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ZOALS IN 1970

WEER MIJNALARM IN LIMBURG

Het werd maandagmorgen een
pijnlijke verrassing voor een aantal welgedane en zelfverzekerde
bonzen van de vakbonden in Limburg. De week voordien hadden
ze zich vrolijk gemaakt om de
« prikaktie » van 2 januari, toen
te Beringen het werk grotendeels
werd stilgelegd onder impuls var
de
waakzame
Vriendenkring
Zwartberg-Limburg. De Vriendenvan de « normale » afwezigheden
kring profiteerde
doodgewoon
op tweede nieuwjaarsdag, zo zegden ze, om de verkeerde indruk
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MONSTERVERBOND
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te wekken dat er gestaakt werd.
Toen het de daarop volgende dagen toch nog niet helemaal rustig werd, verzonnen ze dan weer
andere fabeltjes om de goegemeente te doen geloven dat er
eigenlijk niets aan de hand was.
Toen onze vriend, senator Geeraard Siegers, dan 's vrijdags meedeelde dat hij zich — op verzoek
van talrijke mijnwerkers — weer
aktief met de mijnwerkersaktie
zou gaan bemoeien wist de
spreekbuis van de konservatieven
« Het Belang van Limburg », direkt te voorspellen dat Siegers
en zijn vrienden bot zouden vangen. Siegers, zo schreef « Het
Belang, zou worden voor schut gezet door do mijnwerkers zelf. Het
lachen duurde echter maar tot
maandagmorgen.
In de loop van de dag deelde de
radio mee dat — tot ieders verrassing (!) — de staking in de
Limburgse
mijnen
uitbreiding
nam. Men gaf weldra van officieIe zijde toe dat zowat de helft
van de 18.000 Kempische kompels
aan de stakingbeweging deelnamen. Nu werd het menens, en
weldra zag men de geschrokken

We schrijven vandaag donderdag en naar het heet wil eerste-minister Leburton vanavond
een beslissing afdwingen over
Ibramco. De andere regeringspartijen zijn nogal verdeeld
over wat een politiek kommentator vorige week het « in.
dustrieel partijmonument voor
de glorie van de Luikse BSP »
noemde. Sommigen zien er
zelfs de kans in op een heuse
regeringskrisis,
maar
zo'n
vaart zal het wel niet lopen.
Het meest opvallende feit was
woensdag wel de onverwachte
(ahum...) steun die de BSP-ers
voor hun projekt ontvingen van
twee notoire « affairisten » in
de regering : de PVV-PLP-voorzitter Descamps en de PSCBrusselaar Vanden Boeynants.
In het beslissende stadium
komt puntje dus bij paaltje —
en zien wij dus een soort monsterverbond ontstaan tussen
de etatisten van de BSP en de
« affairisten » in de politieke
arena.
Dit onderstreept meteen nog
maar eens dat onze BSP-ers,
die zo graag iedereen de levieten lezen, echt niet vies gevallen zijn. Als het op de keuze
van hun bondgenoten aankomt
komen zowel autentieke kapitalisten als diktators en regelrechte slavendrijvers uit de
« derde wereld » In aanmerking. Als het de BSP-bonzen

vakbondslui, die het anders met
de demokratie in de vakbeweging
niet zo nauw nemen, zich naar de
stakers begeven om hen ertoe
over te halen opnieuw aan het
werk te gaan. Vooral ACV-voorzitter Ooms ontpopte zich als een
aktieve stakingsbreker. De volgende dagen werd het een verwoede
strijd tussen de vakbonden en
wat zij de « kontestatiegroepen »
noemen. Op de ene plaats nam de
stakingsbeweging uitbreiding, op
de andere nam ze dan weer wat
af, zodat vandaag donderdag nog
niet kan gezegd worden hoe het
de volgende dagen verder zal
verlopen.
In elk geval is duid<>'.:jk qeworden dat de Vriendenkring Zwartberg-Limburg en onze vriend Geeraad Siegers persoonlijk bij de
mijnwerkers nog steeds over heel
veel invloed beschikken. De be-

roering van deze week is dan ook
voor de vakbonden en de regering een duidelijke waarschuwing.
De eisen van de stakers komen
erop neer dat zij eisen dat definitief een einde gemaakt wordt aan
de verdere aftakeling van de Limburgse mijnen, en dat zij die er
werken over een volwaardig statuut moeten beschikken. Wat de
nieuwe sociale programmatic betreft, nemen zij geen vrede met de
bedongen 4 % + 1,5 % vanaf 1
september en de andere verbeteringen. Daarbij de verwachte 8 %
indeksaanpassing over 1974 toevoegen is boerebedrog. Zij willen
een verhoging van 150 fr. per dag
voor iedereen. Centen, in plaats
van procenten die het verschil tussen laagste en hoogste lonen
steeds weer aandikken. En eindelijk een behoorlijk pensioen (15
duizend fr.) na 25 jaar arbeid.

VANDAAG BETOGING
De stakende mijnwerkers betogen vandaag met hun familieleden, te
Hasselt. Ze verzamelen op het Kolonel Dussartplein te 10u30. De
betoging vertrekt omstreeks 11 u. voormiddag.

maar toelaat hun macht nog
wat uit te breiden.
Volgens de BSP-medevoorzitter Cools is Ibramco een goede zaak, want het zal ons toelaten de zeer machtige petroleumsektor voortaan « in de
pas » te doen lopen.
Het « argument » is gewoonweg belachelijk. Het tegenovergestelde is zelfs waar, en
dat is trouwens de reden
waarom de petroleumbazen
zich opvallend weinig mengen
in het debat. Ibramco wordt
— als het er komt — voor hen
een prettig alibi. Kijk eens
aan : Ibramco, als staatsbedrijf, zal rendabel moeten zijn.
Om het rendabel te maken zal
de regering wel een erg « soepele » prijzenpolitiek moeten
voeren. De prijzen zullen dus
geregeld de hoogte ingaan en
daar zal de privé-oliesektor
vanzelfsprekend mee van profiteren. Met andere woorden :
in tegenstelling met wat de
BSP beweert maakt de Staat
het zichzelf nogenoeg onmogelijk die sektor gezond te maken, of het moet dan gebeuren
ten koste van het eigen staatsbedrijf. Een en ander verklaart
wellicht de steun van mensen
als Descamps en Vanden Boeynants.
Er is nog een ander aspekt dat
niet uit het oog mag worden
verloren, nu er opnieuw ne-

staakt wordt in de Limburgse
mijnen. Wil Ibramco rendabel
gemaakt worden, dan zal een
aantal bedrijven ertoe moeten
gebracht worden van steenkool over te schakelen naar
olie als energiebron. Nu staatssekretaris Defraigne al heeft
laten weten dat er geen sprake kan zijn deze industriële
BSP-katedraal te bekostigen
uit de Waalse gewestelijke
kredieten, betekent dit meteen
dat wij, Vlamingen, mee zullen
moeten opdraaien voor een
projekt dat de Limburgse mijnen nog wat verder de das
zal omdoen. Van enige « kompensatie » voor deze extra miljarden-injektie in de Waalse
ekonomie (zoals de Walen kregen in ruil voor de uitbouw
van Zeebrugge) zwijgt men
overigens in alle talen.
Zo zien we nog maar eens dat
de BSP-ers die ons regeren,
samen met hun medeplichtigen uit de CVP en de PVV —
naar geen miljard meer of min
kijken als het hun partijclan
maar ten goede komt. Dat belet hen overigens niet ondertussen hoog van de toren te
blazen omdat zij het gewaarborgd inkomen voor alleenstaanden verhoogd hebben tot
3.750 fr. per maand. Het zal je
land maar wezen...
Paul Martens.

Vorige week donderdagavond
zaten de 9 leden van het ministerieel kernkabinet en 6 van de 7
voorzitters van de meerderheidspartijen (IVIartens, CVP, zat nog
in Tenerife) genoeglijk aan een
welgevulde feestdis in de ambtswoning van premier Leburton.
Het was geen topberaad, zo zei
Leburton, maar slechts een «kontaktvergadering» waarop de lijst
van de talrijke hangende problemen even onder de loep werd
genomen.
Uit het gesprek kwamen wel
geen « beslissingen >• naar voor,
maar toch enkele aanduidingen
betreffende de bedoelingen van
de traditionelen m de komende
weken. Zo willen ze bijvoorbeeld
afstappen van hun gewoonte om
met '< vervaldatums « te werken
De regeringsslak zal dus nóg trager gaan kruipen...
Om de liberalen wat gunstiger
te stemmen (met het oog op
Ibramco ?) beloofde eerste-minister
Leburton
een
persoonlijk
voorstel te doen in verband met
de gewestelijke
ontwikkelingsmaatschappijen (GOM's) Die komen maar met van de grond,
hoofdzakelijk omdat CVP-ers en
PVV-ers het maar onderling niet
eens worden over de verdeling
van deze nieuwe koek onder elkaar.
Inzake gewestvorming
klonk
het (weinige) nieuws bepaald onheilspellend. De regering wil een
ontwerp daarover ineenflansen en
dadelijk naar de Raad van State
sturen. Die kan er zich dan geruime tijd mee bezig houden, en
ondertussen is Leburton weer enkele maanden van die « vervelende » materie verlost. De kern
van het ontwerp wordt het onmogelijk voorstel van Terhulpen : de
poespas met volksvertegenwoordigers en provincieraadsleden, je
weet wel, met zéér beperkte bevoegdheden en een biezonder
knellende centrale voogdij. Het
monstertje dus waarover niemand te spreken is, maar dat
men dan toch maar op de dierbare landgenoten wil loslaten.
Het ergerlijke daarbij is dat de
heren aan hun donderdagse tafel
bovendien overeen kwamen dat
de mandatarissen van hun partijen bij de bespreking in het
parlement wel mogen amenderen,
maar dat geen enkel amendement
zal worden aangenomen tenzij
het gesteund wordt door alle regeringspartijen zonder uitzondering. De beruchte klausule uit het
•< geheime » protokol bij de regeringsvorming dus...
En zaterdag kwam dan de partijraad van de BSP bijeen om van
gedachte te wisselen over de
nieuwe «ideologie » waaraan de
partij
moeizaam doktert.
Het
werd een woordenkramerij van
jewelste, zo noteerden journalisten. Oud-minister Vranckx hield
er een opmerkelijk pleidooi tégen
abortus, waaraan sommige
van zijn partijgenoten zoveel belang hechten. De gewezen minister van justitie vroeg zich met
name af wat abortus e.d. in
's hemelsnaam met socialisme te
maken hebben. Hij is zeker niet
de eerste die zich deze bedenking maakt.
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tegen elke diktatuur
Alle Vlaams-Nationalisten
zijn
solidair met het verzet van het
Griekse volk tegen de militaire
diktatuur.
Wij menen dat elk volk recht
heeft op vrijheid en demokratie.
Elk regime dat de fundamentele
rechten van de mens niet kan
waarborgen moet verdwijnen.
Wij zijn tegen elke fascistische
en kommunistische diktatuur !
Toch menen wij er te moeten
op wijzen dat het militaire regime
in Griekenland slechts één voorbeeld is van de talloze diktaturen
die er in onze wereld bestaan.
Wanneer men betoogt (en terecht) tegen diktatoriale
regimes
kan het geen kwaad zo volledig
mogelijk te zijn in de aanklachten.
Wij laken de Griekse, Braziliaanse en Chileense militaire diktaturen.
Wij laken de Russische kommunistische diktatuur, die het recht
van vrije meningsuiting aan zijn
burgers ontzegt en aanklachten
van intellektuelen op alle mogelijke onmenselijke manieren verhindert (Amalrik, Sacharov, Solzjenitsyn,...). Bovendien ontkent de
(teoretisch)
federale staat het
bestaan van volkeren en onderdrukt dan ook elke ontluikende
vorm van volksnationalisme
(Esten, Letten, Litauers,
Armeniërs).
Wij laken het Russische imperialisme en de
kommunistische
diktaturen
in
Tsjechoslowakije,
Hongarije, DDR en andere Oostbloklanden.
Wij laken de Portugese diktatuur en het afschuwelijk
bloedbad onder de zwarte
bevolking
van Angola. Mozambique en Guinée-Bissau.
Wij laken de Chinese diktatuur en zijn bezetting in Tibet.
Wij laken de Spaanse diktatuur
en het gewelddadig onderdrukken
van het Baskische
volksnationalisme.
Wij laken het Franse regime en
zijn
onrechtvaardige
optreden

t.a.v. Bretoenen en Basken. (Bretoense kinderen worden op school
gestraft als zij Bretoens praten.
Waar en wanneer hebben we dit
nog gehoord ?).
Wij laken het Belgische regime
dat 28 jaar na de oorlog nog
steeds geen amnestie heeft verleend. Alle andere landen hebben
dit wel gedaan. Tevens vestigen
wij er de aandacht op dat de Vlamingen op velerlei gebied nog
steeds
behandeld
worden
als
tweederangsburgers,
dat de Vlamingen in Brussel en in de randgemeenten niet durven uitkomen
voor hun opinie uit vrees voor represailles. De taalstrijd is fundamenteel een sociale strijd.
Wij eisen in elk land demokratie en vrijheid, sociaal gevoel van
elk individu, erkenning van de
volkswaarde !
Namens :
K.V.H.V.-Antwerpen :
Chris Barrezeele,
Edwin Truyens.

geen mislukking
Op bladzijde 13 van uw nummer
1 van de twintigste
jaargang
schrijft U dat de eerste naoorlogse poging tot een eigen politiek Vlaams-nationaal gelaat via
de Vlaamse Concentratie in 1949
een mislukking werd. Dit is niet
juist.
Inderdaad
behaalde
de VC
toen, naar ik mij herinner
±
113.000 stemmen. De CVU in 1954,
in 1950 kwam de VC in verband
met de koningskwestie
niet op,
±
103.000 stemmen, spijts het
samengaan van VC, Boerenfront
en het Algemeen Kristelijk Middenstandsverbond
van een gebuisde CVP-senator.
Weliswaar haalde de CVU één
volksvertegenwoordiger
(H. Wagemans) te Antwerpen en de VC
in 1949 geen gekozene. Waar zijn
(en wie denkt er nog aan) die
moedige pioniers van 1949 ? Laat
mij buiten Frans Van der Eist nog
een naam in herinnering brengen
nl. ir. Donckerwoicke.
A.H.G.,
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De BSP-ers die nooit vies geweest zijn voor onwelriekende
materies,
hebben zich met wellust in de Ibramco-zaak gestort. Leburton sprak al
van " Of... of '. De Waalse minister Defraigne zegt dat er geen geld
voor is op " Waalse gewestelijke ontwikkeling ».
Men ziet de horizon al kleuren : de Noorder-Belg of Vlaming mag
't weer al betalen. » Spectator », het kristen-demokratische
weekblad
raadt aan voor de huisverwarming best een os en ezel aan te schaffen,
zoals 1974 jaar geleden in Bethlehem.
En het blad van ae Vlaamse Oudstrijders zegt hoe de dwaasheden
van 30 jaar geleden nu ook nog doorwerken, hoewel de Belgische
Shyloks beweren in " zwartboeken » dat er geen amnestie nodig is.
En de gewestvorming wordt weer een mini-lachertje (* De Nieuwe
Gids ') zoals de taalwetten van 1963 het ook óp de meeste terreinen
waren, wat door WO-voorzitter Stoppie in de « Gazet van Antwerpen »
wordt bewezen.
(W. LUYTEN)

de standaard
Het
ogenblik
nadert
snel,
waarop de eerste-minister de regeringspartijen voor de keuze zal
plaatsen : de Luikse olieraffinaderij of de krisis.
Sedert maanden wordt door
gezaghebbende kranten van de
meest verscheiden strekkingen,
telkens opnieuw en met argumenten die niet ontzenuwd konden worden, aangetoond
dat
Ibramco
een
onverdedigbaar
dossier is. Ook de jongste Britse
expertise heeft niet overtuigd ;
het is een lachertje. Onze ekonomische redaktie heeft ten overvloede bewezen, dat de vestiging
van de raffinaderij, zoals zij thans
wordt opgevat, niet verantwoord
is en de gemeenschap vele miljarden zal doen verliezen.
De vraag die ons hier vandaag
bezighoudt, is van politieke aard.
Ibramco is immers niet in de eerste plaats een ekonomisch probleem. Het plan wortelt in partijpolitieke motieven. Nadat Henegouwen zijn raffinaderij te Feluy
had gekregen, moesten ook de
Luikse socialisten de hunne krijgen. De mislukking van Ibramco
zou voor hen gelijk staan met
ernstig gezichtsverlies.

de spectator
Er zijn ook reeds stemmen opgegaan om het BTW-tarief op
stookolie gelijk te schakelen met
dat op kolen en gas, hetzij 6 percent. Dit zou de gewone verbruiker en de niet-BTW-plichtigen
zoals vrije beroepen, hospitalen,
bejaardentehuizen
en verzekeringsmaatschappijen ten goede
komen. Maar daar kregen we
reeds een — scheef — antwoord
van onze vice-premier ; een belastingverlaging die deze richting

zou uitgaan, is een premie op het
meerverbruik, derhalve onverantwoord in een periode dat we zelfs
onze brommer 's zondags op stal
moeten laten. Wat niet belet dat
de fiskale balans lelijk door zal
slaan in het nadeel van oliestook.
De man in het woonhuis-metbouwpremie, die vorig jaar net
een aanvullende lening kreeg van
de Spaarkas om zijn verwarming
om te bouwen van kolen op
stookolie, zal 's avonds maar iets
vroeger de overgordijnen moeten
sluiten en alle spleten in zijn ramen met tochtstrippen opvullen.
Hopelijk komt het niet zover dat,
wanneer zijn vrouw bevalt, een
os en een ezel voor de nodige
kalorieën moeten zorgen, waarop
geen aksijns maar wel een BTW
van 6 percent.

de vlaamse
oudstrijder
Hoe 'zit dat anno 1973, Kerstdag ? Tien miljoen fr. « morele
schadevergoeding » in 1973 nog
steeds te betalen. Plus 200.000 fr.
hypoteekkosten. Plus
intresten
van '45 tot '73... Heel het ouderlijk erfgoed, plus eigen woning
verkocht door het Sekwester.
Enz... Leeft vandaag van ? ? ?
En nu een kleine vraag. Wanneer wordt eindelijk eens van
parlementaire zijde iets gedaan ?
Om kinderen en kleinkinderen
van ex-incivieken, gestraft voor
miljoenen boeten, te ontlasten
van de bedreiging na de dood
van de veroordeelde, van elk
risico van beslagname door het
Sekwester ?
Ward Hermans schrijft mij
<
' bekommerde mensen hebben
mij zopas nog maar eens laten
weten, mijn naastbestaanden dringend erop te wijzen, dat zij, binnen de 24 uren na mijn overlijden, per gezegelde brief moeten

de nieuwe gids
Dat brengt er ons toe ook een
paar bedenkingen te maken bij
de perspektieven voor 1974 die
door de h. Leburton zondag werden gegeven.
Twee zaken willen wij hieruit
onthouden. Eerst en vooral heeft
de eerste-minister duidelijk de
indruk gegeven dat, inzake regionalisering, de kwestie op het regeringsvlak in orde is. De regering zal aan het parlement « onverwijld » een ontwerp voorleggen dat een mini-regionalisering
zal inhouden, die men, om ieder
gerust te stellen, een voorlopige
regeling zal noemen. Men meent
aldus ieder voldoening te kunnen
geven.

gazet
van antwerpen
Tien jaar na het in voege treden van de wet is er in veel van
de aan deze bepalingen onderworpen diensten nog niet veel in
huis gekomen van de taalkaders.
Zij bestaan eenvoudig niet. In
sommige diensten bestaan zelfs
de taalrollen niet, zo in de Sabena bv., ofwel werd er geknoeid
met de inschrijving van de ambtenaren op de Nederlandse of
op de Franse taalrol en is de inschrijving niet in overeenstemming met de kriteria die door de
wet hiervoor vooropgesteld werden. In andere gevallen is de
nauwkeurige kontrole op de inschrijving
onbestaande
omdat
deze inschrijving niet aan de personeelsleden meegedeeld werd.
Dat is bv. het geval bij de diensten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen,
die tot deze kategorie diensten
behoren. In vele gevallen werden
de taalkaders zo opgesteld dat zij
alleen maar de bestaande wanverhouding qua personeelsbezetting bestendigen.

Met Pasen en met Pinksteren
Kruisvaart naar Griekenland en Turkiie
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laten weten, afstand te doen van
elke erfenis vanwege hun man,
vader, grootvader... Ik herinner
mij uit de Romeinse geschiedenis, dat bloedhond Sylla er een
soortgelijk stelsel op nahield.
Maar Sylla was een heiden... De
huidige Sylla's noemen zich kristelijk of minstens toch humanist.
Zouden zij niet eventjes humanistisch willen handelen jegens mijn
kinderen ?... Straks als ik ?...
Vredig Kerstmis ! Gezond Nieuwjaar ! Van Harte... ».

aan

boord van de prachtige boot « lie de B e a u t é »
van de Cie. Générale Transatlantique,
23 maart tot 3 april of 28 mei tot 8 juni

Paaskruisvaart : vertrek uit Marseille en via Nauplia, Piraeus,
Istanboel, Izmir en Heraklion, terug naar Marseille
Prijs vanaf 22.000 fr. - 3e en 4e persoon in éénzelfde kajuit 50%
vermindering.
Kmderen van 4 tot 17 jaar : 75% vermindering.
Jonger dan 4 jaar : gratis.

Pinksterkruisvaart : Marseille, Korfoe, Piraeus, Izmir, Delos en
Mykonos, Rhodos, Malta, Marseille.
Prijs vanaf 22.500 fr. per persoon, - 3e en 4e persoon in éénzelfde kajuit 50% vermindering, kinderen van 4 tot 17 jaar 7 5 % ,
jonger dan 4 jaar : gratis.

Inlichtingen : 2000 ANTWERPEN 45-47 — T e l . (03)31.76.80 en in al onze andere kantoren :
9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestraat 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 Tel. (02)18.55.55-17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (099)23.60.21 —
3500 Hasselt, Demersfraat 60-62 - Tel. (011)235.70 -— 8500 Kortrijk, St.-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102 - Tel. (061)267.20 — 2800 Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34 - Tel. (051)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059)
783.61 — 8800 Roeselare, St. Michielsstraat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 Sf-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 - Tel. (041)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15. Alle inlichtingen eveneens bij onze
plaatselijke vertegenvi/oordigers.
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BEELDEN VAN DE MIJNSTAKING

Vlaanderen helpt Baskenland
Tijdens een audiëntie bij de Franse konsul-generaal te Antwerpen, georganiseerd door het Vlaams komitee voor steun
aan nationale minderheden, werd een petitie aan de Franse
regering overhandigd, in verband met de aanhouding en
uitdrijving van Basken in Frankrijk. Reymond Mattheyssens
was er voor de VU, H. Coveliers voor de VUJO. Verder waren
vertegenwoordigd
: Nationale leiding van de Chirojeugd,
KVHV-Antwerpen, « Nieuw Vlaanderen •.
Zie onze foto.
Uit de tekst van de petitie aan de konsul bezorgd, ontlenen
wij :
Wij stellen de jongste tijd een heftige kampagne vast van
de Spaanse officiële pers, vooral tegen Frankrijk en België,
gericht in verband met het verblijf van Basken in deze twee
landen.
De uitlevering wordt geëist van de Basken door Spanje als
daders, vernoemd in de aanslag op Carrero Blanco.
Het zou ondenkbaar zijn dat Frankrijk voor deze of andere
gevallen zou toegeven aan de druk van die Spaanse kampagne. Uit ervaring rond Basken die genoemd werden bij
vroegere gebeurtenissen kennen wij de lichtvaardigheid of
kwaadwilligheid
waarmee Spanje politieke vluchtelingen in
het buitenland beschuldigde, blijkbaar met de bedoeling op
basis van kriminele dossiers hun uitlevering
te kunnen
bekomen.
Zopas publiceerde Amnesty International een indrukwekkend
dossier over landen waar de foltering van gevangenen als
een georganiseerd systeem door de machthebbers
wordt
gebruikt.
Spanje wordt hier duidelijk, op basis van talrijke getuigenissen, aan de kaak gesteld. Uitlevering van gevangenen aan
zulk land betekent dan ook medeverantwoordelijkheid
voor
hun verder lot. Frankrijk heeft voldoende vrijheids- en rechtstraditie om in het geval van de betrokken Basken zelf te
oordelen volgens normen van de rechten van de mens en van
het Baskische volk, dat bij de laatste vrije
verkiezingen,
waaraan het kon deelnemen voor de Spaanse burgeroorlog
zich met overgrote meerderheid voor zijn autonomie uitsprak.
Daarom betreuren wij sterk de recente
uitdrijvingsmaatregelen door de Franse overheid, genomen tegen Baskische politieke vluchtelingen, woonachtig in de Frans-Baskische provincies. Het lijkt ons zorgwekkend dat men zich hier niet
baseert op individuele beslissingen die klaarblijkelijk
een
ganse groep treffen.

Do bonzen van do vakbonden hebbon konnellik do reële invloed onderschat van da Vriendenkring Zwarfberg-Limburg (Foto boven : onze vriend senator Georard Slogers omringd door de h. Dylst en Poors van de
Vriendenkring, op een stakersvergadering). Andere foto's : te Waterschei ging het er woensdagnamiddag
vrij hevig aan toe tussen het stakerspikot en de onvermijdelijke « broeders van liefde ».

soltjenitsin
klaagt aan

Onder de tsaren stond de Russische
intelligentsia vaak aan de spits in het
verzet tegen het obskurantlsme van het
autokratische bewind. Onder deze kontestanten bevonden zich heel wat beroemde kunstenaars.
Een der bekendste was wel Fjodor Dostojewski, die op het nippertje aan de
dood door exekutle ontsnapte, maar dan
toch jarenlang naar Siberië verbannen
werd. Aan deze barre gevangenschap
dankt de wereldliteratuur het aangrijpende boek « Herinneringen uit een Dodenhuis >.
De geschiedenis dreigt zich te herhalen
onder het bewind der Rode Tsaren. Ook
vandaag komen meer en meer Russische

Als Vlamingen die geloven in een Europa der Volkeren, waar
geen plaats meer zal zijn voor openlijke of bedekte verdrukking van personen en minderheidsgroepen,
vragen wij dan
ook plechtig dat de getroffen maatregelen zouden ingetrokken worden.

intellektuelen in verzet tegen de onderdrukking van de geestelijke vrijheid in de
Sovjet-Unie. Ook tegen hen wordt de
verbanning toegepast, als ze niet voor
« geestesziek » verklaard worden en in
een asyl terecht komen.

hek helemaal van de dam. De reeds gewantrouwde, bespiede en geplaagde auteur wordt nu openlijk in de media aan
de schandpaal gespijkerd. Omwille van
het formaat van de auteur, zijn beroemdcase voor het huidig regime te worden,
held, dreigt de zaak Soltjenitsjin een testtemeer daar andere intellektuelen zoals
de vader van de Russische kernbom,
professor Sacharov, nu openlijk de verdediging van de auteur opnemen.

De nieuwe Dostojevski, de ras-schrijver Aleksander Soltjenitsjin, maakte al
vroeg kennis met de gevangenschap en
de ballingschap wegens een eigen meningsuiting (in private gesprekken en
brieven) en stelde zijn belevenissen in de
Russische koncentratiekampen te boek
in « Een dag uit het leven van Iwan Denisovitsj », werk dat hem op slag wereldberoemd maakte, welke faam hij met
« Kankerpaviljoen » en nog enkele andere
geëngageerde en diep-menselijke romans
bevestigde.
Met het verschijnen van het te Parijs
in het Russisch verschenen « Goulag
Archipel » waarin de auteur — aan de
hand van 227 autentleke getuigenissen !
— de stelling verdedigt dat vervolging
en terreur niet onder Stalln zijn begonnen doch reeds onder Lenin en dat de
omvang en de diepte van deze vervolgingen de nazimisdaden overtreffen, is het

Alexander Soltjenitsin

Het Kremlin staat voor een moeilijke
keus : vervolgt het Soltjenitsjin ongenadig dan komt het imago van de SovjetUnie als - vredelievende en vrijheidslievende natie » in het gedrang, met mogelijke gevolgen op het politieke en diplomatieke vlak (de Europese veillgheidskonferentie, konferentie voor bewapeningsbeperking enz.). Ofwel reageert het
regime te zwak en ontziet het de auteur,
wat dan neerkomt op een onrechtstreekse
aanmoediging aan de kontestatie... Voor
de Sovjetdiktatuur Is geen van beide houdingen de goede. Althans naar westerse
maatstaven. En die zijn vaak helemaal
niet toepasselijk op de Sovjets, die ergens
half Europees, half Aziatisch zijn.

12 JANUARI 1974

WIJ 3

OMZ€ W6R6LD

(Argos)
Vandaag heeft
ook
Frankrijk
zijn
Watergate-affaire.
In miniatuur weliswaar, want een
vergelijking
met het
afluisterschandaal van Washington gaat
om diverse redenen niet op. De
feiten zelf zijn al een maand oud
en begonnen toen André Escaro,
karaktertekenaar van * Le Canard
Enchainé » op een late decernberavond van '73 in de nieuwe
kantoren van zijn weekblad een
paar koffertjes met afluisterapparatuur ontdekte. Omdat op de
derde
verdieping
aanwezige
« loodgieters » moeilijk hun late
aanwezigheid konden
motiveren
ging Escaro het vermoeden koesteren dat de in blauwe werkpakken gestoken « vaklieden - agenten waren van de Franse kontraspionagedienst of DST (Direction
de la surveillance du
territoirs)
een organisatie die vroeger al bij
afluisterpraktijken
betrokken was.
Om de identiteit van de « loodgieters » te achterhalen, eiste «Le

Canard' prompt het verhoor van
sommige DST-agenten. Maar onderzoeksrechter
Bernard
stootte
hierbij op een kategorieke weigering van direkteur Biard van de
DST die meende hiervoor geen
toestemming
te kunnen geven.
Motief : het gaat hier om « defensiebelangen » waarbij geheimhouding geboden is. Gevolg : heftige beroering van de Franse pers
die zich afvraagt of DST-agenten
dan buiten of boven
wettelijke
beschikkingen verheven staan...
De hele zaak heeft nog een ander aspekt : de grootste verontrechte heet niet Jan Publiek, maar
« Le Canard Enchainé •, een in
de polemiek vergrijsd
spotblad
dat naar de getuigenis van Franse
persmensen tot « de invloedrijkste publikatie van het land » is
uitgegroeid en dat nu gewapend
met talent, met argumenten en
met gloeiende
verontwaardiging
zijn felle vermoedens in meer dan
800.000 eksemplaren
per week
over Frankrijk en een deel van de
wereld uitstort. Het blad werd in
1915. gesticht door een zekere
Maurice Maréchal. Het moest een
tegenhanger worden van het erg
lawaaierige « L'homme Enchainé »
van wijlen Clemenceau en mikte
van meetaf aan op het patetisch

Uitwisseling

tussen

afluister kwakkel
(jeeveedee) Aan de rantsoenering van benzine, die vandaag,
zaterdag 12 januari, in Nederland een aanvang neemt, is een
periode vooraf gegaan waarin de regering meer l<ritiek te
siildcen lieeft gekregen dan in alle voorgaande maanden bij
elkaar. En geen wonder, want het beleid met betrekking tot
die rantsoenering is zo ondoorzichtig en zo wisselvallig geweest dat iedereen zijn geduld er wel moest bij verliezen.
Ook al besefte men in het algemeen wel dat in Den Haag
niet onmiddellijk alle problemen te overzien waren waarvoor
de Arabaische olie-boykot Nederland plaatste, toch had men
heel goed door dat de overheid even improviserend te werk
ging als in een padvinderskamp. En daarover moet de regering terecht een verwijt gemaakt worden.
In de eerste helft van december werd het begin van de
rantsoenering vastgesteld op maandag 7 januari. Het viel
toen al op dat alle personenauto's op één lijn werden gesteld,
m.a.w. dat benzine-«slurpende» grote wagens een even grote
portie brandstof kregen toegewezen als het kleine zuinige
autootje. Daarin zat al een zekere onrechtvaardigheid. Het
argument dat auto's met een hoog benzineverbruik uitsluitend
gereden worden door mensen met de hoge inkomens, was
immers niet geldig. Denken we maar aan handelsvertegenwoordigers e.d. die veelal op een grote wagen aangewezen
zijn. Op die « gelijkschakeling » kwam al veel kritiek los.

patriottisme
van de chauvinistische, sabelslepende kaste rond
' de tijger ». Sindsdien is « Le
Canard » blijven ageren tegen
gehypertrof leerde
vaderlandsliefde. Het spaarde hierbij zijn bloedeigen De Gaulle niet. Door zijn
heftig verweer tegen wat « Le
Canard » als « bourrage de crêne » omschrijft, door zijn soms
direkte dan weer uit
verholen
toespelingen opgebouwde aanvallen op de tekortkomingen van een
altijd onvolmaakt bestel, wist het
blad een soort aureool van onkreukbare te verwerven. Nu zijn
eigen belangen op het spel staan,
zal de oude vechter
voorzeker
geen stoom afblazen. Verder laten we « Le Canard » in zijn ongebonden-linkse
opstelling
voor
wat hij is, maar het wordt toch
al te gortig als een blad van zijn
recht op verhaal moet afzien omdat de politie, laat het dan nog
een kontra-spionagedienst
zijn,
weigert mee te werken met de
magistratuur I Niemand weet hoe
die gerechtelijke paradoks verder
zal evolueren, maar men kan er
nu al donder op zeggen dat hij
meer zal bijdragen tot het verkoopssukses van « Le Canard »...
dan tot het imago van een demokratische
rechtstaat...

werk in de knel
Erger werd het toen degenen die voor hun werk niet kunnen toekomen met het vastgestelde rantsoen van 15 liter per
week, eerst na de kerstdagen in de gelegenheid werden gesteld om extra zegels ban te vragen. Want een kind kon begrijpen dat ai die aanvragen onmogelijk vóór de 7de januari
konden worden behandeld. Dat zou dus betekenen dat een
deel van de bevolking vanaf die datum haar normale werk niet
zou kunnen doen !

aiom kritiek op
benzine-ranfsoeneringsbeleid
Ondanks protesten uit alle hoeken hield de regering tot en
met donderdag 3 januari hardnekkig vast aan de door haar
bepaalde rantsoenerings-aanvangsdag, om op vrijdag 4 januari plotseling met een uitstel tot de 12 januari voor de dag te
komen. Intussen echter hadden de spoorwegen en de tramen autobusondernemingen reeds alle voorzorgsmaatregelen
genomen met het oog op een rantsoenering vanaf de eerste
maandag van het jaar, dag waarop naar verwachting enige
honderdduizenden Nederlanders, die gewend waren per auto
naar hun werk te gaan, van het openbaar vervoer gebruik
zouden gaan maken. Velen hadden zich al een treinabonnement aangeschaft om hun benzine-rantsoentje te kunnen bewaren voor het weekeinde. En nu konden ze door het uitstel
van vijf dagen toch nog een week lang in hun eigen wagen(tje) naar het werk. Bij de spoorwegen zag men ook geen
kans om de eenmaal getroffen maatregelen op te schuiven.
De storm van kritiek die over de regering losbrak, is na een
dergelijk « beleid » dan ook wel te begrijpen.

« lichte verbetering ! »
Wat men de regering vooral kwalijk neemt, is het argument
dat zij gebruikte om de aanvang van de rantsoenering uit te
stellen. Wekenlang immers had men in Den Haag de twijfelaars aan de noodzaak van rantsoenering te verstaan gegeven
dat lichte verbeteringen in de olie-aanvoer geen basis konden
vormen voor een goed distributiebeleid. En nu werd als motief voor het uitstel juist een lichte verbetering in de aanvoer opgegeven. Begrijpe wie het kan begrijpen.
De konklusie moet wel zijn dat de Nederlandse regering
niet op een weloverwogen, maar op een paniekerige manier
de olieboykot « opvangt ». Zoals reeds te weinig overwogen
werd gereageerd op het uitbreken van de vijandelijkheden
in het Midden-Oosten (met de boykot als gevolg), zo handelde het kabinet-Den Uyl de afgelopen weken op een nauwelijks doordachte wijze. Dat de oppositie hier straks munt
zal zien te slaan, mogen we wel als zeker beschouwen.

van krijgsgevangenen
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en Z.-Vietnam

naar aanleiding

een kremlinoloog
(Argos) Op nieuwjaarsdag overleed te Washington de Amerikaanse diplomaat Charles E. Bohlen. Hij was negenenzestig jaar
vroeger, te Clayton, N.Y., uit een
aristokratische
bankiersfamilie
geboren. Zijn verre oorsprong
moet ergens in Duitsland liggen,
wat niet direkt verwantschap met
Krupp-von Bohlen und Halbach
hoeft op te roepen ! Toen Bohlen
in 1969 met pensioen ging, had
hij zestig jaar gewerkt als diplomaat en ambtenaar van het Amerikaanse staatsdepartement. Tussen 1929 toen hij te Harvard in
Europese geschiedenis afstudeerde en het einde van zijn loopbaan
liggen belangrijke gebeurj:enissen
waarbij hij als ambassadeur, tolk
of ooggetuige betrokken was : de
door de bolsjevisten tegen Koelakken en « revisionisten » gevoerde
monsterprocessen,
de
konfrontaties van Teheran, Potsdam en Jalta, de koude oorlog en
het McCarty-isme in de States.
Te recht of ten onrechte gold
Bohlen een beetje als het simbool
van vage, af en toe opflakkerende ontspanningstendensen tussen
Moskou en Washington.
Bohlen bekleedde twee belangrijke posten : Moskou en Parijs.
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Toen hij in 1953 als ambassadeur
naar Moskou ging, kwam hij terecht in een stad waarmee hij al
in 1934 als vice-konsul
vertrouwd was geraakt. Toen hij in
1962 zijn land te Parijs ging vertegenwoordigen, daclit hij met
heimwee terug aan een vroeger
verblijf in de lichtstad, waar hij
in 1931 als attaché op de Amerikaanse ambassade had gewerkt.
Het was trouwens tijdens het uitoefenen van die funktie dat hij
kolleges volgde aan het instituut
voor oosterse filologie, om zich
verder in het Russisch te bekwamen. Daar was hij ook een bekend stamgast in Witrussische
emigrantencafe's. Toen Bohlen in
'34 naar Moskou ging, sprak hij
zo vloeiend Russisch, dat hij
de Moskovieten in hun eigen taal
kon uitleggen hoe baseball werd
gespeeld I
Tussen zijn vaste ambassadeursposten in maakte Bohlen
deel uit van alle Amerikaanse
delegaties die te Moskou voet
aan wal zetten. Later zou hij er
op bogen meer dan 3000 uren
met Stalin te hebben gepraat —
een uitzonderlijke prestatie voor
een westers diplomaat waaraan
hij dan ook in zijn mémoires —

van Nieuwjaar
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« Witness to history » — voorbijgaand herinnerd heeft. Bohlen
belandde hierdoor op de lijst van
verdachten van kommunistenjager Joseph McCarthy en zijn paranoïde
aanhang. De
fanatici
slaagden er echter niet in zijn
ambassadeursbenoeming te Moskou te verijdelen. Er is ook nooit
gebleken dat Bohlen vóór of na
zijn benoeming te Moskou eenzijdige toegevingen heeft gesuggereerd of dat zijn eigen opvattingen over het bolsjevisme niet
zouden stroken met de koncepties van zijn tijdgenoten. Wel
heelft Bohlen zich afgezet tegen
de koude oorlog onder Foster
Dulles. Ongelijk Dulles was hij
soepel en beweeglijk genoeg om
zijn persoonlijke gevoelens tegenover bepaalde staatslieden los te
maken van ideologische of filosofische achtergronden.
Een internationale supervedette was Bohlen voorzeker niet.
Zelden kwam zijn naam op de
voorpagina van de internationale
kranten, tenzij die ene keer toen
hij Washington voorafgaandelijk
op de hoogte bracht van het
Duits-Russisch
niet-aanvalspakt.
Zijn inbreng tot de internationale
verstandhouding was bescheiden,
maar hij is niet weg te denken uit
de ontwikkeling van de toenadering tussen de supergroten voOost en West.
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Pensioen van een generaal ;
50.000 fr. per maand.
Pensioen van een arbeidersgezin (privé-sel<tor) na 45 jaar
arbeid : 6.000 fr. per maand.
Pensioen van een arbeidersgezin (openbare sektor) : 11
duizend fr. per maand.
Pensioen van een hoge piet
van de vakbonden (oud-sekretaris-generaal ABVV] : 25.000
fr. per maand.
Pensioen van een ex-gouverneur van Kongo : 100.000 fr.
per maand.
Pensioen van een direkteuradministrateur van de NMBS :
75.000 per maand.
Pensioen van een pastoor :
8.000 fr. per maand.
Pensioen van een hoogleraar :
eO.OOOfr. per maand, enz. enz.

VLAAMSE CVP
DRIEMAAL
IN ZELFDE KUIL !
In 1963 trapte de Vlaamse
CVP in de val van de faciliteiten. Och ja, voor de enkele
bestuurlijke faciliteiten (Frans
aan 't loket en Franse stukken) in 6 gemeenten kreeg
men de zekerheid dat de taalwetten te Brussel zouden toegepast worden. Van den Boeynants stelde er zich overigens
borg voor vanwege de PSC.
Nu zou men eens de taalverklaring van de Vlaamse ouders serieus opnemen om te
beletten dat hun Franse werkgevers of kliënten hen verplichten hun kinderen in Franse klassen te vermuilezelen.
In 1966 verschenen eindelijk de uitvoeringsbesluiten.

DE SPIN BRUSSEL
In België zijn er 682.000 personen tewerk gesteld in Overheidsdienst :
In Vlaanderen : 302.000
In Wallonië : 207.000
In Brussel : 173.000
En men gaat er mede door
Brussel te ontsieren met torengebouwen voor overheidsdiensten. Tienduizenden moeten uit Wallonië en uit Vlaanderen dagelijks naar Brussel
pendelen terwille van de gecentraliseerde
staatsmachine
en toch proklameren CVP,
BSP en PVV hun wil tot decentralisering.
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SUPERPARTIJ
PVV, BSP EN CVP
Waar zitten de laatste Mohikanen van het Franskiljonisme ?
In de PVV.
Bij de jongste verkiezingen
stuurde de PVV een eigenhandige brief aan alle fabrikanten om hun mede te delen
dat de PVV de enige partij is
waar zij kunnen op steunen
tegen hun werknemers.
Waar zitten de grootste ku:
mulards
en
woekeren
de
schandalen ?
In de BSP.
De BSP int 1/2 miljard per
jaar door haar vakbond. Dit
geld wordt gebruikt niet om
de arbeiders te verdedigen
maar om de partijpropaganda
en de verlieslatende « Volksgazet » te spijzigen. Wat overblijft wordt uitgezet in de kapitalistische grootbanken.
De BSP is de partij die het
federalisme tegenhoudt waardoor Vlaanderen jaarlijks 50
miljard zou uitsparen.
Wie doet het meest politieke benoemingen die de belastingen verzwaren ?
De BSP.
Wie blaast koud en warm ?
De CVP.
De hardere Vlamingen die
er in zitten dienen als alibi.
De CVP doet volks en
Vlaams maar haar huidige
voorzitter W. Martens was de
betrouwbare
kabinetsmedewerker van Van den Boeynants.
Te Brussel steunen de Van
Elslande's en de Chabert's de
gemeentelijsten van Van den
Boeynants die de uitbreiding
van de olievlek eist, terwille
van zijn grondspekulanten.
De jaren door heeft de
Vlaamse CVP meer toegevingen gedaan dan Vlaamse overwinningen behaald en zeg...
zou zij één overwinning behaald hebben moest er geen
Volksunie geweest zijn die de
ruggegraatloosheid van Lamme bestookt daar waar zijn
rug van naam verandert ?

MEN BESTEELT
DE VLAMINGEN
Volgens de begroting 1973
werd ons zeer duidelijk het
volgende ontstolen :

De prijssstijgingen en de
verdoken uitgaven betekenen
inderdaad
nieuwe
belastingen. En of de gauwdief nu met
zijn rechter- o', linkerhand in
je zakken tast... de uitslag is
dezelfde.
Maar vergeet niet dat in geval van federalisme Vlaanderen 50 miljard zou uitsparen.
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Op onderwijs : 6 miljard
Op universiteit
en wetenschap : 5 miljard
Aan de gemeenten (het Gemeentefonds besteedt 941 fr.
per inwoner in Vlaanderen en
1.082 fr. in Wallonië) : 700
miljoen
Op Ekonomische Zaken en kredieten van de ASLK: 4 miljard
Aan RMZ : 10 miljard
In geval van federalisme
zou iedere deelstaat met eigen geldmiddelen voor eigen
behoeften zorgen. Wij zouden
minder belastingen betalen of
meer kunnen besteden voor
het algemeen welzijn.

De Vlaamse (?)
PVV-er
Grootjans interpreteerde de
wet op zulke wijze dat er niets
in huis kwam van het toezicht.
In 1971 trapte de Vlaamse
CVP dan maar een tweede
maal in dezelfde kuil en gaf
de Liberie du Père de Familie
toe voor de dynamische bewegingsoorlog van Van Elslande en Chabert.
Maar deze heren eten uit de
ruif van Van den Boeynants
voor hun kieskampanje.
Gevolgen : het aantal kinderen in de Vlaamse klassen
loopt achteruit — met de oprichting van Vlaamse peutertuinen en kinderbewaarplaatsen is het een slakkengang.
De Vlaamse Kultuurkommissie ontvangt voor het Nederlandstalig kultuurleven 50 miljoen, maar de Franse Kultuui-kommissie krijgt onmiddellijk
hetzelfde bedrag. Dan moet u
er bij weten dat de Vlaamse
Verenigingen niets of bijna
niets ontvangen van de Brusselse gemeentebesturen en
de Franse Verenigingen overvloedig gesubsidieerd worden.
De Vlamingen betalen dan
weer eens tweemaal.
In welke derde kuil zal de
Vlaamse CVP-ezel nu eens
trappen ? Dat haar troepen
klaar staan voor nog vele dynamische en elastische terugtochten lijdt geen twijfel.

De f katolieke » veertigers onder ons volgen met een beklemd gemoed de meningsverschillen tussen de bisschoppen
(onderling) en het godsvolk.
Wie de waarheden des geloofs werd ingeprent door middel
van bijvoorbeeld de « Catechismus of Christelijke
Leering
voor de katholieke jongheid in het bisdom van Gent » (in
1944 nog herdrukt op de persen van A. van Landschoot, te
Bellem) weet onderhand wel dat de problemen elders en
anders liggen dan in « den goeden ouden tijd » toen wij,
om het bij het 9e gebod te laten, onderzochten of wij " geene
begeerte hadden gehad van onbetamelijkheden
te doen «
en of wij « naai geene zwemmers hadden gezien •>.
Het moet voorzeker een zalige gewaarwording zijn geweest
de kinderziel op die manier te kneden en het geweten te
« vormen »... Geen problemen toen. De kromstaf regelde het
verkeer. Scheveschaatsrijders,
uit-de band-springers en vrijzinnigen hadden het, laten wij eerlijk wezen, vrii lastig.
« Wie niet voor mij is, is tegen mil » was de Roomse vertaling van het onzachte <• oog om oog •>.
Vandaag de dag gebeuren, voo- de ogen van de veertigers,
ONMOGELIJKE dingen. Tion jaar geleden was het ondenkbaar dat niet Mie bisschoppen hetzelfde zouden denken en
proklameren. Introducnerde mgr. Emiel-Jozef de Smedt destijds de geografisclie gesitueerde doodzonde door de Volksunie op de Westvlaainse Indeks te plaatsen, mgr Leonc.eAlbert van Peteghem tracht nu van zijn kant in zijn diocees
eigenmachtig demografie te regelen, daarbij de hulp weigerend van KAV en KWB.

de tijden veranderen
In de " Volksmacht » (orgaan van het ACW) van 5 januari jl.
verscheen een merkwaardig stuk over de « gezinsaktie van
de kristelijke
arbeidersbeweging
». De « opstandigheid »
der kudde zal wel aanmatigend klinken in de oren van degenen die nooit tegenspraak duldden.
De tijd is — gelukkig — voorbij dat de Kerk — als — machtsinstrument via proosten en gelijkgestelden vat kreeg op het
privéleven van de dierbare gelovigen. In het vrij onderwijs
en in sommige takken van het ACW gebeurt het nóg dat je
ontslagen wordt omdat je...
De meeste katolieken nemen het niet meer dat monseigneur
pasklare maar onbruikbare « oplossingen » voorschrijft om
het een en ander te regelen. Een kantoorbediende met een
salaris van 12 000 fr. schoon, die in een volkswoning het
leven deelt met een niet-werkende vrouw en twee of drie
kinderen, luistert niet (meer) wanneer monseigneur de staf
breekt over de manier waarop Jan Jansen zijn seksueel leven
regelt met zijn wettelijk
vrouwtje.
De « ouderen » vinden het opener en eerlijker dat de jongere
generatie de moed heeft niet langer voorgekauwde teorieen
te slikken, dat zij niet bang is voor een harde konfrontatie.
De jongeren van nu zijn eerlijker. Ze zijn minder schijn-heilig.
De horizon van vele katolieke jongeren verwijdt zich tot
buiten de koekoeksklok en de katechese.
Lou Bas.

GEEN NIEUWE
BELASTINGEN
De PVV-minister van Financiën, W. De Clercq, hield bij
hoog en bij laag staande dat
er geen nieuwe belastingen
komen.
Gekrulde haren — gekrulde
zinnen zou men zeggen van
Willy De Clercq. Geen belastingsverhoging... maar :
1. Brief port van 4,5 fr. naar 5
fr. voor de arme PTT ;
2.
Telefoonkosten
duurder
voor de nog armere RTT ;
3. Stijging vlees 20 % ;
4. Stijging klederen 25 % ;
5. Prijstijging meubelen 15 % ;
Er is minstens 20 miljard
tekort op de begroting 1974.
Dit wordt verstopt door verhoging van de
rijksschuld
waar wij de volgende jaren
zullen voor afdokken. Een gedeelte van de « rekening »
zal aangeboden worden in de
vorm van bijkredieten.
Willy De Clercq had anders
beloofd de kleine man te sparen. Verwacht dit niet van
PVV-bazen.
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BRUSSEL STIKT IN ZIJN STRUKTUURPLANNEN
De blokkedozen die uit de bouwwerven aan het Brusselse Noordstation oprijzen geven ell<e dag een duidelijkere vorm aan het beruchte
Manhattan-center. Ook elders in Brussel staan wolkenkrabbers in de
den oudjes, gastarbeiders en behoeftigen beangstigd de dagen af.
De uiteindelijke bedoeling van het
Infrastruktuurplan blijkt ook reeds
in het kanaalwater gevallen te
zijn.
Minister Cudell kreeg Immers
de kous op zijn kop. Een transsportondernemer
stond
onverschrokken op met de pertinente
vraag : « Kunnen mijn baanreuzen
gebruik maken van de voorziene
tunnels, waardoor zij het stadsverkeer niet meer zouden hinderen ? ». Nee, antwoordde Cudell
geërgerd. Zijn
shownummertje
eindigde In mineur... Het zwaar
transport door Brussel zal zich ten
eeuwige dage door de slangenstraatjes moeten worstelen. En
van modernisering van het stadscentrum is er geen sprake. Wel
komt er elke dag meer beton bij
en dooft het stadsleven uit. Intussen vergaderen er kommissies,
studiegroepen,
schepenkolleges,
agglomeratieraden en ministers.
Er wordlgegoocheld met adviezen,
en de terechtwijzingen zijn ook
niet van de lucht.

stellingen en rukken de kantoormeubeltjes aan. Het gevolg hiervan is
dat de omliggende straten verstopt geraken en 't meest verdoken grassprietje verdrongen wordt door puffende auto's. Gedurende jaar en dag
wordt er door verschillende deskundigen en aktiegroepen gewezen op
het gevaar dat het stadsleven bedreigt. Die stemmen drongen nochtans
niet door tot in de bureaus van de verantwoordelijke politici.

Het drama van de verkrachting
van de Noordwijk, waar zovele
misbedeelde mensen een onderkomen hadden, kan met geen woorden meer beschreven worden.
Van een verantwoord bouwbeleid is helemaal geen sprake. De
zakenlui dikteren eenvoudigweg
waar hun konferentietafels en bureaus moeten neergezet worden.
Daarbij gaat het hard tegen hard
tussen de makelaars.
Om de schijn te redden daagt
soms wel een schepenkollege of
een minister op met een zogenaamd plan van aanleg.
Maar die bevoegde instanties
bekibbelen elkaar zo graag en uitdagend terwijl de stadsmussen
hun laatste pluimpjes strijken.
De laatste zet in het schaakspel
kwam van minister Cudell, van
Brusselse Zaken en andere ontwikkelmgsgebieden. Op een bijeenkomst van het Verbond van
Ondernemingen te Brussel lichtte
hij zijn standpunt toe betreffende
de « ruimtelijke ordening in de
Kanaalzone » Het gaat daarbij om
de verkeersproblemen die zich afspelen om en rond het Klein Kas-

teeltje, dat over twee jaar verdwijnt.
De kumulzieke Cudell voerde
eens te meer een boeiend nummertje op waarbij de woorden eerder bijzaak waren. Hij stelde voor
dat de voltooiing van de kleine
ring rond Brussel en de aanleg
van een industriële autoweg zouden geïntegreerd worden.
Met veel omhaal en met een
luxueus onderwijzersstokje verdedigde hij de invoering van eenrichtingsverkeer aan weerszijden
van het kanaal naar Charleroi en
de aanleg van enkele moderne
*unnels.
Zoals het een Belgisch minister
past zweeg Cudell in alle talen
over de meest delikate en uiteindelijk belangrijkste knelpunten.
Omtrent de omstreden verbreding
van het kanaal met 10 meter repte hij geen woord.
Nu het steeds duidelijker wordt
dat een ministeriële beslissing
slechts wacht op een gunstig moment om gepubliceerd te worden,
wordt het lot van 75 ondernemingen en 5 000 arbeiders steeds onzekerder Bovendien tellen honder-

Uit die droevige poker onthouden we jammer genoeg slechts
een trieste konklusie : de Brusselse politioi houden zodanig vast
aan hun centralistische hebzucht
dat ze er weldra in stikken. Meer
dan ooit maken de decentralisatieen federalistische projekten een
kans. Ook, en vooral In Brussel.

bart

KOAXêei
We hebben altijd naar de hemel gekeken : daar immers besliste de zon over
dag en nacht, en de donkere lucht van
de avond toonde ons de sterren. We ontdekten duizenden jaren geleden de beelden die ze vormden en hun onveranderlijkheid , we leerden de toekomst voorspellen al naar gelang de stand van die
verre hemellichamen en zochten zekerheid voor onze konstante twijtels.
Al
regeerden
vorsten
uitgestrekte
rijken,
toch waren het de astrologen die over de
koningen het oordeel van de toekomst
spraken.
Ganse beschavingen richtten zich naar
de hemel en haar lichtende stippen in de
nacht, en vandaag zullen jonge Oosterlingen niet huwen vooraleer de deskundige hun horoskopen met de stand van
de hemel heeft verzoend.
We weten allemaal onder welk sterrebeeld we geboren zijn en zoeken stiekum
in het tijdschrift naar wat een bedrieglijk rubriekje over ons lot voor de volgende dagen kan vertellen. We geloven
het allemaal min of meer, al willen we
dat met bekennen. Misschien hebben we
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wel wat van die voorvaderlijke angst in
ons als het over de nachthemel en haar
bewoners gaat... en zijn wij tenslotte niet
het produkt van duizenden jaren hoop en
vrees ' In ons onderbewustzijn leven al
die eeuwen verder.
Als echter de regelmaat van de sterreloop werd geschonden door een vluchtende indringer, dan schrokken de mensen : zij heetten de staartster een « komeet -, « die ster met het lange haar »,
als we het Griekse woord vertalen.
De komeet bracht steeds
ongeluk,
voorspelde rampen : in de vroege middeleeuwen verwachtten de mensen het einde der tijden — het kristendom had de
sombere Germaanse
godendeemstermg
laten nazinderen. Toen de kristenen de
Turken bevochten, waarschuwde de komeet voor een nakende kristelijke nederlaag. Zelfs sloeg één der pausen de komeet in de ban van de Kerk, om zo haar
nefaste invloed te keren.
In de vijftiende eeuw bracht ze de pest,
dat was onfeilbaar bewezen De nevels
die de komeet vergezelden, zorgden voor
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het vergiftigen van mens en dier, voor
brak water in de bron en het verschroeide
gras op het veld. Toen in de zeventiende
eeuw in Westfalen alle katten
stierven,
was de komeet schuld, en het licht van
de vervloekte
ster veroorzaakte
toen
wanstaltige geboorten, de priesters weigerden de kometenkinderen te dopen.

gewone luitjes metselden deuren en ramen richt, want de komeet
vervoerde
giftige gassen. Fuifnummers-in
grote Europese steden zagen het dan weer anders : zij organiseerden
gesofistikeerde
« kometenparty's
» waarop de genodigden in zwart astrologenkleed
moesten
verschijnen.

Zagen de Europeanen de staartster als
een straf van God, dan beschouwden de
Chinezen ze heel poëtisch als een vliegend schip tussen hemel en aarde. Pythagoras, de Griek, opperde de mogelijkheid dat het steeds dezelfde
periodisch
terugkerende vuurbol was. wat bewijst
dat we de wetenschap der Ouden nauwelijks achterhalen.

Enkele jaren later brak de eerste wereldoorlog los, Halleys ster was nauwelijks in de oneindigheid
verdwenen...

Toen in 1910 de Halley-komeet weer
verscheen (zo genoemd naar de Engelse
natuurkundige die in de achttiende eeuw
had ontdekt dat steeds hetzelfde hemellichaam met regelmatige tussenpozen terugkwam), liepen onze
overgrootouders
met het voorgevoel van naderend onheil.
In de VSA gebeurden onzinnige dingen :
rijke lui bouwden luchtdichte
bunkers.

Straks bekijken we de staartster met
wetenschappelijke waanwijsheid, en brengen tijdschriften
en
televisiereportages
ons wiskundig-juiste
ellipsberekeningen
en scheikundig-verantwoorde
ontledingen
van het ultra-fijne kosmische stof uit de
sterrestaart.
Toch laten ongeluksprofeten
hun tellurische stem weerklinken. Ze kleven affiches uit met « Kohoutek komt ! "-slogans, en willen de oorlogstoestand in het
Nabije Oosten, de petroleum-miserie
en
de dreigende schaarste een andere oorzaak geven...

huguette d.b.
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PROF. DR. PIETERGEYL
EN VLAANDEREN
BIJ de Nederlandse Boekhandel is
het eerste deel verschenen van
een verzameling brieven en notities uit het archief van wijlen
prof dr Pieter Geyl, betrekking
hebbende met Vlaanderen en de
Vlaamse Beweging De uitgave
wordt verzorgd door P van Hees
en A W Willemsen
Dit eerste deel beslaat de periode 1911 - 1927
Voor de oudere generatie kan het
overbodig lijken de figuur van
Pieter Geyl m te leiden, voor haar
13 het immers een bekende naam
Voor de jongere generatie is dit
wellicht met meer het geval
Daarom is het toch wel nuttig te
wijzen op de grote rol die de
Noord - Nederlandse
historikus
Geyl gespeeld heeft m de Vlaamse strijd Deze publikatie levert
daarvan trouwens het overtuigend
bewijs
De rol door Geyl gespeeld is
tweevoudig Enerzijds is hij als
historikus de baanbreker geweest
van de Groot-Nederlandse geschiedschrijving Anderzijds is hij
een mede-speler geweest m de
Vlaams nationale politiek
Pieter Geyl werd op 15 december
1887 te Dordrecht geboren Reeds
in zijn studententijd, voor de eerste wereldoorlog, kwam hij in
kontakt met de Vlaamse Beweging en tot aan zijn overlijden op
31 december 1966 heeft hij intens
de Vlaamse strijd meegeleefd
Als historikus heeft Geyl een
grote faam verworven Hij was
onbetwistbaar een van de grote
geschiedschrijvers van zijn tijd
Als geschiedschrijver heeft hij de
aandacht gevestigd op de historische verbondenheid der Nederlanden en de aanval ingezet op de
Belgische en de Hollandse geschiedschrijving
HIJ betoogde
dat het geen zin had en een vervalsing was van de geschiedenis
van de Belgische Staat, die pas
m 1830 tot stand gekomen was,
te laten opklimmen tot Julius
Caesar, zoals Henri Pirenne en
andere Belgische historici dit
deden, alsof deze Staat onafgebioken zou bestaan hebben als
een afzonderlijke entiteit
Hetzelfde gold voor de Hollandse historici die hetzelfde deden voor
Nootd-Nederland
Niet alleen oefende Geyl een vernietigende kritiek uit op deze
staats-nationalistische vervalsing
van de geschiedenis, maar hij
zou zelf van uit zijn eigen visie
een <• Geschiedenis van de Nederlandse Stam » schrijven Aldus
leverde hij een belangrijke bijdrage tot verruiming van de geestelijke horizon van de Vlaamse
Beweging
Weliswaar was reeds m de 19e
eeuw in de Vlaamse Beweging en
voornamelijk bij de erfgenamen
van het Orangisme, de vrijzinni
gen en Vlaamsgezinden 'n Groot
Nederlandse gezindheid aanwe
zig Doch onder invloed van de
katolieke Viaamsgezinden, die het
protestantse Noorden schuwden,
was in de Vlaamse Beweging
deze Groot Nederlandse gezind
held eerder verzwakt
Vooral bij de Vlaams-nationalisten werden de opvattingen van
Geyl, in de periode na de eerste
wereldoorlog, met geestdrift ont
haald Zijn visie op het verleden
bood immers een zeer geapprecieerde argumentatie tegen het
•' belgicisme » en de « idee belge ..
In het geestesleven in Vlaande
ren hebben de opvattingen van
Geyl in de periode tussen de
twee wereldoorlogen een grote

en verrijkende rol gespeeld De
belangrijkste historici, o a prof
dr Leo Van der Essen en prof
dr Ganshof, bekeerden zich tot
de visie van Geyl op ons verleden Doch niet alleen als historikus IS Geyl aldus een belangrijke figuur voor de Vlaamse Beweging
Geyl was een strijdvaardig en geëngageerd man, die
zich met opsloot in de Ivoren Toren van zijn wetenschap
HIJ nam aktief deel aan de
Vlaamse strijd Alleen reeds zijn
korrespondentie bewijst overtuigend hoe nauw hij betrokken was
bij alles wat in Vlaanderen ge
beurde Aanvankelijk, in de jaren

twintig, stond hij ondubbelzinnig
aan de zijde van de Vlaams-na
tionalisten
Tot tweemaal toe
werd hij aangehouden en over de
grens gezet door de Belgische
veiligheid Hij heeft een aktieve
rol gespeeld bij het ontwerpen
van het federaal statuut In de
jaren dertig echter is er een verkoeling, een verwijdering ontstaan m de verhouding van Geyl
tot het Viaams-nationalisme Geyl
was een overtuigd demokraat en
stond alsdusdanig afkerig tegen
over de afglijdmg naar rechts
van het Vlaams-nationalisme In
de periode tot 1927, einddatum
van de in dit eerste deel opgenomen brieven en notities, speelt
dit nog geen rol De hoofdschotel
m dit deel wordt gevormd door
de briefwisseling met Antoon
Jacob, Herman Vos, Hendrik Borgmon en Leo Picard Deze namen
zijn veelbetekenend voor de kontakten die Geyl had in Vlaanderen
Uit
deze
briefwisseling
blijkt met alleen een grote belangstelling, maar een intens
meeleven een rechtstreeks betrokken zijn in de strijd Deze
briefwisseling levert ons dan ook
een boeiende en zeer interessante bijdrage tot de interne geschiedenis van het Vlaams-nationalis
me Alle problemen, alle moeilijkheden alle twisten waarmee
de Vlaams nationalisten af te rekenen hadden, vindt men terug m
deze brieven, met de aanbevelingen en de raadgevingen van
Geyl HIJ was niet alleen een belangstellend toeschouwer, maar
een echte medespeler
Een medespeler met alles wat dit
veronderstelt aan inzicht kennis
en begrip t o v mensen en toestanden
Vlaanderen heeft in het leven
van Geyl een grote plaats ingenomen Met hart en geest stond
hij aan onze zijde Hij en ook prof
dr Gerretson, wiens naam hier
mede moet vermeld worden, hebben van m hun jeugd tot aan hun
dood nooit opgehouden blijk te
geven van hun verknochtheid
aan Vlaanderen Van beide mocht
ik in de zo tragische en moeilijke
naoorlogse periode, toen wij met
de Volksunie de Vlaams-nationale
strijd opnieuw aangevat hadden,
aanmoediging en morele steun
ontvangen
Beide verdienen blijvende dankbaarheid en waardering in Vlaanderen Hun namen moeten wij
blijven gedenken en voorkomen
dat ZIJ zouden vergeten worden,
want ZIJ hebben recht op een
ere-plaats in de geschiedenis van
de Vlaamse Beweging en van het
Vlaams-nationalisme
WIJ kunnen ons dan ook slechts
verheugen m de publikatie van
deze korrespondentie en de wens
uitdrukken dat er in Vlaanderen
een ru'me belangstelling zal zijn
Het IS boeiende lektuur en de uitgevers hebben gezorgd voor beknopte maar degelijke voetnoten
waarin de vereiste toelichting ge
geven wordt Het is met spanning
dat WM uitkijken naar het verschijnen van de volgende delen
— er zouden er nog twee volgen
Ook hopen wij dat de korrespondentie Geyl - Gerretson zal kunnen uitgegeven worden, zoals in
het vooruitzicht gesteld wordt
f. v a n d e r e i s t
« Geyl en Vlaanderen
Brieven
en notities 1911-1927 » Uitgevent
« De Nederlandse Boekhandel »
In de reeks
« Mens en Tijd »
Prijs
320 fr, mg en 450 fr gebonden.

We hadden het kunnen weten Hoelang was het alweer
geleden — sinds de IJzerbedevaart, sinds de betonstortmg
op het graf van kapelaan Verschaeve ^ — dat een of ander
aankomende jongeling naar de pen zou grijpen om de staf
over onze flamingantische
voorvaderen te breken ^ Het
begon er naar uit te zien of de dapperen, naar goede resistentialistische traditie, de pen hadden gebroken « Vrij Nederland ', ' Haagse Post «, « Elsevier •>, « Humo », it was
nothing but silence De folkloristische
borstelaars van het
rijke Vlaamse leven leken wel met pensioen Sinds de skalpendans van Johan Struye en Sus Verleyen rond het graf van
Elias hadden we het nochtans kunnen weten dat « Knack niet zou versagen
Dit keer hebben ze ene Mesotten op de arme Vlaamse Bewegers losgelaten In de met overtalrijke groep van poezielezende volksgenoten zal dit veelbelovend jongmens als
pleger van konfidentiele oplagen halende verzenbundels wellicht met helemaal onbekend zijn In het jongste nummer van
« Knack » openbaart dit lievelingskind der Muzen zich bovendien als een origineel organisator van gezelschapspelen voor
belezen landgenoten De redaktie heeft hem om godweetwelke redenen belast met het recenseren van de Encyklopedie van de Vlaamse Beweging De man amuseert zich
kolommen lang met een vergelijking
tussen
genoemde
Encyklopedie en andere recente naslagwerken
Om zijn
totaal gebrek aan inzicht in en interesse voor de behandelde
materie te staven haalt hij er een troepje jeugdige bezoekers

ALKOOFGEHEIMEN
DER
VLAAMSE
BEWEGING
bij die er rond voor uitkomen dat de materie ze ijskoud laat
Er IS een merkwaardig verhaal te schrijven over 's heren
Mesottens ondeskundigheid terzake Zo beklaagt hij er zich
over dat er in de Encyklopedie geen stuk te vinden is over
de rol van het koningshuis in de Vlaamse Beweging Onbegrijpelijk fout inderdaad van uitgever Lannoo Elke flamin
gantische schoolknaap weet toch dat Leopold II streed voor
de vervlaamsing van Zaïre, Albert I een voorman was van de
Frontbeweging, Leopold III ijverde voor amnestie en prins
Alexander op de barn kaden kroop voor de overheveling van
Leuven-Frans naar het hart van Wallonië
Deskundoloog
Mesotten jammert dat hij geen uitsluitsel krijgt over de dood
van koning Albert en over het huwelijk van Leopold III met
prinses Liliane Vanuit een progressief standpunt zouden wij
de uitgever derhalve willen adviseren de zaak ruimer aan
te pakken Waarom geen trefwoorden als « alpinisme en
BV " en « bedgeheimen der VB » ''
Mesotten heeft nog meer klachten Zo heeft hij er te weinig
gevonden over Lucifer en het ander literair werk van Marcel
Brauns Begrijpelijk eigenlijk, dat kun je best opdiepen in een
behoorlijk literair naslagwerk, evengoed als de door Mesotten gemiste foto van Louis Paul Boon Of vreest de recensent
dat men hem in deel II niet zal vermelden, tenzij als uitvinder van gezelschapspelletjes '>

knack
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Een leemte hebben wij in de Encyklopedie alvast ontdekt
Er staat mets in over het blad waarin Mesotten zijn kwajongensproza kwijt kan Misschien moeten we daarom wachten
op deel II Op het trefwoord « magazine » '' Of op het uitvoerig artikel « puberteit en VB » '' Met in elk geval een
antwoord op de kwellende vraag waarom een blad dat over
zoveel goede kolumnisten beschikt bij tijd en wijle zo nodig
een vlegelachtig stuk over het flamingantisch verleden moet
afdrukken
dj.
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DE W E T
OP DE
KREDIETUREN
Op 10 april 1973 kwam een wet tot
stand waardoor aan de werknemers uit
de prive sektor, die avond of weekeindondeiwijs volgen een speciaal verlof uit
gedrukt m arbeidsuren toegestaan wordt
en dat betaald wordt uit een Fonds, gespijsd door werkgeversbijdragen
WIE KAN KREDIETUREN NEMEN ?
Alle werknemers uit de pnvé-sektor,
tewerkgesteld in een volledige dagtaak,
die bij de aanvang van het schooljaar geen
40 jaar zijn
Onderwijzend personeel en personeel
der openbare diensten worden uitgesloten
Voor welke leergangen ?
Voor alle leergangen in het « onderwijs
voor sociale promotie » (onderwijs met
beperkt leerplan), georganiseerd of ge
subsidieerd door de Staat
Ook voor leergangen voor patroonsbekwaamheid voor socio-kulturele promotie
en bepaalde landbouwleergangen
Hoeveel kredieturen ?
Voor tweedejaarsstudenten
50% van
het teoretisch aantal kursusuren zoals
veimeld op het diploma
Voor derdejaarsstudenten en volgenden
evenveel uren verlof als het aantal teoretische kursusuren
Wanneer kredieturen te nemen ?
Op de eerste plaats kan het Paritair Komitee voor de bedrijfstak de kredieturen
geheel of gedeeltelijk vastleggen voor
het jaarlijks eindeksamen of een verde
ling doorvoeren gespreid over het ganse
schooljaar
Op de tweede plaats kan de onderne
mingsraad, of zo deze niet bestaat de
sindikale delegatie een beslissing treffen
voor de onderneming

Wanneer geen van deze instanties een
beslissing genomen heeft kan er een
individueel akkoord met de werkgever getroffen worden over de wijze en de spreiding van het aantal kredieturen tijdens
een bepaalde periode van het jaar of over
het hele jaar
Uren waarop men op het werk moet af
wazig zijn om tijdig de kursussen te kunnen volgen kunnen steeds als kredieturen vooraf afgenomen worden van het
totale toegestane aantal
Hoe worden kredieturen vergoed ?
Het normale loon voor de arbeidsdag
waarop kredieturen genomen worden
moet de werkgever gewoon verder betalen Hijzelf zal bij het Fonds de terugbetaling vorderen van de voor kredieturen uitbetaalde lonen

De werkgever die geen kredieturen toestaat of deze met vergoedt, kan gestraft
worden
Wie verliest recht op kredieturen ?
1 Wie gedurende twee opeenvolgende
jaren met lukt in de eksamens van hetzelfde schooljaar
2 Wie tijdens een bepaald trimester gedurende meer dan 10°o van het aantal
lesuren zonder geldige reden afwezig
blijft, verliest zijn rechten voor de rest
van het lopende schooljaar
3 Wie zijn kredieturen gebruikt om f jn
winstgevende aktiviteit te verrichten, .erliest zijn rechten gedurende het volgende
schooljaar
Met wat kan men kredieturen al of niet
kumuleren ?
Rechten op wettelijke vakantie, feestdagen, gewaarborgd loon in geval van
ziekte enz blijven onaangetast behouden
voor wie rechten op kredieturen heeft.
Dagen die toegekend worden in het kader van de sociale promotie voor het volgen van algemene, kulturele vormingsdagen en sociaal-maatschappelijke vorming,
kunnen genomen worden, onafgezien van
het recht op kredieturen
Wie echter zijn recht op kredieturen
gebruikt, kan bij het beëindigen van zijn
studies geen aanspraak meer maken op
de vergoeding voor « sociale promotie »,
die 800 fr bedraagt per lesjaar met een
maximum van 4 000 fr

Het maandloon waarop de berekening
geschiedt, blijft echter beperkt tot 28 000
fr Wie per maand meer verdient krijgt
per kredietuur slechts een uurloon uitbetaald dat rekening houdt met deze grens
Voor de toepassing van de sociale wetgeving bv het recht op vakantiedagen,
worden de kredieturen gelijkgesteld met
werkelijke arbeidsuren Ten aanzien van
de arbeidsongevallen wordt « de weg van
en naar de school » gelijkgesteld met « de
weg van en naar het werk »
Kan de werkgever kredieturen weigeren ?
Het recht op kredieturen is wettelijk
vastgesteld Vanaf de vastgestelde datum,
op de tijdstippen kollektief of individueel
bepaald, vanaf de datum dat de nodige
attesten aan de werkgever overhandigd
werden en dat de werknemer deze van
zijn afwezigheid vooraf inlicht zijn alle
voorwaarden vervuld

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN

VOORNAAMSTE BEGRIPPEN
In de loop van de maand januari worden, schriftelijk en ondertekend, bij het gemeentebestuur van
de militiewoonplaats de aanvragen ingediend tot
het verkrijgen van uitstel van legerdienst her
nieuwd uitstel vrijlating en vrijstelling
De aanvragen dienen vergezeld te zijn van de stuk
ken tot staving Bij voorkeur meldt de betrokkene
zich persoonlijk aan Schriftelijke, bij voorkeur aan
getekende aanvragen zijn eveneens toegelaten
VOORNAAMSTE BEGRIPPEN
#

Uitstel De overbienging, op een der bij de wet
bepaalde morele gronden, van de dienstplichtige
naar een volgende lichting

# Voorlopige afkeuring
De overbrenging op een
dei bij de wet bepaalde lichamelijke gronden
van de dienstplichtige naar een volgende lichting

o
rsl

# Vrijstelling
Het vrijstellen van alle militaire
verplichtingen zowel in vredes- als in oorlogs
tijd

lV/01

wetten toegestane, bijkomende
vrijlatingen
rekening houdend met het aantal beschikbare
dienstplichtigen

MILITIEWETGEVING

O

Wie meer inlichtingen wenst kan deze
steeds bekomen bij zijn vakbond, bij de
schooldirektie of op het ministerie van
Arbeid en TewerkstPlIing Belliardstr 53,
1040 Brussel

Verdaging van oproeping
Faciliteit, toegestaan
aan studenten die hun uitstel hebben verzaakt
en niet slagen in hun eindeksamen tijdens de
eerste of tweede zittijd Deze verdaging wordt
toegestaan voor ten hoogste een jaar en moet
dienen om de studies te beëindigen

NB

Uitstel, voorlopige afkeuring vrijstelling en
vrijlating dienen aangevraagd in de loop van
de maand januari Ontheffing wordt automatisch aan de gerechtigden toegestaan op
grond van een in het RSC (<• Klem kasteel
tje ») ingevulde vragenlijst De modaliteiten
om een verdaging van oproeping te verkrijgen worden meegedeeld tijdens het verschijnen in het RSC
De aanvraag voor de zgn vrijstelling door
de minister van Binnenlandse Zaken (voor
missie of ontwikkelingswerk) dient te gebeu
ren tussen 1 januari van het jaar waarin de
aanvragen om een eerste uitstel mag ver
zoeken en de aanvang van de werkelijke
dienst

# Vrijlating Het vrijlaten van de werkelijke dienst
m vredestijd verleend op morele grond en afgezien van het aantal m te lijven dienstplichtigen

MEER DETAILS

# Ontheffing
Door de minister van Landsverde
diging op grond van art 87 van de dienstplicht

Meer details i v m de meest voorkomende gevallen
publiceren wij in de nummers van 19 en 26 januari
1974
Cw

^-f
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Het gaat niet goed met onze fruittelers,
eigenlijk waren de laatste jaren allemaal
maar aan de magere kant voor onze
voortbrengers van appelen en peren. Om
het groot publiek van de ernst van de toestand in de hardfruitsektor te overtuigen
organiseerden de fruittelers voor een paar
weken in Brussel een perskonferentie
waarop de oorzaken van de krisis van
naaldje tot draad werden uiteengezet. In
deze rubriek willen we het niet over de
krisis hebben, wel over een en ander
aspekt dat de verbruiker meer zal interesseren.
Zo hoorden we op de perskonferentie
het volgende vertellen : « We hebben er
totnogtoe te weinig de nadruk op gelegd
dat een mooi uiterlijk niet altijd sinoniem
is met lekker. De verbruiker moet opge-

FRUITKWEKERS
WILLEN
VOORZICHTIGER
SPROEIEN
voed worden om met verstand, niet alleen
met de ogen, te kopen ». Het is de eerste
keer dat dergelijke uitspraken op een
perskonferentie van fruitproducenten kon
genoteerd worden, de telers en de fruitveilingen worden er zich dus van bewust
dat de verbruiker niet meer alles neemt
wat hem voorgeschoteld wordt. Het Verbond van Kooperatieve Veilingen (VKTV)
dat zowel telers als veilingen groepeert
zou alvast kunnen beginnen met een goed
georganiseerde voorlichtingskampanje die
voor iedereen te begrijpen is en afgestemd wordt op het brede publiek. In afwachting van een dergelijke kampanje
geeft het VKTV alvast volgende interessante tips : een gekleurde Cox's is veel
beter dan een groene, een kleine Golden
is smakeloos en een gele Golden is tot
eind januari veel smakelijker dan een
groene en een groene Boskoop is zeker
niet slechter dan een rode.
Smaak en vooral kleur mogen niet langer de doorslag geven bij de konsument
maar belangrijker lijkt mij toch het antwoord op de vraag : hoe zit het met de
reststoffen van scheikundige bestrijdingsmiddelen in ons fruit ? Terecht merken de
telers op dat een groot deel van de bespuitingen gebeuren met onkruidbestrijdingsmiddelen die tegenwoordig helemaal
onschadelijk zijn en geen reststoffen achterlaten. Bestrijdingsmiddelen voor ziekten
of insekten kunnen nochtans wel schadelijke reststoffen achterlaten. Naar hun
eigen zeggen zijn de telers zich van dit
gevaar bewust en daarom vragen ze o m.
dat de industrie enkel handelsprodukten
op de markt zou brengen die kort én
hevig werken en geen schadelijke stoffen
achterlaten. Hoe eerlijk bedoeld deze
wens ook moge zijn in deze gevraagde
goodwill van de industrie aeloof ik niet.
Persoonlijk ben ik er voorstander van dat
de overheid (in casu het ministerie van
Volksgezondheid) voorschriften in verband met het gebruik van bestrijdingsmiddelen zou opleggen. De telers beweren
op dergelijke voorschriften te wachten
omdat ze zelf blijkbaar ook niet goed meer
weten waar ze aan toe zijn. Dit is een
eerlijke bekentenis en vraagt zich bijgevolg af waarom ons ministerie zo terughoudend blijft als het op verbieden van
sommige produkten aankomt. Misschien
weet het ministerie ook niet wat wel en
wat niet gevaarlijk is voor de konsument
maar dit laatste kan toch voorkomen worden door geld uit te trekken voor wetenschappelijk onderzoek inzake de toxiciteit
van de bestrijdingsmiddelen. In ieder geval, de fruittelers verwachten richtlijnen
van de overheid en men mag dus aannemen dat eventuele wetten ook zullen gevolgd worden. Van de voorlichters, meestal in dienst van de vakorganisaties van
fruit- en groententelers, mag men verwachten dat ze de kwekers eerlijk zullen
voorlichten, dat ze er vooral de nadruk zullen op leggen dat er alleen mag gespoten
worden indien dat dringend nodig is, dat
het overschrijden van de voorgeschreven
dosis geld verkwisten betekent en knoeien
met de volksgezondheid en dat de uiterste gebruiksdata erg strikt moeten gerespekteerd worden. Wi] hopen ondertussen
dat het niet bij goede voornemens blijft,
zowel de producenten als de verbruikers
kunnen er maar voordeel uit halen.
a.m.

WIJ
Er zijn deze week opnieuw enkele wijzigingen in de rangschikking met Richard Vinex als voortrekker, die bovendien
de kaap van het eerste duizendtal in de puntenverzameling
heeft omzeild. De volgende twee verwisselden van plaats,
al dient wel gezegd dat de staking in de postchek daar voor
iets kan tussen zitten vermits onze Huguette steeds tot het
laatste nippertje wacht, om haar wekelijkse oogst op onze
rekening over te schrijven. De postchekstaking stak daar
deze week een stokje voor. Volgende week meer geluk, Huguette !
In het eerste tiental verder weinig verandering, tenzij in het
puntenaantai, terwijl bij het tweede tiental de rangschikking
veranderde zonder veel wijziging in het puntengetal. Jan
Caudron rukte intussen vanuit de Top-50 weer binnen in de
Top-20.
De abonnementenslag draait goed, de hernieuwingen waren
verre van slecht, zodat we optimistisch gestemd zijn. Hoe
meer abonnees des te slagvaardiger is de Volksunie !

1.

Richard V i n e x (St. K w i n t e n s - L e n n i k )

2.

Jef Nagels (Oostende)

900

3.

H u g u e t t e Ingelaere ( C e n t )

767

4 . Joris Depré

(Tervuren)

1005

613

5. l e f V i n e x (Erps-Kwerps)

566

6 . A n d r é D e V o l d e r (Leuven)

391

7 . Juul M o e n s ( A n t w e r p e n )

324

8.

Noël Lecompte

9.

Renaat V a n h e u s d e n (Hasselt)

(W.3rvik)

1 0 . Ferre D e Beuckelaer

(Kontich)

305

192

12.

René D e Ranter (Aartselaar)

168

13.

M a u r i t s Coethals (Brugge)

Wij hebben u allen nodig, mogen
wij op u rekenen ?
Paul Martens,
hoofdredakteur.

163
157

1 5 . A n d r é V a n den Berghe ( O o s t a k k e r )

154

1 6 . C i l b e r t De C a l u w é (M'3lsele)

145

1 7 . Jo Belmans (Ceel)

141

1 8 . Jan Caudron

135

(Aalst)

zo ontzettend snel dat het een
voortdurend vechten is om de
kop boven water te houden. Met
de papierprijs alleen al dreigt het
in 1974 rampzalig te worden...
Alle kranten verhoogden zopas
hun leesgeld terwijl ze bovendien
binnenkort miljoenen staatssubsidie zullen ontvangen. Onze o zo
demokratische regering laat de
weekbladpers — nochtans dé opiniepers bij uitstek — volkomen in
de kou staan.
Wij verhoogden nochtans onze
abonnementsprijs niet dit jaar.
Het blijft 350 fr. voor een gans
jaar (en dat is de allerlaagste
prijs van de hele weekbladpers
in ons land). Volgend jaar zullen
wij ook drastisch moeten verhogen, dat weten we nu reeds.
Een unieke gelegenheid, vrien-

194

Frans V a n Dessel ( N i j l e n )

(Duffel)

Vorige week kregen onze lezers
het eerste nummer van onze (vernieuwde) twintigste jaargang in
hun bus. Wij hebben de omschakeling van typo naar offset moeten klaren in de moeilijke nieuwjaarsweek, daarom o.m. staat alles nog niet volledig op punt.
Daar dokteren we wel verder aan
de volgende weken. Ondertussen
staken de vele positieve reakties
van lezers ons een riem onder
het hart. Met onze beperkte middelen trachten wij het steeds beter te doen. En met uw hulp, lezer(es), en die van alle trouwe
partijvrienden zullen wij er ook
wel in slagen onze vele problemen de baas te blijven.
De hele pers worstelt met problemen, dat weet u, voornamelijk
met financiële. De kosten stijgen

225

11.

1 4 . Cis N a u w e l a e r t s

NODIG

den, om in 1974 eens extra fel
abonnementen te werven voor
« Wij ». De aantrekkelijker formule èn de lage prijs voor deze jubileumjaargang zijn daarvoor goede argumenten.
Wij mogen overigens niet klagen :
de abonnementenhernieuwing ver.
liep vrij vlot en we hebben nu al
méér nieuwe abonnees bij dan op
hetzelfde tijdstip vorig jaar. En
1973 was al een vrij goed jaar
voor ons blad. Wij hebben dus redenen om te geloven dat onze oplage ook dit jaar weer flink zal
stijgen. In de voorbije drie jaar
steeg ons abonnementengetal met
23%. Zouden wij er in 1974 niet
nog eens 10% kunnen bijdoen ?
Met uw aller hulp is dat zeker
mogelijk. Onze topwervers doen
zoals steeds hun uiterste best.
Maar om een giv-'ere sprong voorwaarts te realiser^ volstaat hun
inspanning alleen niet. Als onze
duizenden kaderleden en simpatisanten in 1974 allemaal eens één
enkel of een paar nieuwe abonnementen plaatsten, dan wordt
het resultaat beslist heel mooi.
Het zou een gewaardeerd geschenk zijn aan de partij ter gelegenheid van haar twintigste verjaardag.

1 9 . A l b e r t A e n d e n b o o m (St N i k l a a s )

132

M a u r i c e Remans ( Z o n h o v e n )

132

M a r c e l Scheys ( L u b b e e k )

132

Damien V a n Haverbeke (Oostkamp)

132

PARTIJBESTUUR PROTESTEERT TEGEN
GELDVERSPILLING
ER MOET EEN EINDE KOMEN AAN VRIENDJESPOLITIEK IN MINISTERIELE KABINETTEN !
Het VU-partijbestuur keurde volgende motie goed
Het Partijbestuur van de Volksunie stelt vast dat na de
kritiek in het Parlement thans ook het Rekenhof opkomt
tegen het onwettig teveel aan personeelsleden op de
ministeriele kabinetten, in het bijzonder bij de beide viceeerste-ministers en bij de minister van Landsverdediging.
Het Partijbestuur van de Volksunie vraagt de regering dringend een einde te maken aan deze geldverspilling op een
ogenblik dat ze in het raam van de ener^Iepolitiek het land
oproept tot soberheid '

Terwijl Leburton met de miljarden van ons allemaal speelt moeten wij elke
frank voor ons blad driemaal omdraaien
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12 Hulsthout : Bal, om 20 u in de Parochiezaal
14 Borsbeek : Voorlichingsvergadering DE OLIEKRISIS EN
HAAR GEVOLGEN te 20 u, zaal Riviera, Centrum Borsbeek
Sprekers senator Hector De Bruyne en expert R Van Herck
Gratis toegang
18 Borgerhout : Ledenvergadering, te 20u30 m De Nieuwe
Carnet, traditionele worstenbroodavond opgeluisterd met
film over Z Afrika door onze mandataris Frans Dirks Tijdig
deelnemingsstrook sturen naar mevr Van Geert (tel 36 68 29)
18 Mortsel : Afdeiingskwisavond te 20 u in St Lodewijkscentrum (Dieghemwijk) Er wordt gewerkt met « zaalgroepen» Prachtige prijzen '
19 Antwerpen : Bezoek aan de nieuwe KNS in opbouw. Afspraak om 10 u kant KNS, Hopland
19 Edegem : Gezellige worstenbroodavond van onze VUafdeling, in lokaal « Drie Eiken » Eregast
volksvertegenwoordiger de h Goemans Inschrijven tegen 50 fr per persoon in " Drie Eiken » of bij de bestuursleden
19 Kontich : Huldiging Juul Tolleneer - 75. (Zie uitgebreide
feestwijzer onder berichtgeving van afdeling Kontich)
19 Mol : VU-afdelingsbal te 20 30 u Parochiezaal Mol-Gompel, OLVrouwstraat Orkest Gene Curtis
25 Antwerpen : « Wij en het leger ». Spreekbeurt door volksvert Reimond Matheyssens, voor het Verbond van het Vlaams
Overheidspersoneel (VVO Antwerpen), te 19 u 30 in de feestzaal van VTB, St-Jakobsmarkt 45-47, Antwerpen, gevolgd door
een prachtige sono-dia-montage « Een avond met Armand
Preud'homme » door dhr R Herman Toegang vrij
26 Heist-op-den-Berg : Vlaamse nacht der Zuiderkempen in
zaal Eden, Bergstr om 20 u 30 Bal van de afd Heist-op-denBerg en Booischoot
26 Hemiksem : Dia-avond, te 20u in het Pariochiaal Centrum,
Saunierlei Toeristische reeks over Frankrijk en Zwitserland
Gratis toegang
26 Merksem : HUTSESPOTFUIF om 20 30 u in Vlaams Huis,
Bredabaan 298
31 Deurne : VVM-avond voor mandatarissen en afdelmgsbestuursleden
lokaal •< Trefpunt », Turnhoutsebaan, 28, te
FEBRUARI 1974
2 Aartselaar : VU-afdelingsbal te 20 u 30 in de Gemeentelijke Feestzaal, G Gezellestr Orkest « The Scarps » Inkomkaarten 50 f r , door storting op bankrek nr 418-5006401-86
van VU-afdeling Aartselaar
9 Broechem : VU-bal in de zaal Luyckx Orgeliste Beatrys
en animator Lode zorgen voor muziek en gezelligheid Dit
bal wordt georganiseerd m samenwerking met VU-Ranst
14 Deurne : arr. raad : •• Ontmoeting met de Top » te 20 u
m lokaal « Trefpunt », Turnhoutsebaan 28 te Deurne (Gezien
deze speciale « Topontmoeting » werd afgeweken van de
normale arr raadsdatum 8-2-74)
15 Borsbeek : Jaarlijks gezellig samenzijn van de VU-afde
ling — uur nog mede te delen — Zaal Riviera, Borsbeek
Centrum
16 Antwerpen : Galabal « Vroeger en Nu ». Zaal Harmonie
(VI Aktie- en Kultuurgemeenschap) Inkomkaarten aan 250 fr
te bekomen op het VU-sekretanaat-Stad-Antwerpen, Wetstr
12 of door storting op bankrek 404-3036801-74, Kredietbank
Carnotstr, Antwerpen

DKiiscBecoon
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN
JANUARI 1974 :
ANTWERPEN (1) :
Maandag : 14 januari : volksvert. A. DE BEUL en sen. H. DE BRUYNE
Maandag : 21 januari • volksvert. A DE BEUL en R. MATTHEYSSENS
Maandag : 28 januari • volksvert. A. DE BEUL en sen. H. DE BRUYNE
Lokaal • VU-Sekretariaat (Stad) Antwerpen — Wetstraat, 12 (tel.
36.84 65) van 16 u tot 20 u.
WIJNEGEM :
Maandag • 21 januari : senator H. DE BRUYNE
Lokaal : « Vleminckhof » Marktplein, 8 Wijnegem (tel. 53.89.26) van
19 u tot 20 u
KONTICH •
Woensdag 23 januari • volksvert R MATTHEYSSENS
Lokaal • « Alcazar » Mechelsesteenweg, 22 Kontich (tel. 37.13.32)
van 19 u tot 20 u.
KAPELLEN
MERKSEM •
Donderdag . 17 januari : volksvert. Dr. H. GOEMANS
Lokaal « Tijl » Bredalaan, 298, Merksem (tel. 45.89 76) van 20u30 tot
21u30.
ARR TURNHOUT

ANTWERPEN
ANTWERPEN (Arr.)
VVM-AVOND
Zal doorgaan op donderdag 31
januari te 20 u 30 in lokaal
« Trefpunt », Turnhoutsebaan 28,
Deurne Niet alleen de mandatarissen, doch eveneens alle afdelingsbestuursleden zijn van harte
welkom en verwachten wij op de
VVM avonden De afdelingen willen met deze datum rekening houden en dus geen eigen afdelingsaktiviteit vastleggen
ONTMOETING MET DE TOP
Onze arr. raadszitting van februari '74 zal uitzonderlijk plaatsgrijpen op donderdag 14 februari
te 20 u. in lokaal i< Trefpunt »,
Turnhoutsebaan 28 te Deurne. Deze arr raad is volledig gericht op
de « Top-Ontmoeting » met partijvoorz. Hugo Schiltz en sekr. Evrard
Raskin. Het arr. bestuur doet een
beroep op alle afdelingsbesturen,
opdat deze, via hun arr. raadsafgevaardigde(n), de onderrichtingen
hieromtrent gegeven, stipt zouden
volgen. Arr. sekr. Wim Claessens
verwacht uw eventueel te stellen
vragen of voorstellen, schriftelijk
uiterst vóór 4 februari e.k.
IMMER VOOORWAARTS '
Ons flink administratief georganiseerd arr is nogmaals het be
WIJS aan het leveren onklopbaar
te zijn Het arr sekretariaat en
het algemeen sekretariaat noteerden reeds op 31 december '73 de
globaal-lidgeldenafrekening
1974
van 2/3 der Antwerpse arr pfHelingen Daarbij stromen dagelijks,
van het merendeel der afdelingen,
de opgave-lijsten « nieuwe leden »
binnen als resultaat van de volop
aan gang zijnde ledenslag '74
Dank aan onze afdelingsbesturen,
wijkleiders en kernleden, die van
bij de aanvang van ons 20ste VU
Jubeljaar, geen krachten sparen
voor de voorgenomen « sprong
vooruit »

AARTSELAAR
WENSEN
Het afdelingsbestuur wenst aan
al haar leden en simpatisanten
een gelukkig en vooral een zeer
voorspoedig 1974
ANTWERPEN (Stad)
DIENSTBETOON
Alle dagen op het sekretariaat,
Wetstr 12, tijdens de openingsuren van 9 tot 16 u 30 's Maandags tot 20 u.
Enkel op maandag van 16 tot
20 u treft u er een volksvert of
een sen aan, die u graag en met
ernst behelpen in het oplossen
van uw problemen
KOO
Dienstbetoon voor inwoners van
Antwerpen Stad
tel afspraak
met De Boel L 33 97 90 of De
Laet 38 66 92
ABONNEMENTENSLAG
Onze bestuursleden brachten
het samen reeds tot 70 nieuwe
abonnementen Wil u ons helpen ">
Stort een gesL^enkabonnement
voor iemand van onze leden die
moeilijk over de prijs heen kan.
Tel ons sekretariaat 36 84 65

Volksvertegenwoordiger Jo Belmans
ARENDONK : 4e dinsdag om 20 15 u. in cafe Vrijheid, Vrijheid 92.
BEERSE ' 3e dinsdag om 21 u in VU-lokaal, Gemeenteplein 5.
GEEL • elke maandag van 18 u. tot 19.30 u. Possondries 7.
HERENTALS
2e dinsdag om 21 u. in Kempenland, Statieplein.
HERENTHOUT : 2e dinsdag om 21.45 u. in De Nieuwe Kroon, Markt.
HOOGSTRATEN . 3e dinsdag om 19.30 u. in De Tram, Vrijheid.
HULSHOUT : Ie dinsdag om 21.45 u. in Duivenlokaal, Grote Steenweg.
KASTERLEE : 2e dinsdag om 19 30 u. in Breugelhof, Geelsebaan.
MEERHOUT : 4e dinsdag om 21.45 u. in café Weversberg.
MOL • 4e dinsdag om 21 u in café De Valk, hoek Corbiestr.-Rond plein.
OUD-TURNHOUT : 3e dinsdag om 21.45 u. in Brouwershuis, Dorp.
RAMSEL : Ie dinsdag om 21 u. in De Pereboom, Vosdonken.
RIJKEVORSEL . 3e dinsdag om 20.15 u. in Parochiecentrum, Dorp.
VEERLE : Ie dinsdag om 20.15 u. in De Wijngaard, Dorp.
VORST : Ie dinsdag om 19.30 u. bij Kempenaers, Geelsebaan 72.
WECHELDERZANDE : 2e dinsdag om 20.15 u in De Keyzer, Dorp.
WESTERLO : 4e dinsdag om 19.30 u. in De Volkslust, Tongeren-Dorp.

WIJIO
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BOECHOUT-VREMDE
DOET U MEE f
Aan onze jubileum-werving van
» W I J "-abonnementen en leden ''
Doorgeven aan onze voorzitter
Fred Entbrouckx, Kapelleveldstr 3
of aan onze sekretaris Ward Bellekens, Heuvelstr 78 te Boechout
BOOM
SOC DIENSTBETOON
Na de triomfantelijke inhuldi
ging van ons Booms VU-Onthaalcentrum (2 juni '73), Antwerpsestr 556, heeft dit reeds een zeke-

re bekendheid verworven in de
Rupelstreek
In
samenwerking
met het arr bestuur Antwerpen,
bouwden wij ondertussen verder
tot de volwaardige ontplooiing
van ons « Onthaalcentrum ». Van
bij de aanvang van dit nieuwe
jaar doet het VU-arr soc dienstbetoon intrede in ons Centrum.
Op elke « eerste » en « derde »
donderdag van de maand, telkens
van 20 tot 21 u , zal sen Gerard
Bergers, zitdag houden Boom en
de Rupelstreek heten sen Bergers van harte welkom Wie problemen heeft (ook uw vrienden),
kom op de gestelde dagen en uur
langs ons Onthaalcentrum Hopelijk kan voor uw probleem een
oplossing gevonden worden
BORGERHOUT
KERSTFEEST ZONDER AMNESTIE
Eens te meer vierden wij kerstmis zonder amnestie en dit in het
zo humane en kristelijke land We
feliciteren al onze leden en sim
patisanten die zich dezer dagen opnieuw voor de amnestie-gedachte
hebben ingezet, in het bijzonder
ons Vujo-lid Leo Van Loon, die
enkele dagen van zijn verlof opof.
ferde en deelnam aan de hongerstaking m het « Scheldehof » te
Antwerpen van 21 tot en met 24
december jl Uw overtuigende inzet, Leo, strekt u tot eer '
BORSBEEK
DIENSTBETOON
Peer Van Nuffelen, gemeenteraadslid, Corluylei 24, tel 21 60 33
Staf Kiebooms, voorz KOO, L
Hendrickxlei 20, tel 21 61 98
Jef Demi, lid KOO, Jan Bosstr
4, tel 21 01 91
Frans Van Looveren, lid KOO,
Akkerdonkstr 11, tel 2148 21
DEURNE
KONTAKTAVONDEN
In « Trefpunt », Turnhoutsebaan
28,, Deurne, wekelijkse kontaktavond op donderdag voor alle
Vlaamse vrienden
PROPAGANDA
WIJ kunnen steeds vele handen
gebruiken voor allerhande propaganda-akties Wenst u pamfletten
te bussen in uw wijk, deel te nemen aan kolportages, enz , neem
dan kontakt met onze propagandaleider Dedrie, Ergo de Waellaan
28, tel 21 31 29
FESTIVITEITEN IN ONS LOKAAL
Na het suksesrijk kinderfeest
(meer dan 160 kinderen), en niet
minder
geslaagd
eindejaarsbal
(met heerlijk koud buffet) plannen
WIJ in de nabije toekomst ondermeer op 2 maart e k een groots
gekostumeerd bal Verdere inlichtingen volgen
Inlichtingen voor het huren van
de zaal kunt u steeds ter plaatse
bekomen (of tel 24 08 40)
EDEGEM
ROUW
De Vlaams-nationale gemeen,
schap van Edegem m 't algemeen
en Vujo in 't bizonder zijn diep
geschokt door het verscheiden
van een goede vriend, Leo Witters Leo was amper 23 jaar Hij
was iemand die het kleine werk
met schuwde, maar het integendeel als een eervolle taak beschouwde Daarom droeg hij ook
steeds met fierheid de leeuwevlag op Vlaamse en andere bijeenkomsten W I J betuigen onze oprechte deelneming aan de familie
Witters
WENSEN VOOR HERSTEL
WIJ wensen Agnes Berteloot,
echtgenote van ons bestuurslid
Piet, een volledig herstel toe na
de zware chirurgische ingreep die
ZIJ onderging
KAARTPRIJSKAMP
Kaartprijskamp Boompje whist
in « Drie Eiken » heden zaterdag
12 januari om 20 u Inschrijven tegen 50 fr per paar aldaar

EKEREN
LEDENWERVING
EN ABONNEMENTEN
Versterk de Volksunie Word lid
of neem een abonnement op
« WIJ », het weekblad van de partij Gelieve zich te wenden tot
het sekretariaat, Geestenspoor 72.
Tel 4104 41.
KONTICH
ABONNEMENTENSLAG
Een telefoontje met het sekretariaat (tel 57 09 82) en het nodige
wordt gedaan
JUUL TOLLENEER • 75 JAAR
Onze ouderdomsdeken, gemeenteraadslid Juul Tolleneer wordt 75
jaar en neemt afscheid van de aktieve politiek Daarom met alleen
nam het afdelingsbestuur de beslissing om « de Juul » passend
te huldigen Maar vooral uit dankbaarheid omwille van zijn dagelijks voorbeeld, zijn trouw, zijn enorme verdiensten als burgemeester 1943-1944 Deze viering gaat
door op zaterdag 19 januari i p v
zondag 20 januari (vermoedelijk
autovrij) WIJ hopen heel wat
vrienden uit het arr hierop te
mogen begroeten
Viering
14 u 30
h mis in
de dekenale kerk St Martinus
Kontich , koor
gemengd koor
Kontich Kazerne , orgel
Gaston
Wauters , homilie e p Nuyens ,
16-17 u 30 receptie in het St Jozef Instituut (ingang Gemeenteplein), toespraak door dr Verbaet, voorz van het Juul Tolleneerkomitee , 18 u 30
feestmaal in het Thierbrauhof . hulde
door de Groene Kapel, o 1 v Ward
Torfs Worden hierop uitgenodigd
VU-leden, familieleden gevierde,
persoonlijke genodigden van Juul
Tolleneer
Een officiële ontvangst op het
gemeentehuis wordt voorzien (in
aansluiting van een eerstkomende gemeenteraadszitting).
MORTSEL
KWISAVOND
Mogen wij u stellig verwachten
op onze « afdeiingskwisavond »
van vrijdag 18 januari e k te 20 u
in de zaal « Sint-Lodewijk-Centrum » (Dieseghem)
DIENSTBETOON
Hebt u problemen '' Uw VU-mandatarissen kunnen misschien wel
helpen Richt u in vertrouwen tot
hen
Volksvert Reim Mattheijssens
(zie dienstbetoonkalender van het
arr)
Gemeenteraadsleden
Jan Vandewalle (49 5110), Wim Claessens (55 39 09), mw De Ceuster
(57 2177), J Debackere (49 86 19)
en KOO-lid G De Clercq, Molenlei 58
MORTSEL
KONTAKTADRES
Wenst u inlichtingen omtrent
onze VU-werking of hebt u wel
eens een moeilijkheid waarbij wij
u misschien wel kunnen helpen '
Zowel het afdelmgssekretanaat,
Emiel Croes, Steenakker 90, Mortsel, tel 49 12 20 als het VU-arr.
sekretariaat, Wim Claessens, Pastoor Deensstr 19, Mortsel, tel
55 39 09, staan steeds tot uw
dienst
NIEL
DIENSTBETOON
Mensen met problemen kunnen
terecht op het sekretariaat, Antwerpsestr 186, waar Guido Michiels, Frans De Meulemeester en Jos De Koek ter beschikking zijn elke vrijdag vanaf 20 u.
Van heden af, zal ook sen. G.
Bergers zitdag hebben in het VUOnthaalcentrum te Boom, Antwerpsestr 556 (Autobaan), elke
Ie en 3e donderdag van de maand
van 20 tot 21 u.

WIJ in D€ l/OLK9UMI^
Senator Carlo Van Eisen

MECHELEN ( A r r . )

BALEN : 1e v r i j d a g o m 19.30 u. Bij de C o i f f e u r .
KASTERLEE : 4e d o n d e r d a g o m 19.15 u. in lokaal De D r u i f , M a r k t .
M O L : e l k e v r i j d a g van 18 t o t 19 u. in huis H e l s e n , De B r o q u e v i l l e s t r . 5.
elke zaterdag van 10 t o t 11 u.
»
»
»
OLEN : 4e d o n d e r d a g o m 20 u. in lokaal « In de oude Pot ».
VEERLE : 3e d i n s d a g o m 19.30 u. in cafe De W i j n g a a r d , D o r p .
TURNHOUT : 4e d o n d e r d a g o m 20 u. in c a f e A m i c i t i a , M a r k t .
VORST : 3e d i n s d a g o m 20 u. b i j K e m p e n a e r s , Geelsebaan 72.
VOSSELAAR : 3e d o n d e r d a g o m 19.30 u. in c a f é D e Ster, H e i e i n d e .
WESTERLO : 4e d o n d e r d a g , 20.45 u. i n « Onder de Toren », V o o r t k a p e l

LEDENWERVING
ABONNEMENTENSLAG
Einde
1973 w a r e n
ongeveer
9 0 % van onze leden v o o r 1974 her
n i e u w d De r e s t w o r d t v e r w a c h t
in de e e r s t e h e l f t van januari De
aandacht van het arr d i e n t nu te
gaan naar de abonnees op «Wij»
en naar het w i n n e n van n i e u w e leden H e t m i n i m u m d o e l v o o r 1974
IS de aangroei van ons ledental
m e t 600

Senator Wim Jorissen
HERENTALS : 3e maandag o m 19 u. in De Z a l m , G r o t e M a r k t .
HERSELT : 2e maandag o m 18.30 u. in cafe « Bij de M i k e », B e r g o m .
VORSELAAR : 3e maandag o m 18.30 u. in het B i e r h u i s , K e r k s t r a a t .

Senator Edgard Bouwens
GEEL : 4e maandag o m 21 u. in h o t e l S p o r t w a r a n d e , M a r k t .
GROBBENDONK : I e maandag o m 21 u. in lokaal Van H a u w e , K e r k p l e i n .
VOSSELAAR : 4e maandag o m 19.30 u. in c a f e De Z w a a n , K e r k p l e i n .

ANTWERPEN :
Z a t e r d a g 19 j a n u a r i : s e n . G. BERGERS.
Z f ' t e r d a g 26 j a n u a r i
s e n a t o r G. BERGERS.
Lok. . t e n huize van s e n . G B e r g e r s , St-Jansvliet 19, A n t w e r p e n ( t e l .
33.91.65) van 10 t o t 12 u.
ANTWERPEN :
M a a n d a g 21 januari
senator G. BERGERS.
Lokaal : « Refter van het A a n w e r v i n g s l o k a a l H a v e n a r b e i d e r s », C a d i x s t r .
van 7 t o t 8 u. ('s m o r g e n s ) .
BOOM :
D o n d e r d a g 17 j a n u a r i : s e n . G. BERGERS
Lokaal : « V U - o n t h a a l c e n t r u m », A n t w e r p s e s t r . 556 ( A u t o b a a n ) , ( t e l .
88.05.03) van 20 t o t 21 u.

MECHELEN
ROUW
Onder g r o t e d e e l n e m i n g w e r d
t e M e c h e i e n oud-arr. v o o r z i t t e r en
l i d v a n de p a r t i j r a a d M i c h i e l Servaes t e n grave g e d r a g e n . Tal van
leden van de p a r t i j r a a d en het
partijbestuur
waren
aanwezig
evenals v e l e a f d e l i n g s b e s t u u r s i e den m e t de v l a g g e n van de afdel i n g e n . Ook de p a r l e m e n t s l e d e n
Frans Baert, Ludo S e l s , W i m Jor i s s e n , Edgard B o u w e n s en G u i d o
V e r h a e g e n w a r e n a a n w e z i g . In de
m i s zong het koor, w a a r v a n M i c h i e l v o o r z i t t e r w a s , de gezangen
die h e m het n a u w s t aan het hart
lagen. Senator W i m J o r i s s e n h i e l d
de g r a f r e d e .

NiJLEN
ROUW
Onder
massale
deelneming
w e r d op zaterdag 29 d e c e m b e r t e
N i j l e n H e r m i n e M a t h e u s begrav e n , 42 jaar, e c h t g e n o t e van ons
p r o v . raadslid en b u r g e m e e s t e r
van N i j l e n , Lode Van D e s s e l .
Een paar duizend v r i e n d e n en
k e n n i s s e n , w a a r o n d e r tal van burg e m e e s t e r s , s c h e p e n e n en gem e e n t e r a a d s l e d e n v a n de o m l i g gende
gemeenten,
vele
prov.
raadsleden
en
parlementairen
w o o n d e n de u i t v a a r t b i j .
A a n Lode Van D e s s e l , zijn kind e r e n D i r k , Lutgard en Johan, zijn
broer Frans, zijn s c h o o n b r o e r s e n .
Edgard B o u w e n s en aan zijn fam i l i e , b i e d t de V o l k s u n i e haar innige d e e l n e m i n g aan bij d i t tragisch verlies.
WILRIJK
NIEUWE LEDEN
G e d e e l t e l i j k door het g r o t e aantal v e r h u i z e r s was ons ledenaantal de laatste jaren n a u w e l i j k s
aangegroeid N i e t alleen is de led e n h e r n i e u w i n g thans reeds volledig u i t g e v o e r d er zijn ook een
70 tal n i e u w e leden bij g e k o m e n
Laten w i j het daarbij m e t houden
W i e adressen kent d.e door onze
bestuursleden
kunnen
bezocht
w o r d e n dele deze mee aan Jan
Lenaerts S t e e r v e l d s t r 27 tel
27 19 89 A f g e s p r o k e n '

BRABANT
KflL€nD€ll
PROV BRABANT
12 Leuven : VU-JUBILEUMBAL o m 21 u, Salons G e o r g e s , Hog e s c h o o l p l e i n O r k e s t The Lords en t r o u b a d o u r G i e d o n Reuzetombola
17 Buizingen : Dia-avond « Zenne en Z o n i e n » o m 20 u in
zaal •• De W e l k o m » de K e r c k h o v e s t r a a t 16 A I n r i c h t e r s VU
Buizingen en i n f o r m a t i e b l a d « T e e n e n t a n d e r »
19
Peutie : Eerste VU-BAL o m 20 30 u Zaal M o t y O r k e s t
Bert M i n t e n
19 St. Genesius-Rode : VU-Bal o m 20 30 u Zaal de K r o o n ,
S t e e n w e g naar Halle 131 Disco-bar « Focus »
19 O u d - H e v e r l e e : VU-bal, o m 20 u 30 Parochiezaal
22 Leuven : A r r . raad e n b e s t u u r , o m 20 u in « D o r t m u n d e r
Thier Brau Hof », T e r v u u r s e v e s t 60. O n t m o e t i n g m e t H Schiltz
en E Raskin
26 H e v e r l e e : K i n d e r f e e s t o m 15 u m St-Renildis-school
Egenhoven

LEUVEN ( A r r . )
AFFICHEN
Er zijn nog een aantal van die
p r a c h t i g e r a a m a f f i c h e n « 20 jaar
VU » beschikbaar W i e w i l er nog
e e n t j e '> N e e m k o n t a k t m e t W .
S o m e r s , t e l 013/32669

FEBRUARI
2 A t t e n r o d e : 3e V L A A M S BAL m zaal 't Hageland, M e e n
s e l s t r 1 M e t v l a g i n h u l d i g m g door p a r t i j v o o r z i t t e r mr Vander Eist o m 20 30 u
Orkest
2 H o f s t a d e : VU-bal, o m 20 u m zaal •< V r e d e
Jazz-Club 62
4 Leuven : Arr. bestuur.
Salaman9 K o r t e n b e r g : J a a r l i j k s a f d e l i n g s b a l 20 u zaal
D j Guido
ders », Leuvensebaan 191 O r k e s t V e r o n i c a boys •
— i n k o m 40 fr
18 Leuven : A r r . b e s t u u r

DIENSTBETOON
Elke 2de dinsdag
dr A n c i a u x ,
v o l k s v e r t en M o n S c h e p e r s , federatieraadslid
Elke 4de dinsdag
Theo Pau
w e l s , prov raadslid en Jules Vancauwenberqh, gemeenteraadslid

Garage ST. )OZEF
Assesteenweg 117
TERNAT - Tel. 52 13.12

KUNSTGEBITTENHERSTELLINGEN
TANDTECHNISCH LABORATORIUM
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek
Tel. 34.06.43 o m na 18 u. 25 46 42
p.v.b.a. Lierse V l o e r h a n d e l
Lisperstraat 49 - 2500 LIER
Tel ( 0 3 ) 8 0 14 71
SPECIALITEITEN
Vast tapijt - O p e n haarden

)an PAUWELSDE BRAUWER

RICO-KLEDING

Berg : D i n s d a g 15 j a n n u a r i van 20u30 t o t 21u30 in c a f e Fauna Flora
D i e g e m : D i n s d a g 15 j a n u a r i van 19 u t o t 20 u in zaal Bacchus
Lot • D i n s d a g 22 januari v a n 19 u t o t 20 u b i j F. G o e t g e b u e r , F. Walraev e n s s t r a a t 83, s a m e n m e t Fr. A d a n g .
St. Pieters-Leeuw : D i n s d a g 22 j a n u a r i o m 20u30 in de zaal D e Jonge
D e k e n s a m e n m e t Fr. A d a n g .
STAN PHILIPS, A g g l o m e r a t i e r a a d s l i d
B r u s s e l : M a a n d a g 14 j a n u a r i v a n 20 u t o t 22 u i n c a f é U i l e n s p i e g e l ,
Pletinckxstraat.
FRANS A D A N G , f e d e r a t i e s c h e p e n
Elke zaterdag v a n 11 u t o t 12 u, t e n h u i z e , R u i s b r o e k s e s t e e n w e g 109
S i n t Pieters-Leeuw, t e l . 77.31.83.
J A N DE BERLANGEER. a g g l o m e r a t i e r a a d s l i d
M o l e n b e e k : A l l e zaterdagen van 10 u t o t 11 u t e n huize v a n Emiel
De S m e d t , J. De Brucqlaan 101.
J e t t e : A l l e z a t e r d a g e n van 11u30 t o t 12u30 t e n huize, De S m e t de
N a y e r l a a n , 158, t e l . 28.34.80.
DE BRABANDER, a g g l o m e r a t i e r a a d s l i d
Haren : D i n s d a g 22 januari in Ons H u i s , V e r d u n s t r a a t .
JEF VALKENIERS, f e d e r a t i e s c h e p e n
Schepdaal : Elke maandag van 18 u t o t 19 u, e l k e d o n d e r d a g van 10 u
t o t 12 u op het g e m e e n t e h u i s .
G U S T A A F DE DONCKER, P r o v i n c i e r a a d s l i d
G o o i k : Elke maandag van 19 u t o t 20 u in de G e m e e n t e s c h o o l t e
G o o i k - S t r i j l a n d , elke v r i j d a g v a n 19 u t o t 20 u op h e t G e m e e n t e h u i s ,
e n v e r d e r op afspraak t e n huize S t r i j l a n d , 34, G o o i k , t e l . 054-565.62.
( l e e s v e r d e r op biz 14)

STANDING
2 X k o p e n 1 x betalen
(5.000 In stock)
HEREN
DAMES
KINDEREN
D e n d e r m o n d s e steenweg 276
AALST

FREETIME FLAT
INTERNATIONAL pvba

D o s f e l i n s t i t u u t vraagt Nederlands
t a l i g e s c h o o n m a a k s t e r v o o r onderhoud

burelen,

's

morgens

avonds (naar keuze)

of

's

V o o r inlich-

t i n g e n t e l . t u s s e n 9 en 17 u op
het nr 0 2 / 1 9 12 02 of 0 2 / 1 7 90 75
of s c h r i j v e n op adres T r i b u n e s t r .
14, 1000 Brussel

— R 154

HOUTWORM ?

Boneputstraat 28 - Bree
Tel. ( 0 1 1 ) 6 5 188 en 66.477
MIELE
AEG
LINDE

DE OUDE KRING
Café - vu-lokaal
Dorpsplein,

Heusden-Limburg

LUSTRERIE

MARC DE VRIESE
WANNEER HET O M UW
VERLICHTING G A A T
Bon Ruzettelaan 56,
Assebroek - B r u g g e
Grote Baan naar Kortrijk
W I J N E N KOOPT MEN
IN VERTROUWEN

F. V/. COLAERT

AL - AL AANBOUWKEUKENS UIT GLASAL
FABRIEKEN TE
RAMSDONK
TEL. 015714.47 - 719.13
TOONZALEN
BRUSSEL ( 0 2 ) 1 7 71 99
ANTWERPEN ( 0 3 ) 3 5 . 6 0 69
LEUVEN ( 0 1 6 ) 3 4 7 94
HASSELT ( 0 1 1 ) 2 1 6 23
HERENTALS ( 0 4 1 ) 2 3 9 10
ZWEVEZELE ( 0 5 1 ) 6 1 2 84
TIELT (W.VL ) ( 0 5 1 ) 4 2 0 . 1 5
GENT ( 0 9 ) 2 5 . 5 0 . 8 5

( 0 1 4 ) 5 9 3 69

O p p e r s t r a a t 37 — LIEDEKERKE
Tel. ( 0 5 3 ) 6 6 2 . 1 9
MAATWERK en zeer g r o t e keus
k l e d i n g < KLAAR O M DRAGEN »

VERMEESCH

Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel 03 3135 83,

ELECTRA-BREE P.V.B.A.

F ITO
Kollegestraat 79-81
2440 GEEL
Tel.

KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

Senator BOB MAES

49, LIersesteenweg - Booischot
( b i j Heist-op-den-Berg)
In de geest der N e d e r l a n d e n
Een typische Z u i d - A f r i k a a n s e
sfeer

Het huis met f a m i l i e t r a d i t i e
Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde
Tel. ( 0 5 2 ) 4 3 2 . 4 6
w e k rustd v r i j d 14u tot zat 16u

MACONFECT - KLEDING

10 %vr.V.U. leden

DISCO-BAR & D A N C I N G

« TRANSVAAL »

Aanbouwkeukens
HELEMAAL naar maat.
A p a r t en per klant gemaak.
Niet d u u r d e r dan seriefabrikatie,
en zelfs b e t e r '
Prijsbestek en studio zi|n gratis
K e u k e n b e d r i j f R. R O S S E Y
Kokstraat 53 - 8450 N i e u w p o o r t
Tel. ( 0 5 8 ) 2 3 5 81

MET V O L K S W A G E N
GEEN PROBLEMEN

RESTAURANT
« HET PALINGHUIS » a / d Schelde
STEENOKKERZEEL-PERK

N i e u w b o u w - rustige omgeving
VALIEDE en MINDER-VALIEDE
personen
Vlaams-nationale eigenaars
Langeweg 34 B - 1900 Overijse
( M a l e i z e n ) - Tel
(02)53.91.62

Generaal Jacquesstraat 61
8160 DIksmuide
Tel. (015)509 72 - 500 57
Bezoek ten huize op aanvraag

m
LIEDEKERKE
GEPENSIONEERDENFEEST
Onze 124 g e p e n s i o n e e r d e n die
aanwezig w a r e n op de f e e s t n a
m i d d a g m e t W i l l e m De M e y e r z u l .
len er nog lang over napraten H e t
IS een waar s u k s e s g e w o r d e n
Niet alleen h e e l w a t oude national i s t e n t e r u g s a m e n b r e n g e n maar
zoveel
gelukkige
gezichten
bij
mekaar zien d o e t goed aan 't hart
Dank aan allen die m e e w e r k t e n i

« CROENSPAAN »
RUSTHUIS

Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksijde
t e l . ( 0 5 8 ) 5 2 7 77
Leopoldl 260 - 8430 M i d d e l k e r k e
tel. (059)322.60
V e r h u r i n g en v e r k o o p van moderne, n i e u w e a p p a r t e m e n t e n en s t u dios - b u n g a l o w s en caravans
s o m m i g e n met p r i v a a t z w e m b a d g e l e g e n te Koksijde, O o s t d u m k e r ke en m i d d e l k e r k e - h u u r per
m a a n d , per w e e k , per w e e k e n d
of een p e r i o d e naar eigen smaak
Vraag i n l i c h t i n g e n - Schrijf of t e lefoneer

Behandeling van dakwerken tegen alle houtinsekten
TWINTIG JAAR WAARBORG.
Dok op aanvraag Gratis bestek in gans het
land P.VBA INDUSTRADE Vanderzijpenstr
12, Wemmei (BI) - Te! 02/79 20 OC

DEPREZ P.V.B.A.
—

V i s m i j n 104 - Oostende
ZEEVISGROOTHANDEL
Pri)sh|S o p aanvraag

—

1 Gevraagd in v e r z e k e r i n g s s e k tor ( p r o d u k t i e en b o d e d i e n s t ) bediende m vast v e r b a n d
woonachtig t e Rekem, U i k h o v e n , Neerharen of Lanaken
2 Z o e k t aangepast w e r k als bediende j o n g e m a n , 20 jaar, diploma hoger sekundair handelso n d e r w i j s , bij v o o r k e u r in Limburg
Zich w e n d e n v o l k s v e r t E Raskin,
U r s u l a s t r a a t 1, Eigenbilzen (tel
011 194 54}
R 1

Firma in m e d i s c h e u i t r u s t i n g zoekt
aktief
vertegenwoordiger
voor
v e r k o o p van m e d i s c h e apparatuur
in ziekenhuizen Sektor West- en
Oost-Vlaanderen
en
Brussel
Schr bur blad onder R2
1) Villa t e huur in O v e r i j s e
4
slaapkamers, modern konfort
2) Ouden van dagen (ook minderv a l i e d e n ) , w e n s t u een r u s t i g ,
aangenaam r u s t h u i s in een Vlaam
se s f e e r "^
I n l i c h t i n g e n via Dirk H i e r s , Langew e g 32, O v e r i j s e tel 02-53 91 62
R3
Gezocht voor S t - T r u i d e n , leraarlicentiaat wiskunde
Bemiddeling
via W i l l y K u i j p e r s , lid van de Ka
mer, S w e r t m o l e n s t r a a t 23 - 3020
H e r e n t (tel
016/296 42)
— R4
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SUPER DISCOUNT
VERKOOP TEGEN ECHTE
FABRIEKSPRIJZEN!
Ga dat maar zoeken...
Die prijzen vindt U
zelfs in Holland niet!

10.000
dames- en herenwintermantels
• herenkostuums • borgvesten •
sportvesten • blazers • broeken
van allerbeste kwaliteit
gaan nu tegen super discount
fabrieksprijzen de deur u i t !

Profiteer van deze
uitzonderlijke eindejaarsverkoop

U MOET NAAR NIEL!

Ruim 1000 luxe winteroverjassen
- gewaarborgd zuiver scheerwol -

voor heren
LODENS -

JAGERSMANTELS -

1.500FJ.995F

Nu IE het |uisfe o g e n b l i k d a a r o m u w w i n t e r m a n t e l s te k o p e n '
Uw reis k o m t er d r i e d u b b e l uit
tegen

fabriekspri|s

NIEUWSTE MODELLEN V A N

.

G E W A A R B O R G D ZUIVER SCHEERWOL

1000 kwaliteits herenbroeken

.

V A N ZUIVER SCHEERWOL

•

V A N TERLENKA EN W O L

NU

.

ALLE DENKBARE M A T E N

.

ALLE M A T E N

VOLLE

.

IN ZWART -

.

IN TALRIJKE MODEKLEUREN

BRUIN -

T JAAR

U

spaart

vele

L995F-2.500F
3.250 F
REKKEN

EN

IN

75 VERSCHILLENDE M A -

NU 1.500 F NU 500 F E. 750 F

honderden

RUIM 1 000 F BENEDEN DE VROEGERE PRIJZEN

5000 sportvesten voor heren

N i e u w m o d e l 3 4 m a n t e l g e v o e r d met e x t r c k w a l i t e i t
w i l d leder en Borg

BLAUW OF GRIJS

BESCHIKBAAR

TEN UIT TE KIEZEN

Dit b e t e k e n t k w a l i f e i t s k l e d i n g

kopen

Luxe wintervesten voor heren
modellen

PRACHTIGSTE DESSINS EN AFWERKING

.

2000 luxe blazers voor heren

franken i ' i

thetische pels

.

GEKLEDE SHETLAND MANTELS

ENZ

NU

5000 luxe herenkostuums

syn-

In atle d e n k b a r e m a t e n en

U i t z o n d e r l i j k e k n a p p e m o d e l l e n v o o r de j e u g d ' " '

DIT IS DE MACHTIGSTE SUPER DISCOUNT VERKOOP
VAN DAMES- EN HERENKLEDING DIE U OOIT GEZIEN HEBT!

.

IN DE NIEUWSTE STOFFEN EN MODELLEN

.

V A N ALLEREERSTE KWALITEIT

.

ALLE G E W A A R B O R G D ZUIVER SCHEERWOL

VOOR HET JAAREINDE WILLEN WIJ NOG RUIM 10.000 KLEDINGSTUKKEN
V A N DE BESTE KWALITEIT BIJNA GRATIS DE DEUR UIT!

.ul.500FJ.995F

KOM NIET TE LAAT!

WEES ER BIJ!

NU

1.000 F E J.500 F

OOK

PRACHTIGE ITALIAANSE MODELLEN

VOOR

DE JEUGD

500 LUXE DAMESWINTERMANTELS VAN ZUIVER SCHEERWOL
.

IN TALRIJKE MODEKLEUREN

«

MET ECHTE PELSKRAAG

Nu tegen echte fabrieksprijzen-.

•

M A T E N V A N 4 0 TOT 52

I . O U U F EN \ , l l D

MEER D A N 2 0 0 0 LUXE WINTERMANTELS V O O R

DAMES

f

Hoe bereikt U best SUCCES KLEDING MEYERS

IN V O O R R A A D ' ' i

Z O N KEUZE V I N D T U NERGENS > i

Damesregenmantels

lOOden prachtige damesmantels
In

alle

denkoare

marineblauw

maten

Vier

V A N TERGAL GEVOERD MET EERSTE KWALITEIT W A R M E

d o n k e rrggrrooee n

VAN

• UCCKm

BORG IMITATIE PELS

E

L500F

NU TEGEN DE ECHTE
FABRIEKSPRIJS

kleuren

d o n k e r b r u i n en z w o r t

2.495 F

NU

SUCCES KLEDING MEYERS
DE GROTE

MODESPECIALIST

A. DE L A N G L E S T R A A T 4 - 1 0

OPEN

AllE

WEIIKDAGEN

VAN

•

TOT

20

UU»

ZATERDAG

OPEN

VAN

9

TOT

U

UUR

ZON-

FEESTOAGEN

KLEDINa
E

R

1.995 F
PS BELANGRIJKE MEDEDELING

A l l e k l e d i n g s t u k k e n v a n deze SUPER DISCOUNTVERKOOP zijn a a n g e d u i d met

GESLOTEN

b) Mister M

en Mister M

S

DE UNCLISTXAAT 4-b-a NIEL

a) w i t t e l a b e l o p de m o u w m e t h u n e s k a m p r i | S

2 6 4 0 NIEL
EN

V

de Luxe

De v e r k o o p v a n onze n o r m a l e collecties h e r e n
tegen hun normale verkooppri|zen

en d a m e s k l e d t n g g a a t g e w o o n v e r d e r

WIJ in De P'OLK^UMfé

de volksunie
als sociale partij in de wetstraat
De Volksunie

is de parti] die veruit de meeste voorstellen

van wet

indient.
Men zal zeggen « daar komt niets van ».
Zo direkt

niet altijd... maar de regeringen

worden verplicht

ning mede te houden en nemen ze geheel of gedeeltelijk
De oppositie

beïnvloedt

het

er reke-

over.

regeringsbeleid.

Te vermelden b.v. :
— Voorstel tot algemene bekendmaking van het groot-gondbezit ;
— Voorstel tot belasting van onproduktief groot-grondbezit
van
vennootschappen (grondspekulanten) ;
— Voorstellen tot landschaps- en
natuurbescherming ;
— Voorstel tot het invoeren van
dienstplicht
van één zoon per
gezin ;
— Voorstel tot het invoeren van
de sociaal-pedagogische toelage
aan niet-buitenhuiswerkende
moeders ;
— Voorstel tot vergoeding voor
onsociale pendelarbeid ;
— Voorstel tot extra-vergoedingen aan pendelarbeiders ;
— Voorstel tot het invoeren van
deeltijdswerk in overheidsdienst
voor moeders ;
— Verschillende voorstellen tot

verbetering van het statuut van
de leerkrachten ;
— Verschillende
sociale
voorstellen ten voordele van zelfstandigen (gelijkstelling van kindergeld, uitbreiding ziekte- en invaliditeitsverzekering,
afschaffing
« onderzoek naar de bestaansmiddelen », oprichting van een winkelfonds, stopzettings- en omscholingspremlën) ;
— Verschillende voorstellen ten
voordele van de bejaarden (verbetering gewaarborgd inkomen,
mogelijkheden
vervroegd
pensioen en andere verbeteringen
pensioenstelsels,
verbeteringen
huisvestingsvoorwaarden) ;
— Voorstellen ten voordele van
minder-validen
inzake gedeeltelijke
tewerkstelling,
gezinnen,
huisvesting en buitengewoon onderwijs ;
— Voorstellen ten voordele van
de volkshuisvesting
(bouwsparen

en grotere fiskale faciliteiten) ;
— Voorstel tot publikatie van de
inkomsten
van
parlementsleden
uit de staatskas ;
— Voorstel tot verbod van een
aantal kumulaties van parlementsleden ;
— Voorstel tot depolitisering van
de overheidsdiensten ;
— Voorstellen tot het vermijden
van allerlei vertragingen
in de
overheidsdiensten ;
— Voorstel tot publikatie van
verleende losse subsidies ;
— Voorstel tot instelling van de
ombudsfunktie ;
— Voorstellen tegen de misbruiken in het militair
strafwetboek
en de militaire gerichten ;
— Voorstel tot toezicht op de
wapenleveringen ;
— Voorstel tot beperking van de
wedden van beheerders van grote
vennootschappen ;
— Voorstel tegen de « dure elektriciteit ' ;
— Voorstellen tot
bescherming
van het private leven, het recht
tot betogen, de afschaffing van
de adeltitels ;
Wie er meer wil over weten
schrijft maar aan de Studiedienst
van de Volksunie,
Tribunestraat
16 - 1000 Brussel (tel. : 17.90.75).

H i T MODDERKANON
VAN DE BSP

Maar waarom moet de heer
Van Eynde zo ver gaan zoeken.
Waarom begint hij niet met de
vele balken rondom zich in plaats
van naar splinters te zoeken ?
Wil hij eens een inventaris maken van wat de parlementaire
f< proleten » van de Belgische socialistische (?l) partij zoal bijeen
kumuleren. En dan hebben wij
het nog lang niet eens over bepaalde RTT-metodes om een extra stuivertje bij te verdienen.
Neem nu de achtbare heer Van
Eynde zelf. Zit deze notoire zedepreker soms niet zelf als afgevaardigde-beheerder in zijn uitgeversmaatschappij en is hij —
naast zijn parlementair mandaat
'— ook niet nog eens hoofdredakteur van « Volksgazet » ? Een en
ander zal hem wel al een stuk
boven het miljoen per jaar brengen. Tel daarbij nog een klein
miljoentje als vergoeding voor
zijn funktie ais partijvoorzitter.
Een wagen met chauffeur erbij
is ook niet kwaad. Enfin, al bij al
en afgezien van andere funkties
is onze grote verdediger van de

werkman toch wel zo'n drie miljoen per jaar waard. Toegegeven,
in zijn socialistische partij (!) is
hij lang niet de grootste zakkenvuller, maar hij moet toch niet
zo hoog van de toren blazen. Wie
boter op zijn hoofd heeft lope niet
in de zon en het zijn lang niet allemaal heiligen die een paternoster dragen.
Laten wij eens enkele Antwerpse parlementaire kollega's van de
heer Van Eynde nader bekijken.
Het zijn stuk voor stuk wat men
noemt « vette kluiven ». Zijn Van
Elewijck en Geldolf geen schepenen te Antwerpen met een wedde
van een klein miljoentje, met wagen en twee (of drie ?) chauffeurs
en met personeel om hun werk
te doen ? Zijn ze daarenboven
geen bonzen in interkommunales

waar nog eens telkens driekwart
miljoen aan verbonden is ?
Is een Willy Calewaert geen
minister, senator en terzelfdertijd
professor aan drie universiteiten,
terwijl zijn echtgenote als rechter mee de eindjes aan mekaar
helpt knopen ? Heeft senator Rombouts niet tevens een dik advokatenkabinet ? Zit senator Dequeecker niet eveneens in interkom-

welzijnsproblemen
in Vlaanderen yoor
het jaar 2000
Vervuiling, opeenhoping, overbevolking, zijn schrikbeelden die
vaak voorkomen in futurologische schetsen van de toekomst.
Het Dosfelinstituut wil zich in een drietal colloquia buigen
over deze problemen, die zich in Vlaanderen in het laatste
kwart van de 20e eeuw ongetwijfeld ook zullen stellen.
Als voornaamste vragen zullen op deze colloquia aan bod komen : « Wat doen wij met de rest van de vrije ruimte en het
landschap en hoe verhoudt dit zich met onze volksgezondheid ? » ; « Zullen onze steden nog bewoonbaar zijn ? » ;
« En staat dit alles niet in relatie met onze bevolking ? ». Op
een eerste colloquium zal dit laatste probleem behandeld
worden. Een aantal objektieve gegevens voor België en Vlaanderen, zoals o.m. huidige bevolkingssituatie, de aangroei tussen 1960 en 1970, de bevolkingspyramide en prognose tot
2.000 zullen aan bod komen.
Programma :

9U.45
IOu.00
IOu.15
llu.00

12U.00
12U.30
14U.00

14U.45
15U.15
15U.30

JOS VAN EYNDE :

Bij herhaling probeert de heer
Jos Van Eynde — Jan Verroken
noemde hem het modderkanon
van de Kamer — de Volksunie af
te schilderen als een partij van
rijke en profiterende parlementsleden. Hij zoekt en zoekt om toch
maar te kunnen vinden of er soms
geen VU-man in een of andere
raad van beheer zit. En jawel, na
vlijtig speuren is hij erin geslaagd er 6 te vinden. Zes van
de veertig VU-parlementsleden.
In hoeverre deze beheerraden al
of niet winstgevend zijn wordt er
vanzelfsprekend niet bijverteld.

#

munales en is hij terzelfdertijd
geen burgemeester van een gemeente met 70.000 inwoners, met
een vergoeding van driekwart miljoen daarvoor alleen ?
Heeft een van bovengenoemde
achtbare BSP-ers soms een brutoinkomen dat lager is dan twee en
een half miljoen per jaar ? Hij
steke de vinger op.
Er is inderdaad niet alleen de
Brusselse BSP met een mistinguette Cudell of een senator
Machtens, bij wie jaarlijks de miljoenen binnenstromen uit mandaten allerhande. Heeft Cudell niet
ongeveer 25 kumuls en Machtens
zo een stuk of 15 ?
Ach, er loopt hier en daar nog
wel een sukkel tussen de BSPparlementsleden die het met minder dan een miljoen per jaar moet
stellen, maar dat is dan toch een
uitzondering. Ze vreten zich vrijwel allemaal behoorlijk vet aan
de gevulde ruif van allerlei parastatalen en interkommunales.
Maar daarover zwijgt de heer
Van Eynde natuurlijk in alle talen.
Nee, hij keelt liever tegen dat
stuk of zes VU-parlementsleden
top de 40) dat hier of daar —
soms totaal onbezoldigd — in een
beheerraad zit. Vergeleken met
de meeste BSP-parlementsleden
zijn de VU-kamerleden en senatoren eigenlijk proleten. Dat weet
Van Eynde ook wel. Door zijn
schijnheilig verontwaardigd geschreeuw tegen de VU-mensen
wil hij alleen maar de aandacht
afleiden van de korrupte BSP-ers
die met 's lands financiën knoeien
en van de hele meute zakkenvullers-op-staatskosten die de BSP
is geworden. Daar zit het hem.

16U.15
16U.45
17U.45

Inschrijving en kennismaking.
Verwelkoming en inleiding.
« Problemen van welzijn in Vlaanderen » door lic.
A. Monteyne, lid Kultuurkommissie Brussel.
« De demografische situatie in ons land » door dr
G. Dooghe, medewerker Centrum voor Bevolkingsen Gezinsstudiën, Brussel.
Vragen.
Lunch.
« Bevolking i.v.m. ruimtegebrek en nederzettingspatronen » door lic. A. Van Hellemont, medewerker
Studiegroep Mens en Ruimte, Brussel.
Vragen.
Koffie.
« Ekonomische aspekten i.v.m. bevolking en bevolkingsbeleid » door prof. dr P. Van Praag, prof. Vrije
Universiteit Brussel.
Vragen.
Paneel met medewerkers en dialoog met de zaal.
Einde.

Practica :
DATUM : zaterdag 19 januari 1974.
PLAATS : Vormingscentrum Kasteel Van Ham, De Maillelaan
2, Steenokkerzeel.
AANVANG : 9 uur stipt.
EINDE : omstreeks 18 uur.
DEELNAME : 150 fr., syllabi, lunch, koffie en inschrijvingsgeld
inbegrepen.
INSCHRIJVING : door storting van het bedrag op bankrekening nummer 430-0835551-81 van het Dosfelinstituut te 1000
Brussel en dit vóór 12 januari 1974.

recente uitgave van het dosfelinstituut
Reeds lang bestaande leemte wordt opgevuld.
Voor studieweek, voor de geïnteresseerde leek, voor de historikus, voor de werkers in het « veld » is thans ter beschikking :
« BIBLIOGRAFIE VAN DE VLAAMSE BEWEGING »
Handelend over de periode 1945-1970.
Een overzicht op 2.750 titels in hoofdstukken ondergebracht,
met auteursindex.
Genaaid, 118 blz. PRIJS : 150 fr.
Te verkrijgen door storting van het bedrag op rekening nr
430-0835551-81 (Kredietbank Brussel) van het Dosfelinstituut
te 1000 Brussel.

een goed gemeentebeleid ?
Dosfeidossier
Uiteraard bestaat dit en wel in de vorm van een blauwdruk
voor gemeentelijk beleid, dat door de VU op haar kongres in
1970 werd uitgewerkt.
Een geheel van praktische voorstellen vanuit principiële uitgangspunten : een handige leidraad voor ieder geïnteresseerde in het gemeentebeleid.
Deze teksten zijn verschenen in het Dosfeldossier « Programma voor een volwaardig gemeentebeleid •>. Te verkrijgen door
een bankje van 20 fr. op te sturen aan het Dosfelinstituut,
Tribunestraat 14, 1000 Brussel, met vermelding « Gemeentebeleid '70 ».
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KADERVORMING :
POLITIEK OPBOUWWERK

(vervolg van biz. 11]

Volksvertegenwoordiger VIC ANCIAUX
Asse : Dinsdag 15 januari om 21 u in het sekretariaat, Prieelstraat 1
samen met J. Van Dooren.
Brussel : Woensdag 16 januari om 19 u in café Uilenspiegel, Pletinckxstraat.
Grimbergen : Dinsdag 22 januari om 20 u in café Sport.
Hekelgem : Dinsdag 15 januari om 20 u ten huize van A. De Schrijver,
Brusselbaan, 89.
Londerzeel : Dinsdag 22 januari om 21 u in café Centrum Markt, samen
met P. Peeters.
Machelen : Maandag 14 januari om 21 u in de zaal Egmont.
Overijse : Maandag 23 januari in café Luxemburg, om 21 u samen met
M. De Broyer.
Peutie : Maandag 14 januari om 20 u ten huize van Libert Couvreur,
samen met A. Lesage.
Vilvoorde : Maandag 21 januari om 21 u in café De Gouden Voorn.
Vlezenbeek : Woensdag 16 januari om 20u30 in café De Vrede.
Op afspraak : De Kleine Klepperlaan, 5, Brussegem, tel. 59.54.55.

Het kadervormingsprojekt « politiek opbouwwerk » dat in 1973
een groot sukses kende zal ook
in 1974 worden voortgezet.
Een eerste kursus zal georganiseerd worden in het arrondissement Brussel op de zaterdagen
19 januari, 2 februari, 16 februari.

2 maart, 16 maart en 30 maart
1974, telkens van 13.45 uur tot
17.15 uur.
Als vergaderlokaal kozen wij
Alumni-Leuven,
Magdalenastraat
51, 1000 Brussel (in de buurt van
het centraal station).
Door het organiseren van deze
cyclus wordt aan de kaderleden
een unieke kans geboden om hun
ideologische en politieke bagage
bij te werken.
Een gratis folder met alle inlichtingen kan bekomen worden
bij het Dosfelinstituut, Tribune-

straat 14, 1000 Brussel, (tel. :
19.12.02).
Inschrijvingen kunnen gedaan
worden bij mevr. J. Craps-Van
Welde, provinciaal direkteur Dosfelinstituut Brabant, Leuvenbaan
277,
3070
Kortenberg,
(tel.
59.84.66 in de namiddag) vóór 10
januari 1974.
Mogen wij er op aandringen
dat alle geïnteresseerden zich
vooraf zouden inschrijven teneinde het ons mogelijk te maken
hen tijdig de voorbereidende nota
te laten geworden.

Arr. LEUVEN

Volksvertegenwoordiger Willy KUIJPERS
Swertmolenstraat 23, Herent, tel. (016)296.42
Kanton AARSCHOT :
AARSCHOT : bij gemeenteraadslid A. Macken, Duivenstr. 191,
tel. (016)586.87.
LANGDORP : bij A. De Samblanx, Franse Liniestr. 3, tel. (016)584.37
Kanton DIEST :
BEKKEVOORT : bij R. Costermans, Oude Tiensc-baan 47, tel, (016)647.18
DIEST : bij N. Nuyts, Robeynslaan 70, tel. (013)3;i.17
KORTENAKEN : bij K. Hermans, Dorp 26, tel. (011)8,^-20
MOLENSTEDE : bij schepen D. Van de Weyer, Langenberk 30, tel.
(013)314.08
TESTELT : bij Fr. Clerckx, Voort 41
ZICHEM : bij W. Joris, Markt 38. tel. (013)719.18
Kanton GLABBEEK-ZUURBEMDE :
ATTENRODE-WEVER : bij gemeenteraadslid D. Geyskens, Heirbaan 1,
tel. (016)773.53
HOELEDEN : bij gemeenteraadslid R. Lenaerts, Halensestr. 38, tel.
(016)776.61
Kanton HAACHT :
BOORTMEERBEEK : bij R. Verreth, Provinciebaan 31, tel. (016)613.84
ROTSELAAR : bij M. Mispelter, Stwg op Aarschot 14
TREMELO : bij provincieraadslid E. Van Besien, Kruisstr. 29, tel. (016)
618.04
WESPELAAR : bij J. De Meersman, Neysetterstr. 31, tel. (016)615.56
Kanton LEUVEN-NOORD
ERPS-KWERPS : bij J. Vinex, Mechelse stwg 67, tel. (02)596.024
HERENT : bij R. De Deken, O.L.Vrouwplein 91, tel. (016)296.77
KORTENBERG : bij S. Claessaerts, Groenstr. 12, tel. (02)596.464
LINDEN : bij J. Mortelmans-Remon, Jachthuislaan 13, tel. (016)325.06
VELTEM-BEISEM : bij provincieraadslid R. Overloop, St.-Michielsstr. 12,
tel. (016)482.75
WILSELE : bij H. Houdart, Aarschotse stwg 240, tel. (016)441.77
WINKSELE : bij A. Van Laer. Dieriksgroebe 3, tel. (016)483.21
WIJGMAAL : bij J. Vanderelst, Wijveld 44
Kanton TIENEN :
BOUTERSEM : bij Th. De Vos, Oude baan 110, tel. (016)731.01
HOEGAARDEN : bij L. Cresens, Tiensestraat 12
KUMTICH : bij A. Verstraeten, Leuvensestr. 11, tel. (016)835.52
TIENEN : bij J. Weyne, Leuvenselaan 43, tel. (016)834.35
Kanton ZOUTLEEUW :
HALLE-BOOIENHOVEN : bij R. Geukens, lid C.O.O., Vinnestraat 14,
tel. (011)898.12
LINTER : bij R. Houtmeyers, Pelsstraat 11
RUMMEN : bij gemeenteraadslid F. Everaerts, Ketelstr. 85, tel. (011)
871.37
ZOUTLEEUW : W. Laroy, Stationsstr. 38, tel. (011)896.53
Senator M. VAN HAEGENDOREN, Guido Gezellestraat 63, Heverlee,
tel. (016)245.45 en Senator R. VANDEZANDE, Naamsestr. 167, Leuven,
tel. (016)284.20
Leuvense AGGLOMERATIE :
HEVERLEE : bij gemeenteraadsleden F. Aerts, Kapelleberg 19, en H. Lorent, Egenhovenwerg 47-32, tel. (016)321.34, en C.O.O.-lid E. Van de
Voorde, Pakenstraat 10, tel. (016)245.13
KESSEL-LO : bij A. Degeest-Lambrechts, De Becker-Remypleln 15-2,
tel. (016)333.08
LEUVEN : iedere dinsdag bij senator R. Vandezande, Naamsstraat 167,
tel. (016)284.20
Kanton LEUVEN-ZUID :
BERTEM : bij F. Goedseels. Dorpsstr. 2A, tel. (016)323.58
BIERBEEK : bij A. Laurent, Ruisbroekstr. 5, tel. (016)421.39
DUISBURG : Federatieraadslid J. Depré, in café « De Nachtegaal »,
Neder-Duisburg, elke 3e donderdag
HAASRODE-BLANDEN : bij O. Steeno, Boetsenberg 11, tel. (016)421.89
NEERIJSE : bij Federatieraadslid J. De Baetselier, Kamstraat 4
OUDHEVERLEE : in café « De Luchtbode », Statiestraat 1, iedere 4e
maandag
TERVUREN-MOORSEL : gemeenteraadslid G. Vandendriessche en federatieraadslid J. Depré, café « In de Oude Smidse », Kerkstr. 5, elke
Ie donderdag
VOSSEM-LEEFDAAL : Federatieraadslid J. Depré, zaal Viktoria, Smisstr.
elke 4e donderdag

LIMBURG
HEUSDEN
OPRICHTING VVM
Zaterdag 19 januari nodigen we
alle mandatarissen van het arr.
Hasselt uit in lokaal « De Kring »,
Marktplein, Heusden, op de arr.
stichtingsvergadering van VVM,
Vereniging van Vlaamse Mandatarissen. Op deze bijeenkomst zal
o.m. volksvert. André De Beul
een uiteenzetting geven omtrent
de fusies van gemeenten.
TONGEREN-MAASEIK
BIJZONDERE ARR. RAAD
Op verzoek van het partijbestuur wordt een bizondere vergadering van de arr. raad samengeroepen op maandag 14 januari
om 19 u. 30 in de Slagmolen,
Slagmolenweg 76 te Genk. Het
einde wordt voorzien om 21 u. 30,
waarna uitsluitend eveneens een
bizondere vergadering van het arr.
bestuur met het partijbestuur zal
plaatshebben. Reden waarom wij
u dan ook verzoeken tijdig aanwezig te zijn, zodat de vergadering
stipt om 19 u. 30 kan beginnen.
De voorzitter van het partijbestuur
Hugo Schiltz, de sekretaris van
het partijbestuur Evrard Raskin en
algemeen direkteur Toon Van
Overstraeten zullen aan de raad
volgende agenda voorleggen en
bespreken :
1. Uiteenzetting over het wezen
van de partij ;
2. Uiteenzetting over de politieke
funktie van het arr. ;
3. Ruime gelegenheid tot het
stellen van vragen.
Het is de bedoeling van het
partijbestuur aldus in ieder arrondissement te beginnen met Tongeren-Maseik, uiteen te zetten wat
we nu precies kunnen doen, hoe
we moeten werken, enz.
Na de uiteenzetting van het partijbestuur is er een bespreking en
uitgebreide gelegenheid tot het
stellen van alle mogelijke vragen
over de VU en haar werking.
In dit verband verzoekt het partijbestuur u echter de vragen zoveel mogelijk schriftelijk en uiterlijk voor 7 januari te bezorgen aan
de arr. sekr. Jaak Indekeu, Grotstr. 18, 3570 Peer.

VLAAMSE INRICHTERS,
VOOR A L U W BALS EN FEESTAVONDEN
VOOR EEN GOED ORKEST MET V L A A M S PROGRAMMA
één adres :

V.A.A. VERENIGDE ARTISTEN
EN AMUSEMENTSUITBATERS
Jan Hendrickx - Heidestraat 157 - BEVERLO - Tel. (011)47282

WIJ 14

12 JANUARI 1974

y
PROV. LIMBURG
JANUARI
14. Eigenbilzen : Bestuursvergadering VU — 10 u Café Lido.
14. Genk : Bijzondere arr. raad om 19 u. 30 in zaal Slagmolen.
Bezoek van Partijbestuur.
19. Kessenich : VU-Bal Maaseik om 20 u. in zaal Thierbrau.
Inkom 50 fr. (deelneming tombola inbegrepen).
23. Borgloon : Kantonale vergadering (bestuurs- en kaderleden) om 20 u. in café Lugano, Speelhof.
26. Eigenbilzen : Groot ledenfeest in de gemeentezaal om
20 u. Volledig eetmaal. Feestredenaar kamerlid J. Olaerts.
FEBRUARI
2. Hoeselt : Tweede afdelingsbal om 20 u in zaal Boshut te
Alt-Hoeselt. Animator Daenen.
16. St. Struiden : Derde dansavond. Orkest The Moonlights.
Toegangskaarten bij de bestuursleden.

>linSCB€C
S e n a t o r J. H A R D Y
Elke zaterdag van 9 tot 13 uur ; elke zondag van 9 tot 12 uur.
AAN HUIS : Nieuwe Baan 2, Hoeselt, tel. (02)323.53.
Senator C . SLECERS
Elke tweede zaterdag van de maand :
MAASEIK : café Posthoorn, Bosstr. 3, van 10 tot 10u30, tel. (011)614.08
DILSEN : café Metropole, Rijksweg 406, van 11u30 tot 12u, tel. (011)
596.32.
Elke derde zaterdag van de maand :
MEEUWEN : café Verdonck-Schrijvers, Dorpsstr. (t.o.v. kerk) 14 tot
14u30
BREE : café Cambrinus, Kloosterstr. 8, van 15 tot 15u30, tel. (011)658.09
GRUITRODE : café Uilenspiegel, Dorpstr. 70, van 16 tot 16u30, tel.
(011)584.66
Elke vierde zaterdag van de maand :
KAULILLE : bij Gerard Vassen, Klein Fonteinstr. 14 van 10u30 tot 11u.
tel. (011)664.67
Volksvertegenwoordiger

EVRARD

RASKIN

Elke eerste maandag van de maand :
TONGEREN : bij Pol Jorissen, Blaar 13, van 13 tot 13u30, tel. (011)310.92
BORGLOON : bij Sylvio Wijnants, Graeth 1, van 14 tot 14u30, tel. (012)
421.28
HOESELT : café ABC, Tongerse Baan 3, van 15 tot 15u30, tel. (011)
192.33.
Elke eerste zaterdag van de maand :
EISDEN : café Atlanta, Rijksweg 154, van 9u30 tot 10 u, tel. (011)671.75
MAASEIK : café De Posthorn, Bosstraat 3, van 10u30 tot 11 u, tel.
(011)614.08
BREE : café Old Tom, Markt 4, van 12 u tot 12u30, tel. (011)665.90
PEER : bij Jan Plas, Kollegelaan 5, van 13 tot 13u30, tel. (011)802.44
ST.HUIBR. LILLE : bij Edgard Adriaens, Lindestraat 13, van 14 u tot
14u30, tel. 011-43620
OVERPELT : bij Raf Geusens, Dorpstraat 45, van 15 u tot 15u30, tel.
011-42197
LOMMEL : bij mevr. De Roo-Neven, Beemdstraat 92, van 16 u tot 16u30
tel 011-40817
HOUTHALEN : Frituur Nand, Herebaan-West 17, van 17u tot 17u30
tel. 011-37578.
Elke maandag :
AAN HUIS : Ursulastraat 1, 3745 Eigenbilzen, tel. 011-19454 van 16 tot
19 uur.

WIJ IN D€ lt)LK9Uril€
SILZEN
RUCHTMAKENDt PUBLIKATIE
Het jogste nummer van « De
Bilzenaar », december 1973, bevatte een uitgebreide informatie
over het miljoenentekort van ons
ziekenhuis Naar het schijnt heeft
dit artikel, dat alleen maar nuchtere cijfers bevatte, bij de meerderheid en haar KOO-leden kwaad
bloed gezet Waarom ' We vragen
het ons af Feit is dat de VU als
oppositiepartij in de KOO, die een
politiek orgaan is waar de meerderheid haar wil opdringt, enkel
haar kritiek kan uiten en voorstellen doen en daarbuiten de bevolking dient te informeren Dit hebben we gedaan en zullen we blijven doen in het belang van de
Bilzense gemeenschap
EIGENBILZEN
LEDENHERNIEUWING 1974
Deze werd grotendeels beëindigd en zal eerstdaags met het
arr sekretariaat kunnen worden
afgerekend
ZIEKENBEZOEK
Het afdelingsbestuur bracht op
maandag 24 december jl een bezoek aan 10 zieke leden uit de afdeling Een voorbeeld van kameraadschap en solidariteit
AFDELINGSFEEST
De inschrijvingen voor het afdelingsfeest lopen nu zeer sterk
binnen Al wie nog wil meedoen
w o r het eetmaal (volledig eetmaal
plus 2 glaasjes voor 100 fr ] gelieve zich aan te geven uiterlijk tot
heden 12 januari
GELLIK
GESLAAGDE
VOLKSVERGADERING
Zaterdag 24 december jl had in
zaal Gernaerts, Houterstr een geslaagde volksvergadering plaats
Een 50-tal personen waren aanwezig Onder het voorzitterschap
van G Massot luisterde de verga
dering naar F Joris, gemeenteraadslid, die de gemeentepolitiek
behandelde en E Raskin, volksv e r t , die een overzicht gaf van
de algemene politieke toestand
Bij de aanwezigen mochten we
vermelden
3 gemeenteraadsleden van Gellik, de h R Gollas,
schepen van Eigenbilzen en J Appermans, voorzitter KOO van
Eigenbilzen en kantonnaal gevolmachtigde
HEUSDEN
OPRICHTING VVM
Op zaterdag 19 januari te 14 u
30, arr stichtingsvergadering van
VVM, Vereniging van Vlaamse
Mandatarissen in lokaal « De
Kring », Marktplein Op de agen
da
uiteenzetting omtrent de fusies van gemeenten door volksvert Andre De Beul Tot slot volgt
een kleine receptie
NEEROETEREN-OPOETEREN
ABONNEMENTENSLAG
Ook hier worden de nodige in
spanningen gedaan om nieuwe
abonnees aan te sluiten De laat
ste stand vermeldt
15 nieuwe
lezers Proficiat aan de wervers '
LEDENHERNIEUWING 1974
De ledenhernieuwing werd vol
ledig doorgevoerd voor 1 januari

194 en afgerekend met het arr
sekretariaat Tevens werden een
aantal nieuwe leden aangeworven
(6-tal) zodat onze afdeling weer
versterkt naar voor komt
BESTUUR
De laatste weken werd een
grondige inspanning gedaan om
tot een vernieuwd bestuur te komen en tevens een « uitgebreid »
of « advizerend » bestuur te vormen Meerdere personen hebben
toegezegd aktief te gaan meewerken Dat belooft dus wel voor de
toekomst
BESTUURSVERGADERING
Het uitgebreid bestuur vergaderde 01 maandag 6 januari jl onder voorzitterschap van J Cuppens ten huize van M Meuwis,

sekretaris Op de agenda werd
o m behandeld afdelingsbal, viering 10-jarig bestaan, leden- en
abonnementenwerving, samenvoeging van de gemeenten en voorbereiding van VU-deelname aan de
e V gemeenteraadsverkiezingen
OETERGALM
De eerste uitgave van 1974 van
ons afdelingsblad is in volle voorbereiding en zal in de eerste helft
van februari huis aan huis in de
afdeling verspreid worden
10 IN 20
Onze afdeling bestaat dit jaar
10 jaar en zal dan ook in het kader van het 20 jarig bestaan van
de VU een grootse viering op het
getouw zetten rond Pasen Hier
over later meer

optimistische klanken tegengesproken door harde
feiten

DE VOERSTREEK WORDT VERDER VERFRANST
In de laatste uitgave « Voersprokkels », kontaktblad van de
Provinciale Middelbare School te
's Gravenvoeren, wordt in een
hoofdartikel, n.a.v. de eerste lustrumviering,
een
optimistisch
beeld opgehangen over de situatie in de Voerstreek. We publiceren hierna dit artikel, met aansluitend daarop de harde taal der
cijfers, gegrepen uit het onlangs
gepubliceerd VVL-dossier over het
Nederlandstalig onderwijs in de
Voer.

provinciale humaniora
in de voerstreek 5 jaar
De oprichting van de Provinciale
Middelbare School in de Voer
streek nu vijf jaar geleden, kan
een sprekend voorbeeld genoemd
worden van wat depute Smets
typeerde als dö •< aanvullende on.
derwijspolitiek van de provincie»
Daar waar het Rijk en het Vrij
Onderwijs in gebreke bleven nam
de provincie haar verantwoordelijkheid op
WIJ hebben destiids uitvoerig
gewezen op het belang van een
middelbare onderwijsinrichting in
de Voerstreek omwille van de ge
isoleerde ligging, het sociale as
pekt en de Limburgse aanwezig
heid Wij zullen hierover met verder uitweiden, maar na vijf jaar
IS het wel goed even de balans
op te maken Na een voorzichtige
start met 16 leerlingen (en het
sekretariaat in de sakristie
jawel -) bleek de school zeer vlug
wind in de zeilen te krijgen, zodat
er vanaf het tweede jaar moest
uitgezien worden naar 'n andere
— voorlopige — huisvesting Deze kwam er, gedeeltelijk door de
oprichting van geprefabriceerde
paviljoenen, gedeeltelijk door het
huren van lokalen in de bestaande
lagere school
De oprichting van de Hoger Se
kundaire Cyklus (Wetenschappelijke B) in 1971 (een bijzonder
moeilijke bevalling) nam bij vele
ouders de laatste twijfel weg Nu
konden de leerlingen tot aan de
universiteit in eigen streek studeren

Aan de middelbare afdeling zijn
dit schooljaar honderd en vier
leerlingen ingeschreven en in juni
zullen de eerste getuigschriften
van het Hoger Sekundair uitgereikt worden
Op paraskolair gebied legt de
school een belangrijke aktiviteit
aan de dag Wij citeren
de oprichting van een ouderkomitee in
1971 de uitgave van het kontakt
blad « Voersprokkels » met een,
voor een schoolblad, benijdenswaardig peil , de opgemerkte uitslagen van de leerlingen in sportkompetities en vooral de mede-

Lager onderwijs
1. Leerplichtige leerlingen
Schooljaren

werking aan de kulturele opbouw
van de streek door de inrichting
van toneelvoorstellingen, tentoonstellingen e a Meerdere leerkrachten zijn aktief betrokken bij
het Kultureel Centrum en de
jeugdwerking Zij leggen ook wetenschappelijke kontakten, wat de
studie van de streek bevordert
De leerlingen zelf kunnen zich in
menigvuldige verenigingen ten
nutte maken, op voorwaarde dat
ze voldoende studie-gemotiveerd
blijven

avondleergangen :
overrompelend sukses !
Belangrijk in de uitbouw van de
school IS de oprichting van avondleergangen voor sociale promotie
vanaf dit schooljaar Ook hier blijken Deputatie en direktie juist ge
zien te hebben Het werd een
overrompelend sukses
honderd
dertien kursisten in het eerste
jaar i Daarmee is wel bewezen
dat deze leergang aan een werkelijke behoefte beantwoordt Dit
jaar werd gestart met de kursus
sen elementaire kennis Neder
lands, Frans en Engels en een
kursus huishoudelijk naaien Naast
het bijbrengen van vakkennis aan
de leerlingen bieden de avondleergangen het grote voordeel de
school met een ruimer publiek in
kontakt te brengen hetgeen in de
Voerstreek op langere termijn wel
eens bijzonder vruchtbaar zou
kunnen zijn

absolute cijfers
71-72

61-62
N-l-F

Taal

73-74

72-73

N-l-F

N-hF

N-l-F

Moelingen

121

137

143

130

's Gravenvoeren

190

166

181

186

St Martensvoeren

151

172

161

159

St Pietersvoeren

34

51

48

44

Remersdaal

56

95

88

76

Teuven
Totaal

87

91

86

78

639

712

707

673

2. Leerplichtige leerlingen : procentuele cijfers
Schooljaren
Taal

61-62

71-72

72-73

N

F

N

F

Moelingen

63

37

38

62

38

's Gravenvoeren

56

44

47

53

45

St Martensvoeren

72

28

65

35

53,5

St Pietersvoeren

53

47

63

37

35,5
5

N

73-74
F

N

F

62

38

62

55

47

53

46,5

52

48

64,5

32

68

95

3

97

Remersdaal

57

43

3

97

Teuven

78

22

45

55

37

63

36

64

Totaal

64

36

45

55

39

61

38

e-"

« Nederlandstalig onderwijs in de Voer »
Uit het VVL-dossier

de Vlaamse voer
verstikt in het rommelig
Belgisch labyrint
Volksvertegenwoordiger
F Raskin stelde op 21 november 1973
een parlementaire vraag aan de
eerste minister, over het uitbli)
ven van een degeli/k antwoord op
zijn meerdere vragen over de on
wettelijkheid in de gemeentelijke
biblioteek
te Remersdaal
De
de Franstaligen gaan verder Zie
het antwoord van Leburton '
« Op 25 augustus 1972 richtte
ik een schriftelijke
vraag tot de
toenmalige minister van Binnen
landse Zaken, betreffende
het
eentalig karakter van een offi
cieel opschrift op de buitenmuur
van de gemeentelijke
bibliotheek
te Remersdaal
Uit het antwoord dat ik van de
betrokken minister in antwoord
op deze vraag ontving, bleek duidelijk dat hij deze materie tot
zijn bevoegdheid rekende (Vragen
en Antwoorden 1971 1972 nr 31
19 september 1972 biz 1649)
Anderzijds stelde ik op 17 au
gustus 1973 een nieuwe vraag
over dezelfde zaak aan de huidige
minister van Binnenlandse Zaken,
die mij in een persoonlijk schrij
ven het weten dat mijn vraag tot
de bevoegdheid van de minister
van
Nederlandse
Kuituur
en
Vlaamse aangelegenheden hoor
de Dit schrijven werd enige tijd
nadien gevolgd door een nieuwe
brief van de minister van Bin
nenlandse Zaken
waarin werd
medegedeeld dat de heer Chabert
meende ter zake met bevoegd te
zijn Om deze reden en mede ten
aanzien van het feit dat uit hem
vf-strekte inlichtingen zou geble
ken zijn dat het hier geen gemeentelijke
bibliotheek
betreft
heeft de heer Close het nuttig en
noodzakelijk
geoordeeld
mijn
vraag aan de Vaste Kommissie
voor Taaltoezicht voor te leggen
Mag ik van de heer eerste mi
nister vernemen
wie hier be
voega is "> De minister van Binnenlandse Zaken of de minister
voor Nederlandse Kuituur "> Te
vens had ik willen weten op welke grond mijn vraag naar de Vas
te Kommissie voor Taaltoezicht
kan verwezen worden ^
Antwoord
Ik heb de eer het
geacht lid erover in te lichten dat
de gekoordineerde wetten op het
gebruik van de talen in bestuurs
zaken de mogelijkheid bieden de
Vaste Kommissie voor Taaitoe
zicht over elk probleem betref
fende de toepassing van bedoel
de wetten te raadplegen (art 61
§ 2)
Het onlangs door de minister
van Binnenlandse Zaken gevraagde gemotiveerd advies moet het
mogelijk maken te bepalen, ener
zijds welk ministerieel
departement bevoegd is inzake het bij
zondere aspekt van het probleem
vermeld
in
de
parlementaire
vraag en anderzijds welke oplossing daaraan moet worden gegeven '

OOST-VLAANDEREN
JANUARI
AALST (Arr.)
LEDENHERNIEUWING
One dank en gelukwensen voor
de afdelingen die, bij de voorlopi
ge afsluiting zondagavond 30 de
cember
hun
ledenhernieuwing
achter de rug hadden en darren
boven reeds voor bijna 200 nieuwe
leden hadden gezorgd
Dender
Wij rekenen op de medewerking
van de overige afdelingen om op
15 januari de boeken definitief te
kunnen afsluiten
NATIONAAL PAMFLET
De penningmeesters van de af
delingen hebben het verzoek gekregen om hun aandeel te betalen
in het nationaal pamflet Wij re-

kenen op een snelle uitvoering
van de aangegane verbintenis Lezers die de arr penningmeestPr
enigszins van zijn zorgen willen
ontlasten — het arr nam ook een
reeks gemeenten voor zijn rekening — kunnen hun steunbijdrage
overmaken op rek nr 432 515900105 bij de KB Aalst voor het Financieel Komitee arr Aalst De PR
van de KB Aalst is 22443 Met
dank bij voorbaat
KONGRESREDE PROF MATON
Tegen storting of overschrijving
van 10 fr op prk nr 000-0914764-54
van Willy Cobbaut, Baardegem
krijgt u thuis toegestuurd de tekst
van de Kongresrede van prof dr

Jef Maton Het bedrag mag ook
in postzegels overgemaakt worden
DENDER-WEST

STREEKPERS
De afdelingen Erpe-Mere Lede
en Dender West zijn aan hun 4de
uitgave van het gerpeenschappe
lijk streekblad « Vrank Uit » De
balans is positief Wij doen een
oproep tot de afdelingen die belangstelling hebben om met ons
samen te werken Belangstellen
den nemen kontakt op met Ghis
lain Hendrickx, Hertshage 15,
Aalst

12 Aalst • VU Bal om 21 u m de zaal FFR, Dendermondsesteenweg Aalst
17 Eekio : Vergadering alle afdelingen Meetjesland.
26 Muide : gezellig samenzijn en mosselsouper voor leden
en simpatisanten, zaal Scaldis Voormuide
FEBRUARI
2 Gent-Eekio : Lichtmisfeest in zaal Roeland
2 St Niklaas : 6de Nacht van Europa te 21 u Met Ingriani,
Romanos en de diskoteek van het Vrije Waasland.
5 Gent-Zuid : Lode Claes spreekt. Zaal nader te bepalen
23 Ertvelde : Bal van de Vlaamse Staat om 20 30 u in de zaal
Atlantis
9 Welle : Pensenkermis zaal « Eendracht »
16 Oordegem Dorp . Derde Grote Dansavond van Dender
West 19 30 u zaal « Fiesta «, 40 fr
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ERTVELDE
BUREEL EN ZITDAGEN
ZIEKENFONDS FLANDRIA
MEETJESLAND
Ertvelde
bij P Van Grembergen, E Hullebroeckstr, alle dagen
van 9 tot 12 en van 14 tot 21 u
Kluizen
bij Freddy Delemarre,
alle dagen van 18 tot 21 u
Inlichtingen worden eveneens
aan huis verstrekt
GENT
EERSTE AKTIVITEIT
Van VU-afdeling Gent Brugse
Poort op 18 januari e k in zaal
Parochiaal Centrum Reinaert, Reinaertstr, om 20 u Filmvoorstelling
over de IJzerbedevaart van 1973
Frans Baert spreekt Jef Matton
eveneens, maar dan over de

« Groeiende
Vlaanderen »

werkloosheid

in

GENT-MUIDE
AKTIE
Een afvaardiging van het komitee zorgde voor nieuwjaarswensen flessen wijn en sigaretten,
pamfletten en « Wij «-tj'es, die ze
dan aan de Acec-bezetters gingen
overhandigen, op de voorlaatste
dag van het oude jaar Ze werden
door de arbeiders en bedienden
zeer hartelijk onthaald, en zo toon
den WIJ, Vlaams-nationalisten, dat
volks-sociale inzet geen ijdel begrip IS Deze vriendschapsaktie
vulde de tussenkomst van onze
volksvert Frans Baert m de Kamer ook volledig aan
Komiteeleden zorgden verder

voor het « bewerken » van de
buurt met het nationale pamflet
en met een plaatselijk pamflet,
dat wijst op de slechte behuizing
en het ongezonde leefmilieu van
de Muide-wijk.
MERELBEKE
DRIEKONINGENFEEST
Hoeft het gezegd dat het traditionele driekoningenfeest, waarmee onze afdeling haar aktiviteit
voor 1974 heeft ingezet, een
schitterend verloop kende '
Zo 'n 275 kinderen genoten van
het poppenspel en de verschillende attrakties Bij het verlaten van
de St Pieterkring bood het jonge
volkje met de honderden VU ballonnetjes een uniek schouwspel '

Dicnsceecoon
JANUARI
Arr. ST.NIKLAAS
Senator dr. G E R A R D DE P A E P :
tijdens de konsultaties op zijn adres : Zandstr. 30 Bevaren.
SENATOR MR. M. COPPIETERS :
MELSELE : maandag 14 januari 1974, in café Reinaert, Grote baan,
om 19.00 u.
NIEUWKERKEN : dinsdag 15 januari 1974, om 20.30 uur, café De Gouden
Leeuw, Dorp 5.
SINT-GILLIS : dinsdag 15 januari 1974, om 19.30 uur, café De Fortuin,
Kerkstraat 72.
SINT-NIKLAAS : zitdag voor gepensioneerden : maandag 7 januari 1974,
Hotel De Spiegel, Stationsstraat 1, om 10.00 uur.
Volksvertegenwoordiger N E L L Y

MAES

SINT-NIKLAAS : elke donderdag, van 9 u. 30 tot 11 u., Vü-sekretariaat,
Verdurmenstraat 6.
TEMSE : vrijdag 25 januari 1974, om 10.00 uur, Temsica, Wilfordkaai 14.
En eveneens op haar adres, na telefonische afspraak (tel. : 76.49.74).

WEST-VLAANDEREN
COMMISSIE V A N OPENBARE ONDERSTAND

PROV WEST-VLAANDEREN
JANUARI
11 Zarren-Werken : Meeting met Vik Anciaux (Brussel) om
20 30 u zaal Riva
16 Middelkerke : Afdelingsbal m zaal Lido Tombolatrekking
op 17 februari in Were Di om 11 u
18 Brugge : Nieuwjaarsontvangst VU om 20 u in Breydelhof,
Suveestraat
18 Blankenberge : Kaartersavond en pitjesbak om 20 u m
cafe des Voyageurs, Kerkstr. 139. Deelname 25 fr 5 000 fr
prijzen
19 Westende : Jaarlijks ledenfeest (mosselsouper 100 fr)
om 20 u m zaal •• Casino », Essex Scottishlaan Gratis tombola Diskobar voor jongeren
25 Brugge : Vergadering over de Streekpers om 20 30 u in
Breydelhof
25 Izegem : Lesvoordracht Dl over de Vlaamse Beweging
door Walter Luyten
FEBRUARI
2 Eernegem : VU-bal, zaal Riva-Venus
5 Tielt : Arr. meeting Roeselare-Tielt. Zaal «Vijverhof», Kortrijkstr
8 Izegem : Lesvoordracht Dl over de Bretoenen door Valeer
De Pauw
8 Izegem : Ontmoetingsavond met de Volksunie. 20 u , zaal
Centrum Sprekers Hugo Schiltz en Coveliers
9 Kortemark-Handzame : Afdeiingsbal in « Casino », Handzame
19 Gistel : Arr. raad met Partijbestuur om 20 u in « Ten
Putte »
MAART
22 Izegem : Lesvoordracht Dl over Frans-Vlaanderen door
Enk Vandewalle

BLANKENBERGE
NIEUWJAARSWENS
Door omstandigheden, onafhankelijk van onze wil, konden deze
wensen met verschijnen m de
uitgave van verleden week Het
plaatselijk bestuur van de VU afdeling biedt dan ook aan al onze
leden zijn beste wensen aan voor
1974 , mogen allen trouw blijven
aan onze grote VU familie en dat
elkeen op zijn manier rpoge helpen bijdragen tot bloei van onze
zo flinke afdeling Ook alle leden
van de plaatselijke afdeling van
het VVVG zijn in deze wensen
begrepen
DIENSTBETOON
Volksvert P Leys houd zitdag
op de eerste dinsdag van 20 tot
21 u m het drankhuis Rodenbach,
Onderwijsstr, alhier Elkeen welke problemen te behandelen heeft
kan hem daar volkomen gratis
raadplegen Personen met dringende zaken komen steeds terecht
bij gemeenteraadslid Jef Fryns,
de Smet de Naeyerlaan 78, tel
42238 of bij KOO-lid H Van Ryssel, K Boudewijnlaan 25, tel.
41201
HOUTHULST
DIENSTBETOON
We herinneren er onze leden
aan dat Miei Vansteenkiste elke
eerste zaterdag van de maand bij
Martin Van eleven zitdaq houdt
en wel om 21 u
IZEGEM
LESVOORDRACHT
DOSFELINSTITUUT
De VU en VUJO maakt er de geïnteresseerden nog graag eens
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attent op, dat die eerste lesvoordracht doorgaat, op vrijdag 25 januari om 20 u in het Vlaams
HUIS, Grote Markt, met als onderwerp « De Vlaamse beweging »
Vergeet het met, het is de moeite
waard Spreker
Walter Luyten
KOKSIJDE
DIENSTBETOON
We vestigen er de aandacht op
dat het dienstbetoon van Miei
Vansteenkiste op de 1ste zaterdag doorgaat en wel om 9 u in
restaurant de Beurs, Veurne Dus
hiermee zijn alle misverstanaen
opgeruimd.
KORTRIJK
DIENSTBETOON
ledere maandagavond van 17 u
30 tot 19 u kan volksvert Luk
Vansteenkiste
bereikt
worden
evenals sen. F Blanquaert van 18
tot 20 u in lokaal 1302 Fiskale
problemen kunnen voorgelegd aan
W Vandewateyne, elke laatste zaterdag van de maand van 10 tot
11 u Mevr L Van Landuyt-Comeyne, prov raadslid, is te spreken
elke eerste zaterdag van 17 tot
19 u bij haar thuis Gemeenteraadslid J De Schaepmeester, elke vrijdag vanaf 18 u en R Vandewatteyne prov raadslid, elke
woensdag vanaf 12 u ten huize
KLEMSKERKE-VLISSEGEM
SOC DIENSTBETOON
Kamerlid Miel Vansteenkiste zal
voortaan zijn zitdag houden (3e
zaterdag, 13 u ) in het gasthof De
Torre » (vroeger «La Tour»), Memlinclaan 12, De Haan, bii onze
vriend Hugo Van Lede
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OOSTENDE
FRAKTIENIEUWS
Tijdens de nieuwjaarsnacht zijn
de leden van de VU-fraktie op bezoek geweest met een « vertroosting » bij de politie, de brandweer en in het stedelijk ziekenhuis, nl bij degenen, die m dienst
van de gemeenschap tijdens die
speciale nacht van « wacht waren ».
GEMEENTERAAD
De gemeenteraad vergadert deze maand drie keer op 21 en 23
januari met het debat over de begt-oting van de stad en op 25 januari met de gewone agenda Leden die inzake de begroting suggesties te doen hebben kunnen
zich wenden tot een van de raadslede
OOSTENDE-VEURNEDIKSMUIDE (Arr.)
DIENSTBETOON
Kamerlid Emiel Van Steenkiste
houdt elke derde zaterdag zitdag
in de Riva-Venus, Aardrijkestr te
Eernegem om 11 u 30 Om 12 u
15 De Haan in « De Torre » MemImclaan Om 12 u 45 te Bredene
bij Kamiel Haeck, Driftweg 59
Herve Vandamme, St Maartensplein 2 (na 18 u 30)
Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108
( s voormiddags)
SOC DIENSTBETOON
<• Vlaamse soldatendienst Ik
Dien » ook m 0-V-D i Vlaamse
militairen, aktieve en gewezen,
kunnen met hun problemen steeds
terecht bij Em Vansteenkiste, kamerlid Maak gebruik van zijn
uitgebreid dienstbetoon.

AALST
De Commissie van Openbare Onderstand van de Stad Aalst
heeft in haar instellingen volgende betrekkingen
opengesteld :
— twee betrekkingen van gebrevetteerde ziekenhuisverple(e)g(st)er,
— één betrekking van rekenplichtige. (niveau 1 : adjunktadviseur)
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief
worden bestuurd aan de Voorzitter van de Commissie,
Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst en dienen met de bewijsstukken uiterlijk op 22 januari 1974 ter bestemming te zijn.
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij
de personeelsdienst. (Tel. 053-223.92 — binnenpost 104,
bestuurssecretaris H. Barrez.)

NATIONALE

LOTERIJ

2 de TRANCHE

HOGE LOTEN

^ 1

X twaalf miljoen
Sxéén miljoen
3 X een half miljoen
Trekking op 23 januhri

HET BILJET • 230 fr.
HBT TIENDE
25 fr
ROESELARE
DIENSTBETOON
Mhk Babyion, Westlaan 145
(202 08)
elke maandag van 17
tot 18 u , gemeenteraadslid Patrick
Allewaert,
Ooststr
46
(214 73) , Annie Pottie-Kindt, Kasteeldreef 2 (241 68) , Victor Vangheluwe, Begoniastr 14 (267 85) ,
Piet Walleghem, leperstr
226
(26710) , allen op afspraak ,
KOO-leden
Lut VanmoerkerkeVermeersch,
Begoniastr
18
(226 63) en Hubert Vandenbunder,
Hof van 't Henneke 12 (239 88),
allen op afspraak

ELIAS

OPGELET: TREKKING OP WOENSDAG

VLAAMSE

j^

ZIEKENKAS

1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON
Ziektevergoeding voor

Dagvergoeding

AKBtlUtKj

BEDIENDEN
ZELFSTAND!CEN
ZELFSTANDIGEN
LOONTREKKENDEN

Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigde.
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds.

deskundig boekhouder
fiscaal raadgever
Op afspraak • tel 03/40 34 60
Fruithoflaan 108/20
2600 Berchem (Antw)
Voor het gehele Vlaamse land

Bestendige s e k r e t a r i a t e n :
K i p d o r p , 4 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n - T e l . 0 3 / 3 2 . 7 3 . 0 5 ( 2 I.)
Brabant : E. | a c q m a i n l a a n 1 2 4 - 1 0 0 0 Brussel
Tel. 0 2 / 1 9 . 0 8 . 6 4
L i m b u r g : Z u i v e l s t r a a t 9 - Hasselt - T e l . 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7
V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON

RLMS
IK WEET NIETS
MAAR ZEG ALLES
(JE NE SAIS RIEN, MAÏS JE DIRAI
TOUT)

DE DRIE MUSKETIERS

(THE THREE MUSKETEERS)

Richard Lester, kineast van
o.m. « The Knack » en de Beatlesfilms « A Hard Day's Night » en
« Help I » waagde zich na zovele
andere kineasten (zo'n 30-tal) aan
de verfilming van de avonturen
van Dumas' legendarische musketiers. Dit is slechts de eerste
helft van deze avonturen want er
komt nog een vervolg, nl. « De
vier Musketiers ».
Deze eerste helft van het tweeluik handelt over de wederwaardigheden van de jonge d'Artagnan, een Gascogner die in het
Frankrijk van het begin der 17de
eeuw naar Parijs trekt en er zich
hals over kop in het strijdtoneel
werpt. Dit doet hij op zo'n overbluffende manier dat hij dra goede maatjes wordt met drie musketiers. Deze zullen hem helpen
om de diamanten halsketting van
de koningin (gemalin van Lodewijk XIII, die door kardinaal Richelieu tegen zijn vrouw wordt
opgezet) terug te halen bij haar
aanbidder. Lord Buckingham. Op
het einde van de film wordt
d'Artagnan, als beloning voor de
bewezen diensten, ingelijfd in de
rangorde der musketiers. Vandaar
de titel voor het tweede paneel :
de vier musketiers.
Wie de vorige films van Lester heeft gezien, zal misschien
over deze prent enigszins ontgoocheld zijn. Nochtans staat hij
op hetzelfde niveau van kwali-

teitsontspanning, maar in een ander genre en sterker gericht op
een familiepubliek. Lest verklaarde trouwens openlijk dat hij met
deze en de volgende film geen
andere bedoeling heeft dan « entertainment » brengen. Nu voor
de Britse film na de vette jaren
de magere jaren schijnen te zijn
aangebroken, rekent hij het gewoon tot zijn plicht ontspanningsfilms te maken waarvan hij hoopt
dat ze opnieuw een groter publiek naar de filmzaal zullen lokken.
Is deze « De drie Musketiers »
een voor Lester wat ongewone
film — die wellicht niet, zoals
zijn vorige werken, op het programma van filmklubs zal verschijnen — dan herkent men toch
duidelijk Lesters hand in de talrijke koldereffekten en visuele
gags, in de fantasievolle en vaak
ook ironische humor. Vooral door
dit kolderieke komen de vele
schermutselingen en gevechten,
die nu eenmaal eigen zijn aan het
mantel- en degen-genre, allerminst als gewelddadig over.
Onder de akteurs vinden we
talrijke bekende gezichten terug :
Michael York als d'Artagnan ;
Oliver Reed, Richard Chamberlain en Frank Finley als de drie
musketiers ; Geraldine Chaplin
als de koningin ; Jean-Pierre Cassel als Lodewijk XIII ; Charlton
Heston als Richelieu. Allen kwijten zich om ter best van hun
taak.
« De drie musketiers » is een
frisse en vlotte film, als familieontspanning inderdaad een aanrader.

hilde dekeyser

Goeie komische films zijn zeldzaam. In de Franse filmerij tieren de komedies welig, maar de
meesten moeten het hebben van
zoutloze of platvloerse grapjes,
banaliteiten en gemeenplaatsen.
Slechts weinigen (bvb. Jacques
Tati, Pierre Etaix) slagen er in
echte filmkomiek te bedrijven.
Een drietal jaren geleden leek
het er op dat Pierre Richard —
net als Tati en Etaix tegelijk akteur en regisseur — een nieuwe
ster was aan het firmament van
de Franse lachfilm. Zijn speelfilmdebuut,
<
i De Verstrooide »
[« Le Distrait •>), was geen echt
sterke maar wel een innemende
film die de kijker anderhalf uur
echte ontspanning bezorgde. Er
waren nog wel momenten van
leegte en vele van de talrijke
gags gaven de indruk van « reeds
gezien », maar in zijn geheel was
het een debuut dat met hoog gespannen verwachtingen deed uitzien naar verdere werken van deze kineast-akteur. Noch zijn volgende film, « De ongelukken van
Alfred » (« Les malheurs d'AIfred »), noch zijn derde en jongste film, « Ik weet niets maar
zeg alles », lossen deze beloften
in.
Zoals in zijn vorige films vertolkt Pierre Richard ook dit keer
zelf het hoofdpersonage : Pierre
Gastié-Leroy, zoon van een miljardenrijke direkteur van een wapenfabriek. Pierre is <• sociaal
werker », wat niet makkelijk is
met zo'n vader. Het ontbreekt
Pierre trouwens aan ervaring en
zijn na'iviteit speelt hem meer
dan eens parten. Dank zij zijn
« trois petits gards », drie jonge
schoften die hij bemoedert als
sociale gevallen, komt hijj bvb.
voor de eerste maar niet voor de
laatste maal in aanraking met de
politie. De vader tracht de zoon

Pierre Richard (links) en Bernard Blier (rechts) als
zoon en vader in « Ik weet niets maar zeg alles »
in betere banen te leiden door
hem als hoofd van de sociale
dienst op zijn fabriek te benoemen, waar Pierre echter eens te
meer een jammerlijk figuur slaat
Aangezien zowel zijn « trois petits gars » als zijn wapen-vader
hem ontgoochelen, besluit Pierre
tenslotte zich van de enen te bedienen om de andere een loer
te draaien...
Er komen in deze prent talrijke
rake gags en koddige situaties
met satirische inslag voor. Pierre
Richard speelt vaak kostelijk zijn
nummertje van na'i'eve pechvogel,
een nummertje dat we hem echl:er ook reeds in zijn vorige films

zagen spelen, zodat het niet erg
origineel meer is.
Van « Ik weet niets maar zeg
alles « kan hetzelfde gezegd worden als van « De ongelukken van
Alfred •> ; het zijn beide komische
films die de kijker veel binnenpretjes bezorgen, die op een hoger niveau staan dan de meeste
andere Franse lachfilms, maar
die zwakke momenten bevatten en
die zowel qua vertolking als qua
filmische uitwerking vaak trefkracht missen. Goed voor een
ontspannend
filmamusement,
maar Tati en Etaix zijn veraf.

hilde dekeyser.

MAANDAG 14 JANUARI — BRT
JE T'AIME, JE T'AIME (1967)
Het spelen met de tijd is iets dat m de films van Alain Resnais
voortdurend weerkeert. Ook in •• Je t aime, je t'aime » speelt het gegeven tijd een belangrijke rol. De manipulatie van de tijd heeft Resnais
nochtans niet doelbewust in zijn films willen behandelen. Ze werden
hem, naar hij verklaarde, door het medium zelf opgedrongen. Wat hij
wel bewust in zijn films behandelt is zijn geliefkoosde grondgedachte
dat er geen konflikt bestaat tussen het imaginaire en het reële ; dat
het imaginaire deel uitmaakt van het reéle. « Je t'aime. je t'aime » is
een poging om die band tussen het imaginaire en het reële uit te
drukken.
De film verhaalt de geschiedenis van een man, die dank zij een
machine die hem in de tijd kan terugplaatsen, zijn verleden opnieuw
beleeft. De film is tevens een liefdesgeschiedenis
De akteur Claude Rich geeft aan het hoofdpersonage een buitengewoon indringende gestalte. De gevoelssfeer van de film wordt fijn
verklankt in de mooie muziek van Krysztof Penderecki.
DINSDAG 15 JANUARI — RTB
WEG MET DE BOEKEN EN DE STRAAT OP (Sho o suteoy machi e deyo)
(1971)
Japanse debuutfilm van Shuyi Yerayama, die zowat van alle markten thuis is (filmakteur, dichter, toneelauteur en -regisseur, jazzkomponist, en nu ook filmregisseur). « Wat is Japan ? Japan is een snelgroeiende hagedis in een coca-cola-fles », zo wordt in de film gezegd,
en dit is meteen de kern van de kritiek die Terayama geeft op de
Japanse samenleving. « Weg met de boeken en de straat op « is de
leuze van de adolescenten die kontesteren tegen het intellektualisme
van salon-revolutionairen.

De drie musketiers en, tweede van rechts, de kandidaat-musketier

VRIJDAG 19 JANUARI — BRT
ATILLA (La technica e il rite) (1971)
Eerste voorstelling in België van deze Italiaanse film van de Hongaarse kineast Miclos Jansco (werken van hem zijn o.a. « De Hopelozen », « De roden en de witten » « Agnus dei », » Rode Pslam -).
De film draait om de figuur van Atilla, maar wil toch geen historische
schildering brengen. Atilla wordt door regisseur Jansco gebruikt om
de macht uit te beelden. Atilla fascineert en wekt weerzin op. Jansco
zelf zegt over het hoofdpersonage
- Atilla is een individualist die
bezeten is door de mystiek van de chef. Hij is een fascist ».
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Groepen en maat-schappijen allerhande f ! !
Speciaal voor U bedacht

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS
— 1 Dannesmantel kopen, 1 kleedje in prijs begrepen
— 2 kleden kopen, 1 kleed betalen
— Bij aankoop van 1 vest in leder of daim steeds 1 broek in prijs
beqrepen
— T r o u w k l e r e n keus tussen 200 m o d e l l e n

Al onze artikelen.kunnen STEEDS AFZONDERLIJK BEKOMEN worden
Magazijnen open ledere dag van 9 tot 20 u.
Will Tura gekleed bij
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u.
het huis STANDING

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
K a n U op ieder o g e n b l i k van de dag van h e t
jaar m i d d a g - en a v o n d m a l e n a a n b i e d e n

I N T E R E S S A N T
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur
een der beste Oberbayern-orkesten
M i d d a g - en avondmaal in g r o e p : g e z e l l i g f i j n , g o e d en g o e d k o o p . De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe Hongaarse goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - K i p aan het spit Krachtvleesschotel beter dan in D u i t s l a n d .
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 0 1 6 / 2 8 7 . 7 2 - 1500 zitplaatsen
ANTWERPEN : G r o e n p l . 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal v a n
de stad
LEUVEN ( B i e r k e l d e r ) : O u d e M a r k t 1 1 . Tel. 0 1 6 / 2 6 8 . 6 9 mooiste kelder van Europa.
BRUSSEL : N i e u w b r u g s t r . 28, Tel. 0 2 / 1 8 . 7 4 . 8 9 . mooiste v a n
Brussel
AALST ( K l a r o e n ) : A u t o w e g . Tel. 0 5 3 / 2 2 8 . 5 3 . 1.000 plaatsen
HULSTE ( K o r t r i j k ) : B r u g s e s t w g . 1 . T. 0 5 6 / 7 5 1 . 3 6 - 2.400 p i .
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 0 3 / 5 7 . 3 0 . 3 2
TORHOUT : S t w g Torhout-Lichtervelde. 2.000 p i . T. 0 5 1 / 7 2 8 . 2 2
DRONGEN : A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel. 0 9 / 2 6 . 7 4 . 3 2
SINT-TRUIDEN • Spaansebrugstraat - Tel. 0 1 1 / 7 3 6 . 3 0
KESSENICH : Venio Seenweg - Tel. 0 1 1 / 6 1 9 . 7 1
KNOKKE : Stwg K n o k k e - M a l d e g e m - M o e r b e k e . Tel. 0 5 0 / 5 0 2 . 9 6
BERINGEN : Grote M a r k t 17 - Tel. 0 1 1 / 3 2 0 . 5 1
OOSTENDE : O u d e luchthaven M i d d e l k e r k e - Tel. 0 5 9 / 3 2 0 . 8 6
W i j zoeken d r i n g e n d : als m e d e w e r k e r s : Ernstige f a m i l i e s
w a a r v a n de man of de v r o u w de k e u k e n kan leiden — Vast
loon - Kost en i n w o o n gratis - In regel met de sociale w e t Liefst mensen van 't vak.

STAMPING

DENDERMONDSESTEENWEG, 1 1 i

AALST

Tel. 053/2/9.73

ZATERDAG 12 JANUARI 1974 - 21 UUR

AALST

6 de nacht van de volksunie
met het EERSTE WEDEROPTREDEN van

JOHN HORTON en zijn orkest
ZAAL FFR - DENDERMONDSESTEENWEG AALST - 60 F

matthieu's beddenbedrijf
biedt voor elk probleem een wooninrichting

^^^^%

onze studiedienst
lost uw woonprobleem gratis op

Schriftelijk aanbieden b i j : ABTS : Tiensestwg 128, Korbeek-Lo

WALTER

ROLAND

gediplomeerd opticien,
e r k e n d d o o r alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let o p het h u i s n u m m e r I)
Telefoon 0 3 / 2 6 . 8 6 . 6 2

ALLE

MONTUREN

DIRK MARTENS
NINOVE

AALST

Beverstraat 24-26
Tel. ( 0 5 4 ) 3 3 1 . 0 5

P.V.B.A.
Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38
Tel. ( 0 5 3 ) 2 4 0 . 6 0

V r i j e vertegenwoordiger

Brouwerij

MOORTGAT

Voor goed gevestigde firma
van v l o e r b e d e k k i n g
VAST TAPIJT
WANDBEKLEDING
VOUWDEUREN
ZONNEBLINDEN
Eventueel als b i j v e r d i e n s t e .
Goede k o n t a k t e n h e b b e n d met
partikulieren e n / o f
bouwond e r n e m i n g e n . N i e t opzien tegen a v o n d - of z a t e r d a g w e r k .
Zeer h o g e v e r d i e n s t e n .
Schrijf onder letters RC/1
bureel b l a d .

A l l e n landen v l a g g e n - Kunstv l a g g e n - Reklaam v l a g g e n Fanions - W i m p e l s - G e b o r d u u r d e kentekens - b i j b e n o d i g d h e d e n _ Lintjes met l e e u w
en s p e l d - Z e l f k l e v e r s .
Onze reklaam l e e u w katoen
375 F - met f e n n e n 475 F.
V R A A G T PRIJSLIJST :

Paul SUYS
M o l e n v e s t 50, Herentals 2410
T. ( 0 1 4 ) 2 1 2 . 0 7 - P.R. 10.29.28

BREENDONK
tel. (03)86.71.21
voor A L U w bieren
en Limonades

•
B i j h u i z e n : Cogels O s y l e i 73
2600 B e r c h e m - A n t w e r p e n
Tel. ( 0 3 ) 3 6 . 1 0 . 1 1
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel. ( 0 9 ) 2 2 . 4 5 . 6 2

^
KINDERARTIKELEN : p l o o i - en w a n d e l w a g e n s - bedjes en
w i e g e n - stoelen en l o o p r e k k e n - schommels - k a m e r v e r s i e ringen - wastafels en waskussens - k i n d e r k l e d i n g .
SPORTARTIKELEN : allerlei - t u r n k l e d i j - r u i t e r u i t r u s t i n g e n p i n g - p o n g t a f e l s - b a d k l e d i n g en alle t o e b e h o o r t e n - r o l - en
ijsschaatsen - k a m p i n g a r t i k e l e n - t u r n g e r e i .
SPEELGOED : uitgebreide keus in m e r k a r t i k e l e n : autobanen elekr. t r e i n e n d e r beste m e r k e n - auto's - go-carts - t r a k t o r e n p o p p e n - p o p p e n w a g e n s en - w i e g j e s - b u r e l e n - lessenaars b o r d e n - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - b o r d e n - t u i n m e u b e l e n - t u i n schommels.
—

ZEER VOORDELIGE
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Vlamingen,
I j B I v r a a g GRATIS
l * ? * l advies v o o r u w
^ ^ ^
hypotheek-leningen
( I e en 2e r.)
en u w b o u w g r o n d k r e d i e t e n
aan de

Ë

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

UNITAS n.v.
Kortrijikse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 0 9 / 2 2 . 8 8 . 3 3
v a n 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.)
A g e n t e n en makelaars
neem k o n t a k t met ons

Kü^LTCCC.^l
KOHLKAMliHT
DIËPVRICZtK^
o.aVOOK SUPERMARKTEN,

INDUSTRIE

niEPVRIESTUNNELS
KAMIONKO.ILlNfi

WINKEi-INHlCHTINGEN
EN VOEDINGSNIJVERHEID

ETN JEURISSEN PVBA
Oe Wmterstraat 24
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03)36.11.35-36.59.31

KRITISCH D^K^KCM

PUCCINI'S WEZENKIND :
« LA RONDINE » —.
« DE ZWALUW »
Toen Giacomo Puccini's naam in muziekteatermilieus reeds een niet meer
weg te denken begrip was geworden
(zijn bestsellers Manon Lescaut, Bohème, Tosca en Madame Butterfly
prijkten op de affisje van zowat alle
toonaangevende operahuizen in WestEuropa en Noord- en Zuid-Amerika)
ontving de Toskaanse meester de opdracht een operette te schrijven.
Een vrij goed gehonoreerde opdracht : de direktie van het Weense
Karltheater bood 200.000 Kronen (we
schrijven 1912) voor het komponeren
van een aantal melodieën op een
tekstboek « De Zwaluw ». De eerste
akte stond — naar Puccini's normen,
die een zeer metikuleus werker was
— vrij vlug tussen de notenbalken,
maar II bezorgde hem heel wat hoofdbrekens en dit niettegenstaande hij
reeds beslist had, dat deze zwaluw
geen operette zou worden, maar een
volwaardige opera.
Toen Italië mee op het oorlogsfront
verscheen en zijn leger liet optrekken tegen Duitsland en Oostenrijk,
kwamen politieke bezwaren roet in
Puccini's artistieke eten strooien. Het
oorspronkelijke kontrakt voorzag de
première in het inmiddels vijandige
Oostenrijk en het was vooral van
Franse zijde, dat de komponist aangewreven werd, Duitsgezind te zijn. De
zoon van de Franse auteur Alphonse
Daudet liet niet na in het rechtsgezinde tijdschrift « Taction Frangaise »
een venijnige pen te voeren tegen de
Italiaanse onverlaat en de Monegaskaanse teaterdirekteur van het MonteCarlo Theatre, die de inmiddels afgewerkte opera op het repertoire had
genomen. Met een snedig wederwoord
zette Puccini de superpatriotten op
hun nummer en wees hij kategoriek
elke beschuldiging van artistieke kollaboratie van de hand door o.m. te
wijzen op het feit, dat hij via een ministerieel besluit ontslagen was van
elke verplichting ten overstaan van
zijn opdrachtgevers. « Mijn leven en
mijn kunst zijn de meest waardevolle
getuigen voor de ganse wereld van
mijn Italiaan-zijn ». Laat er ons voor de
historische nauwgezetheid aan toevoegen, dat er van in den beginne moeilijkheden geweest waren met de Oostenrijkers in verband met de opvoeringsrechten en dat het volledig onder Italiaans beheer uitgeven van dit
werk, de komponist financieel geen
nadeel zou berokkenen.
De première te Monte-Carlo op 27
maart 1917 kende een groot sukses en
aldra werd de « nieuwe Puccini » opgevoerd in de opera's van Bologna,
Rome, Chicago, de Metropolitan en
te Buenos Aires. In België werd « La
Rondine » voor zover wij hebben kunnen nagaan nergens ten tonele gebracht, evenmin als in Nederland. Alhoewel we best in sommige bezwaren tegen dit werk kunnen komen,
blijft de hajsstarrigheid waarmee « De
Zwaluw » genegeerd wordt, ons bevreemden, temeer daar er scenisch
geen speciale problemen bestaan voor
de montage en het muzikale element
in niets minderwaardig zou zijn. De
zwakke schakel lijkt ons het gegeven
te zijn, dat vage reminescenties oproept aan La Traviata, zij het minder
dramatisch voldragen. De jonge vrouw,
Magda, die te Parijs samenwoont met
de gefortuneerde Rombaldo, ontmoet
de ware liefde in de nietsvermoedende persoon van Ruggero, met wie zij
samen naar Nice trekt. Op het moment dat de verliefde Ruggero de toestemming van zijn ouders verkrijgt,
om met Magda in het huwelijk te treden, voelt deze zich verplicht haar
verleden op te biechten ; ze kan hem
wel beminnen maar ze zal nooit een
waardige echtgenote voor hem zijn.
Gebroken verlaat zij Nice : de zwaluw,
la rondine, keert terug naar het nest
te Parijs.
Een inderdaad pretentieloos geschiedenisje, maar met legio gelegenheden voor de komponist om zich uit
te leven in vinnige, korte dialogen en

breed uitdeinende aria's die zinderen
van poëtische verliefdheid.
Het is o.i. totaal ten onrechte, dat
dit werk verwaarloosd wordt door de
operadirekties (aan een Nederlandse
bewerking werken wij
momenteel
zelf). Voor wie kennis wil maken met
deze ongekende Puccini is RCA, op de
markt verschenen met een komplete
uitvoering onder Molinani-Pradelli met
een briljante Anna Moffo, Graziella
Sciutti, Daniele Barioni, e.a.

ray de bouvre

L
N.T.G. : JIJ & HIJ, IK & ZIJ
Het Nederlands Toneel Gent heeft
het over de plezierige boeg gegooid
met Noël Coward's Private Lives in
een vlotte vertaling en regie van Werner Kopers.
Voor Sybil en Elyot die ieder aan
hun tweede echtverbintenis toe zijn,
wordt
de
huwelijksreis
verstoord
door de aanwezigheid in de belendende hotelsuite van Elyot's eerste vrouw,
Amanda, die ook met haar tweede
man, Victor, aan het honeymoonen is.
De oude liefde flakkert terug op en
beiden nemen de benen. Jammer genoeg, een slechte tweede start, met
allerlei verwikkelingen, ruzies en een
hernieuwde verzoening aan het slot.
Gelegenheid te over voor de jonge,
dinamische ploeg van het NTG om
gensters te slaan uit deze fijne komedie van de Engelse allround-teaterman Noël Coward. Daniël de Cock,
Roger Bolders, Chris Boni, Blanka
Heirman en Simonne Buysse evolueren
met de nodige geloofwaardige lichtvoetigheid over de Bühne, die degelijk

HYPERREALISME
Drie Vlaamse schilders, die ten onzent het uit Amerika overgewaaide hyperrealisme vertegenwoordigen, zijn
momenteel te gast in het koninklijk
museum voor schone kunsten te Antwerpen (Leopold de Waelplein). Het betreft Antoon De Clerck, Marcel Mayer
en Roger Wittevrongel. Ze namen
reeds deel aan tentoonstellingen van
deze kunstrichting te Gent en te Milaan.
Het hyperrealisme — zoals het zich
thans aandient, want er is niets
nieuws onder de zon — ontstond in
1969 in de VSA als randverschijnsel
van de pop-art en het neo-realisme,
die op hun beurt reakties waren op
de abstrakten en de surrealisten. De
hyperrealisten streven een minitieuse
natuurgetrouwheid na in de voorstelling van het alledaagse leven (dat
niet steeds alledaags is, zoals de voorstelling van het lynchen van een neger in « the deep South »). Hoe getrouw de voorstelling ook is toch onderscheiden deze doeken zich terdege
van de foto, die vaak als hulpmiddel
wordt gebruikt. Het woord hyper zegt
trouwens genoeg : hier ook is een
overdrijvend element aan het werk
in de beeldende kust. De koloristische
vrijheid alleen reeds sluit een slaafse
navolging uit en dat kan men thans
te Antwerpen duidelijk merken, (zie
illustratie).
Tot 3 februari. Elke dag tijdens de
tentoonstelling wordt van 10 u. af de
kleurenfilm van Gustave Prill « Het
Hyperrealisme in België •> vertoond.

r.c.

toch al jaren de argeloze kopers met
Mannix op de omslag en Piryns binnenin ?
Veel kleinkunst is inderdaad volkomen voos. Volksverlakkerij, net zoals
heel veel ander amusement bij ons en
elders. Je hebt voze films, en die worden de kijkers via een of ander diepzinnig smoesje aangesmeerd, vooral
als ze uit Holland komen en het naakte leven tonen. Kommerciële kalvinisten hebben stapels argumenten.
Je hebt voze literatuur ; boeken die
met uiterste handigheid worden « opgezet » nadat de uitgever eerst zorgvuldig de markt heeft uitgetest. Broodschrijvers tikken een manuscript en
kritici praten het goed. Ach. En zo
gaat het ook met de kleinkunst. Platenfirma's proberen te achterhalen
wat goed verkoopt en artiesten volgen elke nieuwe trend. Maar net zoals
in de wereld van de beeldende kunst
— je kon dit onlangs op het BRTscherm zien — zijn het de zakenlui
die pogen de wet te dikteren. Vijftien
jaar geleden kon een artiest met een
•< beter » lied geen platenman omver
praten.
Nu zien de firma's er wél iets in,
maar dit komt dan weer de kwaliteit
niet ten goede. Vandaar de rotzooi. De
overproduktie. De vele slechte liedjes.
De verloedering. De verburgerlijking.
Natuurlijk heeft dit laatste direkt te
maken met de mentaliteit van de artiesten, Kommerciële filmers, broodschrijvers en kleine kunstenaars dieer-zo-vlug-mogelijk-willen-komen : ZIJ
zijn het die het genre waarmee ze artistiek bezig zijn, in diskrediet brengen.
Met andere woorden : elk genre
heeft zijn kruideniers, maar daarom is
het genre zelf nog niet rot ? In Holland smeten boze toneeiliefhebbers
tomaten naar de akteurs, maar toen
schreef -Hugo Claus « Vrijdag » en
pers en publiek waren laaiend entoesiast Zo zie je maar weer.
Zullen we dan toch maar — met de
toestemming van hoofdredakteur en
lezers — in de komende maanden
met dit genre bezig zijn ?

jan vandale

ingekleed werd door Andrei Ivaneanu.
Deze dekorontwerper is een schitterende aanwinst voor het gezelschap ;
wat hij ook nu weer presteerde, getuigt van groot vakmanschap, inzicht
en talent. Voor een plezierig avondje
uit kan U nog kiezen tussen volgende
speeldagen : 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20
21 - 24 - 26 en 27 januari.

ray de bouvre.

Uw hoofdredakteur, lezer, wil begin
januari 1974 nog met een kroniek
« kleinkunst » starten. Ik heb er geen
idee van welke motieven hij hiervoor
heeft, maar één ding staat vast : hij
gelooft dat kleinkunst nog een funktie
heeft, dat liedjes belangrijk zijn, dat
kabaret een goede zaak is. Anders
verspil je daar je kolommen toch niet
aan ? Nu zijn er in Vlaanderen nogal
wat mensen die kleinkunst een volkomen voorbijgestreefde, burgerlijke
zaak vinden. « Humo » schreef onlangs : kleinkunst is net goed voor
chiromeisjes en Volksuniemensen. Zo
hoor je nog 's wat. En geef toe dat
« Humo >• het kan weten. Die lokken

Op het gezegende ogenblik van de
zondagmiddag als heel het huis naar
verse soepgroente geurt en vrienden
en kennissen met nooit versagende
dapperheid de eerder lastige gevolgen
van de zaterdagavondkater met alweer
een ijsgekoelde maar toch zo opbeurende aperitief trachten weg te spoelen, is daar ook de radio of, om het
medium met naam en toenaam aan te
duiden de op zich zelf niet zo slechte
omroep Brabant.
De zondagmiddag, het bij uitstek
voor velen gewijde moment van behaaglijke rust en zalig samenzijn is
een middag waarop de radio op de allereerste plaats een blijde boodschap
van ontspanning in de huiskamer zou
moeten stuwen.
Daarom is het zo indroevig en in
genendele verantwoord dat een kletskoek-programma als « Dacht Ik zo »
op antenne gaat.
. Dacht ik zo » dat van twaalf tot
kwart voor één wordt uitgezonden
heeft zondag mijn eetlust bedorven
en er stonden nochtans fijne doperwtjes op tafel naast een verlate kalkoen en een jonge beaujolais waar ik
anders zo van houd.
« Dacht ik zo » is om bij te huilen.
Een paar mensen waar ik normaal
niets tegen heb, ach Omer Grawet en
ach Niki Bovendaerde eigenlijk mag
ik jullie wel, verkopen zo'n aftands
geleuter en zo 'n would-be geestigheden dat de monotone regelmaat van
de beursberichten daarbij een welgekomen afwisseling bieden.
« Dacht ik zo » is helemaal geforceerd. Daaraan is niets natuurlijk.
Kletskoek kan nochtans fijne humor
wezen en tegen een kwartiertje volgehouden nonsens op de radio heb
ik helemaal niets. Maar er moet tenminste een beetje geestigheid achter
steken. En dat mis ik zo bij « Dacht
i kzo ». Dat moest ik toch maar eens
schrijven op de eerste zwoele zondag
van het nieuwe jaar. Dacht Ik zo.
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ZATERDAG
12
JANUARI

14.00 Toeristische film.
14.35 Drie lieve meisjes worden
volwassen. Speelfilm.
16.00 Volksuniversiteit.
18.00 Colargol.
18.05 Star Trek.
18.55 Doorgaand verkeer.
19.35 Kortweg.
19.45 TV-nieuws.
20.15 Reinaard de Vos.
20.40 Met de muziek mee. Amuse.
ment.
21.30 Terloops.
22.15 Radio- en TV-bal vanuit
Antwerpen.
22.45 Cannon.
23.35 TV-nieuws.

11.00
16.00
16.02
16.30
18.00
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.21
22.00
22.50

ZONDAG
13
JANUARI

14.30 Magister Maesius. Herhaling.
15.00 Herrie met 2B.
15.15 Binnen en buiten.
17.15 0 , Brasil !
18.15 leder zijn zeg.
18.46 Van Pool tot Evenaar. Eksploratiekwis.
19.38 Kortweg.
19.45 TV-nieuws.
20.00 Sportweekend.
20.40 Een mens van goede wil.
21.30 •< La fête » of de uitvinding
van de vrijheid.
22.20 Première-magazine,
23.10 TV-nieuws.

14.00
18.00
18.05
18.30
18 40
19.10
19.33
19.45
20 15

MAANDAG
14
JANUARI

DINSDAG
15
JANUARI

Schooltelevisie.
Colargol,
De familie Partridge.
Tekenfilmtrein.
Nederlands voor...
Sporttribune.
Kortweg.
TV-nieuws.
Je t'aime, je t'aime. Sciencefictionfilm.
21.45 Ten huize van Jan Vaerten,
kunstschilder.
22.35 TV-nieuws.

WIJ ie
ii

18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
20.21
21.40
22.10
22.35
22.40

Kleuterserie.
TV-nieuws.
Sportshow-twee.
TV-nieuws.
Servicespots.
Zeskamp.
Farce Majeure.
Ander nieuws.
TV-nieuws.
Lied van de week.

16.30 Landbouwinformatie.
16.15 Uitzending voor de Arabieren en de Italianen.
17.45 A vos marques.
18.55 Les Wombles.
19.15 Elephant boy.
20.15 Le jardin extraordinaire.
20.45 Ouragan sur le Caïne. Film.
22.45 Acker's club. Jazz.
23.10 TV-nieuws.

13.45 Teleac.
15.00 TV-nieuws.
15.02 Het programma met de
muis.
15.30 Star Trek.
16.20 Schaatsen.
16.55 Toto- en voetbaluitslagen.
17.00 Vesper.
17.30 Wilde ganzen.
11.00 Religieuze uitzending.
18.55 Ti-Ta-Tovenaar.
19.00 TV-nieuws.
19.05 Dirigentenportret.
20.00 Alias Smith en Jonas.
20.50 Citroentjes met suiker.
21.40 Brandpunt.
22.30 TV-nieuws.

18.50
18.47
18.50
18.55
19.00
19.25
20.40
20.45
22.45

Woord voor woord.
Vooraf.
l.k.o.r.
Ti-Ta-Tovenaar.
De vloek van Woeste Wolf
Studio sport.
TV-nieuws.
De dagbladpers.
TV-nieuws.

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.15
16.20
17.00

10.45
11.10
12.30
18.45
18.55
19.05
19.30

18.45
18,55
19,05
19,10
19.30
20.00
20.21
21.05
21,40
22.30
22,35

Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
In de soete suikerbol.
De zigeunerprinses.
Tweekamp. Kwis.
TV-nieuws.
Boerin in Frankrijk.
Hier en nu.
Tussen salon en souterrain.
TV-nieuws.
Teleac.

Schooltelevisie.
Pour les « moins douze ».
Seniorama.
Antenne-soir.
La folie des bêtes.
TV-nieuws.
Télé-souvenance.
Arsène Lupin.
Jetons les livres et sortons
dans la rue. Speelfilm.
23.40 TV-nieuws.

Je bent er bij.
Sam-Sam.
Teleac.
Tl-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws,
Toppop.
Tips voor je toekomst.

20.00 TV-nieuws.

17.10
17,50
18.30
19.00
19.30
19.45
20.05
20.35
21.30
23.10

Moderne wiskunde.
Eucharistieviering.
Faire le point.
Concertissimo,
Daktari.
Visa pour le monde. Kwis.
Sportuitslagen.
Cabaret.
Sportuitslagen en kommentaren.
Sept sur sept.
Follies.
Voetbalbeelden.
Antenne-soir.
Les fables de La Fon^talne.
TV-nieuws.
Het sportief weekeinde.
Les grands detectives.
Sang Viennois. Operette.
TV-nieuws.

14.00
18.10
18.30
19.00
19.15
19.45
20.20
20.45
21.40

20.21
21.10
22.10
23.00

Cannon.
Een mens van goede wil
Televizier magazine.
TV-nieuws.

Schooltelevisie.
Colargol,
Het grote koraalrif.
Tenuto. Klassieke koncerten
met jonge virtuozen.
Dierensterren in Hollywood.
Kortweg.
TV-nieuws,
Merijntje Gijzens jeugd.
De tekstielarbeider. Sociaalhistorisch dokumentaire.
Ego. Tekenfilm.
Het Humanistisch Verbond.
TV-nieuws.

11.10
14.00
18.45
19,00
19.05
19.30
20.00
20.20
21.10
21.55
22.45
22.50

Water en lucht.
Je bent er bij.
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-Tiieuws,
Pipo in Marobia.
Volgende patiënt.
TV-nieuws.
Merijntje Gijzen's jeugd.
2 voor 12. Kwis.
Achter het nieuws.
TV-nieuws.
Teleac.

18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.10
21.55
22.20
22.35

Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Voor achten.
TV-nieuws.
Macht en onmacht.
Oorlog en vrede.
Waar gebeurd.
Den Haag vandaag.
TV-nieuws.

14.00
16.45
18.06
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
20.45
22.45

Schooltelevisie.
Moderne wiskunde.
Pour les « moins douze »
TV « F ». Vrouwenmagazine
La pensee et les hommes
Lundi-sports.
TV-nieuws.
Jacques Hustin. Show.
En attendant Godot. Toneel
TV-nieuws.

Jevanjong.
Magister Maesius.
Colargol.
Atelier.
Volksuniversiteit.
Politieke tribune. (CVP)
Kortweg.
TV-nieuws.
Voetbal. Rechtstreekse reportage van Ajax-A.C. Milaan.
22.00 Panorama.
22.45 Macht en onmacht van de
kunst.
23.25 TV-nieuws.

17.00
17,25
10.00
18,45
18.55
19.05
19.50
20.00
20.20
20.30
20.35
22.20
22.45
23.10
23.25

De film van ome Willem.
De giraffe.
Teleac.
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Van gewest tot gewest.
Socutera.
TV-nieuws.
Politieke partijen.
Staatsloterij,
Het beest moet sterven.
Panoramiek.
Studio sport.
Den Haag vandaag.
TV-nieuws.

18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.00
21.25
22.00
22.25
22.30

Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Nederopzien.
TV-nieuws.
Operettekoncert in studio 1.
Van onderen.
Panorama-woensdagshow.
Kenmerk. •
TV-nieuws.
Teleac.

14.00
16.45
18.25
18.55
19.00
19.15
19.45
20,15
21.05
21.50
22.55

Schooltelevisie.
Feu vert.
Allo les jeunes.
Le manége enchanté.
Antenne-soir.
La folie des bêtes.
TV-nieuws.
Piste.
Situation 74.
Le nouveau cinéma Suisse.
TV- nieuws.

14.00
18.00
18.05
18.30
19.10
19.35
19,45
20,20
21.10
21.55
22.05
22.35

WOENSDAG
16
JANUARI

Teleac.
TV-nieuws.
Bibelebons.
Stuif-Es-ln.
Schaatsen.
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Wie van de drie ?
Het ziekenhuis. TV-spel.
TV-nieuws.
« Wie-Kent »-Kwis.
Avro's sportpanorama.
TV-nieuws.

16.30
17.25
17.55
18.00
18.53
19.20
19.35
19.45
20.10
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DONDERDAG

17
JANUARI

14.00
18.00
18.05
18 30
19.08
19.35
19.45
20.15
20.45
21.55
22.35

Schooltelevisie.
Coiargol.
Black Beauty.
Singe Sange Jo.
China vandaag. Dokumentaire.
Kortweg.
TV-nieuws.
Wachtwoord.
Bij het doodsbed. Drama
Première.
TV-nieuws.

11.10
11 35
18.45
18.55
19.05
19.15
19.45
20.00
20.21

Biologie in de brugklas.
Sam-Sam.
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Beertje Coiargol.
Zwijgen is goud.
Popeye.
TV-nieuws.
Berichten uit de samenleving.
20.35 All in the family.
21.00 Niet schieten FBI.
21.45 De zaak van de broers Na-

21.00
21.20
23.00
23.15
23.30

Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Koffiebar.
Nasleep.
Bunschoten-Spakenburg
zingt.
Nader bekeken.
De beslissende vraag.
Met woorden en muziek
Den Haag vandaag.
TV-nieuws.

14.00
18.10
18.30
19.00
19.15
19.45
20.15
20.20
21.55
22.40

Schooltelevisie.
Pour les « moins douze
Yoga.
Antenne-soir.
La folie des bêtes.
TV-nieuws.
Contacts.
Les patates. Speelfilm.
Le carrousel aux images.
TV-nieuws.

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.20
20.21
21.40
23.00

Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Zorro.
Ben je rot ?
TV-nieuws.
Service-spot.
Zevensprong.
Hec Ramsey.
TV-nieuws.

14.00
18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.20
21.20
22.10
22.45

Schooltelevisie.
Pour les « moins douze ».
Sept sur sept.
La pensee socialiste.
Film.
TV-nieuws.
Fa its divers.
Les rues de San Francisco.
Pelleas en Melisande. Ballet
TV-nieuws.

18.45
18.55
19.05
19.25
20.20

ves.

23.15 TV-nieuws.

VRIJDAG
18
JANUARI

14.00 Schooltelevisie.
18.00 Coiargol.
18.05 Filmmuseum van de schaterlach.
18.20 Volksuniversiteit.
18.50 Dokumentaire.
19.20 Ziet u er wat in ?
19.33 Kortweg.
19.45 TV-nieuws.
20.15 De familie Ashton. Ie aflevering van een nieuwe TVreeks.
21.10 Konfrontatie.
21.55 TV-nieuws.
22.05 Attila. Eerste voorstelling in
België van deze Italiaanse
film.

10.45
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.21
21.35
22.55
23.20

Water en lucht.
Ti-Ta-Tovenaar.
TV-nieuws.
Het ziekenhuis.
Mash.
TV-nieuws.
Columbo.
Een leven in beeld
Uit de kunst.
TV-nieuws.

Merijntje Gijzen, de familiefoto van de Partrige's en Let, het zwakbegaafde meisje u i t « Een mens van goede w i l ».

12 JANUARI 1974

WIJ II
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lUIIK
VAN DAG...

^ ^ Het kleine milieu
^ ^ van de -vielertport
weerspiegelt' op een verbazende en perfekfe wijze de wantoestanden uit
onze moderne massakonsumptiemaatA ^
schappij.
^ ^

MAANDAG
De Vlaamse TV wijdt in één kwartier en op de gewone diepgaande
wijze een « studie » aan de sportopleiding in Oost-Duitsland, en
vraagt zich bezorgd af hoe wij het
aan boord zouden moeten leggen
om ook zo'n massa sportvedetten
te laten vormen in onze scholen.
En wij, stompzinnig als altijd, vragen ons af of wij niet beter zouden gaan uitzien naar middelen om
meer en betere geleerden, kunstenaars, politici en dergelijke te
vormen.

j. e. daele

LOTTREKKING
Sedert een jaar of twee is men
bezig uit te maken welke natio
nale voetbalploegen waardig zijn
deel te nemen aan de eindronde
van de wereldbeker, dit jaar in
Duitsland
Twee landen waren
.. d'office •> aangeduid
Brazilië,
overwinnaar in 1970, en WestDuitsland, inrichtend land Dan
werden uit 8 Europese reeksen 8
deelnemers aangeduid (Zweden,
Italië. Nederland, Oost-Duitsland,
Polen Bulgarije, Schotland en de
overwinnaar van de match Spanje-Joegoslavie)
In Zuid-Amerika
kwamen uit 2 reeksen twee deelnemers
Uruguay en Argentina
Een onvolledige Europese en een
onvolledige
Zuidamerikaanse
leeks moesten samen een elfde
deelnemer aanduiden Dat werd
Chili (waartegen de USSR de beslissende wedstrijd weigerde te
betwisten)
Uit
Azie-Oceanie
mocht ook een deelnemer komen,
en dat werd Australië CentraalAmerika wordt vertegenwoordigd
door Haiti, en Zaïre tenslotte
bleek de sterkste
Afrikaanse
ploeg te bezitten Samen dus zestien ploegen Voor wie graag in
politieke blokken rekent
5 of 6
uit West-Europa 3 of 4 uit OostEuropa 5 uit Amerika en 2 uit
de rest van de wereld
Eens de zestien deelnemende landen gekend, moesten er vier reeksen van vier ploegen samengesteld worden Dit gebeurde door
lottrekking, maai dan door lottiekking zoals gebruikelijk in de
voetbalwereld
Men steekt het
lot een stevig handje toe, opdat
bij voorbeeld van de eerste dag
af geen twee kanshebbers op de
eindoverwinning tegen elkaar zouden moeten uitkomen
Het resultaat van al die ingrepen
was
— reeks
1
West
Oost-Duitsland (dus
lijk tegen elkaar als
nend gaat worden
einde toe), Chili en

Duitsland,
onmogehet spannaar het
Australië

5

DINSDAG
Wij beginnen het nieuwe jaar met
Eddy. De mannen van de Waalse
televisie hadden inderdaad de
schitterende attentie op klokslag
twaalf Eddy en Claudine, gevat in
een hartje van sneeuw, op het
niet gewaarschuwde publiek los
te laten met « meilleurs voeux ».
En voor de Vlamngen die daar
prijs zouden op stellen « la même
chose », want onze Vlaamse zender had er niet aan gedacht dat
ook « ons volk » naar Eddy snakt.
Miei weert zich ook in de veldlopen. Hier zien we h em bij de start te Leefdaal, waar hij het nipt zou halen
voor Van Mullem.
— reeks 2 : Brazilië, Spanje of
Joegoslavië,
Schotland
en
Zaïre.
— reeks 3 : Uruguay, Nederland,
Zweden en Bulgarije.
— reeks 4 : Italië, Polen, Argentina en Haïti.
Zoals men ziet
de teoretisch
sterkste ploegen netjes verdeeld
over de verschillende reeksen, de
teoretisch zwakste ploegen eveneens, de Amerikaanse ploegen
ook al, en de Oosteuropese ploegen nog een keer.
Het komt ons allemaal nogal begrijpelijk voor. Behalve één ding •
waarom men dat een lottrekking
noemt.

BRAVO
Men kan altijd reklameren natuurlijk, ook op wat de Vlaamse
en Franse besturen voor sporten openluchtleven
(Bloso en
Adeps) presteren Maar wij vinden toch dat die diensten goed
werk leveren, en wij hebben dat
in het verleden al meermaals gezegd Van Vlaamse zijde kennen
WIJ bij voorbeeld de verschillende

6

7

8

9

10

initiatieven, zoals nu Sport -f,
om de massasport te bevorderen.
Van Waalse zijde was er niet zo
Ifang geleden een grootscheepse
proef, waaraan duizenden mensen deelnemen, om de mensen
tot de wandelsport te lokken. En
nu wordt hetzelfde gedaan voor
de skisport. Allemaal goede initiatieven, die ook eens een applausje verdienen.

DE ZOVEELSTE
En te Leuven werd nog maar
eens een oud-renner veroordeeld.
Zijn naam doet hier niets ter
zake. Wij beschouwen hem als
een zieke. De feiten zijn al van
de banale soort : stelen en vervalsen van doktersvoorschriften
om aan « stimulerende » middelen te komen Een jongen dus die
in de heerlijke wielersport verslaafd is geraakt aan dopmgsprodukten, en nu de gekste dingen
doet om nog steeds aan die produkten te komen Een jongen zoals er ongetwijfeld veel zijn.
•< De » sport pleegt dan te zeggen • de sport zit er voor niks
tussen, hij is geen koereur meer

Dat dit zo stillekens-aan een
redenering wordt die het zelfs
bij de meest verblinde wieler-fan
niet meer doet, is duidelijk. Dat
er iets moet op gevonden worden, mede met het oog op de
toekomst, eveneens.

WERKGELEGENHEID
Hier zijn al een paar keren eerder alarmerende berichten verschenen over extra-sportieve firma's die zich uit de wielerkompetitie terugtrekken. Er mogen nu
ook eens een paar verheugende
mededelingen bij Een eerste is
dat Ton Vissers na een paar mislukte pogingen er toch zou in
geslaagd zijn een sponsor te vinden, en dus met een ploeg aan de
meet zal staan Een tweede, dat
Flor van Vaerenbergh nog een
partner meer heeft gevonden —
hij had er al twee — en dus normaliter een kapitaalkrachtige formatie zou moeten aanvoeren Wat
er ook van zij, voor enkele koereurs die anders met een weinig
renderende witte trui hadden
moeten aantreden, is de dreiging
van « den dop » alweer voor een
jaartje uitgesteld

OPGAVE 86

6) Muzieknoot - Hij die pijn
heeft.
7) Konstruktief speelgoed Groot-Britannië.
8) Draf.
9) Drie klinkers - Gemeente
nabij Deinze.
10) Topwerver . Vertaler.

HORIZONTAAL
1) Lieve hemel.
2) Eén van de Balearen Soort hert.
3) En andere - Vaartuig.
4) Zo dadelijk.
5} Loot - Twee klinkers.
6) Onbezonnen.
7) Eden - Dubbele medeklinker.
8) Vorm van . REDDEN » Jongensnaam.
9} Zangstem - Zelfkant - Nederland.
10) Psalter.

VERTIKAAL
1) Obstakel.
2) Getij - Bijbelse figuur Chinese maat.
3) Strijk van de ploeg -Voor.
zetsel.
4) Bijbelse figuur - Voertuig.
5) Familielid - Kustgemeente.
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WOENSDAG
De Belgische sportjoernalisten
roepen Eddy wan hierboven voor
de vijfde achtereenvolgende keer
uit tot Belgisch sportman van het
Jaar. In de mening dat wat Merckx
op zo merkwaardige wijze bedrijft
alles is behalve sport, denken wij
dat de sportjoernalisten gehandeld hebben uit een drang waaraan zij niet konden weerstaan. De
drang namelijk om, publiciteitsjongens onder elkaar, een kollega te
bekronen.

DONDERDAG
Een nogal komieke boksmeeting
in Brussel. Daar was de definitieve doorbraak aangekondigd van
een klein bataljon rijzende sterren. De meeste van die rijzende
sterren bleken dat echter niet te
weten, want zij kwamen niet opdagen. En zij bleken nog goed gedaan te hebben ook, want er was
ook geen boksring aanwezig. De
meeting werd dan maar afgelast.

VRIJDAG
Naast andere berichten komt uit
Israël de mare dat de voetballers
terug de trainingen van hun klub
mogen bijwonen. De sjotters die
onder de wapens zijn moeten echter
hun volledige
uitrusting,
schietstok en al, meenemennaar
de training om in geval van alarm
dadelijk paraat te zijn. Wat niet
gezegd werd : mogen de piotten
die niet voetballen zich ook hiel"
of daar gaan amuzeren, zij het
met heel de uitrusting op de bult?

ZATERDAG
De gazet vertelt over een voetballiefhebber die met een geladen
geweer de scheidsrechter en de
« vijandige » verdediging net zolang in bedwang hield tot zijn favorieten, Citta Giardino, zeven
doelpunten hadden aangetekend.
Toen de politie verscheen was de
man met het geweer al lang buiten schot, en de overwinning voor
zijn geliefde klub binnen schot.

ZONDAG
OPLOSSING 85
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

E M B R R pFOO N
^E R R É É l R nMM O
^L R C H E N B O 0 K
^ K l B O C H o L TH
= R) 1 E • H E L M B B
» o l T O O M f l • N fl
PHNB S NE L
«E
• P L fl M Pi
T Rn 1NE H
'E
"T 1 M M E R M R N S

^1
^1

1

Joepie, wij mogen weer met ons
autootje naar de voetbal, en ons
vóór de match al een half uur
dood ergeren omdat « die ezels »
geen enkel plaatsje hebben vrijgelaten om het ding achter te laten. En volgende week gaan wij
weer te voet. De kwestie is maar
dat, als men dat sisteem van een
zondag met een zondag zonder
behoudt, het altijd dezelfde klubs
zijn, of ongeveer, die op autoloze
zondagen thuis moeten spelen, en
dus minder centen opvegen. Lijkt
ons in strijd met de grondwet.

...TOT DAG

TWEE RIEMEN ONDER 'T HART

ARBEIDER NR ÉÉN
Arbeider nr 1 en pionier van het eerste uur, Walter Kunnen,
heeft met zijn medewerkers dit bouwbedrijf uitgebouwd tot een
groot bedrijf... groot in omvang en groot in stijl.
We vroegen aan Walter Kunnen welk doel hij zich stelde, toen
hij 25 jaar geleden startte.

Een wandeling in en om het bouwbedrijf steekt je twee riemen
onder 't hart. De heer Steyaert uit St.-Amandsberg, die het
vanzelfsprekend vindt ook nog een tweede keer met Kunnen
te bouwen, is niet de enige. Honderden brieven stralen tevredenheid uit. In de brief van het echtpaar
Ceulemans-Vingerhoeds
lezen we dat hun beide ouders reeds met Kunnen bouwden,
en het dus voor de hand lag...
Het onwaarschijnlijk vertrouwen van zovele mensen blijkt achteraf vanzelfsprekend.
Geen barsten, geen scheuren, geen vochtige kamers of buitensporige verwarmingskosten, zoals in vele weggeefhuisjes.
Isolatie zie je niet zitten, maar je merkt vlug als ze er niet
zit.
Voor de ongelukkige koper helaas te laat.
Een eeuwige lente of een nieuwe regering kan Kunnen niet
aanbieden, maar wel een behaaglijke bescherming tegen regen
en wind, tegen zomerse hitte en winterse koude.
Dat Kunnen geassocieerd wordt met kwaliteit — en vooral het
betere kliénteel doet beroep op Kunnen — betekent voor alle
stafmedewerkers en arbeiders een pluim op de hoed, temeer
daar de prijzen nog steeds lager liggen, dan wat men in ons
land en elders, voor dergelijke kwaliteit doorgaans dient te
betalen.

/

MENSEN DIE HET DOEN
W. Kunnen:
Wij hebben de laatste 25 jaar zo hard en hardnekkig gewerkt,
dat wij niet eens opgemerkt hebben wat wij allemaal hebben
gedaan en opgebouwd. In feite zijn wij steeds beneden onze
verwachtingen en doelstellingen gebleven. WIJ hebben ook fouten gemaakt, maar wij hebben DRIE goede punten gehaald:
/ . Wij hebben gepoogd altijd de WAARHEID te zeggen en
dat is in onze sektor niet gemakkelijk. Heel wat mensen willen
echt bedrogen worden. Zij lenen maar al te gemakkelijk hun
oor aan bedriegers, die steeds méér beloven dan achteraf —
door wie dan ook — kan waar gemaakt worden.
2. Wij hebben ook steeds de DROOM van de kliént geëerbiedigd zonder zijn middelen te misbruiken. Nooit hebben wij seriebouw of minderwaardig werk aanvaard.
3. Tenslotte hebben wij, telkens ergens iets misgelopen was,
de gevolgen van onze stommiteiten steeds vrijwillig gedragen.

Het Algemeen Bouwbedrijf Kunnen heeft in haar schoot een
groep stafmedewerkers en specialisten verzameld, die de klant
daadwerkelijk bijstaan. Van meet af aan werken architekten
(de keuze is vrij) tekenaars en rekenaars samen met de voorlichtingsdienst, daarna komen de werfleiders, kondukteurs, meestergasten en arbeiders. Een grote gezellige troep, een ernstig en
betrouwbaar team.
De bedrijfsfilosofie, zo kernachtig uitgedrukt in de slogan ,,More
heart! More brains": blijkt vruchtbaar.
Regelmatig worden kaderdagen ingericht voor alle stafmedewerkers uit de verschillende provincies. Alle problemen worden
dan gezamenlijk besproken en ervaringen worden uitgewisseld.
„ D e kracht van vier bouwbedrijven in één. De buitengewone
kracht schuilt in het feit dat de ene helft van de stafmedewerkers
en arbeiders meer dan 15 jaar bij ons werkt en dat de andere
helft jonger is dan vijfendertig. Het algemeen bouwbedrijf Kunnen is een gelukkige kombinatie van gedegen ervaring en jong
geweld... en dat houdt een bedrijf fn

Dat verklaart de prettige relaties met onze klanten, die achteraf
doorgaans goede vrienden en overtuigde propagandisten worden.
Zo zijn wij stilaan een middelgroot en gekend bedrijf geworden.
Wij profiteren thans van de onberispelijke naam en de ernstige
reputatie die langzaam is gegroeid.
Er zijn zelfs bepaalde ,, betere kringen'' waar het goed staat
metdeN.V.A.B.K.
te bouwen. Wijfedereren, zoalseen beroemd
architekt onlangs zegde ,, oudmodische degelijkheid en e r n s t ' '
met „zeer vooruitstrevend dynamisme".
Nee, volmaakt zijn wij niet. Maar wie de moeilijkheden kent,
waarmee wij moeten worstelen — wij hangen af van mensen!
— zal grif toegeven dat een zaak met ons geen tegenvaller
is, geen avontuur, en dat er uiteindelijk voor een gewone prijs
buitengewone prestaties worden geleverd.

'^"•^^^^

ALG E

BOUWBEDRIUF

KUNNEN

tttetiseti i/vaarop je kati boui/veti
ANTWERPEN
Meir 18
03/31.78.20

GENT
LEUVEN
Ondevhergen 43
Brusselsestr.33
09/25.19.23
016/337.35

600 ARBEIDERS

GENK
Winterslagstr. 22
011/544.42
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SCHOOLPAKT

DE SCHOLEN
WORDEN POLITIEK OPGEDEELD
De onderwijswet van 11 juli 1973
— door de regering en haar meerderheid destijds bezongen als een nieuw
Schoolpakt — kan in haar belangrijkste materie, te weten de nieuwe Gebouwenfondsen voor gesubsidieerde
scholen, niet van toepassing worden,
omdat de vóór 1 januari 1974 vereiste
rationalisatie en programmatie niet
klaar is gekomen. Als dieven in de
nacht heeft de regering dan maar ^ e n
wetsontwerp door beide Kamers gejaagd om de fatale datum — 31.12 73
— te verschuiven naar een
fatale datum : 31.03.74 !

Het beloofd verslag kwam In ...november. De Nationale Schoolpaktkommissie hervatte haar werkzaamheden
half november 73, dit betekent anderhalve maand vóór de fatale vervaldatum 31.12.73 !
Door de technici van de regering en
haar meerderheid was inmiddels een
slordig werkstuk klaargestoomd met

ralistische of open gemeenschapsschool in het stelsel van de scholen
van vrije keuze.
De kortsluiting tussen BSP en CVP
was volkomen duidelijk. Met de moed
der wanhoop begon de Nationale
Schoolpaktkommissie nog aan een onderzoek van rationalisatie in de sektor
van
het
Lager
Onderwijs...

Alleen de VOLKSUNIE heeft in beide Kamers geprotesteerd tegen dit
gevaarlijk gesjacher met kinderen en
scholen, omdat in de Nationale (verruimde) Schoolpaktkommissie duidelijk is gebleken dat de wil om ernstig
te <
' rationaliseren >• gewoonweg niet
aanwezig is, en vooral CVP en BSP op
vele punten onverzoenlijke standpunten innemen. De schone ziel van
t kind wordt voorwaar op de tafel
gezet.

Van enig verruimen van de schoolautonomie is evenmin sprake. Wel integendeel ! Het fameuze « voorontwerp » voorziet dat iedere onderwijsinrichting moet erkend worden, hetzij
door een Nationale Raad, hetzij door
de katolieke kerk.
En een school die niet erkend wordt
of zulke erkenning niet wenst, kan
wél blijven bestaan, o ja, maar dan
zonder beroep te kunnen doen op een
bouwfonds en met minder toelagen...
« A bon entendeur, salut I >>. Dat zou
dan het lot zijn van de gemeentebesturen die hun gemeenteschool niet willen overleveren aan één van beide
netten.

De verdachte haast waarmee Kamer
en Senaat, enkele uren vóór het kerstreces, verzocht werden om de regering tot 31 maart respijt te geven voor
een rationalisatie- en programmatieplan, steekt wel schril af tegen de verdachte traagheid waarmee de Nationale Schoolpaktkommissie deze hete
materie had aangepakt en behandeld,
ondanks de herhaalde, tijdige en
scherpe protesten van de Volksunie.

De nieuwe onderwijswet voorzag uitdrukkelijk dat de financiële staatshulp
voor het bouwen of verbouwen van
scholen slechts kon worden verleend
op voorwaarde dat op 1 januari 1974
een plan van rationalisatie was goedgekeurd I
De lamgelegde « werkgroep » ad
hoc zou dus onmiddellijk aan het werk
moeten schieten... aldus de verwachting van de Volksunie
en van de betrokken onderwijsmilieus. Maar mis,
man I Aan de vernieuwde Schoolpaktkommissie werd een verslag over de
aktiviteiten van de werkgroepen beloofd tegen half augustus, zodat de
aktiviteiten in september met man en
macht zouden kunnen worden hervat.
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Teoretisch krijgt de «pluralistische»
school haar plaats... Maar praktisch
wordt haar ontstaan moeilijk, ja onmogelijk gemaakt.
Ook van de regionale en lokale overlegstrukturen (onderwijsraden) is geen
sprake. Dit was nochtans een programmapunt waaraan Wilfried Martens, CVP-voorzitter, sterk vasthield...

nieuwe

Laten wij even het tijdschema overlopen : in mei 73 wordt de verruimde
Schoolpaktkommissie (met de VU)
geïnstalleerd en onmiddellijk gaan vier
werkgroepen ijverig aan de slag, o.m.
de werkgroep •• rationalisatie en programmatie ». Half juni 73 wordt plots
een einde gesteld aan deze drukke
aktiviteiten om de regering en de
meerderheidspartijen toe te laten, in
de zuiverste koehandelstijl, een nieuwe onderwijswet te brouwen die dan
nog ais een nieuw Schoolpakt wordt
aangekondigd In de laatste nachtzittingen van juli 73 wordt deze zeer
onvolmaakte wet door beide Kamers
gejaagd. De VU stemt tegen, omwille
o m van de blijvende diskriminatie
ten nadele van het vrij onderwijs !

Het is duidelijk dat aldus niet alleen
de Belgische wetten (o.m. de Gemeentewet) zouden worden geschonden,
maar dat ook internationale konventies
(o.m. de Europese Konventie over de
Rechten van de Mens) in het gedrang
komen.

En waar zit hierin de rationalisatie ?
Nergens. En de vrijheid ? Nergens.
En de samenwerkende verdraagzaamheid ? Deze wordt niet alleen onmogelijk gemaakt, integendeel, de schoolstrijd wordt als een dodelijke virus
overgeplant in de gemeentepolitiek.
Op
10 januari zou de
Nationale Schoolpaktkommissie haar werkzaamheden hernemen. Bij een eventueel akkoord over een rationalisatieplan moet een regeringsontwerp van
wet dan nog naar Kamer en Senaat...
Wat de leukerds van de meerderheid niet heeft belet plechtig te stemmen over een nieuwe vervaldatum :
31 maart !

de pompeuze titel : « Voorontwerp van
wet ter bevordering van de samenwerking, de programmering en de rationalisering in het schoolwezen ».
De tekst zelf was nog hachelijker
dan de titel I Dit stuk moest dan in
6 weken tijds een wet worden, zoniet
bleef de onderwijswet van 11 juli 73
zonder nuttig gevolg.
Half december — na vele uren en
dagen palavers — bleek dat geen
woord, geen syllabe, geen komma
noch punt genade vond bij de leden
van de Nationale Schoolpaktkommissie... Nóg sterker ; minister Toussaint,
PLP, franstalig minister van Nationale
Opvoeding wees de voorgelegde teksten boud van de hand... Hij had er
niets mee te maken..
Dank zij de VU en de PVV kon althans één voorlopig akkoord worden
bereikt over het opnemen van de plu-
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Maar het fameuze « Voorontwerp »
is gevaarlijk genoeg om met voorzichtigheid en aangescherpt wantrouwen
de evolutie te volgen. Want niet rationalisatie (wie wil dat niet ?) wordt
nagestreefd, maar wél een politieke
machtsgreep op de kinderen en de
scholen !
BSP én CVP streven er naar slechts
twee onderwijsnetten over te houden ; van de ene kant, het neutraal
onderwijs, van de andere kant, het
filosofisch
georiënteerd
onderwijs.
Lees : socialistisch en katoliek onderwijs. Onze honderden bloeiende gemeentelijke en provinciale scholen
zullen « kleur » moeten bekennen. Wat
betekent dat ? Dat zij volgens een
procentuele aanwezigheid van neutraal- of katoliek-gediplomeerde leerkrachten bij één of ander net zullen
worden ingelijfd !

Van samenwerking kwam in 't voorbije jaar niets in huis, zelfs niet op het
zo voor de hand liggende terrein van
het hoger technisch onderwijs. Duizenden technisch ingenieurs, honderden leerkrachten, meer dan vijftig
hogere technische scholen leven nu
al jaren in onzekerheid.
Omdat er geen ziel, geen ware gedachtenwereld schuilt in de machthebbers van vandaag.

maurïts coppieters,
senator.

