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VOOR DE BRT IS DE
VLAAMSE BEWEGING LOUTER FOLKLORE
w i j zullen wel niet de enigen zijn
in Vlaanderen die zich zondagavond grondig geërgerd hebben
aan de TV-berichtgeving (BRT)
over de incidenten bij de première
van Bert Verhoye's betwiste toneelstuk over de figuur van Verschaeve. Velen hebben zich geërgerd aan het vertoonde fragment uit dit toneelstuk omdat zij
het aanvoelden als goedkope en
wansmakelijke spotternij met de
tragiek van een hele IJzergeneratie. Wij hebben ons echter vooral geërgerd aan het feit dat de
TV-nieuwsdienst aan dit opgeschroefde fait divers gemeend
heeft een aandacht te moeten besteden die buiten elke verhouding ligt.

Cent, 27 en 28 september

EEUSTE VLAAMS KONGRES
OVER GROENVOORZIENING
Onder het voorzitterschap van prof. dr.^ M. Van Miegroet gaat te Gent
op 27 en 28 september a.s. het eerste Vlaams wetenschappelijk kongres over groenvoorziening door. In het kongresmotto staat de bedoeling duidelijk verwoord : • naar een groenstrategie voor Vlaanderen ».
De wetenschapsmensen zijn kennelijk van oordeel dat er nu genoeg
gepraat is over het nut van een groene omgeving voor de mens, en
dat het nu hoge tijd is om een beleid uit te stippelen dat gericht is
op de toekomst.
Een groot aantal eminente deskundigen heeft meer dan een jaar gewerkt aan de voorbereiding van dit wetenschappelijk kongres. Uit hun
werkzaamheden werd een lijvig kongresboek van 488 pagina's geboren.
Het bevat de wetenschappelijke rapporten van elke sektie. Deze referaten, 24 in totaal, zijn het resultaat van werkvergaderingen en diskussies waaraan 247 specialisten uit de universitaire wereld, de openbare
en privé-sektor, de natuurvereniglngen, de stedelijke plantsoendiensten
enzomeer hun medewerking verleenden. Dit verslagboek omvat een
synthese van de huidige kennis Inzake de behandelde problematiek, en
geeft suggesties over de te volgen beleidslijnen. Aan allen die, op
gemeentelijk, provinciaal en nationaal vlak met milieubeleid en vooral
groenvoorziening te maken hebben van harte aanbevolen.
Reeds nu staat het vast dat er voor dit eerste wetenschappelijke
• groen »-kongres een grote belangstelling bestaat in talrijke middens.
De inschrijvingsprijs is 1000 fr per persoon (kongres-verslagboek inbegrepen). Wie verdere inlichtingen wenst over dit wetenschappelijke
plonlerskongres Inzake groen, richte zich tot de « Vereniging voor
Groenvoorziening », Geraardsbergsesteenweg, 123, 9231 Gontrode. Tel.
091/52.21.13.

Dat men ons niet kome overdonderen met het grote argument dat
het hier om een uitermate belangrijke zaak ging, om de vrijheid van
mening, fundament van onze demokratie, enzoverder, enzovoort.
Een paar weken geleden heeft onze Antwerpse toneelmedewerker
daarover de mening van onze redaktie neergeschreven in dit blad,
klaar en duidelijk. Maar wij wensen ons toch ook niet te laten
opjutten door een of andere clevere jongen die op schandaa1-publiciteit uit is en door sommige
geëxalteerden die het moeten
hebben van een grote bek of
grote woorden. De BRT-nieuwsdienst blijkbaar wel.

hebben ook nogal koeltjes aangekeken tegen de twee TV-werkstukken (I) onlangs op de Vlaamse TV die ons een beeld moesten
geven over de huidige Vlaamse
beweging en wat de jongeren
daarover denken (« Waarom ik
met van Maerlant juich »). De
hele werkwijze en de keuze van
de deelnemers gaf je als insider
van de Vlaamse beweging vandaag, het stellige gevoel dat hier
bewust aan beeld-vertekening gedaan werd. In de ogen van de programmamakers is de hele Vlaamse beweging blijkbaar louter folklore van een bedenkelijk allooi
bovendien.
Ach, een mens zou over al zo'n
zaken luchtiger kunnen heenstappen als je bij diezelfde Vlaamse
TV geregeld kon rekenen op de
nodige aandacht voor de hele problematiek waarmee de Vlaamse
beweging zich inlaat. Voor de
konkrete noden van de Vlaamse
mensen op die terreinen waar zij
als Vlaming in de verdrukking ko-

men. Maar zoiets is kennelijk teveel gevraagd. Wanneer brengl
de Vlaamse TV eens een aantal
goedgemaakte enquêtes over de
Brusselse toestanden (de ziekenhuizen bijvoorbeeld), over de verfransende grondspekulaties rond
Brussel, over de taaitoestanden
in het Vlaamse bedrijfsleven sinds
het dekreet, over de bijna hopeloze strijd van de Vlamingen in het
Komense en in de Voerstreek,
enzomeer ? Als de Vlaamse TV
zich echt eens wil gaan interesseren voor de Vlaamse beweging,
dan ligt de interessante stof zó
voor het rapen. Maar daar blijven
ze liever af, want dèt is te « politiek » en het is een materie die
hun broodheren uit de establishment-partijen niet welgevallig is.
Dus blijven ze de Vlaamse beweging maar liever folkloristisch bekijken en identificeren met onooglijke en niet-representatieve
qroepjes. Van den Bussche, Hemmerechts en Bal moeten er maar
eens over nadenken.

HANG ZE VOOR UW RAAM
de affiche op p. 24 in dit nummer bedoelen we.
Je kan ze ook achterin Je wagen ophangen. Zo zien vrienden
en tegenstanders dat de jubilerende Volksunie overal over
sympathisanten beschikt, die ronduit voor hun opinie willen
uitkomen.

Onze ergernis naar aanleiding van
de berichtgeving over die teater
rel is geen alleenstaand feit. Wij

MIRAGES EN MILJARDEN

YDB WAS NIET TE STEENOKKERZEEL.
Dank zij « Het Laatste Nieuws » werd een tipje opgelicht van de
sluier die het Mirage-dossier van minister Vanden Boeynants tot nog
toe bedekte. De bewindsman sloeg ongewoon hard terug in een woedend « recht op antwoord ». Mef dat alles weten we nu toch reeds
dat de uittredende regering Leburton de betrekkingen met de Dassaultfabrieken als - een lopende zaak » heeft beschouwd, en dat het Ekonomisch Kernkabinet aan de ministers Vanden Boeynants en Van Elslande opdracht gaf een brief te schrijven waaruit alleszins voor de
• Mirages » een grotere belangstelling dan voor eender welk ander
vliegtuigtype viel af te lelden.
Was de brief een bestelling ? » Neen » zegt Vanden Boeynants nu.
' Neen » zei het ministerie van Buitenlandse Zaken reeds zes maanden geleden, nadat de VSA-ambassadeur te Brussel tegen de gang
van zaken geprotesteerd had. Alvast een zeer ongewone démarche...

TERWIJL
IN STEENOKKERZEEL
We schreven, in die verwarde dagen, « 28 maart ». De verkiezingen waren pas achter de rug.
Leo Tindemans trachtte een re-

gering op een nieuwe basis tot
stand te brengen.
Noch hij, noch Willy De Clercq
wenste met de vroegere ploegmaten te vergaderen.
De voortgezette bijeenkomsten
van de gevallen regering-Lebur-

ton deed hun geen genoegen.
Men moet er de toenmalige pers
maar op nalezen.
De indrukwekkende ploeg Juristen waarmee minister Vanden
Boeynants zich pleegt te omringen, en waarmee hij de dag- en
week-bladenredakties
schrik
tracht aan te jagen, zal ons niet
beletten te schrijven dat we de
« Mirage «-periode van einde
maart hoogst bevreemdend vinden.
Hoe komt het dat de anders zo
snuggere Dassault de brief van
Vanden Boeynants « verkeerd »
heeft verstaan en er op repllkeerde met een woord van dank
voor « de bestelling » ? Heeft
Vanden Boeynants hem dadelijk
op de vergissing gewezen, en zo
(lees door biz. 3)
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Exclusief In "WH" mengi

MEEBRENGEN A.U.B.
KOSTUUM BON V A N 1000 F
Geldig op alle herenkostumen behalve Mister M en

SUCCES KLEDING

Mister M de luxe.
1000 F
Naam
Straat

MEYERS

Plaats
S kaart korting natuurlijk niet geldig ! ! !

SUPERAANBIEDING HERENKOSTUUM
1000 stuks In 60 maten in voorraad

3995 F — 1000 F Bon = 2995 F

Super ESKAN
geschenkaanbiedingen van
de nieuwe
wintercollecties
ff

maar de "Wl|
meebrengen AUB

1000 HERENOVERHEMDEN
495 F

NU

300 F

2000 MISTER M KOSTUMEN a 2500 F
ESKAM PRIJS
OOSTENRIJKSE JAGERSLODEN
voor DAMES - HEREN en KINDEREN
luxe afwerking - gewaarborgd originele Tyroler loden
Alle maten :
HEREN : 1850 F
DAMES : 1850 F
KINDEREN vanaf 1000 F
Partij T U N I E K E N en BLOEZEN voor DAMES
299 - 350 - 395 en 499 F — ver beneden de waarde ! ! !
SPECIALE A A N B I E D I N G
SPORTVESTONS HEREN

aan 1500 F

LUXE DAMESMANTELS in zuiver wollen SHETLAND
Alle maten
N U 2680 en 3000 F
Seizoenprijs : 3500 en 3995 F

Wocht niet tot het koud wordt
Wunt don Is het met
deze prijzen voorbl)!!!
DEZE PRIJZEN CELDEN ENKEL ZOLANG HET STILLE SEIZOEN DUURT. W i j houden ons het recht voor
deze rekiameprijzen stop te zetten ! !

DUS : niet wachten maar direct van profiteren. Het is
enkel omdat het nog stil seizoen is en we graag steeds
veel klanten in huis hebben dat we speciaal voor U
deze PROMOTIEVERKOOP organiseren. Maak er dus
gebruik van.

D U I Z E N D HERENBROEKEN
Ook grote maten - Modern en klassiek
Model : 695 en 850 F

ESKAM.

Dit Zijn slechts
enkele voorheelden
Ho zijn er hij SKN
gouden koopjes te doen
Koffie en Stella In de Bar
N U GRATIS voor de « WIJ-LEZERS »

DE GROTE M O D E S P E C I A L r S T
A. DE L A N G L E S T R A A T 4 - 1 0
OPEN ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 20 UUR
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ZATERDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR
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MAANDAGEN, ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN

AmAiïï&ï
VDB WAS NIET IN
STEENOKKEHZEEL...
Cvervolg van biz 1)
ja, in welke termen en wanneer ?
In afwachting van een opheldering, geven we er ons nu nog
beter rekenschap van dat de
geest van sommige Belgische
politici elders dan in Steenokkerzeel en alleszins niet bij Tindemans' pogingen voor de vorming van een nieuwe regering
verwijlde in die gedenkwaardige
dagen. Men zal de geschiedenis
van Steenokkerzeel en Lambermont nog eens moeten herschrijven. Er is toen door sommigen
nog over wat anders getobd dan
over de gewestvorming en over
de persoonlijke inschrijvingsrechten van de franstaiige minderheid in de Brusselse randgemeenten I

BESTELLING
GEEN « LOPENDE ZAAK »
Wat er ook moge gebeurd zijn :
niemand zal durven beweren dat
een verbintenis jegens Marcel
Dassault inzake een miljardenaankoop als een lopende zaak
kan beschouwd worden. Minister
Vanden Boeynants, zo gesteld op
zijn politieke maagdelijkheid (!)
zal er best aan doen, om alle
dubbelzinnigheid
te
vermijden,
aan het parlement mededeling te
doen van de met Dassault gevoerde korrespondentie. We beschuldigen hem van niets en
evenmin koesteren we verdenkingen tegen hem.
Maar men dwingt aan een land
dat met een galopperende inflatie worstelt geen bijkomende uitgaven van dertig miljard frank op
zonder een gedetailleerd dossier
ter verrechtvaardiging voor te
leggen I

WELKE VLIEGTUIGEN ?
HOEVEEL EN WANNEER ?
Ook indien op 28 maart de uittredende regering geen verbintenissen aanging die haar bevoegdheden overschreden, blijft het
ons ergeren dat niet véél vroeger de aankoop van nieuwe vliegtuigen ter vervanging van de
Starfighters gezamenlijk met de
andere NAVO-landen voorbereid
en behandeld werd in de daarvoor bestaande instanties. Wisten de Nederlandse, Deense en
Noorse kollega's van minister
Vanden Boeynants dat België in
een afzonderlijke briefwisseling
met Dassault, al blijken had gegeven van een wel bepaalde belangstelling voor een zeker type?
Indien die drie reisgezellen van
minister Vanden Boeynants (ze
vergezelden hem op zijn jongste
prospektletochten) onvolledig of

te laat hierover ingelicht werden,
kan dit niet alleen het reisgenot,
maar ook de homogeniteit van
de Europese groep verminderd
hebben.
Er zijn nog andere onopgeloste
kwesties. Naar de juiste funkties
die de Belgische luchtmacht in
NAVO-verband
moet vervullen,
vroegen we al in een vorige bijdrage. Maar wie bepaalde het
aantal vliegtuigen, dat door België moet aangekocht worden ?
Kan het niet met minder ? Werden er geen tegenvoorstellen
door België gedaan ? Is geen
uitstel mogelijk ?
Als nagegaan wordt met welke
uitvoerigheid er soms in het parlement gevraagd en geantwoord
wordt over uitgaven die miniem
zijn naast de dertig miljard die
minister Vanden Boeynants thans
aan het land vraagt, denken we
geen ongelijk te hebben door
aan te dringen op veel meer informatie dan tot nog werd verstrekt.

VERZWAKT
VERTROUWEN
Minister Vanden Boeynants had
tot nog toe de meeval dat in België ook een oppositiepartij als
de Volksunie de grondslag van
de NAVO en van het militaire
beleid in beginsel aanvaardde.
Het zal hem echter niet onbekend zijn dat, in jongerenkringen
bijvoorbeeld het bestaan van dit
bondgenootschap niet als een zo
vanzelfsprekend en verheugend
feit beschouwd wordt. We blijven van mening dat de NAVO
een onvervangbare pijler van
onze veiligheid kan zijn. Maar
men dient er over te waken dat
een toch al wantrouwige en prikkelbare openbare mening niet de
indruk krijgt dat Landsverdediging de kaarten niet op tafel
durft
leggen.
Om
geestelijlc
houdbaar te zijn moet de NAVO
zich bewegen in een sfeer van
openheid, van vertrouwen en van
een totale korrektheid wat betreft de voorlichting van de parlementen en van de openbare
mening.
Wie meent het anders te kunnen
doen in een land dat tot het
Westerse
beschavingstype
behoort, gaat zeer grote moeilijkheden tegemoet. Die moeilijkheden en spanningen zouden dan
jammer genoeg liggen op een
terrein — de buitenlandse en
militaire politiek — waar vrijwel
alle partijen lange jaren tot een
vertrouwvolle consensus geraakt
waren. Het kan minister Vanden
Boeynants' verlangen niet zijn dit
vertrouwen te verzwakken.
H. DE BRUYNE
Senator.

GROEIEND
WANTROUWEN

21 SEPTEMBER 1974

Te Jette, aan de rand van de Brusselse agglomeratie, schiet men goed op met de werken aan het
(Vlaamse) akademisch ziekenhuis van de Vrije
Universiteit Brussel. Deze realisatie wordt een zegen voor de Vlaamse Brusselaars en Brabanders.
In een persnota die wij zopas ontvingen van het
Vlaams Geneesherenverbond wordt Inmiddels vastgesteld dat de taaitoestanden in de Brusselse ziekenhuizen slechts weinig verbeterd zijn en dat de
Vlaamse studenten in die ziekenhuizen nog steeds
niet in het Nederlands kunnen ontvangen en behandeld worden. Volgens de meest recente cijfers
(ministerie van Volksgezondheid) zijn er in de ziekenhuizen van de stad Brussel momenteel slechts
100 Nederlandstalige tegenover 326 Franstalige artsen werkzaam. In de KOO-ziekenhuizen van de andere gemeenten van de Brusselse agglomeratie is
de toestand voor de Vlamingen nog veel slechter
(slechts 9 % ) .

Aangezien de maatregelen die tot nu toe genomen
werden niet doelmatig gebleken zijn, wil het hoofdbestuur van het Vlaams Geneesherenverbond dat
van nu af aan alle vakante betrekkingen In de
Kommissie van Openbare Onderstand van alle gemeenten in de Brusselse agglomeratie aan Vlaamse
kandidaten zouden toegewezen worden, tot de wettelijk voorgeschreven pariteit bereikt Is. Er moeten bovendien meer Vlaamse ziekenhuizen worden
opgericht in de Brusselse agglomeratie, en de hele
geneeskundige infrastruktuur van het huidige arrondissement Haile-Vilvoorde moet verder worden uitgebouwd. In de planning van de ziekenhuizen moet
dit arrondissement beschouwd worden als een volwaardige streek en niet langer als een wingewest
voor de Franstalige Brusselse ziekenhuizen.
Er is werk op de plank voor de regering van Leode-Andere.

MACHTSMISBHUIK VAN DE CVP
IN DE NEDERLANDSE KULTUURRAAD
In het «Volksbelang » (PVV) verscheen een uitvoerig artikel over
de praktijken die de nogal autoritaire en erg op zijn prestige gestelde CVP-griffier er in de Nederlandse Kultuurraad op nahoudt.
Bij het ter perse gaan vernemen
wij nu een echte « kalotenstreek »
die van aard is om de verhoudingen in het bureau van de Kultuurraad grondig te bederven. In dat

bureau zetelen 4 CVP-ers, 2 socialisten, 1 VU-man en 1 PVV-er
(die momenteel tevens voorzitter
is). Van de afwezigheid van een
socialistisch lid (en tegen alle
fair-play in) hebben de CVP-ers
nu gebruik gemaakt om — met 4
stemmen tegen 3 • 'n VU-gezinde
sekretaresse te broodroven en
een sanktie op te leggen aan een
PVV-gezind hoger ambtenaar. Het

is een vuile streek, die nog gevolgen kan hebben in de toekomst.
Een oud Vlaams spreekwoord zegt
immers « wie een put graaft voor
een ander... ». Het incident geeft
alleszins te denken over wat alle
andere partijen in Vlaanderen te
wachten zou staan als de « kaloten i> ooit eens opnieuw een onbedreigde meerderheid zouden
verwerven in Vlaanderen.

6 OKTOBER MET TAK NAAR DE VOER !
(samenkomst om 11 u aan station Tongeren)

De regering-Tindemans is nog maar
pas gestart, en daar worden al de eerste spanningen merkbaar binnen dit
nogal heterogene kabinet. Het is duidelijk dat de vijf partijen die het samenstellen elkaar niet bijster vertrouwen. 'De kristen-demokraten en liberalen vragen zich (terecht) af in welke
mate Perin hen zal chanteren, nu zij
zich met huid en haar aan zijn grillen
hebben overgeleverd. De liberalen volgen met een biezonder argwanend oog
het hardnekkige geflirt van een aantal
CVP-ers en van de PSC met de regeringsgeile socialisten. De eerste-minister en zijn partijvrienden zijn anderzijds niet te spreken over het feit
dat de liberalen reeds bij de eerste
serieuze kritiek van de oppositie op
het regeringsbeleid (het anti-infiatiebeleid) teruggrijpen naar hun beproefde taktiek die erin bestaat met een
been 'binnen de regering te staan, en
met het andere erbuiten. En minister
Michel kan er met zijn stakhanovistenijver inzake de samenvoeging van gemeenten voor zorgen dat het wankele
kaartenhuisje van de h. Tindemans
voortijdig invalt. Dat zit er dik in.
Groeit het onderlinge wantrouwen binnen de regering, het wantrouwen te-

genover de hele ploeg en zijn beleid
groeit in Vlaanderen met de dag. Nu
het amen en uit is met de kansen op
een zogenaamde grote verruiming,
komt de ploeg-Tindemans over als
een regering die weliswaar door een
Vlaming voorgezeten wordt, maar feitelijk beheerst wordt door de Walen.
De h. Tindemans beseft immers zeer
goed dat hij als eerste-minister overgeleverd is aan de genade van het
RW en de PSC. Perin zal een eventuele breuk met zijn FDF-bondgenoten
slechts willen wagen als hij de zekerheid heeft dat zijn ministerschap verder voor zijn partij lonend is. En de
PSC houdt de socialistische stok achter de deur. Beide partijen zullen dus
voortdurend boter bij hun vis willen,
en Tindemans zal die moeten leveren
wil hij verder eerste-minister blijven.
Vanzelfsprekend ten koste van de Vlamingen...
Hij zal die slechte « voorlopige • gewestvorming naar de zin van Perin
moeten uitvoeren. Daar drong Wilfried Martens trouwens al op aan. Hij
zal bij de verdeling van alle mogelijke
kredieten tussen Vlaanderen en Wallonië biezonder • begrijpend » moeten zijn voor de Walen. Hij zal geen

poging mogen ondernemen om de
voor de Vlamingen nadelige toestanden in Brussel en Brabant te saneren,
want dan krijgt hij het aan de stok
met de PSC. Vanden Boeynants op
kop.
Dit wordt dus, het kan niet anders, op
Vlaams gebied de regering van het
immobilisme. Op sociaal-ekonomisch
gebied ziet het er al niet veel beter
uit. Dat het met Tindemans op welk
gebied dan ook eens « anders » zou
worden,
gelooft
momenteel
geen
mens meer.

Paul Martens.

WIJ 3

KOMM€riW/^R
Hoe meer de welvaart steeg, des te meer vrouwen er buitenshuis uit
werken gingen...
Honderd jaar geleden was dat anders : hoe groter de armoede, des te
meer vrouwen naar de fabriek trokken.
De paradoksale evolutie van de vrouwenarbeid kunnen we in konkrete
voorbeelden resumeren : terwijl in 1870 moeder-de-vrouw voor de spinmolen stond om een korst brood voor haar al te talrijke kroost bij te
verdienen, zat in 1970 haar betovergrootdochter voor de lopende band of
de schrijfmachine om de auto, het buitenverblijf en de studies van Jan
te helpen bekostigen. De nood van toen maakte plaats voor weelde...
die het gezin slechts kon bemachtigen wanneer een tweede loon binnenkwam.
Toch bleef iets onveranderd iiï de vrouwenarbeid : Eva bleef, naast het
buitenshuiswerk, het huishouden besturen, zodat ze in feite een dubbele dagtaak vervulde, en in haar werkplaats bleef ze de minder-betaalde;
omdat ze vrouw was, verdiende ze nu — evenals toen — minder.
Nochtans was er iets anders : in 1870 verkropte zij haar ellendig lot en
was zelfs boos als de mannen er letterlijk het bijltje bij neerlegden...
in 1970 begon zij zelf tegen bepaalde werkvoorwaarden te protesteren.
Dat niet klakkeloos-meer-aanvaarden van verkeerde situaties op het
« werk » bleek een uiting van het groeiend zelfvertrouwen bij de vrouwen, het was een zelfbewustzijn dat zij verwierven door intensere deelname aan het onderwijs, langs krantenlektuur, gesprekken misschien,
maar ook omdat de tijden grondig veranderden.
Het vrijheidsstreven werd steeds meer onbewust ideeëngoed van de
gewone man, zijn gezellin nam dat steeds meer over, een « vrije
vrouw » werd mode, zij was generaties-lang gekonditionneerd om
« mode » te volgen.
Omdat « vrijheid » steeds meer een massa-inhoud kreeg en terzelfdertijd sterker op de enkele mens inwerkte, voelden de vrouwen steeds
beter aan wat het betekende : onafhankelijk te kunnen optreden. Omdat vrijheid tevens gelijkheid veronderstelt, en de Eva's opnieuw meer
buitenshuis werkten, kreeg de slogan « voor gelijk werk, gelijk loon »
algemeen vat op de vrouwelijke werknemers.

STAKENDE
VROUWEN

ELF JULI OF ELF JUNI
Wat voor het kleinste kind in
Vlaanderen geen probleem is
— nl. dat elf juli onze Vlaamsnationale feestdag is — is dat
voor het Belgisch StaatsbladMoniteur Beige wel. Op 10 juli
j l . publiceerde het Staatsblad
het koninklijk besluit van 5 juli
1974 « betreffende de bevlagging van openbare gebouwen ».
In de Nederlandse tekst lazen
we de Ckorrekte) mededeling, dat
11 juli de nationale feestdag is
en dat er derhalve dient gevlagd
te worden enz. In de Franse
tekst (ernaast) stond echter : 11
juin (juni). En laat het Staatsblad 's anderendaags (op 11
iuli !) een erratum publiceren
in de Nederlandse t e k s t : 11 juli
is fout, 11 juni is juist I...
Het zijn keien, de mannen van
het departement van de (Waalse) minister van Binnenlandse
Zaken én van het StaatsbladMoniteur. Maar dat we nog altijd via vertalers door franstaligen geregeerd worden blijkt
weer eens uit dit datumspelletje.
En nu maar een tweede rechtzetting eisen, anders vlaggen
er wellicht sommige officiële
snuggerds op 11 juni 1975...

VERFRANSER LEBURTON

In de « nationale » wapenfabriek te Herstal werken 2.500 vrouwen, die
zware arbeid leveren : zij behoren tot de « metaalarbeiders », vervullen
werk aan de lopende band. Na de dagtaak kunnen hun mannelijke lotgenoten de smeerolie van hun lichamen in open stortbaden wegzepen.
Daar is voor de vrouwen geen plaats, zij kunnen smerig naar huis. Dit
kleine feit illustreert de ongelijkheid waarin ze zijn verdrongen : om de
evenwaardigheid te verkrijgen, zullen zij in 1966 dertien weken staken.
De metaalarbeidsters werken zowat samen in enkele afdelingen van
de renderendste Belgische staatsfabriek : omdat zij de armen kruisen,
worden hun mannelijke kollega's technisch werkloos.
Een paar jaren later — toen de tweede vrouwenontvoogdingsbeweging
steeds beter op dreef kwam — volgden Vlaamse arbeidsters het Herstal-voorbeeld. Kempische sigarenmaaksters weigerden nog tabaksbladeren te draaien voor hun weigerige Hollandse werkgever. Dit jaar
beleefden we de « kleine » staking in Izegem, waar de vrouwen hetzelfde loon eisten als hun mannelijke kollegas : het bedrijf viel nagenoeg
stil, de mannen en vrouwen werden het grondig oneens over « the heart
of the matter » : de mannen wilden verder werken en de vrouwen
jouwden ze uit bij de entreepoort van de werkplaats.
De frappantste werkonderbreking was die van de Lee-stiksters te SintNiklaas : de meisjes eisten betere werkvoorwaarden, verzetten zich
tegen een wéinig-menselijk werkritme.
Tenslotte gingen de FN-arbeidsters deze zomer terug in staking, acht
jaar na hun « wapenfeit » : zij wilden tien frank meer per uur en betere
werkvoorwaarden. Ondertussen was één en ander veranderd in het bedrijf : mannen en vrouwen arbeidden niet zozeer meer in aparte afdelingen ; om te verhinderen dat de Eva's door een hernieuwde aktie het
gehele bedrijf zouden stilleggen, hadden de beheerders gezorgd dat de
vrouwen in alle afdelingen met de mannen samenwerkten. Maar zodra
de potige dames er de brui aan gaven, moesten ook de heren ophouden : de verdelingspolitiek had niets opgeleverd.
Omdat er net een kollektieve arbeidsovereenkomst was gesloten, en
misschien omdat ze geen zin hadden, weigerden de vakbonden de staking te erkennen. Indien we een resumee zouden maken van de «wilde»
stakingen uit de laatste vijf jaren, zouden we vreemd opkijken : blijkbaar zijn alle vakverenigingen steeds meer in het sisteem vastgeslibd,
hebben zij steeds meer het kontakt met hun werkende leden verloren.
Dit is echter een bij-beschouwing.

Volgens het koninklijk besluit
van 19 oktober 1973 volstaat
één franstalig kind om in de
Voerstreek een uitzonderingsschool (lees Franse school) op
te richten. In een brief aan minister De Croo is de Limburgse
afdeling van de Vereniging voor
Vlaamse
Leerkrachten
(VVL)
van oordeel dat de Leburtonbesluiten van 10 mei, maar
vooral van 19 oktober 1973 aan
de basis liggen van het huidig
versneld
verfransingsproces
van de Voerstreek. Terecht
vraagt de VVL de nietig-verklaring van deze eenzijdige besluiten en de benoeming van nederlandstalige leerkrachten (op 12
leerkrachten zijn er 11 nederlandsonkundigen of onvoldoende met onze taal vertrouwd).

SCHADEVERGOEDING
VOOR
«HONORE GEPLUIMD» ?
Over het bericht dat twintig
RTT-ambtenaren een eis tot
schadevergoeding tegen Baudrin, aangehouden in het RTTschandaal, hebben ingediend,
werd nader vernomen dat aanvankelijk meer dan honderd
funktionarissen dit in blok wilden doen. Juridisch was dit ech-

ter onmogelijk zodat een twintigtal « representatieve » ambtenaren zich persoonlijk burgerlijke partij stelden. Ze doen dit
op grond van de overweging,
dat het slecht beheer van hun
gewezen chef, hen berooft van
het wetelijk voorziene 5% aandeel in de RTT-winst. Wanneer
er verlies is (en dat is bij de
RTT sinds enkele jaren het geval) is er uiteraard geen winstpremie.
Wie enigszins het verloop van
deze zaak heeft gevolgd weet
dat er In het verleden aanzienlijke bedragen als winstaandeel
werden uitbetaald, wat het Indienen van deze in deze sektor
toch ongewone eis, meer dan
verklaart. Intussen wachten we
op het proces Baudrin en de
mogelijke onthullingen, die andere hooggeplaatsten in het gedrang zouden brengen. Er zijn
inderdaad nog andere verantwoordelijken dan alleen maar
zondebok Baudrin !

DURE
TOEGANGSTUNNEL
Naar verluidt zou de tunnel in
de Comminestraat te Brussel,
toegang tot de E5, moeten verplaatst worden om de inplanting van een nieuw EEG-gebouw
mogelijk te maken. VU-kamerlid
Joos Somers vroeg daarover de
ministers Defraigne (OW) en
Van Elslande (BZ) nadere uitleg.
Indien deze geruchten waar zijn
zou het inderdaad nuttig zijn,
te weten wanneer de oorspronkelijke tunnel werd gepland, of
er ten tijde van de planning niet
kon voorzien worden dat een
nieuw EEG-gebouw op die plaats
zou opgetrokken worden, hoeveel de nieuwe tunnel zal kosten en in welke mate de EEGpartners in dit bedrag tussenkomen.

KLEUTERKLASSEN
In plaats van de maand september te nemen als referentiemaand voor het bepalen van het
gemiddeld aantal kleuters in de
zgn. kleuterklassen — op dit cijfer steunt de al dan niet subsidieerbaarheid van de kleuterklassen, dus hun leefbaarheid,
hun bevolking (te veel kleuters
is weinig pedagogisch) enz —
stelde VU-kamerlid Joos Somers
minister De Croo (NO) voor de
maand oktober te nemen, omdat er in die maand meestal
kleuters bijkomen (van gezinnen die in september met vakantie gaan). In vele gevallen is
het aantal kleuters tijdens de
maand oktober hoog genoeg om
recht te hebben op een groter
aantal kleuterklassen.

TINDEMANS'
EIGEN MENING
In de « Gazet van Antwerpen >•
lezen wij dat, wat betreft de betwiste aankoop van straaljagers,
eerste-minister Tindemans voor
de zoveelste maal zou verklaard
hebben dat hij geen officiële
verklaring heeft af te leggen
maar eraan toevoegde « daarover zijn eigen mening te hebben ».
De « Gazet van Antwerpen » zal
zich wel niet vergissen wat betreft de juiste uitdrukking door
de minister gebruikt.
Het gebeurt nogal vaak, ook In
het Parlement, waar hij officieel op het podium optreedt, dat
de heer minister een nietszeggende houding aanneemt maar
eraan toevoegt dat zijn persoonlijke mening wellicht anders is
dan de officiële standpunten.
Langzamerhand mag de vraag
naar de « ware sterke persoonlijkheid » van de man die het
zal veranderen worden gesteld.
Indien hij in zoveel aangelegenheden andere meningen heeft
dan zijn Kabinet, zou hij zich de
vraag mogen stellen wat zijn
geweten hem oplegt.
Of is hij een zwak man die voor
elektorale motieven werd opgesminkt ?

TIEN KLACHTEN
Tot nog toe werden bij de Arbeidsinspektie tien klachten ingediend wegens overtreding van
het dekreet Vandezande (taalgebruik in de ondernemingen in
Vlaanderen). Op één daarvan
werd ingegaan (sanktie dus),
twee werden zonder verder gevolg geklasseerd en zeven worden nog onderzocht. Dit !s de
essentie van het antwoord van
premier Tindemans op een parlementaire vraag van oud-minister Glinne (PSB) die in de herfst
van vorig jaar het dekreet Vandezande op de helling poogde
te zetten door o.m. te beweren
dat het dekreet de belangen van
de buitenlandse gastarbeiders
schaadde, een losse bewering
die spoedig werd weerlegd. Uit
het verder antwoord van de premier blijkt dat het dekreet nog
niet in de kabinetsraad werd besproken maar hij laat wel doorschemeren dat dit zal gebeuren
in het kader van een bespreking
over « de begrenzing van de bevoegdheden van de Kultuurraden ».
Het is dus oppassen geblazen :
het lijdt geen twijfel dat de
franstaligen zullen pogen het
dekreet te ontkrachten en dat
de CVP en de PVV weer zo zwak
en onverstandig dreigen te zullen zijn, daarover een diskussie
te aanvaarden.

In FN hielden de oproerige vrouwen rommelige stakersmeetings : naar
het voorbeeld van andere woedende damesvergaderingen ?
Hier was het kontakt tussen staaksters en vakbonden totaal nihil, omdat
alle vakbondsafgevaardigden van elke strekkirtg mannen waren. Omdat
zij mannen waren en de vakbonden niet steunden, jouwden de vrouwen
de heren der schepping, vertegenwoordigers van het arbeidersestablishment, regelmatig weg.
De Eva's ondervonden wel enige steun van mannelijke handlangers, die
even weinig verdienden, en in de aktie van hun dames-kollega's een
kans op hoger loon zagen.
Het kwam midden-september tot een eerste geheime stemming, waarbij 800 tegen 700 besloten terug aan het Werk te gaan. Het geldgebrek
was een machtig argument.
In dit land verdienen een kwart miljoen vrouwelijke werkneemsters
minder dan 10.000 fr. per maand, slechts 98.000 mannen verkeren in
hetzelfde financiële geval.
Het is — in de gegeven inflatieomstandigheden — een hongerloon.
Alléén kan je er niet van leven : de 250.Ö0O verdienen meestal « bij ».
Hun arbeid is ongeschoold en nauwelijks gewaardeerd.
Sommigen klagen luid de ongerechtigheden in andere, verre landen
aan : met dat kwart miljoen onderbetaalde vrouwen gaat de vergelijking
van de splinter en de balk weer op.
Onze samenleving koestert Indische toestanden : het behoudt zijn
« oucasts ».
Huguette De Bleecker
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1. Kursus :

POLITIEK OPBOUWWERK
Misschien begrijp je niet goed de politieke houding van de
partij. Heb je moeite met de ideologie en het inzicht in het
programma ? Welke taktiek en strategie ? Daarom deze kursusreeks van zes avonden met als doel :
— het beter begrijpen en afwegen van de standpunten en
houdingen van uw politieke partij ;
— het juist situeren van de ideologie en het programma ;
— het vormen van mensen die dat alles kunnen vertalen
naar de basis toe.

Zoals vorige jaren, kende de jaarmarkt te Anderlecht een grote volkstoeloop. Ook de Nederlandstalige
Socio-Kulturele Raad was op post met een lijst van Vlaamse volkszangers, oude ambachten (zie foto)
en een drukbezochte stand van Jeugdinfo.
Het vernieuwde Trefcentrum op het Dapperheidsplein dat vrijdag officieel heropend werd was van
's morgens vol Een oude draaiorgel zorgde er voor de nodige Vlaamse sfeer
Alhoewel enkele franstalige jongeren de vorige dagen in het Trefcentrum wat herrie geschopt hadden,
bleef het een grootse dag voor de Vlamingen uit Anderlecht.
DANN

Wil VECHTEN OP DRIE FRONTEN
De Vlaamse Beweging staat op
een keerpunt. Na de vernederende stellingsoorlog
waarin Leburton de moeilijkheden deed rotten
beheerst de
nationaliteitenkwestie opnieuw de politieke scène.
Niemand kan voorzien welke de
uitslag zal zijn van deze bewegingsoorlog. Het is wenselijk de
toestand even nader te ontleden.
EERSTE FRONT
Eerste front de vernederlandsing
van Vlaanderen.
Ongetwijfeld staan wij hier In het
offensief. Dank zij de taalwetten
(hoe
onvolmaakt
ook)
wordt
Vlaanderen met de dag « nederlandser ».
Het ontfransingsproces van de
jongere generatie tekent zich duidelijk af. Het unitaire bastion
« Univ. Louvain-Leuven » is veroverd en het garnizoen in eervolle aftocht « avec armes et bagages ».
Tegen het laatste unitaire bastion
« provincie Brabant » wordt storm
gelopen. Als wij een provincie
Vlaams-Brabant afdwingen, kunnen geen Brusselse VDB's in
Vlaanderen met Brusselse lijsten
apparenteren. Alle Vlaamse gemeenten komen daar onder het
gezag te staan van een Vlaams
provinciaal
gezag. De Ekonomische Raad voor Brabant moet
springen en de industrievestiging
aan het Kanaal krijgen wij meer
in de hand.
De vernederlandsing van Vlaanderen vordert zienderogen. Is het
niet opvallend dat er bij de massa geen taalbarrière meer bestaat
die het sukses van de Nederlandse TV zou hinderen ?
Toch moeten wij ons hoeden voor
ontijdig triomfalisme. Al verdwijnen • Métropole », « Flandre Liberale » en « Matin », het Franskiljonisme van de Haute Bourgeoisie handhaaft zich.
Wij boksen op hun huid en snijden in hun vlees, maar hun ruggegraat, nl. hun geldmacht is niet
gebroken.
Oat kan alleen door een konsekwente ekonomische demokratie.
Nationaal en vooruitstrevend —
acxrtaal Is de Vlaamse Beweging
In weZ0n altijd geweest ; de
Volksunie bundelt in haar programma de twee grote ontvoogdlngstendenzen : het nationale en
het sociale.
Al staat er een betrekkettjke kulturele autonomie in de teksten
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van grondwet en wet, zij wordt
NIET toegepast. De Kultuurraad is
meer een Akademie dan een Assemblee. Het enige grote moment
waarbij zij als Assemblee van onze gemeenschap optrad, was bij
de goedkeuring van het « Septemberdekreet Vandezande ». Wij zullen echter nog moeten strijden
voor de toepassing ervan. Vlaanderen moet altijd tweemaal vechten : eerst voor de wettekst en
vervolgens voor de toepassing.

selse geldmachten of de multinationals.
Onze zelfstandigen worstelen tegen de dood op en dragen hun
schrale winsten af aan de Belgische geldmachten.
Laten wij ons niet blind staren op
onze genormaliseerde welstand ;
hij betekent geen eigen volkse
ekonomische macht.

DERDE FRONT
TWEEDE FRONT
Tweede fase : Welstand en welzijn in Vlaanderen.
Wij voelen het met dé ellebogen
aan dat er meer welstand gekomen is.
Het gemiddeld inkomen per hoofd
ligt in Vlaanderen iets hoger dan
in Wallonië, (index 96 c.95).
l\/laar dit keer ook geen triomfalisme a.u.b.
Het inkomen per hoofd ligt in
Brussel op index 145, d.w.z. dat
de
geldmacht
gekoncentreerd
blijft bij de hoofdstedelijke Haute
Bourgeoisie en daar moeten Vlamingen gezocht worden als zeldzame naalden in de hooischelp
der 200 families. Vlaanderen telt
nog een aantal achtergebleven gebieden die als arbeidsreserve
voor Brussel dienen, bv. het Hageland en sommige streken van
Oost-Vlaanderen. Het Westland en
Limburg blijven probleemgebieden.
Onze welstand werd niet omgezet in welzijn maar desaangaande
is de openbare mening gevoelig.
De Volksunie was de eerste partij om de kwesties van milieuhinder aan de orde te stellen.
Een zeker procent van de bevolking moet het met een inkomen
stellen dat lager ligt dan het levensminimum. Ook hier was het
de VU die konsekwent nationaalsolidair het probleem stelde van
een grotere nivellering van de
inkomens.
Grotere welstand voor loon- en
weddetrekkenden
betekent niet
dat de Vlaamse gemeenschap de
hefbomen van haar ekonomie in
de hand heeft.
Zij heeft ze niet in de hand. Door
ondernemingszin en noeste arbeid
zijn er vele Vlamingen welgestelde middengrote ondernemers geworden, maar de ware geldmachten blijven in handen van de Brus-

Zonder de zege te mogen vieren
zijn wi] op de twee eerste fronten in het offensief. Te Brussel en
op de taalgrens zijn wij meestal
in het defensief. Kunnen wij verloren stellingen terug winnen ?
Kunnen wij onze positie stabiliseren waar wij aan de verliezende
kant zijn ? Zonder te mogen dromen van het terugwinnen van het
historisch Vlaamse Brussel kunnen wij binnen de 19 gemeenten
terrein winnen. Onze aanwezigheid te Brussel wordt niet meer
betwist ook niet door de aanhangers van de « francisation irreversible ». Terreinwinst door het
behoud van onze inwijkelingen is
alleen mogelijk als wij de « subnationaliteit » met rechtsgevolgen (voorstellen Baert en Vandezande) er door halen. Dat is prioritair.
Wij geloven niet in de eksklusieve bewegingsstrategie. Wat baten
Vlaamse scholen, kulturele centra en Vlaamse instellingen als
de kleine man onder de verfranslngsdruk van zijn bazen en zijn
buren er geen gebruik durft van
maken ?
Onze zwakste positie is de Brusselse rand.
Hier moeten wij onze posities zo
spoedig mogelijk stabiliseren. Dit
kan niet alleen door taal-maatregelen. Wij moeten de ruimtelijke
ordening kunnen beheersen en
een grondpolitiek ad hoc voeren.
Het enige middel daartoe is het
beheersen van de strukturen, dus
de provincie Vlaams-Brabant en
de bevoegdheid van de Vlaamse
regio inzake ruimtelijke ordening.
Daar de tijd niet voor ons werkt
in de Brusselse rand is deze stabilisering hoogstdringend — ook
ten prijze van kleine offers.
De Vlaamse eensgezindheid die
zich aftekent om geen verdere
toegevingen te aanvaarden is ons
enig afdoend wapen.

ARRONDISSEMENT TURNHOUT :
27 september : « De Vlaamse Beweging, vroeger en nu ».
de Frontpartij, het VNV, de VU, de randverschijnselen en de
drukkingsgroepen.
Inleidster : mevr. Huguette De Bleecker, provincieraadslid.
Plaats : Kultureel Centrum «De Warande», Turnhout.
17 oktober : « Het programma van de Volksunie ».
Inleider : Walter Augustijnen, direkteur Dosfelinstituut.
Plaats : Westerlo.
31 oktober : . Het huidig Belgisch politiek bestel •, (grondwetsherzineing, parlement).
Inleider : volksvertegenwoordiger Frans Baert.
Plaats : Mol.
21 november : «Strategie en werking van een politieke partij».
Inleidster : volksvertegenwoordiger Nelly Maes.
Plaats : Herentals.
30 november : • De werking van de partij intern ». (de strukturen, de verhoudingen...).
Inleider : Maurits Coppieters.
Plaats : Geel.
Deze kursus vormt één geheel, waarbij de deelnemers aktief
worden betrokken door diskussie en zelf-aktiviteiten en syllabi (telkens van 20 tot 20 u. 30). De andere adressen worden
nog medegedeeld.
Inschrijvingen : zo spoedig mogelijk bij de provinciale verantwoordelijke L. Van Huffelen, Drie Eikenst. 171, 2520 Edegem.
Tel. 031/49.43.11, Er zijn geen kursuskosten.
ARRONDISSEMENT OOSTENDE :
Daar is deze kursus voorzien voor 2, 5, 9, 12, 16, 19 december.
Nadere gegevens worden medegedeeld.

2. Kursus :

VOORBEREIDING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN '76
Een voorbereidingskursus op de gemeenteraadsverkiezingen
en vooral direkt gericht op de praktijk.
Het programma bevat vier delen'1
1. De gemeenteraadsverkiezingen politiek voorbereiden (praktische voorbereiding van het programma).
2. De propagandavoering.
3. De lijstvorming.
4. Belang van de gemeente, noodzaak van een goede gemeentepolitiek.
Voor kaderleden afdelingsbesturen, huidige en toekomstige
gemeentemandatarissen.
Plaatsen :
Dendermonde : 23, 30 september, 7 oktober (20-22 u.).
Plaats : in « De Schuur », lokaal « Jeugd zonder dak », Torrestraat, Dendermonde (St-Gillis).
Inschrijvingen : zo spoedig mogelijk bij de provinciaal verantwoordelijke : H. Leyseele, Zwijnaardestwg 698, 9000 Gent.
Tel. 091/22.76.64.
Duffel : 28 september, S oktober (9 u. 30-17 u.).
Plaats : Zaal Gildenhuis.
Inschrijvingen : zo spoedig mogelijk bij de provinciaal verantwoordelijke : L. Van Huffelen, Drie Eikenstr. 171, 2520 Edegem. Tel. 031/49.43.11. Voor de middagmaaltijd (50 fr.) storten op rek. 430-0835551-81 van Dl-Brussel.
Kortrijk : (gepland voor november).
Leuven : (gepland voor november).
Tongeren-Maaseik : (gepland voor december).

3. Kursus :

GOED BESTUREN
Problemen rond het goed besturen van afdelingen, samenwer.
king, kommunikatie, efficiënt werken, werken in groepsverband.
Leuven : 19 oktober (9 u. 30- 18 u.).
Dendermonde : (gepland voor november-december).
Nadere inlichtingen omtrent deze en andere Dosfel-vormingskursussen kunnen bekomen worden bij het Dosfelinstituut,
Tribunestraat 14, 1000 Brussel (tel. 02/219.12.02 - Johan Beke,
kursusleider).

4. Kollokwium :

VERNEDERLANDSING VAN
HET BEDRIJFSLEVEN
Strombeek-Bever, 23 november, Kultureel Centrum.
Programma wordt binnenkort medegedeeld.

M.V.H.
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MIDDENOOSTEN
(jeeveedee) Nog juist vóór deze week dinsdag (de traditionele • Prinsjesdag » met de toclit van de Gouden Koets
door Den Haag) het nieuwe parlementaire jaar in Nederland
begon, werd de regering niet alleen gekonfronteerd met de
gijzel-affalre in de Franse ambassade en de poging van buitenlandse vliegtuigfabrikanten om Nederlandse politici om te
kopen, maar trad bovendien aan het daglicht dat er binnen
het kabinet ernstige verdeeldheid heerst over de bouw van
kerncentrales. Vóór het jaar 1985 zouden er nog drie van
deze centrales gebouwd dienen te worden (naast de bestaande te Borsele in Zeeland en Dodewaard in Gelderland),
maar er is daartegen zoveel verzet gerezen dat de verdeeldheid over de plannen nu ook binnen de regering merkbaar
is geworden. Met een in dit verband voor de hand liggende
vergelijking wordt dan ook druk gesproken over de mogelijkheid dat de kernenergie de Nederlandse regering zal
« splijten ».
De tweespalt over deze zaak kwam vorige week naar buiten
toen de regering zich boog over de Energienota van de katolieke minister van Ekonomische Zaken, Ruud Lubbers. Deze
is voorstander van de uitbreiding van het aantal kerncentrales en beschouwt de bouw van de drie nieuw geplande
nog maar als een « geleidelijke introduktie van kernenergie ».
Tegenover zich vindt hij vooral de minister van Wetenschapsbeleid, Boy Trip van de Politieke Partij Radikalen (PPR) en
de socialistische Milieuminister mevrouw Irene Vorrink.
Deze twee bewindslieden vinden dat men de bouw van de
centrales moet uitstellen omdat de deskundigen het allerminst eens zijn over de risiko's ten aanzien van het milieu
en zelfs — in het geval van een ramp — ten aanzien van
het hele menselijke leven. Lubbers gaat aan deze risiko's
wel niet helemaal voorbij, maar hij vindt dat ze niet alleen
door kennis, maar ook door overtuiging weggenomen kunnen
worden. - En », zegt de Ekonomie-minister, « die overtuiging
kan alleen maar in de praktijk groeien ..
Die praktijk betekent dus dat binnen vrij korte tijd begonnen
zou moeten worden met de bouw van drie nieuwe centrales
(waarvan er een in Borsele zou moeten komen, naast het
bestaande bedrijf). Als de voorstanders tenminste het pleit
winnen. Want behalve de twee genoemde ministers die zich
tegenover Lubbers opstellen, zijn nu ook twee « zwaargewichten » uit de Nederlandse politiek met ernstige bezwaren voor den dag gekomen. Het zijn Sicco Mansholt, oud-

KfflNENERGIE: SPLITSING
VOOR KABINET EN
GEWETENSKWESTIE
voorzitter van de Europese Kommissie, en André Kloos, oudvoorzitter van de socialistische vakbeweging en tegenwoordig voorzitter van de VARA. Dit tweetal vertrekte aan de
regering een nota waarin zij de wens uitspreken om af te
zien van de bouw van nog meer kerncentrales. Tevens bepleiten zij een « bezinningsperiode » van vijf jaar waarin een
diepgaand onderzoek verricht zou moeten worden naar de
beste toekomstige energiestruktuur voor Nederland.
Deze tussenkomst van Mansholt en Kloos heeft groot opzien
gebaard. Beiden immers behoren tot de kopstukken van de
socialistische partij (Partij van de Arbeid), welke partij zelf
eveneens gekant is tegen de bouw van nieuwe kerncentrales. Maar toevallig is een ander kopstuk van deze partij.
Joop den Uyl, wél eerste minister I Hoe gevoelig de zaak
binnen het kabinet ligt en hoe lastig het zal zijn tot een
eensgezind besluit te komen, is hiermee wel duidelijk.
Ingewijden verwachten dat nog minstens drie socialistische
ministers zich moeite zullen geven om Lubbers van diens
pro-kernenergie-standpunt af te brengen. Zij^ zijn ook wel
verplicht zich zo op te stellen, want in hun program (dat
basis was voor de vorming van de huidige regering) staat
letterlijk dat 't gebruik van kernenergie niet alleen het nooit
geheel te bezweren gevaar van nukleaire besmetting meebrengt, maar ook het onopgeloste probleem van het veilig
opslaan van de afgewerkte, maar nog sterk radio-aktieve
splijtstof. In hetzelfde program wordt dan ook aangedrongen
op het veilig stellen van de elektriciteitsvoorziening met
steenkool, gas en olie.
Of de tegenstellingen binnen de regering inderdaad tot een
kabinetskrisis zullen leiden, is intussen moeilijk te voorspellen. Er zit, zoals altijd, ook nog de mogelijkheid van een
kompromis in : Lubbers zou de « bezinningsperiode » van
vijf jaar kunnen aanvaarden om daarna full speed aan de
bouw van de gewraakte centrales te kunnen laten beginnen.
Maar hij moet er wel op rekenen dat het verzet onder de
bevolking daarmee niet van de baan is. Nu al neemt gestadig het aantal toe van de Nederlandse gezinnen die weigeren
de (verplichte) bijdrage te betalen voor de internationale
kernreaktor bij de Nederlandse grens te Kalkar in Duitsland.
Een aantal van hen ontvangt geen elektrische stroom meer
en zit dus 's avonds bij kaars- of olielicht en zonder tv. Zij
nemen dit ongemak voor lief omdat zij in geweten niet willen bijdragen tot de totstandkoming van een bedrijf dat —
volgens hen — een rechtstreekse bedreiging vormt voor
gezondheid en leven van vele duizenden mensen. Kernenergie is niet alleen een splijtmiddel voor een kabinet maar ook
een levensgrote gewetenskwestie. Zover is het met onze
energie-verslindende wereld gekomen I

WIJ 6

AVD — Als niet gauw iets gedaan
wordt om de vredeskonferentie
over het M-0 vlot te krijgen kan
men daar binnen afzienbare tijd
een nieuwe konfliktsituatie verwachten. Zo heeft sekretaris-generaal Waldheim de toestand samengevat in een rapport aan de
VN-assemblee die dezer dagen
bijeenkwam. Dit lijkt op het eerste gezicht een pessimistische
prognose maar ze is beslist niet
overbodig als men bedenkt dat
ze kan bijdragen tot de relance
van een internationale diplomatie
die nu al maanden ligt te sluimeren.
Na het akkoord over het fameuze
<c disengagement » tussen Israël
en zijn Eayptische en Sirische buren was de openbare mening kompleet weg van Kissinger en zijn
dinamische vredespogingen in dit
godvergeten deel van de wereld.

ETIOPIE

(AVD) Op het ogenblik dat deze
regels geschreven worden
is
niet bekend wie na de afzetting
van Keizer Haile Selassie de
Etiopische troon zal beklimmen.
Het doet er eigenlijk niet toe of
het zoon Asfa Wossen wordt ofwel kleinzoon Zare Jakob Wossen, want de opvolger zal een
koning zijn zonder eigen macht
en een zwakke afstraling van wat
de leeuw van Juda en doorluchtige afstammeling van Salome in
zijn
tachtigjarig
bestaan -aan
macht en rijkdom wist op te stapelen.
In dit berooide, door honger en
droogte geteisterde land is inmiddels al een nieuwe sterke
man komen opdagen ; generaal
Aman Michael Andom (bijnaam :
Aman de woestijnleeuw), een kerel die vroeger al in Korea sporen raapte en zich verdienstelijk

DONN
(AVD) Vier maanden na het aftreden van Willy Brandt (Wie is
dat ?) is de SPD nog altijd aan
het nabomen over die toen spektakulaire gebeurtenis. Maar de
verwachting dat de bruuske beslissing van der Willy voorgoed
een einde zou maken aan narigheid binnen de partij, is toch
maar half bewaarheid geworden.
Integendeel, bij het begin van
het herfstseizoen staat de SPD
voor een berg eksplosieve schandalen. Vooraan staat het « geval »
van Karl Wienand, de inmiddels
ontslagen zaakvoerder van de sociaal-demokraten. Die Wienand
worden nl. belastingsontduiking,
scheve financiële
manipulaties

Pas vandaag gaat men zowat overal beseffen dat bewust akkoord
omzeggens alleen militaire draagwijdte had en politiek niet ze
zwaar geladen was. Het disengagement was gewoon een conditio
sine qua non voor de latere politieke aanpak van het hangend geschil. Achteraf werd de euforie
rond die eerste « vredesresultaten » trouwens afgezwakt door
het aftreden van Richard Nixon
en door het ergerlijk mislukken
van de Amerikaanse diplomatie
op Cyprus waarbij duivelskunstenaar Kissinger enorm veel persoonlijk prestige zag verloren
gaan.
Toch zijn vandaag weer pogingen
merkbaar om het vastgelopen vredesmekanisme op gang te krijgen. Recentelijk waren Hoessein
van Jordanië, de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken
Fahly, premier Rabin van Israël
en andere midden-oostelijke vooraanstaanden te Washington te
gast, waarbij opgevallen is hoe
handig president Ford moest manoeuvreren om de (Amerikaanse)
pacifistische instelling van de
kerk in het midden te houden. De
Amerikaanse president sluit echter niet uit dat men vandaag in
het M-0 net zoveel over oorlog
als over vrede blijft praten : defensieminister Peres van Israël
schiet zijn scherpste pijlen af op

Sirië terwijl Kaïro met kersverse
vijandelijkheden dreigt bijaldien
Israël zijn troepen niet uit Arabisch gebied terugtrekt overeenkomstig de resolutie 242 van de
Veiligheidsraad.
Zeker is dat een herfstperiode
met gevaarlijke vervaldagen voor
de deur staat. Op 24 oktober en
30 november e.k. (resp. voor de
Sinai en Golan) moet het mandaat
van de VN strijdmacht verlengd
worden. Een weigering van Sirië
zou op zichzelf al erg hinderlijk
zijn. Maar er ligt nog andere narigheid op de loer : twintig Arabische landen hebben nl. geëist
dat de VN-assemblee het hele
oakket van Palestijnse revendikaties op haar agenda zou plaatsen
terwijl tot dusver alleen sprake
was van Palestijnse vluchtelingen.
Grootste struikelblok op weg naar
de groene tafel blijkt echter het
probleem van de Arabische afvaardiging. Er is niet alleen de
onwil van Israël om aan te zitten
met een aparte Arabische delegatie... ook de betrokken Arabische
landen en de Palestijnse bevrijdingsorganisatie(s) zijn het nog
lang niet eens over de politieke
dosering van de mensen die ze
graag te Geneve aanwezig willen
zien. Dit knelpunt zal dan op de
grote Arabische top (Rabat) van
22 oktober moeten weggetoverd
worden.

maakte in de strijd tegen de historische vijand uit Somalia. Aman
wordt maar Ifefst eerste-minister,
minister van Defensie en stafchef tegelijk.
Zoals bekend werd de afzetting
van de negus gemotiveerd door
zijn stijfhoofdig weigeren om
zijn weergaloos fortuin uit het
buitenland naar Etiopië over te
brengen. Als het waar Is dat
Haile Selassie zijn goederen al
vroeger
onder
zijn
kinderen
heeft verdeeld — zoals de verjaagde negus kreunend beweert
— dan mag zoon Asfa Wossen
zich biezonder gelukkig achten,
want in december 1960 moest
suikerzieke Asfa zich letterlijk
in het stof werpen om van zijn
vader vergiffenis af te smeken
voor zijn participatie aan een
overigens m i s l u k t e
militaire
coup...

« held van Afrika » gepromoveerd
is plots een soort « nationale
dief ». En toch bleef die « nationale dief » op zijn groteske
troon zitten en zijn kleine handjes leggen in de greep van forse
ambassadeurs uit alle 's heren
landen. Van op een afstand beloerden de opstandige militairen
de reakties van de bevolking bij
iedere deuk die het keizerlijk
imago te verduren kreeg. Maar
de Etiopische boer die ploegde
en zweette maar voort en verroerde geen vin bij de stelselmatige aftakeling van zijn Koning
der Koningen en ook de koptische klerus liet begaan en keek
de kat uit de boom. Ten slotte
hebben buitenlandse « reakties »
de doorslag gegeven. Pas toen
Washington op 26 aug. n.a.v. een
bezoek van de Etiopische defensieminister het licht op groen
zette voor versterkte hulpverlening, moesten de rebellerende
militairen niet langer op hun
hoede zijn. Meteen was het lot
van de leeuw van Juda voorgoed
bezegeld. Washington is blijkbaar van mening dat de progressieve Etiopische militairen moreel
en financieel kredietwaardig zijn.
Het voorbeeld van Portugal waar
liberale militairen resoluut een
autoritair regiem gingen slopen,
werkt blijkbaar stimulerend op de
politieke herwaardering van «Das
Militar»...

Wij zullen niet treuren om het
roemloos en prozaïsch verdwijnen van het miniatuurmannetje
dat allang door de internationale
ontwikkeling
was
voorbijgestreefd. Maar de manier hoe een
van de laatste monarchen met
historische dimensie uit het zadel werd gewipt zal blijven gelden als een juweeltje van diplomatieke
eskalatie. Eerst trok
men zijn persoonlijke bekwaamheid in twijfel. De man die in
1935 na heldhaftig verzet tegen
de Italiaanse overweldiger tot

en valse verklaringen ten laste
gelegd. Zijn « geval • biedt de
oppositie een onverwachte en
brede waaier van opportunistische mogelijkheden. Fraktievoorzitter Wehner mag er dan nog in
geslaagd zijn, zijn hinderlijke beschermeling af te schudden, maar
hiermee is de indruk van medeplichtigheid nog bijlange de politieke wereld niet uit. Tegelijk is
ook weer het « geval » van CDUparlementarië Steiner ter sprake
gekomen, de man die in april
1972 door Wienand 50.000 harde
DM toegestoken kreeg om Brandt
door een erg eng vertrouwensvotum te helpen sleuren. Achter
die stilaan vertrouwde schandaalmaterie komt ook de herinnering
aan Guillaume weer opdoemen.
Tijdens gesprekken te Moskou
met Ledejev, adviseur van Brezjnev, hadden CDU-CSU-mandatarissen de indruk dat vorig jaar
in Oost-Berlijn kontakten bestonden tussen Herbert Wehner en...
Honecker van de DDR. Hieruit
volgt als vanzelf de vraag of
Wehner van de Oostduitse partijleider
soms
materiaal toegespeeld kreeg waarmee hij Brandt
naar hartelust kon (kan) bestoken. Brandt heeft er herhaalde-

lijk op gezinspeeld dat hij een
slachtoffer is van DDR-intriges.
Het parlementair onderzoek van
de zaak Guillaume zou bijgevolg
kunnen uitlopen op een scherper
doorlichten van de motieven die
Brandt tot aftreden hebben genoopt.
In dit onbehaaglijk klimaat mag
bondskanselier H. Schmidt nog
ongezellige tribulaties verwachten.
Op
de
vooravond
van
belangrijke
landdagverkiezingen
komt zijn met brio verworven politieke stabiliteit aardig op de valreep. Schmidt wil kennelijk niet
verwikkeld geraken in zaken die
hem niet aangaan. Hierbij zal hij
zich uiteraard moeten distanciëren van de kontroversen tussen Brandt en Wehner. Bij dit
vertoon van spijtige verdeeldheid
kan hij nu eenmaal niet nonchalant als lachende derde blijven
toekijken. Als hem ooit op de
man af gevraagd wordt een overzichtelijk bestek op te maken van
de gevaarlijke partijbochten uit
het verleden zal hij zijn eigen
partij niet kunnen ontzien. En
hierin ligt nu het ietwat tragisch
dilemma van Helmuth Schmidt,
hoe geslaagd zijn start ook moge
geweest zijn.
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MARKLAKDSCHAP IN NOORDERKEMPEN NU ZWAAR BEDREIGD..

DE BARBARIJ GAAT VERDER
In het raam van de ruilverkaveling
wordt nu ook de Mark op Belgisch
grondgebied in zijn natuurlijke loop
bedreigd. De Mark is een nog schilderachtig riviertje, gelegen in het
noorden van België te Meer, Meerie
en Minderhout. Volgens de promotors van de ruilverkaveling, met name ing. T'jonck, gesteund door CVPsenator De Seranno, moet ook deze
laatste nog kronkelende rivier in de
provincie Antwerpen worden rechtgetrokken, zelfs al zijn de betrokken boeren daar tegen. De plaatselijke landen tuinbouwers oordelen dat zulke
diepgaande wijziging op korte termijn
geen baat brengt en in de toekomst
zelfs rampzalige gevolgen kan hebben.
Daarom vinden zij het projekt over^
bodig. Trouwens de hele ruilverkaveling in de Kempense zandstreek is
zeer gevaarlijk en onnodig tegelijk !

WIE IS VERANTWOORDELIJK ?
Zoals bekend, wordt de ruilverkaveling in België geleid door onbevoegden op gebied van natuurbehoud en
landschapszorg Bovendien heeft de
uitvoerder der werken, met name het
studiebureau Belgroma, rechtstreeks
baat bij het verwezenlijken van de
plannen voor het rechttrekken van de
Mark.
Konkreet komen volgende verantwoordelijken in de aktualiteit : ing. T'jonck,
voor de planning ; CVP-senator De
Seranno, voor de politieke steun en
Belgroma voor de uitvoering.

WIE STEUNT DE AKTIE ?
De plannen om de Mark recht te trekken, werden van bij hun ontstaan,
aangevochten. De l<ommissie voor
Monumenten en Landschappen keurde het eerste plan af. Natuur- en Stedenschoon zorgde voor een rapport,
waarin de Landschappelijke waarde
van het Markbekken wordt aangetoond. Het argument als zou het
rechttrekken van de Mark noodzakelijk zijn om de waterhuishouding van
de streek te verbeteren, wordt weerlegd door het verslag Peeters. Zowel
het Laboratorium voor natuurbehoud
van het Rijksuniversitair Centrum te
Antwerpen, de Vrije Universiteit te
Brussel, als staatssekretaris
voor
Leefmilieu Karel Poma keurden het

Het reinigen van de beken en sloten in het stroon)bekken van de Mark is een noodzaak en zal de waterhuishouding
streek fel verbeteren. Het rechttrekken van de Mark is gev^oon overbodig.

verslag goed en steunen het. Minister van Landbouw Lavens werd hierover trouwens
ingelicht.
Officiële
maatregelen om definitief af te zien
van het plan, bleven echter uit.

MINISTER LAVENS ZWIJGT !
De Kultuurraad voor de Kempen
stuurde verleden maand een nota naar
minister van Landbouw Lavens, in
verband met de eindnota van de studiegroep « Ruilverkaveling en Landschapszorg ». De minister werd om
een antwoordt gevraagd op de voorstellen die door de werkgroep werden gesteld. Dit was niet de eerste
maal. In de brief wordt verwezen
naar :

GEVAARLIJK, ONNUHIG, DUUR...
• Het plan Belgroma is een gevaarlijk projekt. Het maakt uitdroging mogelijk
omdat het water te snel afvloeit. Het veroorzaakt rechtstreeks een verlaging van
het grondwater, wat plaatselijk tot 2,5 meter kan bedragen. Dit terwijl op het ogenblik de grondwaterspiegel overal in ons land met ongeveer een meter per jaar
zakt. Dit houdt een akkuut gevaar in. Nog het meest wordt dit ingezien door de
watervoorzieningsmaatschappijen die de vraag naar water jaarlijks zien stijgen
terwijl de waterresere in de bodem o.m. door onverantwoorde ingrepen, zoals de
rechhttrekking van de Mark, steeds meer wordt aangetast.
• Het is een onnuttig projekt. Het keert de waarden van de gronden om. De natte bodemgronden, een klein gedeelte van de totale oppervlakte, worden beter.
Het grootste deel van de gronden, de waardevolle hoger gelegen landbouwgrond,
sinds eeuwen diep bewerkt en bemest, worden blootgesteld aan uitdroging.
• Het is een overdreven duur projekt. Het houdt de verplaatsing in van 335.000
mS grond alleen voor het graven van het Mark-kanaal. Door onze bezwaren bewust geworden van het gevaar voor uitdroging wil men nu zelfs spaarbekkens
gaan graven om in de zomer genoeg water te hebben. Dit houdt enorme werken
in. Waar zijn nu de argumenten van bijwinnen van grond gebleven. Net zoals bij
de eilandjes tussen het kanaal Mark en de gespaarde meanders die dan maar
door het ministerie van Landbouw moeten opgekocht worden spreekt men nu van
de spaarbekkens heel lichtzinnig : « O, dan moeten die maar als visputten gebruikt worden ! »
dhr A. Kringhs in zijn persmededeling.
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« • ons schrijven aan minister Tindemans van 6 oktober 72.
• ons onderhoud van 26 oktober '72
met mmister Tindemans.
• ons schrijven van 8 februari '73.
• ons onderhoud met u van 26 februari '73.
• ons schrijven van 5 maart '73.
• ons herinneringsschrijven van 10
mei '73.
• ons herinneringsschrijven van 6
juni '73.
• ons herinneringsschrijven van 10
september '73 ».
We zijn nu september '74 en minister
Lavens blijft nog steeds een antwoord schuldig I

ALTERNATIEVE MAATREGELEN
In plaats van de Mark recht te trekken, kunnen de plaatselijke problemen
vooral i.vm. de waterhuishouding
worden opgelost mits enkele eenvoudige en veel goedkopere maatregelen.
Voor de landbouw : het reinigen van
de ganse loop ; waar nodig : het aanbrengen van oeverversterkingen ; het
aanplanten van de oevers met o.m.
els, es en wilg ; het verbreden van
de loop op enkele plaatsen waar vernauwingen en aanslibbing optreden ;
het doorsteken van enkele bochten
die hinderlijk zijn bij het bewerken
van het land. Kavelruil i.p.v. ruilverkaveling, waardoor minder drastisch en
dramatisch wordt ingegrepen in het
landschap.
Voor het natuurbehoud : het onderhouden van de zijsloten om verzuring
en dus verarming van de bodem tegen te gaan ; het behoud van de oorspronkelijke loop van de zIjbeken met
hun waardevol minireliëf in een vlak
landschap; het beschermen van de

in de

grensbeken, die van groot belang zijn
voor een drietal natuurreservaten op
Nederlands grondgebied : de Waayenberg te Zundert (Leyloop), de Goudberg te Nieuw Ginneken (Strijbeek)
en het Merkske te Casteiré (Noordnark).

EISEN
De aktiegroepen, gesteund door talrijke prominenten eisen :
1 net bekend maken van het landschapsplan.
2 de rangschikking van het ganse
stroomdallandschap van de Mark
Uit wat voorafgaat blijkt hoe de overheid op deze eisen reageert i
Natuurbeschermers zijn dan ook onlangs begonnen met o.m. een handtekenaktie, om te protesteren tegen
het rechttrekken van de Mark. Wie
handtekenlijsten wenst, kan terecht
bij J. Vorsselmans, Hal 6 B te Minderhout.

Dirk BUYES

Op 5 oktober begint in het gemeentehuis van Meer een tentoonstelling
over de Mark « Het gaat om ernstige
feiten die ons allen eangaan omdat
men ons leefmilieu verwoest ! »

WIJ 7

opim€9
dit alles nog niet voldoende Is,
moeten nog eens diezelfde CVPkiezers uit de mond van de partijvoorzitter horen, dat de definitieve gewestvorming de ijskast inkan.
Jucht Vlamingen, juicht, de CVP

doet het !
AAN DE VOORZITTER
VAN HET TRAMMUSEUM
TE SCHEPDAAL
Naar aanleiding van bezoek van
familieleden en bekenden in het
trammuseum te Schepdaal — vermoedelijk op een zondag — blijkt
het dat de bezoekers uitsluitend
in het Frans konden te woord
worden gestaan.
Ik heb over deze aangelegenheid
met uw sekretaris gesproken en
hij is op de hoogte van de feiten.
Wanneer men aan de betrokkene
op zondag « durfde » vragen :
« Ne parlez-vous pas Ie néerlandais ? " antwoordde hij « doorstom » . « Je n'ai rien a voir
avec .. mes ennemis ». « lei, c'est
un musée national . Bravo, bravo,
bravissimo, ik noteer • national »,
d.w.z. dat die « meneer » vanaf
nu de bezoekers minstens in het
Nederlands, in het Frans én In
het Duits kan antwoorden.
Het is mij bekend dat de (frankofone) mensen die deze dienst
vrijwillig verzekeren niet bezoldigd zijn. Ik stel voor dat ze zouden (goed) bezoldigd worden als
ze dit werk naar behoren verrichten.
Ik verwittig een paar mensen die
hiervan op de hoogte moeten komen.
Met vriendelijke groet,
P.J.N., Dilbeek.

NEEN LEO •
Het werd beslist anders met Leo
Tmdemans. Of het beter werd, is
een andere vraag, waarop weinigen positief zullen antwoorden.
Vele duizenden Vlamingen hebben op 10 maart omwille van de
huidige eerste-minister hun stem
gegeven aan de CVP, in de hoop,
ja zelfs in de overtuiging, dat de
gemeenschapsproblemen
eindelijl aan een oplossing toe waren.
Me dunkt dat zij slecht beloond
worden voor hun kiezersdaad.
Op de eerste plaats werden zij
kort na de verkiezingen reeds verraden, door de in Vlaamse heiligheid badende CVP, toen deze partij een eerbiedige kniebuiging
maakte voor het RW. Een tweede
•naai werden de CVP-kiezers in
de rug geschoten, toen de partij
van Wilfrfed Martens zich in een
avontuur stortte door de wet op
de
voorlopige
gewestvorming
goed te keuren, goed wetende,
dat deze wet voor de Vlamingen
heel wat negatieve punten inhield, waarvan we de gevolgen
heel vlug zullen ondervinden. Of

Plotseling heeft de gewestvorming voor de CVP geen belang
meer ! Plotseling hoeft er niet
meer gepraat te worden. Plotseling is alles gedegradeerd tot een
bijkomstigheid.
Over
Vlaamse
frontvorming zwijgt de CVP angtsvallig.
Men probeert de gewestvorming
nu te doen vergeten door maar
zoveel mogelijk te praten over de
inflatieproblemen. Men poogt de
goegemeente wijs te maken, dat
men op dit ogenblik al zijn tijd
nodig heeft om dit probleem op te
lossen. Intussen echter stelt men
vast dat minister Vanden Boeynants op kosten van de staat,
reizen onderneemt, teineinde besprekingen te voeren over de
aankoop van nieuwe vliegtuigen,
die ons miljarden zullen kosten,
wat meteen aantoont op welke
wijze men in de Wetstraat met
alles een loopje neemt. Voor het
publiek ronkende verklaringen ;
achter de schermen, gekonkelfoes, dat is de waarheid, de realiteit, waarmede wij in dat land
van ons nu gekonfronteerd worden.
Het blijkt, dat de ploeg van Leo
Tindemans
ons
in
avonturen
dreigt te storten door improvisatie. Het blijkt tevens dat deze
ploeg aardig wat personen telt,
die meer show- dan staatsmannen zijn. Ik denk hierbij maar
even aan De Croo, die zeer goed,
maar veel te opvallend komedie
kan spelen, maar die tot op heden
nog helemaal geen getuigenis
heeft afgelegd inzake bekwaamheid omtrent het onderwijsbeleid.
Intussen horen we nog maar heel
weinig over Frangois Perin en
zijn vrienden. Men zou zich warempel gaan afvragen, of deze lieden zich in stilte bezinnen over
de grote fout welke zij gemaakt
hebben tegenover de federalistische gedachte .
W.S.,

Molenstede.

SCHANDALEN
Eindelijk zal er nu een eind komen aan dat Amerikaans Watergateschandaal, wij hebben nu al
lang genoeg mogen luisteren en
ook lezen in t.v. en dagbladen
daarover, nu zal onze t.v. eens
tijd hebben om te spreken over
de schandalen in eigen land, of
is het RTT-schandaal niet groot
genoeg om daarover te spreken
en te schrijven, en dat niet alleen. Onze regering weet nu al
twee jaar dat de prijs van de
runderen met een-derde, zoniet
met de helft verlaagd is, en on-

danks dat, moet onze minister
van Landsverdediging nog vlees
invoeren uit derde landen voor
onze soldaten. Er moet daar
meer te verdienen zijn dan met
vlees uit eigen land, en als ze
dan nog de belastingen uit die
landen halen, maar neen, wij mogen steeds maar hogere belastingen betalen. Als men eens nagaat wie die invoerders zijn, dan
moet men ook de bedenking maken of onze kamerleden en senatoren daar niets over te zeggen
hebben. Het wordt meer dan tijd
dat hier eens verandering in
komt, want het venijn zit hier
niet in de staart maar in de kop !

BUITENUNDS
KOMMENTAAR
Het Parijse etentje van de Europese « tien » (ook voorzitter
Ortoli van de Kommissie mocht zaterdag j l . te Parijs aanzitten) is volgens verklaringen van diverse genodigden uitgegroeid tot een nuttige, heuglijke en geslaagde onderneming. Zes uren lang heeft Europa's politieke prominentie
gedachten uitgewisseld over een brede waaier van onderwerpen die dit keer niet van te voren in stereotiepe formules
waren vastgelegd. Hetgeen niet impliceert dat het Franse
staatshoofd en de regeringsleiders verlegen waren om gesprekstema's en diskussiepunten. Integendeel, die werden
hun opgedrongen door de hachelijke ekonomische toestand
met prijsstijgingen, inflatie, energiebeperking, dreigende
werkloosheid en andere narigheid waarmee het oude vasteland vandaag wordt gekonfronteerd. Om dan nog te zwijgen
van de monetaire landbouwproblemen waarvoor misnoegde
boeren begin van de week weer zoveel Europese bomen
hebben doorgezaagd. Terwijl de Tien van Parijs bijeenkwamen
maakte het Groene Front zich klaar om aandacht te vragen
voor zijn problemen en het mag wel eens gezegd worden
dat het diskussiëren over « federatie » of « konfederatie »
en het meewarig zich heenbuigen over de financiële wensen
van het Europees parlement toch de agrarische beroering
en de malaise in nagenoeg alle sektoren van het bedrijfsleven niet zullen wegtoveren. De ekonomie van alle betrokken partners heeft het vandaag hard te verduren. Alleen de
bondsrepublikeinse Duitsers zijn er voorlopig in geslaagd
het hoofd boven water te houden. Het is echter problematisch of kanselier Schmidt daar te Parijs het Europees belang
heeft gediend met zijn afkeurende kommentaar over de
staatssubsidiëring van landbouwprodukten...
Het meest positieve resultaat van het Parijse etentje is de
vaststelling dat niet een deelnemer zich chauvinistisch en
fanatiek vastgeklampt heeft aan eigen voorkeuren en inzichten. Allicht om de Benelux-partner terwille te zijn heeft
Helmut Schmidt verzekerd dat er inzake Europees beleid
nooit sprake kan zijn van een soort Frans-Duits kondominium. Tekenend voor de positieve instelling van alle genodigden was ook het feit dat problemen en suggesties die
bij vroegere samenkomsten als onontvankelijk werden afgewezen (bv. de verkiezing van de Europese parlementsleden
door algemeen stemrecht) goedmoedig in overweging werden genomen.

R.B.. Torhout.

EURO-ZONDEBOK
Na lezing van de artikelen van de
senatoren de Bruyne en Persijn,
in uw blad van zaterdag 7 dezer,
heb ik het besluit genomen mijn
abonnement (dat al jaren loopt)
op te zeggen.
Ik voel me als « Eurokraat »
diep gegriefd door de inhoud van
de artikelen van beide senatoren.
Het zal wel onbegonnen werk
zijn uit te leggen dat het groene
Europa van Mansholt niet zozeer
door ons dan wel door de enggeestige nationaal denkende belangengroepen met de ministers
voorop, gesaboteerd werd en
wordt.
Een bewijs levert ondermeer senator Persijn zelf door driekwart
van zijn tirade (het eerste kwart
was een' scheldpartij aan ons
adres) te wijden aan stommiteiten die op nationaal vlak werden
geleverd.
Persoonlijk blijf ik ervan overtuigd dat Europa een kans heeft
als de geesten wat minder eng
gericht waren.
Zolang echter de ministers in
Brussel alleen maar handelen met
het oog op de volgende verkiezingen in hun eigen land, wordt
het niets I
Wèl zal ik hier blijven vechten
voor de Nederlandse taal en zulks
zowel in mijn werk als privé ; al
tien jaar lang doe ik op dat punt
méér dan menig Vlaming.
Met andere aspekten van het
Vlaams-Nationalisme kan ik me
echter niet altijd verenigen ; de
kunstmatige hetze tegen de Eurokraten ten gerieve van uw lezers
uit de agrarische sektor is er een
van.
Waarom durft niemand die mensen zeggen dat druiven die in
Italië groeien onder de blote hemel en de natuurlijke zon, goedkoper en smakelijker zijn dan de
in dure serres hier in België gekweekte ?
Waarom durft niemand zeggen
dat suikerimport uit derde (onderontwikkelde) landen voor de wereldbevolking als geheel gezien.

Men kan zich alleen maar afvragen of de genodigden van
president Giscard d'Estaing in hun voorbeeldelijke ijver niet
het gras wegmaaien voor de voeten van gevestigde Europese
strukturen als bv. de Europese kommissie en de raad van
ministers. Voorzitter Ortoli heeft al negatief gereageerd op
de geestdrift van de achtenswaardige regeringsleiders. Allicht vereist de algemene toestand een kordate aanpak op
hoog niveau, maar het etentje van Parijs wijst r.iet noodzakelijk in de richting van een autentieke integratie van nog
altijd door unilaterale belangen bewogen lidstaten. Is het
niet veeleer de taak van de regeringsleiders, de bestaande
strukturen van de Gemeenschap te herwaarderen en te steunen ? Het kan toch zeker niet de bedoeling zijn, zich zelf in
de plaats te maneuvreren van instellingen, die een prefiguratie zijn van wat Europa morgen moet worden.
Ad. Van Duyn.

van meer belang is dan het in
stand houden van een overproduktie van suikerbieten in onze
streken ?
(R)evoluties brengen altijd slachtoffers mee en Mansholt had de
evolutie van Europa, van agrarisch maar industrieel gerichtzijn,
uitgekiend zonder doden (we kunnen ons nu eenmaal niet de me-
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COSTA DEL SOL
Vertrekdata
november
december
lanuari
februari
maart

zaterdag

dinsdag
12

19

26

10 17 24 31
14 21 28
11 18 25
11 18 25

9
14
11
8
8

16
21

23
28

18

25

15
15

22
22

Verblijfplaats TORREMOLINOS
30

Vluchtregeling : Boeing 707 T.E.A.
dinsdag
15uOO
Zaventem
21u.10 15u.00
17u.35
Malaga
18u.35 17u.35
Toegelaten bagage : 15 kg.
Vereist dokumenf : Identiteitskaart.

zaterdag
Zaventem
Malaga

21U.10
18U.35

Befaamdste badplaats van de Costa del Sol, een naam, vermaard
genoeg om ook de AmerKaanse toeristen aan te lokken. Winter
en zomer viert daar de vakantievreugde lioogtij en is alles er op
het toerisme ingesteld. Buiten de bijna onbeperkte ontspanningsmogeli|kheden bestaat er gelegenheid deel te nemen aan een
reeks interessante autocaruitstappen : het unieke Granada, het
in een wondermooi natuurkader gelegen Moors vestingstadje
Ronda, tiet bergdorpje Coin, de Sierra de Mijas. Regelmatige
busverbindingen met Malaga. Tijdens een tweedaagse boottocht
kan men ook langer (Marokko) bezoeken. Wie aan deze laatste
uitstap wenst deel te nemen, dient in het bezit te zijn van een
geldige internationale reispas.

9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollesiraat 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 Tel. (02)18.55.55-17.83.61 — 3 6 0 0 Genk, Stationsstraat 51 - T e l . (011)563.10 — 9000 Gent, Kaiandenberg 7 - Tel. (099)23.60.21 —
3500 Hasselt, Demerstraat 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 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraaf 3 - Tel. (041)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15. Alle inlichtingen eveneens bij onze
plaatselijke verHigerrwoordigers.
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toden van Lenin en opvolgers, die
de dood van zo'n 30 miljoen boeren ten gevolge hadden, veroorloven).
Fouten worden overal gemaakt,
ook bij ons in Brussel, maar wanneer er zondebokken gezocht worden, wens ik niet altijd op de
eerste rij te worden gezet !
E.C.J., Dilbeek (eurokraat)
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3 NOVEMBER: HET "GENTSE KUIPKE" VOL!
Van nu tot drie november
worden hier alle berichten samengebracht over
de massale feestviering in
het Gentse Sportpaleis.
De afdelingen w o r d e n
dan ook verzocht hun arr.
sekretaris e n / o f de redaktie op de hoogte te brengen van hun plannen.
Zoekt dus geen « Gentse
berichten » meer in de bewegingswijzer van uw gemeente of stad.

ANTWERPEN
Alle afdelingen van arr. Antwerpen zetten hun beste beentje voor
i.v.m. hun deelname aan de feestviering in het Sportpaleis ('t Kuipke) te Gent op zondag 3 november te 14 u. 30. Tal van autocars
werden reeds besproken om de
Gent-reis te verzekeren. Alle afdelingsbesturen worden dringend
verzocht, arr. sekr. Wim Claessens
(Mortsel) in kennis te stellen van
het inschrijvingsadres, vertrekplaats en uur, hunner afdeling.

MORTSEL : afd. bus. Inschrijven
bij : Em. Croes, Steenakker 90
(tel. 49.12.20); Wim Claessens,
Pastoor Deensstr. 19 (t. 55.39.09);
Rob.
Palmaerts,
Antwerpsestr.
132 (tel. 49.71.42) ; Bert Verou,
Am. Stockmanslei 19 (tel. 49.35.23)
Bus 75 fr. ; ln^kon!>kenteken 50 fr.
NIEL-SCHELLE : Inschr. bij Luc
Deheusch, Aug. Vermeylenstr. 5,
Niel (tel. 88.32.55) en bij de bestuursleden.
St-JOB IN 'T GOOR : afd. bus.
Inschr. bij E. Pierie, Campinaweg
4 (tel. 63.14.94) vertrek 13 u.aan
het Kruispunt.
WIJNEGEM : Inschrijven bij bestuursleden of tel. A. De Cleen,
Zandstraat 39 (tel. 53.92.66 na
18 uur).
WILRIJK : afd. bus. Inschrijven
bij mevr. Mia Damen-Segers,
Koolhofstraat 4, Wilrijk (tel. :
28.15.17).
WOMMELGEM : afd. bus samen
met Broechem en Ranst. Inschr.
Welkomstr. 116 of tel. 53.86.68.
130 fr. (inkomkenteken Inbegr.).

BURCHT : afd. bus. Inschrijven
Gilbert
Pollefllet,
Kruibeekse
steenweg 15, Burcht. 80 fr.
BORSBEEK : inlicht, bij de bestuursleden.
EKEREN : kontakt opnemen met
bestuur voor « samenverplaatsing ».
EMBLEM : afd. bus. Inschrijven
bij voorz. Jan De Zaeger, Rantsestwg 70A, Emblem (tel. 80.39.42).
HOBOKEN : afd. bus. Inschrijven
bij bestuursleden en in VI. Nat
Centrum, Steynstr. 85, Hoboken.
KAPELLEN - HOEVENEN : Inschr.
bij mevr. Cornells - De Muer,
Berkenlaan 14, Hoevenen.
LINT : Eigen vervoer. Kontakt opnemen met Raf Biets, Molenstr.
107, Lint (tel. 55.42.10).
MERKSEM : afd. bus. Inschrijver
In lokaal « Tijl >, Bredabaan 298,
Merksem.
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LEUVEN (arr.) : inlichtingen bij
arr. verantwoordelijke Willy Bomers, Klapijstr. 55, 3294 Molenstede (tel. 013/33.26.69).
In het arr. Leuven is een aktie
gestart « met 1000 naar Gent ».
het arr. bestuur vraagt nadrukkelijk « de toegezonden affiche zeker voor het raam te hangen ».
Doen I
LIEDEKERKE : afd. bus. Inschr.
bij alle bestuursleden of in VI.
sociaal centrum, Opperstr. 168.
Bus en inkomkenteken 100 fr.

•
•
•

13 oktober : « Galadiner der 1.000 » in de
Antwerpse Beurs
3 november : grote feestviering in het
Gentse « Kuipke »
1 december : partijkongres in «Passage 44»
te Brussel'

HET GROEIT I
Er wordt momenteel hard gewerkt aan het grootse feestprogramma van 3 november. De volledige affiche publiceren
we kortelings. Een ding kunnen we reeds thans vooropstellen : het wordt een grandioos spektakel én een politiek hoogtepunt. We zijn er zeker van dat de duizenden die, met hun
gezinnen, op 3 november naar Gent komen, een unieke belevenis zullen meemaken.

TERALFENE : zie Hekelgem.
VILVOORDE : afd. bus. Inschrijven bij alle bestuursleden.

Ziehier een voorproefje !

GASTHEER

JEF

BURM

LIMBURG

met naast en rond zich onder meer :

EIGENBiLZEN : afd. bus. In de
voormiddag verbroedering
met
de afd. Merelbeke.

•
•
0
0

OOST-VLAANDEREN
DENDERLEEUW
Herkennlngskentekens bij gemeenteraadslid
Wilfried De Metsenaere.
ERTVELDE : de afdeling Is bereid
de vrienden uit Genk te ontvangen In hun lokaal « Vlaams huls De Veldbloem ».

ANTWERPEN : afd. bus. Inschrijven op het sekretarlaat, Wetstr.
12, Antwerpen. 100 fr. (inkomkenteken niet Inbegrepen).
BORGERHOUT : afd. bus. Inschr.
bij mevr. De Coninck, Kard. Cardljnplein 7 (tel. 22.08.06) 100 fr.:
kinderen 60 fr.

Post 12u40, Essene-kerk 12u45,
Teralfene-Natekenshof 13u30, Hekelgem-Vijfhoek 13u55, Oud-Zandtapijt 14 uur.

20 JAAR VOLKSUNIE

MERELBEKE : Herkenningskentekens bij F. De Corte, Kloosterstraat 79 (tel. 30.94.93) tussen
19 en 20 uur.

de kunstgroep KORNET uit Kortrijk
de organist P. RUTGER
de keurgroep « PRO ARTE » uit Antwerpen
het mime-gezelschap KREA-LABO met
TON VAN ARK

enz... enz...
EEN DOOR EN DOOR VLAAMS GEZINSPROGRAMMA

- EEN KUNSTFESTUN

GASTSTAD GENT

BRABANT

WEST-VLAANDEREN

BRUSSEL : afd. bus. Inschr. in
het lokaal (tel. 512.13.74). Vertrek
om 14 u. stipt aan lokaal « Uilenspiegel », Pletinckxstr. 38, 1000
Brussel. Bus en inkomkenteken
100 fr.

ICHTEGEM : afd. bus. Inlichtingen volgen.

Afdelingen uit de Gentse agglomeratie hebben het uitstekend
initiatief genomen om op 3 november gastheer te spelen voor
afdelingen die van zeer ver moeten komen, bijvoorbeeld de
Limburgse afdelingen. Zo zal Heusden-Limburg ontvangen
worden door Heusden-Gent. Het aantal gastafdelingen in de
Gentse agglomeratie is natuurlijk beperkt. Maar toch zijn
er nog een paar op zoek naar lange afstand-vlerders. Kontakt nemen met de Gentse arr. voorzitter of de arr. sekretaris I

IZEGEM : afd. bus
alle bestuursleden.

AAN DE LEIDING

HEKELGEM : afd. bus voor de gemeenten Teralfene en Essene.
Inschrijven bij Dirk van Goethem, Frieda Verhavert, Arthur
De Schrijver, Willy De Wilde, FM.
Claes. 100 fr. (bus en herkenningsteken). Vertrek
Essene-

Inschr.

bij

MENEN : afd. bus. Inschr. bij bestuursleden of bij voorz. St. Taccoen, Kortrijksestr. 338 (tel. :
51.36.06).
WERVIK : afd. bus. Inschr. bij
bestuursleden. 150 fr., bus en inkomkenteken inbegrepen.

VU-AFDELINGEN,
stel niet uit tot morgen wat vandaag reeds kan gedaan
worden. Bestel NU DADELIJK een flinke voorraad toegangskaarten op ons algemeen sekretarlaat, Voldersstraat 71 te Brussel. Uitvoering der bestellingen na ontvangst van het veschuldigd bedrag ( 5 0 fr. per kaart,
postgiro 000-0147697-63 van Volksunie te 1000 Brussel).

Volksvertegenwoordiger Frans Baert is momenteel de kamploen-kaartenbesteller : 400 stuks tot vandaag. Nou, dat is
maar billijk : het zijn tenslotte Gent-Stad en Gent-Arrondissement die moeten zorgen voor een leeuwenaandeel in het
Gents « Kuipke ». En Frans Baert wil in dit vroege stadium
van de kaartenverkoop kennelijk de dingen een beetje op
dreef helpen.
Zo ook zijn kollega en vriend Pol van Grembergen, die met
een eerste bestelling van 250 kaarten het Meetjesland aan
het bewerken is.
GOED WEER !
Misschien sneeuwt het wel op 3 november. Zo zeggen kommervolle lieden die nog-niet-goed-weten-of-ze-komen-of-niet.
We zeggen maar dit : op 3 november schijnt de zon. Hoe
we dat weten ? We hebben het van Joris Depré, arr. voorzitter Leuven. Die is weerman van beroep. En zegt ons dat
op 3 november de « St Maartens-zomer » begint.
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ANTWERPEN
ANTWERPEN (Arr.)
WIM MAES-HERDENKING
Ter nagedachtenis van onze betreurde Wim Maes, zal op zondag 29 september e.k. te 9 u. een
h. mis opgedragen worden in de
kerk der Paters Kapucijnen, Ossenmarkt te Antwerpen. Aansluitend,
te 10 u., herdneking in de VTBzaal, St-Jacobsmarkt, met medewerking van de Groene Kapel uit
Kontich. Tijdens de namiddag
voettocht naar Brasschaat, waar
te 15 u. 30 de individuele bloemenhulde aan het graf van Wim
zal plaatsgrijpen. Het inrichtend
Wim Maes-kamitee doet beroep
op uw aanwezigheid.
HERMAN VAN DEN REECKHEROENKING
Deze jaarlijkse herdenking grijpt
plaats op zondag 29 september
te 11 u. rondom het graf van H.
Van den Reeck, op het erepark
van de stedelijke begraafplaats
. Schoonselhof » te Antwerpen
(einde 12 u.}- Een herdenkingsmis
op zaterdag 28 september te 19 u.
in de St-Annakerk (Goedendagstr.)
te Borgerhout. Deelname aan de
bloemenhulde kan door storting
van 100 fr. gebeuren op pr 45.8243
van dhr J. Mannaerts te Borgerhout Het arr. bestuur verwacht
de deelname met een vertegenwoordiging van alle afdelmgen.
TOEGANGSKAARTEN
SPORTPALEIS GENT
Indien het noq niet gebeurde,
bestel onmiddellijk een welbepaald aantal « kenteken-inkomkaarten » (50 fr.) rechtstreeks aan
het algemeen VU-sekretariaat, Voldersstr. 71, 1000 Brussel, door gelijktijdige storting van het daarvoor (aantal x 50 fr.) verschuldigde bedrag op pr nr 000-0147697-63,
vzw Volksunie, VoWersstr. 71 te
Brussel.
BETOGING VLAAMS BRABANT
De nationale • Vlaams-BrabantBetoging » te Halle op 24 november vereist de volste medewerking van alle bewuste Vlamingen.
On-e afdelingen zullen zich dan
ook inzetten om een talrijke aanwezigheid
te
bewerkstelligen.
Maak nog de nodige propaganda
in !iw plaatselijke pers en omzendbrieven aan leden en simpatisanten.
VU-KONGRES
De afronding van ons Oostends
VU-kongres zal op 1 december
te Brussel, in de « Passage 44 »
gehouden worden. Elke afdeling
neemt dit punt ter bespreking op
de e.k. agenda hunner bestuursvergadering, ten einde de nodige
rego'mgen te treffen voor hun afwezigheid aldaar.
NACHT VAN DE VRIENDSCHAP
Voor het .• 2de Arr. VU-bal »
(Nacht van de Vriendschap) dat
op zaterdag 7 december de viering van 20 jaar VU arr. Antwerpen zal afsluiten, in zaal Alpheusdal te Berchem (aan BerchemSport). zijn de toegangskaarten
(70 fr.) te verkrijgen bij alle bestuursleden onzer afdelingen. Wij
nodigen iedereen hierop vriendelijk uit.
ANTWERPEN (Stad)
DIENSTBETOON
Al onze mandatarissen verlenen
dienstbetoon, het volstaat een afspraak te maken langs het sekretariaat of rechtstreeks met de
mandataris.
Wel is er een vast punt en dag
voor dienstbetoon : elke maandag
van 16 tot 19 u. op het sekretariaat Wetstr. 12, Antwerpen. U kan
er volksvert. De Beul en prov.
raadslid mevr. Monseur aantreffen.
KOO
Antwerpse problemen op het
gebied van de KOO kunnen voorgelegd worden aan een van onzer afgevaardigden : dr De Boel,
tel. 33.97.90 of De Laet, 38.66.92.
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BUSSERS
Tijd om mee te bussen ? Geef
u op aan het sekretariaat.
KVO
Heeriijke, meeslepende muziek.
Puccini-koncert. La Bohème, Butterfly, Manon Lescaut, La Tosca,
Turando, enz. Op dinsdag 26 november. Kaarten op het sekretariLAND VAN SCHELDE EN DURME
Wandeltocht voor al wie maar
belangstelt in een prachtig herfstlandschap. Zondag 20 oktober om
10 u. 's morgens afspraak aan
het Tankgedenkteken op de J. v.
Rijswijcklaan ter hoogte van garage Permeke. Pick-nick meenemen.
Goed schoeisel. Terug tegen 17 u.
Met eigen wagens vertrekken we
tot Hamme. Vandaar begint de
wandeling.
AARTSELAAR
VU-AVOND
Op vrijdag 27 september om 20
u. In de gemeentelijke feestzaal,
Guido Gezellestr. Op het programma : Jef Burm en de Elegasten.
Inkomkaart : 60 fr. Kaarten kunnen bekomen worden door storting op bankrek. 418-5006401-86
van de Volksunieafdeling Aartselaar of tel. bestellen op nr 031/
37.75.57.
BALEN-OLMEN
VOETBAL
10-8 Muziekm. St-Lucia - De Leeuwen, aftr. 10 uur.
Na heel wat moeilijkheden konden we eindelijk starten in een
gietende regen, beide partijen waren nader beschouwd aan elkaar
gewaagd. Eindstand 5—5.
17-8 De Leeuwen - Van Broeckhoven SK, aftr. 15 uur.
De Leeuwen startten met volle
vertrouwen tegen een te grote
overmacht. Bij de rust, stand 0-1,
na de rust liep het helemaal uit
de hand. Eindstand 5-10.
24-8. De Leeuwen - Vrijheid FC.
Aftrap 15u. Terugwedstrijd die
niet veel om het lijf had. Wedstrijd die gewonnen werd door
Arendonk 1-3.
31-8. Tornooi Hollies - De Leeuwen. Aftrap 14u30. Door loting
werd ons de sterkste ploeg toegewezen. De Leeuwen scoorden
de laatste 20 minuten de 3 goals.
Eindstand 12-3.
BERLAAR
VLAAMS HERFSTBAL
De VU-afdeling samen met de
Vlaamse Kring organiseert in
zaal Familia (Berlaar-Heikant) het
5e Vlaams Herfstbal. Op zaterdag
12 oktober te 20u30. Ditmaal leidt
Roger Dillen met zijn « Sioux »
de dans. Of na de Basken vorig
jaar alt eregasten, dit jaar de
indianen ? ?
BORGERHOUT
LEDENVERGADERING
Het bestuur heeft gepland dat
om de twee maand een politieke
vergadering doorgaat, telkens de
eerste vrijdag van de maand te
20 u. 30 in de bovenzaal van de
Nieuwe Carnot. Zo vragen wij nu
reeds uw aandacht voor de ledenvergadering van 8 november
waaroD sen. Jorissen zal komen
snreken. De andere maand gaat er
echter wel een aktiviteit door,
ook telkens de eerste vrijdagavond Deze bijeenkomst is dan
meer als een ontspanningsavond
bedoeld. Zo vragen wij nu reeds
' w aandacht voor vrijdag 4 oktober voor de dia-avond verzorgd
door gemeenteraadslid Dirk Stappaerts.
BORSBEEK
DIENSTBETOON
Met al uw problemen, van welke aard ook (pensioenen, legerdienst, sociale zekerheid, enz.)
kunt u terecht elke 1ste en 3de
maandag van 18 u. 30 tot 19 u. 30
in café Riviera, J. Reusenslei,
Borsbeek Centrum. Staan ter uwer
beschikking : volksvert. R. Mattheyssens en KOO-voorz. Staf
Kiebooms. Eerstvolgende zitdag :
maandag 7 oktober.

KERNLEDENVERGADERING
Al onze leden en lezers die zich
op een of andere manier aktief
willen inzetten voor de Volksunie
('bussen, plakken, naar voor brengen en uitwerken van ideeën, enz)
worden vriendelijk
uitgenodigd
op de kernledenvergadering die
plaats heeft op donderdag 26 september te 20 u. in café Riviera.
BRASSCHAAT
BAL
Ons jaarlijks ontmoetinqsfeest
bij uitstek gaat dit jaar door op
zaterdag 5 oktober. Wij hebben
het gezellig Soorta-zaaltje gehmird en verwachten u allen met
uw vrienden en heel de familie
om 20 u. 30 stipt De « Honky-tonkboys » houden er de stemming
in tot de kleine uurtjes. Alle soorten dranken en warme hapjes voor
de hongerigen, een bodega voor
de tooghouders, er is van alles
wat. Tot ziens dus op zaterdag 5
oktober.
HENDRIK LUYTEN-HERDENKING
Proficiat voor de initiatiefnemer en voorzitter van het VVVGBrasschaat, Jaak Henderickx, voor
de prachtig-geslaagde en zeer
stijlvolle Hendrik Luyten-herdenking op de laatste zaterdag van
augustus. Een bomvolle zaal belangstellenden, met vele personaliteiten o.a. minister van Kuituur Rika De Backer, burgemeester en wethouders van Roermond
(geboortestad Luyten), burgemeester en schepenen van Brasschaat.
Deze viering stond ook onder de
bescherming van de Nederlandse
konsul, goeverneur Kinsbergen en
VTB. De viering van onze beroemde stadsgenoot begon met een
akademische zitting met toespraken van schepen René Goris, Jan
Gillis (VTB), de burgervader van
Roermond en een slotwoord van
minister De Backer, het geheel
opgeluisterd door het 60 man
sterke Arthur Verhoevenkoor uit
Brasschaat onder leiding van
meester Lode Verheyen met een
speciaal voor de gelegenheid gekomponeerde Luyten-hulde. Daarna werd op het plaatselijk kerkhof een gedenkplaat op het graf
van de kunstschilder (Schepper
van het Guldenboek van Vlaanderen-Diksmuide) onthuld door de
algemene voorzitter van 't VVVG.
Deze hulde vinden we al een
heel klein stapje op de weg naar
•> Amnestie ». Wij hebben schepen Goris voorgesteld als volgende stap de dichteres Blanka Gijzelen die ook in Braschaat rust, in
eer te herstellen.
EKEREN
LEDEN EN ABONNEMENTEN
Nieuwe leden en abonnenten
zijn steeds hartelijk
welkom.
Adressen en namen kunnen altijd
opgegeven worden aan het VUsekretariaat, Geestenspoor 72 te
Ekeren, tel. 41.04.41, of bij een
bestuurslid.
NACHT VAN DE VRIENDSCHAP
In het teken van 20 jaar Volksunie. Zaterdag 7 december te 21
u. Plaats : feestzaal Alpheusdal, F.
Williotstr. 22, Berchem. Toegangskaarten : 70 fr. Te bekomen op
het VU-sekretariaat, Geestenspoor
72, Ekeren, tel. 41.40.41 of bij een
bestuurslid.
HALLE (Kempen)
OFFICIËLE START
Op woensdag 11 september 11.
werd de nieuwe VU afdeling Halle (Kempen) te water gelaten.
De talrijke aanwezigheid (ook van
afvaardigingen van meerdere zusterafdelingen) en de frisse vriendensfeer zetten hun stempel op
dit gebeuren, waar wij volksvert.
Reimond Mattheyssens en André
De Beul, alsmede arr. voorz. Okt.
Meijntjens, arr. sekr. Wim Claessens, arr. penningm. André Van
der Borght en de arr. bestuursleden R. Van Dijck en R. Lenie
mochten begroeten. Wij wensen
het
plaatselijkbestuur,
Walter
Vochten
(voorz.),
Leo
Ooms
(sekr.). Pol Poppe (penningm.).

SEPTEMBER
Volksvertegenwoordiger A. DE BEUL
ANTWERPEN : VU-sekretariaat, Stad-Antwerpen, Wetstr. 12, tel. 36.84.65.
Elke maandag van 16 tot 19 u.
KONTICH : « Alcazar », Mechelsestwg 22, tel. 57.13.52.
1ste en 3de donderdag van 19 tot 20 u.
BOOM : Onthaal-centrum « Nele », Antwerpsest. 378, tel. 88.05.03.
1ste en 3de donderdag van 20 tot 21 u.
Volksvertegenwoordiger R. MATTHEYSSENS
BORSBEEK : café « Riviera ». Jos Reusenslei 17.
1ste en 3de maandag van 18 u. 30 tot 19 u. 30.
BROECHEM : lok. « Frankenheem », Dorpsplein.
1ste en 3de maandag van 19 u. 30 tot 20 u. 30.
WESTMALLE : ten huize van dhr. Fr. Dams, Hallebaan 40, tel. 12.04.52.
Woensdag 11 september van 19 tot 20 u.
BRECHT : ten huize van dhr. Al. Van Hoof, Lessiusstr. 37, tel. 13.81.95.
Woensdag 11 september van 20 tot 21 u.
Volksvertegenwoordiger H. GOEMANS
BERCHEM : ten huize van dr. Goemans, Grote steenwg 86, tel. 39.02.30.
Elke maandag van 14 tot 16 u.
SCHOTEN : café « Tijl », Verbertstr.
1ste en 3de donderdag van 20 tot 21 u.
BRASSCHAAT : café « Vogelzang », Miksebaan.
1ste en 3de donderdag van 21 tot 22 u.
KAPELLEN : ten huize van dhr. M. Op de Beeck, Wllgenstr. 4, tel. :
64.55.93.
2e en 4de donderdag van 20 tot 21 u.
KALMTHOUT : ten huize van dhr Jef Bosmans, Korte Heuvelstr. 35, tel.
66.74.59.
2de en 4de donderdag van 21 tot 22 u.
Senator E. BOUWENS
NIJLEN : 3e zaterdag, 11 tot 12 u., lok. Ziekenfonds Tak Lier, Kerkplein.
LIER : elke zaterdag van 10 tot 12 u., Eeuwfeestl. 163, tel. 031/80.11.52.
Senator W. JORISSEN
De zitdagen te Vorselaar, Herentals, Nijlen en Berlaar worden verschoven van de 3e maandag naar woensdag 25 september.
25 SEPTEMBER :
VORSELAAR : Bierhuls, 18 tot 19 u.
HERENTALS : Zalm, Grote Markt, 19 tot 20 u.
NIJLEN : Tak Lier, Grote Markt, 20 tot 21 u.
BERLAAR : bij W. Luyten, Liersestwg 140, 21 tot 22 u.
Senator H. DE BRUYNE
WIJNEGEM : « Vleminckhof », Marktplein 8 (tel. 53.89.26).
1ste en 3de maandag van 19 tot 20 u.
BURCHT : ten huize van dhr. Edw. Lemmens, K. Albertstr. 62, tel. :
52.77.45.

Ki1L€nD<
SEPTEMBER
21. Niel : Vujo-fietsenrally « Rupelstreek » (nadere gegevens
zie berichtgeving Niel).
21. Sint-Job-in-'t-Goor : Reis naar Rudesheim.
26. Borsbeek : Kernvergadering te 20 u., café Riviera.
27. Aartselaar -.Kleinkunst-avond met Jef Burm en de Elegasten. Gemeentelijke Feestzaal (G. Gezellestr.), te 20 u. Toegangskaarten : 60 fr. (tel. 87.75.57).
28. Bevel : Bal - Viering 100ste lid. Parochiezaal, Dorp, om 20u.
28. Kapellen : Herfstbal in zaal Concordia, om 21 u.
29. Antwerpen : Herman Van den Reeckherdenking te 11 u.
Begraafplaats Schoonselhof.
29. Antwerpen : Wim Maesherdenking. Te 9 u. h. mis Paters
Ossenmarkt. Te 10 u. herdenking in VTB-zaal, St-Jakobsmarkt.
29. Niel : «Rupel- en Schelderally » (nadere gegevens zie
berichtgeving Niel).
28. Duffel : « Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen '76 ».
Kursus Dosfelinstituut.
28. Vorst-Kempen : Afdelingsbal in het klubhuis van F.C.
Standaard Vorst.
OKTOBER
4. Borgerhout : Dia-avond in zaal Nieuwe Carnot.
4. Nijlen : VU-teerfeest.
5. Brasschaat « Ontmoetings- en dansfeest » te 20 u. 30 in
zaal Sporta (Bredabaan).
5. Blaasveld : VVB-bal, afd. Willebroek-Tisselt, Blaasveld.
5. Duffel : « Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen '76 ».
Kursus Dosfelinstituut.
5. Herenthout : 6e VU-dansfeest.
12. Wilrijk : Grote Wafelenbak en dansfeest. VU-Vrouwen. Te
20 u. in KW'B-lokaal, St-Bavostraat 55.
13. Antwerpen Groots feestmaal « 20 jaar VU », Beursgebouw.
12. Berlaar : VU-dansfeest.
18. Mechelen : Arr. raad.
19. Niel : VU-dansfeest.
20. Antwerpen : Herfstwandeling. Vertrek te 10 u. aan Cromwelltank (Permeke) Jan Van Rijswijcklaan.
26. Wommelgem : VU-afdelingsbal. Parochiezaal St-Jozef.
19. Lier : VU-dansfeest.
26. Mechelen : VU-dansfeest in het kader van de arr. « 20
jaar Volksunie «-viering.

Gomaar Roelants (prop.) en mej.
Ida Janssen (org.), een warm oroficiat voor deze verwezenlijking,
waarbij wij in één adem graag
VU-afdeling Schilde noemen met
haar voorzitter Hugo De Muynck.

veel sukses bij uw « buitenlandse studies » die zeer kortslings
een aanvang nemen.

WENSEN
Na het heelkundig ingrijpen,
wensen afdeling en bestuur Halle
(Kempen) een spoedig en algeheel herstel aan hun zeer verdienstelijk bestuurslid en medegrondlegster onzer jonge afdeing, mej.
Ida Janssens. Wensen u daarbij

DIENSTBETOON

HOBOKEN
In Vlaams-nationaal centrum,
Steynstr. 85 : alle woensdagen
van 18 tot 19 u. 30 door gemeenteraadslid Fonne Crick en alle donderdagen van 18 ü. 30 tot 19 u. 30
door gemeenteraadslid Clem De
Ranter.
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LIER
DIENSTBETOON
Gemeenteraadslid R. Bouwens,
Lisperstr. 93. Tel. 80.21.55.
Gemeenteraadslid A. Peeters,
Mechelsestr. 63. Tel. 80.39.29.
Gemeenteraadslid F. Boogaerts,
Lisperstr. 39. Tel. 80.41.25.
NIEL-SCHELLE
DIENSTBETOON
Frans De Meulemeester en Guido
Michiels staan graag ter beschikking Ook bij Luc Deheusch, Aug
Vermeyienstr. 5, ben je altijd
welkom (alle dagen). Op het sekretariaat op vrijdagavond van 20
u. af.
NIJLEN
DIENSTBETOON
1ste zaterdag : schepen Kegelaers van 10 tot 11 u.
2de zaterdag : burgemeester
Van Dessel van 10 tot 11 u.
3de zaterdag : raadslid Caethoven van 10 tot 11 u.
4de zaterdag : Herman Cools
van 10 tot 11 u. en mevr. Walraeven (KOO) van 11 tot 12 u.
5de zaterdag : Van Tendeloo
van 10 tot 11 u. en de andere Nijlense mandatarissen van 11 tot 12
SINT-KATELIJNE-WAVER
KURSUS
Het Vlaams Kruis vzw, afdeling
Sint-Katelijne-Waver,
organiseert
een kursus « eerste hulp bij ongevallen » (40 lesuren) in « In de
Wereld », Markt (Centrum) en
andere lokalen. Eerste samenkomst op maandag 7 oktober om
20 uur. ledereen boven 16 jaar
is welkom. Op vraag wordt het
programma (programma - onderdelen) medegedeeld. Deskundige
leiding van geneesheren en mo-

nitoren. Geeft recht op brevet
van « helper ». Ook mogelijkheid
tot volgen van een meer eenvoudige kursus « nijverheldsheiper »
(10 lesuren). Vraag om inlichtingen : Godelieve De Keyser, Albertstraat 27 of Hilda De Wit,
IJzerenveld 130, tel. 015/21.31.26.
Alle leden van de VU-buurafdelingen zijn welkom (Duffel, Koningshoolkt,
O.-L.-Vrouw-Waver,
Mechelen, Bonheiden, Walem en
nog andere).
WANDELTOCHT
De vu-afdeling Sint-Katelijne-Waver wandelt met het ganse gezin
op zondagnamiddag 29 september
In Temse natuurpark « Schouwselbroek ». Nadien een gezellig
etentje met paling op de hoofdschotel. Alle natuur- en eetliefhebbers zijn welkom. Meer praktische inlichtingen op vraag. Inschrijvingen bij 015/21.31.26 Hilda De Wit, IJzerenveld 130 of bij
Godelieve De Keyser, Albertstraat 2.
WILLEBROEK
LEDENVERGADERING
6 SEPTEMBER
Voor een 25-tal aanwezigen opende André Suyckens de vergadering. Na de bespreking van de financiële situatie werd de praktische organisatie van het dansfeest onder de loupe genomen.
Eikeen moet een inspanning doen
om dit bal maximaal te doen lukken.
Volksvertegenwoordiger Joos Bomers gaf dan een overzicht van
de politieke situatie en toetst
even de doelstellingen van onze
partij : Vlaamsnationaal, pluralistisch, sociaal-engagement, waarachtig en eerlijk. Door Emiel Vanlangendonck, arr. verantwoordelijke voor de uitbouw van het zie-

kenfonds wordt een toelichting
gegeven over de financiële aspekten hiervan en doet hierbij
een oproep tot de aanwezigen
om een aktieve bijdrage te leveren
aan « Tak Willebroek ».
Konkrete voorstellen tot besluit:
Papierslag bij de leden; 24 november : VVB-betoging te Halls
(organisatie VVB-Wilebroek) ; 20
jaar VU : een bus zal ingericht
worden samen met de afdeling
Tisselt.
WILRIJK
REUZE WAFELENBAK
Naar aanleiding van het 20-jarig
bestaan van de VU nodigt de W K
(Vlaamse Vrouwenklub) alle belangstellenden uit op hun « Reuze
Wafeienbak » op 12 oktober te
20 u. in het KWB-lokaal St-Bavo,
St-Bavostr. 55, Wilrijk. Nadien is
er kwis, waarna nog een gezellig
samenzijn met dans. Prijs : 50 fr.
(koffie inbegrepen). Inschrijvingen tegen 5 oktober bij : Lenaerts
tel. 27.19.89 ; Bellens, 28.06.28 ;
Van Rousselt, 27.87.07 ; Robbroeckx, 27.27.32 ; Vermeire,
28.62.16 ; Damen, 28.15.17.
WOMMELGEM
DANSAVOND
Op zaterdag 26 oktober in de
parochiezaal St-Jozef, Dahliastr.
te Kandonk (Wommelgem) met
DJ Roib Dewit. Inkomkaarten aan
de prijs van 30 fr. en rechtgevend
op gratis tombola, verkrijgbaar
bij ai onze bestuurs- en kaderleden.
ZES OKTOBER
Inhuldiging van borstbeeld C.
Verschaeve te Alveringem. Bij
voldoende belangstelling wordt
door afdeling Broechem een autobus ingelegd. Wij mogen mee.
Kontakt met Staf Van Looveren,
Welkomstr. 116, tel. 53.86.68.

BRABANT
EPPEGEM

KESTER

VLAAMSE NACHT

JUBILEUMBAL

DANSAVOND

EN JEF BURM

Wij nodigen alle leden en simpatisanten uit op ons jubileumbal
op 28 september (10de uitgave)
dansfeest heeft plaats in zaal
Rubenshof, Dorpstr. en start om
21 u. Iedereen van harte welkom.

Op 12 oktober om 20 u. 30, 3e
Volksuniedansavond van het Gewest Zuid-West Brabant in zaal
Jagershof, Bruneaustr. 37.

Er Is natuurlijk nog meer... meer
daarover later.
TOMBOLA VLAAMSE NACHT
De afdelingen worden via deze
weg verzocht de door hen opgehaalde prijzen zo vlug mogelijk
te bezorgen aan André Van Noot
Overwinningsstraat 24, te KesselLo. Tel. 016/22.70.14.
Er wordt tevens met ongeduld
uitgekeken naar de speciale prijs
per afdeling.
Iedereen die nog wat te geven
heeft, wordt verzocht dit te doen
via reeds genoemd adres.
In ieder geval wordt het de hoogste tijd om kaarten te kopen aan
75 fr. Een prijs die enorm laag Is
voor een programma zoals men
dat op 12 oktober zal beleven.

ERPS-KWERPS
PROTESTVERGADERING VOOR
LAND- EN TUINBOUWERS
Op vrijdag 27 september om 20 u.
Sprekers : volksvert. Ludo Sels,
landbouwdeskundige en eveneens
tuinbouwer ; volksvert. Willy Kuijpers ; tenslotte een landbouwer
uit de streek.
Plaats : Kultuurzolder, gemeenteschool, Dorpsstr., Kwerps.
GROOT-BIJGAARDEN
3e HERFSTBAL
Onder het motto « 20 jaar VU »
gaat op zaterdag 28 september
om 20 u. 30 in de zaal Collegium,
Brusselstr. 257,
HALLE
TOMBOLA FEDERATIEBAL
Rood : 212 . 462 - 220 - 151 399 - 189 - 58 - 500 - 243 - 253.
Blauw : 44 - 346 - 345 - 412 201 - 305 . 327 - 413.
Geel ; 49 - 12 - 23.
Prijzen af te halen tot einde
september bij F. Adang, Ruisbroeksestwg 109, 1600 St-PietersLeeuw. tel. 377.31.83.
DIENSTBETOON FEDERATIESCHEPEN FRANS ADANG
St-Pieters-Leeuw : elke zaterdag van 11 tot 12 u., Ruisbroeksestwg 109 of op tel. afspraak,
nr 02/377.31.83.
Alsemberg : met Willy De Saeger, prov. raadslid, dinsdag 1 oktober van 20 tot 21 u. in café De
Hoorn, Pastoor Bolsstr.
Beersel : maandag 7 oktober
van 19 tot 20 u. in café Terminus,
H. Teirlinckplein. In samenwerking met volksvert. V. Anciaux.

Volksvertegenwoordiger L. SELS
NIJLEN : 4de zaterdag, 9 tot 10 u., lok. Ziekenfonds Tak Lier, Kerkplein.
Volksvertegenwoordiger J. SOMERS
NIJLEN : 1ste en 2de zaterdag, 11 tot 12 u., lok. Ziekenfonds Tak Lier,
Kerkplein.

NIEL-SCHELLE
RUPEL- EN SCHELDERALLY
Op zondag 29 september richt VU-afdeling Niel een autozoektocht in. Om iedereen gelijke kansen te geven voorzien we
twee reeksen : A. Rally volgens formule C voor ervaren rallyrijders over een afstand van 45 km. ; B. Toeristische autozoektocht, speciaal voor onze niet geroutineerde VU-leden.
Ook niet-leden zonder rallyroutine zijn natuurlijk welkom. Afstand 72 km.
Voor A en B, vrij vertrek tussen 12 en 13 u. in de Rupelstraat,
aan café « Overdekte Wip », waar die dag het rallysekretariaat gevestigd is. We beschikken over een welgevulde prljzentafel.
Deelnemingsprijs : 225 fr. Wie inschrijft, door storting op rek.
000-0543526-35 van Jos De Graef, Karl Marxstr. 9, 2640 Niel,
vóór 23 september, geniet een vermindering van 25 fr.
VUJO-FIETSENRALLY
Heden zaterdag 21 sept. kunnen alle Jongeren en zich jongvoelenden deelnemen aan een sportieve verkenningstocht in
de Rupelstreek. Vertrek tussen 13 en 14 u. aan het VU-sekretariaat, Antwerpsestr. 186, Niel. Prachtige prijzen ! Niet-leden
betalen 30 fr. Vujo-leden 25 fr. 's Avonds prijsuitreiking met
« Stuif-ln ».

T VLAAMS NATIONALE
LANDDAG-22 SEPT. 10 U.
R O M A , T u r n h o u t s e Baan 2 8 6
—
Borgerhout
Georganizeerd door WERE Dl, m opdracht van de VlaamsNationale Raad.
Sprekers :
H. Wagemans, Francis van den Eynde, Freddy Sogers, Pater
Dr. M. Brauns en Karel Dillen.
Omlijsting door JEF BURM, Stonne Wauters, Jagerskapel, enz.
Informatie : Jordaenskaai 3, Antwerpen - Tel (031)32.21 53
Steunbijdragen : p.r. 166.488 (Were Di).

EEN RADIKAAL VLAAMS NAT. FRONT!

ARR. LEUVEN

De Vlaming « Jef Burm » voorstellen hoeft echt niet meer.
Iedereen weet nu stilaan wel dat
deze rasartiest in geheel het
Vlaamse land op de handen
gedragen wordt. Twintigduizend
entoeslaste Vlamingen juichten
hem langdurig toe tijdens het
Vlaams-Nationaal Zangfeest 1974,
waaruit hij te voorschijn trad ais
DE vedette van het programma.
Sinds dit zangfeest is het bijzonder moeilijk Burm als gast
te kontrakteren. Toch zijn wij
daar in het arr. Leuven in geslaagd. Wij zijn er blij om.
De feestkommissie
is
ervan
overtuigd, dat honderden vrienden uit het arrondissement op
zaterdag 12 oktober in de Salons
Georges zullen komen genieten
van een grandioos optreden van
de Jef. Daarnaast is er natuurlijk overvloedig gelegenheid tot
dansen op de tonen van de
Vlaamse discogroep « De Ketelbak », die met een uitzonderlijk
goede muziek gedurende uren
een bomvolle zaal tot het toppunt van geestdrift kunnen brengen. Velen kunnen daarvan reeds
meepraten.

Di€nscB€coon

MERCHTEM
6de DANSFEEST
Zaterdag 26 oktober in zaal
Echo met het orkest Ray Chadwick. Deuren : 20 u. 30 ; eerste
dans : 21 u. Inkom : 60 fr.
MUIZEN
KAASAVOND
Zaterdag 28 september te 20 u.
in de zaal Apollon, Dorp 12.
OVERUSE
SOC. DIENSTBETOON
Volksvert. Vic Anciaux, fed.
schepen Marcel De Broyer, gemeenteraadslid Emiel Dewaet en
verder gans het bestuur staan ter
uwer beschikking op maandag 23
september te 20 u. in café Luxemburg, stwg naar Brussel 667 te
Jezus-Eik.
ROOSDAAL - BORCHTLOMBEEK
BAL
Nodigt u en uw familie van harte uit op het VU-bal op zaterdag
28 september in de « Nieuwe
Zaal », Dorp, Strijtem.

OPENING VLAAMS SOCIAAL CENTRUM
TE LIEDEKERKE

SCHAARBEEK
20 JAAR BESTAAN
Op vrijdag 4 oktober vieren wij
het 20-jarig bestaan van de afdeling Schaarbeek, met een gezellig
samenzijn in de zaal Amitié,
Liedtsplein te Schaarbeek, vanaf
20 u. Leden uit andere afdelingen
zijn eveneens hartelijk welkom.
Nadere inlichtingen : Jan Vermeulen, Zenobe Grammelaan 87, 1030
Brussel, tel. 02/241.04.07.

Een oude gedurfde droom is werkelijkheid geworden ! Onze afdelins
opent haar Vlaams sociaal centrum ! In de Opperstraat 168 werd een
ruime woning ingericht als sociaal centrum. Reeds weken is er hard
gewerkt om het huis op te knappen en een gezelliger uit- en binnenzicht te geven. Meubels werden aangeschaft en de verfborstel gehanteerd. Het is nu zover. Op zaterdag 28 september wordt het centrum
plechtig geopend door de algemene VU-voorzitter mr Vander Eist. BI]
deze nodigt het afdelingsbestuur u van harte uit op deze plechtigheid.
Zaterdag 28 september vertrekt om 14 u. 30 een VU-optocht, vooraf
gegaan door de gekende harmonie « Nieuw Leven » uit Aalgem, aan
het oud VU-lokaal « Café Sportwereld », Muilemstraat 23 naar het sociaal centrum, Opperstraat 168. De nationale voorzitter zal er het geelzwarte lint doorknippen en een gelegenheidstoespraak houden. Deze
plechtigheid wordt gevolgd door een receptie en een rondgang in het
gebouw. Alle leden en simpatisanten worden er ten stelligste verwacht.
Dit centrum betekent voor onze afdeling een zware financiële dobber.
Talrijk waren de milde schenkers reeds, waarvoor dank.
De afdeling is er echter van overtuigd dat geld noch moeite moeten
gespaard worden om tot een doeltreffende werking te komen in deze
voor ons zo moeilijke gemeente.

ST-KATHERINA-LOMBEEK
VUJO - T-DANSANT
Zaterdag 28 september om 19
u. 30 in zaal Uilenspiegel met
disco-bar. Kaarten 40 fr., kas 50
fr.

Wij zijn er van overtuigd dat heelwat afdelingen (met hun afdelingsvlag) uit de federatie Asse en het hele arrondissement aanwezig aullen
zijn in de optocht voor de opening.
Het zou voor het afdelingsbestuur en provincieraadslid Staf Kiesekoms,
de onvermoeibare motor achter de plaatselijke werking, een grote
blijk van mee-vieren betekenen. Voortaan wappert de Vlaamse Leeuw
dag en nacht In Liedekerke I

WIJ II
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Karel Valgaeren (Westerio), Karel Mens (Vosselaar) en Fr Van
Cranendonck (Mol) Op de senaatslijst
advokaat Fr Nuyts
(Westerio) en Isidoor Mertens
(Oevel) De resultaten waren weinig bemoedigend

M„„dbi. 3« jg. - no ».

25 aug 1968
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DE UITBOUW

ARR. TURNHOUT
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In de periode tussen de twee oorlogen was ons Kempische arrondissement uitgebouwd tot een Vlaams-nationaal bolwerk. De volksvertegenwoordigers Thomas De Backer te Mol en Karel Pelgroms te Geel, senator Van Dieren en zovele anderen hadden er hun levenswerk van gemaakt.
De Kempen was diep-katoliek, maar Vlaams.
Een buitenlands journalist schreef destijds, dat de Vlaams-nationalisten
in de Kempen zo fanatiek-katoliek waren, dat ze zich it Thomassisten »
noemden, als aanhangers van Thomas van Aquino...
Ik zie Thomas De Backer zaliger nog glunderen, wanneer hij mij dit
vertelde.
I\^aar ook in de Kempen was de repressie hard en ongenadig. Al wie
iets betekend had in de Vlaamse strijd werd gebroken, gebroodroofd,
verbannen uit zijn geboortestreek. Vele honderden vestigden zich met
hun gezin in het Antwerpse en elders, om nooit meer terug te keren.
Is de snelle opgang van de Volksunie in Antwerpen en omgeving niet
mede te danken aan deze inspuiting met onvervalst Kempisch bloed ?
Bij ons heeft hun heengaan in elk geval een grote leemte gelaten, die
slechts na vele jaren zou overbrugd worden.

Vanaf 1959 begon eindelijk in de
Kempen de uitbouw van de jonge
Volksunie
Met de steun van de Antwerpse
provinciale
verantwoordelijken,
werd een eerste arrondissementeel bestuur gevormd, met Jos
Van Bruggen als voorzitter, Jo
Belmans als ondervoorzitter, Karel Mens als sekretaris en Domien Nijs als schatbewaarder
Langzaam maar zeker kwam de
propaganda op gang, met taaie
kolportages en talloze nachtelijke
plaktochten De eerste afdelingen
werden uit de grond gewroet
Turnhout, Geel, Ramsel, Mol.Dessel
Dat alles resulteerde in
een eerste relatief sukses
na
de bemoedigende uitslagen van
de parlementsverkiezingen
van
1961, bezorgden de gemeenteverkiezingen van 1964 ons 4
raadsleden te Mol, 2 te Geel, 2
te Ramsel en 1 te Turnhout
Het nieuwe arrondissementsbestuur dat aantrad vanaf 1965
bracht nieuw bloed
Jo Belmans werd voorzitter, Bert
Hermans ondervoorzitter, Maarten~ Leynen sekretaris,
Frans
Vreys schatbewaarder , Francis
Anthonis werd belast met de organisatie en de pers, Hugo Draulans met dienstbetoon, en Flander Holemans met de propaganda
De parlementsverkiezingen zorgden aanstonds voor de nodige
geestdrift
het stemmenaantal
werd méér dan verdubbeld, en
Hugo Drauians werd provincie-

Aan da Haar H. MOSTMANS
Da aarsta Miniatar
CZ/A9/D8/

VarantwoordalIJka uitgavar van

•BREM»

Fralkintlraat 16
HERENTALS

iaachta Haar,
In hat nummar van 1 mal 1966 van «BREM» publlcaart U
aan l)aricht ondar da t n a l . «Ragaring wil Ball Talaphona ovarbrangan naar WallonM».
In dit artlkal wordt ataanda gahoudan dat

Ik druk zou

habt>an ultgaoafand op da DIractia van Ball Talaphona, tanalnd* da n l M i * a labrlak van da maatschappij ta Paronnaa-lazBlneha ta - M M oprichtan.
Ik houd ar aan U ta bavaatlgan dat Ik nooit aniga druk
of Invload liab aangawand In daza zin.
Uw bawaring la dan ook volladig uit da lucht gagrapan.
Dit achrljvan Is aan racht van anhwoord. Ik varzoak U dan
ook hat In uw aaratvolganda ultgava op ta naman op dazalfda
plaats waar U hat artlkal «Ragaring wil Ball Talaphona naar
Wallonië ovarforangan» llat afdrukkan.

Mal hoogachting,
P. VAN DEN BOEYNANTS.

ANEKDOOTJE
De nationale één-mei-viering van de Volksunie, in 1967 door ons arrondissement ingericht te Turnhout, omvatte een sterrit vqor auto's vanuit
drie richtingen.
Vanuit richting Antwerpen werden de prijzen weggekaapt door de genaamde Hugo Schiltz, en door een zekere mevrouw Rika De BackerVan Ocken...

HET OUDE VUUR
De verkiezingen van 1954 waren
geen sukses voor de Vlaamse
Concentratie en de lijst van de
Christelijke Vlaamse Volksunie,
waaraan zij had meegewerkt
En toch was het schaarse resultaat voldoende houvast voor enkele geestdriftige jongeren en
enkele taaie oudgedienden, om
de uitzichtloze strijd te beginnen
In het Turnhoutse staken Bert
Hermans Karel Mens en wijlen
Leo Van der Stighelen de koppen
samen Zij waren de eerste « kolporteurs » van de jonge Volksunie
In het zuiden hielden de gebroeders Tuur en Jos Heylen, Juul
Meulenberghs, Jef Vandenpias en
nog enkele anderen met of zonder burgerrechten, het oude vuur
brandend
Zonder
strukturen
en zonder
geld, werd de kiesstrijd van
1958 aangebonden Op de Kamerlijst vonden we Jos Heylen uit
Herenthout, thans provincieraadslid, naast L Van Ostayen (OudTurnhout), Jef Vandenpias (Geel),

WIJ I t

In de reeks van overledenen
willen wij er enkelen speciaal gedenken, omdat ze ons
zo plots ontvielen in hun volle inzet voor de Volksunie :
LEO VAN DER STIGHELEN
pionnier van de Volksunie in
de
Noorder-Kempen,
bestuurslid Turnhout.
DIE VAN DEN BERGH,
bestuurslid Turnhout voor de
jongerenwerking.
MICHEL GEORGE,
die als volbloed-Waal op het
Atoomcentrum te Mol belandde, waar hij vurig flamingant werd en bestuurslid
van de afdeling.
KAREL BELMANS,
jong maar
onvermoeibaar
propagandist van afdeling
Geel.
RENAAT SOETEWEY,
de oude-getrouwe, kantonnaal verantwoordelijke voor
het moeilijke Hoogstraten.
De parlementsverkiezingen van 1965 Balonnetjes voor de Gelenaren
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raadslid voor het distrlkt MolArendonk, tot op heden.
Het stichtingswerk werd voortgezet :
de afdelingen Herenthout, Herentals,
Hulshout,
Vorst-Kempen,
Wechelderzande, Beerse kwamen
de lijst aanvullen.
Het
arrondissementeel
blad
« Brem » verscheen op 15.000
eksemplaren. Het deed heel wat
stof opwaaien en heel wat Vlaamse refleksen uitmonden in de
Volksunie.
Ook de plaatselijke pers kreeg
vorm : « Tamboerke » te Geel
en « De Nieuwe Kempen » te
Turnhout, om er een paar te noemen.
Het was vooral de tijd van het
pionierswerk aan de basis. De
kolporteurs van die tijd bewaren
onvergetelijke herinneringen aan
de werftochten, zondag na zondag, in alle uithoeken van ons
uitgestrekt arrondissement.
De Volksunie in de Kempen is
hen veel dank verschuldigd.
1 mei 1967 was een belangrijke
datum voor Volksunie-Kempen. In
opdracht van het partijbestuur organiseerde ons arrondissement
de nationale « een-mei-viering »
van de Volksunie. Swat Van Houtven, voorzitter van afdeling Turnhout (wat hij tien jaar onafgebroken zou blijven) ontpopte zich
tot een organisatieleider van formaat.
De inspanningen werden beloond
ook.
De verkiezingen van 1968 betekenden een triomf : Jo Belmans
werd rechtstreeks verkozen voor
de Kamer, en naast Hugo Draulans werd ook Jos Heylen verkozen tot provincieraadslid.

Stijgend sukses ook bij de parlementsverkiezingen van 1971 :
naast kamerlid Jo Belmans kregen we senator Carlo Van Eisen;
naast provincieraadsleden Hugo
Draulans en Jos Heylen kregen
we Jan Daelemans, na korte tijd
opgevolgd door Herman Roefs
uit Beerse.
Het bestuur dat aantrad begin
1972,
andermaal
voorgezeten
door Hugo Draulans, kreeg jong
bloed in de persoon van Rob Geeraerts, Jef Geudens en Suzanne
Meynen, die sedertdien als vrouw
haar man staat.
Een paar afdelingen werden opnieuw tot leven gewekt. Noorderwijk werd gesticht. Het baanbrekend werk lag nu elders : de Dosfelwerking kwam op gang, ziekenkas en streekpers werden uitgebouwd, de muziekmaatschappij
Kempenland (Mol-Geel) en het
jeugdige trommelkorps zagen het
licht.
Ook de politieke aktie stond niet
stil : we betoogden en ageerden
voor het Atoomcentrum te Mol,
voor eerlijk onderwijsbeleid te
Turnhout, voor een gezond leefmilieu te Vorst, voor de brug van
Geel-Aard
Een bizondere vermelding verdient het - Meienachtbal . , dat
jaarlijks in mei — en dit jaar
reeds voor de tiende maal — een
orgelpunt plaatst op het einde
van de jaarwerking.
Stijl en sfeer, opkomst en op>brengst maken van dit feest een
topgebeuren

Wij danken Swat Van Houtven,
die jarenlang de organisatie op
zich nam, en wiens naam aan het
ongekende crescendo zal verbonden blijven.

volksvertegenv\/oordiger
De verkiezingen van 1974 brachten ook in de Kempen een stilstand. De stemmen verminderden
lichtjes : ons arrondissement was
bij de drie die best stand hiel-

« ..Of lagen de mensen nog in slaap van die ophefmakende
zondagspreken die in alle kerken werden afgestoken ? De
Volksunie hamert er al lang op » de Kempen moet ontwaken • — maar krijg ze maar wakker als er zelfs geen kapotte
bel aan de deur hangt ! ».

STIJGEND SUKSES
Vanaf 1968 zou Hugo Draulans
het voorzitterschap waarnemen^
m zijn bestuur bijgestaan door
Bert
Hermans,
Juul
Meulenberghs. Maarten Leynen, Jo Valgaeren, Rudy Beaufays en Swat
Van Houtven.
De uitbouw van afdelingen werd
voortgezet : Balen, Meerhout,
Arendonk, Westerio, Lille, Vosselaar, Noorderkempen...
De politieke aktualiteit bracht
grote bedrijvigheid : kampanje
tegen de grendelgrondwet, provinciale kaderdag, de akties rond
het Atoomcentrum te Mol deden
de partij naar buiten treden. Vooral het Atoomcentrum verwekte
deining : wie herinnert zich niet
de stampvolle meeting te Geel,
waar wijlen BSP-volksvertegenwoordiger Jos Cools met heel
zijn gevolg kwam tegenspreken ?
Stijgend sukses betekenden de
gemeenteraadsverkiezingen
van
1970 : Mol 4 (waaronder 3 schepenen n . Herenthout 4, Geel 3,
Dessel 3, Vorst 2, Herentals 2, en
Beerse eveneens 2 (waaronder 1
schepen).

senator Van Eisen

ben hier al meerdere voorbeelden gegeven van
ooptechniek. We zijn echter nooit te oud om te
Ik kan hier evengoed pinten pakken als in Heurtf de Witte. Hij neemt dan ook alle cafe's voor zijn
^ ^
die wij uit voorzichtigheid soms links laten lig^^etaalt
zijn pinten met Volksunienummers, en aan zijn
vijftiende (verkocht nummer) heeft hij de gave van welsprekendheid om iedereen plat te klappen... ».

» ... Jo klopt aan. Een mannengestalte verschijnt voor de
deurspleet, kennelijk gestoord in zijn intieme bezigheden...
Een gazet ? Zo'n vodden moest hij niet hebben.
Een pamflet dan, dat kost niets ? Nam hij ook niet aan. Maar
goed ook, want het ware misschien een roemloze dood gestorven. Hij kon het trouwens niet aannemen. Hij had beide
handen van doen om zijn broek op te houden... ».

BLOEMLEZING
UIT DE
KOLPORTAGEVERSLAGEN

« ... Rekord ook van het goed onthaal » ; een gewezen weerstander die tierend naar de deur komt gestormd, tussen twee
krijsende vrouwen ; scheldpartij van « Nazi • — « Duitse »
— ' verraders » dat het galmde door de straat ; ons pamflet
dat verfrommeld voor onze voeten wordt gegooid ; en een
nuchter-beleefde vraag « of Mijnheer soms zot was ? » die
de maat Hppd nverlooen ».

Belmans

den m het Vlaamse land De zetels en de verkozenen bleven,
behalve in Turnhout-Hoogstraten,
waar provincieraadslid Jan Van
Rooy zijn intrede deed in vervanging van Herman Roefs.

GELUKKIG
EN DANKBAAR
De Volksunie viert thans haar 20larig bestaan. Vijftien
hiervan
werden in de Kempen intens en
met stijgende geestdrift meegeleefd. Het is goed dit alles eens
te overschouwen,
te zien van
waar wij komen, en waar we
thans staan.
Het maakt ons allen fier, gelukkig en dankbaar. Wij danken allen, zonder uitzondering, die aan
de Volksunie in de Kempen hebben meegewerkt.
Een vluchtig overzicht als dit is
uiteraard onvolledig. Vele namen
ontbreken,
misschien
zelfs belangrijke
Vergeef het ons.
In de Volksunie hebben wij zulk
een schat aan belangloze inzet
en naamloze offervaardigheid gevonden dat hier zeker niemand
zich verongelijkt zal voelen. Het
is ook deze ervaring die ons voor
de toekomst vervult met de zekerheid, dat de Volksunie in de
Kempen en in Vlaanderen in haar
grootse opzet slagen zal.

JO BELMANS,
Vol ksvertegen woord iger.

^KSr^
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Verantw. Jo Belmans, Possonsdries 7, Geel
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STEENOKKERZEEL-PERK
DIENSTBETOON
Elke 2de en 4cle dinsdag van 21
tot 22 u., lok. Van Frachenl. 40 te
Steenokkerzeel door volksvert.
dr Vik Anciaux en prov. raadslid
Theo Pauwels en door onze gemeenteraadsleden Mon Schepens
en Julie Vancauwenbergh.
VLAAMSE ZIEKENKAS
Zltdagen : elke maandag van
20 tot 21 u., Van Frachenl. 40 te
Steenokkerzeel. Voor dringende
gevaiien Eis Van Obberghen, Aelvoetstr. 27 te Steenokkerzeel (tel.
751.88 80, na 18 u.).

DKHSCBCGOOn
Volksvertegenwoordiger PAUL PEETERS
KAPELLE-OP-DEN-BOS : iedere dinsdag van 19 tot 20 u. en ledere zaterdag van 11 tot 12 u., Mechelseweg 64 (tel. 015/711.422).

KflLCriDCR
SEPTEMBER
21. Leuven : Kadernamiddag voor nieuwe en oude militanten.
21. Vossem : afdelingsbal in zaal Casino, Gemeenteplein.
23. Leuven : Vergadering van de kantonale gevolmachtigden
en een afvaardiging van het arr. bestuur.
26. Glabbeek : Boerenmeeting.
27. Leuven : arrondissementsraad Thierbrauhof.
28. Wespelaar : Afdelingsbal in zaal De Zwaan.

VILVOORDE
BESTUURSVERKIEZING
De afdeling houdt op 27 september bestuursverklezingen in 't
lokaal De Gouden Voorn, Houtkaai 1 om 20 u. Gastspreker voor
deze avond is onze nieuwe volksvert. Pol Peeters.
BAL
Het federatiebal gaat door op
zaterdag 12 oktober in de Witte
Leeuw, Grote iVlarkt, Vilvoorde.
WOLVERTEM
IN IMEM0RiAI\/1
Op 3 september ontviel ons na
een pijnlijke ziekte onze strijdmakker Frans Emmerechts, 56 jaar
oud De Volksunie Wolvertem betuigt haar diep medeleven met de
familie Emmerechts-Ooms.
VU-BAL
De VU-Wolvertem nodigt ten
dans op zaterdag 14 december in
zaal Cecilia, Oppemstr., Wolvertem

Te Eisene vierde de Vlaamse vereniging « De Kring » op 1 september
1974 de gouden bruiloft van Fons en Eufrazie Knaepen in aanwezigheid
van senator Lode Claes uit Eisene en volksvertegertwoordiger Jef Valkeniers uit Schepdaai. ('Van links naar rechts : Drolans, Debonnet,
Claes, Steegmans, Valkeniers, Boeken).

DANSAVOND van
VU-ACCLOMERATIE BRUSSEL

LIMBURG
BREE (Kanton)
SOC DIENSTBETOON
PROV RAADSLID J. GABRIELS
Aan huis • Siemenstr. 28, Gerdingen-Bree, tel. 011/46 22 90, elke maandag van 17 tot 19 u.
Elke 4de zaterdag : MeeuwenEllikom-Wijshagen, in café Verdonck-Schrijvers, 9 u. 30 tot 10 u.;
Gruitrode, café Uilenspiegel, 10
u. 30 tot 11 u. ; Neerglabbeek,
café L. Doumen, 11 u. 30 tot 12 u.;
Opitter, café J Kosten, 12 u. 30
tot 13 u. ; Tongerlo, café Den Engel, 13 u. 30 tot 14 u.
Gemeenteraadslid A. Custers,
De Vlaamse Ziekenkas - Limburg nodigt alle VU-mandatarissen, vrienden en kennissen
en haar leden uit op de plechtige eucharistieviering ter nagedachtenis van Clem Colemont op zondag 22 september
om 10 u. in de St-Petruskerk
te Nieuwerkerken, Limburg.
Dit bericht geldt als enige
kennisgeving.
Mevrouw
Colemont
dankt
langs deze weg allen die deelgenomen hebben in haar rouw
en wie bij vergetelheid geen
dankbetuiging
toegestuurd
werd.

Panhoven 5, Bree, staat ook ten
uwe dienste.
Jan Latinne, Damburgstr. 7, Bocholt, staat ten dienst elke dinsdag van 17 tot 19 u. Tel. 011/
46.23.72.
KANT. BAL
Zaterdag 9 november in zaal
Brouwershuis. Orkest : The Love
Band (van de Nacht van Kinrooi).
EIGENBILZEN
ARR. BAL
De voorverkoop van toegangskaarten voor het arr. bal te Lanaken-Smeermaas op zaterdag 26
oktober is gestart.
KAULILLE
SOCIAAL DIENSTBETOON
De eerste zitdag van volksvert.
Raskin werd een sukses. Het is
de bedoeling via een rondschrijven in gans de gemeente nog
meer bekendheid aan deze zitdag
te geven.
TONGEREN-MAASEIK
ARR. BESTUUR
Volgende vergadering op dinsdag
1 oktober te 20 uur.
ARR. BAL
De voorbereidingen van het arr.
bal van zaterdag 26 oktober te

Smeermaas-Lanaken
onder
het
moto « Twintig jaar Volksunie »
schieten goed op. De zaal en het
orkest werden vastgelegd. De
kampagne voor publiciteit in het
programmaboekje is volop gestart. Ook de voorverkoop van
toegangskaarten heeft een aanvang genomen.
VOERSTREEK
SOCIAAL DIENSTBETOON
Vanaf deze maand zal er opnieuw
een maandelijkse zitdag voor Sociaal Dienstbetoon in de Voerstreek gehouden worden door
volksvert. Raskin, namelijk te StMaartens-Voeren in het Kultureel Centrum, iedere vierde zaterdag van de maand van 9u30
tot 10 uur. De eerste zitdag zal
plaatshebben op zaterdag 28 september e.k. Ten einde deze zitdag bekend te maken zullen 150
Vlaamsgezinde Voerenaren in de
in de loop van volgende week
een persoonlijk schrijven ontvangen. Wij maken van de gelegenheid gebruik om het Algemeen Kultureel Komitee van de
Voerstreek te danken voor het
feit dat het deze zitdag heeft
willen aankondigen in zijn berichtenblad.

OOST-VLAANDEREN
AALST (arr.)
VOORZITTERS EN
PENNINGMEESTERS
Op zondag 22 september ek. te
10u30 in het lokaal « Het Gulden Vlies », Esplanade te Aalst,
heeft een ontmoeting plaats van
het arr. bestuur met de voorzitters en de penningmeesters van
de afdelingen. Op de dagorde
staat : 1. Feest te Gent « 20 jaar
VU • ; 2. Financieel overleg tussen het arrondissement en de
afdelingen; 3. Het arrondissementeel bal.
Wie per vergissing geen uitnodiging zou ontvangen hebben, gelieve deze aankondiging als dusdanig te aanzien. In elk geval :

we rekenen op ieders aanwezigheid.
AALTER-BELLEM.
LOTENHULLE-POEKE
VU^BAL : 12 OKTOBER
Zoals verleden jaar hebben wij
opnieuw ons bal in het « Biezenhof » te Aalter. Het orkest De
Speelvogels onder leiding van Rorug een reuzesukses. Kaarten te
bekomen bij de bestuursleden
aan 60 fr.
ZATERDAG 26 OKTOBER :
10 JAAR VU-AALTER
Ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan zullen wij feest vieren. Omstreeks 16 u. zal een optocht van VU-prominenten en
plaatselijke leden en simpatisan-

OKTOBER
2. Wespelaar : kantonale vergadering van het kanton
Haacht.
4. Zoutleeuw : kantonale werkgroep vergadert.
5. Buizingen : Afdelingsbal €c Teenentander » om 20u30 in
zaal « De Welkom », de Kerckhovestraat 16a met Pop STEREO
SOUND.
7. Leuven : arrondissementsbestuur.
11. Zoutleeuw : afdelingsvergaderingen in het ganse kanton.
15. Tienen : districtsvergadering Tienen, Glabbeek, Zuurbemde, Landen, Zoutleeuw.
18 Leuven : vergadering agglomeratie Leuven.
19. Laken : Dansavond te 20 u. 30 met orkest De Speelvogels
in het gemeentehuis, Bockstaelplein. Prijs : 70 fr.
19. Haasrode : Kursus . Goed Besturen » op de Bremberg.
21. Leuven : arrondissementsbestuur.
25. Leuven : arrondissementsraad.
26. Zoutleeuw : kantonaal Lustrum-bal.

ten, voorafgegaan door een muziekkapel, vertrekken aan het station en eindigen op de markt.
Langs de weg zullen ballonnetjes
uitgereikt worden aan de kinderen. Een receptie aan alle aanwezigen wordt aangeboden in café
« De Casino », waar tevens onze
nieuwe plaatselijke vlag zal ingewijd worden.

VROUWEN IN DE VOLKSUNIE
Wij komen samen in het partijsekretariaat, Volderstraat 71
te Brussel om 14u, nu zaterdag 21 september. Voor wie
geen bericht ontving, geldt dit
als dusdanig.

Zaterdag 19 oktober om 20u.30
in GEMEENTEHUIS LAKEN
Em. Bockstaelplein.

DienscBecoon
Volksvertegenwoordiger E. RASKIN
23 SEPTEMBER
EIGENBILZEN : van 19u30 tot 21u, Ursulastraat 1 (011/41.24 54)
28 SEPTEMBER :
'
'-^.^t.
ST-MARTENS-VOEREN : van 9u30 tot lOu : Cultureel Centrum, Kwinten
36 (011/76.65.59).
MAASEIK : van 11u tot lluSO : Café Posthoorn, Bosstraat 3
(011/56.44.08).
BILZEN : van 12u tot 12u30 : Café Metropole, Rijksweg 406
(011/75.56.32).
**
30 SEPTEMBER :
EIGENBILZEN : van 19u30 tot 21u : Ursulastraat 1 (011/41JJ4.54).
Senator R. VANDEKERCKHOVE
23 SEPTEMBER :
HOUTHALEN : van 18u tot 19u : bij T. Dirix, Zwaluwstraat 9
(011/35.56.01).
TESSENDERLO : van 19u tot 20u : bij R. Decoster, Industriepark.
27 SEPTEMBER :
GENK : van 18u tot 19u : Schaapsdries 29 (011/35^1640).

VLAAMSE NACHT
VAN HET ARR. LEUVEN
GROOT VOLKSUNIEDANSFEEST
met
DE KETELBAK - JEF BURM
Zaterdag 12 oktober 1974 vanaf 20 uur
in de zaal van Salons Georges
Hogeschoolplein - Leuven

EERSTE LUSTRUMBAL
ONDER HET MOTTO :
20 JAAR VOLKSUNIE IN LIMBURG
- Datum : zaterdag 26 oktober vanaf 20u
- Plaats : zaal jeugdheem te SmeermaasLanaken, 600 plaatsen
- Orkest : The Rythm Boys met een aangepast programma.
- Ruime parking, bar en tombola.
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DENDERLEEUW
BESTUURSVERGADERING
Op de bestuursvergadering werden volgende punten besproken :
1. De massabijeenkomst te Gent.
2. Betoging te Halle : ook deze
betoging moet slagen. 3. Jaarlijks kaarttornooi : te spelen van
oktober tot februari. Juiste data
in een later nummer. 4. Ledenfeest op 7 december : ook meer
daarover in een der volgende
nummers. 5. Bal van de afdeling
op 1 februari 1975. Op algemene
aanvraag wordt terug beroep gedaan op animator Jean Monnet
en orkest. 6. Ledenslag : vanaf
toekomende maand zullen de lldkaarten aangeboden worden.
GENT
SOC. DIENSTBETOON
Huguette De Bleeoker, prov.
raadslid, is elke dag persoonlijk
of tel. te bereiken tussen 18 en
19 u., Tolhuislaan 15, 9000 Gent,
tel. 091/25.64.87 ; elke vrijdag tussen 11 en 12 u. in Rubenshof, Borluutstr. te Gent ; elke vrijdagavond in Vlaams Huis Roeland ;
elke 1ste maandagavond ten huize van Guy Schouls, Meulestedestwg 330, 9000 Gent.
GENTBRUGGE
NIEUW VU-GEMEENTERAADSLID
Roger Depestele, verhuisd naar
De Pinte, werd opgevolgd door
mevrouw Jacobs, die in de raadszitting van 11 september de eed
aflegde.
Deze zitting werd eens te meer
gekenmerkt door de krachtige en
toch opbouwende oppositie van

de Volksunie. Aimé Verpaele belichtte vooral de nood aan sporten kulturele akkomodatie op de
gemeente en zijn voorstellen waren zo grondig uitgewerkt dat zij
door de meerderheid werden
aanvaard. Jan De Moor Interpelleerde o.a. over de veiligheid
van de gebruikers van het openbaar vervoer, de organisatie in
het nieuw gemeentehuis en het
uitblijven van een nieuwe editie
van de Gids voor Gentbrugge.
10de BAL
Voor de tiende maal organiseert
Gentbrugge, samen met Ledeberg, het meest succesvolle VUbai van het seizoen in de feestzaal van het gemeentehuis te
Ledeberg. Het orkest The Silver
Stars en Anneke Desenter zorgen voor de stemming. Deuren
om 20u30, eerste dans om 21 u.
De kaarten in voorverkoop bij de
bestuursleden kosten slechts 50
fr. Aan de zaalingang betaalt
men 60 fr.
HEUSDEN-DESTELBERGEN
26 OKTOBER : BAL
Eind oktober bestaat de Volksunie te Heusden 5 jaar. Deze verjaardag wordt gevierd met een
groot bal in zaal Admiraal te Destelbergen (Dendermondse stwg).
Aan alle WIJ-lezers uit de omgeving vragen we deze datum te noteren. Vanaf vandaag is de kaartenverkoop geopend. De kaarten
zijn te verkrijgen bij alle bestuursleden of op het VU-sekretariaat. Dorpslaan 7, te Heusden.
(Tel. 30.93.86).
BETOGING IN DE VOERSTREEK
Het taalaktiekomitee richt op zondag 6 oktober een betoging in

naar de Voerstreek. Volksunie
Heusden gaat ook mee. Wie met
ons mee wil kan inschrijven bij
gemeenteraadslid Koen Van l\^eenen, Nederbroekstraat 1, Heusden. Tel. 30.73.88. Inschrijvingen
ten laatste op 1 oktober binnen.
NIEUWE LEDEN
Op de eerste bestuursvergadering van het nieuw seizoen werd
de maand september vooral in
het teken gesteld van de ledenwerving. Langs deze weg vragen
wij nogmaals onze bestuursleden
om een extra inspanning te doen.
Ook plaatselijke lezers van «WIJ»
kunnen ons daarbij heipen.
LANDEGEM
DIENSTBETOON
Meester F. Baert houdt zijn zitdag
vanaf
deze
maand
:
iedere derde zondag om 11 u. en
dit ten huize van G. Schaeck,
Vosselarestr. 16, Landegem.
MERELBEKE
NAAR DE VOER
Op 6 oktober gaat onze afdeling
mee naar de Voer. Het Is meer
dan ooit nodig de Vlaamse bevolking daadwerkelijk te steunen
tegen de voortdurende franskiljonse chantage, ieder beschouwt
het als zijn plicht aanwezig te
zijn. Ook uit andere afdelingen
worden medereizigers verwacht,
inschrijvingen voor de autocar
bij P. De Corte, Kloosterstraat 79
of tussen 19u en 20u op telef.
30.94.93.
MELLE
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Dinsdag van 10 tot 11 u. 30,
Driesstr. 61 (Center), bij Godelieve Van Loo, tel. 52.14.09.
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SEPTEIVIBER

NIEUWERKERKEN

28. St-Amandsberg : Groot VUJO-dansfeest, vanaf 20 u. met
dansstudio • Oranje » en twee disc-jockeys. Zaal Tijl, Klinkkouterstr. (100 m van het Heisnisplein en de Dendermondsestwg).
26. Gent : «Wij-Vrouwen» : Inlichtingsavond over Brussel en
de gewestvorming, met o.m. Vic Anciaux, in zaal Roeland,
om 20 u. stipt.
27. Arrondissementsraad te 20 u. in « Het Gulden Vlies »,
Esplanade te Aalst.

BAL
Het vriendschapsbal van de afdeling heeft plaats op zaterdag
19 oktober in de zaal « Modern
Palace ». Orkest Secund Act. Zangeres : Christli. Deuren 21u.
Inkom 60 fr.
NINOVE

OKTOBER
5. Zulte : Prijsuitdeling « 1 1 juli-balionnekenswedstrijd », vanaf 14 u. 30 in café « Damberd ».
7. Gent-Muide : Vergadering wijkkomitee.
8. Zulte-Olsene : Toeristische uitstap naar de Voer. Vertrek
aan het Dorpsplein om 7 u. 30. Prijs : 198 fr. (middagmaal
inbegrepen).
8. Gent-Centrum : Vergadering VU-wijkkomitee.
9. IVIerelbeke : Jaarlijks afdelingsbal in zaai • Regi >.
12. Waarschoot : Bal van de Vlaamse Vasthoudendheid, in
zaai Tijl, Lembeke. Org. VU-Waarschoot.
19. Zulte-Olsene : VU-bal in zaal Fiertelhof met het dansorkest Ronny Roland. Optreden in folkloristische klederdracht
door de internationale volksdansgroep « Dolle Griet ».
20. Voetraiiy « Dwars door het oude Gent ». Vertrek 14 u.
stipt aan de Roeland.

VU-BAL
Ons vijfde VU-bal heeft plaats
op 19 oktober in zaal Berg en
Dal om 21 u. Kaarten bij al onze
bestuursleden.
ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS
Van 21 september tot en met
5 oktober is volksvert. Georgette
De Kegel op studiereis naar Rusland met de kommissie leefmilieu.
De leden van hogervermeld ziekenfonds worden verzocht gedurende deze twee weken zich voor
dringende gevallen te wenden tot
het sekratariaat te Aalst, Hopmarkt 36, tel. 053/70.45.53.

WEST-VLAANDEREN
BEERNEM SINT JORIS
DIENSTBETOON PIETER LEYS
Dinsdag 24 september van 19
tot 20 u., dr Vroman, Beernemsestwg 46.
BLANKENBERGE
DIENSTBETOON
Zich wenden tot gemeenteraadslid Jef Fryns, de Smet de Naeyerlaan 78, tel. 050/41.22.39 of tot
H. Van Rijssel, KOO-lid, K. Boudewijnlaan, tel. 050/41.12.01.
Oud-volksvert. P. Leys herneemt
zijn maandelijkse zitdag vanaf de
eerste dinsdag van september
van 20 tot 21 u. in het spijshuis
Béarnaise, de Smet de Nayerlaan
86, tel. 050/41.30.70.
BRUGGE
DIENSTBETOON PIETER LEYS
ledere 1ste en 3de zaterdag van
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11 tot 12 u. in het Breydelhof, J.
Suveestr.

ICHTEGEM
ST-MAARTENSeAL

Bij onze Vlaamse vrienden Rudy
Vanderplancken-Van
Rijckeghem
kwam een eerste kindje. Koen gekerstend. Hartelijke gelukwensen.

Wij houden dit jaar ons St-Maartensbal op zaterdag 19 oktober in
de feestzaal « De Engel ». Alle
leden en simpatisanten, ook deze
van buiten onze afdeling worden
alvast op deze feestavond vriendelijk uitgenodigd.

HARELBEKE
GEBOORTE

HERSTELLING

IZEGEM

ZEEDIJK KOKSIJDE

LIEF EN LEED

Op aandringen van VU-kamerlid Emile Vansteenkiste (Oostende) heeft de minister van Openbare Werken Defraigne, zijn diensten opdracht gegeven, de toestand van de zeedijk te Koksijde
te onderzoeken en desgevallend
de nodige maatregelen te treffen.
Ons kamerlid had de minister gewezen op de slechte toestand
van de zeewering aldaar.

De VU-afdeling Izegem biedt de
kersverse heer en mevrouw Luk
Tolpe^De Braet haar oprechte
gelukwensen aan. Zij dankt Luk
voor zijn aktieve inzet in de afdeling.
De afdeling izegem betreurt
het heengaan van haar lid Gabriel
Hoornaert. Zijn
overlijden
deed ons een overtuigd en strijdbaar Vlaming verliezen.

DKnSCBCCCXXI
Volksvertegenwoordiger F. BAERT
21 SEPTEMBER :
AALTER : café Casino, Markt, om 11 uur.
Volksvertegenwoordiger P. VAN GREMBERGEN
21 SEPTEMBER :
ASSENEDE : café De DIederiks, Diederiksplein, 11 tot 12u.
23 SEPTEMBER :
ERTVELDE : bij Freddy Delemarre, Hoogstr., Kluizen, 18 tot 19u.
28 SEPTEMBER :
WACHTEBEKE : café Breugei, Dorp, 9u30 tot lOu.
BALEGEM : Mare Herreman, Issegem, 11 tot 12u.
Senator E. DE FACQ
23 SEPTEMBER :
GENT : Oranjeberg 19 (3e verdieping), 9 tot 12u.
30 SEPTEMBER :
GENT : Oranjeberg 19 (3e verdieping), 9 tot 12u.
Alle dagen telefonisch te bereiken voor afspdaken (091/22.64.23 of 091/
25.64.91).
Senator G. VAN OOTEGHEM
28 SEPTEMBER :
MELLE : van 14u30 tot 15u30 : bij V. Allaert, Guido Gezellestraat 5
(091/30.05.75).
MERELBEKE : van 15u30 tot 16u30 : Café Vier Wegen, Hundelgemse
steenweg 84 (091/30.68.55).
OOSTERZELE : van 16u30 tot 17u30 : bij Mare Parewijck, Dorp 8
(091/62.53.70).
DIKKELVENNE : van 17u30 tot 18u30 : bij F. Van Bijzegem, Kerkstr. 83.
GENTBRUGGE : van 20u tot 22u : Rode Kruisstraat 7 (091/30.72.87).
en vanaf oktober elke maandag van 19u tot 20u in het nieuw gemeentehuis van Gentbrugge.
Volksvertegenwoordiger G. DE KEGEL
NINOVE : elke zondagvoormiddag, Leopoldlaan 86.
GERAARDSBERGEN : ieder laatste zaterdag van de maand van lOu tot
12u : Postkoets, Markt.
OKEGEM : 1ste zaterdag van de maand van lOu tot 11u, Zaal Rio,
Kouterbaan.
MEERBEKE : 1ste zaterdag van de maand van 11u tot 12u, bij F. Tielemans, Kapellestraat 15.
DENDERWINDEKE : 1ste zaterdag van de maand van 13u tot 14u, bij
Jan Willems, steenweg op Ninove 54.
POLLARE : 1ste zaterdag van de maand van 14u tot 15u, bij H. De
Kegel, Dorpsstraat 33.
APPELTERRE : 1ste zaterdag van de maand van 15u tot 16u, bij R. Van
Oudenhove, Eichemstraat 24.
OUTER : 1ste zaterdag van de maand van 16u tot 17u, bij A. De Clercq,
Aardeweg 70.
KERKSKEN : derde dinsdag van de maand van 19u tot 20u, bij W. De
Kegel, Berg 140.

DKnscBeccx)n
Volksvertegenwoordiger M. BABYLON
ROESELARE : iedere maandag van 16 tot 19 u. of op afspraak (tel. :
051/20.02.08).
Volksvertegenwoordiger E. VANSTEENKISTE
Elke derde zaterdag van de maand :
WESTENDE : Casino, Essex Scottishlaan, om 9u.
MIDDELKERKE : Were Di, de Smet de Nayerlaan, om lOu.
EERNEGEM : Riva-Venus, Aartrijkestr., om 11u.
DE HAAN : Gasthof De Torre (bij tramhalte), om 11u30.
VLISSEGEM (dorp) : Kerkstr. 26, om 12u.
BREDENE : Driftweg 59, om 12u30.
OOSTENDE (Vuurtoren) : Romy, Voorhavenlaan 20, om 13u.
Volksvertegenwoordiger J. VANDEMEULEBROUCKE
Elke derde zaterdag van de maand :
VEURNE : De Beurs, Markt, om 9u.
DIKSMUIDE : Vlaams Huis, IJzerlaan 83, om lOu.
MERKEM-WOUMEN : Nieuw Woumen, Dorp 77, om 11u.
KORTEMARK : De Speie, Staatsbaan 71, om 12u.
KOEKELARE : Hertog van Arenberg, om 12u30.
ICHTEGEM : De Engel, om 13u30.
GISTEL : Kantoor Zwaenepoel, Stationsstr. 2A, om 15u.
Derde zondag van de maand :
NIEUWPOORT : bij W. Devriendt, Recolettenstr. 66, om 9u.
ALVERINGEM : 't Vlierhof, Dorpplaats, om lOu.
LO : bij A. Ascrawat, Weststr. 7, om 11u.
GIJVERINKHOVE : Drie Ridders, Weegschede 1,Leisele, om 11u45.
Volksvertegenwoordiger L. VANSTEENKISTE
MENEN : iedere eerste en derde woensdag van 18 tot 19u. in lokaal
De Beiaard, Kortrijksestr. 3 (of prov. raadslid H. Vandenbuicke).
Senator VAN IN
25 SEPTEMBER :
DUDZELE : café De Drie Zwaenen, 20 tot 21 u.
BRUGGE : iedere 2de en 4de zaterdag van 11 tot 12u, Breydelhof, J.
Suveestr.
23 SEPTEMBER :
KORTRIJK : van 17u30 tot 19u : Café 1302, B. Reynaertstraat 9
(21.17.56).
WEVELGEM : van 20u tot 21u : Vredestraat 10 (41.43.32).
28 SEPTEMBER :
VICHTE : van 16u tot 17u, Harelbekestraat 35 (77.73.76).
HARELBEKE-STACEG. : van 17u30 tot 18u30, Café De Zwaan, Dorpplaats (22.11.50).
30 SEPTEMBER :
KORTRIJK : van 17u30 tot 19u : Café 1302, B. Reynaertsstraat 9
(21.17.56).
WEVELGEM : van 20u tot 21 u : Vredestraat 10 (41.43.32).
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KORTRIJK
TURNEN
Elke donderdag van de week
van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in het
• Groeningeheem », Passionistenlaan. 300 fr. per trimester (13 lessen).
VOORDRACHTAVOND
Mter J. De Schaepmeester,
/oorzitter van de VU-afdeling heeft
het over « Wegwijs op het gerechtshof » op dinsdag 15 oktober om 20 u. in de bovenzaal van
het lokaal « 1302 ».
LEFFINGE
OVERLIJDEN
Wij betreuren het heengaan van
Filomena Lamoot, moeder van ons
lid Charles Deciercq uit Spermaiie. Innige deelneming.
LEDENVERGADERING
Wij voorzien op vrijdag 27 september een ledenvergadering. Als
spreker zal Jaak Vandemeuiebroucke gevraagd worden. Ons bal
wordt voorzien op 9 of 10 november terwijl een uitgave van onze
. Westgalm » eerstdaags zal verschijnen.
MENEN
DIENSTBETOON
ledere vrijdag van 20 tot 21 u.
door de gemeenteraadsleden dr
Vanholme en T. Tahon in lokaal
de Beiaard, Kortrijksestr. 3.
MIDDELKERKE
WINTERPROGRAMMA
Voor de eerstvolgende maanden voorziet onze afdeling twee
algemene bijeenkomsten : op 23
november een gezellig samenzijn
van alle leden en op 14 december
een kinderfeest. Verder nieuws
volgt.
MOERKERKE
DIENSTBETOON J. DEROOSE
ledere 3de zondag van 10 tot
11 u. bij J. Debbaut, Hoornstr 41.

NIEUWMUNSTER
DIENSTBETOON J. FREYNS
ledere 3de zondag van 11 tot
12 u., café Gemeentehuis.
OOSTENDE-VUURTOREN
HERFSTTOCHT
Op 22 september richt onze afdeling haar tweede « Herfsttocht
der Noordzee » in. Wie vorig jaar
van de partij was kan getuigen
dat deze tocht werkelijk goed was.
Dit jaar doen we het nog beter.
We richten niet minder dan 4 afstanden in, dus voor elk wat wils.
42 km, start te 9 u. 30 ; 30 km,
om 11 u. ; 15 km, om 14 u. ; 7 km,
15 u. Wie houdt van een mooie
dag met wandeling aan zee en de
polders zal deze voettocht niet
willen missen. Starten en aankomsten vinden plaats in de feestzaal
Thomas Van Loostr. We rekenen
op massale deelneming.

en alle abonnenten worden vriendelijk verzocht hun dagbladen en
oud papier op te sparen tot zaterdag 28 september. De bestuursleden komen het gespaarde bij u
thuis afhalen tussen 9 en 18 u.
Dank bij voorbaat in naam van de
afdelingskas.
WERVIK
KONTAKTVERGADERING
Zaterdag 28 september te Beselare. leder bestuurslid gelieve
aanwezig te zijn.
NAAR FRANS VLAANDEREN
Op 9 november a.s. Er is een
volksfeest te Steenvoorde met
gratis toegang. Laten wij onze
broeders van over de « schreve »
tonen dat we belangstelling hebben voor hun problemen.

KflLCnDCR
SEPTEMBER
28. Ooigem : Herfstbal van de Vlaamse Vriendenkring. Zaal
der Meisjesschool. Orkest« De Leiekrekels » en • Fabienne ».
OKTOBER
5. Kortrijk : Arr. raadsvergadering.
12. Kortrijk : Oktoberbierfeesten in lokaal « 1302 », om 20 u.
Toegang : 50 fr.
15. Kortrijk : Voordrachtavond in « 1302 >. Mter J. De Schaepmeester heeft het over « Wegwijs op het gerechtshof ».

VLAAMS ZIEKENFONDS
OOSTENDE-MARIAKERKE
GEBOORTE
Bij Fernand Denys en Annemie
Segers werd op 2 september Adelheid geboren. Onze hartelijkste
gelukwensen I
OOSTKAMP
DIENSTBETOON MEVR. MOLLET
Zaterdag 28 september van 10
tot 11 u.. Lege Weg 169.
ST-ANDRIES
WIJ IN BRUGGE
Alle bussers van « Wij in Brugge » die een ronde hebben op de
gemeente en eventuele nieuwe
vrijwilligers voor een nieuwe ronde, worden vriendelijk uitgenodigd
in het Jagershof, gemeenteplein,
Sint-Andries op dinsdag 24 september om 20 u. 30 stipt. Bespreking en gezellig samenzijn.
PAPIERSLAG
Alle VU-leden van de afdeling

AZAERT

WEST-FLANDRIA
Geluveld-Zandvoorde : heden
zaterdag 21 september van 9 tot
10 u. bij Verbeke Wilfried, Zandvoordedorp 22, Geluveld.

Brabantdam 142 GENT

Wervik : zaterdag 28 september
van 10 tot 11 u. bij Coudyzer Maurits, Magdalenastr. 75.

Tel. 25.42.83

DE MEEST COMPLETE ZAAK VOOR
BETERE HERENKLEDING

Afgevaardigde : Jef Claeys, Ten
Brielenlaan 108, Wervik.
SOC. DIENSTBETOON
Hervé Vandamme, St-Maartensplein 2 ; Noël Lecompte, Beselarestr. 109 ; Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108.
PAPIEROPHAÜNG
Vandaag zaterdag.
KONGRES
Zondag 1 december te Brussel.
Kandidaat-deelnemers
gelieven
zich nu reeds kenbaar te maken,
teneinde optimale schikkingen te
kunnen treffen.

—
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VERHURING CEREMONIEKLEDING
AAAATKLEDING
CONFECTIE
CHEMISERIE
•
•
•
•
•
•
•

het funktioneel kombinatiemeubel in eigentüdse,
nuttige, esthetische vopm. ^ _ _ _
_

KOSTUUMS
SPORTVESTEN
BROEKEN
MANTELS
REGENMANTELS
PULLS
HEMDEN

Onze
studiedienst
lost

ONZE SCHOOL ?

ERASMUS

uw
woonprobieèn
gratis op

NATUURLIJK !
Pluralistisch, volksnationaal
onderwijs !
T a l e n - b o e k h o u d i n g - steno daktylo - sekretariaat - journalistiek - etalage - v e r k o o p - hostessen - m a n n e q u i n s - w e g c o d e
rijlessen (door d e Staat e r k e n d )
DIr-gen Driet Bogaart

Tumhoutsebaaif 102-104 - BORGERHOUT - Tel. 3640.86
Begijnestraat 39^1 - ANTWERPEN - Tel. 3347.24 - Ter Heydelaan 55-57 - DEURNE . Tel. 2A2SM
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chelen. Kontakt opnemen vla
volksvert. Joos Somers, Liersestwg 11, 2580 St-Kat.-Waver, tel.
015/21.79.00.
R 119

Tandarts voor 2 dagen per week
gevraagd te Brussel. Inl. bij C.J.
Van der KJeyn, Veiligheidsstr. 43,
1080 Brussel (Koekelberg) of tel
na 18 u. 02/425.46.42.
R 124

ZELLIK zoekt Nederlandstalige inwijkelingen aan te trekken. Nieuwe moderne appartementen te
huur in residentiële wijk. Jozef
Vandenpias, J. De Kinderstr. 90,
Zellik, tel. 02/485.44.62.
R 102

Jonge vrouw zoekt passend werk,
was een tijdlang als opvoedster
werkzaam, wil ook kantoorwerk
aanvaarden. Inlichtingen bij Huguette De Bleecker, prov. raadslid. Tolhuislaan 15, 9000 Gent, tel.
091/25.64.87.
R 120

Jong meisje, licht lichamelijk gehandikapt. zoekt gepast werk :
kan met kinderen omgaan maar
wil ook In winkelzaak werken. Inl.
bij Huguette De Bleecker, prov.
raadslid, tel. 091/25.64.87 te Gent.
R 125

Verpleger A 1 , 23 j . , zoekt werk in
ministerie, fabriek, grote onderneming, enz., ten einde niet ieder
weegend en nachten te moeten
werken. Liefst te Brussel.
Sekretaresse, 23 j . , zoekt plaats in
school of grote firma, liefst omgeving Ninove.
Vrouwelijke bediende, 20 j . , 3 j .
technische afdeling C l , 1 j . hog.
sekund. beroepsschool, 3 j . avond.
kursus steno + daktylo, zoekt
werk in de streek van Ninove-Ge.
raardsbergen.
Man, bediende, 17 j . , lager middelbaar, 1 j . hoger middelbaar, zoekt
werk in de streek van NinoveBrussel.
Half-time-betrekking
voor
verpleegster A1 vrij te St-KwintensLennik. Zeer geschikt voor dame
met kinderen of beginnelinge.
Zich wenden tot De Kegel Georgette, Leopoldlaan 86, 9400 Ninove, tel. 054/33.43.47.
R 122

Vrouwelijke afgestudeerde humaniora zoekt betrekking als bediende, liefst in de omgeving van
Aalst, Ninove, Brussel. Zich wenden redaktie.
R 126

Betrekking gezocht voor A3 gediplomeerde elektriciteit, vader van
2 kinderen, 26 j . , liefst als onderhoudsman in een bedrijf of kliniek
in de omgeving van Mechelen.
Kontakt opnemen via vbiksvert.
Joos Somers, Liersestwg 11, 2580
St-Kat.-Waver, tel. 015/21.79.00.
R 117
Jonge dame, 18 j . , diploma A3
handel, brevet Vervolmakingskursus Kantoor, volgt les avondschool
boekhouding (B02), zoekt passende betrekking in de omgeving Mechelen, Antwerpen of Brussel.
Kontakt opnemen met volksvert.
Joos Somers, Liersestwg 11, 2580
St-Kat.-Waver.
R 118
Gezin met drie kinderen (terug
uit Mexico na werkopdracht gezinshoofd) zoekt dringend geschikte woongelegenheid
(met
badkamer, tuintje en eventueel
garage) in de omgeving van Me-

WIJ

16

Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN
Tal.
Bondgenotenlaan 121 . 3000 LEUVEN
Tal.
Prieiter Daensplaln 2 - 9300 AALST
Tal.
Guldan Vlletlaan 26 • 8000 BRUGGE
Tal.
Thonissenlaan 23 - 5800 HASSELT
TaL
Sint JorUstraat 33 - 8500 KORTRIJK
Tal.
Begi|nenv«st 99 - ANTWERPEN Tal. (031)33.60.58

NATIONALE

LOTERIJ

20 ste TRANCHE

Supertranche
• ; » ' !

HOOG LOT

15 MILJOEN

Jonge vrouw zoekt betrekking ais
bediende in de omgeving van
Aalst, Ninove, Brussel. Zich weiiden redaktie.
R 127
Zoeken werk :
Jongen, elektrotechnisch ingenieur, 21 jaar.
Meisje, afgest. sekr. A6-A2, 18 j .
Jonge dame, sociale assistente.
Gevraagd :
ingenieur als werklelder, elektrotechnisch, met ervaring op beroepsgebied.
Volle gast loodgieter.
Allen in de streek van Gent.
Inlichtingen bij Huguette De Bleecker, prov. raadslid, tel. : 091/
25.64.87, Tolhuisl. 15, 9000 Gent.
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(015)173.68
(016)224.85
(053)234.55
(050)372.75
(011)237.12
(056)159.18
an 45.05.31

en . . .
V U F T I E N loten
van 1 M I U O E N

Trekking op 2 oktober

HET BILJET
HET TIENDE

95.967 LOTEN VOOR EEN TOTAAL VAN
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SERPIGO

Het poütiegenre wordt momenteel in de kinema druk beoefend.
Het vele geweld en de konventionele auto-achtervolgingen doen
mij meestal huiverig staat t.g.o.
dit genre. Toch verdienen de politiefilms die momenteel in de
bioskopen te zien zijn wel onze
aandacht. Kenmerkend is nl. dat
de politieman, de cop, in die recente films als bvb. « Elektra
Glide in Blue » of « The SevenUps » steeds een buitenbeentje
is In het politiekorps. In de mate
dat de cop handelt tegen de
wens van zijn superieuren in en
op zijn manier het politiesysteem
kontesteert zijn deze films dan
ook eerder anti-politiefilms te
noemen.
In de komende weken of maanden worden nog verschillende
van dergelijke films bij ons verwacht. « Serpico » is de eerste
van een reeks, waarin o.a. « Busting », « Walking Tall », « The
Laughing Policeman » en « McQ »
verder zullen volgen.
Frank Serpico wordt van meetaf
getekend als een buitenbeentje,
een vreemde vogel in het politiekorps van New York. Hij is politieman geworden uit roeping, uit
een idealistische overtuiging dat
hij daar aan de goede kant zou
staan. Hij opereert een tijdlang
in uniform en doet zich dan
reeds opmerken door zijn menselijke aanpak t.g.o. misdadigers.
Hij wordt overgeplaatst naar de
recherche, waar hij geen uniform meer hoeft te dragen, wat
hem de mogelijkheid geeft zich
in allerlei vermommingen aan te
passen aan het milieu waarin hij
moet opereren. Op een dag ontvangt hij zijn eerste steekpenning. Als integere cop wenst
Serpico dit geld niet aan te nemen, maar van hogerhand wordt
hem de raad gegeven de zaak te
vergeten. Zijn nachtmerrie begint
pas voorgoed wanneer hij overgeplaatst wordt naar de afdeling
die zich bezighoudt met goktenten. Serpico moet er aldra onder-

vinden dat de hoofdaktivlteit er
bestaat in het innen van zwijggeld. I\^et de energie, die hiertoe besteed wordt, zou men in
korte tijd alle goktenten kunnen
opdoeken. Maar de andere cops
verkiezen het zwijggeld en Serpico voelt zich bijna schuldig omdat hij dit weigert. Aanvankelijk
poogt hij het systeem van binnenuit te saneren, maar het is
een vechten tegen windmolens.
De hogere bazen, die alles oogluikend toelaten, worden buiten
schot gelaten. Ten einde raad
neemt Serpico een joernalist van
de « New York Times » onder de
arm. Het artikel slaat in als een
bom, de zaak wordt onderzocht
door een Grand Jury, maar ook
nu worden de superieuren ontzien. En Serpico wordt overgeplaatst naar de narcotica-brigade,
waar hij in een nog rotter situatie terecht komt. Intussen
heeft zijn tweede meisje met hem
gebroken omdat ze zijn obsessie,
zijn totaal geïsoleerd vechten tegen een gans systeem niet meer
kon aanzien en wellicht ook
vreesde voor haar leven. En dan
krijgt Serpico een kogel door het
hoofd geschoten : een hinderlaag vanwege de politie of niet ?
Het einde is tragisch voor Serpico, maar doet uiteindelijk het
recht toch zegevieren. Zijn strijd
is gestreden.
Zoals verschillende van de huidige politiefilms is « Serpico »
gebaseerd op autentieke gebeurtenissen. Serpico (onder een andere naam) bestaat echt en leeft
momenteel, na zijn ontslag in 71,
in Zwitserland. Niet alleen dit
besef bij de kijker dat het allemaal echt gebeurd is, maar vooral de erg realistische verfilming
door Sidney Lumet (kineast van
o.a.
« Twaalf
Gezworenen »,
« The Hill », « The Pawnbroker »,
« Deadly Affair ») maakt van de
prent een boeiend kijkstuk. En de
geloofwaardigheid van het geheel wordt nog versterkt door de
onsentimentele maar wei gevoelig-menselijke vertolking van Al
Pacino (ook te zien in « The Godfather »). Deze heeft met « Serpico » voorgoed bewezen een akteur van formaat te zijn. Vergeet
ook niet te luisteren naar de
voor de sfeer van de film erg
funktionele muziek van Theodorakis.
Hilde Dekeyser.

Jean Cabin en Sophia Loren als leeuw en tijgerin in « Oordeel »
OORDEEL (Verdict)

De voormalige advokaat André
Cayatte loopt met gans zijn
filmoeuvre storm egen de onvolkomenheden en de hypokrisie
van de rechtspraak.
Ook met de camera is hij een
advokaat
die
filmpleidooien
houdt voor een meer menselijke
rechtspraak. « Justice est falte »
en « Nous sommes tous des assassins » zijn wellicht zijn beste
films, maar « Mourir d'aimer »
zal wel zijn meest populaire
prent zijn.
« Oordeel » is m.i. niet zo'n beste film, maar het blijft toch een
film van Cayatte en dus boven
de middelmaat uitstijgend.
De kineast trekt er van leer tegen het klassegerecht, tegen de

te grote macht van de voorzitter
van het Assisenhof, die het verloop van het proces erg kan beïnvloeden, en tegen het feit dat de
uiteindelijke rechtspraak gebeurt
door juryleden die — bij gebrek
aan objektieve bewijzen — moeten oordelen volgens hun « innerlijke overtuiging », een overtuiging die opnieuw sterk kan
beïnvloed worden door de voorzitter die deelneemt aan de besprekingen van de juryleden.
Twee personages staan in deze
film centraal : voorzitter Leguen
(Jean Gabin) en Teresa Leoni
(Sophia Loren), deze laatste als
moeder van een zoon die beschuldigd wordt van moord op
een meisje uit de elite van Lyon.
Teresa gebruikt alle mogelijke
middelen om haar zoon vrij te
krijgen, tot ontvoering en omkoperij toe. Haar moederliefde is
gewoon blind voor de werkelijkheid, die anders is dan zij denkt
en die zich op het einde ook tegen haar zal keren.
Cayette vervalt in deze film opnieuw in zijn bekende zwart-wittekening : Leguen is van meetaf
overtuigd van de schuld van de

Zaterdag 21 september, RTB
TOBRUK (Tobrouk) (1966)
Amerikaanse, vrij simplistische
tend heldendom en militarisme
verhoogt de spanning en komt
Hiller, met Rock Hudson, Nigel

jongen, Teresa is overtuigd van
zijn onschuld. De waarheid ligt
echter in het midden, zoals de
kijker doorheen flash-backs te
zien krijgt. M.i. zou Cayatte's
pleidooi meer gediend geweest
zijn met een t.g.o. mekaar stellen
van minder grote uitersten : een
o.a. vanuit het klassegrecht vooroordelende rechter en een moeder die de minimumstraf wil bekomen voor haar zoon. Zoals
steeds ook heeft Cayatte niet zoveel aandacht besteed aan de
karaktertekening van zijn personages. Toch zijn Gabin en Sophia
Loren geknipt voor hun rollen
van respektievelijk leeuw en tijgerin. De zoon zelf en zijn relatie
tot zijn moeder koint echter
nauwelijks aan bod, zodat het
einde van de film (de zoon komt
in opstand tegen zijn moeder)
wel wat onverwacht aankomt.
Ondanks zijn zwart-wit-tekeningen, zijn gebrek aan nuancering
en ook zijn vrij traditionele realisatietechnieken
blijft
André
Cayatte steeds een boeiend verteller. Zodat ook « Oordeel »
een bezienswaardige film blijft.
Hilde Dekeyser.

oorlogsfilm, waarin praktisch uitslui
aan bod komen. Naar het einde toe
er wel wat aktie in. Film van Arthur
Green, Guy Stockwell, e.a.

Maandag 23 september, BRT
DE MAN VAN DE VLAKTE (The man from Laramie) (1955)
Psychologische western van Anthony Mann. Krachtige film met de
allure van een tragedie. Zeer goede kleuren en mooie fotografie
Jammer dat het cinemascope-effekt op het tv-scherm verloren gaat
Donderdag 26 september, RTB
REFLETS DANS UN CEIL D'OR
(Reflections in a golden eye - Weerschijn in een gouden oog) (1967)
Psycho-patologische film, waarin John Huston vijf personages met een
eigenaardig seksueel gedrag op behendige wijze samenbrengt. De
pessimistisch geladen sfeerevokatie en de dramatische kompositie
maken de intrige zeer spannend, maar ook iets morbied. Knap aangewende kleuren en uitstekend spel van o.a. Marlon Brando, Elisabeth Taylor en Brian Keith.

A l Pacino geeft in de rol van agent Serpico een schitterende vertolking ten
beste.
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Vrijdag 27 september, BRT
WESELE (1972)
Alhoewel de verfilming van een klassieker van de Poolse literatuur
is « Wesele » toch een verder uitdiepen van de aan kineast Andrzej
Wajda eigen tematiek : het drama van de Poolse kuituur, gedomineerd
door het verleden. Het is een met talent gemaakte, realistische film
die zich afspeelt in het begin van deze eeuw, maar met veel verwijzingen naar ons huidige leefpatroon. In een ultra-moderne stijl en een
funktioneel gedragen tempo geeft Wajda een indringend beeld van
de psyche en de mentaliteit van een dekadente gemeenschap. Een
voor ons Westerlingen moeilijke maar indrukwekkende film.
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DE GOELAG ARCHIPEL:
EEN POLITIEK EN LITERAIR
« Er was een geruisloze strijd
om de laatste resten vrijheid
373.

gaande
», biz.

Een boek als De Goelag Archipel van
Solzjenitsyn bespreek je niet als een
gewone roman. De auteur noemt het
een « proeve van een artistieke studie ». Maar welke lezer beseft dat
hij te maken heeft met een boek van
een schrijver ? Hij leest het immers
voor de feiten die erin weergegeven
worden, hij wil weten wat voor vreselijke dingen er allemaal gebeurd zijn
in het kommunistische Rusland, hij
wordt door ontzetting aangegrepen
bij het vernemen van de haast eindeloze reeks gruwelen en van de uitzichtloze ellende van miljoenen Russische burgers die in de strafkampen
verbleven en verdwenen. Dat is inderdaad geen literatuur meer of wat
wij tenminste in het Westen onder
literatuur verstaan. Onze schrijvers
laten we zeggen een Proust of een
Vestdijk, zijn gewoon de gebeurtenissen en de gevoelens nauwkeurig te
beschrijven en psychologisch te ontleden. Het zijn nauwgezette intellektuelen, die bekommerd zijn om de
artisieke
verantwoording
van
hun
werk.
Welnu, zegt Solzjenitsyn, wij kunnen
niet zo kieskeurig zijn : •< Onze Russische pennen schrijven fors, in ons
land zijn we een oceaan van ervaringen rijker geworden terwijl haast nog
niets is beschreven en genoemd »,
er verder : « Alleen heeft de Russische pen het te druk om dat (van
mij : de details) te beschrijven, en
heeft het Russisch oog geen tijd om
dat te lezen ».

MIDDENIN DE ELLENDE
Wie overigens in het Westen Solzjenitsyn leest denkt helemaal niet
aan literatuur, omdat ook vrijwel niemand bij ons verwacht dat literatuur
een maatschappelijke betekenis heeft.
Daarom lezen we de Goelag Archipel
als een hedendaags geschiedkundig
dokument. Wij willen weten of het
allemaal waar is wat de schrijver erin
vertelt. Zo betrapt Marcel Liebmann
in een boeiend stuk in « De Nieuwe »
(5 september) Solzjenitsyn op tal van
belangrijke historische onjuistheden.
Weer anderen lezen het boek als een
zuiver politiek traktaat : de kommunisten zijn ertegen, de zogenaamde
rechtsen juichen het toe. Solzjenitsyn
zelf en vooral de beweegredenen die
er hem toe aanzetten om De Goelag
Archipel te schrijven, geraken bedolven onder het puin van onze politieke
tegenstellingen en twisten. Daardoor
komt het boek wel in de aktualiteit
maar het verdrinkt er ook in.
Wat mij betreft, ik stel me in deze
bespreking op een literair standpunt.
De Goelag Archipel is het boek van
een schrijver. Ik lees en beoordeel
het niet als een geschiedkundig werk.
rk wil het ook niet uitspelen in de
strijd tussen « rechts » en « links ».
Wil ik misschien geen positie kiezen?
Jawel, maar op een vlak dat belangrijker is dan onze ideologische twisten. « Au-dessus de la mêlee ? ».
Neen, ik wil op het standpunt staan
van Solzjenitsyn zelf, op dat van de
kunstenaar of liever op dat van de
honderdduizenden gevangenen en doden van de kommunistische verdrukking, van wie de schrijver Solzjenitsyn de woordvoerder wil zijn. « Dans
la mêlee » dus. Solzjenitsyn kan spreken in naam van de slachtoffers, omdat hij hetzelfde lot heeft ondergaan
en vooral omdat hij kunstenaar is.
Wie weet Immers wat er zich afspeelde in de geest van de veroor-

deelden op het ogenblik waarop zij
voor het exekutiepeleton stonden ?
Zeer zeker de beulen niet : • Tot het
einde weten dat alleen de gedoden :
en dus niemand. En zeker, ook nog de
kunstenaar : doezelig en vaag, maar
enig idee heeft hij er wel van, tot
vlak aan de grens waar de kogel,
waar het koord het leven afsnijdt ».
Wanneer dat de wereld is waarover
je getuigt, doe je niet meer aan « literatuur », dan schrijf je haast niet
meer, dan maak je een boek of een
album met de foto's van de ontelbare
gefusilleerden : « dan zouden we al
bladerend in dat album en door een
laatste blik in die uitgebluste ogen
er veel uit putten voor ons hele verdere leven. Een dergelijke lektuur —
haast zonder letters — zou neerzijgen op ons hart als een laag die daar
ons leven lang niet meer zal wijken»
Het spreekt haast vanzelf dat dit
enige aanvaardbare en echte literaire
uitgangspunt het vernietigendste is
voor een politiek stelsel dat zich alleen meent te kunnen handhaven op
de rug van miljoenen tegen de aarde
gedrukte slachtoffers van het geweld De Goelag Archipel is het opengelegde massagraf van die ontelbare
mensen. Welnu, voor zo'n massagraf
begin je niet te twisten over het gelijk of het ongelijk van het regime of
van zijn beulen : je wordt alleen- met
ontzetting vervuld over zoveel machtswellust en politieke moorddrift. Je
zwijgt en je houdt je hart vast omdat
je weet dat ook in j"e eigen samenleving de brandende haat ineens kan
oplaaien en leiden tot een enorme
uitbarsting van geweld. Overal smeult
het vuur van de drang naar macht.

DENKEN MAG NIET
Wat beeld heeft Solzjenitsyn van de
mens ? Waar ligt voor hem het alternatief ? Hoe wenst hij het Rusland
van morgen ? Wat zijn Solzjenitsyns
waarden ? Hoe dan ook, elk schrijver
is ergens een moralist. Dat vind je
terug in de toon waarin een boek geschreven is en in de bedenkingen die
de schrijver terloops maakt.
Zeer zeker, het is belangrijk de hoofdstelling van Solzjenitsyn in het hoofd
te houden, namelijk dat de vloed van
aanhoudingen en martelingen van miljoernen Russen niet met Stalin begon
in 1937 en later in 1945, maar dat
de kiemen van die massale politieke
misdadigheid al bij Lenin aanwezig
waren. Lenin riep in 1918 de hele gemeenschap op om « de Russische
aarde van allerlei schadelijke inseken » te zuiveren. Dat waren de nationalisten, de priesters en de nonnen, de intellektuelen, alle huiseigenaren, de leraren, de Tolstojanen, arbeiders, spoorarbeiders en telegrafisten die bij hun indiensttreding niet
wilden tekenen dat zij het sovjetgezag met de wapenen in de hand zouden verdedigen. En besluit Solzjenitsyn : « En hoeveel vermaledijde intellektuelen van allerhande slag, ongedurige studenten, veelsoortige zonderlingen, waarheidszoekers en godsorakels van wie Peter de Grote al
- naarstiglijk » getracht heeft het
oude Rusland te zuiveren, en die een
welgeordend, streng Regime altijd
tot last zijn ? ». Kortom, denk ik bij
mezelf, in zo'n Regime ging ik ook
aan de galg. Al wie denkt en in de
maatschappij opkomt voor het recht

van te denken heeft het altijd al lastig, ook in een demokratie, maar onder Stalin vloog die er onverbiddelijk
uit. Solzjenitsyn laat in zijn boek, met
de teksten in de hand en de getuigenissen ernaast, zien met wat voor 'n
duivels vernuft het sovjetregime een
strafrechtelijk systeem opbouwde (het
beruchte sleutelartikel 58} waarmee
het iedereen die in de weg liep kon
vernietigen. Nu druk ik op een
« cleane •, intellektuele wijze de talloze beestigheden uit waarmee dit
systeem ten uitvoer gebracht werd
en waarvan het boek het meestal
koel gehouden maar diep verontwaardigende verhaal brengt.
DE STEM VAN EEN VRIJE MENS
Het belang van De Goelag Archipel
ligt natuurlijk in de opsomming van de
feiten, maar literair en vooral menselijk gezien is de toon waarin het boek
geschreven werd hoofdzaak. Die toon
wisselt zeer dikwijls : het is de stem
van een vrije mens die na een jarenlange ingehouden woede het zwijgen
verbreekt. Solzjenitsyn is tegelijkertijd cynisch, verontwaardigd, vol heimwee, diep bedroefd over zoveel leed
en de verloren gegane jeugd van ontelbare Russische mannen en vrouwen. Soms hoor je de stem van de
dichter die middenin de ellende, bij
het aanbreken van de lente in 1945,
nog kan dromen van het wondere
land Altai in de Siberische vlakten,
een soort nirvana van de wanhopige
gevangenen : « Daarginds, in de Altai, daar zou ik, lijkt me, wel willen
wonen in een heel laag en donker
blokhuisje aan de rand van een dorp,
vlak bij het bos. Niet om het sprokkelhout en niet om de paddestoelen...
Nee, ik zou simpel en alleen het bos
inlopen, mijn armen om twee stammen slaan : mijn vrienden ! Méér heb
ik niet nodig !... ». Ook in het vertechniseerde westen verstaan wij zo
goed die verzuchting.
Op andere bladzijden evenaart Solzjenisyn de grootsheid en de syntetische kracht van een Tacitus, bij
voorbeeld in het verhaal van de naar
de Duitsers overgelopen divisiegeneraal Wlasov. Aangrijpend zijn ook de
ogenblikken waarop Solzjenitsyn zichzelf beschuldigt van onmenselijkheid
en lafheid. Zo verhaalt hij hoe een
sergeant van de Speciale Dienst, op
het slagveld, een om hulp roepende
halfnaakte Wlasov-soldaat vanop zijn
paard met een zweep voor zich uitdreef ; Solzjenitsyn, toen nog kapitein
in het Sovjetleger, kwam niet tussenbeide : « ik heb niets gezegd en niets
gedaan, ik ben doorgelopen alsof ik
niets hoorde ». Met een niets ontziende oprechtheid laat de schrijver
blijken hoezeer hijzelf door het systeem verblind en misleid geweest is.
In die zin is het hele boek ook het
verhaal van de innerlijke bevrijding of
vermenselijking van de schrijver zelf :
« Zwak, zwak is de mens ». Door die
loutering kan Solzjenitsyn de tolk zijn
van het vervolgde Rusland. Dat is
niet het Rusland van de tsaren, maar
wel het Rusland van Dostojewski en
Tolstoj. Op zijn manier en met zijn
verschrikkelijke ervaringen gaat Solzjenitsyn te keer tegen de eendimensionele mens van het sovjetregiem :
het Russische volk, de Russische
mens, werd gehalveerd, het werd door
de uitwijking en de verdrukking ontdaan van « een grote en belangrijke
zijtak van Russische kultuur ».
De Goelag Archipel is niet enkel een
politiek boek omdat het een genadeloze aanklacht is tegen een politiek
systeem. Het is vooral een literair
getuigenis en het werk van een kunstenaar, omdat het in de diepte, dit
wil zeggen op het niveau van de Russische ziel, de vraag stelt naar de
uiteindelijke historische bestemming
van het volk waarmee de schrijver,
door zijn gevoel en zijn kennis van de
traditie, wezenlijk verbonden is.

Eugene VAN ITTERBEEK.
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KlMUk
EMILE CLAUS :
DE VREUGDE
VAN HET SCHILDEREN...
(r.c.) Momenteel loop een retrospektieve
Emile Claus, die een halve eeuw geleden
overleed en In onze kontreien — uiteraard verkeerdelijk — bekend staat als
« de enige Vlaamse impressionist ».
Zijn eerste werken zouden nochtans niet
misstaan in een tentoonstelling van hyperrealisme, want Emile Claus is begonnen als een uiterst nauwgezet schilder,
die pas later van de « natuurgetrouwheid » zou afwijken en het zelfs zou wagen paars als kleur voor de schaduw te
gebruiken, kontrasterend met het zonnegeschater van gelen en groenen.
In deze tijd van probeersels en stuntelige
pogingen om « met Iets nieuws uit te
pakken » doet het deugd, weer eens een
echt schilder in zijn werk te zien, een
schilder die naar goede Vlaamse pikturale traditie « in de veie materie » metst
en die kennelijk vreugde aan zijn schilderen heeft beleefd.
We zien in elk geval niet in waarom
Claus' werk verouderd zou aandoen en
dat van zijn grote Franse kollega Claude
Monnet niet. Is het trouwens niet verkeerd, maar dadelijk beide te gaan vergelijken, vergelijking die meestal (waarom precies, weet ik niet) in het nadeel
van de Vlaamse schilder uitvalt ?
Is het niet zo, dat hoe lichtdronken Claus
ook is, hij niettemin een typisch Vlaamse
karaktertrek heeft, ook in zijn werk, die
de Franse evenknie mist, namelijk het
scherp waarnemingsvermogen, dat bijna
al onze grote schilders kenmerkt, of ze
nu Van Eyck of Permeke heten. Dat is
een eigenheid, die in de retrospektieve
van het Museum voor Schone Kunsten te
Gent opvalt en die meer dan een jongere
tijdgenoot van Claus (die eens bijna als
een schilderspaus heerste) heeft beïnvloed (we denken bvb. aan bepaalde
Gentse stadsgezichten van Baertsoen,
die vooral in hun licht-en-schaduw-kleurenkontrast clausiaans aandoen, gezwegen van hun stevige konstruktie).
Ook het werk van Emile Claus, hoe beroesd ook door de impressionistische
licht- en kleurenweelde, wordt gekenmerkt door wat men in het milieu een
« stevige poot » noemt : die mannen
kenden hun vak, kenden de materie en
wisten iets op te bouwen, hoe konstruktieloos hun schilderijen ook lijken te zijn.
Emile Claus's faam taande vlug na de
eerste wereldoorlog, mede door de opkomst van het getormenteerde en ook
ideologisch geëngageerde expressionisme. De tijd van het probleemloze ge-

schilder was voorbij, het woord was aan
een schilderkunst, die een boodschap
bracht. Thans zijn we in de beeldende
kunsten op een dood spoor beland, zoals in zovele opzichten. Niet te verwonderen tevens dat in deze kille sfeer van
efficienty en kompetitie de mens van
vandaag op zoek gaat naar de charmes
van het verleden. Daartoe behoort hoe dan
ook het werk van Claus, een natuurschilder die vóór een — broodnodige — verademing zorgt.
Tot 3 november te Gent, Museum voor
Schone Kunsten.

ONTAARDE KUNST 1974
Al is het niet steevast zo, maar in het
Westen zijn voorstanders van « modernistische of futuristische kunst » (of wat
daarvoor doorgaat) niet zelden links
georiënteerd, terwijl in het land van links
bij uitstek, de Sovjet-Unie de kunst nog
steeds akademische paden moet bewandelen. Scherper tongen dan de onze hebben het smalend over « pompierstijl ».
Officieel heet het : proletarisch realisme.
Wat er ook van zij, in de SU maakt men
korte metten met bvb. abstrakte kunst :
een openlucht-tentoonstelling van abstrakte kunst werd te Moskou nog vóór
ze geopend was met bulldozers en waterkanonnen opgedoekt, onder het brullen
van krachtige vloeken. Verscheidene exposanten werden reeds 's anderendaags
door de rechtbank tot — lichte — geldboeten en gevangenisstraffen
veroordeeld...
Blijkbaar is Leonid Breznjev het op dit
stuk van zaken roerend eens met de
man, die hij ten val bracht, wijlen Nikita
Kroetsjef, die ooit eens zei, sprekend
over abstrakte kunst : « Voor die smeerlapperij is er bij ons geen plaats ».

voorkomen zit het erin. Met een show als
deze zou de groep nu uiteindelijk een
kans moeten krijgen bij onze Noorderburen, om er hun talent en kunde naar
voren te brengen. Na Miei Cools, 't Kliekske en enkele anderen is het tijd dat de
Noord-Zuidkontakten
realiteit
worden,
slechts door de politiek van geplande uitwisseling van artiesten is zulks mogelijk. Voor ons publiek echter is een vernieuwing van het repertoire dringend nodig. De vraag is wel of deze pseudosmartlap op de plaat wel zal geapprecieerd worden.
Hoewel het klanktechnisch moeilijk was
om alles en vooral dan de akkoestische
instrumenten goed te doen overkomen,
waren tijdens deze acht animatiekoncerten enkele uitschieters. Johan Verminnen,
de Schotse revelatie folkgroep Contraband, het Gentse Theater Frederik met
mime en ballet, de vernieuwende Brabantse Kadullen, en de grootse Jean
« toots » Thielemans. Voor de volgende
maanden zorgt de Beursschouwburg en
het Kontakt en Kultuurcentrum. Bijna elke
woensdagavond zijn optredens voorzien
van een hele reeks Vlaamse en Nederlandse artiesten, plus nog een aantal
zorgvuldig uitgekozen mensen die als
Engelstalige revelaties op het voorbije
Bilzenfestival in de smaak van het publiek vielen. Negatieve kritiek op de animatie kwam van enkele mensen die het
uitdelen van meestal links gerichte slogans en pamfletten misplaatst vonden in
teken van het gebeuren. In elk geval
heeft dit Vlaamse initiatief de Vlaamse
zaak te Brussel deugd gedaan en reakties in de franstalige pers waren dikwijls
vol lof voor het initiatief. En het heeft
vooral de zovele mensen tijdens de zonnige middaguren op een aangename manier weten te ontspannen.

meest gebruikte instrumenten, echter
naast fluit, vlier, trommel en berlinitza.
Dat ze deze instrumenten knap en met
entoesiasme bespelen is het duidelijkst
te horen in de vijf instrumentale nummertjes. Wat de vokale nummers betreft
vind ik Rum op zijn best in de vertolking
van oude ballades, zoals « Heer Halewijn », « Schoon lief », en « De twee
conincskinderen ». Maar ook de andere
volksliedjes worden op overtuigende wijze gebracht. Rum verstaat nl. zoals geen
enkele andere volksmuziekgroep bij ons
de kunst om oude muziek nieuw leven in
te blazen. Wat zij brengen doet je allerminst aan muffe schoolboekjes denken,
maar is integendeel frisse en mooie muziek waar mensen van deze tijd kunnen
van genieten.
« Een vrolijk lentelied • van Jan De Wilde
past minder in het geheel van deze plaat,
die voor de rest toch helemaal (het instrumentale, prettige nummertje • Muzette » buiten beschouwing gelaten) samengesteld is uit traditioneel materiaal. Maar
toch kan ik Rum wel volgen, waar ze zeggen : een lied van 800 jaar of een lied dat
pas geschreven is, het is om het even,
als het muzikaal maar goed is. En het
vrolijk lentelied wordt door hen inderdaad
op heel overtuigende wijze gezongen, in
een onbegeleide en dus helemaal nieuw
klinkende versie.
Met deze tweede elpee bewijst Rum nog
maar eens dat ze uitsteken boven alle
andere
Vlaamse
volksmuziekgroepen.
Liefhebbers van het genre moeten zich
gewoon deze plaat aanschaffen ; want
hij is steengoed. En bovendien goedkoper
dan de vorige plaat van Rum !
(referentie

: Philips

6451 100, 240

fr.)

Hilde Dekeyser
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DE IVIUNTPLEINANIMATIE 74 :
EEN SUKSES
De laatste woensdagmiddag op de Munt
is erdoor. Met zichtbaar genoegen herademde presentator en bezieler van de
animatiereeks Jari Demeulemeester. Voor
hem was deze derde editie ongetwijfeld
de meest suksesvolle. Voor het publiek
was het programma naar de vele reakties
te meten van goede smaak, en de meest
uiteenlopende stijlen in ons Vlaamse
chanson kwamen aan bod. De pure volksliedklanken in Antwerps dialekt van de
grote Wannes van de Velde sloten de
reeks af. Dit samen met het Leuvens getinte Luk Tegenbos Smartensemble die
eens temeer het enthousiaste publiek
deed glunderen met een versatiel totaalspektakel. Zowel muzikaal als inzake

Samen met de grote Kanadese zangeres
Joni Mitchell traden vorige zaterdag in
het Britse Wembley-stadion het terug bij
elkaar gebrachte kwartet Crosby, Stills,
Nash en Young op, even suksesvol als
tijdens het overbekende Woodstockfestival zeven jaar terug. Van Neil Young verscheen een nieuwe langspeler « on the
beach •. De steeds wisselende bezetting
van muzikanten maken van de plaat
geen hoogvlieger. Zijn poging om albums
als « Harvest » en vooral « After the
goldrush » te evenaren mislukt grandioos.
De betere nummers zijn « see the sky
about to rain », dat de Byrds nog op plaat
zetten, en « for the turnstiles » met fijne
dobro van Ben Keith. Ook de titelsong
« on the beach » is het vermelden waard
evenals « ambulance blues » die echter
teveel aan een Lou Reed doet denken.
Een andere Kanadees in de folkstijl is
Gordon Lightfoot met zijn « Sundown »,
waarvan de titelsong in juli j . l . Amerika's
top één haalde. Dit nummer en « the
watchman's gone » halen de kwaliteit van
de liedjes uit zijn vorig album « Old dan's
records ». Het is bijna zuiver akoestisch
werk met typische en gevoelvolle basbegeleiding van John Stockfish. Met hulp
van John Gordon aan de drums, vokaal
werk van Catherine Smith in « high and
dry » en de arrangementen van Nick de
Caro is het een knappe zeer luisterbare
plaat geworden. Eind september verschijnt ook bij ons de verzamelplaat van
voornoemde Neil Young en zijn vrienden
die eerder verscheen als « déja vu ».
Mooi is op de witte kaft geschilderde
illustratie van niemand minder dan Joni
Mitchell zelf.
Sergius.

RUM. 2

André Vandernoot van het nationaal orkest in gesprek met kinderen over « muziek verteld aan de kinderen •. Gaan de gesloten en muffe kunstpaleizen eindelijk voor iedereen
open ?

Wiet van de Leest, Pol Rans en Dirk Van
Esbroeck vormen samen de volksmuziekgroep Rum. Hun eerste elpee (Philips
6451 100) bewees reeds dat ze over een
instrumentaal vakmanschap beschikken
dat in hun genre niet zo vanzelfsprekend
is. Ook qua zang (zowel a capella als samenzang) bleken ze sterk op mekaar ingespeeld. Zopas is nu de tweede elpee
van dit trio uitgekomen en daarop blijkt
niet alleen dat Rum nog sterker een eigen stijl heeft ontwikkeld, maar ook dat
deze groep nog beter is geworden.
De invloed van de Angelsaksische folk,
waarmee Rum destijds startte, is nog
steeds overduidelijk, en dit niet alleen
door het soort instrumenten dat ze gebruiken maar ook door hun stemklank.
Wat die instrumenten betreft : op hun
eerste elpee kon je banjo, viool, gitaar en
mandoline horen. Dit blijven ook nu de

DE LANGE WEG
NAAR HET IVIUZIEKTEATER
IN OE ANTWERPSE KVO
Het was bemoedigend de kersverse KVOdlrekteur, Syvain Deruwe, tijdens de jaarlijkse perskonferentie met gloed en overtuiging het begrip « muziekteater » te
horen propageren en verdedigen. De opera als teater beschouwen, is een optie
nemen die rechtstreeks leidt naar een
toekomstgericht beleid, waar het in
Vlaanderen wel eens aan ontbreekt. In de
september-brochure van de biezonder aktieve •• Werkgroep Muziekteater » prijkt
volgende uitspraak van de Parijse operadirekteur, Rolf Liebermann : « Wij moeten de strukturele samenstelling van het
publiek trachten te wijzigen, wij moeten
het publiek van het gesproken teater
naar de opera lokken, namelijk een publiek dat interesse kan opbrengen voor
een moderne probleemstelling en een moderne scenarische konceptie naar waarde schat. Dit kan maar slagen wanneer
degenen die opera maken scenisch en
inhoudelijk de 19de eeuw overwinnen •.
Dat Deruwe geen ijzer met de handen
kan smeden is hem niet onbekend en
blijkt overigens uit zijn programmatie,
waarbij rekening diende gehouden te worden met een aantal niet te vermijden reprises van vorig seizoen. De meest ingrijpende innovatie wordt gebracht door
de koncerten : waarbij het orkest op het
podium plaats neemt en de solisten de
gelegenheid krijgen zich te laten gelden
op dit specifieke terrein.
Het programmaverloop ziet er als volgt
uit :
September : Tannhauser (Wagner) - Het
gemaskerd Bal (Verdi) - Porgy & Bess
(Gershwin) ;
Oktober .• Roesalka (Dvorak, een zeer
goeda herneming) - Butterfly (Puccinimet de briljante Erika Pauwels in de
titelrol). - De Toverfluit (Mozart) ;
November ; Requiem (Verdi - het eerste
koncert in de reeks) - Balletten en
Wozzeck (A. Berg, de eerste gooi naar
muziekteater).
December : De brave Soldaat Schweyck
(Kurka - een ko-produktie met de BRT) De Messias (Handel) ;
Januari : Pélléas et Mélisande (Debussy)
- La Bohème (Puccini) en Balletten ;
Februari : Peter Grimes (Britten) - Rigoletto (Verdi) ;
Maart : De lustige Weduwe (Lehar) Parsifal (Wagner) ;
April : Elias (Mendelsohn) - De Parelvissers (Bizet) ;
Mei : Don Giovanni (Mozart - gastvoorstellingen door de Opéra de Wallonië).
Ray de Bouvre
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schrijven in cijfers uit te drukken kriteria
zoals leeftijd, anciënniteit en wedden.
Andere elementen, waarmee de rechtbank wel rekening kan houden, zoals het
belang of de zeldzaamheid van de funktie
en de moeilijkheid om opnieuw een gelijkwaardige betrekking te vinden, kunnen
in deze formules niet opgenomen worden.

SOCIALE INFORMATIE

UIT DE RECHTSPRAAK
GEGREPEN

KANTTEKENINGEN BIJ RECHTSPRAAK

Jan J. is 56 jaar en reeds gedurende 23 jaar handelsvertegenwoordiger in de onderneming O. Hij heeft een gemiddelde jaarbezoldiging van 266.000 fr. Hij wordt ontslagen
met een opzeggingstermijn van 15 maanden, het minimum
dat in de wet voorzien is. De rechtbank oordeelde dat deze
30 maanden moest bedragen.

Piet G., 48 jaar, telt 16 jaar dienst in de firma Y. Hij is
hoofdboekhouder met een jaarwedde van 700.000 fr. Bij
zijn ontslag gaat hij niet akkoord met het voorgestelde
minimum van 12 maanden. De rechtbank kent hem 24
maanden toe.

Frans P., 47 jaar, bediende sedert 14 jaar in dienst van de
firma K., verdient een jaarwedde van 213.000 fr. Hij wordt
met een opzeggingstermijn van 9 maanden « bedankt »
voor zijn trouwe dienst. De rechtbank verhoogde deze termijn tot 16 maanden.

Zoals wij in ons vorig artikel schreven
kan de werkgever zonder enige motivering aan een bediende ontslag geven,
mits naleving van een opzeggingstermijn.
Voor bedienden met een jaarwedde die
lager ligt dan 150.000 fr., bedraagt de door
de werl<gever na te leven termijn minimum 3 maanden per begonnen schijf van
5 dienstjaren De minimumtermijn is bijgevolg gelijk aan :
% 3 maanden ingeval van O tot 5 jaar
dienst,
# 6 maanden ingeval van 5 tot 10 jaar
dienst,
# 9 maanden ingeval van 10 tot 15 jaar
dienst,
enz
De werkgever mag deze termijn vervangen door een overeenstemmende schadevergoeding. Wanneer de bediende zelf
ontslag neemt zijn maxima bepaald, nl
11/2 maand indien hij geen 5 jaar dienst
heeft en 3 maanden bij 5 jaar of meer
anciënniteit
Voor bedienden die meer dan 150.000 fr.
per jaar verdienen moet, op het ogenblik
dat de opzeggmg gegeven wordt, een
akkoord tussen werkgever en bediende
afgesloten worden over de duur van de
termijn of het ev. bedrag aan schadevergoeding. Wanneer geen akkoord bereikt
wordt, kan de rechtbank de duur bepalen.

r

RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER
De rechtbank is in haar uitspraak door
geen vaste regel gebonden, tenzij dat
de termijn niet lager mag zijn dan deze
in de wet als minimum vastgesteld.
Uit de rechtspraak terzake blijkt wel dat
een aantal elementen de rechters leiden
in hun uitspraak. Als voornaamste argumenten gelden de anciënniteit, de leeftijd, de funktie en de wedde van de betrokkene, alsook de graad van moeilijkheid en tijd om een gelijk(w)aardige betrekking te vinden.
Een aantal auteurs hebben formules uitgewerkt om, rekening houdend met een
of meerdere van genoemde kriteria, een
meer uniforme gedragslijn vast te leggen
voor het bepalen van een redelijke opzeggingstermijn. De meest bekende zijn deze
van mr. A. Colens en K. Van Meel, rechter bij de arbeidsrechtbank. In de rechtsliteratuur wordt ook dikwijls melding gemaakt van een schaal die bij'sluiting van
ondernemingen gebruikt wordt om de
maximale dekking door het Fonds van
sluiting van ondernemingen vast te stellen.
Deze formules hebben hun verdiensten
als vergelijkingsmateriaal. Zij hebben echter ook hun gebreken. Zij kunnen immeis
slechts rekening houden met goed te om-
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Welke huurkontrakten vallen onder deze wet ?
Om onder het toepassingsgebied van deze wet te
vallen, dient voldaan te zijn aan drie voorwaarden :
1. De huurovereenkomst, schriftelijk of mondeling
afgesloten, moet dateren van vóór 1 oktober
1962.

O

IX/07

1

HUURPRIJS VAN BESCHEIDEN WONINGEN

Door de wet van 29 januari 1964 werden maatregelen getroffen ten einde de huurprijs van bescheiden woningen een zekere bescherming te verlenen.
Deze wet, die oorspronkelijk slechts voor twee jaar
geldig was, werd sindsdien steeds verlengd. Voorlopig gaat deze verlenging dus slechts tot 31 december 1974, maar men mag verwachten dat de
geldigheidsduur ervan opnieuw zal verlengd worden
tot 31 december 1976.
De voornaamste bepalingen uit deze reglementering worden hieronder weergegeven.

ro<
o

Tenzij in uitzonderlijke gevallen, kennen
de rechtbanken meestal hogere opzeggingstermijnen toe dan de minima in de
wet bepaald.
In vele gevallen wordt deze termijn zelfs
verdubbeld. Dit staat vooral vast wanneer
de wedde het niveau van 500.000 fr. per
jaar bereikt. Zo werd voor een psychologe
van 37 jaar, met 6 jaar anciënniteit en
een wedde van 440.900 fr. een termijn
van 12 maanden toegekend, terwijl het
minimum 6 maanden bedraagt. Een adjunkt-direkteur van 47 jaar met 12 jaar
dienst en een wedde van 482.000 fr. kreeg
van de rechtbank een termijn van 18
maanden toegewezen (minimum : 9 maanden). Daarentegen werd voor een bediende met een wedde van 190.000 fr. en 14
jaar dienst de termijn van minimum 9
maanden slechts verhoogd tot 15 maanden.
De leeftijd, die dikwijls ook de kansen
bepaalt om een andere betrekking te vi.nden van hetzelfde peil, speelt daarom
wellicht zo'n grote rol. Een bediende van
52 jaar met 10 jaar dienst en een wedde
van 478.128 fr. werd ^en termijn van 24
maanden toegekend (minimum : 9 maand).
Voor een diensthoofd, lic. scheikunde van
59 jaar en met een wedde van 284.000 fr
werd de termijn van minimum 12 maanden op 48 gebracht. Een handelsvertegenwoordiger met ongeveer dezelfde wedde
en anciënniteit, maar waarvan de leeftijd
38 jaar 'bedraagt, kreeg een termijn van
20 maanden toegewezen i.p.v. de minimale termijn van 12 maanden.
De wedde zelf blijkt in vele gevallen ook
een doorslaggevend argument te zijn. Een
direkteur en een direktiesekretaresse van
ongeveer dezelfde leeftijd, maar de eerste met een jaarwedde van 1.200.000 fr.
en de laatste van 155.981 fr. kregen resp.
40 en 20 maanden als opzeggingstermijn,
alhoewel voor beide op basis van hun
anciënniteit de minimumtermijn 15 maanden bedroeg.
De snelle stijging van het bezoldigingspeil
stelt het probleem dat de grens van
150.000 fr., waarboven hogere termijnen
kunnen
bedongen worden, voorbijgestreefd is. Blijkens de meest recente vonnissen wordt met deze evolutie enigermate rekening gehouden. Ook de auteurs
van vorengenoemde formules erkennen
dat deze formules moeten aangepast worden aan de realiteit, opdat men bij het
gebruik ervan niet töt fenomenale en niet
meer verantwoorde termijnen zou komen.

2. De huurovereenkomst moet betrekking hebben
op een woning die gebouwd werd vóór 10 mei
1940.
3. Het kadastraal inkomen van de betrokken woning
mag volgende grenzen niet overschrijden :
— 6.000 F in gemeenten met minder dn 5.000
inwoners ;

L

— 8.000 F in gemeenten met 5.000 tot 30.000
Inwoners ;
12.000 F in gemeenten met nf>eer dan 30.000
inwoners.
Indien het appartementen of gedeelten van
gebouwen betreft, mag het kadastraal Inkomen voor elk afzonderlijk niet hoger liggen
dan 2/3 van de hogervermelde bedragen.
Welke bescherming biedt deze wet 7
In algemene zin verhindert deze wet de opzeg van
de huur. Op deze regel zijn twee uitzonderingen :
— Indien de verhuurder zelf de woning wenst te
betrekken ;
— indien de huurder zijn verplichtingen niet nakomt.
Daarenboven kan de huurprijs van de betrokken
woning slechts verhoogd worden op voorwaarde
dat de beide partijen hiermee akkoord gaan of na
uitspraak van de Vrederechter.
PS : De toepassing van deze wet mag de uitvoering
van werken van openbaar nut niet in de weg
staan, noch een gevaar opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van de inwoners.

Cw.
VERKEERDE NUMMERING
De in nr 33 verschenen rubriek « De Arbeidsrechtbanl(en » draagt het nummer IX/06 i.p.v.
IX/01.

DOKUMENTATIE

Een receht arrest van het Arbeidshof van
Brussel heeft trouwens voor een bediende van 30 jaar, met 1 jaar anciënniteit en
een bezoldiging van 364.600 fr. slechts de
minimumtermijn van 3 maanden toegekend. Voor een bediende van 54 jaar met
een wedde van 268.800 fr. werd de minimumtermijn van 3 maanden met slechts
één maand verhoogd. Vermoedelijk heeft
de leeftijd hierin een rol gespeeld.
Deze enkele voorbeelden uit de rechtspraak geven misschien de indruk dat de
wetgeving inzake de opzeggingstermijnen
voor bedienden weinig rechtszekerheid
biedt, noch aan de werkgever, noch aan
de bediende. De wet biedt echter de kans
tot onderhandelen en in plaats van alles
cijfermatig vast te stellen, wordt aan de
partijen en desgevallend de rechtbank de
kans gegeven een sociale rol te vervullen, door het feit dat aldus de omstandigheden van het ontslag individueel
kunnen onderzocht worden. De rechtbank
heeft dan de mogelijkheid in alle billijkheid en sociaalvoelendheid te oordelen.

BOUW OP DE
SCHOPSTOEL
Heel wat medeburgers zitten in zak en
as : wat aan te vangen met de zuinig bij
elkaar geraapte spaarcentjes ?
De inflatie veroorzaakt een voortdurende
waardevermindering van hun geldelijk bezit en om dat op te vangen, trachten zij
de loslopende franken in duurzamer goed
om te zetten : zij zoeken een stukje grond
en bouwen een huis. Zo zitten de aannemers van algemene bouwwerken tot over
de oren in het werk. Ondanks het drukke
zetten van de « mei >> op de nok, zijn ze
in de bouwnijverheid niet gelukkig met
de huidige situatie.
Zo heb je de financiële politiek van de
regering die het allemaal anders zou doen.
Tegenover de bouwsektor echter gebruikte Brussel de oude-vertrouwde metode :
elke keer als iets aan 's lands financiën
hapert, en de staat bezuinigen moet, kan
die aan de verleiding niet weerstaan eerst
en vooral haar opdrachten voor de bouw
te schrappen, en dat blijkt dan ook heel
dikwijls de enige toegepaste soort besparing.
Konkreet gaat de kraan dicht, er komt
geen geld meer voor belangrijke werken,
de vergunningen voor het bouwen van
eingen woonsten van angstige landgenoten blijven ergens hangen, gemeenten en
provinciën kijken tevergeefs uit naar de
sudsidies voor hun bouwplannen.
Er is hier tevens geen enkele nijverheidstak waarin de staatsinvloed groter is,
want voor de bouwindustrie is de overheid de voornaamste opdrachtgever. Vermits die nu haast verstek laat gaan, bieden de komende wintermaanden de bouw
bepaald sombere perspektieven.
Bovendien is bouw een basissektor in
onze ekonomie : wat komt er niet allemaal
kijken eer een huis klaar is ? Van het pannendak tot de nieuwe gordijntjes aan de
vensters : heel wat bedrijven en vele duizenden mensen verdienen rechtstreeks
of onrechtstreeks hun dagelijkse boterham aan de drang tot netter wonen.
Je leest wel overal dat de regering de
werkverschaffing op peil zal houden, maar
dat is beslist onmogelijk als zij de bouw
aantast, zodat binnenkort heel wat arbeiders werkloos zullen zijn.
Niet alleen de handlanger, metser of
schrijnwerker zullen aan 't stempellokaal
staan, maar de kleine ondernemer wordt
het slachtoffer van de toestand.
Het lijkt wel of bij elke gelegenheid de
gewone zelfstandige letterlijk en figuurlijk het gelag moet betalen.
Hem treft het zwaarst de stijging van benzineprijs en autotaks. Bij hem kan een
belastingskontroleur — in tegenstelling
met de grote ondernemingen — nog wijs
uit de boekhouding, zodat de zelfstandige
schrijnwerker of schaliedekker extra-diep
in de kleine portefeuille zal tasten.
Dat alles doet denken aan de spreekwoordelijke boer die zijn beste melkkoeien
slacht om uit de knoei te geraken.
Wat ze In Brussel zullen doen met de verwachte vijfenveertig miljard « nieuwe »
gelden ? Alvast dertig ervan besteden
om nieuwe gevechtsvliegtuigen te kopen.
We kunnen ons afvragen wat die binnenkort nog te verdedigen zullen hebben.
Huguette D.B.
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de vraag stellen of een organisator wel degelijk het recht
heeft deelnemers te weigeren.
De kwestie schijnt lang niet zo
eenvoudig als ze op het eerste
gezicht lijkt.

D€ SPORCU;€€K
OP ZIJN CHINEES

EERST HET SPEL

De Chinezen zijn toch wel de
« l<ral<ken •. In hun berichtgeving
over de Aziatische spelen —
waar zij het ook niet meer zo
goed doen als in het begin —
laten zij doodgewoon alle namen
van Israëlieten weg. Een Chinees die tweede wordt achter
een Israëliet wordt in de Chinese kranten dus doodgewoon
overwinnaar. Wel handig, en spijtig dat onze pers dat niet doet.
Niet zozeer met de Israëlieten
dan, als wel met de Oosteuropeanen. Zouden wij dan veel
winnen, zeg.

Ze zeggen dat de Belgen nog liever naar « spel zonder grenzen »
kijken dan naar de voetbal. Maar
deze twee krijgen dan de voorkeur op al wat de TV nog te bieden heeft. Voor zover dergelijke
cijfers enige betekenis hebben,
zou men er zich kunnen over
verheugen dat het ludieke van
« spel zonder grenzen » de mensen meer aanspreekt dan het
kommerciële van de voetballerij.
Anderzijds blijft het spijtig dat
het onbenullige — ook de « feuilletons » staan vooraan gerangschikt — zo'n voorsprong behoudt op het betere. En ook dat
vindt men tussen de programma's van onze BRT.

BOEKEN
Johan Cruyff heeft een boek geschreven over de wereldkampioenschappen voetbal, deze zomer in Duitsland betwist. De
man moet wel verbazend vlug
schrijven om in enkele weken
met een meesterwerk — want
dat is het uiteraard met zo'n auteur — op de markt te kunnen
komen. Naar het schijnt ontving
hij als « daguur » voor het
« schrijven » al een slordige 2
miljoen, en krijgt hij 10 th. op de
verkoop van zijn « boek » —
50.000 tot dusver —. Allemaal
naar de boekhandel, vrienden en
vriendinnen. En om de schone
letteren, èn om Cruyff zijn percent te gunnen.
MAATREGELEN
De Britten zullen eens wat gaan
doen tegen het vandalisme -van
de voetbalsupporters. Ze zijn de
vechtpartijen — met doden en
gekwetsten — beu, en de vernielde treinen, en de stukgeslagen uitstalramen, en de onveiligheid van de gewone mensen in
de « bezette » steden, en de geterrorizeerde
dorpen. En wat
gaan zij daartegen doen ? Juist :
grachten en metalen afsluitingen
aanbrengen rond de voetbalvelden. Mocht het u niet duidelijk
zijn hoe het ene ,aan het andere
wat kan verhelpen, dan staan wij
even ver. Wij snappen er ook
geen • sjiek » van.

AFZONDERING
Dit zal als een gruwelijke vloek
in de oren van de kenners klinken, maar wij moeten altijd lachen met de manier van de
trainers om hun spelers dagen
voor een wedstrijd ergens In een
hotel af te zonderen. Wij snappen gewoon niet waarom men
dat doet. Dat daags voor een
wedstrijd de bloempjes niet al te
langdurig
moeten
buitengezet
worden, weten de spelers toch
zelf. En dat een nachtje In het
echtelijk bed, in plaats van In

NOG NIET ZO SIMPEL
J. O'Connors (tennis) lapte de
Franse tennisfederatie een proces aan het been, omdat hij niet
mocht meedoen aan het Roland
Garros-tornooi. Daardoor, aldus
de Amerikaan, kan hij niet èlle
grote tornooien winnen, en dit
feit vermindert zijn « waarde ».
Hij Is namelijk beroepsspeler.
Op grond daarvan vraagt hij een
schadevergoeding van zowat 10
miljoen frank. Afgezien van dit
zotte bedrag kan men zich toch

KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let op het hulinummer I)
Telefoon (031)36.86.62

ALLE MONTUREN
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VAN DAC...
MAANDAG
Er werden enkele Belgische renners geschorst door de wielerbond omdat ze op één en dezelfde
dag twee koersen zouden gereden hebben. Of moeten wij zeggen : in twee koersen vertrokken?
Hebben wij het verkeerd voor als
wij denken dat sommige « vedetten » dergelijke overtreding wel
eens meer begingen. Straffeloos
uiteraard.

Naar het schijnt werden tijdens
de Europese atletiekkampioenschappen atleten betrapt op doping. Hun namen werden nog niet
bekend gemaakt, omdat men de
uitslag van het tegenonderzoek
wil afwachten. Het zou natuurlijk
niemand verwonderen dat ook
atleten « slikken », maar het
blijft triestig.

WOENSDAG

Kopman Lierse langs Posthumus in aanval

WEGKODE VOLGEN
Het gebeurt — helaas — nogal eens dat een wielrenner tijdens een
koers tegen een uit de andere richting aanrijdende wagen aanbotst, en
daarbij om het leven komt.
Aan de toog wordt dan nogal gemakkelijk gezegd : de schuld van de
automobilist.
Dat schijnt echter nog niet altijd zeker.
Onlangs is door de rechtbank uitspraak geveld in dergelijke zaak, en
als wij het goed begrepen hebben kreeg de automobilist wel een bekeuring voor een of andere verkeersovertreding, maar werd uitdrukkel',-- 9"®9"^?at de renners eveneens de wegkode moeten volgen.
WIJ willen hier geen — uiteraard dwaze want totaal ondeskundige —
mening verkondigen over de juridische kant van de zaak
Alleen vragen wij ons af hoe het mogelijk is koers te rijden als men
de wegkode moet volgen, als daaronder moet verstaan worden rechts
houden, achter elkaar rijden, voorrang van rechts verlenen e.d.m
Of ligt het in de bedoeling ertoe te komen dat koersen alleen nog
maar op afgesloten omlopen of wegen zouden gereden worden ?
Waar dus geen gevaar bestaat vanwege aan de wedstrijd vreemd verOp het eerste gezicht zouden wij zeggen : prima oplossing.
Maar kan men dat in de praktijk mogelijk maken ?

10

OPLOSSING 106

HORIZONTAAL
1) Boeman.
2) Voegwoord - Elektrisch geladen deeltje.
3) Rivier in Siberië - 'Boksterm Zweedse jongensnaam.
4) Lengtemaat - Slede - Europeaan.'
5) Men spreekt van de « drie »
en eigenlijk waren ze met
vier.
6) Meisjesnaam - Nederlands dirigent . Twee medeklinkers.
7) Vogel - Koor.
s) Rustig - Algemeen (afkorting)
9) Ierland - Bevroren water.
10) Verstevigde boord - Thans Achter.
VERTIKAAL
1) Verhinderen.
2) Voorzetsel . Vurige stede Mast.
3) Familie van Rembrandt.
4) Genotsmiddel - Kies.
5) Voegwoord - Kwajongen.
6) Zoogdier - Tijdspanne.
7) Mooie jongen . Sovjet-Unie.
8) Twee klinkers - Tweeklank Mast.
9) Bruisen.
10) Nog erger dan « hongerig ».
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A ^ Het kan niet an^ ^ ders of w i j moeten een sportief land
zijn, vermits in België
niemand
werkelijk
groot is, behalve
^ ^
in de sport.
Piet Theys

DINSDAG

OPGAVE 107
3

Men had ervoor gezorgd dat de
spelers van de nationale voetbalploeg, op ekspeditle In IJsland,
een bezoek konden brengen aan
de warm - waterbronnen. Het
tochtje werd echter afgelast. Er
waren maar een paar spelers bereid zich daarvoor te verplaatsen. Kaartspelen in de hotelbar
was blijkbaar interessanter. Als
wij ons een persoonlijke mening
mogen veroorloven : het komt
ons voor dat de jongetjes toch
wat al te belazerd beginnen te
doen.

PROFICIAT

gediplomeord optician,
•rkend door alle ziekenfondtan

2

VERWEND

Wij zitten dikwijls te zeuren over
de sportpraktijken in ons duurbaar vaderland, en nochtans is
er dikwijls reden om bepaald
fier te zijn. Zo behoort ons land
zeker tot de « uitblinkers » voor
wat betreft de organisatie van
de sport voor minder validen. En
vandaag wordt voor de eerste
keer een internationale sportontmoeting georganiseerd voor mentaal gehandikapten. Ook alweer
in ons land. Het moet een hachelijke onderneming zijn, het kan
niet anders. En naar het schijnt
werken de organisatoren al drie
jaar aan de voorbereiding van
deze dag. Dames en heren :
chapeau.

WALTER ROLAND

1

een hotelbed, zoveel vermoeiender zou zijn, dat lijkt ons niet zo
zeker, al zweren alle trainers van
wel. Zit daar allemaal niet een
stukje snobisme in ?

Sommige Hollandse voetbalfans
zijn blijkbaar van oordeel dat zij
niet ten achter kunnen blijven bij
de Britse kollega's, en zij hebben
dus een zg. supporterstrein afgebroken. Het moet wel bijzonder
plezant zijn vandaal te spelen,
dat het spel overal zoveel sukses
heeft. Wanneer beginnen wij eraan ?

DONDERDAG
Te Koolskamp, zo een beetje het
sanktuarium van de bookmakers,
waren de weddingen op de openbare weg deze keer verboden. Of
er daarom voor één frank minder
gewed werd, zouden wij durven
betwijfelen. Niemand schijnt het
namelijk te kunnen verhinderen
als het niet op de openbare weg
gebeurt.

VRIJDAG
Wij vernemen het overlijden — in
eigenaardige omstandigheden nog
wel — van de man die men te
Leuven de mosselboer noemt, en
in zijn geboortedorp « Loeke ».
Hij was eens, lang geleden, de
voetbalster van het dorp, en nadien de onuitputtelijke raadgever
van de aantredende en weer afmarsjerende
generaties opvolgers. Die hem nooit konden doen
vergeten.

ZATERDAG
Wij vinden het schoon van Gaston Roelants dat hij de officiëlen
van de Belgische atletiekbond te
Rome, waarover zoveel kwaad
werd verteld, verdedigt. En wij
zijn er zeker van dat hij dat niet
doet omdat hij trainer zou worden. Maar was Gaston lang genoeg in Rome om veel te kunnen
weten ?

ZOEKERTJES
Dringend gevraagd : inwonende huishoudster (voorkeur gepensioneerde) bij bejaarde dame en buitenwerkende heer
voor gezelschap en licht huishoudelijk werk (geen schoonmaak, noch
boodschappen)
van zaterdagavond 19 u. tot
dinsdagavand 19 u. Zeer goed
loon. Prima verzorging. Opname in familie. Thuis afgehaald
en teruggebracht. Inl. : Stationsstr. 37, 2670 Puurs. Tel. na
18 u. (031/89.02.79).
R 123

ZONDAG
Onbelangrijke maar typische uitspraak van het kind met TV-dienst
deze namiddag. In verband met
het « spel zonder grenzen » voor
doven te Hasselt zei ze dat er wel
enkele ideeën inzaten die bruikbaar kunnen zijn voor de * echte >
spelen. Wat lijkt haar niet echt
als dove mensen aan sport doen?

TOT DAC...

WIJ II
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ZATERDAG
21
SEPTEMBER

14.00 Beentje buiten.
14.30 De zangleraar. Speelfilm.
16.00 Een klein land in een wereldoorlog.
17 30 Volksuniversiteit.
18.00 Kiri de clown.
18 05 Dierenapokalypse.
19.00 'Doorgaand verkeer.
19.45 Nieuws.
20.15 De vrolijke dokters op zee.
20.40 Terloops.
22.15 Cannon.
23.05 Nieuws.

16.00 Nieuws.
16.02 Avonturen van Slingertje.
16.20 Vliegende schotels, bestaan
die nou echt ?
16.50 De schone heks.
18.45 Brigadier Dog.
18.55 Nieuws.
19.05 Rallycross.
20.00 Nieuws.
20.21 Hartenvrouw.
22.25 Avro's sportpanorama.
23.15 Nieuws.

18.45
18.55
19.05
20.00
20.21
22.00
22 40
22.50

Brigadier Dog.
Nieuws.
Een veelbewogen regendag
Nieuws.
Kojak.
Hier en nu.
Zij horen bij ons.
Nieuws.

16.50 Waals toneelspel.
18.50 Un enfant parmi tant d'autres.
19.00 Animatiefilm.
19.15 Ces animaux qu'on appelle
des bêtes.
19.45 Nieuws.
20.15 Suggestions.
20.20 Tobrouk. Speelfilm.
22.00 Face au public.
22.50 Nieuws.

ZONDAG
22
SEPTEMBER

15.00
15.10
17.15
18.15
18.20
18.40
19.00
19.45
20.00
20.40
21.30
22.05
22.45

Avonturen van Mac en Leah.
Binnen en buiten.
Tienerklanken.
Kiri de clown.
Het jongetje met de bril.
Doornroosje.
Zelfportret van Peter Ustinov.
Nieuws.
Sportweekend.
De Waltons.
Ook dit is leven. Dok.
Paradise Regained. Poëzie.
Nieuws.

11.00
15.30
15.32
15.57
16.22
17.30
18.55
19.00
19.05
20.00
20.50

Eucharistieviering.
Nieuws.
Ti-Ta-Tovenaar.
Untamed world.
3 uur van Amsterdam.
Wilde ganzen.
Brigadier Dog.
Nieuws.
Dirigentenportret.
Gunsmoke.
Liedjes uit citroentje met
suiker.
21.40 Bloed.
22.45 Nieuws.

18.15
18.47
18.50
18.55
19.00
19.25
20.40
20.45
21.40
22.30

Teleac.
Vooraf.
Woord voor woord.
Brigadier Dog.
The Partridge family
Studio sport.
Nieuws.
De jonge Garibaldi.
De mens in wording.
Nieuws.

12.00
12.25
14.00
15.30
17.00
17.10
18.00
18.40
18.45
19.30

14.00
18.00
18.05
18.30
18.45
19.15
19.45
20 15
22.00
22.50

Schooltelevisie.
Kiri de clown.
De familie Partridge.
De flamingo's
Volksuniversiteit.
Sporttribune.
Nieuws.
De man van de vlakte. Film.
Lachen mag van God.
Nieuws.

11.10
18.45
18.55
19.05
20.00
20.21
21.40
22.30

Schooltelevisie.
Brigadier Dog.
Nieuws.
Nationale hitparade.
Nieuws.
De stille kracht.
Televizier magazine.
Nieuws.

18.55
19.05
19.30
20.00
20.21
20.45
21.10
22.00

Nieuws.
Emil - Feest op Katthult.
Topshow 1974.
Nieuws.
Zo vader, zo zoon.
Doris Day show.
Doc Elliot.
Het rode kruis van de dr
rekteur.
22.40 Nieuws.

17.40 Les matheux.
18.10-1, 2, 3... j'ai vu.
18.30 La pince a llgne.
19.00 La pensee et les hommes.
19.30 Lundi-sports.
19.45 Nieuws.
20.20 Mauprat.
21.50 Qui de droit ou les raisons
du plus faible.
Nieuws.

DINSDAG
24
SEPTEMBER

14.00
18.05
18.30
19.10
19.17
19.45
20.15
21.25
22.05
22.35

Schooltelevisie.
Het grote koraalrif.
Tienerklanken.
Reksio.
Jacht op vleermuizen.
Nieuws.
Verover de aarde.
Morgen is het beter. TV-spel
Het vrije woord.
Nieuws.

11.10
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.20
21.15
21.55
22.45

Schooltelevisie.
Brigadier Dog.
Nieuws.
Stratemakeropzeeshow.
Op zoek naar verre diepten.
Nieuws.
Colditz.
2 voor 12.
Achter het nieuws.
Nieuws.

18.45
18.55
19.05
19.10
19.30
20.00
20.20
22.40
22.55

Brigadier Oog.
Nieuws.
Speedy Gonzales.
Peppi en Kokki.
De Melchiors.
Nieuws.
De jonge leeuwen.
Den Haag vandaag.
Nieuws.

14.00
18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
21.10
22.50

WOENSDAG

15.30
16.30
17.55
18.00
18.25
19.00
19.25
19.45
20.15
20.40
21.30
22.00
22.45

Wielrennen : Parijs-Brussel.
Jevanjong.
Kiri de clown.
Noorwegen en Zweden. Dok.
Op zoek naar een dolfijn.
Zo zag ik het nooit.
Yoga.
Nieuws.
Hier is Lucy.
Pano 74.
Standpunten.
Mijn naam is Gisela.
Nieuws.

17.00
17.30
18.45
18.55
19.05
19.50
20.00
20.20
20.30

De film van ome Willem.
Een heel gewone mats.
Brigadier Dog.
Nieuws.
Van gewest tot qewest.
Socutera.
Nieuws.
Politieke partijen.
Die nacht liep alles uit de
hand.
21.40 Panoramiek.
22.30 Den Haag vandaag.
22.45 Nieuws.

18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.00

Brigadier Dog.
Nieuws.
Nederpopzien.
Nieuws.
Edwin alleen.
Mozambique, september '74.

14.00 Schooltelevisie.
16.45 Feu vert.
16.45 Feu vert.
18.25 Les volants.
18.55 Les Wombles.
19.00 Le dessous du d e l .
19.45 Nieuws.
20.20 Ardechois coeur fidele.
21.20 Offenbach follies.
21.50 Dossiers de la decolonisation.
23.20 Nieuws.

14.00
18.00
18.05
18.30
19.10
19.45
20.15
20.50
22.20
23.00

Schooltelevisie.
Kiri de clown.
Primus.
Tienerklanken.
Kunst 74.
Nieuws.
Wachtwoord.
Een souvenir uit Liedekerke.
Première.
Nieuws.

18.45
18.55
19.05
19.20

18.15
18.45
18.55
19.05
20.00
19.30
20.21
21.50
21.40
22.30
23.15

Teleac.
Brigadier Dog.
Nieuws.
EO-Zomerkrant.
Nieuws.
Vergane glorie.
Muziek-motief.
Liefde was het.
Nader bekeken.
...En Harry ging. Dok.
Nieuws.

14.00
18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
20.25
22.00
22.45

14.00
23.10
18.05
18.20
19.00
19.10
19.45
20.15
21.05
22.05

Schooltelevisie.
Yoga.
Vakantiekwis.
Volksuniversiteit.
Ziet u er wat it) ?
KTfIC-Mensbeeld.
Nieuws.
De familie Ashton.
Konfrontatie.
Het huwelijksfeest. Film.

18.45
18.55
19.05
20.00
20.21
21.10
22.00
22.25

Brigadier Oog.
Nieuws.
De mens Churchill.
Nieuws.
Cannon.
Liza met een « Z
Mash.
Nieuws.

18.10 1, 2, 3... j'ai vu.
18.30 Sept sur sept.
19.00 Franse gemeenschappen
van Wallonië en Brussel.
19.45 Nieuws.
20.20 Transit : l'Homme et Ia
ville : Paris.
21.30 Le point de la médecine.
22.30 Angoisses.
23.30 Nieuws.

MAANDAG
23
SEPTEMBER

25
SEPTEMBER

DONDERDAG

26
SEPTEMBER

VRIJDAG
27
SEPTEMBER

WIJ 11

19.45
20.00
20.21
20.35
21.00
21.40
23.20

Brigadier Dog.
Nieuws.
Beertje Colargol.
Don Kirshner's rock concerts.
Popeye.
Nieuws.
Berichten der samenleving.
All in the family.
De vernieuwers.
Trotsky. Speelfilm.
'Nieuws.

10.45 Schooltelevisie.
18.45 Brigadier Dog.
18.55 Nieuws.

19.05 De Waltons.
20.00
20.21
21.40
22.30
23.00

Nieuws.
Op losse groeven.
De FBI.
Uw hart... Uw leven.
Nieuws.

Faire Ie point.
Nieuws.
Tarzan lutte pour la vie.
Militaire muziek.
Sportresultaten.
Onbekend Colombië.
Follies.
Le manége enchanté.
Sportweekend.
Antenne-soir.

19.45 Nieuws.
20.20 Engelse verhalen.
21.10 Rock and roll show.
22.40 Nieuws.

22.05 Kenmerk.
22.30 Nieuws.
22.35 Teleac.

Schooltelevisie.
1, 2, 3... j'ai vu.
Scènes d'enfants.
Le dessous du ciel.
Antenne-soir.
Nieuws.
Dokumentaire.
Isabel.
Nieuws.

Schooltelevisie.
1, 2, 3... j'ai vu.
Lequel des trois ?
Le dessous du ciel.
Spectacles-festivals.
Nieuws.
Contacts.
Reflets dans un oeil d'or.
Le carrousel aux images.
Nieuws.

21 SEPTEMBER 1974

•-imm..m^0m^\.^'

mnmuoim
MET

VOLKSWAGEN
GEEN

PROBLEMEN

GARAGE ST JOZEF
A s s e s t e e n w e g 117 - T e m a t
Tel.
(02)52.13.12

SOMBRERO
Vlaamse
camping
in
Spanje
Inl. M a r c e l C A M U
D o r p s s t r . 64 - 1790 HEKELGEM

Tel.

[053)671.32

Schoonheidsinstituut

-

Parfumerie

ESTHETICA
D a m b r u g g e s t r . 55
2000 A n t w e r p e n - T e l . 33.72.99
T u r n h o u t s e b a a n 107
2100 D e u r n e - T e l . 24.80.80

BRANDBESCHERMINC
met aangepast materiaal v a n e e n
bedrijf met ervaring :

pvba ALBAC
Ninoofse Steenweg 515
1711 IHERBEEK - Tel. 0 2 / 2 1 . 1 9 . 0 9

AL - AL AANBOUWKEUKENS UIT CLASAL
FABRIEKEN TE
RAMSDONK
TEL. 015/714.47 - 719.13
instituut P. VERMEIR
Aalst, Dirk Martensstr. 58, 053/205.16
Dendermonde, De Bruynlaan 1 - 3
052/215.14
Kortrijk, Gentsestwg 37, 056/120.61
Roeselare, Consiensestr. 42, 051/237.20
Bcituurssekretarioot (dag- en weekeindles) - tot viertalige steno-daktylo,
tot viertalige briefwisseling, konversotie, boekhouden.
Kinderbiislog - Plaatsing.

« CROENSPAAN »
RUSTHUIS
N i e u w b o u w . rustige omgeving
VALIEDE e n MINDER-VALIEDE
personen
V l a a m s - n a t i o n a l e eigenaars
U n g e w e g 34 B - 1900 Overlfse
( M a l e i z e n ) - Tel. ( 0 2 ) 6 5 3 . 0 5 . 1 1

HOUTWORM?

CAMPING DE SCHUUR

Behandeling van dakwerken tegen alle
houtinsekten
Twintig jaar waarborg.
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans
het land. P V B.A. INDUSTRADE,
Vanderzijpenstraat 12, 1810-Wemmel
Tel. 02/479.20 00.

Noorderwijk - OLEN
TEL.
014/21.28.82

MACONFECT - KLEDING
Opperstraat 37 —
LIEDEKERKE
Tel.
(053)662.19
MAATWERK e n zeer g r o t e keus
k l e d i n g « KLAAR O M DRAGEN »

FREETIME FLAT
INTERNATIONAL pvba

Brouwerij
MOORTGAT

Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksijde
tel.
(058)527.77
Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerke
tel.
(059)322.60
V e r h u r i n g e n v e r k o o p v a n 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 e n 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 K o k s i j d e , O o s t d u i n k e r ke en M i d d e l k e r k e - h u u r p e r
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 e i g e n smaak.
Vraag i n l i c h t i n g e n - Schrijf o f t e lefoneer.

UNITAS n.v.

VRAAGT PRIJSLIJST :

Paul SUYS
Molenvest

50, Herentals 2410

T. 0 1 4 / 2 1 , t 2 . 0 7 - P.R. 10.29.28

LUSTRERIE

DIRK MARTENS
NINOVE

AALST
P.V.B.A.

Aanbouwkeukens
HELEMAAL naar maat.
Apart en per klant gemaak.
Niet d u u r d e r d a n s e r i e f a b r i k a t i e ,
en z e l f s b e t e r !
Prijsbestek e n s t u d i o z i j n gratis.

Keukenbedrijf R. ROSSEY
Kokstraat 53 - 8450 N I e u w p o o r I
Tel.
(058)235.81

KUNSTGEBITTENHERSTELLINGEN
VAN DER KLEIN
rANDTECHNISCH LABORATORIUM
Chazallaan 83 • 1 0 3 0 Schaarbeek
@ 734.06.43 en na 1 8 u . 425.46.42

Beverstraat 24-26
Tel.
(054)331.05

Lange Zoutstr. 3 0 , 2 9 - 3 3 , 3 « - 3 t
Tel. ( 0 5 3 ) 2 4 0 . 6 0

^
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en
w i e g e n - stoelen en looprekken - schommels - kamerversleringen - wastafels en waskussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei.
SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten m e kanieken - schooltassen - borden • tuinmeubelen - tuinschommels.

DE OUDE KRING

—

Café - vu-lokaal
Dorpsplein,

RICO-KLEDING VERMEESCH
,Sle«nhouw«rsv«sl, 52 Antwefp«n Tel. 03.31.35.83

Groepen en maatschappijen allerhande ! I I
Speciaal voor U bedacht

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
Kan U op ieder ogenblik van de dag van het
jaar middag- en avondmalen aanbieden
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur
een der beste Oberbayern-orkesten

MARC DE VRIESE
WANNEER HET O M U W
VERLICHTING G A A T .
Bon.
Ruzettelaan 5 6 ,
Assebroek ' Brugge
Grote Baan n^ar Kortrijk

KOSTUUMS -VESTONS•BROEKEN•PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

•

Vlaggen - WIm|Mli van
alle landen - Vlaamse
leeuwen - Kleur en |HIbliciteitsvlaggen - Fanlona voor tport en
kuituur, per atuk 80 fr.
Herdenkingtlintie* voor
feesten - Petje» V.U. - Koorden van
10 mt. met tweekleurige wimpels
voor zalen te versieren. • Kunstvlaggen - Bljbehorigheden.

Kortrljkse Steenweg 3 0 4
9000 GENT - Tel. 0 9 / 2 2 . 8 8 . 3 3
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.)
A g e n t e n e n makelaars
neem k o n t a k t met ons

de Vlamingen in Brussel
en Vlaams Brabant

Bijhulzen : Cogels Osylei 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel.
(03)36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel.
(09)22.45.62

L e u v e n s e s t r a a t 58,
1800 VILVOORDE
TEL.
(02)51.03.86
Alle grote
uitgaven
en ook... alle
kleine.

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

Voor

10 %vr.V.U. leden

BREENDONK
tel.
(03)86.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades

BOEKHANDEL TUL

Vlamingen,
l ^ ^ l vraag GRATIS
l O T i l advies voor u w
^ ^ ^ # hypotheek-leningen
^ ^ ^
( I e en 2e r.)
en u w bouwgrondkredieten
aan de

ZIEKENFONDS
BRABANTIA

ZEER VOORDELIGE

PRIJZEN

—

M i d d a g - en avondmaal In groep : gezellig fijn, goed en goedkoop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse
goelasj - Eisbein mit Sauerkraut . Kip aan het spit Krachtvleesschotel beter dan In Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 0 1 6 / 2 2 . 8 6 . 7 2 - 1500 zitpl.
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 0 3 / 3 1 . 2 0 . 3 7 - mooiste zaal van
de stad
LEUVEN (Bierkelder)
Oude Markt 1 1 . Tel. 0 1 6 / 2 2 . 6 8 . 6 9 mooiste keider van Europa.
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 0 2 / 2 1 . 8 7 . 8 9 - mooiste van
Brussel
AALST (Klaroen) : A u t o w e g . Tel. 0 5 3 / 2 1 . 2 8 . 5 3 - 1.000 pi.
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1 . T. 0 5 6 / 7 1 . 1 5 . 3 6 - 2.400 p i .
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 0 3 1 / 5 7 . 3 0 . 3 2
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 p i . T. 0 5 1 / 7 2 . 2 8 . 2 2
DRONGEN : A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel. 0 9 1 / 2 6 . 7 4 . 3 2
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 0 1 1 / 6 7 . 3 6 . 3 0
KESSENICH : Venlo Steenweg - Tel. 0 1 1 / 5 6 . 5 3 . 4 0
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 0 5 0 / 5 0 . 0 2 . 9 6
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 0 1 1 / 4 3 . 2 0 . 5 1
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke . T. 0 5 9 / 3 0 . 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 d e m a n o f 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 v a n 't v a k .
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : TIensestwg 128, Korbeek-Lo
SINT-PIETERS-LEEUW. Te'. 0 2 / 3 7 6 . 1 8 . 7 2 .

Heusden-Llmburg

INFORMATIEGENTR A
ANTWERPEN
03/31.78.20

GENK
011/54442

GENT
09/25.19.23

LEUVEN
016/33735

600

ARBEIDERS

1001

MOGELIJKHEDEN

beleg uw geld in
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