gram aan het adres van de CVP
was I

AL - AL AANBOUWKEUKENS UIT CLASAL
FABRIEKEN TE RAMSDONK
TEL. 015/714.47 - 719.13
TOONZALEN
BRUSSEL 02/17.71.99
ANTWERPEN 03/35.60.69
LEUVEN 016/347.94
HASSELT 011/216.23
HERENTALS 041/239.10
ZWEVEZELE 051/612.84
TIELT ( W . V l . ) 051/420.15

GENT 09/25.50.85

STANDING

|an PAUWELS-DE BRAUWER

2 X kepen 1 x betalen
(5.000 in stock)
HEREN • DAMES
KINDEREN
Dendermondse steenweg 276

RESTAURANT
« HET PALINGHUIS » a / d Schelde
Het huis met familietraditie
Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde
Tel. 052/43246
wek. rustdag: v r i j d . 14u t o t zat. 16u

AALST

KWEKERIJEN J.V.H.
Dendermondse steenweg 120
9208 Sehellebelle - Tel. 09/69.31.70
GESEIEKTEERDE PLANTEN voor
PARTIKUIIERE VERKOOP
Open 's zaterdags
KATALOOG OP A A N V R A A G
BEZOEK ONS TUINCENTRUM

MET VOLKSWAGEN
GEEN PROBLEMEN

GARAGE St. JOZEF
Asseateenweg 117
TERNAT - T e l . 52.13.12.

Lezer H.P. uit Zottegem
(• Wij
6-10-1973) ziet In de uitgave
van
« De Vlaamse Opstanding
» (Max
Lamberty)
door het
Davidsfonds,
een bewijs van het feit dat « de
Davidsfonds-touwtjes
nu
in
de
Tweekerkenstraat
getrokken
worden •.
Mag ik er de aandacht van deze
« Wij o-lezer op vestigen dat tot de
uitgave van dit werk niet door het
huidige Nationaal Bestuur van het
Davidsfonds
beslist
werd,
maar
wel door het vorige Nationaal Bestuur, dat beheerst werd door een
sterke
linksgerichte
aanwezigheid,
met als spreekbuis een Gentse VUman, die bij de jongste
verkiezingen door zijn Oost-Vlaamse
kiezei s
niet herkozen
werd.
Volksunie-makker,
laat U asjeblief niet wijsmaken
dat er in het
Davidsfonds
een strijd tussen CVP
en VU gewoed heeft. Het ging integendeel
om een werkelijk
principiële
strijd
tussen
'
Davidsfonds ' en ' niet-Davidsfonds
-.
ingevolge linkse, zichzelf « progressief » enz. noemende
indringers,
die
helemaal
met
Davidsfonds
dachten noch voelden maar deze
machtige
vereniging
met
haar
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Kernredaktie :

HERSTELLINGEN
TANDTECHNISCH LABORATORIUM
Chaiallaan 83 - 1030 Schaarbeek
25.46.42
Tel. 34.06.43. of na 18
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WIM JORISSEN
ZET MINISTER GLINNE OP IIJN NUMMER
De Waalse minister Glinne meende er goed
aan de doen, als reaktle op het dekreet tot
vernedelandsing van het bedrijfsleven in
Vlaanderen, een besluit uit te vaardigen,
waarbij de gastarbeiders van buiten de EGlanden in Vlaanderen niet meer werden toegelaten. Hij moest zijn éénmansbesluit intrekken, wat hem evenwel een harde interpellatie van VU-senator Jorissen niet bespaarde. Hierna de quasi-integrale tekst van deze
interpellatie, een meer dan afdoende repliek
op de fransdolle hetze en in dit verband gespuide frankofone onzin.
Op donderdag 27 september hebben vele
Vlamingen naar de kalender gekeken om te
zien of het werkelijk niet één april was Zo
ongeloofwaardig en gek klonk een radiobericht. Ze vernamen toen immers over de
radio dat de Waalse minister van Arbeid met
speciale maatregelen ingreep tegen een dekreet dat door de Nederlandse Kultuurraad
met algemene stemmen werd qoedgekeurd.
Misschien op geen enkel ogenblik in de geschiedenis van dit land werden de Vlammqen
er zo duidelijk aan herinnerd dat zij. de meerderheid in dit land, eigerlijk onmondigen waren in hun eigen taalgebied. En dit dan nota
bene op een gebied dat volgens artikel 59 bis
van de grondwet uitsluitend tot de bevoegdheid van de Kultuurraad behoort en in het
betrokken geval uitsluitend tot dat van de
Nederlandse Kultuurraad.
De maatregel van de minister werd getroffen in een klimaat dat aan Franstalige zijde
In het leven werd geroepen o.m. met de
duidelijke bedoeling, Vlaanderen in het buitenland te benadeligen en Vlaanderen investeringen uit het buitenland te onttrekken.
Op zichzelf was het een weinig efficiënte
beslissing vermits de minister :
1) de arbeiders uit de landen van de Europese
Gemeenschap niet kan beletten verder naar
Vlaanderen te komen ;
2) de arbeiders van de landen buiten de
Europese Gemeenschap, die er al waren, niet
terug naar huis kon sturen.
De maatregel kon dus onmogelijk een verreikende draagkracht hebben en was niet in
verhouding tot het opzet dat de minister beoogde volgens uitspraken die de pers hem
toeschreef.
Het was dus meer een simbolisch antiVlaams gebaar, een gebaar dat de Nederlandse Kultuurraad in diskrediet bracht, wat betekent dat alle Vlaamse parlementsleden en
dat de Vlaamse gemeenschap in opspraak
bracht in het buitenland, wat beide de bedoeling was en is van de Franstaligen die een
hetzekampanje voeren tegen de Vlamingen
In verband met dit dekreet.

onlogisch
De motivering in zover hij die gaf was dat
gastarbeiders oorzaak konden zijn van uit te
spreken straffen. Dat ze zelf niet konden
worden gestraft heeft hij vlug ingezien. We
vragen ons trouwens af uit welk punt van het
dekreet hij de andere stelling zou kunnen
hebben afgeleid.
Hij wist dus reeds dat ze zelf om taairedenen nooit konden worden gestraft toen hij
zijn beslissing trof. Zijn beslissing had dus
geen sociale inhoud. Daarom was ze helemaal onbegrijpelijk, objektief gezien.
Men heeft dan ook terecht de redenen van
de minister op een ander vlak gezocht en
wel dat van de hetze, die langs bepaalde
Franstalige zijde werd ingezet, onder het
valse voorwendsel gastarbeiders, die nooit
bedreigd werden noch zullen worden door
de overgrote meerderheid van de Vlamingen,
doch met de werkelijke bedoeling anti-sociale
Franstalige elementen toe te laten verder
hun eigen taal, het Frans, in Vlaanderen en
vooral rond Brussel op te dringen aan hun
ondergeschikten.
Vooreerst stellen we vast dat in geen enkel land van West-Europa een specifieke
wetgeving bestaat voor gastarbeiders. Ook
in dit land niet. Ook in Wallonië niet.
Men kan dit de Vlamingen dus niet meer
verwijten dan de Franstaligen of de ons omringende volkeren.
Zou de minister uit de blunder die hij heeft
uitgehaald enkele wijze besluiten willen trekken dan zou een ervan kunnen zijn dat hij
zou een poging doen een specifieke wetgeving uit te vaardigen wat betreft de gastarbeiders. Voor de rest dagen we de minister
uit bewijzen naar voren te brengen dat de
gastarbeiders in Vlaanderen ooit slechter
werden behandeld dan in Wallonië. Als dit
zijn mening is moet hij bewijzen naar voren
brengen.
Wij zouden in dit verband de minister willen vragen of in Wallonië de Turkse gastarbeiders in hun eigen taal onthaald worden
door bedrijfsleiders en hoger personeel. De
ervaring die wij hebben met de talenkennis
van onze Franstalige landgenoten doet ons
hieraan sterk twijfelen.
Het is trouwens een feit dat hun Vlaamse
gastarbeiders tientallen jaren lang het hebben
moeten stellen met de beruchte uitspraak
•• pour les Flamands la même chose », uitspraak waarmee de Vlaamse soldaten in het
leger het ook tientallen jaren hebben moeten
stellen.
We besluiten dit tema met vast te stellen
dat de Franstaligen dus allerminst in een
morele positie zitten dat ze de Vlamingen
moeten proberen de les te lezen Ze hebben
veel meer voor hun eigen deur te vegen dan
wij.

voorwendsels
De gastarbeiders zijn voor de Franstalige
hetze tegen het dekreet slechts een voorwendsel. Dat zal met de dag duidelijker worden wanneer we de belangen zullen horen
verdedigen van degenen voor dewelke deze
hetze op touw werd gezet. En hierbij bedoelen we niet de Franstalige arbeiders of bedienden in Vlaanderen die de elementaire
refleks hebben van de eentaligheid van Vlaanderen te eerbiedigen en zich m hun gesprekken met de Vlaamse arbeiders en bedienden

PROTEST

vreemde taal. is ons eveneens wat npld
waard.
Wat we echter niet zullen nemen zonder
tegenmaatregelen voor te stellen dat is het
inciviek gedoe van sommige Franstaligen om
Vlaanderen moedwillig ekonomische schade
te berokkenen.
Omwille van het Waalse voordeel moet
men het niet doen. Want zo een bedrijf beslist niet naar Vlaanderen te komen omwille
van binnenlandse moeilijkheden, zal het
hooo'ïtwaarsrhiinliik ook niet naar Wallonië
komen. Men kan dit al zien bij de 4 bedrijven die volgens het zeggen van staatssekretaris D'Hoore niet naar Vlaanderen zouden
komen omwille van de hetze. Wallonië wacht
er eveneens vruchteloos op
Er IS echter nog iets anders. De Walen
hebben van deze regering verkregen omwille
van de grotere omvang van de investeringen
in Vlaanderen dan in Wallonië, dat Wallonië
naar verhouding meer kredieten zal kriiqen
Wanneer de Walen echter moedwillig Vlaanderen zouden saboteren in zijn ekonomische
opgang dan is het duidelijk dat niet alleen
wij ons niet langer zullen neerleggen bij ds
overbedeling van Wallonië, maar we hopen
dat dan ook de andere partijen hun houding
zullen herzien.
Wanneer men zich OD de nationale solidariteit beroept dan moet men zich ook n^t'onaal loren nedraaen. 7o niet mo^'^n de Vla
mingen de kredietverdeling herzien.

aan te passen aan die eentaligheid. Zij waren
steeds welkom en blijven het. Het zijn belangen van anderen die op het spel staan. En
de hetze wil hun voorrechten verdedigen.
Wat wij Vlamingen niet begrijpen is dat
telkens opnieuw de Franstaligen in verzet
komen tegen die ééntaligheid van Vlaanderen.
In zijn beroemde en beruchte « Lettre au
Rol » heeft, naast goede dingen, Jules Destree deze voor ons veelbetekenende zin geschreven : « On nous a volé Ia Flandre »
Hij bedoelde daar o.m. mee dat Vlaanderen
toen niet langer meer een afzetgebied was
voor de Walen die er de best-betaalde betrekkingen kregen.
De herrie rond ons septemberdekreet
brengt ons deze zin weer helder voor de
geest. Opnieuw komen de Franstaligen in
opstand omdat ze vaststellen dat met langer
zij, doch de Vlamingen zelf baas willen zijn
in het eigen taalgebied. Maar dat is het wat
wij Vlamingen niet kunnen begrijpen. Ofwel
is men nog voorstander van een koloniaal
sisteem van overheersing van een ander
volk, ofwel aanvaardt men de principiële gelijkheid van de volkeren en het recht van elk
volk op zelfbeschikking.
Wij hebben vaak de indruk dat vele Franstaligen die principiële gelijkheid slechts belijden met de lippen, dat dit voor hen zuiver
verbalisme is, zuiver woordenkramerij, maar
dat ze in feite nog steeds hun overheersing
van Vlaanderen met willen opgeven. En 'at
terwijl zij zelf aan de oorsprong liggen van
de eentaligheid van het Waalse en van het
Vlaamse gebied !
Zij wilden geen taaleilanden en geen indringingshaarden en weerstandshaarden tegen de eigen taal en kuituur. Welnu, de Vlamingen evenmin ! Vandaar ook de grondgedachte van het dekreet.
De Franstaligen hebben in 1932 gekozen
voor de eentaligheid. Waartoe dient dan nu
die hetze tegen maatregelen ten voordele
van de eentaligheid van Vlaanderen, ook in
het bedrijfsleven ? Die eentaligheid in het
bedrijfsleven is het normale verschijnsel in
al de ons omliggende landen en taalgebieden.
Het is dus normaal dat dit ook in Vlaanderen
het geval zou zijn.
Het beginsel van de taalvrijheid dat ds
Walen naar voren brengen snijdt geen hout.
Dit is hetzelfde reaktionaire argument dat m
de 19de eeuw gebruikt werd door de bedrijfsleiders om tienjarige kinderen aan het
werk te stellen.
Het is toch een Fransman, Lacordaire meen
ik, die vastgesteld heeft dat de vrijheid onderdrukt en de wet bevrijdt. Dit is zodanig
waar dat onze steden in de Middeleeuwen
vochten voor hun keuren en dat. na de absolute vorsten, de volkeren grondwetgevingen
opstelden, als reaktie tegen de vroegere
dwang. Ook ons dekreet is een wet die ingaat tegen een vroegere dwang van Franstalige bedrijfsleidingen op de kleine bediende.
zo niet de arbeider. Het beoogt niet de verwijdering van het Franstalig kaderpersoneel
doch legt hen alleen de verplichting op Nederlands te spreken met hun ondergeschikten. Wat kunnen ze daar nu tegen hebben ?
Zo ze nog geen Nederlands zouden kennen,
kunnen ze het leren. Kaderpersoneel is daar
toch niet te dom voor ? En zo er vroeger onwil was kunnen ze die afleggen of een andere
job kiezen in hun eigen taalgebied.
We botsen hier op een ander verschijnsel.
Zijn de gastarbeiders slechts een voorwendsel in de ontketende hetze, het beruchte vrijheidsbeginsel is evenzeer een voorwendsel
Omdat men de ware reden niet durft verwoorden. En die ware reden is het taal- en
kultuurrasisme. Heel wat Franstaligen gaan
uit van de superioriteit van hun taal en kuituur tegenover de Nederlandse en velen
voelen zich vernederd wanneer ze Nede''lands moeten leren of spreken. De idee van
de Herrensprache en Herrenkultur is hen
niet vreemd. Velen onder hen zijn taairacisten. De blunder die ze hierbij maken beseffen ze niet omdat ze in het ghetto leven van
hun eentaligheid.
Het gaat vooreerst met de kuituren ongeveer gelijk met het verstand : iedereen ;s
ervan overtuigd dat hij er het meest van
heeft. Elke kultuurfiiosoof echter die de
Westeuropese kuituren kent en vergelijkt zal
zeggen dat die kuituren elkaar ongeveer
waard zijn, al heeft elke haar eigen kenmer
ken en klemtonen.
Elke ernstige filoloog zal u daarbij vertellen dat de Westeuropese talen, als taal, elkaar ongeveer waard zijn. Dat heeft inderdaad niets te maken met de verspreiding
van een taal. Een taal kent een grote ver-

spreiding als de landen, waar deze taal gesproken wordt, een sterke politieke en eko
nomische macht vertegenwoordigen.
De betrekkelijke vooruitgang van het Nederlands steunt op de stevige plaats van
Nederland in West-Europa en op het feit dat
Vlaanderen zijn plaats in West-Europa herovert. Iets anders zullen wij er niet achteizoeken. Wij Vlamingen verkiezen vele talen
te leren boven het ghetto van de eentalig
heid.
Omdat de Franstaligen echter de superioriteitsteorie niet meer durven naar voren
brengen daar die gekompromitteerd werd de
jongste tientallen jaren, grijpen ze naar het
magische woord vrijheid en geven er een
tegengestelde inhoud aan en wel die van
onderdrukking van de sociaal ondergeschikte
Het wordt bij hen waarachtig een tirannie
van de vrijheid in plaats van een echte vrij
heid.

incivisme
Waar de hetze achter een hoogst incivie<
en een haast misdadig karakter begint aan
te nemen, dat is waar ze erop gericht i.s
door een leugenachtige voorstelling van hei
dekreet buitenlandse beleggers uit Vlaanderen weg te houden. Niet dat het dekreet ons
niet wat geld waard is.
De verhoging van de bevoi-deringskansen
van de Vlaamse arbeiders en bedienden, het
voornaamste oogmerk van dit dekreet, is
ons wel geld waard.
De verdwijning van de koloniale toestand
waarmee ik bedoel bedrijven geleid in een

Het Bestuur van de Vl^-senaatafrektie protesteert met klem tegen de
flagrante inbreuk op het reglement
gepleegd gedurende de jongste senaatszitting.
In verband met de begrotingen die
volgens het nieuwe artikel 54 bis dienen rondgedeeld voor 30 september,
bij ontstentenis waarvan de senaat de
verantwoordelijke minister een nieuwe datum oplegt ;
klaagt de partijdigheid aan van de
voorzitter die weigert de rechten van
de Senaat te doen gelden en laakt
de meerderheid die zich willoos gedroeg ter zake,
vraagt zich af wat zin het heeft het
senaatsreglement
met eenparigheid
van stemmen en pas op 20 maart 1973
met voornoemd artikel 54 bis te hebben aangevuld, wanneer men het niet
eens durft toe te passen,
protesteert
eveneens geen stemming te hebben verkregen betreffende
de ontvankelijkheid van een motie
over het dekreet betreffende de vernederlandsing van het bedrijfsleven,
dekreet waarover alleen de Nederlandse Kultuurraad bevoegdheid heeft
en niet de Senaat.

geringschatting
Uit de flater van de minister bleek ook
zijn geringschatting van de Nederlandse Kultuurraad Zijn daad moest wel dienen om in
het slecht-voorgelichte buitenland de indru'.
te wekken dat de Vlamingen iets onredelijks
beslist hadden, daar waar ze slechts beoog
den een toestand in^ het leven te roepen,
zoals die overal in de omringende landen
bestaat
Kan de minister een verklaring geven voor
het feit dat hij, vooraleer zijn beslissing te
treffen, de voorzitter van de Nederlandse
Kultuurraad of de voorzitter van de bevoegde kommissie niet heeft geraadpleegd ' Hij
beweert immers veel eerbied te hebben voor
de Kultuurraden. Was dan die moeite te
groot ' Is het juist dat in het raam van de
samenkomsten van de vertegenwoordigers
van de francité ambassadeurs van die lan
den opgetrommeld werden om de minister
onder druk te zetten ?
Vreemde landen in het harnas jagen tegen
de eigen landgenoten is dat niet de inhoud
van het begrip incivisme '
Was de moeite ook te groot om zijn Ne
derlandstalige kollega's uit de regering te
raadplegen ' Zal de minister zich voortaan
ten minste schikken naar de adviezen van de
Kultuurraad of van de bevoegde kommissies
ervan of zal hij nog nieuwe pogingen doen om
de beslissingen en het gezag van de Nederlandse Kultuurraad uit te hollen ' Of zal hij
niet liever, om alle verdere moeilijkheden
met zijn taaigenoten te vermijden, voorstel
len om zijn ministerie te splitsen ? Wat voor
een federalist een juiste en konsekwente
handelswijze zou zijn !

schijnfederalisme,
geen xelftucht
Wanneer we uit heel de hetze van de
Franstaligen en uit de flater van de minister
een paar besluiten mogen trekken, dan vooreerst dat vele Franstaligen die zich federalist noemen en zelfs geen begrip hebben wat
federalisme juist betekent. En anderzijds dat
ze elke zelfkontrole verliezen wanneer e<-gens aan ongemotiveerde voorrechten van
het Frans geraakt wordt Nog steeds menen
vele Franstaligen dat de Vlamingen hun eigen
logische weg van de volledige vernederlandsing van Vlaanderen niet mogen gaan. Daar
waar ze er nochtans wel voor zorgen om bij
hen een praktische toestand in het leven te
roepen waardoor de eentaligheid van Wallonië beschermd wordt.
Zij blijven de mensen van de twee maten,
de mensen met de dubbele logika. Wat zij
mogen, mogen wij niet. Quod licet jovl, non
licet bovi.
Niettemin danken we hen en de minister
voor hetgeen ze ons de jongste weken hebben aangedaan. Zij zullen Vlaanderen alleen
gestijfd hebben onwrikbaar verder de weg te
bewandelen van de volledige ontkolonisering
Hun drukte en hun hetze zal verder onze koude kleren niet raken.
Wij zullen zo vrij zijn ons volk volledig te
bevrijden van elk Franstalig juk !

wim jorissen.

DE (RIISEN VIH INSEEIE

SCHOPE VUmERPElUTIE IN DE KAN»
benijden — interpelleerde over de betwiste aankoop van computers, door de regie van Posterijen toen Anseele daar nog als
minister de plak zwaaide.
VU-kamerlid Luk Vasteenkiste (Kortrijk) is reeds maanden
met deze zaak en ook met het RTT-schandaal bezig. Hij stelde
via het bulletin van Vragen en Antwoorden een hele reeks vragen aan de betrokken ministers over beide schandalen en verzamelde hierbij al heel wat gegevens, ook al luiden de antwoorden vaak ontwijkend of verklaarde een of ander minister zich
onbevoegd.

4»«****.

•(*•*

Voll<svertegenv\/oordiger Luk Vansteenkiste
Ook al is Anseele als minister afgetreden — zogenaamd om
gezondheidsredenen, in werkelijkheid onder druk van de oppositie, waarbij vooral de VU klaarheid in zijn beleid eiste — daarmee zijn het RTT-schandaal en de « surrealistische aankopen »
in de regie van Posterijen niet van de baan. Vandaar dat de VU
op de eerste normale vergadering van de Kamer, na de heropening van de zittijd, staatssekretaris Daems, die de post-erfenis
van Anseele moet torsen — waarvoor we hem trouwens niet

Het getalm en de ontwijkende antwoorden beu interpelleerde
Luk Vansteenkiste dinsdag dan maar staatssekretaris Daems.
Hij betoogde dat er voor miljoenen geld werd verspild In de
Posterijen met de aankoop van computers, die niet worden gebruikt en waarvan er zelfs nog niet eens uitgepakt zijn ! Men
kocht deze peperdure dingen aan zonder raadpleging van de
administratie en dus ook zonder te weten, of er wel personeel
was, dat deze computers kon bedienen. In dergelijke omstandigheden, aldus de interpellant, was de recente verhoging van de
posttarieven totaal onverantwoord.' Het kamerlid haalde hierbij
een nota aan van algemeen postbeheerder Struyf, die stipuleert
« dat er 1 miljard 300 miljoen nodig zijn om de fratsen van Anseele goed te maken ».
CVP-kamerlid Willems interpelleerde in dezelfde zin. Het antwoord van de staatssekretaris was eensdeels een klaaglied over
de talloze vragen, die op hem in deze zaken afgevuurd worden en
anderdeels een halve bekentenis : de administratie werd inderdaad niet geraadpleegd in de aankoop van computers (waarvan
het niet-gebruik trouwens nooit werd gelogenstraft). Hij kondigde
'dan ook saneringsmaatregelen aan en deed tot slot een beroep
op de goede wil van de Kamer, want het automatiseringsproces
van de posterijen is ingewikkeld, omdat o.a. « het kader kwalitatief en kwantitatief te kort schiet », geen kompliment voor dat
kader dat overigens door Anseele grotendeels zelf werd samengesteld en waarbij de bekwaamheid ondergeschikt was aan de
politieke kleur. Wat er met een verpolitiekt kader kan gebeuren
blijkt nu uit de nog niet helemaal opgehelderde computer-geschiedenis. De interpellatie Vansteenkiste heeft inmiddels de verdienste, Anseeie's verantwoordelijkheid te hebben doen erkennen,
want dat zit er in Daems antwoord wel in.
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DE NIEUWE START
Opiniepeilingen kunnen juist zijn ot onjuist.
De jongste gat ons geen verlies in aanmerking genomen het zeer hoog aantal onbeslisten.
Toch blokletterden die kranten, die vroeger nooit onze vooruitgang in vedette stelden, thans deze schijnbare lichte achteruitgang.

De bedoeling daarvan is duidelijk : ontmoediging zaaien.
Of we de peiling dan verwerpen V
Neen. Wij verkiezen het zelts de meest
ongunstige stelling onder ogen te nemen
om van daaruit een nieuw vertrek te nemen.
Wat ons interesseert is dat er inderdaad
een zekere ontevredenheid en een zekere
loomheid heerst in onze partijgelederen, wat

reirs tot Tn fiet nest van burgemeester Nots (Sch
,
_. betoogd. Verleden week
slaagde een groep Vlaamse betogers er in heibel te verwekken in de Schaarbeekse gemeenteraadszaal waar de Vlamingen nog steeds sis ' vreemden » worden behandeld. OnmiddelHik rukten de lijlwachten van Nols uit. Na enkele openspattende tomaten werden de manifestanten met een paar droge grepen aan banden gelegd. De kwaliteit van deze foto is niet
al te best, hij moest met een verdoken kamera en zonder flash geschoten worden...

maakt dat honderden die vroeger de Volksunie propageerden dit thans niet meer doen
en afwachten.
Een ramp is dit niet zo we deze mensen
opnieuw kunnen bezielen en dat kan.
Wat verlangen die gelegenheidspropagandisten ?
Vele gesprekken met hen hebben ons dit
doen inzien.
Een grotere aktiviteit en een scherpere
oppositie in Vlaams radikale zin, van de
partijleiding en van de mandatarissen op elk
vlak, naast het hertoetsen van een paar stellingen.
Wij zullen deze winter gebruiken om dit
zonder enig verder tijdverlies in orde te
brengen. Daar zullen we alles opzetten.
De verdeeldheid van de Volksunie is een
fabeltje. Schakeringen zijn er altijd geweest,
zoals die in elke partij bestaan waar persoonlijkheden samenwerken.
Onze volksnationale idee heett ons echter
uit alle horizonten samengebracht omdat
deze drijfveer ons bewoog. Zij blijft ons bewegen. De studie heeft echter de jongste
maanden te veel de bovenhand gehad op de
aktie.
En politiek is In de eerste plaats aktie en
propaganda. Daarmee hebben we vroeger
kunnen optornen tegen dagbladpers, radio
en T.V. die ons vaak doodzwegen.
Duizenden Vlaams-nationale krachten zetten zich toen in om dit euvel goed te maken.
Zij waren altijd ons kapitaal waardoor wij
tegen de unitaire krachten van pers, radio en
T.V. konden optornen.
De natuur bleek altijd sterker dan het
kunstmatige doodzwijgen, omdat niets zo
sterk is als de levende persoonlijke propaganda van overtuigden. Het komt er op aan
dit potentieel van propagandisten opnieuw
op gang te krijgen.
De partijleiding om te beginnen, de arrondissementen en de afdelingen daarnaast
moeten dit potentieel opnieuw bezielen.
De Vlaamse strijd is ver van voltooid. Zo
de Volksunie niet vooruitgaat boert de
Vlaamse Beweging achteruit, want kleurpartijen zullen de Vlaamse ontvoogding nooit
bewerken zonder onze krachtige druk.
Dat de CVP zich volgens « De Standaard •
verheugt over de geringere strijdbaarheid
van de Volksunie is de beste aansporing die
we kunnen krijgen.
Dit is een uitdaging die dient te worden
beantwoord.

w\m jorissen.

BRUSSEL
MOET
ONTVET WORDEN
De Gewestelijke Ekonomische Raad voor
Brabant publiceerde (oktober 1973J een belangrijk stuk « Proeve van eerste formulering,
door het sekretariaat-Generaal van de regionale opties voor Brabant in het kader van
het IVe plan (1976-1980) ».
Men kan moeilijk veronderstellen dat de
Gewestelijke

Ekonomische

Raad, die voor

de helft bestaat uit Brusselse afgevaardigden,

direkt de invloed van de Volksunie zou

ondergaan.
Wij citeren hier verder de passussen in
bedoeld stuk waarin de Raad uitdrukkelijk
tot het besluit komt dat de agglomeratie
Brussel niet moet uitgebreid worden en dat
men,

integendeel, aandacht moet wijden aan

de herwaardering van het grondgebied van
de agglomeratie :

over Brussel doet niets ter zake. Wat meent
men dat wij moeten doen ? Toegeven zoals
de kleurpartijen ? Wij denken er niet aan.
Wij hebben nog beginselen.
Ondertussen is het een feit dat de CVP
stelselmatig blijft toegeven op Vlaams gebied.
Zij heeft de Franse scholen in de Voer
toegestaan.
Zij durft de cijfers van de achteruitgang
van'de Vlaamse scholen te Brussel niet publiceren. De onnozele bewegingsstrategie
van Van Elslande en van de CVP met het
toestaan van de zogeheten vrijheid van het
gezinshoofd wordt zwaar afgestraft, zoals
wij het voorspeld hadden. Het werd rampzalig.
De Taalwet van 1963 op de gelijke ambtenverdeling te Brussel, die op 1 september j l .

diende uitgevoerd te zijn, werd niet toegepast noch door de minister van Binnenlandse
Zaken, Close, noch door de minister van
Volksgezondheid, de CVP-er De Saeger.
De stommiteit van de heer Eyskens wat
betreft de samenstelling van het schepenkollege in Hoofdstad-Brussel werd nog niet
goedgemaakt.
Het kerncentrum van Mol wordt mede
door de Vlaamse CVP-ministers onttrokken
aan de toepassing van het taaidekreet. De
CVP heeft als sterkste regeringsfraktie toegelaten dat het kernkabinet meer (-ranstaligen dan Vlamingen telt. Zij is er slechts met
2 leden vertegenwoordigd, net zoveel als de
PSC, die niet half zo talrijk is als de CVP.
Liever dan zich met de Vlaamse aangelegenheden bezig te houden wordt de CVP
geleidelijk weer de klerikale partij. De heren

De studie maakt ook gewag van de noodzakelijkheid om de landelijke gebieden te
beschermen :
— afremming
king :

« Wat de suburbane zone betreft is het
gewenst dat haar ruimtelijke uitbreiding zo
sterk mogelijk wordt afgeremd en dat een
grotere aandacht zou worden gewijd aan de
ruimtelijke strukturering van de reeds gesuburbaniseerde zone ".

van de fysische

verstedelij-

— geen versnipperde bebouwing meer toelaten ;
— bebossing van braakgronden ;
— bescherming van het landbouwareaal.

' — afremming van de ruimtelijke uitbreiding van de suburbane zone en, in de mate
waarin deze uitbreiding niet volledig kan
worden afgeremd, een verhoging van de
woondensiteit ».
' Voor wat Brussel betreft, is het gewenst
de vermindering van de bevolking tegen te
gaan. Hiervoor zou het nodig zijn de emigratie naar suburbane zones af te remmen. In
de mate waarin deze immigratie toch zou
plaatsvinden, is het gewenst te pogen de

KLERIKALER WEL MAAR NIET YLAAMSER
De onbekwaamheid van de regering steekt
zodanig de ogen uit dat niemand, en ook de
journalisten niet, ze kunnen verzwijgen.
Dat de journalisten van de kleurpartijen
dit echter zo maar niet kunnen schrijven is
zonder meer klaar. Zij moeten er alleszins
bijvoegen dat de oppositie uiterst zwak is.
Als ze dat doen kunnen ze ook rustig de
regering kritiseren.
Dat diezelfde journalisten met hun pet
gooien naar hun informatietaak en vaak niet
eens vermelden wat de oppositie doet. hoort
tot de Belgisch unitaire geplogenheden.
Slechts een paar kranten durven daar een
uitzondering op te maken.
Overigens moeten ze zich niet schijnbaar
ongerust maken over de Volksunie-oppositie
Dat het Rassemblement Wallon en het FDH
het niet eens zijn met ons over de Voer en

nieuwe immigranten beter In de hoofdstad
te integreren, om te voorkomen dat zij later
eveneens naar de randzone zouden uitwijken.
Anderzijds zou de immigratie van buitenlanders naar Brussel moeten worden afgeremd •>.
" De aangroei van het suburbaan gebied
van Brussel moet worden afgeremd en uiteindelijk worden stilgelegd. In de eerste
plaats moet verdere ruimtelijke uitbreiding
van het gesuburbaniseerd gebied worden
tegengegaan. Voor zover deze aangroei niet
volledig kan worden stopgezet is een aangroei binnen de suburbane zone te verkiezen boven een ruimteliike uitspreiding ».

— in zoverre zij nog vrije ruimten vormen
tussen hoofdassen van de verstedelijking in, moeten zij beschermd worden ;
— zij moeten zó ver mogelijk in de agglomeratie en het suburbaan gebied rond
Brussel blijven doordringen ;
— in deze open ruimten kunnen op goed
vooraf bepaalde plaatsen en onder strenge voorwaarden kernen voor aktleve rekreatle ingeplant worden, zodat voorkomen wordt dat tijdens de weekends de
uittocht naar de 'kust en de Ardennen
blijft aangroeien.

Elders lezen wij betreffende de pendelaars :

noemen zich zelf de enige verdedigers van
het vrij onderwijs, zij die dit altijd hebben
laten benadelen, ook toen ze de volstrekte
meerderheid hadden.
Slechts de Volksunie heeft altijd de volstrekte gelijke behandeling van vrij en rijksonderwijs voorgestaan.
De zwakheid van de CVP is weer eens
duidelijk gebleken bij de jongste regeringskrisis. Wat hebben ze eigenlijk te vertellen
in deze regering waarvan zij naar getalsterkte veruit de voornaamste groep zijn ?

Bitter weinig.
En op Vlaams gebied ?
Ongeveer niets.
Het blijven ruggegraatlozen.

" Een belangrijk deficit In arbeidskrachten
(34 % van de vraag], die het beroep op een
aanzienlijke massa pendelaars met zich meebrengt ; de verhouding is ongeveer van één
pendelaar voor twee tewerkgestelden, die in
Brussel Hoofdstad woonachtig zijn ».
De herwaardering van de eigenlijke agglomeratie wordt sterk in het licht gesteld :
' Dat in Brussel, de wens om de emigratie tegen te gaan een bijzondere inspanning
zal noodzakelijk maken op het vlak van de
huisvesting '.

m. van haegendooren,
wim jorissen.

senator.
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De Commissie van Openbare Onderstand van
de Stad Aalst heeft in haar

instellingen

vol-

gende betrekkingen opengesteld :
—

twee betrekkingen van verpleeghelpster

De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief worden gestuurd aan de V o o r z i t ter

van de

Commissie,

9 3 0 0 Aalst en dienen met

Gasthuisstraat
de

40,

bewijsstukken

u i t e r l i j k op 25 november 1973 ter bestemming
te z i j n .
Bijkomende i n l i c h t i n g e n z i j n op dat adres te
verkrijgen bij de personeelsdienst. (Tel. 0 5 3 /
223.92 - binnenpost
H. Barrez).

104, bestuurssekretaris
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Weieniicha(>peU)ke eiiK>Bra^, dyBamtsche opbouw van gegevens ea
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Schrijf na tn tegen attokeaprfit bij
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het antimilitarisme van
frans
van mechelen...
In naam van de Bond van
Grote en Jonge Gezinnen stuurde de voorzitter ons een paar
zelfklevers die slechts één soldaat per gezin willen. IMooi zo
Een oude eis : grote gezinnen
mogen
maatschappelijk nietzwaarder belast worden dan
andere. Maar waarom heeft
Frans van Mechelen tot hiertoe
steeds zijn mond gehouden bij
de bespreking van de begroting
voor Landsverdediging ? Zal hij
dit jaar « tegen >> stemmen ?
We willen hem nog een andere
tip geven : laten we slechts
verhoudingsgewijze tot het aantal Nederlandstalige opperoffieieren Vlaamse soldaten « oproepen »... Wedden dat vlug de
taalwetgeving terzake helemaal
zou toegepast worden!

/#

Hat jongerentijdschrift « Nieuw Vlaanderen » is hevig verontwaardigd
over de manier waarop de laatste maanden aan politiek wordt gedaan.
De politici zélf zijn verantwoordelijk voor de groeiende onverschilligheid
bij de jongeren voor de binnenlandse politiek.
Politieke schandalen komen aan het licht zonder dat de verantwoordelijken worden gestraft. Over de miljoenenverspilling op de RTT, waarvoor
de kleine man moet opdraaien, komt geen uitleg. Over Ibramco is men
nog steeds aan het studeren. Het taaidekreet op de vernederlandsing
van het bedrijfsleven, door het Kultuurparlement met eenparigheid gestemd, wordt door het unitaire parlement uitgehold.
De ministers veranderen van portefeuille als van kleren, alsot het
beheer van een departement geen enkele specialiteit vergt.
Dit alles én de huidige regering maakt de politiek en de politici ongeloofwaardig bij de jongeren. Het demokratisch verkozen parlement blljtt
als kerstekind toezien, zonder dat er Iets gebeurt.
Als de jongeren nog geloof willen hechten aan de demokratie dan moet
het parlement dringend een andere manier van werken aanlerer».

«
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He-

rent maakte dadeZondagavond 28 oktober horen we over de TV dat de CVP
én de Brazilietentoonstelling én
de toestanden in Portugal en
Griekenland laakt. Fraai en zogenaamd eigentijds. Over Chili
géén woord ! Inderdaad welke
rol speelde de Chileense kristen-demokratie in en tegen de
regering Allende ? Anderzijds
weten we dat haast 1/3 van de
mensheid leeft onder kommunistisch-diktatoriale
regimes.
Daarover geen woord. Het zou
nochtans logisch zijn het roven
van Jan Pallach's stoffelijk overschot uit het Praagse graf en
het foefje over Allende's zelfmoord aan mekaar te rijgen ?
En dan maar Wilfried Martens
horen praten over de « grote
opdracht » van de kristen-demokratische partij
in Europa...
waarbij wél over sociaal-ekonomische regio's werd gesproken
maar niet over de nationaliteitenproblemen van de tientallen
verdrukte volkeren ! Intussen
kongresseerde de PSC van Nothomb te Hoei en ontving er de
gelukwensen van Le Cannuet
uit Frankrijk ! Is dit dan de gesprekspartner binnen de Frankofonie-dromen van sommige PSCers ?
Het « zien-stemmen » van de
pertijgenoten was wel leuk...
Joz. Chabert leek zijn stemkaart
vergeten te hebben en koos
niet mee ! Foei — maar veilig.
Wilfried Martens verdween in
de koelissen bij kruciale stemmingen. Paul van den Boeynants
wilde natuurlijk Griekenland en
Portugal niet grieven enz...
En dan horen we Wilfried
Martens 's avonds over de radio vertellen over de eenheid
In de groep en over de wens
van de CVP steeds regeringspartij te blijven... We zouden
denken dat de CVP haar resoluties begraaft in de laatste
plooien van haar laatste kompromis.

belabberd
figuur
In heel de regeringsvorming
sloeg de CVP een belabberd figuur.
Hun opzet de zaak Anseele
te scheiden van de andere ontslagnemingen milslukte jammerlijk. Weer eens beten Leo Tindemans en Wilfried Martens,
die zich het monopolium van de
onderhandelingen
toegeëigend
hadden, in het zand.
Het kwam verder tot een potsierlijk
prestigegevecht
van
Tindemans ten behoeve van minister Van Elslande. Deze laatste, werd weinig vriendelijk ontvangen in Zaïre (een flamin !),

lijk
bruik

dankbaar
om

wraakte

de

«

•ikttkiir^

gege-

propagan-

da nuttig te gebrui•9

ken !

liep daardoor zwaar beledigd
rond en stuurde het ene telegram na het andere dat Buitenlandse Handel niet van onder
zijn vleugels weg mocht.
De CVP was zo overduveld
dat al hun ministers wegbleven
bij de lektuur van Leburtons
nieuwe regeringsverklaring.
De dag nadien hadden ze
echter het jasje weer gekeerd
en verdedigden ze braaf de heer
Leburton.

fabeltjes
« De Standaard » heeft weer
nieuwe ruzie ontdekt in de
Volksunie, dit maal tussen Jorissen en Lode Claes. De heer
Ruys heeft een zeer vlotte pen,
maar ook een even vlotte verbeelding. In zijn jeugd schreef
hij niet onaardige gedichten.
Zijn dichterlijk verleden speelt
hem nog geregeld parten zodat
zijn stukjes over kamerleden en
senatoren vaak aan het werk
van Goethe Dichtung und Wahrhelt doen denken.

nair In de Vlaamse Beweging,
naar uiterst progressieve bevechter van de kerkelijke invloeden in de CVP, flirten met
BSP-voorzitter Collard, voorstander van de pluralistische school
en van grote ruimheid Inzake
etische vraagstukken die zal
verstomd te kijken staan naar
de Wilfried Martens van nu.
Thans zoekt hij de schoolstrijd en wil hij de abortusdiskussie op de openbare markt
gooien. De ziel van het kind
wordt de ziel van het ongeboren
kind.
Kan Iemand op zo korte tijd
zo dikwijls eerlijk van mening
veranderen ?
Dan is hij wel erg onstandvastig en kan hij morgen weer
eens het tegenovergestelde vpr• n Hij is dus weinig geloofwaardig.
Ofwel kunnen de ideeèn hem
niet schelen en gebruikt hij wpt
hem dienstig schijnt om wat
' 'se? te boeken.
En dat noemt men politieke
windhanen.

NOOIT MEER OORLOG

blauwbaarden
De
dames lopen terecht
woest omdat de vrouwelijke
staatssekretarisssen buiten werden gezet in de regering. Leburton besliste zelf mevrouw
Petry te likwideren, Wilfried
Martens ruimde persoonlijk mevrouw Verlackt op, evenals
Marcelleke Van de Wiele. Vele
CVP-parlementsleden
liepen
boos rond omdat Wilfried \/lartens geen demokratie duldt.
Ze hebben van deze jonge
man nog alles niet beleefd. Wie
hem kent weet dat hij genadeloos is voor iedereen. Behalve
voor zichzelf.

Wie de ontwikkeling van de
CVPvoorzltter
heeft meegemaakt van barrikade revolutio-

ff
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BRABANT VOORAAN
verdeeldheid
Op het CVP-kongres werd
zeer verdeeld gestemd o.m.
over Brazil-Export, het afkeuren
van de regimes In Portugal en
Griekenland en over tal van andere punten.
In de pers lazen we zelfs dat
minister Van Elslande « lichtjes
geïrriteerd » vlak daarop de
zaal verliet.
Indien zulke dingen op een
Voiksun-ekongres zouden gebeuren zou de pers schrijven
over verdeeldheid in de Volksunie en zou men daar ganse
verhalen rond weven.
Bij de CVP is verdeeldheid
echter klaarblijkelijk normaal.

Er is wat meer beweging gekomen in de Top-20 van onze jublleumabonnementenslag : VU-provhioieraadslld Jan Caudron is zowaar weer
opgedoken onder de twintig toppers en staat 17e met 75 punten Onze
enige dame, Huguette Ingelaere utt Gent is van de zesde naar de vierde
plaats opgerukt. Is de kwantiteit er nog niet de kwaliteit is er In elk
geval, maar we vinden het spijtig dat de Vü-dames Huguette zo alleen
in de kou laten staan, al is dit beeld verkeerd ; want in werkelijkheid
zit onze tot nog toe enige vrouwelijke top-twintlger dicht bij zon. Toe
dames, trekt er een keertje of tien meer utt, aodat we weldra In de Top-20
wat meer EVA-namen zien opduiken.
Het puntental reikt al naar de 400, toch aan de top waar de gele t w l
Joris Depré nog steeds onbedrelgd leidt. Hij is de eerste van de zes
Brabanders in deze toplijst, waarin bovendien Brabant met de drie eerste
plaatsen gaat lopen en ook op plaats m. zes beslag legt Je kunt goed
merken dat Brabant in de frontlijn van de Vlaamse strijd l i g t maar dat Is
nog geen reden voor de andere provlncfes om In deze zo befangrfjke
abonnementenslag niet wat harder te gaan doorduwen. Tot de verhoogde
inspanning waartoe de kaderleden en propagandisten thans door de partijleiding worden aangespoord behoort zonder enige twijfel het intenser
werven van abonnementen op « WIJ ».
Komaan, jongens en meisjes, dames en heren, de handen uit de woawen, alleen of in ploegverband, om het even, het resuftaat teft en bet
eindresultaat van deze abonnementenslag moet binnen enkele maanden
denderend zijn Hoe meer verspreid, hoe beter verzorgd, zal « WIJ . een
geducht en welkom wapen zijn in de strijd die onafwrendbaar komt en die
we trouwens niet vrezen 1

TOP-20
zwakke fiquren
11
N O V E M B E R
V R E D E S D A G
J O N G E R E N
D I K S M UI D E

eindelijk wraak
geloofwaardig ?

heropgevist bi| de jongste verkiezingen. In eenkeer likwideren
durfde men hem niet omdat de
Brusselse aanhang morde.
Men zou hem echter wel treffen bij de eerste de beste gelegenheid. Die kwam nu en ze
werd prompt gebruikt.
Rik Fayat is de eerste 65-)arlge die bij de BSP met pensioen
wordt gestuurd.
De Rode Leeuwen worden
overgeleverd aan de klan van
Simonet.

Het Partijbestuur van de Volksunie besprak de pohtieke toestand r»a de
jongste regeringswijziging.
Men kwam tot de volgende konklusies :
1. Het feit dat alle vrouwelijke regeringsleden verwijderd werden en naar
verluid opgeofferd werden aan een provincialistische machtsverdeling
moet met aan de regering verweten worden doch uitsluftend aan de voorzitters van de CVP en de BSP.
2. Het hypokriete ontslag van de heer Ar»se9le, zogezegd wegens gezondheidsredenen betekent niet het einde van de RTT-zaak. Het volle licht
hierover moet In het parlement gebracht worden. En de Volksunie zal
deze aangelegenheid van zeer nabij blijven volgen.
3 De stellingname van diverse franstalige politic! I.v.m. het dekreet van
de vernederlandsing van het bedrijfsleven bewijst dat de hervorming van
de staat dringend opnieuw moet overdacht worden.
Het Partijbestuur van de Volksunie hoopt dat aHe vlaamsstrevende verenigingen zich dringend zullen bezinnen over de wijze waarop de Vlaamse
gemeenschap staatkundige vormen aanneemt. Een gebrekkige decentralisatie zal in geen geval leiden tot de vorming van een Vlaamse natie,
noodzakelijk voor de volte ontplooiing van de Vlaamse gemeenschap.
4. Het Partijbestuur stelt vast dat de regering zo voor afs na de jongste
wijziging een beek) vertoorrt ven fmprovfsatle en machteloosheid.
Bij dit alles komt dan nog het feit dat fci het aogenaamde kernkabinet
voor het Algemeen Politiek beleid de Vlamingen In de minderheid zijn.
Dat zulks anno 1973 nog mogelijk is bewijst hoezeer Vlaamse machtsvorming op politiek terrein noodzaketfjk la.

Wie ook gelukkig was eindelijk zijn volle wraak te kunnen
nemen was Jos van Eynde.
Tegen zijn zin waren de Rode
Leeuwen nog opgekomen bij de
vorige verkiezingen.
Als eerste straf werd gezel
Fayat die zijn zetel verloor niet

De CVP heeft onder leiding
van Wilfried Martens en Leo
Tindemans ontstellend zwak gegemaneuvreerd bij de samenstelling van het kernkabinet.
Hoewel zij meer dan dubbel zo
sterk is als de PSC hebben ze
toch twee Franstaligen (Van
den Boeynants en Hanin) in het
kernkabinet
aanvaard
tegen
twee CVP-ers (Tindemans en
De Saeger). Het gevolg daarvan
is dat de Vlaamse meerderheid
thans in het kernkabinet een
Vlaamse minderheid is : 5 tegen
4. Bij die Franse meerderheid is
er dan nog de eentalige eerste
minister die dubbel telt.
De CVP is gebleven wat ze
altijd was en wel altijd zal zijn:
karakterloos op Vlaams gebied.

1.
2.
3.
4.
5.
ó.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Joris Depré (Tervuren)
Jef Vinex (Erps-Kwerps)
Richard Vinex (St. Kwintens-Lennfk)
Huguette Ingelaere (Gent)
De Ranter René (Oostakker)
André De Volder (Leuven)
Albert Aendenboom (St. Niklaas)
Gilbert De Caluwé (Melsele)
Cis Nauwelaerts (Duffel)
Jef Nagels (Oostende)
Jaak Indekeu (Peer)
Jozef De Meyer (Heverlee)
Frans Van Dessel (Mijlen)
Renaat Vanheusden (Hasselt)
15. Jozef Labaere (Kortrijk)
16. Jo Belmans (Geel)
17. Jan Caudron (Aalst)
Marcel Scheys (Lubbeek)
19. Ferre de Beuckelaer (Kontich)
20. Maurits Remans (Zonhoven)

325
235
209
155
150
145
132
130
121
120
102
100
84
84
82
81
75

75
74
72

/
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portugees - fimor,
een kolonie
waarover men
weinig hoort

de wereld

I

Timor is het grootste van de Kkitae
SundaEiUanden. H ^ west9l$cd gedeel»
te maakt deel aft van de r ^ b t t e k tndonesïë, het ocw*ell}l«e gedeelte sedert
1586 van Portugal. Deze Portugese
provincie heeft een oppervlakte van
+ 15,000 km2 en telt rt»hn etOXOO inwoners. Belangrijk zlfn da veestapel
en de uitvoer van koffie, rubber, copra en was. De havenplaats Wfl G«
duizend inwoners^) Is de hoofdsted.
i

Kort na de onafhankelijkheid \«an
Indonesië heeft men zich de vraag gesteld of Indonesië Portugees-Timor zou
gaan annexeren. Militair gezien zoa
dat niet moeilijk zijn geweest.

VAN HET SLAGVELD
NAAR DE GROENE TAFEL?
CArgos) Overal heerst opluchting na het staakthet-vuren in het Nabije Oosten. Op militair vlak
werden inderdaad belangrijke stappen gezet naar
de vrede. Maar over de politieke ontwikkeling blijft
het voorlopig... scepticisme geblazen. Op het ogenblik is een permanente vredesregeling nog toekomstmuziek. In het Nabije Oosten hebben de supergroten te veel verwaarloosd, te veel van wat ze
deden berustte op lukrake improvisatie, op verkeerde benadering van de werkelijkheid. De « onwetendheid n van de supergroten was ergerlijk groot.
Over het versagen van zowat ale inlichtingsdiensten zullen later lijvige boeken worden gepleegd.
Waar was de fameuze CIA ? Ook haar legende
heeft een forse deuk gekregen. Waar waren de
politologen, de polemologen en andere futurologen
« die alles van te voren weten » en die op hoge
posten mede beslissen over de toekomst van de
wereld ? Ook zij hadden nergens onraad bespeurd.
Ook zij hebben zomaar berust in het vastgelopen
status-quo van 1967. Intussen durfde (of wilde ?)
het Westen niet zien dat de Sovjets stelselmatig
hun « Arabische positie » versterkten, dat ze hierbij rekenden op de ontspanningspolitiek van NixonBrezjnev. Waarvoor ontspanningspolitiek al niet
dient ! Zowel te Washington als te Moskou vertrouwde men op de rode telefoon : Washington was
nog niet hersteld van zijn Vietnamees avontuur en
werd om de haverklap gekonfronteerd met de Wa-

harde lijn ?
In een verdere toekomst zal de nagestreefde
permanente vredesregeling moeten uitgaan van pen
resolutie van de Veiligheidsraad (22 nov. 1967)
waarvan de kern op een paar aksentsverschuivingen
na ook bij de jongste interventie van dit hoog gezagsorgaan gehandhaafd bleef : Israël moet (de)
bezette gebieden ontruimen. Het probleem van de
Palestijnse vluchtelingen moet zijn beslag krijgen.
Het scheepvaartverkeer in de regionale wateren
moet vrij zijn en de
Arabieren
moeten de
soevereiniteit en o n s c h e n d b a a r h e i d van
Israël erkennen. In bedoelde rezolutie eisen de
Arabieren dus de ontruiming door Israël van alle
sinds 1967 veroverde gebieden : de Sinai, de westelijke Jordaanoever, het oostelijk deel van Jeruzalem en de Golan hoogten. Hiervoor kregen /e
toen de steun van de Sovjetunie, en van een groot
deel van de derde wereld. Hoe de Israëli's hier
vandaag over def>ken blijft alsnog een raadsel. Voorzeker hebben • de valken > aan invloed gewonnen.
De doelmatigheid van een bufferzone (de bezette
gebieden) heeft nu ook « de duiven > overtuigd.
Toch menen optimisten dat Israël tot toegevingen
bereid Is In ruil voor een door de supergroten gewaarborgde erkenning van zijn soevereiniteit. Van
hieruit vertrekt dan het optimistisch vermoeden dat
Israël zal Instemmen met het ontruimen en afstaan
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vredesv^ïdrag dat met hun verzuchtingen geen rekening zou houden Dan zullen de Palestijnen ook
blijven terrorizeren — een bezigheid die ze trouwens van Wladimir Jabotinsky en zijn onverbiddelijke Haganah hebben geleerd ! Als de Palestijnen
eens te meer in de kou blijven staan ontstaat voor
hen een situatie erger in haar gevolgen dan de
bloedige repressieoorlog van Hoesein m september
1970. Daarom allicht is hun verzet tegen dit staakthet-vuren zo solidair.

totale overwinning onmogelijk
In weerwil van hun enorm engagement (wapens,
geld, morele steun) hebben de supergroten hun
ontspanningspolitiek niet uit het oog verloren. De
bittere les uit de « verzoendagsoorlog » is wel
(vooral voor de Israëli's I) dat een totale overwinning in lokale oorlogen onmogelijk is geworden.
Hieruit volgt dan dat dergelijke oorlogen gewoonlijk niet op een vredesverdrag maar op een wapenbestand eindigen. Die supergroten zijn immers niet
zo sterk dat ze de oorlogvoerende partijen een
Diktat kunnen opdringen. Anderzijds staan lang
niet alle Arabische staten onverdeeld achter het
bestand. Syrië heeft al laten weten dat het niet gediend is van een pax americana. Als Gadaffi fde
stoere woestijnman Is al naar Kaïro geweest) zich
verder opwerpt als verdediger van de Palestijnse
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Niet zonder bezorgdheid ziet men
in Indonesië de aanwezigheid van de
Sovjetrussische vloot in de Indische
Oceaan. Zullen de Russen op Timor
een « bevrijdingsbeweging » in het
leven kunnen roepen, die op haar
beurt dan weer de hulp van de Russen
zou inroepen ?
1

TIMOR

AUSTRALIE

.1-

Indonesische kranten
herinneren
aan de plannen van de Russen om op
Ambon (tussen Timor en Nieuw-Gulnea) een instituut voor zeeonderzoek
op te richten dat een beetje op een
gekamoefleerd marinesteunpunt lijkt...

PORTUGESE VERKIEZINGEN
(Argos) Om de vier jaar lost de Portugese regering even haar greep op da
censuur Voor de duur van een korte verkiezingskampanje heerst daar een regiem
dat aardig op Westeuropese, demokratische voorbeelden geKjkt. Zo is het ook
geweest in de verkiezingskampanje die aan de pariementsverklezingen van 28
oktober jl. voorafging. Wat de uitslag betreft werd evenmin afbreuk gedaan aan
een « lofwaardige » traditie, die wil dat de regeringspartij als overwinnaar uit
de stembus komt. De vergelijking met voorgaande verkiezingskampanjes gaat
kompleet op : ook ditkeer viel op de verklezingsdag niets te bespeuren van een
georganiseerde oppositiepartij met programma's en kandidaten. De regeringspartij van Caetano had weer eens het eerste en het laatste woord. Wei mocht
de oppositie tijdens de kampanje vrij rumoerig te keer gaan. Die partij Is de
CDE en haar meest aktieve organisatoren en « kandidaten » worden vaag als
kommunisten omschreven. De partij beperkt haar distrikten tussen Sekubal en
Porto tot een totaal van zevenentwintig. Maar in extremis (op de vooravond van
de eigenlijke verklezingsdag) verdwijnt ze bruusk naar ondergrondse verblijfplaatsen, trekt haar kandidaten uit de politieke cirkulatie terug en maant haar kiezers
aan, om zich bij de verkiezingen te onthouden. Toch Is die door de oppositie
gevoerde verkiezingskampanje niet zinloos. Hij biedt nl. een unieke gelegenheid om nieuwe ideeën naar de openbare mening door te spelen. En verder reiken
de aspiraties van die CDE voorlopig niet.
in de regeringspartij is sinds 1969 ook een en ander veranderd. Onder haar
kandidaten was er vier jaar geleden nog een liberale vleugel die zelfs 30 mandaten behaalde. Ook die liberalen zijn nu verdwenen tengevolge van de met
de dag harder wordende politiek van Caetano. Men vraagt zich af waarom die
Caetona zomaar de verwachtingen van zijn « linkse >> aanhangers verbrijzelt. De
man spreekt alleen nog van zendingsbewustzijn, van trotse vastberadenheid om
op te tornen tegen de hele wereld... ofwel als korporatieve, anti-marxistische
staat, ofwel als maritieme mogendheid. Zonder verpinken stelt hij dat Portugal,
moclit Caetano ooit verdwijnen, zou verworden tot een verlengstuk van Spanje.
Zo krijgt hij weer de patriotten op zijn hand. Toch zijn lang niet alle Portugezen
zo patriottisch bewogen. Uit de jongste demografische statistieken moet blijken
dat in 1972 slechts tienduizend Portugezen bereid waren om in Angola of Mozambique het Rijk te helpen schragen. Wel emigreerden er over diezelfde periode
5400 naar Europa en Noord-Amerika. Hierbij komt nog de illegale emigratie naar
Frankrijk die op 100.000 wordt geraamd. Een jaarlijkse aderlating dus van meer
dan 150.000 meestal stemgerechtigde burgers wat uiteindelijk niet in het voordeel van het regiem uitvalt. Maar tegen dit tempo kan Caetano het nog wel best
een kwarteeuw uithouden...

EUROPA'S FALEN

tergafe-perlkefen van zijn president. Te Moskou Ket
men maar betijen omdat dit internationaal immobilisme de Russische streefdoelen diende.
De gevolgen van die houdifig zjin erg genoeg :
een verschrikkelijke oorlog en de omstandigheid aat
nu zal moeten onderhandeld worden in de nare
nabijheid van duizenden gesneuvelden. Aan autentieke onderhandelingen Is men trouwens nog niet
toe. Vooreerst moet men nog timmeren aan het
wapenbestand zelve. Er waren al bestandsschendingen bij de vleet. Israël beschuldigde het omsingelde derde leger ervan met tanks de Israëlische
troepen te hebben aangevallen... In die samenhang
wordt lustig geraadseld over de reden van de
alarmtoestand die Washington voor zijn over de
hele wereld verspreide legereenheden afkondigde.
In weerwil van tegenstrijdige beweringen mag men
aannemen dat de Israëli's zoals in 1967, toen ze
de Golan hoogten in strijd met een Uno beslissing
veroverden, ook nu weer van het staakt-het-vuren
hebben geprofiteerd om hun jongste veroveringen
nog extra uit te breiden. Hun « bruggenhoofd » op
de westelijke kanaaloever was in de eerste uren
nl. het staakt-het-vuren een brede strook geworden
waardoor het derde Egyptische leger van zijn vitale
verbindingen was afgesneden, Premier Brezjnev
was door die voor zijn verbondenen ongelukkige
ontwikkeling dermate verontrust dat hij zich prompt
tot Washington heeft gewend om de Israëlische
opmars een halt toe te roepen... Na het wegebben
van de internationale spanning zal men voor dit
derde leger een politieke oplossing moeten vinden.
Israël zal de westelijke kanaaloever alleen prijsgeven als Egypte zijn veroverd deel van de Sinaai
ontruimt..

van de Sinal, zortder Sjarm-el-SJelk weliswaar en
zonder de Ingang van de Golf van Akaba. Die optimisten zien Israël al afstand doen van de westelijke
Jordaanoever, op een velligheidsgordel na. Jeruzalem zou Israëlisch bezit blijven en Jordanië zou
toegang krijgen tot de heilige plaatsen van c'e
Islam. Aan de Golanhoogten zou niet worden geraakt en de vroeger door Egypte gekontroleerde
Gazastrook zou nu door Israël worden geannexeerd.
Tot zover de optimisten. Hoe de pessimisten denken hebt u al geraden : nu de Israëli's hun vierde
oorlog militair hebben gewonnen zijn ze minder
dan ooit tot belangrijke toegevingen bereid. Het
parool van de Israëli's is nu : hier staan wij, iVij
kunnen niet anders. Een stukje Sinai, tot daar nog
aan toe, maar eis niet dat we zelfmoord plegen.
Tussen ons en het defaitisme rijzen de schimmen
van onze doden. Verder moet ook de Israëlische
kieer zijn woordje meespreken als hij in december
e.k. naar de stembus gaat...
Buiten de territoriale puzzel is daar ook nog het
Palestijnse vraagstuk. Het dokument van de Veiligheidsraad gewaagt wel van de Palestijnse vluchtelingen maar zwijgt in alle talen over het organiseren van een Jordaanse staat waar de sinds een
kwarteeuw (1948) In Arabische vluchtelingenkampen verkommerende en in Israël gediskrimineerde
Palestijnen (twee miljoen !) een menselijk bestaan
moeten leiden. Zullen de belangen van het Palestijnse volk geofferd worden voor de Russisoh-Arabische verstandhouding, voor de ontspanning tussen
Washington en Moskou ? Zodoende Hijft een belangrijk knelpunt van de konfijktsituatie bestaan.
Dan hebben de Palestijnen ook niets te verwachten
van een door de Veiligheidsraad afgedwongen
staakt-het-vuren, no^ «linder van een gebeurlijk

belangen zal Sadat van Egypte hem schoorvoetend
moeten volgen. Hoe onder dergelijke omstandigheden het recht van Israël op een gewaarborgd
bestaan uit de bus moet komen staat vandaag nog
niet in de sterren geschreven. Misschien zullen
Russen en Amerikanen zelf de leiding moeten
overnemen en afdalen naar de kern van een met
ressentiment geladen affaire waar u'teindelijk over
de toekomst van een fundamentele vredesregeling
wordt beslist.

diplomatieke winst
Inmiddels zijn de Blauwhelmen weer op het toneel verschenen. Men zoekt naar een evenredige
verdeelsleutel om alle lidstaten uit Oost en West
hun pretje te gunnen. Alleen de vijf permanente
leden van de Veiligheidsraad zullen er niet bijzijn.
Naar Israëlisch inzicht gaat het hier om een streefdoel van de Sovjetdiplomatie. De Uno-vredesmacht
is in Israël nooit populair geweest. Daar komen de
blauwhelmen over als de voorposten van een internationale, anti-joodse samenzwering. De Israëli's
zijn ni. erg op hun hoede. In weerwil van geruststelende Israëlische "erklaringen geloof ik niet dat
Israël er iets voor voelt om de Egyptenaren die
militair werden verslagen nu een politieke overwinning te gunnen. Aan de andere kant blijft het
zo dat Sadat van Egypte met zijn veldtocht meer
heeft bereikt dan de supergroten met hun kalmeeren bevriezingspolitiek. Hij heeft de problemen van
het Nabije Oosten geaktualiseerd. Dit is alvast een
winstpunt. Ten slotte kan alleen de toekomst uitmaken of dit diplomatiek winstpunt, verworven *en
koste van duizenden jonge mensen, voor de Arabische wereld ook konkrete voordelen inhoudt.

(Argos) De vierde oorlog tussen
Israel en de Arabieren heett op
ontstellende wijze duidelijk gemaakt hoe hulpeloos Europa m krizistijd aan de rand van het internationaal gebeuren opereert. Niet
een keer werd Europa door de groten ernstig bij het beraad betrokken. Terwijl Kissinger en Kosygin
hun « advies » aan de oorlogvoerenden overmaakten kon Europa
nauwelijks zijn genoegen verbergen over het teit dat het hele konflikt weer eens buiten hen om
werd beslecht. Uitgaande van die
nieuwe ervaring kan men zich wel
afvragen of Europa nog ooit een
rol zal spelen bij de opbouw van 'n
internationale vredespolitiek. Het
politiek gewicht van het oude vasteland staat zeker in scheve verhouding tot zijn ekonomische betekenis. Europa moet nodig gaan beseften dat het met opgaat te klagen over de « willekeur » en de
« kolonialistische aanpak » van de
supergroten als het zelt alsmaar in
de schaduw gaat staan. Bovendien
is Europa terzake van het ArabischIsraelisch kontlikt met eens zo onschuldig als op het eerste gezicht
wel lijkt. Men zal zich herinneren
dat het Britten waren die tijdens
WO II de kool en de geit wilden
sparen en precies hetzelfde beloofden aan Arabieren en Joden.
Uit zoveel onoprechtheid kon met
goeds voorkomen. Men denke ook
aan de verbitterde strijd die Fransen en Engelsen met elkaar hebben gevoerd om het gebied tussen

Nijl, Eutraat en Tigris. Zou het daarom vermetel zijn aan te nemen
dat de super-groten van vandaag
veel hebben geleerd van het oude
Europa, dat nu zo schuchter staat
toe te kijken ?
Op die vierde Arabisch-lsraelische
oorlog heett Europa gereageerd
met een houding van welwillende
neutraliteit. Maar een neutraliteit
die ahw zichzelf proklameert en
verder niets onderneemt wordt algauw
ongeloofwaardig.
Europa
stelt weliswaar dat de Joden recht
hebben op een eigen staat, maar
het heett verzuimd dit duidelijk te
maken voor de Arabieren. Het heett
ook nagelaten naar een oplossing
te zoeken voor het Palestijns probleem. Beseften wij hier wel voldoende dat de Palestijnen precies
door het tot standkomen van die
Joodse staat zo onmenselijk hebben geleden ? Wij zijn er anders
al gauw bij om de Palestijnen met
• bandieten » en • terroristen » te
identificeren. Nooit heett Europa
erop gewezen, ook niet na de zesdaagse oorlog van 67 dat een
« vrede door geweld » nooit duurzaam is geweest en dat een te
harde Israëlische politiek en het
vasthouden aan veroverd Arabisch
gebied de vrede van Israel zelt in
gevaar kan brengen. Men spreekt
veel van Europese integratie, terwijl niets te merken is van een uniforme Europese retleks ten opzichte van stridente internationale problemen.
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kongresbijdrage

hebben wij een beeld geschetst
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van de demokratische opvattingen
in het beleid van de gemeenten
— basiscellen van onze gemeensehapsstruktuur — en van de interkommunales.
In de optiek van de Volksunie is de
daarop volgende bestuurslaag deze
van het gewest Vlaanderen, en als
derde

bestuurslaag

het federale

bondsgezag.
Hoe naar het inzicht van de Vlaamsnationale

partij

deze

beide

be-

stuursgeledingen dienen gestruktureerd willen wij in onderhavige bijdrage nader toelichten.
De VU-opvattingen

VU. kongres
24 en 25

terzake zullen

een belangrijk element in het debat
worden zodra de regering de voorziene gewestvorming zal aanvatten.

november 73
Oostende

EEN MODERNE PARTIJ
EEN ECHTE DEMOKRATIE
EEN VLAAMSE STAAT
demokratie op
gewestelijk
vlak
Het oprichten van gewesten
in België heeft slechts zin wanneer zij leiden tot zelfbestuur
van Vlamingen en Walen en tot
een betere demokratie.
Men moet er bijgevolg zorg
voor dragen dat de politieke besluitvorming en het bestuursapparaat in het Vlaamse en het
Waalse geveest niet bezwaard
worden door de fouten van het
huidige parlementaire systeem
maar van meetaf-aan kans biedt
op de opbouw van een betere
demokratie.
Daarom zijn wij van oordeel
dat in het Vlaamse en het Waalse gewest een gewestraad
rechtstreeks
moet
verkozen
worden volgens het proportioneel systeem en het eenkamerstelsel. Het aantal leden van
deze Gewestraad moet niet té
talrijk zijn, zij mogen géén andere politieke mandaten bekleden,
uitgenomen
gemeenteraadslid. Zij moeten behoorlijk
vergoed worden.
De verkiezingen voor de gewestraad vallen In principe
niet samen met de verkiezingen
voor het rijksparlement.
In ieder gewest moet een gewestelijke regering aangesteld
worden. De formateur van deze
regering moet worden gekozen
door de Gewestraad. Hij stelt
zijn regering samen, die onderworpen wordt aan het vertrouwensvotum van de Gewestraad.
De Volksunie verzet zich tegen

de toevoeging van een minister
van de centrale regering aan de
gewestelijke regering.
De ambtenaren van de gewesten moeten benoemd worden
door de gewestelijke regering
volgens objektieve normen en
onder volstrekt toezicht van het
Vast Wervingssekretariaat. In
een overgangsperiode kan voorzien worden in de overheveling
van de provinciale administraties en van delen van de bestaande kaders van de rijksadministratie.

op het
parlementaire
vlak
Op parlementair vlak is de
Volksunie van oordeel dat het
huidige tweekamerstelsel achterhaald is, en dat in een federale staat de rol van de Senaat,
paritair samengesteld uit afgevaardigden van het Vlaamse en
het Waalse gewest, moet herzien worden. De Senaat zou
geen wetgevend werk verrichten maar optreden als bezinningskamer met het recht een
tweede lezing aan de Kamer
van
Volksvertegenwoordigers
op te leggen.
De Volksunie
meent
dat
voortaan de regeringsformateur,
tevens kandidaat eerste-minister, door het parlement moet
verkozen worden. De formateur
stelt zijn regering samen en
onderwerpt ze aan het vertrouwensvotum van het parlement,
waarna de regering door de koning wordt aangesteld.

•i

De Volksunie heeft reeds
meermaals aangeklaagd dat de
parlementaire demokratie voortdurend verder wordt uitgehold
door de miskenning van de werkelijke rol van het Parlement,
door de onvoldoende materiële
voorzieningen,
noodzakelijk
voor een efficiënte parlementaire werking en door onvoldoende
informatie
naar buiten. De
Volksunie wil een algemene
herwaardering van de politieke
werking van het Parlement. Zij
verwijst in dit verband naar
haar Kongres van 1969 en naar
het onlangs geformuleerd voorstel tot her\\'aardering van de
parlementaire funktie.
Haar voorstellen in dit verband zijn de volgende :
1. Inzake de bevoegdheid van
het Parlement moet alle beslissings- en kontrolerende bevoegdheid terug onder de bevoegdheid van het parlement
wordt geplaatst.
De nationale overlegorganen
mogen slechts advies verlenen
en het parlement dient uiteindelijk te beslissen.
2. Inzake de rekrutering en de
verkiezing wil de Volksunie :
• een betere verdeling van de
lijststemmen zodat het gewicht
van de voorkeurstemmen beter
kan spelen :
• een vernieuwd kiesstelsel
met grotere kiesomschrijving
en een nationale apparenterlng ;
• een stelsel waarbij de initiatieven van de oppositie (moties, interpellaties, voorstellen)
op gelijke voet worden gesteld
met die van de regering ;

# een stelsel waarbij de regering door het Parlement kan verplicht worden haar beleid te
wijzigen zonder ontslag te nemen.
3. Wat betreft de informatie en
de werkingsmogelijkheden wil
de Volksunie een totaal inkijkrecht van de parlementairen in
de boekhouding van ministeries, rijksdiensten en parastatalen, de oprichting van een informatiepool in het parlement
en betere informatiemogelijkheden voor het parlementslid.
De Volksunie is tevens voorstander van een^terke beknotting van de kumulaties bij parlementairen.
De misbruiken inzake sociaal
dienstbetoon moeten worden
weggewerkt via rijkscentra voor
maatschappelijke
dienstverlening.
4. De kontrolerende bevoegdheden van het rekenhof moeten
worden uitgebreid in de zin van
ruimere bekendmaking van verslagen, rapporten, e.d., en in
het uitwerken van mogelijkheden om bij voorbaat op te treden.
5. Wat betreft de Informatie en
de inspraak van het volk dient :
# een ombudsman aangesteld ;
# meer open informatie gegeven via rechtstreekse tv-uitzendingen, verplichte
objektieve
verslagen van het parlementswerk en duidingsprogrammas
na het nieuws.

[Volgende week demokratie op
sociaal en ekonomisch vlak)

11 november 1972 betekende een reuzesukses voor de vrouw in de Passage 44 te
Brussel. Dit jaar neemt PAG-Antwerpen (pluralistische aktiegroep voor gelijke rechten
van man en vrouw) het initiatief voor een
gelijkaardige V(rouw)-dag in de marmeren
zaal en foyer van de dierentuin. Deze dag
gaat door onder het motto : « 1973 jaar van
de rechtvaardigheid... Ook voor de vrouw? ».
Alhoewel op kleinere schaal belooft het even
boeiend te zijn. Talrijke vrouwenorganisaties
verlenen hun medewerking van 10 tot 18 u.
non-stop rechtdoor. Iedereen is welkom. Het
hele gezin kan er zijn gading vinden. Man
en vrouw zullen heel wat vragen beantwoord
krijgen in de informatiemarkt, terwijl een oppasdienst voor de kinderen zorgt en hen
gratis rondleidt in de dierentuin.
De informatiemarkt wordt ondergebracht
in de marmeren zaal. De bezoeker vindt er
o.m. stands over Opvoeding en Onderwijl
waar het eeuwenlange vastgeroeste rollenpatroon, waarin man en vrouw verankerd zitten, uit de doeken gedaan wordt. Bij de
Werkende Vrouw kan er uitgebreid gepraat
worden over gelijk loon voor gelijk werk.
gelijke promotiekansen en over de voor- en
nadelen van het thuisblijven of het buitenshuis werken. Vergelijkende cijfers worden
gegeven bij de Vrouw in het Openbare Leven. Waarom is zij zo zeldzaam vertegenwoordigd als burgemeester, senator, volksvertegenwoordiger, enz. ? Wie graag wil weten waar de Vrouw in de Filosofie staat
wende zich tot de desbetreffende stand. Bij
Vrouw en (on)Recht kunnen vragen gesteld
worden over het huwelijksgoederenrecht, huwelijksrecht, erfrecht. Wat met de alleenstaande vrouw en ongehuwde moeder ?
Waarom wordt in de meeste geschiedenisboeken de rol verzwegen die de Vrouw in

de Geschiedenis gespeeld heeft ? De eenzaamheid en het isolement waarin de huisvrouw geraakt is remmen zo dikwijls haar
persoonlijkheid. Hoe zij die muur doorbreken
kan is een vraag waarop antwoord gevonden
wordt in de stand Huisvrouw-Thuisvrouw.
Altijd weer opnieuw maakt de reklame misbruik van de vrouw door haar voor te stellen
als een objekt. Altijd weer opnieuw stelt de
reklame haar voor als jong en mooi. De
vrouw die niet meer aan dat type beantwoordt is een wegwerpvrouw. Over seksuele
opvoeding en voorlichting zal er ook grondig
gediskusieerd en alle mogelijke informatie
verschaft worden.
Al deze informatie wordt aangevuld met
een boekenstand voorzien van diverse werken over feminisme, huwelijk, emancipatie
enz.
Het kan natuurlijk niet alleen bij in- en
voorlichting blijven. In foyer en restaurant
staan bereidwillige vrouwen ter beschikking
voor dorstige of hongerige bezoekers. Aan
het nuttige wordt ook het aangename gepaard. Jeanne Brabants met haar leerlingen,
het kabaret « Melopee », Monique Steens
met ' Dansa Rythmica » verlenen hun medewerking. Tereza Van Marcke en Yvonne
Lex dragen voor. De mime Lucia Van Aerschot
toont haar kunsten enz. enz. De prestatie
is in handen van Sonja Cantré.
In- en uitlopen staat iedereen vrij. Degenen die verleden jaar in Brussel waren, weten hoe het even gezellig als leerrijk was.
Bij deze gelegenheid zal er ook geprotesteerd
worden tegen het wegvallen van de twee
vrouwen uit de regering. Wij zijn overtuigd
dat ook deze maal de zalen te klein zullen
zijn.

hilda uytterhoeven

1973
lAAR VAN DE RECHTVAARDIGHEID
OOK VOOR DE VROUW?
• Man-Vrouw-Maatschappij . (M-V-M), vierde op zaterdag 27 oktober te Amsterdam haar
vijfjarig bestaan.
De aktiegroep kwam tot stand in 1968,
het jaar dat zoveel kontestatie West-Europa
door elkaar schudde. Terwijl echter heel wat
van de alternatieve organisaties even vlug
weer verdwenen als ze waren verschenen,
bleef M-V-M bestaan, doorheen alle stormen
van ideologische konfrontaties en aktie-diskussie-tegenstellingen : misschien wel omdat
M-V-M aan zo'n werkelijke noodzaak beantwoordde. De eerste bestaansreden van de
groep was de gehuwde vrouwen, die uit werken wilden, te steunen. Later bezorgden allerlei nieuwe ideeën en hun konkrete uitwerking M-V-M een ruimer werkbasis ; denken we maar aan de « Marie wordt wijzer kampanje, die tot doel had de schoolmeisjes
aan te zetten, een degelijk beroep te leren.
Hiermee strekte M-V-Ms invloed zich tot
Vlaanderen uit, want talrijke gelijkgezinde
vrouwengroepen namen de aktie over.
Het merkwaardige aan M-V-M is dat ook
heel wat mannen in de werking zijn betrokken, en ook heel wat oudere vrouwen, wat
we tijdens de grote vergadering in de Koningzaal van . Artis » te Amsterdam konden
vaststelen. Dat méé-doen van oudere dames
kan je uit de konkrete doelstellingen van de
vereniging verklaren (vrouwen met jaren ervaring laten zich zomaar op sleeptouw nemen) en ook uit de feministische traditie in
Nederland. In een tentoonstelingszaal kon je
uit alerlei archiefstuken opmaken dat de Nederlandse vrouw ongeveer tachtig jaar aktief
op de ontvoogdingsbarrikaden staat.
Hoofdbrok van de manifestatie was dan
toch de redevoering van Joke Kool-Smit.
Vijf jaar geleden heeft ze de beweging in
gang gezet door haar artikel • Het Onbehagen bij de Vrouw •. Nu maakte ze een soort
balans op van vijf jaar timmeren aan de weg.

« ledere vrouw die nu iets onderneemt,
wat ze vroeger niet durfde, verdient onze
vreugde » : dit bewust-maken van veel vrouwen is het grootste resultaat van heel wat
vrouwenemancipatiewerk.
Joke Kool besprak ook de verhouding tegenover de mannen en hekelde « de maatschappijveranderaars », die alle strukturen
willen omverwerpen, maar toch angstvallig
zorgen dat de vrouw de mindere blijft. « Hou
op met voor ons te denken ! • zei spreekster
tot dié heren.
Wat bracht de ontvoogdingsstrijd aan de
vrouwen ? . De schok van de bevrijding, de
vreugde van de ontdekking, een gevoel van
machteloosheid »...
- We voelen ons soms als roependen in een
woestijn... we ontdekken hoezeer het ook de
vrouw ontbreekt aan kennis, aan maatschappelijke vaardigheden •.
Een radikale hervorming van het meisjesonderwijs, een aktieve deelname in het politieke leven, een hoogstnodige zelfopvoeding : dat zijn de middelen die de vrouw een
werkelijke macht in deze maatschappij kunnen geven. Praktisch bekeek Joke de zaken
toen zij de Nederlandse regering opriep tot
een werkelijk emancipatiebeleid, en zij een
instituut voor vrouwenemancipatie wilde.
Na haar toespraak kregen de aanwezigen
een petitiekaart, die zij met bovenstaande
eisen naar Den Uyl moesten sturen.
De aangrenze Jacobihal bood ons een
« Eisenmarkt », met een overvloed aan boeken, brosjures en stencils. Wij — een aantal
aanwezige Vlaamse vrouwen — zorgden voor
een bitter opschrift op een muurkrant :
• Belgische • Leburton trapt er eerst en
vooral (niet korrupte) vrouwelijke staatssekretarissen uit... Meer nog dan in Nederland
is hier een werkelijke noodzaak aan volgehouden vrouwenontvoogdingstrijd.

huguette d.b.

vip-berichten
VIP (Vrouwen In Politiek) Leuven neemt deel aan de politieke kontaktdag. ingericht dooi
KAV. Kongressenpaleis (Centraal station) te Brussel. Deze dag gaat door op 8 november 1973
van 10 tot 16 u. Deelnemingsprijs : 10 tr - babysit.
De vu-vrouwen van het arrondissement Leuven (VIP) protesteren met klem tegen het
onoverwogen uitstoten van de 2 bekwame vrouwelijke ministers uit de regeringsploeg. Ze
stellen vast dat de demokratie eens te meer geweld werd aangedaan.
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(m.v.l.) Bij_ ons in Vlaanderen is
het Zwarte Woud geen onbekende.
Heeiwat. vaKaniiegangers maakten
\/ari air oora reeas nun vakantiedoe'
In dit uitgestrekte park steekt
her Hogp" Zwarte Woud niet alleen
•fio'i'irliiU maar ook letterliik de kop
boven Met de aekende Feldberg
worHt de kroon qezet OD een gebied ^^/asr de natuur het voor het
zeqaen hoeft
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HET HOGE ZWARTE WOUD

Het Hoge Zwarte Woud is een aaneenrijging van kleine lieve dorpjes
die de toerist vriendelijk welkom
heten, waar het toerisme in volle
ontplooiing is en waar zowel overheid als uitbaters bereid zijn tot het
leveren van vaak grote inspanningen om het landschap met zün rust
en schoonheid gaaf en gezond te
houden.
Het Hoge Zwarte woud is een land
met vele gezichten. Altijd even
mooi of het nu een jubelende zomer is, een zachte en milde herfst,
een romantische ski-winter of een
nieuw leven brengende herfst.

een man als Georg Thoma, de vermaarde
skikampioen die zijn naam eeuwig verbond
aan de olimpische winterspelen van Ouaw
Valley. Te Hinterzarten leidt Thoma nu de
skischool en iedereen die wil kan in het
mooie kuuroord de vele trofees van Georg
bekijken.
Achter dit kuuroord zit een schrijnwerker
in zijn « skifabriekje » sleeën en ski's te
maken voor het komende seizoen
Hinterzarten bezit een arsenaal aan zeer
goede hotels. In het biezonder vermelden
WIJ het Adier en Weisses Rossie hotel
Beide hotels zijn werkelijk voor mensen
die het echt rijkelijk willen en kunnen doen.
Maar het spreekt vanzelf dat het ook anders
kan en dat het er echt niet zo duu,- is bewijzen de prijzen in de steeds goed verzorgde gasthoven
Heelwat hotels hebben toegegeven aan de
ongebreidelde vraag van de toerist Naast
zwemdok, sauna, massage, kapper eny 7ijn
er ook meer demokratische instellingen die
vooral door de gemeentebesturen werden opgericht
Te bezoeken is zeker het postkoetscafe m
het centrum van Hinterzarten dat ondergronds verbonden is met het Adierhotei Dit
drankhuis is een ware droom Zowel binnen
als buiten kan men zo onmiddellijk beginnen
aan om het oven welke operplte Badond in
de zon van deze « oude-wijvenzomer », versierd met alle kleuren van bloemen ligt deze
landelijke herberg werkelijk op u te wachten
Het Weisses Rossie hotel ontvangt zijn
gasten reeds sinds 1347 en garandeert een
heerlijke vakantie, zeker wanneer de sneeuw
dit simpatiek gasthof onder een laag romantiek heeft bedolven Op het menu in Hinterzarten stonden de zeer gewaardeerde Zwiebelkuchen, een ietwat zwaar op de maagliggende kombinatie van ajuin, ei, spek, kummel
enz dat met een zeer jonge "/ijnmost (1971)
tot een heerlijk gerecht uitgroeide.

te gast bij waldvogel
pootjebaden in freiburg
De hoofdstad van dit gebied is de oude
universiteitsstad Freiburg. Deze stad waar de
laatste wereldoorlog op een minimum van
tijd de band tussen gisteren en vandaag totaal afsneed. De stad werd op 27 november
1944 grondig gebombardeerd, alleen de katedraal werd gespaard. In twintig minuten tijd
werden 2193 mensen gedood en een stuk
oude kuituur van de kaart geveegd. Maar
Freiburg is herboren, men heeft de stad terug opgebouwd haast zoals het vóór de vernietigende slag was. En wanneer men tussen
de marktkramers m de schaduw van de katedraal loopt krijgt men werkelijk de indruk dat
deze stad eigenlijk nooit « weg » is geweest
In het stadspark van Freiburg werd een
gedenkteken opgericht (een eend) als herinnering aan de eenden van het park die
een poos voor de aanslag massaal aan het
kwaken gingen en aldus heelwat burgers
konden verwittigen voor het naderende onheil (als de ganzen van het Kapitool)...
. Een merkwaardigheid in Freiburg zijn de
riooltjes. Tussen weg en voetpad stromen
inderdaad snellopende riooltjes zuiver water.
Heelwat drinkeboers nemen alvorens het
ouderlijk huis te betreden een verfrissend
voetbad wat hen, naar men zegt, een beter
uiterlijk en gemoedsgesteltenis geeft...

HERFST
IN
HESSEN
Hessen ligt in het hart van de
Bondsrepubliek Duitsland, daarom
hebben de autowegen die doorheen deze deelstaat lopen tijdens
de hoogzomer wel een en ander te
verduren. Maar nu zijn de grote
wegen rustiger geworden. Van
Keulen tot Limburg rijdt men nu in
één uur tijd. Precies voor de Domstad aan de Lahn begint Hessen,
een land van bossen, eindeloos...
En toch zijn het niet allemaal dezelfde bossen, geen fantasieloze houtkulturen ; tussen
de Oberweser en de Neckar ontdekt men
integendeel bijna twintig aantrekkelijke middengebergtes, kleine en grote bergfamilies
van 500 tot 700 m. hoogte, terwijl in de
Taunus en de Rhön evenals in het Upland
van Waldeck sommige toppen zelfs nog
hoger zijn. Stuk voor stuk heeft ieder landschap zijn eigen karakter, alleen de naam
bos dient als gemeenschappelijke noemer.
De schoonste landschappen staan als « natuurpark . of o natuurreservaat » onder
bescherming van de staat. Negen ervan —
600 tot 1200 vierkante kilometer groot —
heeft Hessen bestemd voor de rekreatie.
Met talrijke wandelwegen, uitzichtpunten en
picknick-kampvuren, ligweiden en wildparken staan zij helemaal vooraan op het lijstje
van de ontspanningsmogelijkheden.
Tussen Wiesbaden en Lorch staan miljoenen wijnstokken op de steile hellingen, maar
onmiddellijk daarboven beginnen opnieuw de
wandelbossen. Woud en wijn hebben van de
Hessische Rheingau één der vrolijkste rivierlandschappen van Europa gemaakt. Meer
dan drie miljoen bezoekers hossen ieder
jaar doorheen de beroemde Drosselgasse
van Rüdesheim.

De Schluchsee, 'n meer, waar « verboden te zwemmen » nergens bestaat...

bereikt Een vernauwing waar een achtervolgd hert (volgens de legende) de rezolute
oplossing koos en het dal met een sprong
overbrugde. Op deze plaats werd een hert
neergezet dat ietwat twijfelend het juiste
springogenblik afwacht.

De katedraal van Freiburg is een juweel.
Rond 1200 begint men de bouw die ongeveer
300 jaar later klaarkomt. Een gotisch gebouw
met indrukwekkende glasramen die men van
een beschermende laag heeft voorzien omdat
de luchtverontreiniging, niet weg te denken
uit elke grootstad, te sterk inbeet op de
kleuren Het meest imposante van deze katedraal zijn echter de vijf orgels die zich her
en der in de kerk bevinden en die wanneer
zij samen aan slag zijn een ware stereogolf
tegen de gewelven uitstorten.
Een stad voor elk wat wils, waar het standbeeld van een monnik staat die goud wou
« maken » en buskruit vond...
Van Freiburg rijdt de bezoeker het Hoge
Zwarte Woud in. Daar wachten hem zoveel
mogelijkheden zodat uitkijken aan de orde is.
De weg van Freiburg naar Hinterzarten (op
de Groene Straat) is mooi en indrukwekkend
te noemen. De Romeinen die ook hier « een
beetje thuis » waren noemden het dal waardoor de weg zich slingert het Dal van de Hel
en ze zullen wel best geweten hebben waarom. Bocht na bocht wordt de Hirssprung

hinterzarten

De Taunus, het uitgestrekte woudgebied
tussen Rijn, Main en Lahn kan vergeleken
worden aan één grote kuurtuin. Geneeskrachtige bronnen, waarin reeds de Romeinse legioenen gebaad hebben, vormden de
roem van Wiesbaden, de elegante hoofdstad
van Hessen. Ook in Schlangenbad en in Bad
Schwalbach, Bad Nauheim en Bad Homburg,
waar de roulette draait.
Ook langsheen de Bergstraat of in het
Odenwald — dat men vindf tussen Darmstadt en Heidelberg — kan men zonder moeite' in de herfst een kamer boeken.
In het spoor van de Niebelungen wandelt
of rijdt men door één der bevailigste woudlandschappen van Zuidduitsland, volgepropt
met lieve verrassingen. In Michelstadt is
men verrukt over het middeleeuwse vakwerkstadhuis, in Erbach zijn het de schatten
van de burcht en het ivoormuseum.
Even aantrekkelijk als het Odenwald en de
Taunus is de Spessart, die zich over een afstand van 70 km. tussen de Main en de Kinzig uitstrekt. Bad Orb, de gastvrije « hoofdstad » van het Hessische gedeelte, is als
kuurstad voor hartziekten tot ver over de
Duitse grenzen bekend. Vertrekkend uit
Lettgenbrunn en Lohrhaupten, Steinau en
Bad Solden-Stalmünster lopen interessante
wandelwegen
naar
het
legendenrijke
Spechtswoud. De oude keizerstad Gelnhaueen en de nog helemaal versterkte stad
Büdingen zullen velen bevallen, evenals de
mooie provinciestad Schlüchtern. Wandelen
en kijken in de Spessart is werkelijk een
goede aanbeveling voor late vakantiegangers.
« Vijanden van ziekte zijn de lucht en het
water van de Rhön ». De veelfaezongen
Rhön, het berglandschap aan de bovenloop
van de Fulda, is ongetwijfeld het vreemdste
van de Hessische gebergten. Achter vele
rijen van bergtoppen en gekels reiken de
bergen van de Hochrhön tot aan de duizendmetergrens. Daarboven, aan de « Wasserkuppe » waar 53 jaar geleden de zweefvliegsport uitgevonden werd, is er geen
woud meer.
Het is vrijwel onmogelijk nu ook nog ieder
gebergte van het « Vakantieland in het
eikenblad » te gaan beschrijven. Zo noemt
men niet zonder reden het noordelijkste gedeelte van Hessen. Woud en water lokken
ieder jaar meer dan 100.000 vakantiegangers
naar het Waldecker Land : naar het meer
dan 800 m. hoge « Upland » en naar de vakantieplaatsjes aan het Diemel- en Eldermeer, het grootste stuwmeer van Westeuropa in oppervlakte. Aan de oever ervan
IS het in de herfst zeer rustig. Ook het Keilerwoud en het Ederbergland bieden nog
veel ontspanning, terzelfdertijd ook voldoende afwisseling : Bad Wildungen, het staatsbad nummer 1 van Hessen, blijft het ganse
jaar door bedrijvig. De domstad Fritzlar en
Frankberg betoveren met hun middeleeuwse
gevelpracht. Marburg tenslotte is één van
de bezienswaardigste Gotische steden van
Duitsland.

Dit dorpje is wat men een postkaart kan
noemen. Een droom voor wandelaar, zoeker
naar rust, gastronoom. Vooral wandelaars
zijn m dit dorp van harte welkom, voor hem
werden ruim 70 km wandelwegen aangelegd
Een juweel te Hintrezarten is ongetwijfeld
het kerkje, de ajuintoren van dit barokke
kerkje wordt gedragen door een hedendaags
schip. Nergens zagen we eerder een zo gunstige kombinatie van oud en nieuw. Hinterzarten is verder de gelukkige bezitter_vj^n

Wandelaars voor wie het Zwarte Woud geknipt is komen ruim aan hun trekken. WI]
raden het natuurpad van de Feldberg aan.
Op 1196 meter boven de zeespiegel begint
een zeer mooie wandeling • het Feldbergnatuurpad Aan « Rmken », de startplaats,
staat het orientatiebord Hier vertrekt een
wandeling die zeer rijk aan verscheidenheid,
leerrijk en ontspannend is Langs dit pad
weiden op de bordjes de biezonderheden :
planten, rotsformaties, vergezichten, bomen
enz aangebracht Langzaam beklimt men de
berg waarop het Franse leger nog thuis is,
er bevindt zich eveneens een weerdienst en
slaat ook Bismarck op een voetstuk in weer
en wmd te verweren Van hier heeft men
een zicht op Zwitserland en zijn hoge pieken In de afdaling vindt men overvloedig
de gele gentiaan en zijn opeenvolgende
groengoidels een schoolvoorbeeld van Natuurkundeles m openlucht
De Feldbeig beheerst de hele streek Aan
een van de zijden ligt het luchtkuuroord
Menzsnschwand tussen 900 en 1350 m boven
de zeespiegel eveneons bekend als winterspoi'.Dlaats Menzenschwand wordt eveneens
asnneraden als mistvrij geb.ed waar vooral
zlc'csn en herstellenden in goede handen zijn
in Menzenschwa-"! ^"'eld een paar jaar terug
een kaoitale slag r.o'everd tussen het plaatselijk bestuur en de 'ndustrie die in de omliggsnce bergen
uranium
had ontdekt.
^1e'-ee^ stond d:*^ nastvrije dorpje voor een
nexeliqe vraag Uiteindelijk werd gekozen
vcnr het groen Wij zijn er dankbaar om.
Op stap n?ar Titisce en Schluc'isee, het
bekenc'e wser waar druk ann roeien en andeie wat-rspo'-ten wordt gedaan Wij kunnen
opmoqeliik ren reis in het Hoge Zwarte
Woud af'-'uiien zonder een bezoek te brengen aan Husli, het heimatmuzeum van deze
streeK In dit oude maar biezonder mooie
huis woidt alles bewaard wat aan kunstambacht en qe'^ruiksvoorwerpen in deze streek
bestond en bestaat Men dankt het aan Helene Siegfried die het in 1912 liet bouwen naar
de qeplogenheden van de streek Alle voorwerpen die met vergeten en verliezen bedreigd waren bracht zij samen om er een
leefbaar geheel van te maken In '66, ze was
toen honderd, overleed deze vrouw. Het ingerichte huis werd met al zijn toebehoorten
door de gewestelijke diensten aangekocht
en is nu een waardevol, vaak ontroerend,
museum. De moeite om te bezoeken. Het
wordt nu opengehouden door een volksbeeldhouwer, die zijn gasten hoffelijk rondleidt
en achteraf iedereen met een onvermijdelijke
maar zeer gewaardeerde kirsch bedenkt.

Ietwat verderop ligt het kleine maar simpatieke Breitnau waar de vrolijke vrijgezel
dhr. Waldvogel burgemeester is. Heelwat
inspanningen werden door hem gedaan om
dit dorpje een kuuroord te bezorgen. In de
gastvrije herbergen gaat de snuifdoos van
hand tot hand en is men niet karig met de
rijkelijke taarten waar elke bewoner van het
Zwarte Woud zo verlekkerd op is. Hier is
de vakantie op de hoeve zeer in trek Inderdaad een gelukkig voorstel, vooral voor
stadsgezinnen van wie de kinderen nou
eens echt willen meemaken hoe het er op
Onvolledig is dit overzicht zeker. Hopelijk
zo'n hoerenhof aan toegaat.
de prikkel om de stap in de richting Hoge
Vanuit Breitnau vertrekken wandelingen de
Zwarte Woud te zetten. De meisjes met de
wouden in. De paden zijn zeer goed aangerode pompons verwachten U. De vriendeduid, zodat verlorenlopen uitgesloten is.
lijke gasthofbazen zijn een sprekend -voor
beeld van Duitse gastvrijheid. Het landschap
Bij het zien van de inspanningen in deze
mooi, rustig, de wouden in alle jaargetijder
kleine gemeente moeten we onderlijnen dat
sprookjesachtig. De Feldberg laat zich be
heelwat gemeenten en kleine steden van bij
klimmen. Het Hoge Zwarte Woud verwacht
ons een voorbeeld mogen nemen aan de infrastruktuur die hier werd, oritworpen. '
'- '• 'u met open armen.
T5<. (.•!>•< ;i .<^V-•- .*!- !S>/ «9 8.'y:

Zeker en voordelig krediet
Wanneer het hypothecair kr«dlet
schaarser wordt, dan wordt het
meteen ooi< duurder.
Dat is een algeniëne regel, waar*
op steevast een uitzondering
wordt gemaakt voor hen die een
woonspaarovereenl<omst
hebben aangegaan.
Zij die aan woonsparen doen
zijn er niet alleen zeker van dat
zij te gepasten .tijde krediet zullen krijgen, maar zij weten'ook
dat het een lening zal zi'yn op de
beste condities.
Neem bv. Annelies en Peter.
Zij zijn pas gehuwd en gaan allebei werken. Zij hebben besloten
alvast elke maand 3.500 fr. te
storten op een woonspaarboekje
(in de loop van de eerste twee
jaar wordt hun door de ASLK de
mogelijkheid gelaten hun spaarbedrag nog te verhogen). Houden ze het bij 3.500 fr. dan heb-

>

•D

ben zij vijf Töar" na WuK eerste
storting recht op een hypothecaire lening van 1.050.000 fr. Dat
zet de ASLK zwart op wit in de
overeenkomst: voor elke frank
die zij op hun woonspaarboekje
storten, krijgen zij 5 frank krediet.
En de interest die zij voor hun
lening zuUen betalen zal in geen
geval hoger zijn dan die van de
Spaarbons op 5 jaar (vandaag
de dag is dat 7,50 %).
Vanzelfsprekend krijgen Annelies en Peter voor het geld dat
zij op hun woonspaarboekje inleggen interest, met getrouwheidspremie en fiscale vrijstelling zoals op het gewoon spaarboekje.
Met hun spaargeld, de interest
en de lening samen komen zij tot
het fikse bedrag van 1.285.000
fr. Daar kan vast een huis, een

appartement of éen'TOevëtje af.
Zelfs al bent u niet meer zó jong
dan blijft de woonspaarformule
toch nog interessant.
U kunt immers ook een woonspaarovereenkomst sluiten en
het recht op de lening afstaan
aan uw kinderen of kleinkinderen, terwijl uzelf eigenaar blijft
van uw spaargeld.
Is dat nu geen origineel huwelijkscadeau?
Kortom : alle kandidaat-eigenaars kunnen beslist hun voordeel doen met het Woonsparen.
Meer inlichtingen worden hun
gaarne verstrekt in een van de
ASLK-agentschappen of op een
van de 3.000 andere contactpunten van de ASLK. Documentatie
krijgen zij op aanvraag direct
toegezonden.

WOONSPAREN

ASLKg
ALGEMENE SPAAR-EN LIJFRENTEKAS

/
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Robert Poulet is weer dan een bekends naam uit het vooroorlogse Belgische politieke en journalistieke

leven, en meer ook dan de auteur van

een aantal merkwaardige politieke essays en pamfletten (zoals « La revolution est a droite » - « Contre L'Amour . • . Contre la jeunesse » . Contre Ie plèbe » em.) maar hij heeft ook In de literatuur zijn sporen
verdiend. Een roman zoals « Handjl . behoort tot het beste wat er van
Frans-Belgische zijde bijgedragen werd tot de huidige l=ranse literatuur,
en de grote Georges Bernanos wist van Poulets » Les Ténèbres » te ver-

de 37ste
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boekenbeurs

BOEKEHUJEEK
i Gratis prijskampen - 42e uitgave van " ffet B o *
i in Vlaanderen " (de volledige najaarsproduktie in
een catalogus van méér dan 300 bte.! )

DE VIANI

De (erkende) boekhandel weet er alles van !
Bezoek hem (vaker) !

tellen dat het boek het merkteken van het genie droeg.

robert poulef

een
verhool
over
de mens
Poulet, die dit jaar 80 wordt,
werd geboren te Luik : zijn familie
stamde uit Charleroi- Hij studeerde
op aanraden van thuis voor mijningenieur, zeer tegen zijn zin. Officier in de eerste wereldoorlog,
ontsnapte hij twee maal uit krijgsgevangenschap. Na de oorlog oefende hij verschillende beroepen
uit, van landarbeider tot filmregisseur. Journalist geworden bij de
« Nation Beige », ontdekte hij er
zijn schrijverstalent. Hij pleitte in
dit blad van de Belgische patriotten tegen Duitslands herbewapening. Zijn belangstelling voor het
Franse geestesleven bracht hem tot
Maurras : hij werd fascist. Maurras
had trouwens niet alleen bij de
Franssprekenden invloed — en
wijzelf, evenals menig jong nationalist in Vlaanderen las zijn «Idees
Politiques », zonder nochtans zijn
opvattingen aan te hangen. Poulet
verstond onder de term fascisme :
een behoud van het essentiële der
traditie, verbonden met de sociale
revolutie- Na het uitbreken van de
oorlog in september 1939 verdedigde hij tegen de Frankrijk-gezinde
oorlogsstokers van links en rechts
de neutraliteitspolitiek. Tijdens de
oorlog wilde hij, evenals de socialist De Man, een « aanwezigheidspolitiek » voeren en werd politiek
redakteur van « Le Nouveau Journal », een krant die heel wat gezag
verwierf
in Belgisch-patriottieke
kringen. Poulet kreeg het trouwens
om zijn opvattingen aan de stok
met Degrelle en met de Duitse
censuur — maar ook met de
Vlaams-nationalisten die in de verdediging van de « ame beige » een
poging tot restauratie van het unitarisme zagen. Poulet was trou-

wens, evenals menig kollaborateur
uit het franstalige kamp, meer naar
het fascisme dan naar het nationaal-socialisme, meer naar het
staatse dan naar het volkse georiënteerd. Na de oorlog ter dood
veroordeeld, bleef hij meer dan
1000 dagen in de dodencel. Links
speelde met hem een luguber spel
om hem onder druk te zetten en
zijn relaties met de sekretaris van
de koning tegen Leopold III te gebruikenNa zijn vrijlating en « verbanning » vestigde hij zich te Parijs,
waar hij sedertdien opnieuw literair, journalistisch en publicistisch
aktief is.
Zijn jongste boek, dat aangediend
wordt als een roman. Is in feite
niets anders dan een uitvoerig en
diepgaand boren naar het wezen
van de mens : een « Histoire de
l'Etre » zoals de titel zelf zegt. De
mens, die in dit boek zijn hele ontwikkelingsgang vertelt,
verblijft
evenals Kaspar Mauser (over wie
Jacob Wassermann zulk een lijvig
boek schreef) in een kelder, zonder
enig kontakt met de buitenwereld.
Maar hier is er géén « historische »
figuur, geen verklaring over het
hoe en waarom. De oorzaak wordt
niet gereleveerd, er is geen beschrijving van plaats, tijd of omgeving — en dit is in dit verband ook
van geen belang. Het is er de auteur alleen om te doen het ontwikkelings- en bewustzijnsproces van
het wezen mens in zijn individualiteit na te gaan.
De mens, die in die eenzaamheid
het hem alleen eigene — de geest
— ontdekt. De geest, met zijn denken en voelen. Hij ontdekt tevens
het speeltuig van die geest : de
abstraktie. Hij gaat, gebruik makend van dit vermogen, verder en
verder op de weg van de zelfontdekking en van de ontdekking van
zijn kleine « kosmos » waarvan hij
het wonderbare ziet. Hij wordt zich
bewust van de vermogens en van
datgene wat wij gevoel en zinnelijkheid, geest, ironie, vreugde,
schoonheid,
genegenheid,
offer
enz. noemen. En hij beleeft tenslotte ook deze drang naar het ongeziene, ongewetene, onmogelijke :
hij wil de grenzen overschrijden,
naar het metafisische toe.
Verschilt Poulets « mens . dan
zoveel van ons ? Wat hij ontdekte,
is dat immers niet hét menselijkeigenste, het wezen van ons zelf ?
En is de « kosmos » van de kelder
niet alleen wat omvang betreft verschillend van die, welke wij kennen ?
Er ontbreekt echter, bij deze geschiedenis van de menselijke individualiteit en haar ontdekking, één
belangrijke dimensie : de sociale.
De volledige menselijkheid vereist
de andere, en Martin Buber zegt
zelfs dat een juist Ich-besef fundamenteel onmogelijk is zonder een
Du-besef. De mens van Poulet is
een rationele abstraktie, maar door
een dergelijke diepgaande kennis
van de menselijke realiteiten getekend, dat hij tot symbool wordt
van wat de mensheid geworden is,
sedert de opeenvolgende fysische
en metafysische evoluties hem uit
het onbewust-dierlijke bevrijdden
naar een bewuste menselijkheid« L'Historie de l'Etre » is een uitzonderlijk boek van een auteur die
een briljante geest paart aan een
geslepen, glanzende stijl.
Robert Poulet : -Histoire de l'Etre^
• 224 biz. - 26 FF. Editions Denoël.
Parijs.
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• Er verschijnt sinds een jaar te Brugge
een maandblad « De brugsche gazette »,
aanvankelijk een eenmansonderneming, daarna overgenomen door de socio-kulturele vereniging . de goezeput ». Het blad brengt
zeer degelijke kulturele rubrieken : beeldende kunsten, literatuur, film, toneel, muziek
heeft een aantrekkelijke lay-out en is stijlvol geïllustreerd. In een van zijn nummers
heeft het blad een keer kritisch de Brugse
bioskoopprogramma's onder de loupe genomen, die in de plaatselijke weekbladen steevast met superlatieven worden aanbevolen
(via betaalde advertenties). Er bleef van het
uitgekozen programma niets heel. « De brugsche gazette » neemt geen blad voor de
mond en verkondigt een eigen mening, in
een losse en alles behalve schoolmeesterachtige stijl Los nr. 20 fr Abonnement (10
nrs) 180 fr., KB 470-017.16.61-92 of pr. 71885^
L Demets, Brugge
, • Na de . Sexwelle . (seksgolf) wordt
West-Duitsland momenteel door een « Hitler-

EN
HET BOEK
Op 1 november werd de 37ste Boekenbeurs voor
Vlaanderen geopend te Antwerpen. Na de noodgedwongen verhuis van de stedelijke feestzaal aan de
Meir naar het Bouwcentrum aan de Van Bijswijcklaan heeft deze verplaatsing aan het steeds stijgend
sukses van de Boekenbeurs geen afbreuk gedaan,
integendeel.
Of dit jaarlijks toenemend aantal bezoekers ook
beantwoordt aan een stijgende belangstelling voor
het boek en voor de kuituur in het algemeen 7 De
Vereniging tot Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, die de Boekenbeurs inricht, heeft een onderzoek ingesteld naar de leesgewoonten in Vlaanderen.
Een onderzoek, dat zeker niet te vroeg komt :
elders heeft men reeds met alle ter beschikbaar
staande middelen van sociologie, pedagogiek, marktonderzoek, demoskopie, publiciteitswetenschap en
kommunikatieonderzoek getracht het fenomeen van
de boekenkoper en de boekenmarkt naderbij te ko
men en het gedrag van de lezer wetenschappelijk
vast te leggen of althans voldoende gegevens te
verzamelen om een algemene indruk van dit gedrag
en al wat er mee samenhangt te krijgen.

een onderzoek
Zo publiceerde het Börsenverein des deutschen
Buchhandels bv. een studie van prof. dr Wilhelm
Saber, waarin vanuit de psychologie — en inzonderheid de dieptepsychologie — het « verschijnsel »
lezen en lezer werd geanalyseerd op een zeer geleerde en diepgaande wijze.
Zover zijn we hier nog niet. De gegevens echter,
die de VBVB nu bijeengebracht heeft geven wel
een aantal indikaties die voor de boekhandelaar
maar ook voor de verantwoordelijken voor de kultuurpolitiek van groot nut kunnen zij».
Ook de boekhandel en de boekverkoop dienen
zich aan te passen aan de noodzaak van deze tijd,
die vereist dat men niet zo maar in het wilde weg
produktie en distributie ter hand neemt, maar dat
men het terrein grondia verkent alvorens beslissingen te nemen.
Hoe staan boekhandel en uitgeverij In dit konsumptiepatroon ? Zij bevinden- zich in de sektor
onderricht, kuituur, informatie, gedeeltelijk ook bij
vrijetijdsbesteding en ontspanning.
Dit betekent dat zij gerekend moeten worden tot
de algemene, kulturele vorming. In de huidige
omstandigheden wordt dergelijke vorming door een
groot gedeelte der bevolking nog niet als « levensnoodzakelijk » beschouwd. Hoe groot of hoe klein
het andere gedeelte is, dat het boek wél als levensnoodzakelijk beschouwt en als een onmisbaar metgezel in het leven, waar dit andere gedeelte zich
bevindt, wat het leest : dat proberen vast te stellen
in zover het mogelijk is, is de opdracht van het
marktonderzoek. Een marktonderzoek, dat de kommissie Speurwerk en Propaganda van de VBVB in
samenwerking met de Nederlandse « Stichting
Speurwerk betreffende het Boek » heeft ondernomen.
Vast staat, dat sedert 1960 de Belgische verbruikersmarkt grondige veranderingen onderging tengevolge van de stijging van de welvaart, aangroei der
bevolking, opvoering van het onderwijspeil, groter
doordringen der media in brede bevolkingslagen
(televisie) en kortere arbeidsduur. Al deze faktoren
hebben de levensstijl ook gewijzigd en daaruitvolgend de konsumptie zelf. Wie op die konsumptie
beroep wil doen moet dus rekening houden met
de evolutie.
Het onderzoek, door de VBVB ingericht, was
kwantitatief : het is beperkt tot het aantal gekochte
en uitgeleende boeken, de plaats waar ze gekocht
worden, de soort, en tenslotte de sociologische
strukturatie van het lezerspubliek. Van mei 1972 tot
april 1973 werden maandelijks 250 gezinnen in
Vlaanderen ondervraagd door een gespecialiseerd
enquête-bureau. In totaal werden op 12 maanden
3092 gezinnen ondervraagd aan de hand van een
speciaal voor dit onderzoek opgestelde vragenlijst

37^ BOEKEflBEUR/
VOOR VLflflflDEREn
Opnieuw in BOUWCENTRUM
Jan van Rijswijcklaan 191 Antwerpen
van DONDERDAG 1 tot/met MAANDAG
12 NOVEMBER Alle dagen van 10 tot 19 uur.
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waarin o.m. ook gevraagd werd naar de aard der
lektuur, de auteurs, de titels, de uitgevers, de taal,
de plaats van aankoop of uitlening, enz.
Uiteindelijk betrof het onderzoek dus een
gebied met ca 1,47 miljoen gezinnen.

de resultaten
In de hierbovenvermelde periode werd in Vlaanderen per gezin gemiddeld 1.800 fr. aan de aankoop
van boeken uitgegeven. In totaal werden 16,4 miljoen boeken verkocht, dat is per gezin 11 boeken
per jaar tegen een gemiddelde prijs van 160 fr.
per boek. De Nederlandse boeken vertegenwoordigen in het globaal bedrag zowat 90%.
In 1971 werden 18,2 miljoen boeken uitgeleend,
en in 1972 zal dat cijfer wel ongeveer rond de 19
miljoen gelegen hebben. Dat betekent voor dezelfde
periode als die van het onderzoek ongeveer 31 miljoen.
Uit de voorafgaande cijfers blijkt dus dat het boek
in Vlaanderen zeker populair is en dat er ook een
aangroei is, zowel bij de aankoop als bij de ontleningen, tegenover vroeger. Gedeeltelijk zullen de faktoren die wij opsomden — meer welvaart, meer onderricht, verdere uitbreiding van de massamedia en
vooral van de televisie, en tenslotte meer vrije tijd
— daar wel een rol in gespeeld hebben.
Gaat men echter na, wie er boeken leest, waarom en waar, dan krijgt men al een heel andere indruk. En een andere indruk krijgt men ook wanneer
men de literatuur, de ontspanningslektuur, de kinder- en jeugdboeken en de non-fiction apart gaat
beschouwen.
Er is inderdaad geen « gemiddelde » lezer, geen
« gemiddeld » tamelijk over heel de bevolking gespreide belangstelling voor het boek, gepaard gaande met aankoop of ontlening ervan. Want 38% der
bevolking koopt nooit een boek en 58% ontleent
nooit een boek. Het aantal regelmatige lezers (zoals
vermeld ligt in het gemiddelde rond 1 boek per
maand) bedraagt dus niet eens de helft van de bevolking en dit stemt overeen met wat vroeger reeds
vastgesteld werd, namelijk dat één Vlaming op
twee nooit een boek ter hand neemt I

de vlaamse lezer
Welke bevolkingskategorieën nu geven de doorslag In de totale koop- en ontleningscijfers ? Welke
sociologische kategorieën zijn boek-minded en welke niet ? Ook daarin brengt de enquête een aantal
gegevens waarvan sommige slechts bevestigen van
wat men kon veronderstellen.
In de eerste plaats is er de graad van ontwikkeling die de koop- en leencijfers beïnvloedt.
Wanneer bij gezinshoofden met alleen lager onderwijs slechts 24% regelmatig een boek kopen,
dan is dit cijfer bij hoger middelbaar onderzijs al
51% en bij universitair onderwijs 69%. Dit laatste
cijfer toont tevens aan, dat nog 3 1 % universitairgediplomeerden geen regelmatige lezers zijn, en dat
een universitair diploma dus geen garantie is voor
kulturele en intellektuele belangstelling. Een beHroevend verschijnsel !
De ontwikkelingsgraad beantwoordt meestal ook
aan de sociologische kategorie : dit weerspiegelt
zich trouwens ook in de resultaten van het onderzoek naar de leesgewoonten. Zo zijn bv. bedienden
en ambtenaren voor 5 1 % regelmatig koper, en kaders en hogere beroepen voor 62"-o. Deze cijfers
stemmen ongeveer met de onderwijsfaktor overeenOok de graad van welstand speelt een rol, en dit
bijna in de zelfde verhoudingen als de vorige faktoren van ontwikkelmq en sociologische katenorie :
«4% bil de hogere. 22% bij de lagere inkomens.

de psychologie van de lezer
De bevindingen van het rapport, waaruit wij enkele gegevens hebben geput, die ook in het •. Boek
in Vlaanderen » vermeld staan, geven ons een idee

van de Vlaamse boekenkoper en lezer. Nog duidelyker zou dit beeld zijn, indien er indikaties omtrent
leeftijdsgroepen bij in betrokken worden. Heel dit
onderzoek brengt ons dichter bij de vraag naar het
hoe ? — zelfs wanneer men de resultaten van enquêtes met de nodige voorzichtigheid behandelt :
wie enigszins vertrouwd is met de wijze waarop
enquêtes gevoerd worden, weet wel dat hij voorzichtig met die cijfers moet omspringen, ook al Is
het beeld dat zij brengen grosso modo wel juist.
Toch is het beantwoorden van de vraag naar het
beeld van de werkelijke lezer gemakkelijker dan de
vraag naar het waarom, naar de motivering en de
drijfveren van het al dan niet lezen.
Lezen is een sisteem van handelen, dat in betrekking staat met een zinbesef. Het leren omgaan met
boeken, de opvoeding tot lektuur, de aanspreekbaarheid door het boek hebben, volgens dr Saber,
niets met instinktieve neiging, met tricks, met een
soort leesdrang of lees-mentaliteit te doen. Zij zijn
een gevolg van een ontwikkelings- en vormingsproces, dat zijn motivering krijgt via een viertal grondkenmerken, die als opbouwelementen dienen voor
de « motor » tot het lezen. Deze « zingevende »
elementen zijn : de . Vertausch » (het lezen is
immers een zich inlaten en verbonden zijn met iets,
verzinken in iets, een voortzetten van het psysisch
proces in iets anders), het « familiair worden »
(waarbij het boek als gezel en vriend optreedt, binnen de kring opgenomen is en zelfs door anderen
wel eens als bedreiging, als binnendringer, aangevoeld). De twee andere basiselementen zijn dan
de ontwikkeling en de voltooiing.
Deze analyse van het psychisch proces dat tot
lezen leidt of aanspoort is zeker niet zonder nut,
omdat het ons zowel de motieven als de hinderpalen leert kennen maar ook de mogelijkheid schept
tot een pedagogiek van het boek en van het lezen,
« Door de omgang met boeken naar de kuituur » :
dit woord van Saber moet ook voor ons gelden.
Kuituur is datgene wat van de mensheid blijft, nadat de politieke gebeurtenissen en de oorlogen,
de ekonomische sistemen en de technische uitvindingen vergeten of in onbruik zijn geraakt. Het is
de levensbevestiging van de mensheid door da
geest. De kuituur is echter ondenkbaar zonder de
overdracht, zonder de traditie, zonder het steeds
weer objektiverend en verrijkend kontakt met datgene wat de mensheid aan waarheid,, goedheid en
schoonheid verzamelde in eeuwen. En deze overdracht is op haar beurt, in deze tijd, onmogelijk
zonder het boek als medium, als tussenpersoon, als
brug tussen het gisteren en morgen van de geest.
Alle kulturele vakanties en kredieturen zullen er
niet in slagen, de Vlaamse mens geestelijk te verheffen, als men er daarbij niet in slaagt, hem da
weg naar de kuituur te wijzen via het boek, als men
er niet in slaagt hem - book-minded » te maken.
Samenvattend mag men dus zeggen, dat men in
alle lagen der bevolking een ontvankelijkheid vindt
voor het boek, maar dat die ontvankelijkheid het
hoogst is in de kultureel, sociaal of ekonomisch
« hogere » lagen, die dikwijls dezelfde zijn. Deze
vaststelling beantwoordt trouwens ook aan wat
andere sociologische onderzoekingen als resultaat
aanbrachten.
Interessante gegevens over de leesgewoonten van
de Vlaamse boekenkoper en/of ontlener brengt het
onderzoek ook aan wanneer het de cijfers geeft voor
het soort boeken dat gelezen wordt. De fiktie haalt
het hier met ca 65% van het totaal gekochte en
85% van het totaal ontleende werken. In die percen.
tages van « fiction »-werk bedraagt het zuiver-literaire echter maar 23%. Op de 100 boeken die gekocht of ontleend worden zijn er dus maar 23 die
tot de « schone letteren » behoren. Houdt men
rekening .-net het feit, dat een groot gedeelte van
onze boekenproduktie bestaat uit school- en studieboeken, dan merkt men dat het percentage van zuiver literair werk wel een klein gedeelte van onze
totale boekenproduktie vertegenwoordigt en dat
derhalve ook menig uitgever de publikatie van literair werk als een wéinig-renderende luxe en als
marginaal in zijn bedrijf beschouwt.

••«*iwWelle . overspoeld. Het aantal publikaties
over Hitler en het Derde Rijk zijn welhaast
niet meer te tellen, zonder de platen en de
films te vergeten die over de man en zijn
tijd handelen. Op de Frankfurter Boekenbeurs
had een uitgever van een nieuw Hitler-boek
er niets beter opgevonden, een namaak
führer met lijfwacht op zijn boekenstand te
inviteren. De politie greep niet in, al is het
bij wet in West-Duitsland verboden nazi-simbolen en figuren op straat te brengen terwijl
ook publikaties in de pers over dit onderwerp aan beperkingen onderhevig zijn. De
vraag is of deze wettelijke taboes stand
zullen houden tegen het wassend getij van
de Hitler-biografieën allerhande, wetenschappelijk verantwoord of niet (want er wordt
rijp en groen op de markt gegooid). De uitgevers verklaren deze . Welle » door da
nieuwsgierigheid van de jongere generaties,
die het niet hebben meegemaakt, waarover
bij de ouderen een soort beschaamd stilzwijgen heerst, waardoor uiteraard de nieuwsgierigheid nog meer wordt geprikkeld. We
zijn nu trouwens in een fase gekomen,
waarin een objektiever benadering van dit
fenomeen meer kans dan vroeger krijgt, niet
het minst door de druk van de jongeren, die
al heel wat heilige huisjes van de burgerlijke
maatschappij omverkegelden, vyat nieuwe
excessen niet uitsloot.

Van JosVan de Loo verschijnt een nieuw werk,
« De Muggen x., bij de uitgeverij Paris-Manteau.

• Een rijk geïllustreerd boek •• Contemporary Painters and Sculptors m BeigiLim » kw.am
van de pers (312 blz.J. Ben in zes iaien, ook
Nederlands, uitgegeven dokumentatie over
149 schilders be£:dhou\78,-s, keramiekers e.a.
in België. Op twee naact elkaar iic.,jende pagina's, formaat 24,5 x 32 cm , vJorden per
kunstenaar drie werken voorgesteld waarvan
één in kleuren. Het boek is samengesteld
en uitgegeven door Albert van 'Wiemeersch
van Kunstforum Schelderocle.
• .eptentrion, revue de culture Neerlandaise
is iet enige tijdschrift dat in het Frans gesteld aan de Franstaligen een gevarieerde
informatie brengt Oi'er do Nederlandse kultuur in de breedste zin.
in dit nummer 2 van jaargang 1973 worden
via een uitvoerige bijdrage en daarbij aansluitende vertalingen, een aantal jonge Zuidnederlandse dichters voorgesteld.
wee fascinerende Noo-onederlandse kunstenaars, M.C. Escher en Pyk Koch, worden in een uitgebreid en rijk geïllustreerd artikel, respektievelijk geschreven door Sadi
de Gorter en Hans Redeker, aan de Franstaligen voorgesteld.
Verder wordt aandacht besteed aan twee
belangrijke historische herdenkingen : het
50-jarig bestaan van de unieke beiaardschool
te Mechelen en de 500ste verjaardag van
de instelling van het Parlement van Mechelen.

Algemeen-maatschappelijk en politiek Informerend zijn de artikels van prof. Hendrik
Srugmans en A.G. Samoy over de « Néerlandophonie » en over Benelux.
Tenslotte een biezonder opmerkenswaardig artikel van de bekende Franse historikus
Yves Cazaux over de betekenis van de figuur
van Willem de Zwijger (Willem van Oranje)
in het licht van de ontwikkeling van de demokratische gedachte in Europa.
Uit de belangstelling die de Franstaligen
in brede kring voor « Septentrion » betonen,
menen de uitgevers te mogen veronderstellen
dat zij in zekere mate reeds de goede toon
hebben gevonden voor het overbrengen van
informatie over de Nederlandse kuituur naar
het Franstalig gebied.
• De Reinaertreeks bracht onlangs twee
boeken op de markt die heelwat lezers zullen plezieren. Kristin Lavransdochter van Sigrid Undset, een kanjer van 1022 blz (345 fr)
bevattende De Bruidskrans, Vrouw, Het Kruis.
Deze overbekende trilogie werd in een lieve
kaft verpakt die wonderwel samengaat met
de figuur van dit boek.
Het eveneens bekende boek De legende Tijl
Uilenspiegel en Lamme Goedzak, ooit eens
de bijbel van elke flamingant genoemd, en
bewerkt door André Schreurs zal ongetwijfeld ook zijn publiek vinden. 384 blz. voor
150 fr.
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Dit zijn de triestige dagen waarop wij de
afgestorvenen gedenl<en. Het is in de sportrubriel<en niet erg gebruikelijl<, maar zouden
wij ool( niet even denl<en aan de vele doden
die de laatste jaren in het sportmilieu gevallen zijn. Autorenners, motorrenners, boksers,
wielrenners, voetballers en toeschouwers.
Vele honderden, duizenden wellicht. Het is
niet nodig hierbij een rekensommetje te maken. De vaststelling dat iedere dode in het
sportspektakel er één te veel is kan volstaan.
Dat ieder jong mensenleven dat in de sport
geofferd wordt, volkomen zinloos geofferd
wordt eveneens. De blabla over verdiensten,
over de schoonheid van de dood in volle
krachtsontplooiïng, over trouw totterdood aan
de glorie van de sport, hei is allemaal blabla.
De bewering dat het om « ongevallen » qaat
is fout. Autopiloten die verkolen en voetballers die gelyncht worden en renners die vergiftigd worden, dat zijn geen ongevallen meer.
Dat is sisteem geworden. Laten degenen die
nog kunnen denken zich eens extra hard inspannen om een middel te bedenken om
daaraan een einde te stellen. Dat zij precies
zich het minst voor de sport interesseren,
hoeft geen bezwaar te zijn. Van de sporiverslaafden hebben wij niets meer te verwachten.

dure grap
Het kampioenschap velokoersen voor beroepsrenners zal in 1974 weer gereden worden te Bornem — waar het gereden werd in
1972 — en dat van de liefhebbers in Doornik.
Men kent het sisteem : de inrichter die het
hoogste bod doet, wordt aangeduid. Dat was
dus dit jaar weer Bornem. Het bedrag dat zij
aan de bond willen afdekken : 3.900.000 fr.
Of dat rekuperabel is, weten wij niet. Wij
veronderstellen van niet. Maar kom, het zijn
onze zaken niet. Het is wel opvallend dat er
weer maar vier liefhebbers waren om de
kampioenschappen in te richten. Het laagste
bod kwam uit Aartrijke, met 1.650.000 frank.
Op te merken ook dat het bedrag dat Bornem aanbiedt, het absoluut rekord is. Het is
ongeveer 1 miljoen frank meer dan in 1972,
en ongeveer een half miljoen meer dan in
1973. De vraag is : hoever zal men naan ?
En de andere vraag, hoe de mannen van de
bond dat geld weer zullen opkrijgen, die
hoeft niet eens gesteld te worden. De kongressen, verplaatsingen, soupers, diners, recepties en dergelijke met vrienden en magen
zijn ook duur.

voetbal
Verleden zondag speelde onze nationale
B-ploeg de traditionele voetbalwedstrijd tegen
het Groot Hertogdom Luxemburg. Het is van
weinig belang dat die van ons de wedstrijd
wonnen met 6-0. Overwinningen tegen Luxemburg bewijzen niet veel. Belangrijker is misschien de vaststelling dat Mon Goethals een
jonge ploeg had samengesteld, en dat verschillende van die jonge spelers goed presteerden. Zo o.m. Gorez van Charleroi, die
verschillende doelpunten scoorde, en door
velen wordt beschouwd als de revelatie uit
die wedstrijd. Een en ande' schijnt erop te
wijzen dat IMon zinnens is na de wereldbeker.
of België nu deelneemt aan de eindronde of
niet, de nationale ploeg te verjongen. En dat
moet nu stilaan gaan gebeuren ook. De ploeg
die tegen Nederland nog moet proberen om
tot de eindronde door te dringen, heeft het
in haar bestaan uitstekend gedaan, en kan
misschien nog voor een grote prestatie zorgen, maar ook voor haar komt een tijd van
gaan. Die Is stilaan gekomen.
Wij lezen dat de Belgische Voetbalbond
aan de Belgische TV-zenders de toelating zou
geven de voetbalwedstrijd Holland-België op
18 november uit te zenden, mits een schadeloosstelling van 750.000 frank. De omvang
van dat bedrag komt min of meer overeen
met het bedrag dat de voetbalbond zou opstrijken van de pronostiekmaatschappijen
voor een wedstrijd op 18 november. Er zullen
in ons land — met de TV-konkurrentie — op
die dag echter maar bitter weinig matchen
worden gespeeld, en er zal dus ook geen
pronostiekwedstrijd zijn. Zonder verdere details te kennen — de zaken liggen waarschijnlijk ook niet zo eenvoudig — zou men qeneiad zijn te zeggen dat de vraag van de
voetbalbond volkomen normaal lijkt. Al zou
een weigering van de televisie erop in te
gaan niet veel veranderen aan de zaak. De
Nederlandse televisie zendt de wedstrijd toch
uit, en vermits wij allemaal nogal de gewoonte hebben « naar Holland » te kijken...

v/erknemers
Een rechtbank te Luik heeft zopas vonnis
geveld in de zaak tussen de voetbalklub van
Verviers en Jo Pannaye, die er een tijdlang
oefenmeester was. De kern van de zaak was
deze
Pannaye bevyeerde werknemer te
zijn van de klub, en recht te hebben op bepaalde uitkeringen (vakantiegeld en zo), en

ons feuilleton (37)

eer
Vlaanderen
vergaat
door JOZEF SIMONS
Met tegenzin schrijft Jan Broeckx zich In voor het feestmaal aan de oud-strijders aan'
geboden. Hij weet dat hij een Belgische vlag in ontvangst zal moeten nemen. En dat
staat hem echt niet aan... Om zich vlug van de feestelijkheden te kunnen verwijderen
zal hij Clara naar Laardonk laten komen. Maar de fanfare staat reeds klaar. Een belangrijke dag begint...

zevende hoofdstuk HET T E S T A M E N T
II
Maar Peer was blij, dat Joost erop zon
om gans zijn familie deelachtig te maken aan zijn rijkdom en in betere doen
te brengen... 't Rook wel naar Duitse
marken, maar als niemand daar nu graten in vond... En Joost was er voor
niets tussen...
„Toe, vader", riep Fons, „vandaag is
't geen dag om iets te weigeren aan
wie in de oorlog zijn man heeft gestaan, en Joost heeft ook zijn devoir
gedaan I ".
Nu, als Fons het vroeg en Tine zelf
zo aandrong !
„ 't Zal toch eens moeten gebeuren —
wanneer ge wilt dan ! " bromde de
Antichrist.
En Joost nam zijn hoedje af en schudde stevig vader Mozes hand.
Daar moet een pint of een borrel op
gedronken worden — doch, op 't ogenblik dat zij langs achter de herberg

binnen gingen, trad langs de voordeur,
in jaquette en met hoge hoed, de
Roervogel binnen in hoogsteigen persoon, in de hand een mandje met twee
champagneflessen. Die had hij meegebracht om Peer te overreden : nu Peer
zijn toestemming al had gegeven, werden ze ontstopt ter ere van het jonge
paar.
De dag begon goed.
In de voornoen trok heel het groepje
naar het dorp, luidruchtig en welgezind. Joost en Tine, arm aan arm, ietwat achteraan, want die waren te inniggelukkig, te zalig verliefd, om uitbundig te doen.
Geen mens die vandaag een slag werkte, tenzij om ieder voor zijn deur te
vegen, zijn huis te versieren en te bevlaggen, en huidespreuken in zwarte
en rode letters boven de ramen te
spijkeren. Bij de kerk stond een half
dozijn kramen opgetimmerd, en 't rook
er naar verse warmerek en karamellen.

de klub beweerde van niet. De klub Is er
maar bekaaid vanaf gekomen : zij moest
35.000 fr. betalen aan Pannaye, maar bovendien 144.000 fr. aan de rijksmaatschappelijke
zekerheid. Kortom, het wordt van langsom
duidelijker dat voetballers en oefenmeesters
volwaardige werknemers zijn, met alle gevolgen vandien. Terloops gezegd, dit gaat stilaan ook nog een ander probleem met zich
meebrengen, nomelijk dat van het vrije verkeer van arbeidskrachten in EEG-verband. Nu
kan men nog bepaalde grenzen sluiten voor
voetballers of basketters op grond van nationale reglementen. Maar hoe lang gaat men
beroepssportbeoefenaars nog kunnen beletten hun beroep te gaan uitoefenen in het
land van hun keuze ? Ook dat zal nog aardig wat gevolgen hebben.

pese meisjes In alle disciplines de eerste
zes plaatsen. Van een sukses gesproken. En
toch, wanneer wij die wonderturnsters zo
bezig zien, vragen wij ons dikwijls af of dat
allemaal nog wel « menselijk » is, of er niet
wat overdreven wordt met trainingen en opvoeren van prestaties en zo. Of ook hier niet
te veel opgeofferd wordt aan sportsuksessen.
Zou het niet mogelijk zijn dat « onze » meisjes niet meer kunnen konkurreren, doodgewoon omdat zij niet bereid zijn zich te lenen
tot een opleiding waarin alle zin voor maat
verloren wordt ?

liever zo
Er namen ook Belgische meisjes deel aan
de Europese turnkampioenschappen. Gewoonlijk komen wij er bij zulke gelegenheden niet
bij te pas, en ook deze keer waren onze deelneemsters niet bepaald een bedreiging voor
de deelneemsters uit de Sovjetunie of OostDuitsland. Patsy Mertens eindigde derdigste
op 43, en Kristina Leysen 34ste. Wij vinden
dat een goede prestatie. Wij verwachten
heus niet dat onze turnsters of turners naar
goud of zilver zouden dingen. Wij veronderstellen namelijk dat er heel wat komt bij
kijken om tot de allerhoogste top door te
dringen, en dat de jongens en de meisjes die
het leidend voorwerp uitmaken van een dergelijke opleiding tenslotte maar heel weinig
plezier beleven aan hun jeugd. Wat ons betreft : dan maar liever als klein amateurke
tegen de grote beroepslui, en tevreden zijn
met de uitslagen die behaald worden. Of, ais
men het anders wil zeggen, turnen en oefenen zo goed mogelijk, het is zeer goed, maar
ook dat is te licht om een heel leven te vullen.

geknoei

Te Addis Abeba overleed de tweevoudige
Olimpische Maraton-kampioen Abebe Bekila
(46 i.).
De archieffoto toont zijn suksesrijke aankomst op de O.S. van Tokio in 1964.

5 maal ludmila
De Europese kampioenschappen turnen
voor dames zijn andermaal een Oost-Europese
aangelegenheid geworden. In de algemene
rangschikking (totaal over de 4 disciplines,
nl. brug, balk, paard en grond) overwon Ludmila Toerischeva (of hoe die naam ook mag
geschreven worden) vóór haar jonge landgenote Olga Korbut, andermaal uitgeschakeld
door een kwetsuur. En wat de wedstrijden
afzonderlijk betreft, die won Ludmila allemaal, zodat zij in totaal vijf maal Europees
kampioene werd. Eén enkele uitzondering
niet te na gesproken, bezetten de Oost-Euro-

Achterin draaide een mallemolen en
feepten de kleine jongens op trompetten en noenekes. In al de danszalen
stonden de orgels klaar — en schone I
die ze, zo laat op 't seizoen, bijna voorniet gehuurd hadden — de vloer lag
glad geboend, maar vóór vier uur, politiereglement I mocht nergens het
bal worden ingezet.
De Molenstraat zag zwart van volk :
daar zou aanstonds, te elf uur, de fanfare de oud-soldaten komen afhalen
aan hun lokaal. De meesten hadden
voor de gelegenheid nog eens hun soldatenpak aangeschoten — Jan Broeckx
stond bij 't buffet, flink afgeborsteld in
officierstenue — maar velen ook hadden, als Fons, hun burgerplunje aan.
,, 'k Geloof dat ze komen, mannen I
Zwijgt eens ! ».
„ Verdomme ! De fanfare ! "
Achter de kerkmuur draaide de fanfare de Dorpstraat in, spelend met schetterend koper : ,,Ze zullen hem niet
temmen 1 ".
Jan Broeckx verbleekte. Wie begreep
hier de betekenis van een nationaal
lied ?
De koppen drumden tot trossen door
de open vensters en in de deuropeningen.
„Mannen, de burgemeester gaat voorop I ".
„ En de baron is er ook bij I "
,, Hebt ge van m'n leven, en vroeger
zagen ze ons nog met staan I
„ Ziet dat koper 'ns blinken ! Ze hebben
't verdomme opzettelijk voor ons doen
poetsen I ".
Ze vloekten weer gelijk op 't front, zo
fier waren ze. Ze moesten dus toch
wat gedaan hebben, zij ! dat de burgemeester en de baron en de Roervogel, allemaal in jaquette met hoge
hoed, hen met de fanfare kwamen afhalen I
De Vlaamse Leeuw was gespeeld, de
fanfare bleef buiten staan
,, Komt, mannen ! " zei Jan — ze verwachtten allen dat hij het kommando
op zich zou nemen — „ in rijen van
vier, en zo mogelijk op stap, op de
maat van de muziek ".
Stoetsgewijze, de fanfare voorop, dan
twee rijen schoolkinderen, geleid door
de onderwijzers In 't zwart, te midden
van witte maagdekes die bloemen

Is Serge Reding nu geschorst als olimpisch
atleet ? Is hij niet geschorst ? Eerst werd
gezegd dat hij, omdat hij in al zijn gewichtigheid — en die is niet gering — op een paar
publicitaire foto's prijkte, als niet-amateur
uitgesloten was. Nadien vernamen wij dat
dit zou gebeurd zijn door een kommissie van
een komitee van een afdeling die dergelijke
bevoegdheid niet bezit, en dat het allemaal
een storm in een glas water is. Wat er nu
juist aan de hand is, weten wij op het ogenblik niet. Wat wij wel weten is dat het in
het topsportje met'al die buroo's, kommissies, komitees, delegees, zegslieden, afdelingen, en alle andere mogelijke instanties
een dikke zeverij is. Er moeten daar blijkbaar
zoveel VIP's ergens een belangrijke post krijgen, dat het allemaal een hutsekluts wordt
waar niemand nog wijs uit raakt. Of zou men
een middeltje zoeken om terug te kunnen
krabbelen, nu men beseft hoe grandioos belachelijk men zich gemaakt heeft door Reding, omwille van een paar portretjes te
schorsen, en lopers, die 50.000 fr — en
meer — vragen om ergens te starten, te laten lopen ?

strooiden voor de helden, ging het In
pas-redoublé-maat naar de zeepziederij — of liever naar de brouwerij, want
nu draaide weer de ast — en voor
het lange witte huis werd stil gehouden.
Voor de deur, de brouwer in habijt,
omringd door gans zijn gezin en talrijke genodigden : dames in groot toilet,
kinderen in witte kleedjes of in blauwe
matrozenpakjes, al de officieren van
't fort, Frans pratend met een aantal
vreemde heren, die niemand kende.
In reuzeblokletters prijkte op de voorgevel :
Hulde aan onze helden I
Gloire a nos héros I
Met statige stap, de buik met de gouden horlogeketting vooruit, kwam de
brouwer op de jongens toe. In zijn
linkerhand hield hij zijn geschreven
toespraak, in zijn forse rechter, zijn
geschenk . een wapperende driekleur,
met kostbare franjes, aan een fijn-rieten vlaggestok, bewerkt als een reusachtige goedendag. Door de massa liep
een gemompel van bewondering.
De brouwer-zeepzieder sprak : van vaderlandsliefde — en heldenmoed en
zelfopoffering.
't Was stil. Een windje prevelde door
de twijgen van de lindeboom Langs
de sloot zaten vrouwen met kindjes,
waarvan een, dat de borst niet wilde,
griende. Maar de in een halve kring
geschaarde massa zweeg eerbiedig.
Met een ,, Leve de Koning ! Leve het
leger ! Leve het Belgisch Vaderland !"
reikte hij het vaandel aan Jan Broeckx
en kuste hem... Op één wang slechts.
Want Jan steigerde als een paard onder de spoor — die knevel stonk naar
zeep !
Jan moest op zijn tanden bijten om
niet uit te varen. Zijn antwoord klonk
kort en korzelig. En toen viel de fanfare in met de onvermijdelijke Brabangonne.
Jan, als de andere officieren, moest
in de houding staan, met de hand aan
de pet, en zijn woede verbijten.
Maar zijn kruisweg was nog niet ten
einde.
Want nu ging het naar het kerkhof,
naar de graven der gesneuvelden, om
er kransen neer te leggen
(vervolgt)

ZATERDAG 3 NOVEMBER
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13U.30 : Toeristische films over Denemarken. Tivoli en stranden.
14U.00 : De stille man. Speelfilm van John
Ford.
16U.00 : Volksuniversiteit.
18U.00 • Fabeltjeskrant.
18U.05 : De gezonken boot. Avonturenfilm voor de jeugd.
19U.05 : Trajekt. Verkeer.
19U.45 : TV-nieuws.
20U.10 : Rudi Garell-show.
21U.10 : 20 jaar later. Finale.
22U.05 : Echo.
22U.35 : Jake.
23U.25 : TV-nieuws.

ZONDAG 4 NOVEMBER
O IOu.30 : Protestantse kerkdienst vanuit
Gent.
O 14U.30 Professor Balthazar.
• 14U.40 Survival. Dokumentaire.
O 15U.10 Binnen en buiten.
O 17U.15 Tenuto. Koncerten door jonge virtuozen.
18U.15 Fabeltjeskrant.
18U.20 Sportreportage.
18u46 Van Pool tot Evenaar. Eksploratiekwis
19U.30 Openbaar kunstbezit.
19U.45 TV-nieuws.
O 20U.00 Sportweekend.
O 20u25 : Bel de 500 I
O 21U.15 Ontdek de ster. Finale.
O 22U.30 TV-nieuws.

o
o
o
o
o

MAANDAG 5 NOVEMBER
O 18U.00 : Fabeltjeskrant.
O 18U.05 : De Woudlopers.
O 18U.30 : Tsjin-Tsjin.
O 18u.40 : Volksuniversiteit.
O 19U.10 : Sporttribune.
O 19U.45 : TV-nieuws.
O 20U.10 : Antwerpen boven. Amusementsprogramma.
# 21U.00 : Acht en een half. Speatflm van
Federico Fellini.
O 23U.10 : TV-nleuw8.
DINSDAG 6 NOVEMBER
O 14U.00 : Schooltelevisie.
O 18U.00 : Fabeltjeskrant.
O 18U.05 : Het grote koraalrif. Nieuw jettgdfeuilleton.
O 18U.30 : Tienerklanken. Singe Sange Jo.
O 19U.05 : Het vrije woord : Het Humanistisch Verbond.
O 19U.45 : TV-nieuws.
O 20U.10 : Bartje.
O 21U.05 : Will-u-Tura. Slotgala Radio- en
TV-salon.
# 22U.05 : Konfrontatie. Debat over bevolkingseksplosie met prof. Sauvy, Ehrlich en
Van Moeseke.
O 22U.55 : TV-nieuws.
WOENSDAG 7 NOVEMBER
O 16U.30 : Jevanjong.
O 17U.55 : Fabeltjeskrant.
O 18U.00 : Wie weet, wint. Kwartfinale.
O 18U.53 : Volksuniversiteit.
O 19U.20 : Politieke tribune (PVV).
O 19U.45 : TV-nieuws.
O 20U.10 : De dubbeldekkers.
# 20U.35 : Wat hebben we u misdaan ?
Konfrontatie tussen kijkers, kritici en
verantwoordelijken van de BRT.
O 22U.35 : Horen en zien.
O 22U.55 : TV-nieuws.
DONDERDAG 8 NOVEMBER
O 14U.00 : Schooltelevisie.
O 18U.00 : Fabeltjeskrant.
O 18U.05 : Black Beauty.
O 18U.30 : Tienerklanken.
O 19U.08 : De katolieke gedachte.
O 19U.45 : TV-nieuws.
9 20U.10 : Wachtwoord. Kwis met Reglne
Clauwaert en Walter Capiau.
O 20U.40 ; Agamennoon. TV-spel door Johan
Boonen naar Aischulos.
O 22U.35 : Première.
O 23U.15 : TV-nieuws.
VRIJDAG 9 NOVEMBER
O 14U.00 : Schooltelevisie.
O 18U.00 : Fabeltjeskrant.
O 18U.05 : Filmmuseum van de schaterlach.
O 18u20 : Volksuniversiteit.
9 18U.50 : Het Sternenrijk. Dokumentaire.
O 19U.20 : Ziet u er wat in ?
O 19U.45 : TV-nieuws.
O 20U.10 : Sam.
# 21U.00 : Panorama.
O 21U.45 : TV-nieuws.
0 21U.55 : Vier novemberdagen. Een evokstie van de sombere dagen in 1963 toen
de Amerikaanse president, John F. Kennedy in Dallas vermoord werd.

ofwel MAATCONFECTIE (36 pasmodellen) ofwel
AFWERKING Mter KLEERMAKER ENGELSE &
INLANDSE STOFFEN. Op verzoek kom ik overal
aan huisde maat nemen, passen en afleveren.
Vraag zonder de minste verplichting
stalen en prijzen.

RICO-KLEDING VERMEESCHl
^teenhouwersvest, 52 Antwetpen Tel. 03.31.35.83J
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bewegingsLiiJlz^
ANTWERPEN
ANTWERPEN [Arr.)
AAN ONZE GEACHTE LEDEN
EN « WIJ »-LEZER(E)S(SEN)
Het VU-arr. bestuur Antwerpen heeft het
genoegen u en uw familieleden vriendelijk
uit te nodigen tot het groots « VU-arr. Herfstbal - Nacht van de Vriendschap » op zaterdag
17 november e.k. te 2, u. in de reuze feestzaal «Alpheusdal » [F. Williotstr. 22 - aan stadion Berchem-Sport) te Berchem. Orkest Jef
Derwey. Het VU arr. bestuur hoopt u en uw
familie op deze grootse feestavond te mogen
begroeten. Toegangskaarten (60 fr.) zijn te
verkrijgen bij de plaatselijke afdelingsbestuursleden.
AFREKENEN BALKAARTEN
Tijdens de e.k. arr. raad van 9 november
dienen alle afdelingsbesturen de hen afgeleverde « arr. herfstbalkaarten » af te rekenen, dit volgens de gegeven onderrichtingen
in ons arr. mededellngs-kaderblad.
ARR RAAD
De ek. arr. raad gaat (normaal) door op
vrijdag 9 november e.k. in de bovenzaal van
de - Nieuwe Carnot », Carnotstr. 60, Antwerpen. Ditmaal brengen wij « uitzonderlijk »
het aanvangsuur op 20 u. stipt. Gezien dezelfde avond de inhuldiging plaatsgrijpt van
het splinternieuw VU-lokaal te Deurne, zal
de arr. raad vóór 22 u. een einde nemen, om
zodoende •> in blok » van de arr. raad naar
Deurne over te stappen.
INHULDIGING VU-LOKAAL DEURNE
Vrijdag 9 november e.k. opent VU-afdeling
Deurne haar « gloednieuw » VU-lokaal «Trefpunt», Turnhoutsebaan 28, Deurne. Vanaf 19
u 30 worden daar alle VU-leden van het arr.
verwacht. Onze doorzettende afdeling Deurne
verdient alle simpatie door onze aanwezigheid
aldaar.
KOLPORTAGE SCHOTEN
Om bepaalde lokale initiatieven niet te storen werd de kolportage met een week verdaagd. Wij verzamelen dus zohdag 4 november om 10 u. op het Gemeenteplein in deze
te aktiveren gemeenten. Wij verwachten vele
Vujo-ers om de speciale brochure « Ze zeggjn dit, ze zeggen dat » in rekordtijd aan de
man te brengen.
MARSEPAINSLAG 1973
Afdelingen die wensen deel te nemen aan
de o marsepainslag '73 » om zo hun penningmeester meer telwerk te bezorgen, kunnen
hieromtrent (en warm aanbevolen) de nodige
inlichtingen bekomen bij de heer Emiel Pierlé, Campinaweg 4 te St-Job-ln-'t-Goor (tel
63:14.94).
ANTWERPEN (Stad)
ABONNEMENTENSLAG
In uw kennisenkring is er iemand die een
jaarabonnement op ons blad « Wij » onmogelijk betalen kan, maar die toch zo graag alle
waken het blad zou willen betrekken. Laat
uw hart meepraten, schenk een abonnement
(350 fr.). Bel ons op 36.84.65, wij laten het
bij u thuis ontvangen en doen de rest. Tussen haakjes : herinner u ons Geschenk-Cheque-boekje dat u onlangs als lid gratis thulskreeg. Het laatste blaadje geeft u 50 fr. vermindering op een nieuw abonnement op
• Wij » indien u het langs onze afdeling binnenbrengt. Maak er gebruik van wanneer u
een nieuw abonnement aanbrengt.
GESCHENK-CHEOUES
Vele leden uit onze afdeling maakten reeds
gebruik van dit enig reklamemiddel. Het
bracht hen voordeel, en tevens waren onze
VU-gezinde handelaars er zeer blij mee. Denk
eens aan de komende feestdagen. Blaad het
boekje nog eens goed door.
STEUN
Ze valt, ze valt niet I Valt ze niet hebben
we steun nodig ! Valt die regering wel, dan
hebben we nog veel meer nodig I We hebben
een heel groot banknummer : Kredietbank
Carnotstr, Antwerpen 404-3036801-74. Vul u
nu eens, één keer maar, een heel groot
steunbedrag in. Dank u.
LIDKAARTEN 1974
Kunnen u binnen enkele weken aangeboden
worden. De prijs is gebleven : 100 fr. hoofdlid, 50 fr. bijlid. Een van onze bestuursleden
of vrije helpers komt de kaart bij u thuis
aanbieden. Bent u iemand die altijd weer op
schok Is, wanneer ze de kaart aanbieden ?
Stort het bedrag dan, we sturen u de kaart
nadien met de post.
VOORUITGANG
In de afdeling zowel als in het arrondissement blijft het ledenaantal en het abonnementenaantal stijgen. Volgens de laatste
opiniepeiling gaan we achteruit ! Hoe rijm
je dat nou ? We zullen het nog eens bewijzen rnet de nieuwe leden en abonnementenslag da we wel degelijk vooruigaan. De opiniepeiling zal ons enkel nog harder doen werken.

DIENSTBETOON
Naas, onder of boven ons woont iemand
met problemen. Ons dienstbetoon is gratis
en voor Iedereen en zonder de minste verplichting. Verwijs hen naar het dienstbetoon :
alle dagen op het sekretariaat, Wetstr. 12,
Antwerpen, 's Maandags kan u er van 15
tot 20 u. ook een volksvertegenwoordiger
aantreffen.
KOO
Voor inwoners Antwerpen Etad : afspraak
dr De Boel 33.97.90 of De Laet 38.66.92.
HERFSTWANDELING
Onze tocht van zondag 21 oktober jl.. te 's
Gravenwezel verzoop I We hebben het nog
nooit of nooit zo hevig weten regenen ! Uiteengekletst werden we. Een droge herhaling
in het voorjaar.
KVO
28 november. La Bohème : heb u al kaarten ? Bellen sekr. VU, 36.84.65, misschien
zijn er nog. Rap zijn !
KONTAKTBLAD
Novembernummer in 20.000 bussen van
6de en 7de wijk. Kost weer een centje. Denk
nog eens aan die grote check die u gaat uitschrijven !
AFFICHES
Kan er nog iemand iets doen met affiches
o Anseele Buiten I » ? Jongens, moeten wij
rap zijn met ons affiches te plakken !
TELEFOONSLAG
Ons bestuurslid De Roover gaat ieder lid
die nog geen abonnement op « Wij » heeft
bellen. Hij is een zeer gevoelig man, en moest
u weten hoe ongelukkig hij zich voelt als u
nee zegt. Help de Volksunie en bezorg ons
bestuurslid een heerlijk moment.
GALABAL
16 februari. Voor de zesde maal, stampvolle Harmoniezaal. Meer hierover niet nodig.
Of ja, dit nog : heb ii nog een prijsje voor
onze tombola ? Een nieuwe kleuren TV of
zo I
BORGERHOUT
VUJO
De Volksuniejongeren van Borgerhout leggen op 11 november a.s. een bus in naar
Diksmuide voor de •• Dag van de Vrede »
Alle VU-leden en sympathisanten kunnen
mee. Deelnameprijs is 150 fr.
Na de plechtigheid bezoek aan het« Spaarbekken » o.l.v. ons raadslid Frans Dirks. Terug via Brugge.
Vertrek op 11 november te 8 u. 30 aan
het Gemeentehuis of te 8 u. 45 aan Te Boelaerlei 9 lokaal « De Vesper ». Terug te Borgerhout te 22 uur. Inschrijvingen bij Vujoverantwoordelijke Walter Van Nispen tel.
369.369 of op het VU-sekretariaat bij mevr
Van Geert tel. 36.68.29.
ABONNEMENTENSLAG
Zelfs nog herstellend bereidt ons bestuurslid Tessely een abonnementenslag voor :
geef namen van eventuele belangstellenden
op aan bestuurslid Tessely, tel. 36.48.85.
ARR. HERFSTBAL
Kaarten bij ons arr, bestuurslid Hugo Andries, Turnhoutsebaan 116 te 2200 Borgerhout, tel. 36.59.67 of op het sekretariaat.
NAAR HET KONGRES
Onze afdeling organiseert een bus naar het
kongres op zondag 25 november te Oostende. Deelname : 100 fr.
Vertrek te 7 u. 30, Gemeentehuis of te 8 u.,
Te Boelaerlei. Inschrijvingen aan dezelfde
adressen als hoger.

BOOM
SCHEPAVOND
Op 10 november verwachten wij alle vrienden van de Vlaamse club op onze « Reuze
Schepavond ». Het belooft iets blezonders
te worden. Begin : 19 u. 30. Vooraf inschrijven tegen betaling van 50 fr.
. ONDERLINGE ZIEKENKAS VAN RUPELSTREEK EN KLEIN-BRABANT ».
Vanaf heden zal er zitdag gehouden worden iedere 1e en 3e donderdag van de maand
vanaf 19 u, 30. Steun niet langer de kleurenziekenfondsen. Alle inlichtingen bij L Van
Dael, Fr. De Schutterlaan 17 of tijdens de zitdagen In het lokaal. Laat u nu overschrijven
geen wachttijd nodig, onmiddellijk in regel!
vele voordelen, gezinsvakantie in binnen-~en
buitenland, enz.

BORSBEEK
GEBOORTE
Onze VU-famIlie werd vergroot. Coiske en
Lieve Van Looveren-Van Looy zijn de gelukkige ouders van Elsje, 'n Dikke proficiat
KOLPORTAGE
Met Peer Van Nuffelen aan de staart van
de groep (bleef regelmatig plakken) werd
het Achterrot bewerkt. « Ze zeggen dit ze
zeggen dat - Ach laat ze maar zeggen ». Het
werd weerom een reuze sukses.

GEMEENTELIJK FEESTKOMITEE
De fototentoonstelling over de voorbije
jaarmarkt, de open-deurdag van het nieuwe
gemeentehuis en de tentoonstelling van de
nieuwe brandweerwagen was een suksesvol
initiatief. Dit komitee levert inderdaad uitstekend werk onder de Ifilding van Staf Kiebooms. Proficiat.
DANSFEEST
Zaterdag 3 november te 21 u. houden wij
ons jaarlijks bal in zaal Rivièra, J. Reusenlei
17. Dans-, show- en Tyrolerorkest Karl Herberger
DIENSTBETOON
Al onze mandatarissen staan steeds ter
uwer beschikking :
Peer Van Nuffelen, gemeenteraadslid, Corluylei 24, tel. 21.60.33.
Staf Kiebooms. voorz. KOO, L Hendrickxlei 20, tel. 21.61.98.
Jef Denil. lid KOO. Jan Bosstraat 4 tel
21.01.91.
Frans Van Looveren, lid KOO, Akkerdonkstraat 11, tel. 21.48.21.
ARR. VU-HERFSTBAL
Zaterdag 17 november. Alpheusdal, Berchem. Wij zijn er allemaal. Kaarten bij alle
bestuursleden.
DEURNE
OPENING VU-LOKAAL « TREFPUNT »
Het lokaal Is gelegen in de Turnhoutsebaan 28.
Feestelijke opening op vrijdag 9 november
1973 te 19 u. 30. Allen hartelijk welkom.
Deze onvergetelijke avond voor de VU-afd.
Deurne zal starten met gratis bier en snack
van 19 u. 30 tot 21 u. 30.
Om 21 u. 30 aanvang van het « Openinq.sbal », opgeluisterd door het orkest « Kosmos ». Tijdens het bal een tombola net vele
waardevoile prijzen.
Wij zijn er van overtuigd dat wij op deze
belangrijke avond voor onze afdeling alle
oude en nieuwe Vlaamse vrienden zullen kunnen begroeten.
De opening van een eigen lokaal betekent
voor ons de onherroepelijke en definitieve
doorbraak in de gemeente leurne.
Wij verwachten u allen.
EDEGEM
VU-KONGRES - OOSTENDE
Wij durven erop rekenen dat onze afdeling
goed zal vertegenwoordigd zijn op het VUkongres op 24 en 25 november te Oostende
Wie over geen vervoer beschikt kan zich wenden tot de voorzitter (Drie Eikenstr. 70 tel
57.33.51).
VUJO
Onze kern spande weer de kroon qua opkomst op het studieweekend te Cadzand
Knap zo. Wij gaan niet bij de pakken zitten
Zondag 4 november om 10 u. moeten wij
ten minste even talrijk vertegenwoordigd zijn
op de arr. Vujokolportage te Schoten. Samenkomst om 9 u. 30 aan Drie Eiken
EKEREN
KVO
Op 28 november richt de afdeling VU-Antwerpen weer een KVO-avond in. Het KVOgeschelschap brengt « La Bohème ». Kaarten op het VU-sekretarlaat, Wetstr 12 te
Antwerpen. Tel. 36.84.65. Warm aanbevolen.
GEBOORTE
In het gezin van Fernand Engelbeen en
Rita De Meyer kreeg Groetje een zusje, Ann
Hartelijke gelukwensen.
VUJO
Kolportage op zondag 4 november e k te
Schoten. Allen op post !
Wie op 11 november meegaat naar Diksmuide voor de Vredesdag der Jongeren, geve
zijn naam op aan Helga D'Hanis, Boudewijnlaan 351.
DIENSTBETOON
Alfons Bollen, scnepen van Financiën, Hande en Nijverheid, Koekoeklaan 7 (De Steure)
Tel. 64.49.43.
Maurits Van Tongerloo, gemeenteraadslid,
Lelienlaan 22 (Mariaburg). Tel. 64.55.14
Lode Van Vlimmeren, KOO-lid, Hoogboomstwg 22 (Hoogboom). Tel. 64.41.48.
Veerle Thyssens, KOO-lld, Geestenspoor 72
(Centrum). Tel. 41.04.41.
HERFSï'AL
Arr herfstbal op zaterdag 17 november om
20 u. in de feestzaal « Alpheusdal », F Williotstr. 22 te Berchem. Kaarten op het VUsekretarlaat, Geestenspoor 72 te Ekeren tel
41.04.41. Inkomkaart : 60 fr.

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN
« Nachf van de Vriendschap »
ARRONDISSEMENTEEL

ARR. HERFSTBAL
Op zaterdag 17 november, Alpheusdal, Berchem. Kaarten bj al de bestuursleden
VU-KONGRES - OOSTENDE
Er werd door onze afdeling een hotelletje
voor een weekend besproken. Kontichse konjjresdeelnemers (graag met echtgenote) gelieven dringend naam op te geven aan sekretaris F De Beukelaer, Kosterijstr. 6 tel •
57.09.82.
.
••

Kaarten voor dit herfstbal aan 60 fr. bIJ :
Staf Van Looveren, Welkomstr. 116 en E. Van
Parijs, Ternesselel 101.

STREEKPERS
Opgelet : vanaf volgend jaar nemen wij
advertenties op. Inlichtingen bij ons bestuurslid Luk Sermeus. Edqard Tinellaan 18 tel
57.23.63.

BRABANT

MERKSEM
VUJO - NAAR DIKSMUIDE
Het is een ongewoon simpatiek en prachtig idee van onze jongeren op 11 november
naar Diksmuide te trekken om daar de dag
van de Vrede te gedenken. Iedereen kan mee
mits inschrijving voor de bus. Prijs : 150 fr'
De inschrijving kan gebeuren in Tijl. of bij
Jan De Scheerder, Sint Lutgardisstr. 31.
De inrichters vragen om niet tot de laatste
dagen te wachten voor uw inschrijving en
zij ertrouwen er op dat ook oudere leden
van de Volksunie aan deze tocht zullen deelnemen.
In de kerk van Diksmuide wordt eerst een
eucharistieviering gehouden voor de slachtoffers van beide wereldoorlogen. Daarna optocht naar Krypte van de vernielde IJzertoren Na een interressant bezoek aan een instelling in West-Vlaanderen, gaat de terugreis via Brugge.
IN MEMORIAM EUGEEN VAN GAVER
Op zaterdag 13 oktober bereikte ons het
ontstellend bericht dat onze goede oude kameraad Eugeen Van Gaver schielijk overleden
was. Hij was 78 jaar. Onze jongere kameraden kenden Geen Van Gaver alleen bii naam
Maar de paar onder ons die nu al geschiedenis kunnen ma!:on vsn vo,^;• vi^ll.Tj-zEstig
jaar weten dat de r.r.n.cn Van Gaver en" Noterman in de Vlaamse Nationale geschiedenis
van Merksem iets te betekenen hebben. In
al zijn eenvoud was Geen Van Gaver een
man die nooit op het voorplan kwam, maar
die al zijn weten en kunnen steeds ten dienste van de Vlaams Nationale zaak stelde.
Eugeen Van Gaver was een van de raadgevers bij de samenstelling van het eerste
CVP-Vlaams-Nationaal
Schepenkollege
te
Merksem in 1932. En bij de opbouw van het
eerste mooi Vlaams Huis in Merksem dan
was ook hij een van de raadgevers en initiatiefnemers. Eugeen Van Gaver was licentiaat
in de handels-konsulalre en financiële wetenschappen. Aan de familie Van Gaver en Noterrnan, betuigen wij onze diep kristelijke gevoelens van medeleven.
ROUWBETUIGING
Als een ongelooflijk nieuws verspreidde
zich de mare over onze gemeente dat Geen
Muys plotseling overleden was. Zeer goed
bekend in de gemeente ,in de volkse kulturele
middens kenden wij Geen Muys, van In onze
jonge jaren, toen wij zegevierend en vol
idealen uit de eerste wereldoorlog kwamen
Eugeen Muys was medestichter van de
Vlaamse Oudstrijdersbond. Stond de Geen
met bij ons in de Volksunie, wij weten dat hij
steeds een overtuigend Vlaming gebleven is.
Aan de ganse familie bieden wij onze oprechte kristelijke deelneming aan.
SINTER KLAAS KOMT
Op 1, 2, 8 en 9 december komt Sinter
Klaas naar Merksem ; op verzoek zelfs aan
huis, maar dan moet vader of moeder dit op
tijd aanvragen aan een van de bestuursleden
van Vujo, ook aan Monique In den Tijl of aan
Lutgarde Kalingart, Pastoor Bamsstr. 18, tel
45.85.19. Er zijn daarvoor speciale formulieren
om de naam en ouderdom van de kinderen te
vermelden en eveneens de gewenste dag aan
te vragen. Op tijd Inschrijven a.u b

nu

Wordt lid of neem een abonnement op
« Wij ». Gelieve zich te wenden tot het VUsekretariaat, Geestenspoor 72, tel. 41.04 41

LIDKAARTEN 1974
Eerstdaags zullen onze wijkleiders hun jaarijks . lidkaarten-bezoek • bij onze Mortselse
leden brengen. Zoals steeds hopen wij dat
de . h^rnieuwing-lidkaarten 1974 » vlot verloopt, en danken al onze leden bij voorbaat
voor hun trouwe medewerking en lidmaatschap.
NIEL
DIENSTBETOON
Mensen met problemen kunnen terecht op
het sekretariaat, Antwerpsestr. 186, waar Guldo Michiels, Frans De Meulemeester en Jos
De Koek ter beschikking zijn elke vriidao
vanaf 20 u.
NIJLEN
BAL
Op 10 november in de gemeentelijke turnzaal. Deuren om 20 u. Van harte welkom i
SOCIAAL DIENSTBETOON
Elke maandag van 19 tot 21 u
MUZIEKAVOND
Op 27 december in zaal Nilania, Kesselse
stwg. De VU-fanfare Kempenland opent de
parade om 19 u. Medewerking van 5 muziekmaatschappijen.

GELUKWENSEN
Woensdag 31 oktober trad onze ex-Vujovoorzitter Karel Dumont in het huwelijk met
zijn Groetje. Onze hartelijkste gelukwensen.

HERFSTBAL

BALLONWEDSTRIJD

ïir^ir

Op de braderij van de Kontlchse middenstand, nu één maand gelden, organiseerde
onze afdeling een ballonwedstrijd. Het werd
een sukses, meer dan 350 deelnemers Op
1 november werd de wedstrijd afgesloten
Tientallen kaartjes werden teruggestuurd. Een
draaiende stormwind zorgde ervoor dat ze
zowat uit alle richtingen kwamen ; zelfs Nederland, Duitsland en vooral Frankrijk Wij
hopen u volgende week de uitslag te kunnen
meedelen.

WOMMELGEM
ARR. HERFSTBAL

DOSFELAKTIVITEITEN
IN BRABANT
Het Dl Brabant heeft samen met het
Centrum voor Gemeentebeleid het tweede deel van de cyclus voor gemeenteraadsleden als volgt samengesteld :
Zaterdag 17 november e.k. : studienamiddag over de KOO : Doelstelling en
werking door mej. Van Campenhout, lid
KOO Gent, aanvang : 14 u. Einde : ona
17 u. 30,
^
Deelname: uitsluitend door inschrijving
bij : Roger Overloop, St Michielsstr. 12,
Veltem : Janine Craps. Leuvenseweg 277
Kortenberg of door rechtstreekse storting
op de bankrekening van Dosfellnstituut
Brabant nr- 43.3-7093721-39 bij KB Kortenberg (prk. 759) — Prijs : 110 fr.
Let wel : zowel mandatarissen en geïnteresseerden uit arrondissement Leuven
als Brussel-Halle-Vilvoorde zijn welkom

Samen met de arr. Vujo Is een samenkomst belegd voor Vujo's en jonge mensen die mee willen zoeken naar een juiste manier van werken. Deskundige begeleiding door Walter Augustijnen en Huguette Debleecker.
Zaterdag 10 november van 14 tot 18 u.
(kofiepauze voorzien). Huis der Vlaamsa
Leergangen, Boekhandelstr. 9, Leuven.
Deelname : gratis. Inschrijving : J. Craps
Leuvenseweg 2727 277 - 3070 Kortenberg
tel. 02/ 59.84.66, telefonisch of schriftelijk tot en met 31 oktober. De ingeschrevenen krijgen vooraf het « denkmateriaal •
toegestuurd.

ASSE (Fed.)
FEDERATIERAAD
Op woensdag 14 november is er federatieraad In het gemeentehuis van Asse. Alle
kaderleden worden op deze belangrijke zitting als • publiek » verwacht. Kom onze mannen aanmoedigen ! De federatieraadsleden en
het politiek komitee worden om 19 u. stipt
verwacht ten huize van Juul Van Dooren, Marler 1, Asse, om de agendapunten te bespreken.

BRUSSEL (AGGLOMERATIE)
NAAR HET KONGRES
Zondag 25 november legt de aggl. Brussel
een bus in naar het kongres te Oostende
Vertrek te 8 u. stipt aan het lokaal Uilenspiegel, Pletinckxstr. 38 te 1000 Brussel. Prijs :
120 fr. (drinkgeld chauffeur inbegrepen). Inschrijvingen bij de voorz. Els Grootaers en
de bestuursleden van de agglomeratie, alsook
in bovenvermeld lokaal, tel. 12.13.74.

MORTSEL
JAARLIJKS BAL
Wij verwachten al onze Mortselse • Wij »lezers en leden en simpatlsanten op ons VUafdelingsbal van zaterdag 24 november e k
te 20 u. In het . Centrum Sint Lodewijk »
Osijlei 43 (Dieseghemwijk). Kaarten ter beschikking bij alle bestuursleden en mandatarissen.

LEDEN EN ABONNEMENTEN

KONTICH
STADSWANDELING
Morgen zondag 4 november. Verzamelpunt10 u. zeer stipt. Mechels Plein, Antwerpen
Organisatie : Vlaamse Kring,

VOLKSUNIE

Zaterdag 17 november 1973 *e 21 uur
Deuren : 20 uur — Orkest : Jef DERWEY
Plaats : Feestzaal « ALPHEUSDAL »
F. Williotstraat 22 Berchem.
TOECANCSKAART : 60 F.
Kaarten te bekomen bij alle bestuursleden

MARSEPAINSLAG
In het kader van het nakend Sint Niklaasfeest en onze financiële mobilisatie zal er
een massale marsepainslag worden gehouden. Uitstekende kwaliteit en uiterst lage
prijzen zijn de troeven. Verdere inlichtingen
volgen.

TURNHOUT
TE BEGEVEN BETREKKINGEN
Bij de KOO-Turnhout zijn volgende betrekkingen te begeven : 12 betrekkingen van
laborant A l of laborante A l vanaf 1 jan. 74 in
het St. Elisabethziekenhuis ; 14 verplegers
of verpleegsters (gegradueerd of gebreveteerd), één vroedvrouw, 4 telefonisten (man
of vrouw), 2e klerken (man of vrouw) en 3
werkvrouwen in KOO-instellingen ; 6 ziekenhuishelpers of helpsters en 1 rustoordhelper
of helpster.
De kandidaturen voor al deze betrekkingen
dienen tegen uiterlijk 12 november a.s. toe
te komen op het kantoor van de KOO Albert
Van Dyckstr. 20, 2000 Turnhout.

DIEST (Kant.)
VOS
Zondag 11 november herdenken de VOS
van het kanton Diest alle slachtoffers van
beide oorlogen, ook de talrijke doden van de
zinloze strijd die op zovele plaatsen nog altijd voortduurt. Zij zullen ook twee oudstrij.
ders van 1914-18 herdenken, die hen dit jaar
voor eeuwig verlieten, nl. Corneel Van Campenhout en Marcel De Vos. Programma : 11
u. : h. mis in de kerk Ste Martha, Langenberg
Molenstede ; 13 u. : middagmaal in Berkennof, Molenstede ; 14 u. 30 : korte vergadering ; 15 u. 30 : gezellig samenzijn met tombola.

EVERE
PENSENKERMIS
Deze heeft plaats op zaterdag 17 november
vanaf 19 u. 30 in de zaal Everest, Dekosterstr. 38 (bij terminus tram 55). ledereen is van
harte welkom.
HALLE
MOSSEL- EN FRIETKERMIS
In de Parochiezaal van St. Rochus, Melkenjstr. te Halle op zaterdag 10 november van
18 u. af en zondag 11 november van 12 u. af.
HERENT
DANSAVOND
Herent is (voorlopig nog) een randgemeente van Leuven, die In de volgende WlnKler
Prins uitgave zal vermeld staan als « telt
onder zijn inwoners de eerste Vlaams nationale rechtstreeks verkozene parlementair
voor het arr. Leuven ».
Zaterdag 10 november organiseert onze afdeling haar eerste dansfeest. Willy Kuijpers
en de uitgebreide afdelingsploeg verwachten
je met familie en vrienden. De voorverkoop
van toegangskaarten overtreft onze hoogste
verwachtingen. Zaal <. Ouden Tijd » (aan het
station Herent, kant Mechelen).

JETTE
BAL
Van harte welkom op het bal van VU-Jette
op zaterdag 17 november in zaal Exelcior,
Kard. Mercierplein te Jette. Deuren om 20 u.
30. Het orkest . The May Jins » spelen ten
dans.
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LEUVEN CArr.)
KALENDER
5 november : Arr bestuur.
10 november Bal, afd Herent
15 november Rotselaar, volksvergadering
17 novembei
Bal, afd Duisburg
17 november
Leuven, Centrum voor Gemeentebeleid
19 november Air bestuui
20 november • Herent, volksvergadenng.
24 25 november
VU konqres Oostende.
30 november Arr. raad, Heverlee
OPERATIE " ANSEELE BUITEN »
De arr verantwoordelijke voor propaganda
deed op 20 en 21 oktober een rondrit doorheen het arr Vastgesteld werd dat de afspraken goed werden nageleefd Er waren opvallend weinig « witte gebieden » Doe zo voort
vrienden
VUJO MUURAFFICHE
Graag herinneren we aan de mooie muuraffiche van onze Leuvense Vujo Vele afde
lingen bestelden reeds een oplage Waar olij
ven de anderen ' U zult ze nodig hebben in
de komende dagen I Vlug even kontakt nemen en bestellen bij P Toilet Zwaluwenlaan
2, Heverlee
AUDIO-VISUELE PROPAGANDA
« Wat wil de Volksunie ' » is een diareeks
waardoor een gedeelte van het VU-programma op een kleurrijke en muzikale wijze op
de publieke opinie wordt overgebracht Onze
diawagen trad reeds in verschillende plaatsen met sukses op De kommentaren zijn on
verdeeld gunstig Probeer het ook in uw afdeling of kanton Alle verdere inlichtingen
vla de arr verantwoordelijke W Somers,
Klappijstr 55, Molenstede, tel 013/326 69
AMNESTIE-AKTIE
Het spreekt vanzelf dat in de VU permanent aandacht wordt besteed aan de amnestie-eis Nu de kerstdagen naderen en wij aan
de vooravond staan van het <• jaai van de
rechtvaardigheid », ware het goed dat de
amnestieaktie wordt opgedreven De afdelingen en kantons in het arr worden verzocht
de nodige schikkingen te nemen Over enkele dagen volgen nog raadgevingen terzake '
Inmiddels natuurlijk de initiatieven omtrent
amnestie steunen
20 JAAR VOLKSUNIE
Zoals reeds vroeger medegedeeld zal de
viering van het VU-verjaringsfeest worden
ingezet met een groots jubileumdansfeest op
zaterdag 12 januaii 1974 in de •• Salons Geor
ges» te Leuven Vanaf nu zijn kaarten m voorverkoop te verkrijgen tegen de belachelijK
lage prijs van 50 fr Aan de ingang betaalt
men 60 fr Orkest « The Lords »

LEUVEN-NOORD (Kant)
VOLKSVERGADERING
Dinsdag 20 november te 20 u m de zaal
• Aroma » Mechelsestwq 471-473 te Herent,
volksvergadering over de fusies Met medewei king van de h J Vanoostei weyck des
kundige bij het ministerie van Binnenlandse
Zaken, en prof W Dewachter, socioloog
KUL

OVERUSE
VLAAMSE ZIEKENKAS TE JEZUS-EIK
De maandelijkse zitdag te Jezus-Eik gaat
zoals steeds dooi de eerste donderdag, 1
novembei tussen 19 u 30 en 20 u 30, in het
zaaltje van cafe Luxemburg
SOCIAAL DIENSTBETOON
Volksveit Vik Anciaux, fed schepen Mar
cel De Broyer en veischeidene bestuursle^
den houden zich ter beschikking van de be
volking ter gelegenheid van het soc dienst
betoon dat doorgaat te Tombeek, cafe bij Lea
op maandag 22 oktober vanaf 20 u

RUISBROEK
BAL
Op 3 november eerste dans 21 u , m de
zaal Concordia te Ruisbroek met Ann Desender en The Silver Stars Inkom 60 fr Organi
satie VU Ruisbroek
SCHEPDAAL-ST-MARTENS-LENNIK
NAAR H::T K O N G R E S

Onze afdeling organiseert op zondag 25
november de reis naar Oostende gratis voor
al onze leden Wij hopen er mei een zo groot
mogelijk aantal leden aanwezig te zullen zijn
Het Volksuniekongres moet slagen en daar
om moeten, ook wij, ons steentje bijbrengen
met onze aanwezigheid Het bestuur vraagt
u dan ook zo vlug mogelijk m te schrijven
om de reis te kunnen organiseren
TERALFENE
VOLKSEETMAAL
Op 17 en 18 november e k nodigt onze afdeling u uit op haar eerste landelijk volkseetmaal in ons lokaal « Het Natekenshof > Daal
straat 8 te 1780 Teralfene Zaterdag vanaf
18 u en zondag vanaf 11 u 30
BAL
Ons 2e bal gaat door op 2 maart 1974 in
zaal •• Belgica », Daalstraat, Teralfene.

Ziekenfonds

BRABANTIA
WOLVERTEM
5de AFDELINGSBAL
Zaterdag 17 november met het orkest The
Hitcrackers met zangeres Anita Leona Deuren 20 u 30
ZAVENTEM
VU BAL
Zaal St Michel Op 3 november om 21 u
dansen de leeuwen op ons groot VU-bal van
Zaventem-Nossegem Orkest Gerry Lee and
Traveling Brass Iedereen hartelijk welkom i

OOSTVLAANDEREN
AALST (Arr.)
KOLPORTAGE
Morgen 4 november, arr kolportage te
Moorsel Samenkomst in het « Heuvelhof »
(aan het vroegeie station) te Moorsel om
9 u 30 Alle krachten zijn welkom '
VU-KONGRES - OOSTENDE
De deelnemeis uit het arr Aalst nemen
het middagmaal van de tweede kongresdag
gezamenlijk Samenkomst aan de uitgang van
de zaal Het arr bestuur zorgt voor de verdere organisatie

BURST
BAI
Zaterdag 24 november gaat ons jaarlijks
nachtbal door onder onze klassieke naam
Joeldansfeest Het is ons 8e Joeldansfeest
Zaal Perfa Stationsplein 6 Waltra-orkest on
der leiding van Stan Philips Eerste dans .
21 u 30 Kaarten 60 fr
DENDER-WEST
T-DANSANT
Op 17 november as in de zaal Claudia,
Dorp te Erondegem Aanvang 20 u.
EREMBODEGEM-TERJODEN
DANSAVOND
De Vlaamse Kring Terjoden geeft dit jaar
zijn 14de St Maartens dansfeest op zaterdaq
10 november in de Keizershalien Keizerliik
Plein te Aalst Muziek en zang : orkest Waltia (grote formatie) Kaarten (70 f r ) te beko
men bij de bestuursleden of door storting op
rek nr 432 5150951-06 van de Vlaamse Kring
Terjoden bij de Kredietbank.

EREMBODEGEM (Centrum)
LEDENFEEST
Viijdag 7 december a s Op het programma
o a de prachtige dia-reeks « Denderroute »
van Renaat Meert Uitvoeriger beschrijving
van het programma volgt.

ERTVELDE
VOLKSVERGADERINGEN
in het kader van de fusies der gemeenten
zal onze afdeling volgende voorlichtingsvergaderingen houden :
Ertvelde
maandag 5 november te 20 u in
cafe Ritz , Kluizen . vrijdag 9 november te
20 u in cafe Oberbayer ; Zandeken : vrijdag 16 november te 20 u bij P Van Hecke.

GÈNT-EEKLO (Arr.)
ARTEVELDEBAL
Herinneren we even alle simpatlsanten, militanten en bal-entoesiasten aan 't grote Arteveldebal van het arr, dat op 1 december
e k doorgaat in zaal Riva te Deurie Hou de
datum vrij ' Kaarten bij alle VU-besturen van
het arr en bij de leden van het arr. bestuur
te bekomen

ZIEKENFONDS FLANDRIA
BUREELUREN EN ZITDAGEN
Sekretariaat Keizer Karlstr 80, 9000 Gent,
tel 09/23 52 27 dagelijks van 9 tot 12 u 30
en van 14 tot 16 u ; vrijdag tot 19 u
zaterdag tot 12 u
Merelbeke • Hundelgemsestwg 359, tel
09/30 79 09, dinsdag van 14 tot 15 u
Wetteren
De Klokke, Kon Astndlaan 37,
tel 09/69 28 81, woensdag van 14 tot 15 u
Dendermonde • Den Ommeganck, Grote
Markt 18, tel. 052/225 94, woensdag van 16
tot 17 u
Nevele
Cynel Buyssestraat 2 donderdag
van 14 tot 15 u
Zomergem
Markt 20, tel 09/72 7137,
donderdag van 15 u 30 tot 16 u 30
Voorzien te Deinze, Drongen, Mariakerke
en Wondelgem.

GENT
WIJ-VROUWEN OVER MIDDEN-OOSTEN
Het Nabije Oosten verschaft de nieuwsdienst heel wat werk. Wij hadden gedacht
een andere klok over het gebeuren te beluisteren : daarom komt op 15 november (de
donderdagavond) om 20 u. (stipt, zoals we
gewoon zijn), Hilda Uytterhoeven over het
Nabije Oosten en de Arabische kwestie spreken Zij brengt mevrouw EI Azam mee. Beiden
kunnen ons een ooggetuigenverslag geven
Het wordt een leerrijke avond, die ons kan
toelaten een vollediger inzicht in het probleem te hebben Ook beschikken we die
avond over een gratis dokumentatie. Iedereen is dubbel hartelijk uitgenodigd !

GENTBRUGGE
9e VU BAL GENTBRUGGE LEDEBERG
De nochtans ruime gemeentelijke feestzaal
van Ledeberg was hardstikke vol toen miss
Lichtstoet 1973 de eerste dans opende met
piov raadslid Van Ooteghem Ondei de hon
derden aanweznen bemeikten wi| volksveit
Baert, de prov raadsleden Van Grembergen,
Stals Van Gyseghem en de qemeenteraads
leden De Sutter (Melle), Van Meenen (Heusden), Gyselinck (Merelbeke) De Roo (Gent)
De Caster (Ledeberg), De Moor en Depestele
[Gentbrugge) Een financiële hoogdag voor
de afdelingswerking
GEMEENTERAAD
De vele aanwezigen o w een ganse klas
retorikastudenten waren het roerend eens
dat de slechts 2 koppige VU-fraktie (fraktieleider Verpaele was verontschuldigd) eens te
meer de show stal tijdens een zitting die gekenmerkt werd door tientallen VU tussenkomsten van De Moor en Depestele Zelfs « Vooruit » gaf een bijzonder objektief verslag
waarin onze mandatarissen ongeveer twintigmaal werden vernoemd en toegegeven werd
dat de VU kleur gaf aan de zitting
Het jongste nummer van ons blad « De
Weergalm », dat op sarkastische wijze enkele stommiteiten van het kollege openbaart,
werd veelvuldig door vriend en tegenstrever
geciteerd tijdens de zitting Een zwaar incident had plaats na de interpellatie van vriend
Depestele over het tweetalig aspekt van
een gemeentelijke tentoonstelling voor ontwikkelingssamenwerking Toen de verantwoordelijke CVP-schepen de lof zong van de
tweetaligheid en daarbij een dwaze en stupiede aanval op De Moor deed eiste deze
van de burgemeester dat <• dat vrouwmens
dadelijk moest ophouden met haar prietpraat " Wat dan ook prompt gebeurde
Daverende hilariteit toen een zwakke burgemeester het incident over het eentalig karakter van Gentbrugge wou besluiten met
een kernachtig « è la bonheur »
De VU tussenkomsten over de opgerichte
en weer afgeschafte BLO-school met de
verdonkermaande PMS-rapporten, onroerende meerwerken waarvan niets in de dosoiers
steekt een pnces tegen de qemeente we
gens wanbetaling, onwettige lozingsvergunningen, lichtzinnig toegekende opdrachten,
enz enz plakten het schepenkollege dermate tegen de muur dat het dikwijls pijnlijk was
voor aanhoren voor de meerderheid Verscheidene aangeklaagde feiten worden nu
verder onderzocht en alles laat voorzien dat
de show zal voortgezet worden tijdens de
volgende raadszitting

HEUSDEN-DESTELBERGEN
SOC DIENSTBETOON
Volksvert Frans Baert • iedere 2de maandag ten huize van Koen Meenen, Nederbroekstr. 1 te Heusden
Prov raadslid Oswald Van Ooteghem
iedere 2de donderdag van 20 tot 21 u in de
Nederbroekstr 1 te Heusden
Gemeenteraadslid Koen Van Meenen
iedere maandag van 19 tot 21 u. bij hem
thuis, of na afspraak tel 30 73 88
Gemeenteraadslid Johan Dequidt
iedere
zaterdagvoormiddag van 10 tot 11 u 30 bij
hem thuis, Molenweidestraat 5 te Heusden
KOO-lid Gery De yVitte
iedere zaterdag
van 11 tot 12 u bij hem thuis, Zandakkerlaan
12. of na afspraak tel. 30 65 76
BAL MET LOS TROCADEROS
Prov raadslid Oswald Van Ooteghem, ge
meenteraadsleden Michel Coppen, Koen Van
Meenen en Johan Dequidt, en het bestuur
van VU-Heusden-Destelbergen, nodigen u
met familie en vrienden uit op het vijfde VUbal, op zaterdag 10 november m de mooie
zaal Admiraal te Destelbergen (Dendermondsestwg 228) Orkest Los Trocaderos met am
matie Deuren te 20 u 30 Inkom 50 fr Kaarten bij alle bestuursleden Vermindering vjo
grote ge<;innen
UITBREIDING SOCIAAL DIENSTBETOON
Het sociaal dienstbetoon van onze afdeli ig
dat tot nu toe enkel te Heusden plaats vond
zal vanaf 1 december uitbreiding nemen te
Destelbergen Plaats, dag uur en medewerkers worden later meegedeeld
KUISVROUW GEVRAAGD
In het ouderlingentehuis te Heusden is een
plaats open verklaard van kuisvrouw Verdere
inlichtingen op het sekretariaat van de KOO
(Steenvoordestr) of bij onze KOO-vertegen
woordiger Gery De Witte, Zandakkerlaan 12
te Heusden

sociaal dienstbetoon
ANTWERPEN
Maandag 5 november : volksvert A. De Beul en R. Mattheyssens.
Maandag 12 november : volksvert. A. De Beul en sen. H.
De Bruyne.
Maandag 19 november : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens.
Maandag 26 november : volksvert. A. De Beul en sen. H.
De Bruyne
Lok. : VU-sekretaraat (Stad) Antwerpen, Wetstr. 12, tel.
36.84.65, van 16 tot 20 u.
WIJNEGEM :
Maandag 19 november : sen. H. De Bruyne.
Lok • Vleminckhof, Marktplein P, tel 53 89 26, van 19 tot
20u.

KONTICH :
Woensdag 14 november : volksvert R. Mattheyssens.
Woensdag 28 november : volksvert. R. Mattheyssens.
Lok. : Alcazar, Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32, van 19 tot
20 u.
MERKSEM :
Donderdag 15 november : volksvert. dr. H. Goemans.
Lok. : Tijl. Bredabaan 298, tel. 45.89.76. van 20 u. 30 tot
21 u 30.

BRABANT
ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE
V I C A N C I A U X , volksvertegenwoordiger
Op afspraak : De Klepperbaan 5, Brussegem, tel 59.54.55.
59.54.55.
| A N DE BERLANGEER, agglomeratieraadslid :
MOLENBEEK : alle zaterdagen, 10 tot 11 u.. ten huize van
Emiel De Smedt, J. Debrucqlaan 101.
JETTE : alle zaterdagen, 11 tot 12 u., ten huize. De Smet
de Nayerlaan 150, tel. 28.34.80.

KRUIBEKE
KOLPORTAGE
BAL
Zaterdag 10 november te 20 u 30 in zaal
« Rubens », Broekdam-Zuid Plaatselijk orkest
« The Communities »

MERELBEKE
BAL
Zaterdag 10 november geeft onze aktieve
afdeling haar jaarlijks dansfeest in zaal Reqi
Salim Segheis komt Kaarten • 70 en 50 fr
Voorverkoop 60 en 40 fr
VU-KONGRES - OOSTENDE
Het is met uitgesloten dat wij samen met
de afdeling Melle een bus inleggen naar
Oostende Nadere inlichtingen volgen

MELLE
INHULDIGING VLAG
Op 12 oktober jl werden de talrijke opge
komen aanwezigen, in naam van het bestuur
haitelijk welkom geheten door de voorzitter
HIJ dankte eveneens de heren De Vloed Piet
en Bayens schenkers van de mooie en /eer
simbolische vlag Volksvert Frans Baert gaf
vervolgens een zeer duidelijke vlotte on ruk
geïllustreerde uiteenzetting over wat een
vlag kan en moet betekenen voor een "^fde
ling en vooral dan voor het werkend bestuur
lijk gedeelte Daarna werd de vlag ingewijd
daar ep Vandevelde Tenslotte werd de vlag
toegewezen aan de vaandrig Maurits De
Cock Het officiële gedeehe werd besloten
met de Vlaamse Leeuw ledere aanwezige
werd dan vergast op een gratische konsiimptie, en er werd intussen gezellig en in een
zeer ontspannen sfeer over en weer gepiaat
zodat iedereen op het eind van de avond te
vreden over zijn komst huiswaarts kon keren

NIEUWKERKEN-WAAS
ZITDAG
SENATOR MAURITS COPPIETERS
ledere Ie en 3e donderdag in ons lokaal
cafe « De Gouden Leeuw », Dorp

OOSTAKKER
DERDE FEESTAVOND
Motto
Volksunie Oostakker verbroedert
In het Hotel de Lourdes te Oostakker Lourdes
heden zaterdag 3 november te 20 u Feestmaal
Vlaamse hutsepot Muziek
orkest
A Af-ke Deelnemmq in de kosten
leden
150 f r , met-leden 175 fr Eregast • volksvert
Frans Baert
BESTUURSVERKIEZING
WIJ nodigen alle leden uit tot de tweeiaailijkse bestuursverkiezing op donderdag 6 no
vember 1973 in cafe Lusthof Smisken vanaf
19 tot 23 u iedereen neemt zijn politieke ver
antwoordelijkheid op Alle leden worden verwacht '
SOCIAAL DIENSTBETOON
ZITDAGEN VOLKSVERT FRANS BAERT
Te Oostakker-Lourdes • morgen zondag 4
november vanaf 11 u , in cafe Lusthof 't Smisken
Te Oostakker zondag 2 december in lestaurant St Bavo, Dorp, vanaf 11 u

WAARSCHOOT
VOETBALKLUB
Onze VU-ploeg kreeg een nieuwe naam
de Flamingo's Zondag II hielden we doopfeest met een overwinning van 7-1 tegen FC
Salamander Zondag 4 november te 14 u , ver
zamelen bij Mathilde voor wedstrijd te Sleidinge
SOCIAAL DIENSTBETOON
Zaterdag 3 november houdt kamerlid Frans
Baert zich ter beschikking om uw sociale problemen te helpen oplossen ten huize van gemeenteraadslid Fons Van Holderbeke, Sta
tionsstr 6 tussen 14 en 15 u Vertrouwelijk
en zonder kosten
ZANDBERGEN-GRIMMINGE-IDEGEM
FUSIES
Het afdelingsbestuur besprak de verschil
lende plans betreffende de nakende samen
smelting van gemeenten onderzocht de toe
stand van de gemeenten die tot de afdeling
behoren, kant zich tegen het plan waarbij
de landelijke gemeenten zouden verdwijnen
spreekt zijn voorkeur uit voor het voorstel
van het ministerie van Binnenlandse Zaken
wat betreft de fusie van de gemeenten Grim
minge Idegem, Nieuwenhove Waarbeke eii
Zandbergen, en stelt verder vertrouwen in
de VU onderhandelaars die deel uitmaken van
de werkgroep « fusies »
LEDENHERNIEUWING
De h° "^ °
r
dp 'idkaarten is oc
gonnen Onze leden mogen zich kortelings
aan een bezoek verwachten vanwege onze
bestuursleden
OVERLIJDEN
Te Zandbergen overleed ons trouw lid de
h Jules Corrijn Hij werd op 17 oktober onder
grote beianqstel'mq ten grave gedragen Onze
oprechte deelneming.

)EF V A L K E N I E R S ,
burgemeester en federatieschepen :
SCHEPDAAL : elke maandag, 18 tot 19 u en elke donderderdag, 10 tot 12 u , op het gemeentehuis
C U S T A A F D E D O N C K E R , provincieraadslid :
GOOIK : Elke maandag van 19 tot 20 u in de Gemeenteschool te Gooik-Stnjiand — elke vrijdag van 19 tot 20 u
op het gemeentehuis en verder op afspraak ten huize,
Strijland 34, Gooik.
BOB M A E S , senator :
Op afspraak ten huize : Parklaan 14, Zaventem.
EUGENE DE FACQ, volksvertegenwoordiger :
Andere afspraken via tel. 09/22 64 23 of 09/25 64.91 of
schriftelijk op het adres Domenstr 3, Essene
F R A N S A D A N C , federatieschepen :
Elke zaterdag van 11 tot 12 u , ten huize, Ruisbroeksestwg,
St-Pieters-Leeuw, tel. 77.31.83.

WESTVLAANDEREN
BLANKENBERGE
ZWIJNTJESKERMIS
Al onze leden houden de datum van 14
december vrij Inderdaad gaat die avond te
20 u In de Rodenbpch Onderwijsstr onze
reuze zwijntjeskermis door aangeboden aan
al onze leden en de leden aangesloten bij
het VVVG
KIEZERSLIJSTEN
De kiezerslijsten liggen ter inzage van het
publiek op het gemeentesekretariaat, iedere
weikdag van 9 tot 12 u en dit tot 15 december a s Klachten van niet inschrijving moeten gericht worden aan het schepenkollege.
DIENSTBETOON
Wij vestigen nogmaals de aandacht van de
belangstellenden op het feit dat de zitdag
van volksvert P Leys vanaf heden plaats
heeft de eerste dinsdag van de maand van
20 tot 21 u m het lokaal Rodenbach Onderwijsstr Personen met dringende gevallen zoals pensioen of andere kunnen zich in dit
qeval steeds in verbinding stellen met de
h H Van Rijssel K Boudewiinlaan 25 Deze
zal zich dan met de bevoegde persoon ter
zake in verbinding stellen
GOUDEN BRUILOFT
Op zateidag 27 oktobei vierde het slmpatieke echtpaai Leon Minnaert-Van Ghillewe,
gevestigd in de de Smet de Nayerlaan hun
qouden bruiloft De jubelanssen hadden van
alle officieel veitoon afgezien En met reden
hoe konden die dooi brave mensen de handjes qaan drukken van bepaalde personen die,
en ZIJ zelf en hun familie door het slijk nebben gesleurd tijdens de onzalige repressiedagen ' Men IS konsekwent of men is het
met Totentrekkers kan men, bij zulke gelegenheden, best missen Niettegenstaande dit
groeide de private ontvangst, gehouden in
het spijshuis •• Bearnaise » van onze niet
minder simpatieke Miei Duysters, schoonzoon van de gevierden uit tot een waar sukses Benevens de zeer talrijke familieleden,
was een sterke afvaardiging van de gebuurtekring aanwezig Ook het plaatselijk bestuur
van de VU en het VVVG waarvan de gevierden lid zijn was op de receptie tegenwoordig.
De aanwezigheid van ere burgemeester Frans
Pyck werd ten zeerste op prijs gesteld Gemeenteraadslid Jef Fryns huldigde in enkele
gepaste woorden het nog flinke jubileiend
echtpaar en daarna werd m alle gezelighsid,
met enkele glaasjes schuimwijn en lekkere
toastjes het feest ingezet
WIJ wensen aan vriend Leon en zijn dapper
vrouwtje nog vele jaren '

ADINKERKE
OVERLIJDEN
Op 27 oktober werd hier te grave gedragen mevr Eliza Van Elverdinghe, geboren
Haezebaert Zij was een onze trouwe Adinkerkse leden en de zuster van Juul, lid van
het arr bestuur Onze mnige deelneming.

GISTEL
AFDELINGSBAL
WIJ herinneren er onze leden en vrienden
uit het kanton aan, dat ons jaarlijks bal doorgaat in « Ten Putt » op zaterdag 10 november met het orkest Vanhevel Uitnodigingen
volgen nog Houd de datum vrij

HARELBEKE
ZIEKENFONDS
Iedereen is
schrijving bij
Harelbeke, tel

WEST-FLANDRIA
welkom inlichtingen en inR Stock, Vlaanderenlaan 46,
701 61

HEULE
AVONDFEEST
De Vlaamse Klub richt op vrijdag 16 november om 20 u m de feestzaal « De Melken] »,
Mellestr een prachtig avondfeest in met
medewerking van het orkest André Volon
Deuren om 20 u Toegang 60 fr Gewone konsommaties

ICHTEGEM
OVERLIJDEN
Woensdag 24 oktober werd ons goed en
[rouw lid dr Albert Olivier, amper 57 jaar, onder zeer grote deelneming te ichtegem-Wijnendale ten grave gedragen Aan mevr Olivier ziin zeven kinderen en allen die hem
dierbaar waren bieden we ons oprecht en
innig medevoelen aan bij dit onvervangbaar
ver'ies

KOKSIJDE
WEEKBLAD « WIJ »
Tientallen Koksijdenaars hebben reeds een
abonm op « Wij » Vele leden blijft ons blad
nog onbekend Daarom vragen we de lezersgeef uw blad door aan een lid Let wel op •
wie nu abonneert krijgt het blad kosteloos
tot einde 73

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE (Arr)
EMIEL VAN STEENKISTE, kamerlid :
1e zaterdag van elke maand :
VEURNE : 9 u , « De Beurs », Grote Markt.
DIKSMUIDE : 10 u., Vlaams Huis, IJzerlaan.
HOUTHULST ; 11 u., bij gem, raadslid Martin Van Cleven,
Terreststr. 8.
KORTEMARK : 12 u.. Lusthof de Speie.
KOEKELARE : 12 u. 30, « Hertog van Arenberg », Moerestraat 1.
ICHTEGEM : 13 u. 30, bij M. De Keyzer, Engelstr. 10.
3e zaterdag van elke maand :
WESTENDE : 9 u , « Casino », Essex Scottishlaan 7.
MIDDELKERKE : 10 u., « Were di », de Smet de Nayerlaan.
ROKSEM • 11 u., bij schepen L. Vierstraete.
EERNEGEM : 12 u., « Riva-Venus », Aartrijkestr.
DE HAAN : 13 u., « Georgy's Club », Kon. plein.
BREDENE 13 u 30 bij K Haeck, Driftweg 59.
Tfc OOSTENDE :
,. ,
.
Na telefonische afspraak, nr 059/79548 Van Iseghemlaan 8.
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lEPER

6 JAAR VUJO
Zaterdag 17 november om 16 u. 30 richt
de Vujo-leper ter gelegenheid van haar vijfjarig bestaan een spreekbeurt in, in de konferentiezaal van het stadhuis. Sen. Coppieters zal er handelen over de rol van de jeugd
in de politiek. Een dansavond in het Westland besluit dit eerste lustrum.
UITSPRAAK-LESSEN
De Vlaamse Vrouwenvereniging organiseert
een lessenreeks rond dit tema « Hoe ons uitdrukken voor een publiek ? ». Deze lessen
gaan door op 5 opeenvolgende dinsdagen van.
af 13 november, telkens om 20 u., in de bovenzaal van " De Bank van Roeselare en
West-Vlaanderen », Diksmuidestr. 22. Bijdrage
100 fr., voor de volledige reeks.
SINT MAARTEN KOMT
De Vlaamse Vrouwenvereniging die met
Sint Maarten goede vrienden zijn hebben
hem gevraagd om bij alle kleintjes op bezoek
te komen. Daar de lieve man echter heel
weinig tijd heeft laat hij vragen of dat kan
op 8 of 9 november tussen 18 en 21 u. Als
u dat goed vind, wil dan iemand verwittigen
van de werkgroep of op het adres : Acasialaan 66 of per tel. 057/23378. De mensen van
de werkgroep zullen de kindervriend hierover
zeer gaarne inlichten.

KOEKELARE
« Wij »
De postbode bood voor enige weken de
kwijting aan voor ons blad. Daar vele lezers
niet thuis waren zal dit nog eens geschieden.
Wij raden de lezers nochtans aan het leesgeld van nu af reeds te betalen bij sekr. René
Hemeryck, Lekestr. 44, Reeds vijf hernieuwingen konden aldus opgevangen worden.

KORTRIJK
DIENSTBETOON
Lokaal 1302 : ledere maandagavond van
17 u. 30 tot 19 u. door Luk Vansteenkiste,
volksvertegenwoordiger ; en van 18 tot 20 u,
door F. Blancquaert, senator.
Elke laatste zaterdagvoormiddag van de
maand van 10 tot 11 u. door W. Vandevijver.
(fiskaliteit).
Ten huize van mevrouw L. Van LanduytComeyne, provincieraadslid, elke eerste
maandag van de maand van 17 tot 19 u.
Ten huize van R. Vandewatteyne, provincieraadslid : elke woensdag vanaf 20 u.
Ten huize van J. De Schaepmeester, gemeenteraadslid : elke vrijdag vanaf 18 u.
PERMANENTE VORMING VAN
GEMEENTERAADSLEDEN EN LEDEN KOO
In het najaar en begin van 1974 organiseert
het Dosfelinstituut een kursus : « Permanente vorming van gemeenteraadsleden en leden KOO » De kursussen worden gespreid
over de 6 lessen en zijn gratis. Aan de deelnemers wordt vooraf een inleidende nota bezorgd.
Deze kursussen gaan door op de zondagen
25 november, 27 januari, 24 februari, 24 maart
telkens van 10 tot 12 u. 30 in het lokaal
« 1302 » Burgemeester Reynaertstraat te
Kortrijk.
Men kan inschrijven bij de h. Peter Hoornaert, Oedelemsteenweg 57 - f340 Sijsele,
tel : 050/375.17, direkteur Dosfelinstituut
West-Vlaanderen of bij provincieraadslid
Vandewattijne Roger, Kon. Leopold III laan
35A Kortrijk of bij de uitbater van het lokaal
1302. Inlichtingen omtrent deze aktiviteit
kunnen ook bekomen worden bij het Dosfelinstituut, Tribunestraat 14, 1000 Brussel. Tel.
02/19.12.02.

OOSTENDEVEURNE-DIKSMUIDE Carr.)
FUSIES
De afdelingen en de verkozenen van de
kantons Gistel en Oostende worden verwacht
op een belangrijke vergadering over de samenvoeging van gemeenten in beide kantons,
op 8 november a.s. Uitnodigingen volgen.
DE WEST

AS

Tegen 15 december moeten wij weer een
flinke sprong voorwaarts maken: we verwachten dat onze besturen niet bij de pakken blijven zitten. Het is niet met thuis te blijven
(of zelf niet aan te sluiten) dat we De West
stevig kunnen maken. Aan het werk, vrienden.

BESTUURSVERGADERING
Ons afdelingsbestuur vergaderde op zondag
29 oktober. De nieuwe lidkaarten 1974 werden
aan de bestuursleden overgemaakt. Verder
werd een overzicht opgemaakt van de opbrengst van de steunkaarten, waarmee wij
ons graag-gelezen blaadje « Vrij As » in leven willen houden.

POPERINGE
SOCIAAL DIENSTBETOON
' Senator F. Blanquaert houdt zituur op het
adres Bruggestraat, 10, Poperinge van 10 tot
11 uur iedere eerste zaterdag van de maand,
tot einde 1973.

ROESELARE
VLAAMSE BOND VAN GEPENSIONEERDEN
Na een eerste werkjaar « in stilte » kwam
onze Vlaamse Bond van Gepensioneerden
West-Flandria volop naar buiten. Donderdag
25 oktober waren meer dan 50 gepensioneerden opgekomen voor een gezellig feestje.
Pannekoekenkok Marcel werd overweldigd
door de opkomst van veel gepensioneerden
die niet vooraf hadden ingeschreven. Marcel
was er echter op voorzien zodat uiteindeliik
nog wat pannekoeken overbleven voor de
kinderen van Jozef, die, zij het als niet-gepensioneerde, ook zijn bijdrage had geleverd
voor het welslagen van het feest. De gratis
pannekoeken en koffie waren niet de enige
reden van het feest : ook de 77-jarige Emiel
Vermeulen trad op met allerlei muziekinstrumenten. De gepensioneerden staken hun bewondering niet onder stoelen of banken. Alle
liefhebbers worden steeds verwacht op de
eerste en derde donderdag van de maand in
het lokaal Beiaard, Grote Markt.
POLITIEK BELEIDSWERK
Enkele weken geleden werden alle leden
uitgenodigd aktief deel te nemen aan het
politiek beleidswerk. Daartoe werden werkgroepen opgericht die elk een bepaald aspekt van het politiek programma van de VU
op plaatselijk vlak zullen bestuderen. Het
moet een middel zijn om de basis Inspraak
te geven in het gemeentelijk politiek werk
van de VU. Wie niet inschreef (en dus niet
uitgenodigd wordt naar die werkgroepen) kan
altijd kontakt opnemen met het sekretariaat.
Beverenstwg 50. Wij doen vooral een oproep
tot de vroegere bestuursleden die op die
manier van het vroegere sleurwerk kunnen
overstappen naar het beleidswerk. Hun Inbreng is van kapitaal belang.
.. KIJK NIEUW »
Ons streekblad kan zich momenteel nog
niet bedruipen. Daarom doen wij een beroep
op al onze leden : stuur ons eens een bankbriefje ! De middenstanders in onze familie
kunnen ons speciaal steunen door het geven
van publiciteit. Neem kontakt op met de
redaktieraad. Westlaan .45.
ZIEKENFONDS « WEST-FLANDRIA »
Gezien de voortdurende uitbreiding zoeken
wij nog een medewerker om samen met de
huidige medewerkers het ziekenfonds verder
uit te breiden. Kontakt opnemen met het
centraal sekretariaat, Westlaan 145 (tel.
202.08) of met onze medewerkers : Nestor
Deprez, St-Amandstraat 100 ; Roger Laf ere,
Leiestraat 20 ; Dirk Van Leuven. Begoniastraat 9. Wij hebben nog honderden adressen die dringend moeten bezocht worden.
DIENSTBETOON

KORTEMARK-HANDZAME
LEDENVERGADERING
Vrijdag 9 november om 20 u. in het Gasthof De Speye, staatsbaan te Kortemark. Als
spreker komt Jaak Vandemeulebroucke, die
ons zal onderhouden over problemen rond
Brussel en Vlaams Brabant, en dit zal illustreren met dia's. Het bestuur verwacht een
talrijke opkomst van leden en simpatisanten.
lEFFINGE
VU-BAL
Heden zaterdag 3 november om 20 u. 30
in de feestzaal •< 't Bierhuis », aan de brug
te Leffinge, Orkest » De Zeekanters ». Inkom : 50 fr.
BROCHURE PASTER VERSTEELE
Deze brochure, samengesteld door onze
afdelingssekretaris omvat 32 biz met 19 foto's. Prijs : 70 fr. ,te storten op postrekering
401409 van ASLK Nieuwpoort met vermelding « brochure Versteele ». Of te verkrijgen
bij Gilb. Devriendt, Oostendsesteenweg 28,
843232 Leffinge.

Door het zeer talrijke werk zien wij ons
verplicht het dienstbetoon strikt te organiseren. Gelieve u te houden aan de dagen
en uren die onze mandatarissen zich voor u
vrijhouden.
Mik Babyion, Westlaan 145 (202.08) : elke
maandag van 17 tot 18 u. ; gemeenteraadsleden Patriek Allewaert, Ooststr. 46 (214.73) :
Annie Pottie-Kindt, Kasteeldreef 2 (241.68) ;
Victor Vangheluwe, Begoniastr. 14 (267.85) ;
Pier Walleghem, leperstr. 226 (287.10) ; allen
op afspraak ; KOO-leden : Lut VanmoerkerkeVermeersch, Begoniastr. 18 (226.63) en Hubert Vandenbunder, Hof van 't Henneke 12
(239.88), allen op afspraak.

VEURNE-ADINKERKE
LEDENVERGADERING
Wij herinneren er ons leden aan dat zij
allen verwacht worden op onze belangrijke
algemene ledenvergadering in het restaurant « De Beurs » op de Markt om 20 u.
ledereen op post.

VEURNE
NIEUWPOORT
BREUGELFEEST
Wij herinneren er onze leden aan dat ons
jaarlijks Breugelfeest, met nadien dans en
leute, dit jaar doorgaat op 17 november a.s.
in de zaal Beiaard.

DIENSTBETOON
Kamerlid Emiel Van Steenkiste houdt elke
derde zaterdag voormiddag zitdag in het restaurant-café «De Beurs ... Iedereen kan er
met zijn problemen terecht.

WERVIK

OOSTENDE

Het jaarlijks Sinterklaasfeest voor alle vijf
de Oostendse afdelingen zal doorgaan op zondag 2 december in het hotel Guido. Onze dames houden zich hier mee bezig.

ZIEKENFONDS
Zitdagen november : zaterdagen 10 en 24
november van 10 tot 11 u.
Adres : Coudyzer Maurits, Magdalenastr.
75. Afgevaardigde : Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108, bij wie men tevens alle inlichtingen
kan bekomen.

GEZAMENLIJK BAL
De vijf Oostende afdelingen houden hun
gezamenlijk bal op zaterdag 24 november in
de Thierbrau (wijk Raversijde) met het orkest
Bob Verwilst.

SOCIAAL DIENSTBETOON
Vandamme Hervé, St-Maartensplein, na
18 u. 30 .
Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108 (hoek •• Florida ..), 's voormiddags.

VOLKSVERGADERING
Op dinsdag 6 november vindt een grote
volksvergadering plaats in de zaal Bloemendal, Vfilodroomstr. (nabij brandweerkazerne).
Als spreker komt sen. Wim Jorissen, nationaal sekretaris van de partij. Hij handelt over
de politieke aktualiteit. Deze zaal moet vol.

ABONNEMENTENSLAG

SINT-NIKLAAS

LIMBURG

Zorg ervoor dat uw abonnement tijdig vernieuwd wordt, ledere Volksunist zou minstens voor een nieuwe abonnee moeten zorgen.
Wie nu een abonnement neemt voor '74
krijgt voor de rest van '73 « Wij » gratis.

BERINGEN
VOLKSVERGADERING
Zaterdag 3 november • komt sen. Gerard
Siegers spreken in café •• Oeyen », Koerselsestwg 2, over zijn ervaringen als senator.
Daarenboven zal hij graag meepraten over alle zaken die ons aanbelangen. Wij rekenen
op een talrijke ledenopkomst. En breng gerust uw vrienden en simpatisanten mee I

BREE
BESTUURSVERGADERING
Op dinsdag 23 oktober vergaderde het bestuur ten huize van Jaak Gabriels. In afwezigheid van voorzitter Miei Paredis (door griep
weerhouden) werd een drukke agenda afgehandeld. Na goedkeuring van verslag van
vorige vergadering, werden de financiële toestand, de finnaciële mobilisatie, het dienstbetoon, de kolportage, leden- en abonnementenslag, deelname arr. bal, deelname kongres
enz. behandeld. Voorgesteld werd dhr Gerard
Bergmans en Herman Paredis bij het bestuur
te voegen : dit voorstel werd algemeen aanvaard. Belangrijk was wel de beslissing elke
bestuursvergadering slechts één uur te besteden aan praktische zaken en voor de twee
andere uren telkenmale één hoofdstuk uit
het aktieplan door te nemen en te bespreken
Zo raken de bestuursleden meer doordrongen van de diepere doktrine van de partij.
Volgende bestuursvergadering op dinsdag 20
november ten huize van Jaak Dreezen, gemeenteraadslid, Opitter.
DF-DEBATAVOND
Pluralisme in het onderwijs. Op aandringen
van Jaak Gabriels, bestuurslid DF-Bree, ging
het DF-bestuur ermee akkoord dat de debatavond over pluralisme in het onderwijs (op
vrijdag 7 december, in de zaal van de gemeentelijke biblioteek) zou doorgaan met
sprekers uit de 4 partijen. Vaste paneelleden
zijn reeds volksvert. E. Raskin, sen. Mesotten (CVP)) en volksvert. Clerx (PVV). Alleen
de BSP laat voorlopig nog op zich wachten.
Iedereen die met vernieuwing in ons onderwijs begaan is houde dèzé datum vrij.
VLAAMS HERFSTBAL •' '-> Zoals elders op deze bladzijde aangekondigd
nodigen we u allen uit aanwezig te zijn op
ons jaarlijks herfsthal in zaal Brouwershuis,
Opitter. ledereen die tombolaprijzen heeft
wordt dringend gevraagd Adriaan Custers
daarvan op de hoogte te stellen. Hij zal ze
komen halen. Op voorhand hartelijk dank.
VOORVERKOOP KAARTEN
Verloopt vlot : er werden al meer dan 150
kaarten verkocht ; indien u zelf ook kaarten
wenst kunt u steeds terecht bij één van de
bestuursleden van de afdelingen uit ons kanton. Rennen maar !

BOCHOLT
VOLKSVERGADERING
Op zaterdag 17 november organiseert de
VU-afdeling Bocholt een grote volksvergadering met als sprekers senator G. Siegers en
volksv. E. Raskin. Nadere gegevens zullen
nog volgen.

DIEPENBEEK
VOLKSVERADERING WILLY KUIJPERS
Op vrijdag 16 november krijgen wij volksvert. Willy Kuijpers te gast, die ons de problemen rond taalgrens en taalwetgeving zal
uiteenzetten, puttend uit zijn rijke ervaring
in VVL en parlement. Deze avond zal verzorgd
worden met tal van dia's en gaat door in lokaal " De Zwaan te Diepenbeek, recht over
het gemeentehuis. Iedereen is welkom.

EIGENBILZEN
AFDELINGSBESTUUR
Volgende vergadering zondag 11 november
te 10 uur in café Lido.
RECHT DOOR ZEE
• ter

Het jaarlijks Ste Ceciliafëest van de Vlaamse harmonie « Recht door Zee .. heeft plaats
op zaterdag 24 en maandag 26 november, telkens vanaf 19 u. 30.
GRUITRODE
BESTUURSVERGADERING
Volgende bestuursvergadering ten huize
van Leo Clijsters, rnorgen zondag 4 november, aanvang 10 u. 30. Iedereen op post !

GROTE PROVINCIALE MEETING
op donderdag 29 nov. te 20 uor
in. het Kultureel Centrum te Hasseh
Volksunie : één tegen allen I
Sprekers i
F. Vander Eist, algemeen voorzitter
h. Schiltz.
ledereen op post !

HERDEREN
DANK
Omwille van drukke bezigheden in zijn
zaak, heeft onze sekretaris Urbain Molenaers
ontslag genomen uit deze funktie. Samen
met Lambert Poosen, was het Urbain die onze afdeling heeft groot gemaakt : 165 leden
in onze kleine gemeente. Wie doet het na ?
In 1971 nog was hij kandidaat bij de verkiezingen. Hij wordt als sekretaris opgevolgd
door één van onze jongere bestuursleden,
Herbert Reynders. We wensen hem veel
sukses en volharding in zijn nieuwe taak.

MEEUWEN
AKTIE
Op 11 oktober II. had in café Sparrenhof
te Ellikom-Meeuwen een eerste kontaktvergadering plaats voor de opbouw van de afdelingswerking in deze gemeente. In aanwezigheid van arr. bestuurslid Jaak Gabriels, kant.
gevolmachtige Jaak Geussens, Jan Latinne,
voorzitter van afdeling Bocholt en Jaak Indekeu, arr. sekretaris, samen met een aantal
mensen van Meeuwen, had een vruchtbare
bespreking plaats. Verschillende mensen werden reeds bereid gevonden om mee te werken, zodat alles laat veronderstellen dat heel
binnenkort ook Meeuwen, als laatste gemeente van het kanton, een afdeling zal hebben.
Op donderdag 8 november a.s. heeft dan
de stichtingsvergadering plaats, ten huize van
Julien Haegdorens te Éllikom. Een afdelingsbestuur zal worden aangesteld en in onderling overleg zullen de plannen voor verdere
werking worden vastgelegd. Inmiddels reeds
een pluimpje voor onze vriend Toon Verheggen, die de start niet heeft afgewacht om al
druk bezig te zijn met huisbezoeken, ledenwerving en ledenhernieuwing.

REKEM
AFDELINGSFEEST
Het eerste afdelingsfeest, georganiseerd
op zaterdag 20 okt. jl. in zaal Nova te Neerharen, is een buitengewoon sukses geworden. Niet alleen waren ruim 60 personen
opgekomen, doch ook het verloop kende een
onverwacht sukses.
Het vele voorbereidend werk dat door het
plaatselijk bestuur, aangevoerd door voorzitter Muermans, werd geleverd was niet te
vergeefs. Er werd dan ook besloten volgend
jaar op de ingeslagen weg verder te gaan.
Vermelden wij nog dat dit afdelingsfeest
eveneens werd bijgewoond door volksvert.
E. Raskin, die een gelegenheidsrede hield,
prov. raadslid J. Vanderhallen, kantonnaal gevolmachtigde P. Lambrichts en een afvaardiging van de afd. Maasmechelen.

RIEMST
NIEUW
Binnenkort zal een eerste streekpersblad
huis-aan-huis in onze gemeente gaan verschijnen. Afdeling Riemst zet hiermede een nieuwe stap in de verdere uitbouw van de Volksunie in deze streek.

SINT TRUIDEN
ADVIESRAAD
De adviesraad van de afdeling vergaderde
op woensdag 25 oktober. Door een twintigtal
entoesiaste leden werd 'n rijkgevuld winterprogramma uitgewerkt. Behalve de algemene
vergadering op vrijdan 15 november te 20 u.
in zaal « Ons Heem », Leopoldstr., plannen
wij een Breugeliaans feest, een tweede
volksvergadering en ons jaarlijks bal in februari. Verder werd besloten te starten met
een informatieblad en naar buiten uit een
meer aktieve propaganda te voeren voor de
verschillende Vlaamse manifestaties.
VUJO - LIMBURG
Het Vujo-komitee Limburg vergaderde op
dinsdag 24 oktober. Plaatselijke Vujo-kernen
en -afdelingen worden verzocht kontakt op te
nemen met de provinciale VUJO-afgevaardigde Erik Vandenneste, Zalderse Kiezel 213,
Kuringen, tel. 011/26371. Tijdens deze vergadering werd o.m. volgende motie goedgekeurd : Vujo-Limburg, in vergadering op 24
oktober, eist dat het taaidekreet ook in de
Kerncentrale van Mol zal toegepast worden ;
bij niet-naleving zal tepen deze overtreding
door de Vujo een heftige aktie gevoerd worden.
ALGEMENE VERGADERING
Heeft plaats op vrijdag 16 november en
niet op maandag 19 november, zoals vorige
week bij vergissing gemeld werd, In het ruime lokaal « Ons Heem .>, Leopoldstr., begroeten we als gastsprekers volksvert. Frans
Baert, die het probleem van de gewestvorming zal behandelen, en volksvert. Jef Olaerts
die de taak van de Volksunie in deze tijd zal
uiteenzetten. Vanzelfsprekend is er daarna
ruimschoots gelegenheid tot een vrij debat.

TONGEREN-MAASEIK (ArrJ
ARR. BESTUUR
Volgende vergadering woensdag 7 noven»KANTONNALE VERGADEf^NGEN
Zoals in een rondschrijven reeds werd ^a»gekondigd, verzoekt het arr. bestuur de afdelingsvoorzitters en kant. gevolmachtigden het
nodige te doen voor het organiseren van een
kantonnale vergadering. En dit In de tweede
of derde week van november. Op deze VBI^
gaderingen dienen alle kaderleden en tnandatarissen van het kanton te worden uWgenodigd. Als agendapunten van het arr. bestuur dienen o.m. worden besproken i leden,
abonnementen, streekpers, kongres ; at3 belangrijkste punt, de kantonnate organisatie,
die grondig dient bekeken te worden en
waaraan dringend moet gewerkt voor een
verdere uitbouw van de afdelingen.
AFDELINGSSEKRETARIATEN
We vestigen nogmaals de aandacht wan
de afdelingen, in het bijzonder van de sekretarissen erop dat, minstens voor ledere bestuursvergadering, een uitnodiging tot en
een verslag van naar het arr. sekretariaat
dient gezonden.

TONGEREN
AKTIEF
De plakkers waren de leetete weken « e l
erg aktief : niet alleen op het grondgebied
van afdeling Tongeren, maar In het hele kanton, tot zelfs in Borgloon en Spouwen toe
werden de Anseele-affiohes en andere achendalen tegen muren en palen gefiangen,
VOLKSUNIE-KRANT
In grote oplage werd de Vü-fcrant In het
Tongerse verspreid. Naast de nationafe werd
ook de plaatselijke politiek onder de lonpe
genomen. Ziehier een uittreksel uit dit Jongste nummer :
Tongerse bevolktng let op uw zaak I
Wist u :
— dat een partijgenoot-tsraar de plaats moest
ruimen In het avondonderwijs en dit ten voordele van de zoon van onze burgemeester.
Van plaatsjespolitiek gesproken, zelfs de pai>tijgenoten moeten wijken ;
— dat het zwembad op de Motten potdicht
ging per 1 september niettegenstaande het
mooie weer en de vele zwemlustlgen.
— dat het gemeentebestuur slechts 2 vlaggen kent. De blauw-witte stadsvlag en dB
trikolore. Een derde Mgt klaar : de rode. De
officiële vlaggen van Limburg en Vlaanderen
zijn hun onbekend ;
— dat de parkeerverbodstekens niet tellen
voor onze burgemeester en zijn schepenkollege. Zij mogen met een gerust geweten hun
wagens langs het stadhuis plaatsen :
— dat alleen partljgekleurde (liefst rood)
sportklubs recht hebben op stadssubsidie ?
Waarom ontvangt de voHeybatclub Unito
niets ?
— dat het dossier van het nieuwe hospitaal
en het bejaardentehuis ligt te wachten op
de goedkeuring van de bevoegde minister
en dit sinds 24 mei 1973. Wachten ze op
nieuwe verkiezingen ?

TONGEREN
VOLKSVERGADERING
Vrijdag 10 november — 20 uur zaal Palace
(Hondstraaat 19), Tongeren.
Sprekers :
senator W. Jorissen
volksvert. E. Raskin.
Alle leden en simpatisanten uit Zuld-Llmburg
zijn op post !

medegedeeld
kultureel centrum neeroeteren
neeroeteren en zijn geschiedschrijver pj maas
Vandaag 3 november om 16 u. : officiële
opening, (alle historisch geïnteresseerden
zijn welkom). De tentoonstelling is toegankelijk iedere dag van 3 tot en met 11 november
1973.
Zondag 4 en 11 november : van 10 tot 19 u.
de andere dagen : schoolbezoeken, volgens
afspraak, andere bezoekers van 19 tot 21 u.
Voor verdere informatie : Kultureel Centrum, tel. (011) 631.88 (sekretariaat), tel.
(011)631.89 (cafetaria).

publikaties nieuwe brochures
'Ter gelegenheid van de tentoonstelling
« Neeroeteren en zijn geschiedschrijver P.J.
Maas .. wordt een gedrukte brochure « P.J.
Maas », geschreven door E.P. T.J. Gerits
verkocht ( + 40 bIz.). Tevens zal een uitgebreide katalogus (20 fr.), waarin meer dan
100 tentoongestelde voorwerpen en dokumenten omschreven worden, ter beschikking
zijn van de bezoekers.

HASSELT
ARR. KALENDER
5 november : arr. raad, Warson, Hasselt.
6 november : bestuursvergadering. Diepenbeek.
16 november : algemene vergadering. Diepenbeek (Willy Kuijpers).
16 november : algemene vergadering, bint
Truiden.
16 november : algemene vergadering, Zelem
(Jef Olaerts).
17 november : feestavond Halen.
29 november : provinciale meeting, Kultureel
Centrum, Hasselt.
7 december : uitgebreide arr. raad (Wim Jorissen).

GROOT VLAAMS HERFSTBAL
OP Z A T E R D A G 10 NOVEMBER vanaf 2 0 uur
Zaal BROUWERSHUIS M a r k t , Opitfer.
Orkest dat vorige keer een knaisfeer bracht is weer
T H E H I T C H HICKERS (6 uitvoerders)
T O M B O L A M E T PRACHTIGE PRIJZEN
De integrale opbrengst gaat naar de kantonnale w e r k i n g !

W« - M * - W

14
Turnhoutsebaan, 92, verder gezet met een
expositie van kunstschilder Jos Van Lancker,
van 3 tot en met 12 november 1973
Jos Van Lancker werd geboren te Temse
7 november, 20 u. ! vooropening tentoonstelop 23 juni 1908 en heeft dus onlangs zijn
ling Ene Algoet beeldhouwwerk), Geo Semvijf en zestigste verjaardag gevierd
pels tekeningen), in galerij Lambermont, E
HIJ volgde de volledige kursus tekenen
Demolderlaan 61.
en schilderen aan de plaatselijke akademie
en behaalde er o a de koninklijke zilveren
8 november, 20 u. i Openingsgala met het
medaille en het einddiploma met de grootste
Harmonieorkest van het Kon Vlaams Muonderscheiding Het was voornamelijk kunst
ziekkonservatorium Antwerpen In Teater 140,
schilder Albert De Roever de toenmalige
Plaskylaan 140.
direkteur welke hem aanzette om verder
door te zetten Daarna werd hij opgenomen
9 november :
in het atelier van beeldhouwer Karel Au
10 30 huldiging verdienstelijke WF-leden
broech als ornamenist en houtskulpteur
Huis der Kunsten, stwg op Haaoht 147.
Gans zijn lange loopbaan is hij om den bro
20 30 Klassiek Koncert
de, werkzaam geweest als houtsteker doch
Rijksmuziekakademie, Lamfaermont's avonds heeft hij zich ten koste van vele
laan 184.
opofferingen verder ontwikkeld als kunst
schilder
10 november •
19 30 Baby Hamilton, blijspel door « Kunst
HIJ nam deel aan groepstentoonstellingen
na Arbeid », uit Overijse, in het Boodte Temse met • Als ick can » en te Antwer
schapinstituut, Stobbaertslaan 58
pen m 1964 met « Artifex » Individueel ex
21 00 Bal der Vlaamse Verenigingen van Heiposeerde hij te Deurne Antwerpen en Me
met, Richard van de Veldestraat 26.
chelen In 1970 werd hij geselekteerd voor
11 november • Openluchtdag Chiro, Van
de « Grote Provinciale Prijs voor plastische
Ysendijckplein
schilderkunst van Antwerpen »
13 november, 20 u
Ballet van Vlaanderen, jos van lancker - kunstschilder
Thans stelt hij te Borgerhout naar aanlei
Teater 140, Plaskylaan 140
ding van zijn 65e verjaardag zijn werk voor
Na een opmerkelijk goede start, wordt de
14 november, 20 u
Country Folk Avond,
Deze expositie is vrij toegankeljk alle da
Pendelum II en John Makm, zaal Artan- reeks kunsttentoonstellingen in de nu vol- gen van 10 tot 18 uur
ledig vernieuwde gemeentelijke feestzaal.
straat 144.

tiendaagse

t6 november, 20 H. I Utsrair debat, Rijksmaziekakademie.
17 november :
20 00 Een Man van Adel, door de Jonge Toneelliefhebbers van Schaarbeek, zaal
Van Schoorstraat 43
21 00 Dansavondje van de 1e W B. H Familie, Richard Van de Veldestraat 26
18 november, namiddag : Dag der Jeugdateliers (Lambermont en Het Ezeltje)
20 00 Slotfeest met « De Elegasten »,
Teater 140, Plaskylaan 140
Organisatie • • Nesocutera •> In samenwerking met ALLE NEDERLANDSTALIGE VERENIGINGEN
Auspiciën
Ministeries van Nationale Opvoeding en Nederlandse Kuituur direkties
voor de muziek, volksontwikkeling en plastische kunsten en Nederlandse Kommissie
voor de Kuituur van de Brusselse Agglomeratie.
Inlichtingen en plaatsbesprekingen
tel
34 8715 (sekretariaat) H Anthierens
1810 00 ( C O C ) .

programma t

van de
nederlandse
kuituur te
schaarbeek

^

LOTERIJ

1) Bediende, ruime ervaring als sekretaris
N , F-, Eng , zoekt passende betrekking
2) Magazijnier zoekt bijjob, 20 uur per week
3) Pas gediplomeerde, hoger middelbaar onderwijs, ekon a f d , zoekt betrekking als bediende
4) Juffrouw, 16 jaar, lager midd onderwijs,
zoekt passend werk
5) Jonge dame, 18 jaar, zoekt werk als bediende
6) 40-jarige man ?oekt licht werk
Antwerpen, Mechelen, St Niklaas
7) Lic. ekon en financiële (40 j ) zoekt betrekking • Brussel, Mechelen, Antwerpen
8] Dokterassistent met ervaring zoekt betrekking bij huisarts, specialist of m kliniek
9) Jonge man (18 j ) , diploma hog human,
ekon. a f d , zoekt betrekking als bediende
10) Jonge dame : 35 j , 3-tallg, zoekt werk als
receptioniste of verkoopster
11) Onderwijzeres zoekt werk : Mechelen,
Brussel, Antwerpen
12) Vrouw, waarvan man gehandikapt Is,
zoekt passende betrekking in refter of kantine
te Brussel, Mechelen of Antwerpen
13) Jonge licentiaat sociologie zoekt passende betrekking
Voor 1 tot en met 13 zich wenden tot senator
Wim Jorissen, Loulsastr. 31, Mechelen, tel
015/435 96.
R 106
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EEN JUWEEL MET STANDING
KIES |E BEST BI)

VEREIST
Meir 2 (Hoek Wiegstraat)
2000 Antwerpen

Tel. : 33.46.31
HORLOGES-LONCINES
VERDAL - MONDIA
AANSTEKERS DUPONT

VERENIGING
VLAAMSE

U als Vlaming..
sluit zeker aan bij bet
VLAAMS ZIEKENFONDS
van uw STREEK I

£ IEKENFONDSEN
Provincie Antwerpen

RUPELSTREEK-KLEIN-BRABANT :
Onderling Ziekenfonds Rupelstreek en Klein-Brabant, Kraanweg
21 - 2680 Bornem Tel 03/89 16 19

Provincie Brabant
ARR. LEUVEN - GEWEST TIENEN •
Centrale Mutualiteit van Brabant en Limburg, Leuvenselaan 43 •
3300 Tienen Tel 016/834 35

Provincie Oost-Vlaanderen
ARR. AALST •
Ziekenfonds Priester Daens, Hopmarkt 36, 9300 Aalst.
Tel • 053/745 53
ARR. GENT EN DENDERMONDE
Ziekenfonds Flandria, Keaer Karelstraat 101 - 9000 Gent.
Tel • 09/23 52 27
ARR EEKLO EN KANAALZONE
Ziekenfonds Flandria Meetjesiand, Gravin Johannalaan 8 - 9900
Eekio Tel 09/77 23 51

ARR OUDENAARDE
Ziekenfonds Vlaamse Ardennen, Fortstraat 34 - 9700 Oudenaarde
Tel 055/331 15
ARR ST NIKLAAS :
Vlaamse Mutualiteit Waasland, Vrasenestraat 14 • 2750 BeverenWaas Tel. 03/75 66 66

Provincie West-Ylaanderen
ARR BRUGGE:
Ziekenfonds Flandria, Bouchoutelaan 2 Tel 050/321 95 Bureeluren 14 - 21 u bij
ARR KORTRIJK-IEPER
Ziekenfonds West-Flandria, Verruelaan 41
Tel • 056/256 98
ARR OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUiDE :
Ziekenfonds De West. Recollettenstraat
Tel • 058/237 15
ARR ROESELARE-TIELT •
Ziekenfonds West-Flandria, Westlaan 45 •
Tel 051/202 08
VVZ-sekretanaat

Brugge-St-Kruis.
voorkeur op maandag
- 8500 Kortrijk.
66 • 3450 Nieuwpoort
8800 Roeselare.

Dagobertstraat 57 - 3000 Leuven T. 016/329 75

PLAATSAANVRAAG
1. Juffrouw, 17 j , lager middelbaar, één jaar
hoger middelbaar ekonomische, zoekt werk
als bediende, omg. S-Niklaas
2 Jonge heer, kan typen, boekhouding, ook
fabrieksboekhouding, volgt kursussen m management, met de bedoeling bedrijfsrevisor
te worden Beschikt over auto, moet nog legerdienst doen, zoekt betrekking voor een of
twee jaar, eventueel ook als vertegenwoordiger.
3 Sociaal-assistente, gehuwd, één kind, specialiteit groepswerk, is vlot In de omgang,
heeft organisatorische kwaliteiten
Zoekt
werk omgeving Antwerpen
4 Studente in biologie, 20 j , zoekt een job
voor tijdens het weekeinde Een dag of een
halve dag, tussen de vrijdagnamiddag en de
zondagavond Kan typen, is bereid kinderoppas te doen, desnoods schoonmaak, liefst
tuinieren St Niklaas of omgeving
5 Juffrouw, 18 j . , deed technische studies,
ervaring 2 % jaar afnaalster atelier, zoekt betrekking als bediende op de oost, bank of
spoorwegen, liefst loketdiensten Omgeving
St. Niklaas, Antwerpen, Gent
6. Jonge man, studies onderwijzer Zoekt
werk als bediend© of arbeider. Gent of omgeving
Voor kontakt • N Maes, volksvert Pr Jos.
Charlottelaan 115, St Niklaas, tel 03/76 49 74
R 124
Een overtuigd Vlaming uit de streek rond
Brussel zoekt gelegenheid voor alle schilderen behangselwerken en vloerbekleding Z w
tot Vic Anciaux tel 02/59 54 55 of arr sekr ,
Kongresstr. 53, Brussel
R 122
Jonge man, hulpboekhouder A6-A2, moe getergd m de Brusselse bedrijven zoekt nieuw
werk als bediende, liefst in de streek van
Aalst Kontakt opnemen met Jan Caudron,
tel 053/74064
R 123
Jonge man, 21 j , gehuwd,
bracht, zoekt betrekking als
tegenwoordiger in provincie
takt opnemen met senator
feestlaan 163 te 2500 Lier,

legerdienst volbediende of verAntwerpen KonBouwens, Eeuwtel 03/80 1152
R 125

Jonge man, gehuwd, diploma A2 landbouw,
2 jaar ervaring ontwikkelingshulp (Zaïre),
zoekt dringend aangepast werk. liefst in
landbouwfabrlek of op bureel Z w volksvert
E Raskin Ursulastr 1, Eigenbilzen (tel 011/
19454) of J Gabriels Siemenstr 28 Bree
(tel 011/66290)
R 126
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OPGAVE 76
HORIZONTAAL
1) Schilderijenverzameling
2) Koor - Hemels voedsel
3) Politieke partij - Europeaan
4) Openbare verkoop - Twee mede
klinkers
5) Europese Vrijhandelsorganisltie •
Fries water - Maatschappij
6) Europese hoofdstad
7) Voorzetsel - Opsmuk tooi
8) Vorm van •< zijn •• Ons inziens
Nederlandse zender
9) Gelofte
10) Pijnlijk einde
VERTIKAAL
1) Voorbehoedend
2) HIJ - Twee opeenvolgende letters
Boom
3) Voornaam van Chroestjow - Leng
temaat
4) Lid van een indianenstam
5) Daar waait de wind
6) Voorzetsel - Neder
7) Begrip uit de driehoeksmeting - En
dergelijke
8) Anagram van NOE - Boom
9) Geweldig
Daar
10) Soort rood
Vlaamse firma in volle uitbreiding zoekt dringend een tweetalige verkoper Kontaktadres
Rom De Craen Kongresstraat 53, 1000 Brussel tel 02/17 92 18
R 130

1 Lic m de Germaanse talen, pas afgestudeerd zoekt passende betrekking buiten het
onderwijs
2 Fabrieksboekhouder A6A2, vlertalig 35 j ,
zoekt passende betrekking in de industrie
3 Bediende lager M O machineschrift dame
van 30 j , zoekt half time betrekking of eventueel thuiswerk
Kontaktadres O Dombrecht gemeenteraadshd Engelendalelaan 40 8310 Brugge 3 R 132

1) Gevraagd te Leuven • leraars autotechniek
(vereist A2 dipl + 6 j nuttige praktijk -f Dkursus — cotl te beginnen na aanwerving).
2) Gevraagd te Tienen tekenaar A2
3) Gevraagd te Leuven leraars beroepspraktijk
werktuigmachines bouwbedrijf
Kontakt via kamerlid Willy Kuijpers, Swertmolenstr 23, 3020 Herent (tei 016/296 42)
R 133

Gezocht student(e) die kan skieen om 3 km
deren te leren skieen Kerstvakantie gratis
Kontakt tel 011/373 49
R 129

RestQuront

WALLEBEKE
Tearoom
en
Rijksweg Gent
Kortrijk
ASTENE - OEINZE

Sfeer en standing
een prima keuken !
Telefoon : (09)82.51.49

's Maandags gesloten

matthieu's beddenbedriHf
biedt voor elk probleem een woonmrichtrng

_vz

T ^

onze studiedienst
lost uw woonprobleem gratis op

ran"s

Handelskorrespondent vertaler met ruime ervaring als sekretaris (Ned, Fr, Engels, Duits,
telex enz) zoekt aangepast werk in Brussel
of omgeving
Zich wenden Jan de Berlangeer, De Smet de
Naeyerlaan 158 Jette, tel 02-28 34 80 — R127
Zoeken aangepast werk in het Limburgse •
1. Juffrouw, 16 j , diploma A6/A3, (handel),
getuigschrift van steno en dactylo
2 Juffrouw, 21 j , diploma middelbaar technisch onderwijs + 2 jaar bedrijfssekretariaat
(Eramusschool)
3 Jonge man, gehuwd, diploma A2 landbouw,
2 jaar ervaring ontwikkelingshulp (Zaïre)
4. Juffrouw, 20 j , bedreven als poetsvrouw of
keukenhulp .
5 Juffrouw, 20 j , diploma hoger middelbaar
onderwijs, getuigschrift steno-dactylo (Ned
en Frans), kennis van Ned, Frans, Duits en
Engels.
Zich wenden : volksvert E Raskin, Ursulastr
1 te 3745 Eigenbilzen, tel. 011/19454.
R 128

VLAAMSE INRICHTERS,
VOOR AL U W BALS EN FEESTAVONDEN
VOOR EEN GOED ORKEST MET VLAAMS PROGRAMMA
één adres :

V.A.A. VERENIGDE ARTISTEN
EN AMUSEMENTSUITBATERS
|an Hendrickx - Heidestraat 157 - BEViRLO - T. 011/47282

W I J - 3-11-73

15
WALTER ROLAND
gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Lef op het huisnumme* 1)
Telefoon 03/26.86.62

ALLE GLAZEN
Voor

mm

KOELTOGEM
KOELKAMERS
DIEPVRIEZERS
oa VOOR SUPERMARKTEN,

ALLE MONTUREN

lezers van dit blad 10

INDUSTRIE

ETN JEÜRISSEN PVBA

%

korting

NUCHTERE REALITEIT...
GRONDIGE INFORMATIE...
HET VERWEZENLIJKEN VAN EEN
DROOM...

CIEPVRIESTÜNNELS
KAMIONKOELING
WINKELINRICHTINGEN

. dat z i j n dingen die onze adviseur
U graag zal geven bij uw eerstvolgend
bezoek.

EN VOEDINGSNIJVERHEID

DeWinterstr^at24

Zeg hoe je ' t graag had g e w i l d , vert r o u w hem u w probleem toe !
En het w o r d t voor U vooraf grondig
u i t g e w e r k t , zoals d i t . Op u w maat,
zoals U wenst te w o n e n . W e doen
het samen bijna spelenderwijs.

BoFgèrhqut/Antv^^erpen" T e l . : ( 0 3 ) 36.11.35-36.59.31

SI

1 , 1

vraag

Drouwerij

Vlamingen
GRATIS ADVIES

MOORTGAT

1 ^ M voor u w hypotheek^ ^ ^
leningen ( I e en 2e r.)
en uw bouwgrondkredieten
aan de

BREENDONK
te\.

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

<03) 8 6 . 7 1 . 2 1

voor A L U w bieren
en Limonades

UNITAS n.v.

•

<:')*(»v*«.-'>*^>'*"»**~'»****

lA(K;»)»jC(.v»<t^|^|jiart(<^XIjÓÖwiKt^^

iiy#fAiiMijp|ir«iiJiiiiit^t

Bijhuizen : Cogels Osylei 73
2600 Berchem-Antwerper
Tel ( 0 3 ) 3 6 10 11
Deheegher Jan
Ledeqanckstraat 19
Gent
Tel
(09)22 45 62

Kortrijkse Steenweg 304
9000 GENT - Tel 09/22 88 33
van 9 tot 18 u ('s zat geslol.)
Agenten en makelaars
neem kontakt met ons I

KWALITEIT
IS ONZE LEUZE

Groepen

en
maatschappijen

Stijlvol in k w a l i t e i t s m a t e r i a l e n .

allerhande ! ! !
Speciaal
voor U

—

Oude herbruik papesteen

—

Massief eiken deuren

—

Galerij met zichtbare eiken
dakkonstruktie

—

Volledige vocht- en w a r m t e isolatie

—

Binnenmuren i n siersteen

—

Vloeren en vast t a p i j t aan
1.000 F de m 2 .

bedacht

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

NTERESSANT

Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond
in een gezellige sfeer.
Nadien k r i j g t U gratis gedurende 5 uur
een der beste Oberbayern-orkesten
M i d d a g - en avondmaal in groep : gezellig, f i j n , goed en goedkoop
Da grots specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe
lasl - Elsbein mlf Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel
beter dan In Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zltjjlaatsen
ANTWERPEN : Groonpl. 33 T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad
LEUVEN (Bierkelder) : O u d e Markt 1 1 . Tel 016/268 69 - mooiste
kelder v a n Europa
BRUSSEL : NIeuwbrugstr. 28. Tel. 02/18.74 89 . mooiste van Brussel
AALST (Klaroen) : A u t o w e g . Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1 . Tel. 056/751.36 - 2.400 plaatsen
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel 03/57.30.32
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 p i . - tel 051/728.22
DRONGEN : A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel 09/26.74 32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30
KESSENICH • Venio Steenweg - Tel 011/619.71
KNOKKE • Steenw. Knokke-Maldegem-Moerbeke - Tel 050/502.96
BERINGEN : Grote Markt 17 . Tel. 011/320.51
OOSTENDE : O u d e luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86
Wi[ zoeken dringend • als medewerkers
Ernstige families waarvan
de man of de v r o u w de keuken kan en leiden — Vast loon - Kost en
inwoon gratis - In regel met de sociale w e t - Liefst mensen van 't vak
Schriftelijk aanbieden b i j : ABTS : Tiensesteenewg 128 Korbook-Lo.

DIRK MARTENS
NINOVE

AALST

Beverstraat 24-26
Tel. (054) 331.05

P.V.B.A
Lange Zoutstr. 30. 29-33

36-38

Tel. (053) 240.60

-• H-r¥.

.Ep

«j^^

GEWOON
DURVEN
DOEN...

— Volledige v o o r h o f a f s l u i t i n g
— 40 m2 faience in keuken en
badkamer
—

Open eiken trappen, Engels
model

—

Prachtige open haard

—

W i t t e en blauwe natuursteen

—

Volledige keuken- en
badkamerinstallatie

—

Ingemaakte kasten, groot terras,
50 m2 echte kasseien

het
algemeen bouwbedrijf

^
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen
stoelen en looprekken - schommels - kamerversleringen • wastafels en waskussens - kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei - t u r n k l e d i j
rulterultrustlngen - plngpongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijssehaat
sen - kamplngartikelen
turngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus In merkartikelen • autobanen elekr treinen der beste merken
auto's
qo-carts
trakteren .
poppen
ooppenwagens en -wiegies
burelen
lessenaars .
borden - fietsies
alle gezelschapsspelen
alle soorten mekanieken - schooltassen - borden
tuinmeubelen - tuinschommels
—

ZEER VOORDELIGE

PRIJZEN

—

informatie-centra
ANTWERPEN
M e i r 18
(03)31.78.20

GENT
Onderbergen 43
(09)25.19.23

LEUVEN
GENK
Brusseisesfraat 33 Winter^l-'gstrsiat 22
(016)337.35
(011)544.42

600 ARBEIDERS
1001 MOGELIJKHEDEN

BON
Naam :
Adres •
Tel

.

O

beschik over bouwgrond
gemeente
breedte
. ...
en w e n s de voordelen te kennen
die U m i | kan bieden
O

beschik niet over bouwgrond en
verzoek U mij een voorstel t e
doen voor het bouwen van een
rijwoning villa of h a l f o p e n bebouwing in volgende gemeenten

O

houd mij ter beschikking
uw afgevaardigde

van

O zal een bezoek brengen aan u w
informatiecentrum t e
op
te
. u
Handtekening

WU • 3-11-»
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Op initiatief van VU-senator Vandezande
i<eurde de Nederlandse Kultuurraad net
vóór de parlementaire vakantie een belangrijk dekreet goed. Het bepaalt dat
het Nederlands voortaan in alle Vlaamse
bedrijven de taal moet zijn voor de sociale betrekkingen tussen werkgevers en
werknemers, alsook voor alle wettelijke
akten en bescheiden van de ondernemingen.
Dit dekreet van 19 juli 1973 werd door
alle aanwezige Vlaamse volksvertegenwoordigers en senatoren goedgekeurd ;
het beantwoordt immers aan een aloude
verzuchting van de Vlaamse beweging.
Op 6 september j . l . werd het dekreet in
het Staatsblad gepubliceerd, ook in het
Frans Nu konden onze dierbare (en
eentalige) Franse landgenoten dus ook
kennis nemen van de inhoud... Ze hadden het nog niet half gelezen of daar
barstte reeds een hysterisch gehuil los
tegen wat zij voortaan het « dekreet van
september » zouden noemen.
De schandalige hetze, waaraan heel de
Franstalige pers deelnam duurde weken
lang De Vlaamse gemeenschap liet de
bevoorrechte kinderen van het Belgische
huishouden lekker uitrazen en gaf geen
krimp. En zopas heeft het sekretariaat
van de Nederlandse Kultuurraad nu op
een kalme toon en met nuchtere feiten
en argumenten, 'n handzaam brochuurtje gepubliceerd waarin het dekreet en
zijn wordingsgeschiedenis toegelicht en
een afdoend antwoord wordt gegeven
aan de tegenstanders ervan. In dit nummer (en in het volgende) brengen wij
de integrale tekst van dit nuttige brochuurje. Het is nu ons aller plicht erop
toe te zien dat de geest van dit dekreet
in heel het Vlaamse bedrijfsleven geëerbiedigd wordt De tekst van het ^ekretariaat van de Kultuurraad kan ons
daarbij een zeer grote dienst bewijzen.

HET DEKREET-VANDEZANDE

HET NEDERUNDS NU DE
BEDRIIFSTAAL IN VLAANDEREN
zijn voor het Nederlandssprekend personeel en In
het Frans wanneer zij bestemd zijn voor het Franssprekend personeel ».
« § 2 Onverminderd de hun bij § 1 opgelegde
verplichtingen, mogen dezelfde bedrijven bij de berichten, mededelingen, akten, getuigschriften en
formulieren bestemd voor het personeel een vertaling voegen in een of meer talen, zo de samenstelling van dat personeel zulks rechtvaardigt ».
« Art. 59. Wanneer wordt vastgesteld dat de
handelingen of bescheiden naar vorm in strijd met
de beschikkingen van artikel 52 werden opgesteld,
moeten zij, hetzij uit eigen beweging, hetzij op

De vervanging der bescheiden en handelingen
heeft uitwerking op de datum van het vervangen
bescheid ».
Uit deze artikels blijkt dat sinds 1963 de private
bedrijven verplicht zijn :
a) alle wettelijke akten en bescheiden (inklusief
de boekhouding waarvan het voeren opgelegd is
door het Wetboek van Koophandel) in het Nederlands te stellen wanneer hun exploitatiezetel(s} in
het Nederlandse taalgebied gevestigd zijn. Te onderstrepen is dat de exploitatiezetel en niet de
maatschappelijke zetel bepalend voor het gebruik
der taal was (en Is) ;

hoe het aroeide...
De vernederlandsing van het openbare en het
maatschappelijke leven in Vlaanderen is op langzame en progressieve wijze doorgevoerd. Het eigenaardige is wel dat dit grotendeels door wetgeving
moest gebeuren.

a) de toepassingssfeer is ruimer : met alleen
bedrijven maar alle natuurlijke en rechtspersonen
die een exploitatiezetel m het Nederlandse taalgebied hebben of die personeel in het Nederlandse
taalgebied tewerkstelien, vallen onder de toepassing van het dekreet, ongeacht de woonplaats van
deze natuurlijke personen Het dekreet is dus ook
van toepassing op de ziekenhuizen, de verenigingen
zonder winstoogmerk, de beroepsverenigingen, de
beoefenaars van vrije beroepen de partikulieren
die personeel tewerkstelien, enz (artikel 1) ,

De eerste «vervlaamsingswet» dateert van 1873 I
Zij maakte het gebruik van de « Vlaamse » taal
voor de strafgerechten in Vlaanderen mogelijk.
Sindsdien werden heet wat taalwetten goedgekeurd : voor de bestuurszaken, voor het middelbaar
onderwijs, voor de officiële bekendmakingen, voor
het leger, voor het hoger onderwijs, voor het universitair onderwijs.

b) het dekreet slaat mede op de mondelinge
kontakten tussen de werkgevers en de werkne
mers (art 3) Dit is normaal het gaat om sociale
betrekkingen, dus zowel mondelinge als schriftelijke betrekkingen

Na enige aarzeling ontstond naar aanleiding van
de taalwetten uit de dertiger jaren een algemene
consensus om Vlaanderen en Wallonië eentalig en
de Hoofdstad tweetalig te maken

c) het dekreet is ook van toepassing op de para
professionele betrekkingen (sociale werken vol
makingskursussen, arbeidsgeneeskundige dienst,
enz ] (art 4) .

Eén sektor ontsnapte echter aan de taalwetgeving : de partikuliere sektor die « vrij » bleef
m.a.w. de ekonomisch-zwakken moesten zich aanpassen aan de ekonomisch-machtigen.

d) het dekreet regelt ook het taalgebruik vcjpr
de betrekkingen tussen de werkgever en de pn
vaatrechtelijke of publiekrechterlijke instellingen,
die verband houden met de arbeidsverhouding
(art 4 § 3) Ook dit is normaal de desbetreffende
dokumenten zijn bestemd hetzij voor eentalige
Vlaamse overheidsdiensten hetzij voor de betrokken werknemers Een konkreet geval de verzekering tegen arbeidsongevallen die door de wet is
opgelegd maar bij pnveinaatschappijen is atge
sloten

Meer en meer werd dit als een diskrimmatie
aangevoeld : terwijl in de overheidssektor de beambten, de leerkrachten, enz. het recht verwierven
hun eigen taal te spreken, bleven de bedienden
en werklieden uit de partikuliere sektor, van hun
taalvrijheid verstoken.
Weliswaar had een wet van 15 juni 1896 voorgeschreven dat de werkplaatsreglementen van de industriële en kommerciele ondernemingen in de
taal van de werklieden moeten worden gesteld.
Ook de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers bevatte enkele « taalbepalingen ».
Een volgende belangrijke stap werd gezet op 2
augustus 1963 Een wet van die datum omvat de
volgende bepalingen (thans artikels 52 en 59 van
de op 18 juli 1966 gekoordineerde wetten op het
gebruik van de talen in bestuurszaken) :
« Art 52 § 1. Voor de akten en bescheiden, die
voorgeschreven zijn bij de wetten en reglementen
en voor die welke bestemd zijn voor hun personeel, gebruiken de private nijverheids-, handels- en
financsebedrijven de taal van het gebied waar hun
explo'taticzetel of onderscheiden exploitatiezete's
gevestigd zijn.
In BrusselHoofdstad stellen de bedrijven die bescheiden in het Nederlands wanneer zij bestemd

vers en hun personeel alsmede voor de door de
wet en de verordeningen voorgeschreven akten en
bescheiden van de ondernemingen
De Kultuurraad voor de Nederlandse kultuurgemeenschap heeft dan ook een dekreet hierover
goedgekeurd Dit dekreet van 19 juli 1973 werd
bekendgemaakt in het Staatsblad van 6 september
1973 en werd in de Franstalige dagbladen van de
Hoofdstad op een stroom van scheldwoorden ontvangen Terwijl dit dekreet in het raam van de
sociale wetgeving de taalrechten van de Vlaamse
werknemers waarborgt, werd beweerd dat het in
strijd zou zijn met de fundamentele rechten van
de mens i
Nu stond voor ogen in Vlaanderen een gelijkwaardige toestand te kreeren als die welke in Wallonië altijd heeft bestaan en zonder betwisting
wordt aanvaard Het doel van het dekreet Is dus
dat leiding en inrichting van de ondernemingen in
het Nederlandse taalgebied in het Nederlands zouden geschieden en dat de onderneming in al hun
geledingen daarop zouden zijn ingesteld.
Hierbij moet bedacht worden dat het dekreet een
aanvulling is van de bovenaangehaaide artikels 52
en 59 van de op 18 juli 1966 gekoordineerde wetten
op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
Op bepaalde verschilpunten tussen de bestaande
wet en het nieuwe dekreet van 9 juli 1973 moet
de aandacht worden gevestigd :

aanmaning van de bevoegde dienst, overheid of
rechtsinstantie, door de betrokken private nijverheids-, handels- of financiebedrijven door beschei
den of handelingen vervangen worden die naar de
vorm regelmatig zijn.
a Mocht binnen de maand aan deze aanmaning
geen gevolg gegeven worden, dan kan door de
hogervernoemde overheid, dienst of rechtsinstantie alsmede door iedere belanghebbende een verzoekschrift ingediend worden bij de vrederechter
die beveelt dat aan deze handelingen en beschei
den een vertaling wordt toegevoegd, opgesteld
door een door hen aan te duiden beëdigde vertaler
en dit op kosten van het betrokken bedrijf.

b) berichten, mededelingen, akten, getuigschriften en formulieren, bestemd voor het personeel in
het Nederlands te stellen in het Nederlandse taalgebied.

de nieuwe voorzieningen
Tijdens de jongste grondwetsherziening heeft de
Grondwetgever de Kuituurraden o.m ermede belast,
het taalgebruik in de eeritalige streken te regelen
voor de sociale betrekkingen tussen de werkge-

e) De toevoeging van een vertaling is verplicht
voor de werkgever wanneer de samenstelling van
het personeel het rechtvaardigt en de vertegenwoordiging van het personeel het vraagt (art 5) .
dit IS du^ een verbetering van de toestand van
de werknemers ten aanzien van de gekoordineerde
wetten van 8 juli 1966
f) terwijl de vervanging van de bescheiden en
handelingen vroeger uitwerking had op de datum
van het vervangen bescheid, heeft de vervanging
thans slechts uitwerking vanaf de dag van de vervanging (art 10) ;
g) in feite voorziet het dekreet in een overgangstermijn, geval per geval, vermits waarschuwingen
kunnen worden gegeven en aan de overtreders een
termijn kan worden opgelegd om zich in orde te
stellen (art 8).
(vervolgt)

