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WEET TINDEMANS
WEL WAT HIJ WIL?
Telkens opnieuw duiken geruchten op alsof men toch nog tot een
grote verruiming van de regering
zou komen in de volgende maanden.
Wij wensen terzake geen enkele
dubbelzinnigheid te laten bestaan.
De Volksunie was bereid mee te
werken aan een regering zo ze
een behoorlijk stuk van haar programma inzake gemeenschapsvraagstukken kon verwezenlijken
en zo ze invloed had op de algemene regeringspolitiek o.m. inzake inflatie.
De zonderlinge federalist Perin
heeft echter zijn Diktat opgelegd, gesteund door de Franstaligen, en eerste-minister Tindemans in afspraak met Wilfried
Martens en Frans Grootjans hebben gekozen voor het RW en met
uitsluiting van de Volksunie.
Ze hebben nadien Perin zijn zin
gegeven inzake (voorlopige) gewestvorming tegen de Volksunie.
Ze hebben de Rijksmiddelenbegroting opgemaakt zonder de
Volksunie. Bijgevolg hebben ze
alle bruggen opgeblazen en betekent het een volledig gemis aan
politieke ernst of goedkope komedie thans nog te gebaren dat
een akkoord mogelijk blijft.
Het is voor de Volksunie doodeenvoudig beledigend die indruk
te wekken. Denkt de CVP dan
werkelijk dat de Volksunie zit te

wachten op een paar ministerzeteltjes en op een schijn van inspraak ?
Zoals de partij in haar overgrote
meerderheid na de verkiezingen
te vinden was voor een eerlijk
akkoord, zo staat de partij thans
in haar totaliteit klaar om de oppositie te voeren. Er zijn thans
in de partij geen « participationisten » meer. Men heeft het daarvoor te bont gemaakt. Wij waarschuwen trouwens de heer Tindemans dat goedkope komedie zoals de voorstelling dat de Volksunie toch nog zou op te vissen
zijn onze oppositie slechts l^an
verstrakken.
Omdat we nu eenmaal niet van
volksbedrog houden.
De heer Tindemans heeft zijn
verantwoordelijkheid opgenomen
door ons te weren, ook toen we
hem passieve steun aanboden
om de chantage van de heer Perin te omzeilen. Wij mogen thans
van hem verwachten dat hij fair
speelt, zoniet zal de strijd scherp
worden.
Omdat we de geniepige metode
de Volksunie voor de openbare
mening voor te stellen als een
partij die niet weet wat ze wil.
niet nemen. Wij vinden dit geen
eerlijke politiek.
Een demokratie heeft een regering nodig en een oppositie. De
heer Tindemans heeft zijn rege-

DE REGERING
ZIET OP GEEN MIUOENTJE
De regering tracht, door allerlei stunts, bij het publiek de indruk te
wekken dat het haar ernst is met besparingen allerhande. In feite
tracht zij het volk een rad voor de ogen te draaien, want in de praktijk
komt er van werkelijke besparingen niet veel in huis. En met haar
begrotingen neemt zij het ook al niet zo nauw.
VU-volksvertegenwoordiger Jaak Vandemeulebroucke ging bijvoorbeeld
eens neuzen in de begroting van Nederlandse Kuituur. Hij stelde vasi
dat de door de Kultuurraad vastgestelde kredieten voor 1974 nu reeds
met vele miljoenen overschreden werd. Zo bleek het krediet voor weddetoelagen aan officiële instellingen voor onderwijs in de beeldende
kunsten op 20 augustus reeds met ruim 39 miljoen overschreden. Voot
gans 1974 werd het krediet voor die post alleen reeds voor ruim 54
miljoen onderschat.
Een ander voorbeeld : de weddetoelagen aan officiële muziekscholen
van 1ste kategorie. Op 20 augustus was het toegestane krediet voor
1974 reeds opgebruikt, wat wil zeggen dat er einde 1974 een overschrijding van krediet zal zijn van zowat 85 miljoen frank.
Als men op die manier alle begrotingen eens zou gaan overlopen, dan
komt men ongetwijfeld tot ontstellende cijfers. Een dergelijk gebrek
aan begrotingseerlijkheid heeft alle regeringen van de jongste jaren
gekenmerkt, regeringen — hoeft het nog gezegd — van de traditionele
partijen waarvan er bij de jongste verkiezingen een beloofde dat het
met haar anders zou worden. Dag Jan !

ring gevormd en ons naar de oppositie verwezen.
Wij zijn er geen ogenblik ongelukkig om geweest, zoals wij in de
omgekeerde situatie loyaal het
land zouden mee hebben bestuurd
in federalistische richting.
Wij zullen thans onze oppositie
voeren.
Het zal een radikale Vlaams-nationale oppositie zijn, waarbij ons
« terug naar de bron » geen ijdele gedachte zal betekenen.
De houding van de heer Perin en
van de Waalse federalisten verplicht ons daar overigens toe. Degenen in de partij die Perin altijd meer als een politieke windhaan dan als een echte federalist beschouwden hebben gelijk
gekregen. Met zulke gagman
moet men meer dan voorzichtig
zijn.
Degenen die meenden dat de
Vlaamsgezindheid van de CVP en
van de PVV weinig diep ging en
eerder taktisch elektoraal bedoeld was hebben eveneens gelijk gekregen. Het blijft onze overtuiging dat deze partijen slechts
werkelijk
Vlaamsgezind
zullen
worden wanneer de groei van de
Vlaams-nationale gedachte en de
uitbouw van de enige Vlaamse
partij zo krachtig is dat ze uit
noodzaak moeten kapituleren willen hun partijen niet verschrompelen.
Wanneer de heer Grootjans beweert dat PVV en Volksunie hun
kiezers uit dezelfde sociaal-ekonomische kringen halen vergeet
hij slechts één zaak, één grondig
verschil, maar dan ook doorslaggevend verschil en wel de grondig andere instelling. Voor een
PVV-er telt in de eerste plaats
geld. voor een Volksuniekiezer
komt dit erbij, maar voor deze
laatste telt in de eerste plaats
zijn Vlaamse overtuiging. En deze
afgrond is niet te overbruggen.
Onze politieke instelling wortelt
in de basisgedachte van de Vlaamse Beweging. Wij ook willen ons
volk stoffelijk en kultureel tot
ontplooiing brengen, doch 'wij
willen het eigen karakter, het eigen gelaat van ons volk vormen
door een eigen staatsstruktuur.
Zo de Volksunie vooruitgaat zal
dit er komen. Zo de Volksunie
faalt gaan we verder ten onder
in de Belgische brij.
Daarom dat wij als Vlaams-nationale partij onze strijd in de oppositie zullen voortzetten in de radikale geest van de Vlaamse Beweging.
Er is een verleden dat verplicht
omdat in het doortrekken van
die lijn de enige waardevolle toekomst ligt.

WIM JORISSEN
Senator

Deze week begon voor de rechtbank te Brussel het proces tegen de
BSP-administrateur-generaal van PTT, Germain Baudrin, beschuldigd
van schriftvervalsing, ambtsmisbruik en passieve korruptie. Samen
met hem verschenen vier medebekiaagden o.w. zijn zoon. Bij velen
rees de vraag, waarom de andere verantwoordelijken of andere medeprofiteurs in dit schandaal niet terecht staan ?
Op de vraag, waar hij zijn tientallen miljoenen groot fortuin vandaan
heeft gehaald, antwoordde Baudrin zonder blikken of blozen « van
mijn ouders » en « van mijn schoonmoeder «...
De grote vraag blijft echter : zal Baudrin. wanneer hij in het nauw gedreven wordt, ook de namen noemen van de grote profiteurs achter
de schermen ?

Raad van Europa

AVEROFF EN SOAREZ ONDER
STRAATSBURGSE SPOTLIGHTS
De aktualiteit heeft ditmaal in de kaart gespeeld van de parlementaire
Assemblee van de Raad van Europa, die in Straatsburg
vergaderde
van dinsdag 24 tot maandag 30 september. Op de dagorde stonden
debatten over de oorlog op Cyprus, en over de betrekkingen tussen
Turkije en Griekenland in dit verband. Dit heeft aanleiding gegeven tot
een optreden in de Assemblee van de Griekse minister van Landsverdediging en vice-minister van Buitenlandse Zaken, Averoff. In een
halfrond dat anders maar al te dikwijls beheerst wordt door de hulsbakken politieke voorzichtigheid van niet zeer invloedrijke
parlementsleden, bracht Averoff de sfeer van de Oosterse geslepenheid en van
de koelbloedig uitgevoerde maneuvers op zeer gevaarlijk
terrein.
Het einde van de zittingen van de Assemblee was nog spannender.
Zaterdag 29 september kwam de Portugese minister van Buitenlandse
Zaken, Mario Soarez, in Straatsburg aan. Hij vernam 's morgens dat
in zijn land een nieuwe staatsgreep plaats had. Maar ondanks het feit
dat hij zelf niet kon weten wat er gaande was, vermeed hij het debat
niet en stelde zich vervolgens nog bloot aan de risiko's van een perskonferentle. Men kon eruit afleiden dat in Portugal de linkse militairen
verder de politieke ontwikkeling beheersen. Soarez had nog weinig
houvast, maar met grote handigheid klampte hij zich aan elke stropijl
vast.
RAPPORT OVER DE MULTINATIONALS
Tussen die twee hoogtepunten in, hebben er In de Assemblee van de
Raad van Europa debatten plaats gehad over de toestand in Spanje —
eveneens een geladen onderwerp — alsmede over de klassieke, tamelijk technische en politiek ongevaarlijke thema's.
Zo had ondergetekende de gelegenheid, als verslaggever van de Kommissie voor Wetenschap en Technologie, een rapport in te dienen over
de invloed van de multinationale ondernemingen op de ontwikkeling
en de beheersing van nieuwe technieken, op de uitvindersoktrooien,
en op de fundamentele en toegepaste researche over het algemeen.
(Lees door biz. 3)

NU 5000 LUXE WINTERMANTELS
TEGEN FAfiRIEKSPRIJZEN
DEZE UNIEKE OFFERTE WORDT U AANGEBODEN DOOR

SUCCES KLEDING MEYERS
DE GROOTSTE MANTELSPECIALIST
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een luxe wintermantel
van zuiver scheerwol!
DAAROM BETEKENT UW NIEUWE
WINTERMANTEL KIEZEN NU NAAR
S U C C E S K L E D I N G RIJDEN.
DE RIT NAAR NIEL
KOMT ER DUBBEL EN DIK UIT!
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enkele voorbeelden:
I « 7 7 3
•
is de eskam cadeau-prijs
voor een mooie wintermantel van zuiver scheerwol.
^ • ^ U U
r is de eskam cadeau-prijs
voor een warme modieuze mantel van zuiver
scheerwol, met bontkraag versierd

Geef onderstaande bon degelijk ingevuld aan de kassa af vóór u
uw aankoop doet, en dan zult u uw mantel een heel stuk beneden
de aangeduide prijs betalen.

BON GELD SPAREN
Ë mwwS
m betaalt u slechts voor
een prachtige wintervest van zuiver scheerwol, speciaal voor de jeugd, modern van snit en kleuren.
wwS
•
is de spotprijs voor een
prachtige meisjesmantel van zuiver scheerwol.

DEZE BON AAN DE KASSA AF TE GEVEN
Ik wens mijn nieuwe WINTERMANTEL
tegen fabrieksprijs te kopen.
Naam en voornaam
Straat
Gemeente

nr
postnummer.....
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SUCCES KLEDING MEYERS
DE GROOTSTE MANTELSPECIALIST IN BELGIË
A. DE L A N G L E S T R A A T 4 - 1 0 2 6 4 0 N I E L
OPEN ALLE DAGEN, BEHALVE ZONDAG - MAANDAG EN FEESTDAGEN, VAN 9 TOT 20 UUR - ZATERDAG OPEN VAN 9 TOT 18 U.
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VER GEBRACHT..

Maar met de zaak waarvoor hij
destijds mee ten strijde trol< staat
het echt niet zo goed. Wilfried
Martens, die een goede tien jaar
geleden nog vlammende flamingantentaal sprak tot de menigte
betogers te Wezembeek-Oppem,
Is nu voorzitter van de grootste
partij in dit land. Maar de banier
waaronder hij toen mee opstapte,
schijnt hij voorgoed aan de kant
te hebben gezet. Andere zaken
gaan nu voor...
Op 24 november zullen de Vlaamsgezinden die niet van oordeel zijn
dat alles reeds dik in orde is, en
de Vlaamse problemen opgelost
?ijn, te Halle in Brabant opnieuw
betogen. Voor de reeds zo oude
eisen, die ook Wilfried Martens
onderschreef en gans zijn partij
met hem. Die partij leverde inmiddels de eerste-minister die
van de regering die nu het land
bestuurt. Maar zoals het reeds
vroeger was in die kringen : de
mooie woorden worden niet omgezet in daden...
Tindemans en Martens zouden er
nochtans goed aan doen wat meer
aandacht te besteden aan wat
leeft in de Vlaamse kringen die
de betoging van Halle voorbereidden, dan verder hun tijd te verknoeien met de ministersambities

ALLERLEI
ir VU-kamerlid Vik Anciaux heefi
een wetsvoorstel ingediend dal
10 % vermindering op de verl<eersbelasting voorziet voor grote gezinnen (vanaf 3 kinderen ten
laste). Zij behoren tot de grootste slachtoffers van de inflatie,
hebben grotere verkeersbehoeften en hebben er vaak voordeel
bij zich te verplaatsen met de
eigen wagen dan met het (steeds
duurdere openbaar vervoer). Een
korrektie dus op de hogere verkeersbelasting die de regering
wil opleggen.
•ie Wij moeten spaarzamer gaan
leven, zo betoogt de regering.
Maar eerlang wil ze 30 miljard
uitgeven voor oorlogsvliegtuigen.
Het « Aktiekomitee tegen Wapen-

VAN PERIN
TOT
RISOPOULOS

5 OKTOBER 1974

Ik had de gelegenheid hierover een lang amendement in te dienen.
Het werd eenstemmig aanvaard. Zoals steeds in de Raad van Europa,
moet men zich afvragen hoe er een praktisch gevolg kan gegeven
worden aan zulke teksten. Goede wil is er wel, maar de macht om
écht iets te doen is feitelijk ontzegd aan deze Europese instelling —
de ruimste die er bestaat. Ze omvat bijna alle Westerse Europese
landen, in tegenstelling tot de Europese Ekonomische Gemeenschap,
waarvan maar negen staten lid zijn. Daartegenover staat dat in de
Raad van Europa de parlementairen met nog minder aktiemogelijkheden bedacht werden dan in het zogeheten Europese Parlement — dat
óók maar een marginaal bestaan leidt.

van sommige Brusselse Vlaminghaters en hun Waalse bondgenoten.
Voor alle Vlamingen echter, die
het hart op de rechte plaats dragen, klinkt de aanhef van de oproep die het nationaal komitee
voor de 24 novemberbetoging verspreidde biezonder alarmerend.
De tekst tipeert bovendien duidelijk de huidige politieke situatie.
« Een zeer gevaariijlce toestand
voor de Vlaamse gemeenschep
heeh zich ontwikkeld gedurende
de laatste maanden.
Onze tegenstanders, profiterend
van het feit dat de aandacht toegespitst is op inflatie en prijsverhogingen, maken misbruik van
hun macht in en rond Brussel om
de positie van de Vlamingen te
Brussel verder te verzwakken en
uit te hollen en om de verfransing
van Vlaams-Brabant
niettegenstaande alles te bevorderen.
Vlaanderen wordt in slaap gesust.
Dat we steeds sistematisch aangevallen worden op de meest bedreigde plaatsen, wordt doodgezwegen.
En ondertussen gebeurt er niets
voor het verwezenlijken van elementaire strukturen ter beveiliging van de Vlaamse mensen, zoals het kiesarrondissement Halle-

Vilvoorde, de provincie VlaamsBrabant en de definitieve vastlegging van de grenzen van het gewest Brussel door het doen samenvallen ervan met de grenzen
van de 19 gemeenten ».
Vlaanderen moet opnieuw worden
wakker geschud. Daarom Is het
de plicht van allen die het leeuwenvaandel niet In de steek willen laten, op post te zijn te Halle
op 24 november. Bereid nu reeds
het sukses voor van het nieuwe
Vlaamse offensief I

transporten » rekende uit dat dil
een bedrag is waarmee 32.00G
sociale woningen kunnen worden
gebouwd, of 500 waterzuiveringsstations voor elk 20.000 inwoners
(dus voor heel België) of 1 jaar
gratis huisbrandolie voor de 3
miljoen gezinnen in dit land. Cijfers die alleszins tot nadenken
stemmen.
if Konfrater « 't Pallieterke »
besteedde nogal wat aandacht
aan de heibel rond het Verschaeve-stuk van Verhoye. Het standpunt dat in dit verband werd ingenomen door onze toneelmedewerker Ray De Bouvre, wordt in
nogal betwistbare termen neergehaald. Wij wensen daarover
met onze goede kollega's van
« 't Pallieterke » geen polemiek
aan te gaan, maar willen er toch
op wijzen dat De Bouvre daarmee klaar en duidelijk het prin-

cipiële standpunt van onze redaktie heeft verwoord. Wij begrijpen overigens niet dat de
bonken van de VMO en konsoorten zo'n reklame hebben willen
maken voor een stuk waarover
anders geen mens zich druk zou
hebben gemaakt. Voor de bespreking van dit gewrocht verwijzen
wij naar onze pagina « kritisch
bekeken ».
i^ TAK wil voortaan de antiVlaamse baas Ganzendonck van
het Schaarbeekse FDF, de fameuze burgemeester Nols, voortaan om de veertien dagen op de
huid gaan zitten in zijn eigen gemeente. Het wordt nog spannend
te Schaarbeek deze winter. Wij
wensen de dappere Uilenspiegels
van TAK daarbij alle sukses toe,
en steunen hen in hun onderneming. Types als Nols verdienen
niet beter.

WIJ BETOGEN TE HALLE
OP 24 NOVEMBER
Ook de Voerstreek wordt te stelselmatig in de vergeethoek geduwd. IMen doet alsof de problemen van de Vlamingen dtaar te
futiel zijn om er zich nog mee bezig te houden. Dat Is een onvergeeflijke politiek van verzaking.
Op die manier spelen wij de Voerstreek over een aantal jaren opnieuw kwijt.
Vandaag, 5 oktober, gaat TAK zijn
simpatie betuigen met de Vlaamse mensen op de voorposten In
de Voerstreek. Ga ook mee, als
het enigszins kan. Verzamelen
te 11 u. aan het station te Tongeren.

Wij hebben deze week In de Wetstraat
een soort vaudeville beleefd, waartegen velen in Vlaanderen enigszins
verbijsterd zullen hebben aangekeken.
Terwijl iedereen de indruk had opgedaan ,o.m. uit de dramatische oproep
van de eerste-minister, dat de regering eindelijk haar volle aandacht zou
gaan wijden aan de bestrijding van
de inflatie, bleken andere « problemen » plots toch weer belangrijker.
De h. Tindemans, die steeds meer de
naam van < bestendige formateur »
verdient, voerde weer eens besprekingen over de zoveelste « verruiming • van zijn regering. Ditmaal met
een « partij » die, hou je vast, over
drie zetels beschikt in de Kamer en
evenveel in de Senaat : de Parti Liberal van Basil Risopouios en konsoorten. Een stelletje rabiate Brusselse
Vlamingenvreters
en
demagogen,
waarbij veel FDF-ers verbleken. Zij
zijn overigens de bondgenoten van
dit FDF in het zogenoemde « Rassemblement Bruxellois », dat bij de jongste verkiezingen een gooi deed naar
de volstrekte meerderheid te Brussel,
maar er naast greep.
De eerste-minister schijnt deze week
ernstig te hebben overwogen (en heeft

GEVAAR OP CYPRUS NIET GEWEKEN
Maar keren we terug tot de politieke hoogtepunten van de voorbije
zittingen van de Assemblee van de Raad van Europa.
Minister Averoff was naar Straatsburg gekomen met de kennelijke
bedoeling Griekenland terug te doen opnemen in de Raad van Europa.
Na de machtsovername door de rechtse militairen, was Griekenland
vooral onder socialistische drang gedwongen geweest zich terug te
trekken. De Raad van Europa bleek vorige week bereid de Grieken
opnieuw op te nemen, maar slechts nadat in de maand november
verkiezingen zullen plaats gehad hebben, waaruit een nieuwe, demokratische wettelijkheid zal moeten voortvloeien. Averoff liet op geen
enkel ogenblik enige ontgoocheling blijken. Hij sprak met veel virtuositeit over de oorlog op Cyprus en de spanning tussen zijn land en
Turkije. De Turkse vertegenwoordigers namen deel aan het debat met
wellicht een te grote zelfverzekerdheid. Slechts enkele maanden geleden stonden ze zelf bloot aan de aanvallen van vooral Nederlandse
socialistische afgevaardigden, die eraan dierven twijfelen of de regels
van een demokratische rechtstaat wel in ere gehouden werden door
de regering in Ankara. Thans genoten de Turken van een pas verworven nieuwe demokratische maagdelijkheid. De vraag is : voor hoelang,
in een Raad van Europa, waarin de socialistische fraktie veel invloed
heeft gewonnen.
WAAR STAAT DE VU ?
De voorheen sterke kristendemokraten hebben lood in de vleugeis.
De liberalen en konservatieven weten niet goed waarheen.
Als vertegenwoordiger van de Volksunie behoor ik tot de vrij talrijke
groep (een dertigtal) van de « niet-ingeschrevenen .. Daarin zitten
Franse Gaullisten en kommunisten. Turken met onbepaalbare politieke
tendens, uiterst linkse IJslanders en Denen, en de man van het Rassemblement Wallon, baron Gendebien. Het is voor een nationalistische
partij als de Volksunie geen gemakkelijke positie. Men zal zich in
onze partij moeten beraden over de wijze waarop we aan liet internationale politieke leven doelmatiger kunnen deelnemen.
Wat het driehoeksgeval Cyprus-Griekenland-Turkije betreft, heeft het
debat in Straatsburg geleerd dat over de grond van de moeilijkheden
nog lang geen akkoord in het zicht is, en dat men zelfs bij de uitwerking van een aanvaardbare procedure nog niet ver staat : moeten het
de zogeheten garanderende mogendheden zijn die als onderhandelingskader voor Turkse en Griekse Cyprioten fungeren ? Moet het de
EEG zijn ? Of een zeer ruim, of integendeel een beperkt UNO-raam,
met de Russen erbij ?
Het gevaar voor de internationale vrede is niet geweken in de oostelijke Middellandse Zee.
SPANJE : NO DECISION
Over de Portugese krisis zegden we reeds een en ander. De Raad van
Europa stond bij de behandeling van dit dossier andermaal sterk onder
de invloed van de socialistische fraktie.
Het debat over Spanje kwam moeilijk van de grond. De door een Italiaanse kristendemokraat voorgelegde teksten konden in hun oorspronkelijke vorm niet behouden worden. Ze werden in de door de socialisten gewenste zin gewijzigd. De linkerzijde sprak verontwaardigd
over een kritisch dokument, dat uitgegaan was van de Spaanse ambassade in Brussel, en waarin sommige elementen van het even vermelde
t/erslag betwist werden. De rechterzijde zat er een beetje sip bij. Zoals
in de taal van de boksring gezegd wordt : het werd inzake Spanje een
• no decision >.
Dat Spanje in 1975 nog herhaaldelijk ter sprake zal komen in de Assemblee van de Raad van Europa staat inmiddels als een paai boven
water.
HEKTOR DE BRUVNE
Senator.

hij het idee al voorgoed laten varen ?)
zijn regering te « versterken » met
dit soort « staatslieden >.
Wie er nog aan twijfelde zal nu wel
beseffen dat Leo Tindemans tot ongeveer èlles in staat is om zich verder
te kunnen handhaven als eerste-minister. Het is duidelijk dat het er hem
te doen was zijn regering de enkele
nog ontbrekende stemmen te bezorgen voor een meerderheid In de Franse
Kultuurraad.
Die
meerderheid
heeft hij nu niet, en op de verdere
welwillende neutraliteit van het FDF
kan niet vast meer worden gerekend
nu de betrekkingen met het RW bekoelen.
Terloops nog even dit : de geruchten
die in de pers de ronde hebben gedaan
over mogelijke nieuwe besprekingen
met de Volksunie raken kant noch wal.
De Volksunie is daar niet meer toe bereid, dat heeft zij reeds weken geleden
duidelijk gezegd, en daar blijft het bij.
De achtbare heer Grootjans komt te
laat met zijn wensdromen. Hij heeft ze
in juni helpen kelderen door mee te
zwichten voor de chantage van Perin.
Als de h. Tindemans zich uitgerekend
op dit moment, nu de dramatische inflatie iedereen zorgen baart, zo lach-

wekkend moet aanstellen en zijn bedenkelijke reputatie van eeuwige formateur nog meer bevestigt, dan heeft
hij dit In de eerste plaats aan PerIn te
danken. Hij is het die er een onverteerbare « voorlopige gewestvorming » in
juli mordikus heeft doorgejaagd. Tindemans zwichtte ook toen, ondanks de
waarschuwingen van de VU. Hij moet
het nu weer doen, want de uitvoering
van die pseudo-gewestvorming vereist
de vorming van een Brussels mlnlsterkomltiee van 3 leden.
Wij hebben reeds in juli voorspeld dat
de h Tindemans zou moeten regeren
met het dreigende mes van PerIn in
zijn rug. Niets kan hij hem voortaan
nog weigeren, of zijn regering loopt op
de klippen. Dit betekent meteen dat
de Vlamingen van deze regering niets
goeds te verwachten hebben. Ze wordt
wel door een Vlaming geleld, maar die
is de gijzelaar van de Franstallgen in
Eijn ploeg. En die hebben kennelijk
andere zorgen dan de bestrijding van
de inflatie.

Paul Martens
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1. Kursus :
POLITIEK OPBOUWWERK
Misschien begrijp je niet goed de polltiel<e houding van de
partij. Heb je moeite met de ideologie en het inzicht In het
programma ? Welke taktlek 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.
ARRONDISSEMENT TURNHOUT :
17 oktober : «Het programma van de Volksunie (3e deel).
Inleider : Walter Augustijnen, direkteur Dosfel instituut.
Plaats : Vorst-Kempen, Kasteel De Meerlaar, Verboektlaan.
31 oktober : « Het huidig Belgisch politiek bestel », (grondwetsherziening, parlement).
Inleider : volksvertegenwoordiger Frans Baert.
Plaats : Mol, zaal Oude Post, Markt (achter de kerk).
21 november : «Strategie en werking van een politieke partij».
Inleidster : volksvertegenwoordiger Nelly Maes.
Plaats : Herentals, zaal St-Jan, Olmenlaan 8.
29 november : « De werking van de partij intern ». (de strukturen, de verhoudingen...).
Inleider : Maurits Coppieters.
Plaats : Geel, zaal Wijnhuis .Statiestraat.
Deze kursus vormt één geheel, waarbij de deelnemers aktief
worden betrokken door diskussie en zelf-aktiviteiten en syllabi (telkens van 20 tot 22 u. 30).
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.
Plaats : Oostende, Hotel Melinda, Mercatorlaan 21.
Inschrijvingen . vanaf heden bij de prov. verantw. P. Hoornaert, Oedelemstwg 57, 8340 Sijsele.
2. Kursus :
VOORBEREIDING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN '76
Een voorbereidingskursus op de gemeenteraadsverkiezingen
en vooral direkt gericht op de praktijk.
Het programma bevat vier delen :
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, fusieproblematiek.
Voor kaderleden afdelingsbesturen, huidige en toekomstige
gemeentemandatarissen.
Plaatsen :
Dendermonde : 7 oktober (20-22u.30).
Plaats : in « De Schuur », lokaal « Jeugd zonder dak », Torrestraat, Dendermonde (St-Gillis).
Duffel : 5 oktober (9 u. 30-17 u.).
Plaats : Zaal Gildenhuis.
Kortrijk : 26-27 oktober
Inschrijvingen . prov. verantw. P. Hoornaert, Oedelemstwg 57,
8340 Sijsele.
Plaats . wordt nog medegedeeld.
Hasselt en Tongeren-Maaseik : 14-15 december.
Plaats : zaal Centrum, Hollands Veld, Hasselt.
Inschrijvingen : prov. Dl-sekretariaat ,p/a J. Indekeu, Grotstr.
18, 3570 Peer.
3. Kursus :
GOED BESTUREN
Problemen rond het goed besturen van afdelingen, samenwer.
king, kommunikatie, efficiënt werken, werken in groepsverband.
Leuven : 19 oktober (9 u. 30-19 u.).
Plaats : Lokalen « Groep T », Dekenstr. 2, Leuven.
Inschrijven : zo spoedig mogelijk via de prov. verantw. : Boudewijn Hollaender, Steenweg op Grimbergen 51A, 1850 Grimbergen. Tel. 02/269.27.68.
Voor de maaltijd (middag -f avond) 100 fr. storten op rek.
430-0835551-81 van Dl-Brussel.
Dendermonde : (gepland voor november-december).
Knokke-Heist : 22-29 oktober (20 U.-22 u. 30).
Plaats : wordt nog medegedeeld.
Inschrijven : via de prov. verantw. P. Hoornaert, Oedelemstwg 57, 8340 Sijsele.
4. VORMINGSWEEKEINDEN :
Heusden (Limburg) voor VUJO : 7-8 december.
Drongen : (gepland voor oktober).
Averbode : (gepland voor november).
5. ANDERE VORMINGSAKTIVITEITEN :
Brasschaat : 16-17 november (duwvaart kanaalproblematiek).
Brugge : politiek dienstbetoon.
6. KOLLOQUIUM « VERNEDERLANDSING VAN HET BEDRIJFSLEVEN ». Zaterdag 23 november, Strombeekl Bever, KultureelCentrum.
PROGRAMMA :
« Inhoud en draagwijdte van het dekreet » : toepassingsveld
van het dekreet (Mrt. Frans Baert, volksvert.) ; vragen.
« Kritische analyse van het dekreet » : (Mrt M. De Koek, voorzitter van de Belgische Liga voor de Rechten van de Mens) :
tegenargumenten door sen. Rob Vandezande ; vragen.
« Verbetering en uitbreiding van de toepassing van het dekreet » (diskussiegroepen) : mogelijke aanvulling ; toepassing ; besluiten door sen. R. Vandezande.
« Hoe kunnen vakbonden en bedrijfsleven bijdragen tot de
toepassing » : paneel met vertegenwoordigers van ACV, Kartel, ABVV en VEV.

In dit blad hebben we steeds met
grote omzichtigheid geschreven
over de moeilijheden die zich de
jongste jaren in het Davidsfonds
hebben voorgedaan. Als flaminganten zien we nu eenmaal niet
graag dat een der oudste Vlaamse strijd- en kultuurverenigingen
met moeilijkheden zit. Voor de
voortzetting van de Vlaamse Beweging is de bloei van de buitenparlementaire aktiegroepen en
verenigingen zeer belangrijk.
Daarom is het met schroom dat
wji eens te meer zout op een
ergerlijke slak in het Davids'
fondshuishouden leggen. Zopas
kregen de bestuursleden van de
Davidsfondsafdelingen in hun bus
een exemplaar van « Leiding »,
het blad voor de kaderleden van
deze vereniging. Het is een speciaal nummer met filmbrochure
en veel programma-dokumentatie.
Met grote nieuwsgierigheid hebben wij de programma-aanbiedingen door de gouwen bekeken.
Het betreft hier aanbiedingen
van sprekers en groepen, voor
wier optreden de provinciale besturen en het nationaal bestuur
bijzondere financiële tegemoetkomingen aan de gouwen overheeft. Als een spreker dus bv.
aan een afdeling 1000 fr. honorarium voor zijn voordracht of
inleiding vraagt, verleent het bestuur aan de afdeling een toelage
van 500 frank. Uit de programaanbiedingen van de gouwen is
dus duidelijk de oriëntering die
de vereniging aan haar werking
wil geven af te lelden.

De lijst van aanbiedingen voor
het seizoen 1974-1975 bevat een
groot aantal onderwerpen van
zeer uiteenlopende aard. Ook de
uitverkoren sprekers zijn van een
zeer verschillende komaf. Er zijn
pastoors en universiteitsprofessoren, vormingswerkers en zangers, monumentenzorgers en dokters bij. Er zijn ook parlementsleden
uit de drie traditionele
partijen.
En daarover zijn wij heel ver-,
baasd. In Limburg mogen Willy
Claes en Georges Monard over
Vlaamse Beweging praten, Monard mag er ook over pluralistisch onderwijs komen spreken,
in Brabant komt de CVP-er De
Wulf over het Belgische ontwikkelingsbeleid vertellen, CVP-er
Stan De Clercq over de marginalen, CVP-volksvertegenwoordiger
Rika Steyaert over de Vlaming te
Brussel, in Oost-Vlaanderen Herman Decroo over onderwijs.
Voor ons allemaal niet gelaten.
Maar wat wij niet begrijpen is
dat er bij die meer dan honderd
twintig aanbiedingen geen enkele, maar dan ook geen enkele VUparlementariër is. Wij dachten
dat er in onze partij toch wel een
paar parlementsleden zitten, die
over bv. de Vlaamse Beweging
méér te vertellen hebben dan
ene Willy Claes, die aan al wie
het horen wil gaat vertellen dat
hij geen flamingant is
Zouden ze dan toch gelijk hebben, de jongens die beweerden
dat de hele « zuivering » in het
Davidsfonds alleen maar moest

dienen om te beletten dat er nog
ooit een Manifest komt zoals dat
van 1971, dat de grondwetshe^
ziening van Eyskens magere kost
vond

EEN FLAGRANT
VOORBEELD
Het Is vooral in de provincie
Brabant dat die toestand ergerlijk
Is. Davidsfonds
Brabant
brengt liefst drie parlementsleden van de CVP op het podium,
geen enkel parlementslid uit een
andere partij. Voor die CVP-propaganda heeft het gouwbestuur
15.000 frank ter
beschikking,
d.w.z. een bedrag waarmee niet
minder dan dertig avonden op
touw kunnen gezet. Men moet
immers weten dat de DF-afdelingen die over deze « vormingsaktiviteit » een keurig verslag insturen op het einde van het seizoen hiervoor nog tweemaal een
extra-subsidie
kunnen
krijgen,
eentje van het Ministerie van
Nederlandse Kuituur en eentje
van het Nationaal Bestuur van
het Davidsfonds. Het is overN
gens een publiek geheim dat de
huidige gouwvoorzitter van DFBrabant de sterke man is In het
Nationaal Bestuur van het Davidsfonds.

BAZISPROCRAMMA VAN DE VLAAMS-NATIONALE RAAD
De 2e Vlaams-nationale landdag die op 22 september te Borgerhout doorging werd
georganiseerd
door ' Were di » in opdracht van de « Vlaamsnationale raad ». Dit is een overkoepelend organisme waarvan een aantal Vlaams-nationale verenigingen deel uitmaken. Ter mformatie van onze lezers drukken wij hieronder het « bazisprogramma »
van deze Raad af.

6. Betogingen en andere drukkingsmiddelen —
hoe noodzakelijk ook — volstaan niet om de bedreigde gebieden te redden. Wij moeten ter
plaatse konkrete initiatieven uitbouwen.
7. De strijd voor gehele en onvoorwaardelijke amnestie blijft één van de belangrijkste opdrachten van de vlaamsnationale beweging.
B. IDEOLOGISCH

A. VLAAMSE BEWEGING
1. De Vlaamse Beweging moet gezien worden in
Nederlands perspektief en niet in Belgisch perspektief.
2. Brussel behoort integraal tot het Nederlands
volksgebied, ledere Brusselse gewestvorming
als « derde macht » dient afgewezen.
3. Onze historische eisen inzake de Voerstreek,
Moeskroen, Komen, Edingen, enz. dienen bevestigd en geaktualiseerd te worden.
4. Omwille van een mogelijk federalisme mogen de
Vlamingen in Wallonië niet in de steek gelaten
worden.
5. Het is de bedoeling een radikaal vlaamsnationaal front tot stand te brengen als drukkingsen aktiemiddel t.o.v. :
— het Belgisch bestel
— het overlegcentrum der
— de politieke partijen.
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kultuurverenigingen

1. Wij wensen een maatschappijbouw op etische
bazis : solidariteit der volksgemeenschap, vrijheid, persoonlijkheid, prestatiebeginsel.
2. Deze essentiële waarden vinden wij niet — of
slechts in zeer onvoldoende mate — terug in de
verschillende vormen van kapitalisme en kommunisme.
3. Verzet tegen het huidig bestel van grootfinancie
en monopoolvakbonden.
4. Konkreet nastreven van het Europa der Volkeren.
5. Opbouwen van een eigen Europese macht. Afwijzen van vals pacifisme en linkse infiltratie.
Wij wensen Europa vrij, één en weerbaar.
6. Streven om door werkverschaffing in de ekonomisch minder sterke Europese gebieden in
't bijzonder en in de ontwikkelingslanden in het
algemeen het terugvloeien van de gastarbeiders
naar hun thuislanden te bekomen.
7. Voorrang van etiek op ekonomie, welzijn op welvaart, volk op staat. Het gezin is de baziscel
van de volksgemeenschap (afwijzen van abortus).
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WIJ IN DE TWEEDE
KAMER
De heren Waltmans en Jansen,
beiden lid van de Nederlandse
Kamer ondervroegen de minister van Ekonomische Zaken, dhr
Lubbers, over de vestiging van
kerncentrales (waartegen ook
in Nederland steeds meer verzet rijst) aan de Vlaamse kust,
o.a. aan de oostkust wat uiteraard ook gevolgen heeft voor
Zeeuws-Vlaanderen. Ze drongen
derhalve aan op overleg met de
Belgische regering. In hun toelichting citeerden ze ons weekblad, dat in zijn nr van 8 Juni
jl. meldde hoe weigerachtig de
betrokken bevolking staat tegenover de vestiging van kerncentrales (in feite één) te Zee
brugge, Knokke-Heist of Blankenberge (welke laatste niet in
aanmerking komen, wel Nieuwpoort). Uit het
«nader antwoord » van de minister blijkt
dat er nog geen beslissing is
gevallen.

— en dat is veel belangrijker
— wordt de veiligheid 's nachts
op onze wegen beduidend kleiner. We zijn niet de enigen om
te vrezen dat het aantal verkeersongevallen in de ochtenden avonduren oo onze onverlichte wegen zal toenemen. De
vraag mag dan ook gesteld worden of deze radikale maatregel
geen te hoge menselijke tol zal
eisen.

« KOPERS » EN
« KOMERS »
Even aanstippen
dit grootscheepse feest is toch wel wat
anders dan een afdelingsbal.
Bij een afdelingsbal is de kaartenverkoop op zichzelf reeds
winst. Of de koper ook werkelijk naar het bal komt, is slechts
in tweede orde belangrijk ; hij
heeft in ieder geval de afdelingskas helpen vullen.
Voor 3 november te Gent zou
iedere « koper » tegelijk ook
een « komer » moeten zijn. Het
is er ons niet om te doen, geld
binnen te rijven via de kaartenverkoop. Het is er ons integendeel om te doen, dat iedereen
— of toch bijna iedereen — die
een toegangsbewijs heeft gekocht, ook werkelijk komt.
Bij de kaartenverkoop moet
daar wel even aan gedacht worden !

EN DE VEILIGHEID ?
De totale uitschakeling van de
verlichting van openbare wegen — uitzondering wordt gemaakt voor groen-rood-signalisatie — als bezuinigingsmaatregel, werd op gemengde gevoelens onthaald. Het is inderdaad een drastische bezuiniging, die in veel hogere cijfers
loopt dan de autoloze zondagen.
Maar het gaat hier om enorme
investeringen, die thans tijdelijk hun doel missen. Bovendien
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seerd docent is. Het publiek
moet alleen maar eens nadenken over meer samenwerking
tussen de universiteiten eq
over de terugbetaling van de
studiebeurzen. Over andere vormen van hoger onderwijs géén
zinnig woord ! Zijne exellentie
heeft een min of meer gespecialiseerd publiek van onderwijsmensen anderhalfuur aan
het lijntje gehouden. Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat de minister zonder papiertje sprak. De rede kwam
dus rechtstreeks uit zijn brain.
Een bepaald Vlaams weekblad,
dat onlangs zo entoesiast over
deze minister schreef, zal zijn
stelling best herzien. Een visie
op het hoger onderwijs ontbreekt volledig bij de heer De
Croo.
Tot overmaat van ramp sprak
de heer minister in een afschuwelijk Nederlands. Verschillende keren zei hij « geen Nederlands woord te vinden ». Slechte zinswendingen, foutieve uitspraken (het sisteem, die... de
ouderdom van een kind, enz...),
inslikken van woorden... dit alles siert noch de minister noch
de liberale partij die zich Vlaams
durven noemen I
Niemand ging lopen tijdens de
toespraak.
Onderwijsmensen
zijn blijkbaar beleefde lui, of ze
hebben een grenzeloos geduld.

CC WONDERKIND »
DE CROO

BENELUXLUCHTHAVEN ?

Minister De Croo sprak onlangs
te Antwerpen. De organisatoren
kregen zelfs zoveel inschrijvingen binnen dat ze een grotere
zaal moesten huren (die van
General Motors, versierd met
de Belgische, Amerikaanse en
Antwerpse vlaggen), maar ze
was nog niet half gevuld. Hadden vele ingeschrevenen op
het laatste ogenblik een gelukkige inval gekregen om maar
niet te gaan luisteren naar het
wonderkind - dat - op - driejarige
leeftijd - reeds - kon - lezen ? Zij
hebben hun tijd minstens nuttiger kunnen gebruiken. Prof. dr
jur. Herman De Croo zou het
woord voeren over « Hoger onderwijs : waarheen ? ». Waarheen we zullen gaan met zo'n
man aan de top van het onderwijsministerie in België weten
we niet. Alleszins niet veel
vooruit !

Zowel in Nederland als in België houdt men er rekening mee
dat binnen enkele jaren zal moeten uitgezien worden naar de
vervanging van Schiphol resp.
Zaventem als luchthavens omdat ze de trafiek niet meer de
baas zullen zijn en anderdeels
daar er omwille van milieu-eisen niet aan uitbreiding van de
bestaande luchthavens kan gedacht worden. Het Vlaams Ekonomisch Verbond vestigde de
aandacht van verkeersminister
Chabert op dit probleem, herinnerde aan de grondige VEV-studie (1972) ter zake en pleitte
voor de aanleg van een internationale Benelux-luchthaven niet
na het advies van de Nederlandse kommissie ad hoc betreurd
te hebben, die zonder Beneluxoverleg Markerwaard ter vervanging van Schiphol aanbeveelt. Het verloop van dit belangrijk probleem zal uitwijzen
in hoever Benelux nog functioneert. De huidige stilstand (onder Brussels-Waalse druk) voorspelt niet veel goeds.

De heer De Croo, die prof is
aan de VUB, had minstens toch
een paar zinnige dingen kunnen
zeggen over de universiteiten,
zo hij tenminste een geïnteres-

i^o^Tis^ mr
Wij zijn hier in Hemelbredegem dan ool< weer niet zo gek,
dat wij niet zouden weten wat in de wereld te l(oop is. Te
koop is met kapitaal, kapitaal van geld en verstand van de
bezittenden en met de prestatie-hartstocht
van diezelfde
bezittenden. Er wordt in de wereld meer kapitaal besteed
aan rendabele avonturen dan aan wat uit bittere noodzaak
groeit. Ons kapitaal zoekt nieuw kapitaal, onze hartstocht
zoekt eer, faam en macht.
Die eeuwige beweging behoedt ons voor armoede en onvrijheid. Zo'n bewering is veel ortodoxer dan zij op het eerste
gezicht wel lijkt. Want laat ons nu echt niet doen alsof onze
neus bloedt : het leven blijft maar boeiend en onze arbeid
lonend, als zij die de kapitalen van geest en geld bezitten
een heel eind weegs — binnen
de perken
van
rechtvaardigheid en fatsoen — hun hartstochten kunnen uitleven. Wie dit niet kan aanvaarden, moet weten dat er in
de wereld — voor zover ons bekend is — slechts één Tikopia
bestaat, het eilandje met achttien bewoners die alleen genoeg hebben aan de sobere vruchten van de aarde en de
vissen in de zee en verder orde-loos, werkloos, wet-loos en
dus straf-loos kunnen leven, omdat zij sinds mensenheugenis
geen armoede, geen bezit, geen nood en misdaad hebben
gekend, omdat hun wereld precies het tegenbeeld is van
onze wereld.
Niet doen alsof onze neus bloedt. Daarmee Is de schaduw
geduid die over ónze wereld drijft. De kleine wereld van
België, waar Leo Tindemans handelt in de trant van « Is het
echt waar dat in mijn land geld verspild wordt ? Misschien
kunnen jullie, burgers, het me eens schrijven, dan zal ik
weten of al die geruchten juist zijn ». En dan is er de grote
wereld, over de oceanen, Latijns-Amerika bijvoorbeeld. M/sschien zijn profetieën niet meer van onze dagen, maar toch
moeten wij voorspellen dat in Argentinië, een der boeiendste landen van de Zuid-Amerikaanse driehoek, het leger
morgen de teugels zal aanspannen die ze vandaag nog viert.
Van Cordoba tot Buenos Aires maken linkse militanten —
die misschien wel anti-fascisten zijn, maar geen demokraten
— er een sinister spelletje van fabrieksdirekteurs
te ontvoeren en te doden, mifitairen en leden van de gendarmeria
nacional uit hun kazernes te lokken en hun politieke vijanden te terroriseren.
Klasssnbewustzijn
en klassenstrijd
geldt daarbij als een
alibi. Maar intussen begint het alles aardig te gelijken op
wat onder de misbruikte Allende in het buurland Chili gebeurde : 70.000 gewapende linkse militanten en 15.000 gewapende rechtse militanten die elkaar chanteren, een bevolking die dag voor dag armer wordt, afrekeningen onder
burgers, angstige bedrijfsleiders
die hun besluiten trekken
en een legerleiding die in mindere mate dan elders ter
wereld wil geloven dat een land ook door een andere dan
een militaire junta kan bestuurd worden.
Als de Argentijnse militairen morgen hun tanks en hun
mitrailleurs inzetten, zullen wij hier in Hemelbredegem het
gedreun niet horen. Maar wij zullen hier wel de rose-rode
affiches op onze gevels zien : dat weer eens een demokratie
in het bloed werd gesmoord.
FRANS-JOS VERDOODT
N.B. Pomair en DAT gaan fusioneren. Wij brengen een heildronk op het vruchtbaar huwelijk van ónze hartstocht —
een gezonde Vlaamse luchtvaartzoon nèèst Sabena — en
het kapitaal van Pommé, Van Hooi en de Compagnie
Maritime Beige. Alleen : dat zij nooit op Tikopia mogen
vliegen !

#

20 JAAR VOLKSUNIE
ANTWERPEN : EIVOL
Verleden woensdag boekte het algemeen
sekretariaat de elfhonderdste inschrijving voor het « Galadiner de rl.000 » te
Antwerpen. Als dit blad verschijnt, zit
de Antwerpse Beurs beslist eivol. Waarschijnlijk zullen we de allerlaatste inschrijvers moeten teleurstellen. Indien
er té veel boekingen zijn, krijgen de
laatstgekomen inschrijvers vanzelfsprekend hun inschrijvingsgeld terug, samen
met een tijdige verwittiging.
Alle definitief geboekte inschrijvers ontvangen dezer dagen de eigenlijke toegangskaart plus een stadsplannetje van
Antwerpen plus een affichestrook voor
de achterruit van hun wagen.

WEST-VLAANDEREN

PER PROVINCIE
Tafelen met méér dan duizend mensen
stelt een aantal organisatorische problemen, die niet te onderschatten zijn.
Gewone witte toegangskaarten : de dragers van deze kaarten worden verzocht,
plaats te nemen aan de tafel(s) van hun
provincie.
Gekleurde toegangskaarten en perskaarten : de dragers van deze kaarten nemen plaats aan de voorbehouden tafel(s).
Aankomst in de Beurs vanaf 12 u. Aperitief rond 12 u. 30. Feestmaal te 13 u. Om
begrijpelijke redenen zal er een doelmatige kontrole van de toegangskaarten zijn.

PROGRAMMA
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De kaartenverkoop voor het feest in het
« Kuipke » te Gent op 3 november loopt
uitstekend en er is momenteel reeds
een ruime voorsprong op het werkschema. De inspanning moet echter volhouden worden I
Een (tussentijdse) vaststelling : WestVlaanderen geraakt inzake kaartenverkoop
wat achterop. Nochtans zijn Brugge, Roeselare-Tielt en Kortrijk buurarrondissementen van Gent, die elk voor zich moeten
instaan voor honderden deelnemers.
Komaan, West-Vlamingen !

Het voorlopig feestprogramma van 3 november in het Gentse « Kuipke » (Sportpaleis) is klaargekomen. Wij drukken het
hierbij af.
In dit programma schuilen uiteraard heel
wat verrassingen die we niet aan het
grote klokzeel wensen te hangen. Zo
wordt de grootse apoteoze iets heel biezonders. Voorlopig breken de jongens van
« het dekor » en de « machinisten » zich
nog de kop over de wijze, waarop ze de
regievoorschriften materieel zullen uitvoeren. Maar ze komen er beslist mee
klaar, hebben ze beloofd, en ze staan in

Spreekbeurt door Wim Jorissen, algemeen sekretaris.

voor een feilloze technische uitvoering
van wat artistiek ontworpen is. Ze aarzelen nog tussen de techniek « met de
draad » of die « met het zendertje ».
Méér kunnen we er heus niet over zeggen. U moet zélf maar komen kijken op
3 november.

VANDAAG EN MORGEN
# Brussel, onze opdracht.
# De jeugd van Vlaanderen.
# Een groen land.
# « De leeuwen lachen » — Jef Burm.
# Amnestie.
m.m.v. Kunstgroep « Kornet », Kortrijk ; Oostvlaamse Kinderballetschool;
Koperensemble Theo Mertens ; Jagerskapel ; Organist Paul Rutger.
# Spreekbeurt door Fr. Van der Eist, algemeen voorzitter.

HOE HET GROEIDE
# Muzikale ouverture « 20 jaar Volksunie ».
9 Welkomwoord door Hugo Schiltz, voorzitter Partijbestuur.
# « Zo was het... » — Jef Burm.
# Artistieke evokatie der beginperiodes,
m.m.v. Harmonie en Drumband « Kempenland », Nijlen ; Koperensemble
Theo Mertens ; Kunstgroep « Pro Arte », Antwerpen ; Organist Paul Rutger ; Mimegroep Krea-Labo.

HET GROTE WEERZIEN
DE NIEUWE START
# Een denderende artistieke en politieke apoteoze.
# Sociaal en federaal.
# Vlaamse macht.
m.m.v. alle deelnemende groepen en
muziekensembles ; De vaandrigs en
de vaandels van de VU-afdelingen ;
Afvaardigingen van heel Vlaanderen
« tussen de zee en de heide » ; Honderden uitvoerders.

DE WEG NAAR OMHOOG
# « Je dacht dat er geen einde zou aan
komen... » — Jef Burm.
# 20 jaar Volksunie.
9 De pioniers.
# Hulde aan de plakkers, de werkers,
de wroeters.
m.m.v. Koperensemble Theo Mertens;
Mimegroep Krea-Labo ; Organist Paul
Rutger ; Kunstgroep « Pro Arte » ;
Jagerensemble.

MIME — MUZIEK — CHOREOGRAFISCHE
UITBEELDING — SAMENZANG — VLAGGENSPEL.
EEN FAMILIESPEKTAKEL VOOR GANS
HET GEZIN
De voorverkoop van de toegangskaarten
loopt schitterend. Afdelingen laat u niet
verrassen en bestelt tijdig. Het <> Kuipke » loopt nokvol. Maar... we beginnen
aan het plaatsen van honderden extrastoelen te denken.
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(jeeveedee) Terwijl — wellicht in de euforie van de komende
gouden aardgas-jaren — het nochtans nijpende probleem van
de inflatie weinig aandacht kreeg bij de heropening van de
parlementaire zittingsperiode in Nederland, is bij die gelegenheid wél een ander somber vraagstuk in het middelpunt
van de politieke aandacht verschenen : de sterk stijgende
werkloosheid. Over de honderdduizend mannen en vrouwen
in het land zitten zonder werk, en als er door de overheid
niet een aantal maatregelen genomen was, zouden dat er
volgend jaar niet minder dan tweehonderdduizend zijn. En
wat erger is : vele tienduizenden van hen hebben geen enkel
vooruitzicht om weer aan de slag te kunnen ; hun positie
van « niets doen » is geen gevolg van de konjunktuur, maar
draagt een struktureel karakter.
De regering is zo bezwaard over deze situatie dat ze het
wergelegenheidsbeleid tot een kabinetszaak heeft verklaard.
Met andere woorden : niet langer is de minister van Sociale
Zaken daarvoor verantwoordelijk, maar het is een zaak van
de hele regeringsploeg geworden. Dat neemt intussen niet
weg dat de bewindsman voor Sociale Zaken, de kristelijke
minister Boersma (afkomstig uit de vakbeweging), als zegsman voor het werkgelegenheidsbeleid optreedt. Hij bleek de
afgelopen week zeer somber gestemd over de mogelijkheden om op korte termijn het werkloosheidsspook een halt
toe te roepen of terug te dringen. « Ik wil niets voorspellen
en niet de illusie wekken dat het allemaal wel zal meevallen », aldus Boersma, « de problemen in verband met de
werkloosheid en de werkgelegenheid zijn daarvoor veel te
moeilijk en ingewikkeld ».
Naar schatting zijn er 120 duizend werklozen die geen enkele
kans maken opnieuw in het arbeidsproces te worden opgenomen, tenzij ze een baan zouden kunnen krijgen waarvoor
ze niet zijn opgeleid of waarin ze geen enkele ervaring hebben. Er zijn namelijk wel tienduizenden open plaatsen, maar
die zijn niet geschikt voor de mensen die werkloos zijn :
de vraag past niet op het aanbod en omgekeerd beantwoordt
het aanbod niet aan de vraag. Zo zijn er veel werklozen in
de bouwwereld en tegelijk veel open plaatsen in de metaalbedrijvigheid. IVIaar welke bouwvakker heeft de bekwaamheden om in de metaalindustrie te gaan werken ? Ook op
kantoren zijn nog veel plaatsen te begeven, maar slechts
weinig werkloze textielarbeiders of garagemonteurs kunnen
bureau-werk doen. Er zou een enorm omscholingsprogramma
nodig zijn om vraag en aanbod weer goed op elkaar te laten
aansluiten. En wie kan garanderen dat na een omscholing
een baan ligt te wachten ?
De strukturele aard van de werkloosheid in Nederland Is
ook een gevolg van de steeds verder voortschrijdende automatisering en mechanisering In veel bedrijven wordt koortsachtig gezocht naar produktiemethoden die arbeidskrachten
uitsparen en de produktiviteit nog opvoeren. Bepaalde industrieën hebben sektoren waarin mechanisatie niet mogelijk
was, overgebracht naar landen met goedkope arbeidskrachten, wat ook weer toename van werkloosheid in eigen land
betekende. En voorts zijn veel plaatsen bezet door buitenlandse arbeiders van wie een aantal het • vuile werk » ontgroeid IS om zich te bekwamen tot beter gekwalificeerde
taken.

BLIJVENDE
WERKLOOSHEID
VOOR TIENDUIZENDEN
Al deze oorzaken en omstandigheden maken dat de regering
voorlopig niet meer dan korte-termijn-maatregelen kan treffen. Zo is er ruim een half miljard gulden uitgetrokken
om ontslagen arbeiders een nieuwe baan in hun eigen « branche » te bezorgen, om de bouwaktiviteit te bevorderen en
extra overheidswerk uit te voeren. De overheid schat dat
daardoor binnen een jaar zeventienduizend vrouwen en mannen opnieuw aan de slag kunnen, maar dat aantal is natuurlijk veel te weinig in relatie tot het groeiende leger werklozen. Minister Boersma geeft tegelijk nogal hoog op over
omscholingskursussen, maar zowel de patroons als de vakbonden hebben daar niet zo'n geweldig vertrouwen in. Psychologisch ligt zo'n omscholing ook niet eenvoudig, dat is
wel gebleken in Limburg waar de arbeiders van de gesloten
mijnen werden opgeleid voor totaal ander werk. Vaak betekent omscholing ook dat men moet verhuizen naar een andere
streek, wat dan weer nieuwe problemen opwerpt in verband
met huisvesting, studerende kinderen, enz.
Het is duidelijk dat niemand in Nederland, ook de overheid
niet, opgewassen is tegen de werkloosheidsplaag waarvan
de toekomstige omvang niet te voorspellen is. Het feit dat
Boersma het probleem « veel te moeilijk en ingewikkeld »
noemde, doet inderdaad het ergste vrezen. De regering
heeft nu wel toegezegd dat ze over enige maanden klaarheid
zal scheppen over de bestrijding van de diepere werkloosheidsoorzaken, maar er is nauwelijks iemand in Nederland
die daar heil van verwacht. Strukturele oorzaken kunnen
immers niet weggenomen worden zonder de strukturen van
de arbeidswereld, zeg maar : de maatschappij, om te vormen. En dat zien we de regering-Den Uyl noch welk ander
kabinet ook, voor elkaar brengen. Het verschijnsel van de
werkloosheid zal een vast bestanddeel van ons maatschappijbeeld blijven uitmaken. En dat het in andere landen
weinig beter is, betekent voor de tienduizenden steuntrekkende Nederlanders maar een schrale troost...
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Senator A. Bogaert (CVP) en senator W. Jorissen (VU)

ZUID-AFRIKA ALS
INTERNATIONALE ZONDEBOK
— indrukken mee.
Er bestaat in de wereld een eindeloze gamma politieke regimes. Wij,
Westerlingen, hebben de gewoonte onze parlementaire demokratie als
norm te lianteren bij het beoordelen van die regimes. Dat gaat echter
in genendeie op, zo zeggen ons bijvoorbeeld Afrika-kenners, die ons
begrip trachten aan te praten voor de autoritaire eenmans-regimes In
de nieuwe zwarte staten. En de kommunisten van diverse pluimage
verzekeren ons dat het evenmin opgaat die Westerse parlementairdemokratische normen te hanteren bij het beoordelen van de « socialistische » regimes in Oost-Europa en in Azië.
Voor het politieke regime in de republiek van Zuid-Afrika is men echter op het internationale politieke forum lang niet zo genadig. Wie de
kritici van het Zuid-Afrikaanse « apartheidsregime » beluistert krijgt
de indruk te maken te hebben met een supermodel van racistische
dwingelandij. Met een streng-georganiseerde en zwaar bewapende politiestaat waarin een grote meerderheid van arme zwarten genadeloos
onder de knoet wordt gehouden door een rijke blanke minderheid. En
dies maakt het bonte gezelschap dat bijeenkomt tijdens de algemene
UNO-vergaderingen zich klaar om Zuid-Afrika uit de gemeenschapi/van
de volkeren te verjagen...
Zuid-Afrika wordt reeds jarenlang stelselmatig en vanuit diverse hoeken op de korrel genomen. Zeer weinigen durven nog met een wat genuanceerder oordeel voor de dag komen, uit vrees voor reaktionair te
worden uitgekreten. Toch stel je telkens weer vast, wanneer je met
mensen praat die Zuid-Afrika hebben bezocht, dat hun taal heel wat
genuanceerder klinkt dan wat ons via allerlei media geregeld over dat
land wordt verteld. Een klein gezelschap van Vlaamse senatoren
(Sledsens en Bogaert, CVP, Jorissen, VU, en Bascour, PVV) ging deze
zomer op verkenning naar dat felbetwiste land. Twee van hen, Jorissen en Bogaert, deelden ons bondig enkele van hun — gelijklopende

Beiden zijn van oordeel dat het
beeld dat doorgaans van ZuidAfrika wordt opgehangen niet
met de werkelijkheid
strookt.
Wie er komt — zij waren er drie
weken op studiereis — krijgt
echt niet de indruk in een politiestaat verzeild te zijn. Men kan
er vrij met iedereen praten, met
voor- en tegenstanders van het
regime, en de pers is er volkomen vrij. Je loopt ook niet om
elke hoek tegen bewapende politiemannen aan. Wie als journalist
of als politikus naar Oost-Europese landen reist kan dat niet
even boud beweren... Op de
vraag hoe het dan wel komt dat
wij zo'n vertekend beeld hebben
gekregen van Zuid-Afrika, kregen
wij het volgende antwoord. Ten
eerste is de enige Zuid-Afrikaanse pers die in het buitenland gelezen wordt de Engelstalige pers
van dat land. Welnu, sinds de
Nationale Partij er aan het bewind
is (1948) voert die pers een
hardnekkige en ongelooflijk scherpe hetze tegen de bewindvoerders. In geen enkel West-Europees land kennen wij een oppositie-pers die zich systematisch
afbrekend opstelt, aldus beide
politici. Wie ooit In Zuid-Afrika
komt, moet er daar de Engelstalige pers maar eens op naslaan.
Je hebt zo de indruk dat de «Engelsen» het nooit verteerd hebben dat de « Boeren » hen politiek overwonnen hebben.
Dat geeft al een eerste berg van
kritiek, die vlot overkomt in de
wereldpers. Bovendien ligt het
Zuid-Afrikaanse regime, dat prin-

cipieel anti-kommunistisch is, in
geen goed laadje bij alle Marxisten ter wereld. En als je dan nog
weet dat de geografische ligging
van dat land strategisch ongemeen belangrijk is, dan begrijp
je dat het linkse kamp daar liever anderen aan het bewind zou
zien.
Ten slotte zijn er dan nog de vrij
recent
onafhankelijk
geworden
zwarte staten in de rest van
Afrika, die het « blanke regime »
in het zuiden van het « zwarte
kontinent » geen goed hart toedragen. Te meer daar de materieële situatie van de zwarten in
Zuid-Afrika beter is dan in de
nieuwe staten, en ook sneller
ten gunste evolueert.
Goed,
dergelijke
argumenten
kunnen de systematische hetze
voor een deel verklaren. Maar
het gestook van de kritici zou
niet veel hout snijden als zij over
geen deugdelijke argumenten beschikten : de fysische scheiding
van de rassen (blank en zwart
mogen niet huwen), allerlei hatelijke apartheids-reglementen, de
loonverschillen, de politiek van
de ' thuislanden », enzomeer ?
Onze gesprekspartners waren het
er allebei over eens dat een aantal aspekten van de zgn. « kleine
apartheid » een West-Europeaan
tegen de borst stuiten. Maar,
zeggen ze, deze voor een goed
deel historisch gegroeide toestanden
verdwijnen
geleidelijk
aan. In essentie gaat het om de
Zuid-Afrikaanse opvatting over de
« aparte ontwikkeling », in tegenstelling met de smeltkroestheo-

rieën die elders werden en worden toegepast waar blanken en
kleurlingen samen leven (en die
vaak tot jammerlijke mislukkingen leidden cfr de Verenigde
Staten). Het Zuid-Afrikaanse regime heeft geopteerd voor de afzonderlijke ontwikkeling, en niet
voor de versmelting der mensenvariëteiten in de Zuid-Afrikaanse
ruimte. Het is van oordeel dat
dit de beste manier is om een
zo grote verscheidenheid van
volkeren (8 verschillende groepen
Bantoes, Indiërs, kleurlingen, en
4 miljoen blanken) met enorm
verschillend
ontwikkelingsen
beschavingspeil, verschillende talen en godsdiensten ,in een harmonisch verband te ordenen. Het
wil ernaar streven al die groepen
de kans te geven op verdere ontwikkeling en ontplooiing, maar
dan volgens eigen levenstempo
en -aard. Alle maatregelen die
men in uitvoering van deze basiskeuze nam, en ook de politiek
van de thuislanden, hebben het
beeld van de « apartheid » gevormd in het buitenland. Sommige daarvan doen inderdaad pietluttig en ergerlijk aan, maar andere geven toch te denken. Het
moet immers nog blijken of de
grondidee, de gescheiden ontplooiing, zoveel slechter is dan
de praktijk van de smeltkroes.
Niemand in Zuid-Afrika is voorstander van het principe « een
man, een stem » — ook de oppositie niet — omdat dit, gezien
de enorme mentaliteits- en ontwikkelingsverschillen,
tot
een
volledige ontreddering zou leiden
in het huidig stadium. Momenteel
gedraagt het Zuid-Afrikaanse regime zich naar onze begrippen
erg paternalistisch. Maar vele
bewindvoerders zijn ongetwijfeld
met de beste bedoelingen bezield.
Men kan het zo stellen dat zij
bezig zijn aan een enorm ontwikkelingsprojekt (ze doen zeer veel
voor de huisvesting, gezondheidszorg en scholing van èlle inwoners), waarvan zij als einddoel
verhopen een soort Zuid-Afrikaanse vereniging van autonomie, waarin verschillende volkeren wonen, met een welvarende
ekonomie en een bevolking die
erin naar eigen aard kan leven.
Slotindruk van onze gesprekspartners : veel kritiek op ZuidAfrika is bevooroordeeld en in
feite onrechtvaardig, omdat hij
destruktief is. De apartheidspolitiek in Zuid-Afrika biedt zeker
heel wat mogelijkheden tot kritiek, maar men kan zich de vraag
toch stellen of dit land de kans
niet moet krijgen aan te tonen
dat het gigantische projekt van
de afzonderlijke ontplooiing toch
niet zo « onmenselijk » is als
thans door de kritici altijd beweerd wordt.
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A N E R I K A A H S E PRESIDENT
W A A R S C H U W T EUROPA
Op de opening van de wereldkonferentie voor de energie heeft de Amerikaanse president Gerald Ford de Arabische olielanden gewaarschuwd voor
een verstoring van de wereldekonomie door buitensporige prijzen. Er is
voor minder oorlog gevoerd, zei hij.
Zowel de binnen- als de buitenlandse
pers hebben zijn waarschuwing geblokletterd met als enig resultaat, dat
de anti-Arabisten wat meer olie op
hun vuur kregen om met een beschuldigende vinger te wijzen naar het Nabije en Midden-Oosten.
De waarschuwing van president Ford
kwam onmiddellijk na de slotzitting
te Damaskus van het voorbereidend
Euro-Arabisch kongres waaraan, benevens de betrokken Arabische landen
en een afvaardiging uit Palestina, ongeveer 50 Europese parlementairen
deelnamen, onder meer uit Nederland,
België, Luxemburg, Frankrijk, de Bondsrepubliek, Ierland, Groot-Brittanië en
Italië.
Noch de binnenlandse, noch de buitenlandse pers heeft aan dit kongres
veel aandacht besteed. Het werd in de
meeste gevallen niet eens aangekondigd.
Of er een oorzakelijk verliand is tussen president Fords waarschuwing en
de voorbereidende konferentle te Damascus ligt niet voor de hand, maar
wie zowel Fords bedreiging als de besluiten van het Euro-Arabisch kongres
van nabij bekijkt, komt eerder tot het
onthutsend besluit, dat president Ford
in de eerste plaats Europa heeft gewaarschuwd.

ZONDEBOK
Van zodra Ford betoogt, dat soevereine staten niet kunnen dulden dat hun
beleid wordt gedikteerd of over hun
lot wordt beslist door het kunstmatig
manipuleren van de grondstoffen op
de wereldmarkt, knoopt men er de
Arabische olieproducerende landen aan
vast, alsof zij de enige zouden zijn
die de grondstoffen kunstmatig manipuleren. Weliswaar heeft de oliekrisis
ie wereld eensklaps bewust gemaakt
van de Arabische aanwezigheid, maar
terzelfdertijd heeft hij een pasklare
zondebok gekweekt voor alle narigheden na het einde van de Europese euforie als kon er aan het zorgeloze, zelfgenoegzame Europese beleid geen
einde komen.
Trouwens, In dezelfde toespraak heeft
Ford toegegeven de wensen van de
Arabische olieproducerende landen ie
begrijpen als zij een redelijke prijs
voor hun grondstoffen willen voor de
ontwikkeling van hun eigen ekonomie.
Uit de vier grondbeginselen, die president Ford als heelmiddefen propageerde, willen w i j er twee onder de
loep nemen : het eerste, omdat men
het eerder met een korreltje zout moet
nemen ; het tweede, omdat het de
kern van het kongres te Damascus
raakt.

Drie VU-vertegenwoordigers op het kongres te Damas kus : Nelly Maes, Eugeen De Facq (staande) en Hilda
Uytterhoeven, in gesprek met twee Arabische deelnemers.
weet de wereld alweer, dat Honduras
eigenlijk een Amerikaans wingewest
is en dat het Witte Huis om louter ekonomische redenen al het mogelijke
doet om de autonome ontwikkeling
van Honduras af te remmen en de bananenteelt te beheersen. Nu de bananen er niet meer zijn is de Amerikaanse « humaitaire • hulp navenant, anders gezegd, bespottelijk klein.
Het tweede grondbeginsel van Ford is
de solidariteit onder de olleverbruikende landen, die niet met naam worden
genoemd, zodat alle gissingen mogelijk
zijn. Gerald Ford bedoelt niet zozeer
de Europese landen onder elkaar, die
reeds een regeling hadden getroffen
op dat ogenblik, maar wel de Amerikaans-Europese solidariteit.
Cyprus is immers een staaltje geweest
van de Amerikaanse politiek terzake :
een te zwak Europa is niet wenselijk
ten overstaan van het kommunistlsch
blok, maar een te sterk Europa is al
even hinderlijk voor de Verenigde Staten, want hoe sterker Europa wordt,
des te minder voelt het de noodzakelijkheid van Amerikaanse hulp, Inmenging en overleg.

VRIJAGE
Het Euro-Arabisch kongres te Damascus nu heeft — ais men er de essentie van overhoudt — slechts één vaste Arabische wil tot uiting gebracht :
de wens en het voornemen toenadering tot Europa te zoeken. Het voorbereidende kongres was het eerste initiatief op dat vlak en als dusdanig een
wereldpremière, wat het zwijgen van
de internationale kommunikatiemedia
nog onbegrijpelijker maakt.
Zowel op kultureel, politiek als ekonomisch vlak hebben de Arabische
landen {en dus ook de olieproducerende landen) hun blikken naar Europa gericht. En naar de'Gemeenschappelijke
Markt !
Op het kulturele vlak zijn er inderdaad
historische bindingen en op het politieke vlak zijn er voldoende waarborgen, zoniet voor de pro's dan voor de
anti's. En op het ekonomisch-technologische vlak beseft de Arabische wereld terdege, dat hij de Europese technologie broodnodig heeft voor de eigen
ekonomische ontwikkeling, terwijl Eu-

ropa zonder de Arabische energiebronnen niet voortkan. Voorlopig toch niet,
want de Europese welvaart Is grotendeels gebouwd op het zand van dezelfde woestijn, waaronder de olie
borrelt.
De Euro-Arabische konferentle te Damascus was slechts een • voorbereidende » konferentle. Met andere woorden, de Arabische landen hebben
uiterst voorzichtig een visje in de
Europese wateren geworpen. Of Europa dat begrepen heeft en deze toenaderingspoging wenst, is niet zeker.
Zeker evenwel is, dat de Verenigde
Staten het Arabische lonken wel heeft
gemerkt en meteen een beroep heeft
gedaan op de Euro-Amerikaanse solidariteit, want een vrijage tussen de
Arabische energiebronnen en de Europese technologie mag en kan Gerald
Ford niet dulden. Men zou om minder
een oorlog voeren, zei hij.
Anders gezegd, Gerald Ford waarschuwde Europa.

HILDA UYTTERHOEVEN

BANANEN
Zo vroeg Gerald Ford speciale aandacht voor de arme landen, die zullen
lijden indien het energieprobleem niet
wordt opgelost.
is deze late ontdekking, die altijd
nieuw blijft, een veroordeling van het
kolonialisme, al dan niet van Amerikaans allooi ?
De jongste overstromingsramp in Honduras heeft inderdaad een schril licht
geworpen op de betrekkingen die de
Verenigde Staten met Honduras onderhoudt. Zonder die ramp zou het
potje dicht zijn gebleven, maar nu
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Een groep Europese parlementsleden bezocht een Palestijns kamp te Salda, Libanon.
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BRIIÜ
EEN OPLOSSING

Waarom doen onze regeerders
zo goed als niets om de inflatie
af te remmen, om niet te zeggen uit de wereld te helpen ?
Doodeenvoudig omdat het de gemakkelijkste alhoewel de smerigste manier is om de Belgische
staat van het bankroet te redden.
Inderdaad, de staat zelf, heeft zowat 800 miljard frank schuld. Laat
ons er nog 200 miljard bij doen
voor provincies, gemeenten en
allerhande regies (het zal wel
veel meer zijn) en wij komen
op duizend miljard frank officiële schuld. Laten wij de inflatie voor dit jaar op 15 percent
houden (het zal wel meer worden] dan moet de Belgische
staat, provincies enz. 150 miljard werkelijke waarde mindet
terug betalen. Een voorbeeld om
het duidelijk te maken.
Een boer leent aan een andere
boer 10 zakken aardappelen van
elk 100 kg, onder voorwaarde dat
de laatste hem na een jaar 10
ander zakken aardappelen zou teruggeven. Volgend jaar geeft de
tweede boer 10 zakken terug,
maar elke zak bevat maar 85 kg.
Een zak aardappelen is een zak
aardappelen zegt hij.
En zeg niet dat onze staatslieden
er geen erg in hebben. Reeds
tweemaal heb ik minister De
Clercq horen bewijzen dat de
staatsschuld, in franken uitgedrukt, percentsgewijze berekend,
jaarlijks vermindert in verhouding
tot het bruto nationaal produkt.
Heel eenvoudig als men weet dat
dit bruto nationaal produkt berekend is op de werkelijke waarde
(t.t.z. inflatie inbegrepen). Nemen wij terug de inflatie van 15%
plus 4 % stijging dan is de stijging van het bruto nationaal produkt in minderwaardige franken
uitgedrukt 19 %. Wij hernemen
de officiële schuld van duizend
miljard frank, welke, om gelijke
tred te houden met het bruto nationaal produkt, dus jaarlijks met
190 miljard frank zou mogen stijgen.
Als het bruto nationaal produkt
jaarlijks met 4 % stijgt, dan zou
de werkelijke koopkracht van iedereen ook met 4 % moeten
kunnen stijgen en ik geloof dat
iedereen hiermede akkoord zou
gaan, zowel
werknemers
als
werkgevers of
middenstanders
en gepensioneerden.
Als men dit princiep aanvaardt,
en waarom niet, en een producent vraagt na een jaar aan de
prijzenkommissie om de prijs van
zijn produkt te mogen verhogen,
dan zal de
prijzenkommissie
moeten onderzoeken of in de
voorgelegde produktiekosten, de
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lonen, inflatie inbegrepen, niet
meer dan 4 % bedragen. Op die
manier blijft onze konkurrentiekracht behouden, is er geen
schrik van verhoogde werkloosheid, de stijging van de inflatie
zal snel teruglopen, ja zelf verdwijnen en de handel zowel in
kapitalen en goederen zal snel
weer normaal worden zonder belemmerende tussenkomst van hogerhand en werkelijke loonstop
is niet nodig, maar dan zullen de
poiitiekers de staat moeten leren
beheren zoals de vaders en moe
ders hun huishouden beheren
t.t.z. de tering naar de nering zetten.
C.H., Turnhout

beogen ; als de parade voorbij is
zijn het de gewone Vlaamse burgers die er de gevolgen van
dragen.

PASTOOR VELTMANS
Op 20 oktober e.k. zal het twintig
jaar geleden zijn dat Z.E.H. dr. H.
Veltman stierf. Hij blijft de man
waaraan het te danken is dat de
Voerstreek tot op heden Nederlandstalig bleef.
Zou de Nederlandstalige
volksgemeenschap zo'n hoogstaand man
kunnen vergeten ?
G.J., St Martens

Dat is, nauwkeurig uitgemeten,
de plaatsruimte die « Wij » over
had voor de tweede « Vlaamsnationale landdag ».
Het gebrek aan belangstelling
van « Wij » voor een initiatief
dat dan toch van een behoorlijk
aantal Vlaams-nationale verenigingen uitging (waaronder, naast
de initiatiefnemer Were di, ook
het ANZ, het AVVS, de VMO, de
twee Vlaams-nationale jeugdbewegingen enzovoort) is bevreemdend.

Mijns inziens wordt bij de bevolkingsstatistieken van het NIS,
of in ieder geval bij het citeren
ervan, te weinig nadruk gelegd
op de reële verhoudingen van de
bevolkingsgroepen in België.
Wanneer wij de vreemdelingen in
België buiten beschouwing laten
zijn er in België 59,12 % Vlaamse
Belgen, 30,54 % Waalse Belgen,
9,70 %
Brusselse Belgen en
0,70 % Duitstalige Belgen.
Het belang van de vreemdelingen
in België is vrij ingrijpend bij alle statistische gegevens.
Het geboortecijfer vb. in Vlaanderen is 13,3 %, echter zonder de
vreemdelingen is dit 12,87 % ;
in Wallonië is dit respektievelijk
13,6 % en 12,89 % . Hieruit blijkt
dat er veel minder verschil is
tussen deze cijfers, als blijkt uit
de globale procenten.
Het aandeel van de vreemdelingen in Brussel is niet minder dan
5 maal groter in Brussel en 3,6
maal groter in Wallonië dan in
Vlaanderen !
G.D., Nieuwpoort.

Bevreemdend was ook, de afwezigheid van een « Wij »-redak- •
teur op de perskonferentie, waar
dan toch een vijftiental joernalisten aanwezig waren, tot iemand
van de Nederlandse AVRO toe I
Ik meen dat de Volksunie er verkeerd aan doet, de landdag als
« onbelangrijk » of « oninteressant » te negeren. Waarom geen
— desnoods zéér kritische —
aandacht besteed aan de aldaar
verdedigde standpunten ? Waarom bewust vergeten, dat te Antwerpen een vooral zeer jong publiek aanwezig was ? Vindt «Wij»,
vindt de Volksunie de dialoog met
de radikale nationalisten, nu al
overbodig ?
R.R., Gent.

PARADES
Op de tweede Vlaams-nationale
landdag werd de Volksunie beschuldigd van laksheid. Deze beschuldiging vind ik, volledig misplaatst. De parades van de VMO
en van Were di door Brussel zijn
misschien geen laksheid, maar ze
doen me ergens denken aan de
fascistische opkomst in Italië.
Daardoor bekomen ze juist het
tegenovergestelde van wat ze

Verder werd er op de landdag
gewaarschuwd voor de opkomst
van links.
Persoonlijk vind ik dat de VU
zich vooral sociaal moet richten,
en zeker nu met die inflatie.

Tenslotte nog al die herrie om
Verschaeve. Laat die mens in
vrede rusten. Als er een stuk opgevoerd wordt in het Natiepeerd,
laat dan die mensen gerust, en
wie het er niet mee eens is, moet
maar een ander stuk maken.
Waarom al die straatherrie ?

Dit had tot gevolg dat duizenden
mensen, waaronder schuldigen,
maar óók onschuldigen aangehouden en mishandeld werden,
dat duizenden personen have en
goed verloren wegens brandstichtingen en erge plunderingen.
In die periode was de straat
werkelijk heer en meester I
Was enerzijds de bevrijding der
Nederlanden een grote triomf,
dan was zij anderzijds ook een
schande.
Tenslotte nog dit : ik was tijdens
de oorlog noch wit noch zwart.

Het is hoogtijd dat we al dat gelui over links en rechts stoppen
en samen de belangrijke problemen aanpakken : ons leefmilieu,
legerdienst-burgerdienst,
federalisme enzomeer.
Ik geloof meer in de werking van
de VU met mensen als Kuijpers
en Nelly Maes dan al die heethoofdigheid.
L.M., Brussel

L.D., Koningshooikt

WEEKBLAD
WIJ

EEN TEST

Dé grote troef en tevens identiteit van de Volksunie is haar onafhankelijkheid ten overstaan van
alle
georganiseerde
belangengroepen in onze maatschappij.
Dit laat de partij toe voor alle
belangrijke maatschappelijke problemen een oplossing voor te
stellen die in het belang is van
onze samenleving.

VLAAMS
NATIONAAX
WEEKBLAD

De
voorgestelde
maatregelen
zijn goed. Deze sektor moet echter niet alleen aangepakt worden
tijdens de inflatiebestrijdingsperiode. Ook nadien blijft dat probleem aan de orde. Mijn hoop is
dat de partij ook daar haar troef
zal uitspelen (en meteen haar
positie zal handhaven). Dat wordt
voor de Volksunie wellicht een
test case om te zien hoe onafhankelijk ze zelf wil zijn.
S.T., Menen
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ERENIGINC
LAAMSE
lEKENFONDSEN

AALST

NINOVE

ProWncte Antwerpen ;
RUPELSTREEK - KLEIN-BRABANT : ONDERLING ZIEKENF RUPELSTREEK en K L E I N - B R A B A N T
Kraanweg 2 1 ,
2 6 8 0 Bornem
Tel (03)89.16 19
Provincie Brabant :
ARR. LEUVEN - gewest T I E N E N : CENTRALE M U T U A L I T E I T V A N B R A B A N T EN L I M B U R G
Leuvenselaan 4 3 ,
3300
Tel. (016)834.35
Provincie Oost-VIcanderen :
ARR. AALST : ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS
Hopmarkt 36,
9300 Aalst
Tel. (053)745.53
ARR. GENT en DENDERMONDE : ZIEKENFONDS F L A N D R I A
Keizer K a r e l s t r a a t 1 0 1 ,
9 0 0 0 Gent
Tel. (09)23.52.27
ARR. EEKLO en K A N A A L Z O N E : ZIEKENFONDS FLANDRIA-MEETJESLAND
Gravin J o h a n n a l a a n 8,
9 9 0 0 Eekio
Tel. (09)77.23.51
ARR. OUDENAARDE •/ ZIEKENFONDS V L A A M S E A R D E N N E N
Fortstraat 34,
9 7 0 0 Ondenaarde
T e l . (055)331.15
ARR. ST.-NIKLAAS : V L A A M S E M U T U A L I T E I T W A A S L A N D
Vrasenestraat 14,
2 7 5 0 Beveren-Waas
T e l . (03)75.66.66
Provincie West-Vloanderen :
ARR. KORTRIJK-IEPER : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
8500 Kortrijk
Tel. ( 0 5 6 ) 2 2 . 5 6 . 9 8
ARR. OOSTENDE - VEURNE - DIKSMUIDE : ZIEKENFONDS DE WEST
Veldstraat 170
8 4 5 0 Nieuwspoort
Tel. ( 0 5 8 ) 2 3 7 . 1 5
ARR. ROESELARE-TIELT en BRUGGE : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
W e s t l a a n 145,
8 8 0 0 Roeselare
Tel. (051)202 08

V.V.Z-sekretariaat : Veldstraat 170 - 8500 Kortrijk - Tel. <056)22.56.98

WIJ 8

Op 3 september 1944, nu meer
dan 30 Jaar geleden, begon de
bevrijding der Nederlanden.
In de eerste plaats wil ik met
dit schrijven hulde brengen aan
alle verzetstrijders welke tijdens
de bevrijdingsgevechten daadwerkelijk hebben gevochten tegen de
Duitse bezettingstroepen in de
Nederlanden.
Naar mijn mening was de mooiste
en grootste overwinning welke
het verzet behaalde, de verovering van de haven te Antwerpen.
De verovering van voornoemde
haven was van kapitaal belang
voor de verdere bevrijding der
Nederlanden, alsook het sneller
beëindigen van de wereldoorlog.
Maar, verre van mooi was echter het feit, dat het echte verzet onder de voet werd gelopen
door duizenden meelopers van
alle pluimage, waardoor niemand
nog in staat was de orde te
handhaven.

In het door de partij ontvouwde
anti-inflatieplan is er sprake van
de ziekteverzekering. Voorwaar
een zwakke plek in onze samenleving.

U als Vlaming... sluit zeker aan bl] het
VLAAMS ZIEKENFONDS van uw STREEK

I

Al durfden de frankofonen niet
reageren tegen een 100-tal geüniformde kereld, des temeer koelen ze nadien hun woede op de
Nederlandstalige gezinnen en op
de Vlaamse scholen.

Were di zou beter haar gal uitspuwen tegen het groot kapitaal
en personen als Vanden Boeynants, die in volle inflatie besprekingen voert voor de aankoop van
nutteloze vliegtuigen.
DRIE LIJNTJES EN EEN HALF

REËLE DEMOGRAFISCHE
VERHOUDINGEN

DE BEVRIJDING IN 1944

Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

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

^
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - 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 - traktoren poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels.
—

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

—
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WIJ in K IOLK9UIil€

ANTWERPEN
BERICHT AAN ONZE BW-KORRESPONDENTEN
Mogen we onze vrienden, die wekelijks « WIJ IN DE VU » van
bericliten allerliande voorzien, nogmaals vragen om voortaan
bals, voordrachten, vergaderingen, voet-, fiets- en autotochten
e.d.m. uitsluitend onder de KALENDER te vermelden ? En dit
op een afzonderlijk blad.
Daarbij geldt als regel, vermelding in de volgorde van :
maand, datum, naam gemeente, aktiviteit (bal, voordracht,
enz.), zaal, uur en eventueel vermelding van adres en tel.
voor kaartenverkoop.
Dit zal ons toelaten plaats te winnen in een groeiend beejd
van het leven van onze partij en om het geheel overzichtelijker te maken.
Hartelijk dank bij voorbaat.
De Redaktie.

ANTWERPEN CArr.)
WENSEN
Het arr. bestuur en arr. raad
Antwerpen wensen hun ijverige
volksvert. André De Beul een zeer
spoedig herstel en genezing. De
VVM-arr. Antwerpen met de VUmandatarissen sluiten zich graag
aan bij deze wensen aan het adres
van hun ondervoorzitter.
BETOGING VLAAMS BRABANT
De nationale « Vlaams-BrabantBetoging » te Halle op 24 november vereist de volste medewerking van alle bewuste Vlamingen.
Onze afdelingen zullen zich dan
ook inzetten om een talrijke aanwezigheid
te
bewerkstelligen.
ANTWERPEN (Stad)
DIENSTBETOON
Geholpen worden kan een weldaad zijn. Elke maandag op ons
sekretariaat, Wetstr. 12, Antwerpen geeft volksvert. A. De Beul
(voorlopig niet wegens ziekte)
en prov. raadslid mevr. Monseur
dienstbetoon.
BUSSERS
Tijd om al eens mede te bussen ? Twee uurtjes per maand 's
dat teveel ? Tel. 36.84.65.
LEDEN
U bent abonnee op dit blad.
Dat is goed i U bent simpatisant
en stemt voor de VU. Dat is nog
beter. Men zegt dat sA\e goeie
dingen uit drie bestaan. Word dan
nu ook lid van de VU, 100 fr., en
u bent aangesloten tot eind 1975.
Kaartje met naam, adres, geboortedatum en beroep naar het sekretariaat. Het komt zo in orde.
Het lidmaatschap legt hoegenaamd geen aktieve werkverplichtinaen oo.
KOO-DIENSTBETOON
Fr. De Laet, tel. 38.66.92 en dr
De Boel, tel. 33.97.90, onze afgevaardigden bij de KOO.
KONTAKTBLAD
Het oktobernummer wordt op
het Kiel gebust. Verder naar alle
leden en simpatisanten verstuurd.
Het is een prachtig afdelingsblad
al zeggen we het zelf. Eén nadeel,
het kost ons een bom duiten.
Ja, we hebben heel wat maandelijkse steuners en die zorgen er
voor dat we rondkomen. Dank u,
lieve vrienden.
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.
BEVEL
SUKSES
Het eerste VU-bal werd een daverend sukses en het streefdoel
(de 100 leden) werd bereikt. Op
het dansfeest zelf werden de h.
en mevr. Janssens gehuldigd als
100ste en 101ste lid. Onder de
aanwezige alle Mechelse VU-parlementairen : Wim Jorissen, Edgard Bouwens, Ludo Sels en Joos
Somers.
EKEREN
LEDEN EN ABONNEMENTEN
Nieuwe leden en abonnenter
zijn steeds hartelijk welkom.
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Adressen en namen kunnen altijd
opgegeven worden aan het VUsekretariaat, Geestenspoor 72 te
Ekeren, tel. 41.04.41, of bij een
bestuurslid.
HOBOKEN
DIENSTBETOON
In Vlaams-nationaal centrum,
Steynstr. 85 : alle woensdagen
van 18 tot 19 u. 30 door gemeenteraadslid Fonne Crick en alle donderdagen van 18 u. 30 tot 19 u. 30
door gemeenteraadslid Clem De
Ranter.
OP ZOEK
De afdeling zoekt voor medewerking aan de werftochten enkele lieftallige dames om ons
weekblad « Wij » gratis aan te
bieden. Wie de vaste mannelijke
werftochtploeg, waarop de jaren
stilaan vat krijgen en dan nog op
een zondagmorgen heeft gezien
beseft dat vernieuwing van aan-
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schijn dringend nodig is. Medewerksters kunnen zich melden in
het VNC, Steynstr. 85 of zenden
een briefje met hun naam en
adres naar het sekretariaat, Jozef
de Costerstr. 38. Zij worden dan
telkens uitgenodigd.
KONTICH
GELUKWENSEN
Luda Switsers, één van onze
basismilitanten, treedt vandaag
zaterdag 5 oktober, in het huwelijk met zijn Ria. Hartelijke gelukwensen.
ONTDEK DE WERELD
Dit wordt een kulturele krachttoer in Kontich I Een volledige
reeks van Ontdek de Wereld
wordt voor het winterseizoen geprogrammeerd. Wij wensen de
initiatiefnemers, waaronder onze
Vlaamse Kring, nogmaals proficiat voor het initiatief. Voorstellingen : 25 oktober, 22 november,
20 december, 24 januari, 21 februari, 21 maart. Een abonnement
kost u 250 fr., te storten op rek.
van de Vlaamse Kring Kontich nr
230-3153235-76. Telkens In de
meisjesschool, Gemeenteplein.
BETOGING VOERSTREEK
Morgen zondag 6 oktober nemen wij deel aan de betoging
van TAK. Vertrek autocar te Kontich, Varkensmarkt, om 8 u. 30.
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.

DKnscBecoon
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
BROECHEM : lok. « Frankenheem », Dorpsplein.
1ste en 3de maandag van 19 u. 30 tot 20 u. 30.
BORSBEEK : café « Riviera ». Jos Reusenslei 17.
1ste en 3de maandag van 18 u. 30 tot 19 u. 30.
BRECHT : ten huize van dhr Aloïs Van Hoof, Lessiusstr. 37, tel. 13.81.95.
2de woensdag van 20 tot 21 u.
WESTMALLE : ten huize van dhr Frans Dams, Hallebaan 40, tel. 12.04.52.
2de woensdag van 19 tot 20 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.
Elke 3de dinsdag 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.
KAPELLEN : ten huize van dhr. M. Op de Beeck, Wllgenstr. 4, tel. :
64.55.93.
2e en 4de donderdag van 20 tot 21 u.
BRASSCHAAT : café « Vogelzang », Miksebaan.
1ste en 3de donderdag van 21 tot 22 u.
KALMTHOUT : ten huize van dhr Jef Bosmans, Korte Heuvelstr. 35, tel.
66.74.59.
2de en 4de donderdag van 21 tot 22 u.
SCHOTEN : café « Tijl », Verbertstr.
1ste en 3de donderdag van 20 tot 21 u.
Senator VAN ELSEN
14 OKTOBER :
MOL-EZAART : Onder de linden, Ezaart 151, Mol, van 19u15 tot 19u45.
MOL-HESSIE : Vissershuis, Hoogeind 16, Mol, van 19u45 tot 20u15.
MOL-ACHTERBOS : Welkom, Achterbos 80, Mol, van 20u15 tot 20u45.
MOL-SLUIS : Sport, Sluis 178, Mol, van 20u45 tot 21u45.
15 OKTOBER :
EINDHOUT : Binnenmans, Dorp 23, van 20 tot 20u30.
VEERLE : De Wijngaard, Dorp 74, van 20u45 tot 21u15.
MEERHOUT : Watermolen, Molenpad 8, van 19u15 tot 19u45.
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.

OKTOBER
5. Merksem : Groeninghe-Bal te 20 u. 30, zaal Kring, J. De
Boeckstr. Inkom : 60 fr.
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.
5. Mortsel: : VUJO Amnestie-aktie (van 10 tot 18 u.) aan GBSupermarkt en hoek Pieter Reypenslei (Statielei).
5-6 Hoboken : Tentoonstelling en demonstratie van koperwerken en koperslagerij, telkens van 11 tot 12 u. en van 14 tot
17 u. (door dhr C. Pichal). Lok. Vlaams Nationaal Centrum,
Steynstr. 85.
7. St-Katelijne-Waver : Vlaams Kruis, start van opleidingskursus voor EKBO. Inschrijven tel. 015/21.21.26 of op de
avond zelf : Markt 5.
9. Booischot : Gespreksavond over federalisme en VUJO,
m.m.v. Dosfelinstituut. Bij Vervloet, Stationsstr. 135. Inleiders : Walter Luyten en Karel Van Reeth.
11. Wiliebroek : Voordracht over Ierland in het centrum « De
Zolder », Kasteelstr. 4, om 20 u.
11. Deurne : Arr. raad Antwerpen te 20 u. 30. Lokaal Trefpunt,
Turnhoutsebaan 28.
11. Heist : Debat over ontwikkelingssamenwerking met o.a.
Joos Somers ,VU-kamerlid.
12. Boom : Pensenkermis te 19 u. in Onthaalcentrum Nele,
Antwerpsestr. 378 (50 fr.).
12. Berlaar : 5de VU-bal. Zaal Familia, Berlaar-Heikant, om
20 u. 30.
12. Wilrijk : Grote Wafelenbak en dansfeest. VU-Vrouwen. Te
20 u. in KWB-lokaal, St-Bavostraat 55.
13. Antwerpen Groots feestmaal « 20 jaar VU », Beursgebouw.
18. Mechelen : Arr. raad in zaal Dageraad, Hallestr.
18. Mortsel : Ledenvergadering te 20 u. 30. Lok. Centrum StLodewijk (Dieseghem). Gastspreker : algemeen voorzitter Fr.
Van der Eist.
19. Niel : VU-dansfeest.
19. Lier : VU-dansfeest.
20. Antwerpen : Herfstwandeling. Vertrek te 10 u. aan Cromwelltank (Permeke) Jan Van Rijswijcklaan.
20. Hoboken : Werftocht (Nachtegalenhof). Verzamelen te
10 u. in Vlaams Nat. Centrum, Steynstr. 85.
26. Wommelgem : VU-afdelingsbal. Parochiezaal St-Jozef.
26. Mechelen : VU-dansfeest in het kader van de arr. « 20
jaar Volksunie -viering.
26. Turnhout : Gezellige avond met koud buffet in het parochiecentrum St-Franciscus, Schorvoortbergstraat (achter de
kerk). Een gezellig orkest nodigt u ten dans. Deelname : 125
fr
27. Bornem : VU-fietstocht. Nadien wafels eten. 50 fr. per
gezin.
j ,,
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27. Mortsel : Herfstwandeling in 't Zoniënwoud. Vertrek lOu.
Parking GB-Supermarkt (Statielei).
28. Mariekerke : Gewestvergadering Klein-Brabant. Parochiehuis.

MECHELEN (Arr.)

MECHELEN

NIEUWE LEDEN 1975

ARR. BESTUUR
Het arr. bestuur onderging enkele kleine wijzigingen : ondervoorz. wordt Walter Luyten, sekr.
Emiel Vanlangendonck.
Marcel
Van Roy gaf zijn ontslag als gewestverantw. van Neteland en
werd vervangen door Frans Lachi, Kromme Ham 14, 2500 Lier.
Het arr. bestuur dankt Marcel
voor zijn inzet en medewerking.

Op de jongste arr. raad werden
de streef normen van 1975 opgegeven. Zii zullen gepubliceerd
worden in het vade-mecum. Ook
de voorzitters en sekretarissen
zullen hiervan in kennis gesteld
worden. Reeds 4 afdelingen (Lier,
Booischot, Heist en St-Kat.-Waver) hebben hun eerste nieuwe
leden 1975 binnengebracht. Wij
verwachten op de arr. raad van
18 oktober dat alle afdelingen
dit voorbeeld zullen navolgen.
AANDACHT I
LEDENHERNIEUWING
Zondag 27 oktober zal iedere
afdelingssekretaris in het bezit
zijn van de lidkaarten 1975. Men
rekent af ten allerlaatste op zondag 29 december. Alle inlichtingen i.v.m. leden via Emiel Vanlangendonck, Clemenceaustr. 59,
2580 St-Kat.-Waver, tel. 015/
21.66.12. PCR 000-0982847-43.
ARR. RAAD
Er waren op de arr. raad van
20 september j l . 42 aanwezigen
die 17 afdelingen vertegenwoordigden. De volgende afdelingen
waren afwezig : Bornem, Bonheiden, Rijmenam, Itegem en
Kessel. Volgende arr. raad op 18
oktober. Let op : iedereen is hierop welkom, maar alleen de effektieve leden krijgen een uitnodigen. Wie niet kan komen,
verwittigt zijn plaatsvervanger.
WEEKBLAD . WIJ »
In de loop van deze week ontvangt ieder kaderlid vanuit het
nationaal sekretariaat een propagandafolder voor de abonnementenwerving 1975 met één blancostortingsbewijs. Zondag 27 oktober zal iedere afdelingssekretaris In het bezit zijn van de nodige
blanco-stortingsbewijzen.
Abon1975 : 450 fr. (9 fr. per nummer).

FINANCIES
Op datum van 27 september
zijn er nog 8 afdelingen die bij
de arr. penningm. Germain Wagemans in 't rood staan (vroegere schuld + verkiezingsbijdrage):
Bevel, Bornem, Hombeek, Mechelen, 0-L-Vr-Waver en Wiliebroek.
Op 31 december moet ook de
afdelingsbijdrage
1974
betaald
zijn en die moet op dit ogenblik
nog betaald worden door Berlaar, Bevel, Booischot, Bornem,
Hombeek, Itegem, Lier, Mariekerke, Mechelen, 0-L-Vr-Waver,
Rijmenam en Wiliebroek.
Storten op bankrek. 320-0211098-96 van Volksunie
vzw, arr. Mechelen, Rietlei 3,
2570 Duffel.
PROBLEMEN PROVINCIEBELEID
Onze prov. raadsleden kunnen
niet alle problemen, die betrekking hebben op de provincie,
kennen. Zij doen hierbij een oproep tot alle kaderleden om vanuit hun gemeente informatie te
bezorgen. Zeker dan i.v.m. tekortkomingen van het provinciebestuur. Doorgeven a^n : Walter
Jaspers, Kattestr. 21, 2930 Hombeek ; Hilda Uytterhoeven, Battelsestwg 396, 2800 Mechelen ;
Jan
Moons,
Westmeerbeeksestwg 34, 3150 Booischot ; Lode
Van Dessel, Zandvekevelden 8,
2260 Nijlen.
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MOL
ONTMOETINGSHUIS
Wij denken er al lang aan een
Vlaams - Nationaal Ontmoetingshuis in Mol te openen. Er bieden
zich nu weer gelegenheden aan.
Met werkende deelgenoten kan
vertrokken worden. Wie hiervoor
belangstelling heeft kan zich wenden tot Herman Schoeters, Hoefijzerstr. 17, tel. 31.47.79.
MORTSEL
TONEEL-AVOND
Onder regie van Arnold Willems
zal de Mortselse toneelkring Streven voor rekening van VU-Mortsel
het toneelstuk « Groenten uit Balen » (van W. Van den Broeck)
ten beste geven, op maandag 11
november e.k. in zaal « Familia »
om 20 u. Toegangskaarten (70 fr.)

bij onze afdelingsbestuursleden,
waar u tevens de toegangskaarten voor ons afdelingsbal van 30
november e.k. kunt aankopen.
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 : Vati Tendeloo
van 10 tot 11 u. en de andere Nijlense mandatarissen van 11 tot 12
u.

NIEL-SCHELLE
DIENSTBETOON
Frans De Meulemeester en Guido
Michiels staan graag ter beschikking Ook bij Luc Deheusch, Aug.
Vermeylenstr. 5, ben je altijd
welkom (alle dagen). Op het sekretariaat op vrijdagavond van 20
u'. af.
TURNHOUT
PROPAGANDA
Onze CVP-kes zullen wel opgekeken hebben als ze verleden
week het « Reklaamblad » in handen kregen waarin de Volksunie
over een volle bladzijde de regeringspolitiek aan de kaak stelde.
Wij kregen veel simpatiebetuigingen. Maar koken kost geld.

uit Boortmeerbeek) ten behoeve
van een Waals fantaisistisch initiatief (een mislukt staatsinitiatief te Ghlin, dat door een Amerikaanse groep werd overgenomen, voor de tweede keer met

HOUTWORM?
Behandeling van dakwerken tegen atle {
houtinsekten. Twintig jaar waarborg.
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans 1
Netland. P V.B.A. INDUSTRADE,
Vanderzijpenstraat 12, 1810-Wemmei
Tel. 02/479.20 00.

rijkssteun). Dë sluitingen hadden
een stijging van de werkloosheid
en van de pendel (voordien reeds
onaanvaardbaar) tot gevolg. We
zijn benieuwd naar het antwoord
van de ministers.

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

LEUVEN (Arr.)
TWEE BROUWERIJEN
OPGEOFFERD AAN WALLONIË
In een parlementaire vraag gericht tot de ministers van Tewerkstelling, Vlaamse Streekekonomie, Ekonomische Zaken en
Waalse
Streekekonomie
vroeg
VU-kamerlid Willy Kuijpers nadere uitleg over het opofferen van
twee brouwerijen uit de streek
(Jack-Op uit Werchter en Het Sas

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

LIMBURG
BREE (Kanton)
SOC. DIENSTBETOON
PROV. RAADSLID J. GABRIELS
Aan huis : Siemenstr. 28, Gerdlngen-Bree, tel. 011/46.22.90, elke maandag van 17 tot 19 u.
Elke 4de zaterdag : MeeuwenEliikom-Wijshagen, in café Verdonck-Schrljvers, 9 u. 30 tot 10 u.;
Gruitrode, café Uilenspiegel, 10
u. 30 tot 11 u. ; Neergiabbeek,
safe L. Doumen, 11 u. 30 tot 12 u.;
Opitter, café J. Kosten, 12 u. 30
tot 13 u. ; Tongerio, café Den Engel, 13 u. 30 tot 14 u.
Gemeenteraadslid A. Custers,
Panhoven 5, Bree, staat ook ten
uwe dienste.
Jan Latinne, Damburgstr. 7, Bocholt, staat ten dienst elke dins-

dag 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).
GENK
TRADITIONELE TOMBOLA
Waarvan de prijzen werden geschonken door onze gemeentelijke mandatarissen en bestuursleden kende een groot sukses. Walter Claessens won een hesp van
4,254 kg. (Hij raadde het gewicht
op 1 gr. nauwkeurig). Renaat
Verbrugge kreeg een reuze groot
konijn. Mevr. Olaerts won een
kip en de h. Van Craybex een
varkensgebraad. De grote winnaar was de VU-kas.

DiinscBccoon
Volksvertegenwoordiger E. RASKIN (door plaatsvervanger).
5 OKTOBER :
KAULILLE : Gerard Vossen, Kleine Fonteinstr. 14, van 9u30 tot lOu.
ST-HUIBRECHTS-LILLE : Hubert Lipkens, Venderstr. 5, van 10u30 tot 11u.
PUT : Jan Plas, Kollegelaan 5, van 11u30 tot 12u.
BREE : café Wit Paard, Nieuwstr. 28, van 12u30 tot 13u.
12 OKTOBER :
OVERPELT : Raf Geusens, Dorpsstr. 45, van 9u30 tot lOu.
LOMMEL : mevr. N. De Ras-Neven, Beemdstr. 92, van lOu tot lOuSO.
HELCHTEREN : café Eden, Houthalenseweg 30, van 11u30 tot 12u.
Senator J.R. VANDEKEROKHOVE
7 OKTOBER :
ZELEM : prov. raadslid I. Decap, Bosstr. 5, van 18 tot 19u.
ST-TRUiDEN : Urbaan Driljeux, Verbiest 25a, van 19 tot 20u.
11 OKTOBER :
GENK : Schaapsdries 29, van 18 tot 19u.
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WILLEBROEK
PAPIERSLAG
Alle leden worden verzocht
het oude papier te verzamelen
van al hun vrienden en kennissen.
Flor Cools en André Suyckens
zullen op zaterdag 19 oktober alles komen ophalen. Ook omliggende afdelingen kunnen hun oud
papier kwijt op de Dendermondsestwg 72 te Willebroek.
WILRIJK
VUJO-NIEUWS
Onze vriend, Eddy Gaublomme,
werd onlangs tot voorzitter van
het arr. VUJO-komitee verkozen.

Onze oprechte gelukwensen en
een vruchtbare werking !
Tijdens de laatste jeugdraad
werd o.m. gesproken over het
aanstaand jeugdkollokwium over
de Wilrijkse speelgelegenheden
(eigenlijk, het gebrek aan speelgelegenheden w.d.). Dit kollokwlum zal op 11 oktober nog verder
besproken worden. Ook over de
koördinatie
van
de
werking
11.11.11 werd ruim van gedachte
gewisseld.
Ook VUJO-Wllrijk werkt mee
aan de IVA-stand op 5-6-7 oktober
1974 in het ICC aan de Meir te
Antwerpen.
ZWIJNDRECHT
DIENSTBETOON
Ten huize van gemeenteraadslid Piet Severins « Vlaams Huls »,
Polderstr. 15, tel. 52.75.32.

KflLCnDCR

BRABANT
STEENOKKERZEEL-PERK
DIENSTBETOON
Elke 2de en 4de 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 Julle Vancauwenbergh.

Stort heden nog een bijdrage op
ons « aanmoedigingsfonds », rek.
Kredietbank 413-4113891-81. Dank.

HEUSDEN
20 JAAR VOLKSUNIE
Bij het Galadiner der 1000 in
Antwerpen zondag 13 oktober
zal onze afdeling vertegenwoordigd zijn door de h. en mevr.
Rik Wijnen en door de h. en mevr.
Jaak Vandenwijngaert.
KADERWERKING
Met een weloverdacht aktieplan uit te werken wist ons bestuurslid Marcel Schepers niet
minder dan 67 driemaandelijkse
abonnementen af te sluiten. Tegelijkertijd bracht hij reeds tientallen inkomkaarten voor ons arr.
bal van 18 oktober aan de man.
En in de volgende maanden gaat
Marcel zijn « aandacht » besteden aan ons ledenaantal. Dat belooft !
HOUTHALEN-HELCHTEREN
« VRIJ-UIT »
Ons zesde nummer van « Vrijuit » zal begin oktober verschijnen. Een speciale vermelding en
dank richten wij tot een tiental
handelaars van onze gemeente,
wegens hun steun in de vorm
van reklame.
SOC. DIENSTBETOON E. RASKIN
Volksvert. E. Raskin is als lid
van de Belgische delegatie op
de gewone zittijd van de UNO te
New-York afwezig vanaf 23 september tot midden oktober. Zijn
zitdagen voor soc. dienstbetoon
zullen in deze periode door een
plaatsvervanger gehouden worden.

OKTOBER
5. Aarschot : Verbroedering met afd. Schoten.
5. Dworp : IMossel- en frietkermis in zaal « Ons Huis > (Gildenhuis), Kerkstr. 22, vanaf 17 u. Ten voordele van ons Sinterklaasfeest.
5. Buizingen : Afdelingsbal « Teenentander » om 20u30 in
5. St-l\4artens-Bodegem-St-Ulriks-Kape!le : VU-herfstbal. Zaal
Marina, Station, St-Martens-Bodegem, om 20 u. 30.
6. Dworp : l\Aossel- en frietkermis in zaal « Ons Huis > (Glldenhuis), Kerkstr. 22, vanaf 12 u.
zaal « De Welkom », de Kerckhovestraat 16a met Pop STEREO
SOUND. 7. Leuven : arrondissementsbestuur.
9. Duisburg : Afdelingsbal.
11. Zoutleeuw : afdelingsvergaderingen in het ganse kanton.
12. Kester : VU-bal. Jagershof. 20 u 30.
12. Vilvoorde : 2de bal in zaal « Witte Leeuw », met Ronny
Temmer vanaf 21 u. Inkom : 60 fr.
12. Leuven : Vlaamse nacht, om 20 u. in de Salons Georges,
Hogeschoolplein, met een onovertrefbaar optreden van de
grote Jef Burm.
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 Bromberg.
19. Teralfene : Groot volks-eetmaal (een Baskisch gerecht),
vanaf 18 u. in het Natekenshof, Bredeweg (voor de kleintjes
een kinderschotel aan halve prijs).
20. Teralfene : vanaf 11 u. 30 (idem 19).
21. Leuven : arrondissementsbestuur.
25. Leuven : arrondissementsraad.
26. Merchtem : VU-bal. Zaal Echo. 20 u. 30.
26. Zoutleepw : kant. lustrum-bal, zaal Toekomst, om 20 u.
overhandiging VU-vlag door VU-voorzitter Van der Eist.
26. Alsemberg : Afdelingsbal in zaal «De Kroon» om 20 u. 30
(Steenweg naar Halle 131 te St-Genesius-Rode). Inkom : 50
fr. Kaarten te bekomen door storting op PR 15.02 van NV Euralbank, Lange Lozanastr. 220 te 2000 Antwerpen voor rek. nr
670-0021159 van Volksunie Alsemberg, Ingendaellaan 43.
27. Lot : Breughelfestijn. Lekker smullen in zaal « Alcazar »,
Dworpsestr. 208, vanaf 12 u. en slechts één dag.

DANSAVOND van
VU-ACCLOMERATIE BRUSSEL
Zaterdag 19 oktober om 20u.30
in GEMEENTEHUIS LAKEN
Em. Bockstaelplein.

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.

5 OKTOBER 1974

OPEN BRIEF
AAN
MINISTER
HERMAN DE CROO

MIJNHEER DE MINISTER,
Als wij de pers mogen geloven praat U graag en gemakkelijk « uit de
school ». Goed mogelijk maar U praat alleszins niet uit de biecht. En nochtans is het de hoogste tijd voor wat meer klaarheid en, voorwaar, niet alleen omdat U de zwaarste begroting hanteert waarin, voor dit jaar, een miljardentekort zat verborgen.
Als wij U en Uwe meerderheid zouden geloven dan leven wij sinds 11 juli
1973 eigenlijk al met een « vernieuwd scboolpakt ». Vooral Uw grote regeringspartner, de C.V.P., zingt graag dit liedie bij de personeelsleden van het
vrij onderwijs. En nochtans is er van een nieuw schoolpakt geen sprake I
De diskrimmaties werden niet weggewerkt noch op stuk van de wedden,
noch op stuk van personeelssterkte, noch inzake werkingskosten en internaten.
De wet van 1 Juli 1973 zou echter een geweldige vooruitgang hebben betekend wat het « statuut » van de leerkrachten in het vrij onderwijs betreft.
De wetteksten zelf, maar nog veel meer de parlementaire verslagen desbetreffend leren ons toch wat anders : de C.V.P. heeft er wel degelijk voor
gezorgd dat de rechtszekerheid van de katolieke leerkracht en zelfs zijn
privé levenssfeer niet afdoende worden beschermd
De bouwfondsen vormen wellicht de belangrijkste brok uit de wet. (Zij vertolken overigens een originele idee van de VOLKSUNIE). Maar de wetsbepalingen zijn niet operationeel omdat in de wet zelf een voorwaarde werd
ingebouwd : op 31 december 1973 (!) moest een rationaliseringsplan worden goedgekeurd en pas daarna konden de bouwfondsen normaal beginnen
werken. Maar in de verruimde schoolpaktkommissie bestond er helemaal
geen minste concensus of goede wil om ernstig te rationaliseren. En zo
ging 31 december 1973 voorbij, en ook de nieuwe vervaldatum 31 maart
1974... en thans durven sommigen nog 31 december 1974 vooropstellen
hoewel zij zeer goed weten dat de * rationalisatie •> niet opschiet.
En welke adder zit er niet verscholen in het gras van de

rationalisatie.

Van een duidelijke tendens naar een twee-zuilenstelsel (konfessioneel en
niet-konfessioneel onderwijs, of «neutraal' en 'filosofisch
georiënteerd')
zal het gemeentelijk onderwijs het slachtoffer worden. Ten tijde van Uw
socialistische voorganger waren C.V.P. en B.S.P. het daar blijkbaar roerend
over eens.
Een politieke verzuiling en machtsopdeling zou aldus ieders hoop op openheid, samenwerking en pluralisme doen verzwinden.

De Volksunie zal U zeer graag helpen met het oplossen van uw problemen (weddedeproblemen, anciënniteit, benoeming, Juridisch advies, enzomeer) en staat steeds
tot uw beschiking voor inlichtingen over onderwijs.
Neem kontakt op met :

VOLKSUNIE - STUDIEDIENST — Werkgroep onderwijs
Tribunestraat 14 - 1000 Brussel (Tel. (02)217.90.75)

PROVINCIE ANTWERPEN :
Senator E. Bouwens, Eeuwfeestlaan 163, 2500 Lier
(tel. 031/80.11.52)
Volksvertegenw. J. Somers, Liersesteenweg 11, 2580 St-Katelijne-Waver
(tel. (015)21.79.00)
PROVINCIE BRABANT
Volksvertegenw. W. Kuijpers, Swertmolenstraat 23, 3020 Herent
(tel. 016/22.96.42)
PROVINCIE LIIMBURG :
Volksvertegenw. E. Raskin, Ursulastraat 1, 3745 Eigenbilzen
•
(tel. 011/41.94.54)4
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN :
I
Senator »?. Coppieters, IMeesterstraat 161, 2770 Nieuwkerken-Waas
(tel. 031/76.57.64)
Volksvertegenw. P. Van Ur«.'^l>Bi'gen, E. Hullebroekstr. 14, 9068 Ertvelde
(tel. 091/44.67.90)
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN :
Volksvertegenw. J. Vandemeulebroucke, Aniellerenib^P 25, 8400 Oostende

Speciale uitgave van het weekblad « WIJ . (nr 40, 5 okt. 1974, prijs 10 fr.)
Verantwoordelijke uitgever : F. van der Eist, Beizegemstraat 20, Neder-over-Heembeek.

Na een jaar gewilde dubbelzinnigheid en buiten-spel-houden van onze partij
die nochtans in februari 1973 in volstrekte fair-play het « protokol » ondertekende en zodoende lid werd van de « verruimde » schoolpaktkommissie
is er nu eindelijk enige klaarheid gekomen in de warboel van de schoolpaktkommissies. De « rationalisatie » behoort nu duidelijk uitsluitend tot
de bevoegdheid van de verruimde schoolpaktkommissie waartoe inmiddels
ook het R.W.-F.D.F. zijn toegetreden.
Wij rekenen er op dat U komaf zult maken met de benauwende
van ons onderwijs.

politizering

Politieke en zedelijke druk op kandidaat-leerkrachten en op personeelsleden behoort tot de beschamende praktijken... alsmede het verdwijnen van
dossiers op de ministeriële kabinetten bij aflossing van de wacht.
En ondanks, onze herhaalde en over jaren gespreide voorstellen en aanmaningen om de uitbetaling van de wedden te versoepelen door decentralisatie, blijft het een hopeloze boel.
Het gecentraliseerd stelsel is niet meer te redden. Wat het onderwijs, dat
onze scholen nodig hebben als frisse lucht en als brood is een RUIME
AUTONOMIE én financieel én opvoedkundig.
Dat moet toch wel in de lijn liggen van uw opvatting over vrijheid. Daarom
kijken wij bijzonder scherp toe. Want het moet ANDERS worden.
W. KUYPERS.
J. VAN DE MEULEBROUCKE.
Kamerleden.

M. COPPIETERS.
E. BOUWENS.
Senatoren.

leden van de Kommissies Nationale Opvoeding.
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VOLKSUNIE
VOORSTELLEN
VAN WET
EN DEKREET
Het is uiteraard een onbegonnen opdracht
om onze Volksunie-wetsvoorstellen in extenso af te drukken.
Toch achten wij het onze plicht
u een zo beknopt mogelijk en objektief kompendium
te brengen van het bijzonder initiatiefrijk werk van onze Kamer- en
Senaatsfraktie.
U zelf zult als rechtstreeks betrokkene
zeker besluiten dat de Volksunie haar eigen onderwijsprogramma
in konkrete vorm gestalte geeft :
een vernieuwend en eigentijds kwaliteitsonderwijs
voor onze volksgemeenschap
op basis van de volstrekte gelijkwaardigheid van alle netten
steunend op ontzuilende samenwerking en samengroeiïng
in een geest van openheid
en wederzijdse waardering met een brede en reële inspraak
van alle betrokkenen Vlaams en maatschappijkritisch.

GELIJK LOON
VOOR GELIJK WERK
OOK IN HET ONDERWIJS

Voorstel tot opheffing van de weddediskrimlnatie ten aanzien van geestelijken
die in gemeenschap leven (Voorstel nr
48 - Kamer - J. Vandemeulebroucke - 14
mei 1974).
De wet van 11 juli 1973 blijft een diskriminatie in stand houden ten aanzien van
geestelijken die in gemeenschap leven,
ondanks het feit dat zij in het bezit zijn
van een door het Rijk erkend diploma, dat
zij lesgeven aan door het Rijk ingerichte,
gesubsidieerde en erkende instellingen
en dat hun prestatie evenwaardig is aan
die van iekenieerkrachten. Zulks druist
in tegen het principe « voor gelijk werk
gelijk loon » en is bovendien een schending van de Konventie van de Rechten
van de Mens. De opheffing van deze diskriminatis zou daarenboven een belangrijke stap zijn naar een algemeen gewenste pluralistische geest, basisvereiste
voor een vruchtbare open dialoog, samenwerking en koördinatie tussen de diverse
onderwijsnetten.
(Voorstel overgenomen in de Senaat nr
103 - M. Coppieters].
Voorstel tot gelijke betoelaging van het
personeel van de internaten (Voorstel nr
88 - Kamer - W. Kuijpers - 30 mei 1974).
Het voorstel voorziet in een uniforme bezoldiging van het personeel van de internaten, ongeacht het net waartoe het hoort,
en dit op gelijk niveau. Het is volkomen
in de geest van de Arbeidswetgeving en
vooral van de Verklaring van de Rechten
van de Mens. Anderzijds zijn vandaag de
dag de internaten voor heel wat ouders
een sociale noodzaak geworden. Het is

dan ook logisch dat de vrije keuze van de
ouders niet zou worden gehinderd door
deze materiële diskriminatie.
(Voorstel overgenomen in de Senaat nr
143 - M. Coppieters).
Voorstel tot toekenning van weddetoelagen voor supplementaire prestaties, geleverd door leerkrachten van het officieel
en het vrij onderwijs tijdens de zee-, bos-,
Ardennen-, sneeuw- en openluchtklassen
(Voorstel nr 149 - Kamer - J. Vandemeulebroucke . 3 juli 1974).
De regering heeft herhaaldelijk gewezen
op de pedagogisch-didaktische waarde van
de organisatie van dé zg. geïntegreerde
werkweken. In de sektor van het Rijksonderwijs kunnen de leerkrachten tijdens
deze werkweken terecht aanspraak maken
op een bijkomende vergoeding voor het
gepresteerde overwerk. De leerlingen
moeten immers 24 uur per dag begeleid
worden.
Het Rijk beschouwt die prestaties dan ook
als overuren gepresteerd door een parttime opvoeder en vergoedt die op deze
basis. Wanneer de overheid het principe
van deze opvoedingsvorm wil aanmoedigen, dan dient zij in ieder geval erover
te waken dat hiermede geen nieuwe aanleiding wordt gegeven tot financiële diskriminatie ten aanzien van de leerkrachten uit het officieel en vrij onderwijs.
Daarom wordt voorgesteld deze vergoeding op uniforme wijze uit te keren aan
de leerkrachten van alle netten die deelnemen aan de geïntegreerde werkweken.
Voorstel tot invoering van de geldelijke
gelijkwaardigheid tussen onderwijzer in
dienst bij strafinrichtingen en de onderwijzer in de lagere oefenschooi van de
Staat (Voorstel nr 182 - Kamer - A. De
Beul . 10 juli 1974).
Met ingang van 1 april 1972 werd aan de
onderwijzers van de strafinrichtingen de
gelijkwaardigheid geweigerd met de ';;g(j.

deschaal van hun kollega's van de lagere
oefenschooi. Dit nietegenstaande de wekelijkse prestaties van de gevangenisonderwijzers 36 uur bedragen, de jaarlijkse
vakantie 21 dagen omvat en het pensioen
berekend wordt op basis van 1/60e per
dienstjaar. Het voorstel beoogt dan ook
deze diskriminatie ongedaan te maken.

BESCHERMING VAN DE
POLITIEKE RECHTEN

Voorstel tot het bepalen van voorwaarden
voor het verlenen van werkingstoelagen
aan het gesubsidieerd onderwijs met het
oog op de bescherming van de politieke
rechten van het personeel (Voorstel nr
124 - Senaat - M. Vanhaegendoren - 14
mei 1974).
Het statuut van het Rijkspersoneel en van
de leerkrachten van het officieel onderwijs laat de personeelsleden toe, na verwittiging kandidaat te zijn bij de parlements-, provincieraads-, en gemeenteraadsverkiezingen. Deze geest is konform
aan de Grondwet en de algemeen aanvaarde principes betreffende de Rechten van
de Mens. Het is onaanvaardbaar dat vanwege partikuliere instellingen, welker werking in feite voor bijna 100 pet door d»
gemeenschap worden gedragen, ""^iige inbreuk zou worden geduld ^ ^ deze politieke
recliteP. van hun IT.edewerkers. Ten aanzien van ue uitoefening van de politieke
••^C'nten mogen door de instellingen geen
andere voorwaarden worden gesteld dan
dat die niet zou indruisen tegen de we-

reld- en levensbescouwelijke Ideologie
van de instelling. Dit voorstel wil het
verbod tot kandidaatstelling bij verkiezingen sanktioneren, door als voorwaarde te
stellen voor de subsidiëring van werkingskosten de eerbiediging van deze politieke
rechten.

VEILIGHEID IN DE
SCHOOLGEBOUWEN

Voorstel houdende invoering van verpllch>
te jaarlijkse ontruimingsoefeningen ter
bescherming tegen brand in de onderwijsinrichtingen (Voorstel nr 224 - Kamer •
J. Vandemeulebroucke • 12 september
1974).
Een specifieke wetgeving ter voorkoming
van brand in de schoolgebouwen ontbreekt
vandaag de dag. Alhoewel onvolmaakt bestaan voor de sektor van het Rijksonderwijs enkele goede ministeriële onderrichtingen. Deze voorschriften slaan echter
niet op het officieel en vrij gesubsidieerd
onderwijs. In afwachting van een afdoende
en algemeen geldende wetgeving terzake,
waarbij meteen de nodige financiële middelen ter sanering aan alle netten dienen
ter beschikking gesteld, dient bij het begin van elk trimester één ontruimingsoefening gehouden te worden in alle inrichtingen. Bij deze oefeningen dienen alle
vluchtwegen onder ogen genomen te worden : gewone uitgangen, noodladders en
trappen.

GEBOUWENNOOD
EN FINANCIËLE LASTEN

Voorstel tot schrapping van de voorwaardelijkheidsklausules en termijnen, voorzien in de wet van 11 juli 1973 opdat de
fondsen voor schoolgebouwen onmiddellijk zouden kunnen in werking treden
(Voorstel nr 260 - Senaat • M. Coppieters •
18 juni 1974).
Volgens de nieuwe wet van t l juli 1973
moesten de vier Fondsen voor Schoolgebouwen financieel instaan voor de nieuwbouw, de adaptatie en de restauratie van
alle schoolgebouwen van de onderscheiden netten. De inwerktreding van deze
fondsen wordt echter tot op heden verhinderd omdat deze afhankelijk werd gemaakt van de goedkeuring van een rationalisatieplan. Binnen de Vernieuwde Schoolpaktkommissie is het echter overduidelijk
dat een akkoord over een rationalisatieen programmatieplan niet over afzienbare
tijd mag worden verwacht. De nijpende
gebouwennood en de ondraaglijke financiële verplichtingen kunnen echter geen verder uitstel verdragen van het inwerkingtreden van de vier Fondsen voor Schoolgebouwen.

VOORSTELLEN VOOR KLEUTEREN LAGER ONDERWIJS

Voorstel tot vervanging van de termen
« bewaarscholen » en « bewaarschoolonderwijzeressen » door de termen « kleuterscholen » en « kleuterleidsters » in alle wettelijke of officiële teksten (Voorstel nr 45 - Kultuurraad - M. Vanhaegendoren . 22 mei 1974).
De term « bewaarschool » is onjuist en
verouderd en wordt nog officieel gebruikt.
De term is bovendien onpedagogisch.
Iedereen gaat ermee akkoord dat kinderen
in de kleuterschool niet alleen «bewaard»
moeten worden.
Voorstel houdende de oprichting van het
ambt van part-time pnyoeder voor het lager onderwijs (Voorstel nr 150 - Kamer J. Vandemeulebro'jioKe - 4 juli 1974).
Het ver=clr,]jnsel dat beide echtgenoten
•Steeds meer samen uit werken gaan,
noopte de wetgever terecht ertoe aan de
schoolinrichtingen een stelsel van sociale
voorzieningen te verbinden. Deze bijkomende opdrachten werden echter stelselmatig en vaak tegen geen of minieme bezoldiging aan de leerkrachten opgedragen.
Van de gepresteerde daguren besteden de
onderwijzers in werkelijkheid hoogstens

2/3 van hun aanwezigheid op school aan
eigenlijk lesgeven. Het zou voor de kwaliteit van het lager onderwijs wenselijk
zijn dat de onderwijzersopdracht een
strikt pedagogisch didaktische opdracht
blijft. Daarom dient voor het stelsel der
sociale voorzieningen part-time hulppersoneel aangeworven. Dit hulppersoneel dient
bij voorrang gerekruteerd onder de onderwijzers en kleuterleidsters die tot dan
toe geen betrekking vonden. Het voorstel
voorziet 1 ambt per 45 leerlingen.
Voorstel tot invoering van de Orff-metode
in het muzielconderricht van het lager onderwijs (Voorstel nr 73 - Kultuurraad - W.
Kuijpers . 18 juli 1974).
De Orff-metode is thans als pedagogische
waarde voor het muziekonderricht vrij algemeen erkend. Teneinde in het muziekonderricht eenvormigheid en vooral betere kwaliteit te brengen wordt voorgesteld
de Orff-methode officieel in te voeren.
Voorstel houdende invoering van de tweede taalkeuze in het lager onderwijs in het
Nederlands taalgebied (Voorstel nr 53 •
Kultuurraad - J. Vandemeulebroucke - 12
juni 1974).
In het lager onderwijs is men vrij te beslissen of een tweede taal zal onderwezen
worden. Dit leidt vaak tot chaotische toe.
standen. Pedagogen zijn het er vrijwel unaniem over eens dat het kind op tienjarige
leeftijd leerrijp is voor een tweede taal.
In de meeste Europese landen is dit onderricht trouwens verplichtend. Bovendien
dringt zich een uniform leerplan op in het
lager onderwijs. Het lijkt dan ook verantwoord het tweede taalonderricht op te
nemen als verplicht leervak binnen het
lessenrooster van de derde graad. Meteen
echter dient ook de keuzemogelijkheid ingevoerd tussen Frans of Engels, in het
voortgezet onderwijs wordt deze keuzemogelijkheid immers geboden. Het lijkt
dan ook voor de hand dat diezelfde keuzemogelijkheid naar het lager onderwijs zou
worden doorgetrokken. Indien dit niet
het geval zou zijn, en men enkel het Frans
als leervak zou erkennen, dat betekent
dit niet alleen een diskriminatie ten opzichte van het Engels, maar bovendien
een determineren van de leerlingen, wat
meteen de keuzemogelijkheid zou beperken.
Voorstel tot verbod tot inrichting van naschoolse fakultatieve taalkursussen in
schoolinstellingen voor lager onderwijs
in het Nederlands taalgebied (Voorstel nr
70 - Kultuurraad - J. Vandemeulebroucke 16 juli 1974).
In een aantal schoolinrichtingen worden
nog steeds, en vaak uit konkurrentie-overwegingen, l^ranse naschoolse lessen gegeven in eerste en tweede graad. Wettelijk
mag bij het eventueel onderricht vanaf
het vijfde leerjaar af geen rekening gehouden worden met eventueel opgedane
kennis tijdens de eerste vier leerjaren.
Deze wetgeving bewijst reeds het absurde karakter van de fakultatieve naschoolse lessen. Principieel dient trouwens gesteld dat elke les welke nuttig en pedagogisch verantwoord is, thuis hoort binnen de normale lessenroosters.

Voorstel tot regeling van het onderricht
In de vreennKle talen In het Nederlands
taalgebied (Voorstel nr 52 - Kultuurraad J. Vandemeulebroucke . 12 funi 1974).
In het Nederlands taalgebied kunnen de
kinderen zelf in het sekundair onderwijs
een tweede, derde en vierde taal kiezen.
Deze keuze wordt echter diskriminerend
beïnvloed door het feit dat één leerling
volstaat om het onderricht in het Frans
in te richten, terwijl acht leerlingen nodig
zijn voor onderricht in het Engels of het
Duits en vijf leerlingen voor wat betreft
de studie van de vierde taal. Om de volledige vrije keuze mogelijk te maken
wordt voorgesteld dat dergelijke keuzemogelijkheid zou worden geboden ongeacht het aantal ingeschreven leerlingen.

De wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene struktuur van het hoger onderwijs heeft op heden geen praktische uitwerking gehad inzake de voorziene opleidingsvormen van het lange type. Deze
situatie is niet alleen betreurenswaardig
In haar gevolgen voor wat betreft de technische ingenieurs, maar evenzeer voor
wat betreft de archltektuurscholen. Het
architektuuronderwijs dient een plaats te
krijgen in nauw verband met de universitaire disciplines. De waarde van deze
studies beantwoordt in feite reeds aan de
vereisten van volwaardig hoger onderwijs.
Daarom mag de herwaardering van de
opleiding van architekten niet gekoppeld
worden aan het probleem van de technische Ingenieurs. In alle EEG-landen is deze architektuuropleiding trouwens gesitueerd op het hoogste niveau. Indien het
werkelijk de bedoeling is van de wetgever rekening te houden met de waarde
welke in de andere landen van de EEG
toegekend wordt aan de architektenopleiding, dan kunnen niet langer gelijke toestanden op ongelijke wijze behandeld worden ; zoniet zou onze wetgeving zich
schuldig maken aan diskriminatie op
grond van nationaliteit.

VOORSTELLEN VOOR
HOGER ONDERWIJS
EN WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK

Voorstel op de verdeling van de kredieten
van het wetenschappelijk onderzoek onder
de beide taalgemeenschappen (Voorstel
nr 344 - Senaat - M. Vanhaegendoren - 11
juli 1974).

Voorstel tot aanvulling van de wet van 28
mei 1971 op de bescherming van de titels
van hoger onderwijs (Voorstel nr 28 - Senaat - M. Coppieters - 30 april 1974).
Doel van dit voorstel is de houders van
een wetenschappelijk ingenieursdiploma,
uitgereikt overeenkomstig het ministerieel besluit van 23 mei 1924, te machtigen
de afkorting ing. te gebruiken, zoals hun
kollega's uit de andere landen van de Gemeenschappelijke l\1arkt.
Voorstel tot opneming van het archltektuuronderwijs in het artistiek hoger onderwijs van het lange type (Voorstel nr
131 - Senaat • M. Coppieters - 14 mei
1974).

Uit verschillende statistieken blijkt nog
steeds 'n achterstand van de Nederlandstalige bevolking wat betreft deelname aan
het wetenschappelijk onderzoek. In dit
voorstel wordt in principe gesteld dat de
nodige kredieten volgens objektleve krlteria moeten worden voorzien. Dit impliceert een splitsing van alle kredieten, bestemd voor wetenschappelijk onderzoek,
en inschrijvng op de gesplitste begrotingen voor Nationale Opvoeding, respektievelijk Nederlandse en Franse sektor en
dit in verhouding tot het aantal in ieder
kultuurgebied gedomicilieerde Inwoners.

OVERMAAS-VOERSTREEK
EN DE OOSTKANTONS
Voorstel houdende de oprichting van een
Nederlandse Kommissie voor de Kuituur
van de Voerstreek (Voorstel nr 50 - Kultuurraad - J. Vandemeulebroucke • 30 mei
1974).
De inwoners van de Voerstreek staan onder asociale verfransingsdruk, die zich
bovendien fel aangewakkerd weet door
de uitbouw van een Franstalig scholennet
in elk van de 6 Voergemeenten. Daarom
het voorstel tot oprichting van een Kommissie die ondermeer tot taak zou hebben het Nederlandstalig onderwijs in de
Voerstreek te koördineren en te bevorderen.
Voorstel tot verlening van rechtsgeldigheid aan Duitstalige diploma's die In het
buitenland door Duitstalige Belgen worden behaald (Voorstel nr 160 - Senaat W. Jorissen • 20 mei 1974).
De Duitstalige studenten worden gedwongen hun hogere studies te doen in het
Frans of het Nederlantjs, willen zij een
volwaardig diploma behalen. Daarom het
voorstel voor onze Duitstalige minderheid
om hen dezelfde rechten te verlenen ais
de Duitstalige minderheid in Italië of de
Italiaanse minderheid in Zwitserland.
Voorstel betreffende de uitbouw van het
onderwijs in het Duits taalgebied (Voorstel nr 163 - Senaat - W. Jorissen - 20 mei
1974).
De kleine Duitse taalgemeenschap In dit
land kan slechts rechtvaardig behandeld
worden, wanneer zij principieel gelijkgesteld wordt met de Franse en de Nederlandse taalgemeenschappen en zo er de
eentaligheid niet alleen in de administratie maar ook in het onderwijs wordt ingevoerd. Dit is trouwens konform aan de
geest van de Grondwetswijziging van
1970 die de erkenning inhield van drie kultuurgemeenschappen en vier taalgebieden.

VOORSTELLEN VOOR HET
VOORTGEZET ONDERWIJS
,"..

Voorstel tot onderzoek over de vernieuwing van het voortgezet onderwijs (Voorstel nr 51 - Kultuurraad - M. Vanhaegendoren - 5 juni 1974).
Van verschillende zijden wordt de vraag
gesteld of men zich de ervaringen die
werden opgedaan bij de vernieuwing van
het sekundair onderwijs (VSO) niet ten
nutte kan maken voor verdere verwezenlijkingen op onderwijsgebied en tevens
voor de weerslag van deze vernieuwing in
algemeen kultureel opzicht. Daarom wordt
voorgesteld een kommissie van de Kultuurraad in te stellen die binnen het jaar
omstandig verslag uitbrengt over de toestand van de onderwijsvernieuwing.

De Volksunie zal U zeer graag helpen met het oplossen va», uw problemen (weddedeproblemen, anciënniteit, benoeming, juridisch adv'.ès, enzomeer) en staat steeds
tot uw beschiking voor inlichtingsn over onderwijs.
Neem kontakt op met :

VOLKSUNÏE - STUDIEDIENST — Werkgroep onderwijs
Tribunestraat 14 - 1000 Brussel (Tel. (02)217.90.75)
PROVINCIE ANTWERPEN :
Senator E. Bouwene, Eeuwfeestlaan 163, 2500 Lier
(tel. 031/80.11.52)
Volksvertegenw. J. Somers, Liersesteenweg 11, 2580 St-Katelijne-Waver
(tel. (015)21.79.00)

-"•»™"

mÊ

PROVINCIE BRABANT
Volksvertegenw. W. Kuijpers, Swertmolenstraat 23, 3020 Herent
(tel. 016/22.9642)
PROVINCIE LIMBURG :
Volksvertegenw. E. Raskin, Ursulastraat 1, 3745 Eigenbilzen
(tel. 011/41.94.54)
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN :
Senator M. Coppieters, Meesterstraat 161, 2770 Nieuwkerken-Waas
(tel. 031/76.57.64)
Volksvertegenw. P. Van Grambergen, E. Hullebroekstr. 14, 9068 Ertvelde
(tel. 091/44.67.90)
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN :
Volksvertegenw. J. Vandemeulebroucke, Anjelierenlaan 25, 8400 Oostende
(tel. 059/80.04.28)

GEMEENTESCHOLEN
MET UITROEIING
BEDREIGD!
De onderwijswet van 11 juli 1973
voorziet dat de onderwijsinrichtingen
kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming van 1 van de 4 fondsen
voor schoolgebouwen voor nieuwbouw, aanpassings- en herstellingswerken. Maar de inwerkingtreding van
die fondsen werd afhankelijk gemaakt
van de goedkeuring van een rationalisatieplan. Van dit plan is tot op heden niets in huis gekomen. De uiteindelijke datum waarop een ernstige
rationalisatieplanning diende bereikt
te worden werd zelfs tot 3 keer toe
verschoven. Deze onmacht en zelfs
onwil van de regeringspartijen is er
de oorzaak van dat maar geen oplossing komt voor de schrijnende gebouwennood en de ondraaglijke financiële verplichtingen.
Ook de Volksunie wenst een dringende inkrimping. Zo telt Vlaanderen nog
328 scholen met minder dan 29 leerlingen. Wallonië heeft niet minder dan
1.221 scholen beneden deze norm van
29 kinderen !

waarin zij dienen op te gaan. Een Raad
van het neutraal onderwijs en een
Raad van het georiënteerd onderwijs
zou
bovendien
respektievelijk
de
school moeten aanvaarden als behorend tot hun net. En een school die
« geen kleur zou wensen te bekennen » of die door de betrokken Raad
niet zou aanvaard worden, zou voortaan geen enkele subsidie meer kunnen genieten en en dus tot verdwijnen
gedoemd zijn.
De verzuiling zou dus ook in het onderwijs voorgoed bestendigd worden
en vanzelfsprekend zou elke hoop op
een menselijke en konkrete samenwerking over de netten heen meteen
verzwonden zijn.
Maar veel erger nog is het feit dat
het gemeentelijk onderwijs volgens
deze visie letterlijk van de kaart zou
worden geveegd !
Een nauwkeurige raming van de
schoolbevolking in kleuter en lager
onderwijs, opgedeeld per net, geeft
voor het nieuwe schooljaar 1974-'75
volgende cijfers :
schoolnet
Rijksonderwijs
Gemeentelijk ond.
Vrij onderwijs

georiënteerde net zou dan voor kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen
als volgt zijn :
neutraal net : 194.000 leerlingen
georiënteerd net : 636.000 leerlingen
Wil men in dergelijke omstandigheden
het recht erkennen van de ouders om
de school te kiezen die overeenkomt
met hun filosofische overtuiging, dan
zouden in Vlaanderen op zeer korte
termijn voor tientallen miljarden geïnvesteerd dienen te worden in de
bouw van Rijksscholen !

HET VOLSUNIE-ALTERNATIEF
Binnen het raam van een eerlijke rationalisatie wil de Volksunie het ge-

kleuteronderwijs lager onderwijs
32.500 leerlingen 91.000 leerlingen
79.000 leerlingen 182.000 leerlingen
148.500 leerlingen 297.000 leerlingen

knip deze st.rook af

c?b
I
I
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Aan de
VOLKSUNIE - STUDIEDIENST
Werkgroep Onderwijs
Tribunestraat 14
1000 - Brussel

Het
gemeentelijk
onderwijs
met
261.000 leerlingen en 9.850 leerkrachten wordt gewoon afgeschreven.
De Volksunie zal zich tot het uiterste
blijven verzetten tegen een dergelijke
visie op de rationalisatie. Fundamenteel omdat de verzuiling van onze
maatschappij reeds vanop de eerste
schoolbankjes wordt ingebouwd ; fundamenteel omdat de opdeling van leerkrachten volgens hun diploma in strijd
is met de Europese Konventie en de
Verklaring van de Rechten van de
Mens ; fundamenteel omdat geen enkele gemeente volgens de Grondwet
kan verplicht worden kleur te bekennen ; inzonderheid ook omdat het zonneklaar is dat 2 netten niet tot rationalisatie zouden leiden. Integendeel I
Het gemeentelijk onderwijs in Vlaanderen is voor 73% « katoliek geïnspireerd ». Bijgevolg zouden naar schatting 190.500 leerlingen naar het katoliek georiënteerd onderwijs worden
overgeheveld en 70.500 leerlingen in
het Rijksvakje terechtkomen. De verhouding tussen het neutrale en het

DE ONDERWIJSBEGROTING 1974 :
MIUARDENBEROG
De Volksunie-Kamerleden Kuijpers en
Vandemeulebroucke kwamen bij nauwkeurige berekeningen van de uitgaven
van het departement van Nationale
Opvoeding, Nederlandse sektor tot de
onthutsende vaststelling dat op de
ingediende begroting van 55 miljard
frank een tekort is van 13 miljard
frank aan wedden en lonen voor het
onderwijzend personeel.
De tekorten belopen respektievelijk :
voor het lager onderwijs :

totaal/net
123.500 leerl.
261.000 leerl.
445.500 leerl.

GEEN 2 MACHTSBLOKKEN
De vraag is echter in welke richting
deze rationalisatie geduwd wordt.
CVP en BSP zitten overduidelijk met
het kriminele plan in het hoofd om
in de toekomst alleen nog 2 netten
bestaansrecht te gunnen. De dokumenten waarmee de verruimde Nationale Schoolpaktkommissie vanaf 1973
werd gekonfronteerd zijn er glashelder op gericht om 2 machtsstrukturen
in het leven te roepen : het (vrijzinnig gerichte) Rijksonderwijs en het
(katoliek) georiënteerde onderwijsnet.
Volgens deze CVP-BSP-visie zouden
alle schooldirekties verplicht worden
zich tot één van deze twee alleenzaligmakende netten te bekennen. De
neutrale en de filosofisch gerichte
school zouden die scholen zijn, waar
respektieveijk minstens 3/4den neutraal gediplomeerden en 3/4den katoliek' gediplomeerden lesgeven. Alle
scholen waar thans deze diplomaverhouding niet bestaat, zouden zich ertoe moeten verbinden om in de toekomst deze verhouding te bereiken,
overeenkomstig hun keuze van het net

krijgen : de school voor iedereen
maar ook van iedereen, waar de kinderen in groeiende eerbied voor het
anders zijn van de anderen binnen de
eigen zo vertrouwde levenssfeer worden opgevoed in wederzijds respekt
en
wederzijdse
verdraagzaamheid
voor de diepste overtuiging van elke
medemens.
In de geest van het Kultuurpakt zou
de gemeentelijke volksschool
een
nieuwe eigen beheersstruktuur kunnen krijgen, waarbij elke diskriminatie
van een filosofische minderheid zou
uitgesloten worden.
De redding van de gemeenteschool
brengt het goede antwoord op de verzuiling. Meer nog, de rationalisatie
zou eindelijk een feit worden en het
gemeentelijk onderwijs zou in zichzelf de nieuwe stimulans vinden om
het basisonderwijs van de toekomst
te worden.

meentelijk onderwijs herwaarderen in
plaats van het op de wip te laten zetten. De gemeenteschool beantwoord
best aan de zeer konkrete noden van
de plaatselijke gemeenschap en het
kind krijgt er in eigen leefmilieu de
gepaste opvoeding van leerkrachten
waarmee het vertrouwd is.
In iedere basiseenheid waarbinnen de
vrije keuze van de ouders dient geëerbiedigd te worden, wil de Volksunie dat tijdens een zesjarige periode
waarin een nieuw schoolpakt zou tot
stand komen, dat naast elkaar drie
schooltypes zouden kunnen bestaan :
de scholen van het neutrale type, de
filosofisch georiënteerde scholen en
de gemeentescholen
als gemeenschapsscholen, dit wil zeggen als
volksscholen die zij toch altijd geweest zijn of hadden kunnen zijn. Zo
zouden de gemeentescholen niet verplicht worden zichzelf te verliezen in
een net, maar in volle vrijheid kunnen kiezen voor één van de drie onderwijstypes. De gemeentelijke volksschool zou nieuwe bestaanskansen

4.200 miljoen
voor het middelbaar onderwijs :
3.500 miljoen
voor het technisch onderwijs :
4.700 miljoen
voor het normaal onderwijs :
225 miljoen
voor het buitengewoon onderwijs :
413 miljoen
Deze cijfers zijn het resultaat van Jarenlang begrotingsbedrog waarbij men
nooit de moed heeft gehad de ware
financiële toestand voor het parlement te brengen. Ook dit jaar zal de
regering slechts enkele miljarden van
dit reusachtige tekort via bijkredieten
kunnen aanpassen. De rest wordt rustig naar volgende jaren verschoven.
Dit duidelijk gebrek aan begrotingseerlijkheid is er de oorzaak van dat
leerkrachten jarenlang dienen te wachten op een normale vergoeding voor
overuren en geleverde prestaties, vermits de financiële middelen niet eens
voorhanden zijn.
De Volksunie heeft deze cijfers openbaar gemaakt tijdens de begrotingsdebatten van nationale opvoeding in
Kamer en Senaat.
Tot op heden heeft de regering de
juistheid van deze berekening niet
kunnen of durven tegenspreken !

Ondergetekende,
naam :

voornaann :

adres :

straat

nr :

wenst graag meer te vernemen over het VOLKSUNIEONDERWIJSPROGRAMMA
wenst mede te werken met de werkgroep onderwijs van
de Volksunie

n
Q

handtekening,
Op dit adres zijn ook al uw suggesties en vragen om inlichtingen
steeds welkom !
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KOERSEL
AFDELINGSBLAD
Alle Inwoners van Koersel ontvingen opnieuw ons Informatieblad . Vrij-Ult ». Uit de vele positieve reakties die we mochten
ontvangen, onthouden we vooral
dat onze mensen werkelijk behoefte hebben aan Informatie.
ZUTENDAAL
LEDENSAMENKOMST
Zondag 29 september waren
150 vu-leden te gast bij J. Olaerts
in Zutendaal en beleefden een
heerlijke dag. Sen. Vandekerckhove en Jef Olaerts zorgden voor
vlaai, worst en drank in overvloed, maar gezien de enorme
opkomst Is het onze leden gelukt
alles te verwerken.

MLCnOCR
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OKTOBER
7. Hasselt : Arr. bestuur.
11 .St-Truiden : Volksvergadering met volksvert. Willy Kuijpers
over « Macht en onmacht van Vlaanderen in Brussel » In het
nieuw kultureel centrum.

OKTOBER
5. Zulte : Prijsuitdeling « 1 1 Jull-ballonnekenswedstrijd
vanaf 14 u. 30 in café « Damberd ».
5. Gentbrugge : Tiende bal in de feestzaal van het gemeentehuis te Ledeberg. Orkest : The Silver Stars en Anneke Desender. Eerste dans om 21 u. Voorverkoop : 50 fr. Aan zaalingang:
60 fr.
5. Aaigem-Heldergem : Nachtbal in zaal « Torengalm ». Orkest « The Musical Friends », om 20 u. 30.
5. Gent : VOS Zang- en Volksdansavond om 20 u. In het VI.
Huis Roeland.
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.
11. Waarschoot : Aktie fietspad naar Eeklo. Intekeningen
worden ingezameld te Dam, tussen 16 en 18 u.
12. Lembeke : Jaarlijks bal In zaal Tijl, Heihoek om 20 u.
Orkest : The Mircky's.
12. Belsele : 4de bal In zaal « De Valk » om 20 u. Orkest :
The Duck's Boays.
12. Waarschoot : Bal van de Vlaamse Vasthoudendheid, in
zaal Tijl, Lembeke. Org. VU-Waarschoot.
12. Herdersem : Jaarlijkse sneeuwstuiversbal in zaal Gilbos om 21 u.
19. Zulte-Olsene : VU-bal in zaal Fiertelhof met het dansorkest Ronny Roland. Optreden in folkloristische klederdracht
door de internationale volksdansgroep « Dolle Griet ».
19. Nieuwerkerken : VU-bal. Zaai Modern Palace om 21 u.
19. Ninove : 5de VU-bal. Zaal Berg en Dal om 21 u.
20. Voetrally « Dwars door het oude Gent ». Vertrek 14 u.
stipt aan de Roeland.
Tot 20. Ertvelde : Doorlopende tentoonstelling van Lieve Jacobs in de Veldbloem.
25. Ertvelde : Film- en dia-avond, TAK, Vlaams Huis om 20 u.
26. Heusden-Destelbergen : Bal in zaal Admiraal om 20 u. 30.
Inkom : 60 fr. Inschr. op VU-sekr., Dorpslaan 7 te Heusden
(tel. 30.93.86).
26. Erpe-Mere : Tee-dansant van de VI. Nat. Jongerenwerkgroep in zaal •• Zanzibar », om 19 u. 30. Inkom : 30 fr.

NOVEMBER
9. Bree : Kant. bal in zaal Brouwershuis. Orkest The Love
Band.
16. As : Afdelingsbal ten voordele van ons afdelingsblad
« Vrij As ».
16. St-Truiden : Afdelingsbal In zaal Halma, Halmaalweg.
16. Dilsen : Groot jeugdfeest In dancing Welkom te Rotem.
19. Houtlialen-Helchteren : Jaarlijks afdelingsbal In de parochiezaal van l-louthalen-centrum om 20 u. 30.
DECEMBER
13. Dilsen : Algemene vergadering In het lokaal bij Jan Awouters.

SINT-TRUIDEN
DIENSTBETOON
Urbaan Driljeux ontvangt elke
avond aan huis van 19 tot 20 u.,
Terbiestwg 25A.
SiVIEERMAAS-LANAKEN
ARR. BAL
VOORVERKOOP KAARTEN
TOMBOLAPRIJZEN
Elke afdeling beschikt momenteel over een aantal kaarten.
Eventuele gegadigden kunnen terecht bij de bestuursleden.
Leden en simpatlsanten die een
mooie tombolaprijs willen schenken kunnen deze Inleveren bij
hun bestuursleden. Alvast bedankt.

VOLKSUNIE ARR. HASSELT
DANCING : T KLAVERBLAD
Lindekensveld - Lummen

HERFSTBAL
Vrijdag 18 oktober 1974
om 20u30
ROB MAN DO
— PUNCH
ZANGERES MICHAELA

OOST ^VLAANDEREN
GROOT DENDERI\/IONDE
LEDENVERGADERING
Had plaats op vrijdag 27 september rond een gedekte tafel
met niet minder dan 110 aanwezigen. Onze glunderende voorz.
dr Cornells opende de vergadering met een opsomming van de
aktiviteiten der laatste 2 jaar en
deed meteen een warme oproep
om de politieke aktiviteiten nu
reeds op te drijven met het oog
op de komende gemeenteraadsverkiezingen in 1976. Na het smakelijk avondmaal zette de penningmeester de kastoestand uiteen gevolgd door de verantwoordelijke voor propaganda die een
oproep deed voor meer samenwerking in de propaganda en meteen een nieuwe formule lanceerde voor financiële mobilisatie. Na
de rondvraag der leden was het
de beurt aan sen. M. Coppieters
die een rake uiteenzetting gaf
van de huidige politieke toestand
en meteen begrip vroeg aan de
leden voor de komplekse problemen waarvoor onze partij staat.
HEUSDEN-DESTELBERGEN
GEMEENTERAAD
Tijdens de gemeenteraad van
de maand juli j l . stelde gemeenteraadslid Koen Van Meenen
voor, om aan de Tramstatie een
schuilhuisje te plaatsen voor de
wachtende reizigers, richting Destelbergen. Dit punt werd met algemeenheid van stemmen aanvaard. Koen Van Meenen interpelleerde over de afwezigheid
van burgemeester en schepenkollege tijdens het bezoek te
Heusden van minister De Croo,
naar aanleiding van de officiële

opening van het eerste natuurpad in ons land. Dit eerste natuurpad was een realisatie van
het Groenkomitee. Het kollege
trok zich uit de slag door te beweren dat men niet op de hoogte was van dit bezoek.

Gemeenteraadslid
Paul
Martens : Bergstr. 21, elke zaterdag
van 10 tot 12 u. en na tel. afspraak
Tel. 30.89.11.

KOUTERBAAN
Bij de minste neerslag staat
de Kouterbaan (Heusden) op vele
plaatsen onder water. Men kan
er soms zijn huis niet meer bereiken zonder voetbad. Vorige
week was het erbarmelijk. Reeds
verscheidene malen kwamen er
bij het gemeentebestuur klachten
binnen van ontevreden inwoners.
Tevergeefs echter. Men doet
niets.
Gemeenteraadslid
Koen
Van Meenen zal daarover interpelleren in e.k. gemeenteraadszitting.

Gemeenteraadslid
Julien
De
Sutter : Kardinaal Mercierlaan 1,
Melle-Vogelhoek, ontvangt elke
dinsdag van 20 tot 22 u.

IVIEETJESLAND
VASTHOUDEN
Speciale steun wordt gevraagd
voor het bal op 12 oktober van
VU-Waarschoot. Ten gevolge van
velerlei akties is de kas van deze
aktieve
afdeling
leeggeraakt.
Daarbij komt nog de konkurrentie
van het KWB-feest op dezelfde
avond.
MERELBEKE
SOC. DIENSTBETOON
Prov. raadslid Georges Van Gijsegem : ten huize, Gaversestwg
335, elke dinsdag van 20 tot 21
u. Tel. 30.78.99.
Gemeenteraadslid Robert Gijselinck : elke dinsdag van 19 tot
21 u. en na tel. afspraak. Tel.
30.87.43.

VU-ARR. RAAD WAARSCHUWT CVP-ST-NIKLAAS
De arr. raad van de Volksunie stelt bij motie dd. 24 sept. jl. vast dat
de problemen van de Polder en de Linkerschelde-oever door de laatste
regering schromelijk werden verwaarloosd.
De Volksunie kan geen genoegen nemen met de wijze waarop minister
Chabert de toekomst van ons Linkerschelde-oever gebied meent te
moeten aanpakken ; de minister meent de problemen van de Wase
Polders te kunnen beschouwen als een interne CVP-aangelegenheid,
want alie andere politieke strekkingen worden uit het gesprek geweerd.
De Volksunie waarschuwt de CVP van het Waasland voor de annexatiepogingen van Antwerpse CVP-mandatarissen en vraagt zich af bij
welke CVP de heer Chabert zal aansluiten.
De Volksunieparlementsleden drukken hun bereidheid uit om deel te
nemen aan werkvergaderingen waar heel het Waasland behoorlijk vertegenwoordigd is. Aangezien zij daarbij worden uitgesloten zullen zij
ook niet aan de recepties deelnemen die na de vergaderingen worden
aangeboden.

KOO-afgev. Paul De Corte :
Kloosterstr. 79, alle werkdagen
na 19 u.

KOO-afgev. Godelieve Van Loo:
iDriesstr. 61 te Melle-Centrum
ontvangt alle dagen.
MOORSEL
DIENSTBETOON
Bij Pieter Pots, Raadgeverstr.
18, elke voormiddag van 8 tot 12
u. en elke zaterdag en zondag de
ganse dag sociale zitdag.
OOSTAKKER
SOC. DIENSTBETOON
Morgen zondag 6 oktober vanaf 11 u. in 't Smisken. Volksvert.
Frans Baert is steeds tot hulp
bereid voor het oplossen van allerlei problemen : belastingen,
militie, bouwtoelagen, pensioenen
enz.
Indien datum of uur niet passen of zo u zich niet kunt verplaatsen, kunt u gerust kontakt
opnemen met : mevr. dr W. De
Pillecijn-Geers Olga, Holstr. 51,
tel. 51.00.99 ; Pol Vanhee, Groenstr. 119, tel. 51.02.88 ; André Van
den Berghe, Eksaarderijweg 88,
tel. 51.18.41.
20 JAAR VOLKSUNIE
Het bestuur heeft enkele toegangstiketten in voorraad. Neem
kontakt op met de sekretaris. Doe
het nu I
LEDENWERVING
ABONNEMENTEN « WIJ »
Ken je familieleden of vrienden die interesse hebben om lid
te worden of een abonnement te
nemen, geef hun namen en adressen door aan het sekretariaat.
Wil je ons helpen, ga een avond
mee op huisbezoek.
WICHELEN
TENTOONSTELLING
Wichelen
organiseerde
een
tentoonstelling van kunstwerken,
schilderijen, pentekeningen
en
houtsnijwerk In het mooie kader
van het oud gemeentehuis.
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OKTOBER
5. Brugge : Mosselfestijn VOK, 21 u., in Breydelhof. Inschr.
aan 120 fr. per persoon bij de uitbater van het Breydelhof
vóór 2 oktober.
10. Zeebrugge-Lissewege-Dudzele : Algemene ledenvergadering in vergaderzaal van spijshuis « Monaca », Baron de Maerelaan 22, Zeebrugge. Aanvang : 20 u. 30. Guido Van In zal
in ons midden zijn.
11. Roeselare : Vlaamse Vrouwen : grote samenkomst met
koude schotel in zaal St-MIchiel om 20 u. Spreker : Paul Martens, hoofdredakteur van « Wij ». Inschr. bij mevr. F. Allewaert-Spillebeen of bij bestuursleden.
11. Brugge (Kern) : Leuridan-avond in de bovenzaal van het
Breydelhof om 20 u. 30.
12. Kortrijk : Bierfeest in lokaal « 1302 » om 20 u. Toegang :
60 fr. (bierpot gratis).
15. Kortrijk : Voordrachtavond « Wegwijs op het gerechtshof » door adv. De Schaepdrijver, in « 1302 », om 20 u.
19. Ichtegem : St-Maartensbai. Zaal De Engel om 20 u. 30.
NOVEMBER
9. Tielt : Herfstbal. Vlaamse Vriendenkring. Zaal Movy. Toegangsprijs : 50 fr. Reservatie : 25 fr. bij Juul Vande Walle,
tel. 40.13.18.
11. Kortrijk : Nationale amnestiebetoging ingericht door VOSKortrijk. Verzamelen om 16 u. op het Stationsplein.
23. Middelkerke : Gezellig samenzijn.
DECEMBER
15. Middelkerke : Jaarlijks kinderfeest met poppenkast.

DienscB€coon
Volksvertegenwoordiger F. BAERT
5 OKTOBER :
DEINZE : caéf Rossbrau, Markt, van 10 tot 10u30.
GENT : Koningin Astridlaan 123, van lluSO tot 12u30.
6 OKTOBER :
OOSTAKKER : 't Smisken, Oostakker-Lourdes, om 11u.
GENT : bij Karel Rigo, Peerstr. 129, om 20u.
7 OKTOBER :
VURSTE : bij Roger Van Gyseghem, Wannegatstr. 1, om 21u.

Senator E. DE FACQ
14 OKTOBER :
GENT : Oranjeberg 19 (3e verdieping), 9 tot 12u.

Senator VAN OOTEGHEiU
10 OKTOBER :
HEUSDEN : VU-sekr., Dorpsl. 17, van 20 tot 21u.

WIJ in D^ |/OLK9Uhie
Senator E. DE FACQ

WEST-VLAANDEREN
BLANKENBERGE
DIENSTBETOON
Zich wenden tot gemeenteraadslid Jef Fryns, de Smet de
Nayerlaan 78, tel. 050/41.22.39 of
tot H. Van Rijssel, KOO-lid, K.
Boudewijnl. 25, tel. 050/41.12.01.
BRUGGE (Arr.)
GEWESTPLAN BRUGGE-OOST.
KUST NOG TER INZAGE
De arr. raadsvergadering van
27 september j l . en de eerste iedenbespreking op zaterdagvoormiddag over het gewestplan, kenden een verdiende belangstelling.
Daarom gaan we nog door met
dit initiatief tot de periode van
openbaar onderzoek afgesloten
wordt op 2 november e.k., en wel
elke zaterdagvoormiddag van 11
tot 12 u. 30 in het Breydelhof,
Suveestr. 2 te Brugge (bij de Vismarkt), alwaar u de plannen kunt
inzien, uitleg vragen en opmerkingen laten noteren. (Maak tevens
van deze gelegenheid gebruik
om het prachtig vernieuwde en
thans zeer gezellige Breydelhof
een blik te gunnen). Elke burger
mag ook zijn opmerkingen over
het gewestplan rechtstreeks aan
de heer goeverneur van de prov.
West-Vlaanderen te Brugge sturen. Graag kopij aan één onzer
mandatarissen, die hier bij het
advies van hun gemeente eveneens rekening zullen houden.
lEPER
VUJO
Nekka '74 : Naar dit grootse
kleinkunstfestival wordt er een
bus ingelegd vanuit leper naar
het Sportpaleis te Antwerpen.
Inschrijven in het lok. Rembrand,
Menenstr. 46 (Menenpoort).
Voortaan worden de VUJO-vergaderingen elke laatste zondag
van de maand gehouden om 11
u. stipt. Belangstellende jongeren kunnen steeds kontakt opnemen met iemand van het bestuur
of op ons sekr. Menenstr. 46.
KOKSIJDE
HUWELIJK
Jan Poelmans en Cecile Dewitte stapten samen in het huwelijksbootje. Felicitaties en goede
vaart.
MENEN
DIENSTBETOON
ledere vrijdag van 20 tot 21 u.
door de gemeenteraadsleden dr
Vanholme en T. Tahon in lokaal
de Beiaard, Kortrijksestr. 3.

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.
VU-OOSTENDE EIST OPEN DEUR
POLITIEK
Na de flinke interpellatie van
raadslid Emiel Van Steenkiste in
de zitting van de Oostendse gemeenteraad van 27 september j l .
betreurde de VU-Oostende de
houding van de burgemeester die
de hele pers en het publiek uit
de zaal deed verwijderen, wat indruist tegen het reglement. Het
schepenkollege
ontwijkt
een
grondig debat, op vele vragen
van de interpellant kwam geen
antwoord. De VU-Oostende verwacht dan ook tegen einde oktober een nieuwe openbare zitting,
gewijd aan dit belangrijk onderwerp.
Inzake de verlenging van de
startbaan van het vliegveld van
Middelkerke stelt de VU vast
dat voor- en tegenstanders waardevolle argumenten naar voor
brengen doch ze betreurt de onstentenis van een ernstige studie over geluidshinder het welzijn van te onteigenen landbouwers en andere personen enz. Ze
dringt derhalve op een wetenschappelijke aanpak aan. De VUOostende dringt aan op stopzetting der werken tot klaarheid is
geschapen en waarschuwt tot
slot tegen alle persoonlijke belangen.
OOSTENDE-VUURTOREN
2de HERFSTTOCHT
DER NOORDZEE
Onze op zondag 22 september
ingerichte wandeltocht kende een
groot sukses. Ondanks de regen
en de weinig rooskleurig weerberichten namen toch 252 wandelaars deel aan een van de vier
verschillende
wandelafstanden.
Iedereen was tevreden, en we
beloven toekomend jaar nog beter. We danken alle deelnemers
en medewerkers heel hartelijk en
in het bijzonder onze volksvertegenwoordigers, prov. raadslid en
gemeenteraadsleden
voor
hun
mooie sporttrofeeën die ze ons
schonken. Ook de schenkers van

andere prijzen worden ten zeerste bedankt. Wie de tocht niet
kon meemaken op 22 september
krijgt de kans morgen 6 oktober.
Op deze dag wandelen de inrichters de wandeling zelf. Liefhebbers kunnen altijd meedoen. Zelfde medaille voor de deelnemers.
Inschrijving vanaf 9 u. 30 in café
Romy, hoek Voorhavenlaan en
Vingerlingstr., Oostende.
OOSTENDE
GEMEENTERAAD
Tijdens de jongste gemeenteraad interpelleerde Miei Vansteenkiste, i.p.v. de weerhouden
fraktieleider over de verlenging
van de startbaan van de luchthaven. De burgemeester omzeilde
het debat door de zaal te doen
ontruimen, vooral toen bleek dat
schepen Dumarey met zijn poging tot antwoorden de zaak helemaal voor het kollege ging bederven. Zie hierover onze motie.
Kris Lambert verdedigde een motie tegen kerncentrales aan de
kust. Ook hier wilde Piers niet
op ingaan. Op aandringen van
Lambert werd dan toch beloofd
deze aangelegenheid in de kommissie te behandelen.
OOSTKAMP
DIENSTBETOON MEVR. MOLLET
Zaterdag 28 september van 10
tot 11 u., Lege Weg 169.
ROESELARE
DIENSTBETOON
Mevr. Annie Pottie-Kindt, prov.
raadslid : elke maandag van 14
tot 16 u. of op afspraak. Kasteeldreef 2, Roeselare, tel. : 0 5 1 /
20.41.68.
ST-IDESBALD
HERSTELLING ZEEDIJK
Binnenkort zal overgegaan worden tot het herstellen van de bedreigde dijkglooiïng. Zand zal worden aangevoerd en beplantingen
aangevracht. Dank aan de VUvolksvert.
Vandemeulebroucke
en Vansteenkiste. Hun tussenkomsten waren niet vruchteloos.
WERVIK
VLAAMS ZIEKENFONDS
WEST-FLANDRIA
Wervik : zaterdag 28 september
van 10 tot 11 u. bij Coudyzer Maurits, Magdalenastr. 75.
Afgevaardigde : Jef Claeys, Ten
Brielenlaan 108, Wervik.

5 OKTOBER ;
ST-DENIJS-WESTREM : van 10 tot 11 u., café Pallieter, Kerkstr.
7 OKTOBER :
GENT : van 9 tot 12 u., Oranjeberg 19 (3de verdieping).
10 OKTOBER :
DRONGEN : van 19 tot 20 u., Barbaria, Autostrade.
11 OKTOBER :
GENT : van 9 tot 12 u., Oranjeberg 19 C3de verdieping).
Afspraken op andere dagen tel. via 091/22.64.23 of 091/25.64.91.

Volksvertegenwoordiger Luk VANSTEENKISTE
7 OKTOBER :
LENDELEDE : café Handboog, Plaats, van lluSO tot 13u.
KORTRIJK : café 1302, Burg. Reynaertstr. 9, van 17u30 tot 19u.
WEVELGEM : Vredestr. 10, van 20 tot 21u.
12 OKTOBER
INGOOIGEM
zaal Streuvels, van 16 tot 17u.
WAREGEM
café Weekend, Holstr. 23, van 17u15 tot 18u.
GULLEGEM
café Stadium, Wevelgemstr., van 18u30 tot 19u30.
14 OKTOBER
KORTRIJK : van 17u30 tot 19u : Café 1302, B. Reynaertsstraat 9
WEVELGEM : van 20u tot 21u : Vredestraat 10 (41.43.32).

Volksvertegenwoordiger J. VANDEMEULEBROUCKE
Elke eerste zaterdag van de maand :
DE PANNE : Helvetia, Kerkstr. 32, om 9u30.
WESTENDE : Casino, Essex Scottishlaan, om 10u30.
MIDDELKERKE : Were Di, de Smet de Nayerlaan, om 11u15.
DE HAAN : De Torre, Tramhalte, om 12u15.

Volksvertegenwoordiger E. VANSTEENKISTE
Elke eerste zaterdag van de maand :
VEURNE : De Beurs, Markt, om 9 u.
KIDSMUIDE : Vlaams Huis, IJzerlaan, om lOu.
HOUTHULST : Terrestr. 8, om 11 u.
KORTEMARK : De Speie-Lusthof, Staatsbaan, om 12u.
KOEKELARE : Hertog van Arenberg, Merestr., om 12u30.
ICHTEGEM : Engelstr. 10, om 13u30.
GISTEL : Vaartstr. 3, om 14u30.

Senator VAN IN
TORHOUT : 1ste zaterdag van de maand tussen 9 u. 30 en 10 u. 30 ten
huize van gemeenteraadslid P. Vlieghe, apoteker, Hofstr.

VLAAMSE

ZIEKENKAS

1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON
Zlektevergoedlng voor A R B E I D E R S

BEDIENDEN
ZELFSTANDIGEN
Dagvergoeding Z E L F S T A N D I G E N

LOONTREKKENDEN

ZO€KeRC]CS
Jongeling, 20 j . , met diploma A2
elektronika wenst passende betrekking in de omgeving van Aalst.
Dit in afwachting van eventuele
legerdienst.
Juffrouw, 21 j . , diploma handelsregentaat A6A1 zoekt werk in
onderwijs of industrie, bij voorkeur in de omgeving van Aalst.
Kontakt opnemen met Jan Caudron, tel. 053/70.40.64.
R 129
Tuinier, in bezit van getuigschrift
tuinbouw, zoekt passend werk in
een Vlaamse gemeente.
19-jarige fröbelonderwijzeres uit
Brussel, met ervaring in adoptiewerk en eveneens in het bezit
van einddiploma notenleer, zoekt
passende betrekking bij voorkeur
in het onderwijs.
Juffrouw, 19 j . , uit Kobbegem, diploma kinderverzorgster en stenodaktylo, zoekt een aangepaste betrekking in een hospitaal of kinderdagverblijf.
Licentiate toegepaste ekonomische wetenschappen, spec. Ekonometrie, zoekt aangepaste betrekking in de omgeving van Brussel. Komputer gericht.
Licentiaat scheikunde zoekt passende betrekking. Ervaring : 2
jaar les gegeven in Zaïre.
In verband met al deze betrekkingen schrijf of tel. naar volks-

WIJ 16

vert. Jef Valkeniers, Ninoofsestwg 11, 1750 Schepdaal, tel. 02/
582.32.27.
R 130
Persoon, in het bezit van een diploma van lager middelbaar onderwijs, A2 elektriciteit, B2 elektronika, ervaring kantoorwerk, kan
typen, zoekt aangepaste betrekking in de streek van Tienen, Leuven, Diest of St-Truiden.
Kontakt via sen. R. Vandezande,
Naamsestr. 167, 3000 Leuven, tel.
016/22.84.20.
R 131
Zoeken aangepaste betrekking in
het onderwijs : 2 kleuterleidsters,
1 regentes wetenschappen, 1 monitrice lichamelijke opvoeding en
1 licentiaat Germaanse talen (Engels-Nederlands).
Jonge man, 19 j . , diploma middelbaar onderwijs Grieks-Latijn, zoekt
aangepaste betrekking in de omgeving van Mechelen, Brussel of
Antwerpen.
Jonge moeder, 22 j . , zoekt dringend werk als part-time bediende
in het Mechelse.
Licentiaat politieke en sociale wetenschappen, klaar met legerdienst, zoekt aangepaste betrekking.
Stenotypiste zoekt passende betrekking.
Jonge dame, steno-daktylo, 19 j . ,
diploma lager middelbaar handel
en specialisatie kantoor, zoekt
aangepaste betrekking in het Mechelse.

Jonge man, 18 j . , diploma lager
middelbaar -|- kantooropleiding
sekretariaat-talen Sanderusschool
zoekt aangepaste betrekking.
In verband met al deze betrekkingen kontakt opnemen via Joos
Somers, Liersestwg 11, 2580 StKat.-Waver, tel. 015/21.79.00.
R132
Jongeman, 25 j . , gehuwd, zoekt
vaste betrekking in de streek
Tienen, Leuven, Diest, St-Truiden.
Diploma + gehomologeerd getuigschrift lager middelbaar onderwijs, getuigschrift A2 elektriciteit, diploma B2 elektronika, bezit
ervaring en kennis van allerlei
kantoorwerk.
Kontakt via sen. M. Van Haegendoren, Guido Gezellelaan 63, 3030
Heverlee, tel. 016/22.45.45. R 133
Firma uit Wemmei vraagt hulpmagazijnier,
bediende-boekhouder en jong paar voor hulp in
meubelzaak.
54-jarige
dinamische
Vlaming
zoekt werk in of boven Brussel.
Zich wenden tot Vlaams Centrum
voor Sociaal Dienstbetoon, Merchtemsestwg 28, 1810 Wemmei, tel
479.39.81.
R134
Vlaamse firma van schilder-, behangwerken
en
vloerbekleding
zoekt werk. Zeer betrouwbaar en
zeer goede afwerking. Kontaktdres : Rom De Craen, Kongresstr. 53, 1000 Brussel. Tel. : 02/
217.92.18.
R 135

Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigde.
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander riekenfond*.
Bestendige sekretariaten :
K i p d o r p , 4 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n - T e l . 0 3 1 / 3 2 . 7 3 . 0 5 (21.)
B r a b a n t : E. J a c q m a i n l a a n 1 2 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l
Tel. 02/19.08.64
L i m b u r g : Z u i v e l s t r a a t 9 - Hasselt - T e l . 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7
V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON

Lic. pol. en soc. wetenschappen,
gediplom. RUG, specialisatie persen kommunikatiewetenschappen,
vrij militaire dienst zoekt geschikte betrekking bij voorkeur in sosiale sektor.
Regent wiskunde, vrij van legerdienst, zoekt passende betrekking in het onderwijs, eventueel
interims.
Z.w. tot kamerlid Jaak Vandemeulebroucke, Anjelierenlaan 25, 8400
Oostende, tel. 059/80.04.28. R 136
Zoeken werk :
Jong meisje, licht gehandikapt, lager middelbaar, om met kinderen
om te gaan, of bureau- of winkelwerk.
Elektronisch ir., 21 j .
Sociaal assistente.
Dame, als huishoudster of schoonmaakster, 4 dagen in de week.
Jong meisje, technikus in gisteen voedingsbdrijven.

Gevraagd :
Ir. als werkleider, elektrotechnisch, ervaring op beroepsgebied.
Volle gast loodgieter.
Ernstige bijverdienste, als verzekeraar, voor grote verzekeringsfirma.
Alle inlichtingen bij Huguette De
Bleecker, prov. raadslid, tel. 0 9 1 /
25.64.87, Tolhuislaan 15, 9000
Gent (bellen tussen 18 en 19 u).
R 137
Pas afgestudeerde jong meisje,
17 j . , steno-daktylo zoekt betrekking bereikbaar vanuit Tienen.
Kontakt via sen. M. Van Haegendoren, G. Gezellelaan 63, 3030
Heverlee, tel. 016/22.45.45. R 138
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ANTWERPEN

KAPELLEN - HOEVENEN : Inschr.
bij mevr. Cornells - De Muer,
Berkenlaan 14, Hoevenen.

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 Glaessens
(Mortsel) In kennis te stellen van
het inschrijvingsadres, vertrekplaats en uur, hunner afdeling.

LINT : Eigen vervoer. Kontakt opnemen met Raf Biets, Molenstr.
107, Lint (tel. 55.42.10).

ANTWERPEN : afd. bus. Inschrijven op het sekretariaat, Wetstr.
12, Antwerpen. 100 fr. (inkomkenteken niet inbegrepen].
BERCHEM : afd. bus. inschr. bij
L. Dox, Kemmenbergstr. 37, tel.
30.93.75 of bij A. Filliers, Statiestr. 9, tel. 39.24.28. 140 fr. Inkomkenteken inbegrepen.
BOOM : eigen vervoer. Inschr. bij
Ern. Spillemaeckers, Acacialaan 33
tel. 88.07.72 of bij Ren. Boeynaems, Ontmoetingscentrum NeIe, Antwerpsestr. 378, tel. 88.05.03.
BORGERHOUT : afd. bus. Inschr.
bij mevr. De Coninck, Kard. Cardijnplein 7 (tel. 22.08.06) 100 f r . ;
kinderen 60 fr. Inkomkenteken
niet inbegrepen.
BURCHT
Gilbert
steenweg
kenteken

: afd. bus. Inschrijven
Pollefliet,
Kruibeekse
15, Burcht. 80 fr. Inkomniet inbegrepen.

BORSBEEK : inlicht, bij de bestuursieden.
BRASSCHAAT : adf. bus. inschr.
bij J. Decru, Hanendreef 39 (tel.
51.56.59).
BROECHEM : afd. bus. Inschr. bij
Wim Duys, Abeiebaan 9, tel.
85.53.98. 130 fr. Inkomkenteken
inbegrepen.
EDEGEM : afd. bus.
Gemeenschapscentrum
ken », Drie Eikenstr.
de bestuursleden. 150
kenteken inbegrepen).

inschr. in
« Drie Ei128 en bij
fr. (Inkom-

EKEREN : kontakt opnemen met
afd. sekr., Geestenspoor 72, tel.
41.04.41, of met de bestuursleden.
EMBLEM : afd. bus. Inschrijven
bij voorz. Jan De Zaeger, Rantsestwg 70A, Emblem (tel. 80.39.42).
130 fr. Inkomkenteken inbegrepen.
HEMIKSEM : zie bij Niel-Schelle.
HOBOKEN : afd.'^-bus. Inschr. bij
Jos Van den Nieuwenhof, St^Bernardsestwg 793, tel. 27.28.48 of in
het VI. Nat. Centrum, Staynstr. 85,
tel. 27.72.78.

MERKSEM : afd. bus. Inschr. VI.
Huis Tijl, Bredabaan 298, tel.
45.89.76. 150 fr. Kinderen 100 fr.
Inkomkenteken inbegrepen.
MOL : afd. bus. Inschr. bij Suzanne Meynen, Beekstr. 22, tel.
31.23.20.
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. ; inkomkenteken 50 fr.
niet inbegrepen.
NIEL-SCHELLE : Inschr. bij Luc
Deheusch, Aug. Vermeylenstr. 5,
Niel (tel. 88.32.55) en bij de bestuursleden. 130 fr. Inkomkenteken inbegrepen.
St-JOB IN 'T GOOR : afd. bus.
Inschr. bij E. Pierie, Campinaweg
4 (tel. 63.14.94) vertrek 13 u. aan
het Kruispunt. 125 fr.
TURNHOUT : afd. bus. Om onze
vrienden van de omgeving en
Noorderkempen ten dienste te
zijn zal deze bus vanuit Turnhout
omrijden langs Vosselaar, Beerse,
Merksplas, Rijkevorsel en Hoogstraten. Prijs (inkomkenteken inbegrepen) : volwassenen 200 fr.,
jongeren beneden 16 jaar, 150 fr.
Inschr. bij de bestuursleden (betalen bij inschrijving).
RANST : afd. bus. Inschr. bij mevr.
De Nijs-Leysen, St-Antoniusstr.
33, tel. 85.60.12. 130 fr. Inkomkenteken inbegrepen.RUMST : eigen vervoer. Kontakt
opnemen met Leo Marckx, Tuinwijk 89.
WILRIJK : afd. bus. Inschr. bij
mevr. M. Damen-Segers, Koolhofstr. 4, tel. 28.15.17. 130 fr. Inkomkenteken inbegrepen.
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). 130 fr. Inkomkenteken
inbegrepen.
WOMMELGEM : afd. bus. Inschr.
Welkomstr. 116, tel. 53.86.68. 130
fr. Inkomkenteken inbegrepen.
ZWIJNDRECHT : afd. bus. Inschr.
in het Vlaams Huis bij Piet Severins, Polderstr. 15.
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BEKKEVOORT : Rik Costermans,
Oude Tiensebaan 47, tel. 016/
63.47.18.
DIEST : Staf Schellens, Halensebaan 110B, tel. 013/33.20.55.
MOLENSTEDE : André Peeters,
Diesterestr. 24, tel. 013/33.14.86.
SCHERPENHEUVEL : André Crabbé, Heidestr. 55.
TESTELT : André Van Aelst, Tuinbodeweg 21, Zichem (Okselaar).
ZICHEM : Jan Biesemaans, Averwijk 11, tel. 013/77.20.09.
Sluiting van de inschrijvingslijst
op zondag 27 oktober, of vroeger
indien de voorraad kaarten uitgeput is.
HEKELGEM : afd. bus voor de gemeenten Teralfene en Essene.
Inschrijven bij Dirk van Goethem, Frieda Verhavert, Arthur
De Schrijver, Willy De Wilde, Fil.
Claes. 100 fr. (bus en herkenningsteken). Vertrek : EssenePost 13u15, Essene-kerk 13u20,
Teralfene-Natekenshof 13u10, Affligem-Vijfhoek 13u25, Oud-Zandtapijt 13u30 stipt.
ARR. LEUVEN : Ons opzet in het
arr. Leuven is met minstens 600
vrienden naar Gent te trekken.
Per kanton werden verantwoordelijke personen aangesteld. Bij h^n,
kunnen alle mogelijke inlichtingen
verkregen worden.
KANT. AARSCHOT : Guido Discart
Steystr. 135, Aarschot, tel. 016/
56.76.04.
KANT. HAACHT : Robert Ceuppens, Beverlaak 22, Werchter, tel.
016/60.02.29.
KANT. DIEST : Willy Somers, Klappijstr. 55, Molenstede, tel. 013/
33.26.69.
KANT. LEUVEN NOORD : Rik de
Deken, O-L-Vrouwplein 91, Herent
tel. 016/22.96.77.
KANT. LEUVEN ZUID : Joris Depré, Brusselsestwg 22^, Tervuren.
KANT. TIENEN : Elsie De Raedt,
M. Noestr. 21, Oud-Heverlee, tel.
016/47.77.73.
KANT. GLABBEEK : Roger Lenaerts, Halensestr. 37, Hoeleden,
tel. 016/77.76.61.
KANT. ZOUTLEEUW + LANDEN :
Willem Laroy, Stationstr. 38, Zoutleeuw, tel. 011/78,96.53.
LEUVENSE AGGLOM. : Paul Toilet, Zwaluwenlaan 2, Heverlee.

HOVE : afd. bus. Inschr. bij J. Op
de Becq, Groenstr. 27, tel. 55.54.17
en W. Noilet, Wouwstr. 82, tel.
55.65.46. 75 fr. (kenteken niet inbegrepen). (40 fr. vanaf 3de familielid).
KONTICH : afd. bus. Inschr. in
lok. Alcazar, Mechelsestwg 22, of
bij Luc Defossé, Keizershoek 210,
Mon Van den Hauwe, IJzermaalberg 29 of Ferre De Beukelaer,
Kosterijstr. 6. 75 fr. (inkomkenteken niet inbegrepen). (40 fr. vanaf 3de familielid).

DIEST (Kant.) : kenteken : 50 fr.
(telt als toegangskaart) ; Autobus : 120 fr., kinderen onder de
12 jaar 80 fr.

BRABANT
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.
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LIEDEKERKE : afd. bus. Inschr.
bij alle bestuursleden of In VI.
sociaal centrum, Opperstr. 168.
Bus en Inkomkenteken 100 fr,
MECHELEN (Arr.) : Vanaf volgende week zullen op deze plaats
alle gegevens van de verschillende afdelingsbussen staan. Een 10tal bussen zijn in planning. De afdelingssekretarissen worden verzocht zo vlug mogelijk alle gegevens door te sturen naar Emiel
Vanlangendonck, Clemenceaustr.
59, 2580 St-Katelijne-Waver, tel.
015/21.66.12.
TERALFENE : zie Hekelgem.
VILVOORDE : afd. bus. Inschrijven bij alle bestuursleden.
SCHEPDAAL - ST-MARTENS-LENNIK - WAMBEEK : de afd. zorgt
voor de reis. Reis en toegang
zijn gratis voor alle leden. Vertrek per bus om 13 u. Nadere gegevens volgen. Inl. en inschr. bij
de bestuursleden of opbellen :
Klaartje Allaert, tel. 582.23.54 of
Armand Billooye, tel. 532.58.50.

LIMBURG
KANT. BREE : J. Gabriels laat weten dat de afdelingen uit zijn kanton die een bus organiseren hem
dit moeten laten weten (tel. 011/
46.22.90) om deze optimaal te
kunnen laten volzetten.
BERINGEN : afd. bus met afd.
Heusden-Koersel. Inschr. bij bestuursleden.
EIGENBILZEN : afd. bus. Vertrek
9 u. Middag : ontvangst door afd.
Merelbeke. Inschr. Jan Appermans en Lucien Smeets, 200 fr.
(reis, inkomkenteken en middagmaal).
GENK : Inschr. bij Jan Roux (tel.
35.25.04) of via één van de bestuursleden
of
mandatarissen.
Vertrek : 8 u. 30, verbroedering
Ertvelde, geleid bezoek, gratis
eetmaal ; 's namiddags naar Gent.
Autobus : 200 fr. per gezin.
HASSELT : afd. bus met Kuringen, Zonhoven. Inschf. bij bestuursleden.
HOUTHALEN-HELCHTEREN : afd.
bus. Inschr. bij voorz. Jan Lem•mens, Oplingstr. 42, Houthalen,
tel. 011/53.30.51.
ST-TRUIDEN : afd. bus of eigen
vervoer. Inl. bij Urbaan Driljeux,
St-Truiden en Marcel Bessemans,
Duras.

GRIMBERGEN - STROMBEEK - BEIGEM - HUMBEEK : afd. bus. Inschr.
bij onze bestuursleden of op het
sekretariaat, Hauwaerts F, tel.
251.56.77. Prijs : 150 fr. (bus en
herkenningsteken inbegr.).
JETTE-GANSHOREN-KOEKELBERG:
afd. bus. Wij brengen u gratis
naar Gent. 50 fr. (herkenningsteken). Inschr. bij Van Mieghem R.,
426.00.97 en bij Hauwaerts F.,
251.56.77.

derhasselt ; 2. Geraardsbergen,
Zandbergen ; 3. Denderhoutem ;
4. Zottegem, Herzele, Burst, Heldergem, Aaigem ; 5. Erembodegem-Centrum, Erembodegem-Terjoden ; 6. Kerksken, Haaltert ;
7. Mere, Erpe, Nieuwerkerken ;
8. Ninove ; 9. Denderleeuw, Welle ; 10. Herdersem, Moorsel,
Baardegem,
Meldert,
DenderWest, Lede. Nadere inlichtingen
volgen.
DENDERLEEUW : Herkenningskentekens bij gemeenteraadslid
Wi If ried De Metsenaere.
MERELBEKE : Herkenningskentekens bij F. De Corte, Kloosterstraat 79 (tel. 30.94.93) tussen
19 en 20 uur.
ST-NIKLAAS : afd. bus. 130 fr.
Inkomkenteken inbegrepen. Storten op prk 000-0017490-30 van Willy Toté, Verbindingsstr. 20, St-Niklaas, tel. 76.87.43. Vertrek om 14
u. aan het stadhuis.
SCHOONAARDE : afd. bus. Inschr.
bij Triest Albert, Vrankrijkstr. ;
Willems Willem, Hoek 6 ; Pauwels Jan, Brugstr. ; Erik Roels,
Nijverheidsstr. ; Hugo Van den
Abbeele, Eegene ; Herman Van
den Abbeele, Losweg 11, waar
men aff. kan krijgen.

WEST-VLAANDEREN
BRUGGE (Arr.) : ofwel met autocars, die bij voldoende inschrijvingen vertrekken uit verscheidene hoeken van ons arr. Prijs : 50
fr. voor volwassenen en 30 fr.
voor kinderen tot 14 j . Inschr. :
Breydelhof te Brugge, uw afdelingsbesturen of op het arr. sekr.
l/Vitte Beerstr. 31, St-Andries-Brugge (tel. 31.67.12). Inschr. en betaling tegen 25 okt. Vertrek : overal kort na de middag (wordt nog
medegedeeld) ; ofwel met personenwagens, verzamelen om 13
u. op de Ringlaan tussen Katelijnepoort en Gentpoort te Brugge.
ASSEBROEK : de inkomtekens liggen klaar bij de bestuursleden
waar ook inlichtingen.
BLANKENBERGE : afd. bus. Inl.
bij V.O xjcoiuursieden. Meer gegevens volgen.
ICHTEGEM : afd. bus. Inlichtingen volgen.
IZEGEM : afd. bus
alle bestuursleden.

Inschr.

bij

KOKSIJDE : afd. bus. Inschr. bij
Jef Deman, Kon. Baan 307. Prijs:
160 fr. (bus -f- toegang). Vertrek
rond 13 u.

OOST-VLAANDEREN

MENEN : afd. bus. Inschr. bij bestuursleden of bij voorz. St. Taccoen, Kortrijksestr. 338 (tel. :
51.36.06).

AALST (Arr.) : Het arr. bestuur,
in samenwerking met de afdeIngsbesturen, heeft volgende bussen ingelegd : 1. Aspelare, Ne-

WERVIK : afd. bus. Inschr. bIJ
bestuursleden. 150 fr., bus en inkomkenteken inbegrepen.
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GOLD
Sinds zijn eerste wankele stappen op het pad der beschaving
heeft de glans van het goud de
mens betoverd. Hij heeft ervoor
gemoord, geplunderd, bedrog gepleegd en gevochten. In onze dagen wordt een groot deel van het
goud ontgonnen in de rotsige
bodem
van
Zuid-Afrika.
Een
enorm legertje mannen voert elke dag een verwoede strijd, kilometers onder het aardoppervlak,
om het kostbare erts aan het
daglicht prijs te geven.
De roman « Gold mine » van de
Zuid-Afrikaan Wilbur Smith is
gesitueerd rond en in een dergelijke goudmijn. Kineast Peter
Hunt, die betrokken was bij elke
James Bond-film, voerde de regie
van de verfilming.
De prent begint met een spektakulaire instorting in de goudmijn.
Exploitatieleider
in de ondergrond is ingenieur Rod Slater

(Roger Moore). Het verloop van
de film toont ons hoe Slater het
Instrument wordt van een groep
misdadige maar machtige mannen, die het plan hebben opgevat het hele goudveld te vernietigen. Op die manier willen ze de
goudmarkt van de ganse wereld
doen springen in hun eigen voordeel. Het lokaas in de val, die
voor Slater werd opengezet, is
Terry (Susannah York). Haar man,
Manfred Steyner, is de schoonzoon van Hischfeld, eigenaar van
de goudmijn. Manfred maakt deel
uit van de geldmafia. Slater, het
nietsvermoedend slachtoffer, gaat
van Terry houden en zij van hem
(haar man heeft te veel oog voor
het gouden mammon om nog aandacht aan haar te kunnen besteden). Zoals het bij dergelijke aktiefilms past, eindigt de film op
een happy-end, maar pas na een
tweede spektakuiaire ramp, nl.
een overstroming.
« Gold » is louter onspannende
kinema, aanbevolen aan wie er

zomaar eens uit wil zijn. Dit is
de enige pretentie van Peter
Hunt, en als dusdanig is zijn
film dan ook geslaagd te noemen.
Alle mogelijke ingrediënten werden hiertoe aangewend : aktie,
suspense, verrassingen,
avontuur, romantiek en zelfs wat humor en ironie. In de rand wordt
ook het negerprobleem in ZuidAfrika even aangepakt, maar aangezien maatschappijkritiek of sociale problematiek niet tot de opzet van de film behoorden, wordt
er wel voor gezorgd dat hier vlug
over heen gegaan wordt.
Peter Hunt geeft als kineast
blijk van technische vakmanschap, althans in het genre van
de aktiefilm. Ook akteur Roger
Moore houdt het bij dit genre
(en hij geeft trouwens toe dat
hij andere genres als bvb. de
psychologische film niet zou aankunnen). Na « The Saint », « The
Persuaders » en de James Bondfilm « Live and Let Die » betekende « Gold » voor hem een
gouden rol. Naast hem zorgen
Susannah
York,
Oscar-winnaar
Ray Milland, Bradford Dillmann
en John Gielgud voor een vlotte
vertolking.
HILDE DEKEYSER
Roger Moore als Rod Slater, exploitatieleider in de or)dergrond. Rechts
Sabela als ploegbaas « Big King ».

EMIVIANUELLE

Momenteel laten vele aangekondigde nieuwe films op zich wachten. Een sensatiefilm als « The
Exorcist » dreigt steeds andere,
nochtans interessantere films in
de schaduw te zetten. Vandaar
dat de distributeurs wellicht liever de storm rond deze prent wat
laten afluwen.
We maken van deze gelegenheid
gebruik om het even te hebben
over een film die reeds verschillende weken te Brussel loopt.^nl.
« Emmanuelle ». Normaal gezTen
zouden we deze film geen bespreking waard achten, was het
niet dat hij typisch is voor een
bepaalde trend in het huidige
bioskoopwereldje.
« Emmanuelle > is nl. aangekondigd als « de
langste streling in de Franse
film ». Het is geen porno (maar
aangezien niets nog verboden is,
bestaat het woord porno eigenJ i j k niet meer), geen seksfilm,
geen perverse film, het is gewoon een erotische film. Een film
ook met een artistiek sausje erover en die niet te zien is in één
van die gespecialiseerde sekszaaltjes maar wel in bioskopen
waar men als burger kan binnenstappen zonder zijn gezicht te
verliezen. En « Emmanuelle » is
slechts één van die vele « erotische films » die de laatste tijd
onze grote bioskopen overspoelen en die dat wellicht in de komende maanden nog zullen doen.
Op zichzelf heb ik er niet zo veel
op tegen, was het niet dat daardoor andere, betere films uit de
bioskopen verdrongen worden.
Wanneer bvb. een film als « Pri-

véclüb voor doorwinterde koppels » gedurende zowat 17 we' ken in een Gentse zaal loopt, dan
betekent dit meteen dat 17 weken lang geen andere film daar
een kans krijgt. Maar het publiek
krijgt wat het wil, aldus de distributeurs en bioskoopuitbaters...
« Emmanuelle » van Just Jaeckin
is een film over seks als remedie
tegen verveling en vooral als
middel tot emancipatie, tot volwassen-worden.
De prent is gebaseerd op de
(autobiografische ?) roman van
Emmanuelle Arsan en speelt zich
af in de omgeving van Bangkok.
Emmanuelle is de vrouw van een
diplomaat en net als alle andere
vrouwen van diplomaten verveelt
ze zich. Aanvankelijk gelooft ze
nog in echtelijke trouw, maar
de andere vrouwen maken haar
vlug duidelijk dat zoiets in Bangkok niet bestaat : de opdringerige
Marie-Ange initieert haar in het
masturberen, de lesbische Ariane
leert haar ook een lesje en met
Bee beleeft Emmanelle haar eerste lesbische verhouding. Maar
hier gaat Emmanuelle weer de
verkeerde weg op, want erotiek
en seks hebben niets te maken
met menselijke gevoelens als
liefde, genegenheid en tederheid,
Aldus toch Mario, de oudere man
die Emmanuelle voorgoed zal ontvoogden.
Deze Mario kan het allemaal wel
goed zeggen, maar ondertussen
staat hij met een sadistisch en
voyeuristisch genoegen te kijken
naar wat andere mannen met Emmanuelle uitrichten. Het einde
van de film suggereert dat een
nieuwe Emmanuelle, totaal geëmancipeerd en bevrijd van alle
taboes, nu geboren Is.

Op de keper beschouwd is « Emmanuelle » niet zo gewaagd als
je vanuit de publiciteit zou verwachten. Er wordt natuurlijk veel
gesuggereerd, maar je krijgt bijna uitsluitend vrouwelijk bloot te
zien en dat dan nog door een
waas van esteterige fotografie
en ais artistiek bedoelde onscherpe beelden. De dialogen
bieden ook maar weinig aan de
op erotiek beluste kijkers, want
ze zijn onvoorstelbaar literair en
hol.
Voor de hoofdaktrice Sylvia Kristel, momenteel levend met Hugo
Claus, zal deze film wel een suksesvolle stap zijn in het filmwereldje. Ze verklaarde echter in de
toekomst niet meer in dergelijke
films te willen optreden omdat
het haar genre niet is. Maar intussen heeft ze toch maar haar
naam gemaakt !
Naar ik vernam begrijpt men in
Amerika de Franse reakties n.a.v.
« Emmanuelle » niet. Maar in
Amerika heeft men intussen dan
ook heel wat gewaagdere en realistischer verfilmingen te zien gekregen, zodat men « Emmanuelle » daar helemaal niet sexy
meer vindt. Ik denk hierbij aan
« Deep Throat • of « Behind the
Green Door » en ook aan « Contes immoraux » van Borowzyk en
« Sweet Movie » van Makavejev.
Of deze films ooit op ons publiek
zullen worden losgelaten is vrij
twijfelachtig, want zelfs in Amerika reageerde men tegen de
vloed van seksfilms die daar de
bioskopen overstromen. Reageert
men ook wel eens tegen geweldfilms ?

HILDE DEKEYSER

TIENDE
NATIONAAL FESTIVAL
VAN DE BELGISCHE FILM
Van 10 tot 19 oktober vindt dit
jaar het tiende Nationaal Festival
van de Belgische film plaats, en
dit voor de eerste maal te Brussel (Passage 44). De eerste acht
festivals gingen door te Antwerpen, het negende te KnokkeHeist. Ditmaal is Brussel aan de
beurt, doch bovendien zijn er tevens voorstellingen van enkele
films voorzien in de Vlaamse en
Waalse provincies, hetzij als inleiding vóór de vertoningen in de
hoofdstad, hetzij in aansluiting
hierop. Zo krijgt het festival op
23 augustus reeds een voorpremière in het Casino te Knokke,
met de voorstelling van Patrick
Ie Bons « Salut en de kost ».
Het opzet van dit festival wordt
door de inrichters als volgt omschreven : gezien in het licht van
de kwantitatieve en kwalitatieve

expansie van de Belgische film
(bioskoopen
televisie-),
de
nieuwste realisaties de revue laten passeren, een ontmoetingsoord scheppen voor de beroepsmensen en de « konsumenten »,
die zich bewust zijn van het sociaal-kultureel belang van het
« medium », de nationale produktie en de nationale en internationale
verspreiding
stimuleren.
Voor wat dit laatste betreft wordt
dit jaar ook voor het eerst een
« Markt van de Belgische Film »
ingeschakeld.
We hopen dat het onthaal van de
Vlamingen beter zal zijn dan op
het Festival van Brussel 74 in
dezelfde Passage 44. Gezien de
franstalige mentaliteit van het
Brusselse biogkoopwereldje, vrees
ik bij elk nationaal filmgebeuren
in onze hoofdstad dat het voor
de Vlamingen wel weer « la
même chose » zal zijn. Hopelijk
is mijn vrees dit keer ongegrond.
(hd)

^ILIYIS
Zaterdag 5 oktober — RTB
DE GRILLEN VAN MARIE (Les caprices de Marie) (1969)
Geestige, ontspannende film van Philippe de Broca, waarin de schuchtere liefde van een dorpsonderwijzer het uiteindelijk haalt op de
stormachtige verliefdheid van een Amerikaanse miljonair. Philippe
Noiret en Marthe Keiler genoten blijkbaar zelf van hun soms dolle,
soms idyllische spel.
Zaterdag 5 oktober — BRT (nam.)
DE VADER VAN DE BRUID (The Father of the Bride) (1950)
Een komedie, licht sociaal getint, die wel even de spot drijft met de
grootdoenerij en gewoontes van de Amerikaanse « middle class »
burgerij. Film van Vincente Minnelli, met Spencer Tracy, Elisabeth
Taylor, e.a.
Maandag 7 oktober — BRT
DE ZANDRIDDER (The Sandpiper) (1965)
Psychologisch drama van Vincente Minnelli, waarin een man na een
buitenechtelijke verhouding uiteindelijk terugkeert naar zijn vrouw.
Vrij mager gegeven en verzorgde maar konventionele verfilming. Goed
spel van Richard Burton, Elisabeth Taylor en Eva-Marie Saint.
Donderdag 10 oktober — RTB
DE BRIEF VAN HET KREMLIN (The Kremlin Letter) (1970)
Topzware spionage-verfilming van John Huston, met onhandige langdradigheden. Vedetten als Max von Sydow, Patrick O'Neal en Orson
Welles weten de film ook niet te redden van de banaliteit.

Emmanuelle en haar vriendin aan het begin van hun
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romance.

Vrijdag 11 oktober — BRT
ANA EN DE WOLVEN (Ana y los Lobos) (1972)
Film die een Bunueliaanse visie geeft op het Spanje van Franco,
waarin kerk, leger en kapitaal een korrupt diktatoriaal regime overeind houden. De film drukt dit uit door een erg symbolische, maar
ook briljant uitgebeelde geschiedenis van een jong meisje dat het
slachtoffer wordt van de drie gebroeders bij wie ze In dienst is. Film
van de Spaanse kineast Carlos Saura, met in de hoofdrol Geraldine
Chaplin (dochter van Charlie). De manifestatie Film International te
Antwerpen buiten beschouwing gelaten, Is deze voorstelling op de
BRT een première voor Belgié.

5 OKTOBER 1974
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LUK SAFFLOER : « ZONDERMEER »
Een viertal jaren geleden bracht Luk Saffloer zijn eerste elpee uit. Deze deed nog
onwillekeurig aan Miei Cools denken, die
trouwens Luk Saffloer in K.K.-70 lanceerde. Toch betekende zijn debuut-elpee
reeds een oorspronkelijk geluid in ons
chansonwereldje.
Sindsdien liep Luk drie jaar lang met
nieuwe liedjes zowat alle platenfirma's
af, die het echter kommercieel niet zagen zitten. Tot hij bij Decca, Fonior (de
platenfirma van Ivan Heylen en Vuile
Mong] terecht kwam, waar men hem
wel een kans gaf. Een grote kans zelfs,
want hij kreeg van de producer helemaal
de vrije hand. Voor de opnamen liet Luk
Saffloer zich omringen door bekwame
mensen als Raymond Van Het Groenewoud, Jean-Marie Aerts, Jean-Luc Van
Lommei, en ook door mensen van de formatie waar hij mee optreedt, nl. Huib
Billiet en Mio Polet.
Het resultaat is een vrij sterke plaat, dit
zowel muzikaal als tekstueel. De impakt
van de teksten is groot en een pluspunt
is dat ze konkreter, helderder en dus toegankelijker geworden zijn in vergelijking
met Saffloers eerste liedjes. In het oog
springende temata zijn : ntenselijke relaties, liefde, eenzaamheid. Een te weinig
gekend lied op zijn eerste elpee was
« Vlaanderen », dat klein stukje grond
waar een volk van stille knechten leeft.
In dit lied had Luk het reeds over het
overzeese spook, de Amerikaanse industrie. Op zijn tweede elpee wijdt hij een
gans lied aan « De nieuwe wereld >
overzee, die in zijn korte geschiedenis
nog niet zoveel fraais heeft verwezenlijkt. Verder ontbreken ook de sfeerschepping en zelfs de humoristische noot
niet op deze plaat.
Ook muzikaal gezien zit het alles erg stevig in mekaar. Muziek en tekst zijn bij
Saffloer trouwens even belangrijk. Zijn
liedjes groeien nu eens vanuit een melodie en een andere keer weer vanuit een
tekst. Als luisteraar kun je het ene of
het andere laten primeren, naargelang je
stemming.
Hopelijk wordt « Zondermeer » voor Luk
Saffloer de definitieve doorbraak in het
Vlaamse chansonwereldje en krijgen hij
en de mensen van zijn groep de plaats
die hen toekomt. Ik wens het hen van
harte.

Dit voor wat de technische kant van de
zaak betreft.
Inhoudelijk is de visie van de auteur eenzijdig en beperkt. Verschaeve wordt afgebeeld als een buiten de realiteit gemaneuvreerd denker voor wie de medemens
met zijn onmiddellijke noden niet het
minste belang heeft. Wat wel van tel is :
het handhaven van het eigen imago in
funkie van het gestelde doel. Verschaeve
bezit bovendien niet de moed van zijn
overtuiging, want terwijl de repressie genadeloos woedt, bevindt hij zich veilig
uit de brand. Oostfronters worden geëksekuteerd, Borms wordt vermoord, honderden eeuwen gevangenisstraf worden
uitgesproken, maar Verschaeve
blijft
stom. Tot daar de stelling van Verhoye
die inderdaad door heel wat mensen niet
op gejuich zal onthaald worden.
Als vanzelf rijst de vraag in hoever de
auteur de figuur Verschaeve vereenzelvigt met de Vlaamse Beweging als dusdanig. Soms klinkt er enig begrip door
voor de Vlaamse situatie maar alras
wordt dit verdoezeld door gemeenplaatsen die niet uitstijgen boven het niveau
van Jos Van Eynde's joernalistieke gewrochten. Verhoye vergaapt zich aan uiterlijkheden en oppervlakkigheden : het
klerikalisme in Vlaanderen (in feite word1
het katolicisme feller over de hekel ge
haald dan het Vlaams-Nationalisme, die
de auteur verkeerdelijk ziet als onafschei
delijk verbonden), het martiale (net also!
het bewuste Vlaanderen één aaneenge
sloten legioen is), het kleinmenselijke
(waarbij de moed van de velen die hur
overtuiging bekocht hebben met hun leven totaal over het hoofd gezien wordt)
Kortom de minder fraaie franjes van historisch te verklaren situaties worden o[>
geschroefd tot hoofdmotieven, terwijl dé
grote drijfkracht achter de Vlaamse Beweging de auteur volkomen ontgaat : de
niet te stuiten drang van een volk, dal
zich verzet tegen een repressief staatsapparaat en dat blijft ijveren voor zelfbestuur.
Verhoye gaat te werk als een oubollige
vaderfiguur die kastijdt zonder lief te
hebben. En dat is onrechtvaardig. Onrechtvaardig tegenover honderdduizenden
bewuste Vlamingen die een heusere bejegening verdienen ,onrechtvaardig tegen
Vlaanderen, dat nochtans zelfverzekerd
en tolerant genoeg is om schouderophalend voorbij te gaan aan deze blijk van
onbegrip en liefdeloosheid.
RAY DE BOUVRE

vokm m
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HET VERSCHAEVE-STUK
75 MINUTEN ONBEGRIP

Vijftien toeschouwers, bijna evenveel als
de politieagenten die het Teaterkafee
't Natiepeerd te Antwerpen onder hun
zorgzame hoede nemen tijdens de opvoering van Bert Verhoye's fel gekontesteerde eenakter voor één akteur, Cyriel Verschaeve, op 23.9.74.
Bij het binnenkomen worden we dooreen
gul handhaver van orde en recht vergast
op een schijfje rammenas (zomaar uit
vriendschap — of de langzame invloed
van flower-power in Europa's beste politiekorps) dat ons onmiddellijk tranende
oegn bezorgt. Als na een halfuur de mist
uit onze ogen optrekt, verlaten twee jeugdige toeschouwers met veel gedruis het
teater, na eerst even een stankbommetje
platgetrapt te hebben. De rest van de
voorstelling zitten we weer te worstelen
met lopende ogen en dito neus.
Niettegenstaande dit minder komfortabel
aspekt hebben we nochtans wel een oordeel kunnen vormen over Verhoye's demistifikatiewerk. Louter dramatisch bekeken, komt het geheel vrij goed over, je
merkt dat de auteur het teatermedium
beheerst. Met een minimum aan situering
en rekwisieten komen de opeenvolgende
taferelen vrij goed uit de verf. Alhoewel
het gebodene een zekere feiten- en personenkennis veronderstelt, die men zeker
niet zal bezitten in Nederland, waar deze
produktie eerlang zal geprogrammeerd
worden. In de monoloog zitten zowel
spitse teksten als enorme banaliteiten
die ludiek bedoeld zijn maar die precies
het tegengestelde effekt bewerkstelligen
en nogal ridikuul overkomen (het is
langzamerhand wel geweten over Gezeile
en Eugene van Oye, dacht ik).
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HAN VAN MEEGEREN
EEN GESPLETEN PERSOONLIJKHEID
Kort na de oorlog leidde een spoor in het
onderzoek naar de verkoop van meesterwerken van de oude Nederlandse schilderkunst aan Goering — wat op zich zelf
als een daad van strafbare kollaboratie
werd beschouwd — naar de Nederlandse
kunstschilder Han Van Meegeren. Ondervraagd of hij iets te maken had met het
doek « De overspelige vrouw », een bijbels tafereel toegeschreven aan de beroemde Johannes Vermeer uit
Delft
(wiens werk « De brief » enkele jaren
geleden door Tijl van Limburg uit het
Brusselse Paleis voor Schone Kunsten
gestolen werd en teruggevonden) dat in
het bezit van Hermann Goering werd teruggevonden antwoordde hij eerst ontwijkend om dan te beweren dat hij het
zelf had geschilderd. Hij voegde aan deze
verrassende verklaring toe dat hij ook de
auteur was van de beroemde « Emmaüsgangers » en het < Laatste avondmaal >
alsmede van nog een paar valse Vermeers, de Hoogh's en zelfs Frans Hals !
Deze verklaring, die gevolgd werd door
nieuwe, met intrigerende bijzonderheden,
die alleen een vervalser kon weten, verwekte grote opschudding, niet het minst
bij de kritici, die destijds bij de ontdekking van de Vermeers echtheidscertifikaten afleverden en met geestdrift over
deze nieuwe, onbekende Vermeer's spraken en schreven. Vooral de bekende Amsterdamse deskundige Bredius voelde
zich getroffen. Men poogde de verklaring te weerleggen, doch Van Meegeren
verschafte
zoveel
bijzonderheden
en
schilderde in de gevangenis een « Jezus
onder de wetgeleerden » in de trant van
Vermeer, dat de kunstwereld zich zoniet
gewonnen gaf toch in de verdediging
werd gedrongen. Als klap op de vuurpijl
sprak de door het Nederlands gerecht
als deskundige aangestelde professor

Cooremans, direkteur van de laboratoria
van de Koninklijke Belgische Musea zich
uit voor de thesis, dat Van Meegeren
inderdaad de auteur was van de « Emmaüsgangers » en enkele andere « Vermeer's ».
De belangstelling voor Van Meegeren (gestorven in de gevangenis) duurt voort. Er
werden o.a. te Kortrijk en te Brugge tentoonstellingen van Van Meegerens werk
(onder eigen naam) ingericht, er ontstond
een markt voor Van Meegeren, wiens
eigen werk in prijs steeg (vooral onder
invloed van Amerikaanse belangstelling)
bij zoverre dat Van Meegeren zelf vervalst wordt (zoals nu blijkt uit de Van
Meegeren retrospektieve te Tilburg) I...
Indien Van Meegeren werkelijk de auteur
is van de geciteerde Vermeer's dan is
hij een geniaal schilder, met dien verstande dat hij dat pas wordt wanneer hij
gaat schilderen in de trant van oude
meesters die hij wenst te vervalsen. De

keuze. Vandaag (5 okt.) start de rondreis
door ons land van de bekende Alan Stivell die met zijn Bretoense harp de oude
Keltische muziek terug in de aktualiteit
bracht. Hij was in juli j . l . te gast op hel
Cambridge Folkfestival, waar hij zoals vorige maand ook te Bilzen suksesvol werd
onthaald. Een groot deel uit zijn repertoire wordt hij begeleid door een groep
musici die het ontstaan gaven aan wat
men Celtic-rock noemt. Stivell zelf zingt
in het oud-Keltisch dialekt en in het
Engels. Dit tot en met vrijdag 11 oktober,
dag waarop Rod Stewart en zijn Faces In
ons land zijn voor een optreden, waarna
op zondag de terug bijeengebrachte
Jethro Tuil van lan Anderson het nog
eens te Vorst zal proberen.
Voor de herfst zijn in de Brusselse Beursschouwburg na de groep Man nog Bilzenrevelaties geprogrammeerd, o.a. vooral
Kevin Coyne, Stackridge, ex-Animal Alan
Price en de jonge virtuoos Mike Oldfield

vondst bij uitstek is geweest (steeds In
de veronderstelling dat VM een tweede
Vermeer was) dat Han Van Meegeren
voor zijn vervalsingen van Vermeer, bijbelse en evangelische onderwerpen koos,
daar waar er door de meester van Delft
alleen profane onderwerpen zouden geschilderd geweest zijn.
We zijn deze zomer nog eens de « Emmaüsgangers » in het Boymans museum
te Rotterdam gaan bekijken : wat men
ook bewere, het is een meesterwerk van
onze schilderkunst. We zijn te Tilburg de
Van Meegeren expositie gaan bekijken
en wat er ook voor hoogten en laagten in
Van Meegeren's werk zijn, de man kon
knap schilderen en moet over een meer
dan gewone technische en materialenkennis beschikt hebben. Naast oppervlakkige,
te schetsmatige of te stilistische werken
kan men te Tilburg enkele portretten en
studies zien die getuigen voor Van Meegerens pikturale vaardigheid. Er zijn ook
enkele. Vermeer-koppen te zien, die tot
nog toe niet werden geëxposeerd (ze waren niet te zien te Kortrijk en te Brugge).
Het geval Van Meegeren blijft 'n raadsel,
een boeiend raadsel waarover het laatste
woord nog niet is gezegd. De jongste Van
Meegeren-retrospektieve
(overigens
te
improvisatorisch samengesteld en opgevat) wijst op een blijvende belangstelling, niet het minst omwille van het
werk van de al dan niet vervalste Johannes Vermeer zelf.
(r.c.)
Tilburg, Stedelijk Kultureel Centrum, tot
13 oktober.

die we kennen van zijn enorm muzikale
solo-album « Tribular Bells ». Eveneens
uit de Virginstal was Kevin Coyne ongetwijfeld dé grote revelatie. Zijn album
« Blame it on the night » valt na zijn
vorige « Majorie razorblade » wel erg
goed mee.
In nummers als « river of sin » en « don't
delude me » is hij weer de Joe Cockerachtige en nerveuze wandelaar die zijn
ongenoegen er zo uitkeilt. Het klinkt echter allemaal veel meer geschaafd, en de
sporadische meisjesstemmen zijn hier
zeker niet vreemd aan. Interessant is ook
het gebruik van de akoestische gitaar
tussendoor, die sommige nummers verlicht en rauw klinkende onbeholpenheid
verzacht.
Samen met Paul, Simon en Dylan is de
jonge John Denver ongetwijfeld een der
meest gezongen songwriters geweest.
Met het nummer «leaving on a jetplane»
maakte hij tien jaar terug het suksesvolle
trio Peter, Paul and Mary. Vorig jaar nog
haalde Olivia Newton-John met zijn «take
me home, country roads» de Amerikaanse top. Deze liedjes, samen met juweeltjes als « goodbye again » en « rhymes
and reasons » werden de nummers van
een album dat wat ten onrechte de titel
van een « the best of . » serieplaat
kreeg. Zoals hijzelf op de achterkant van
de hoes vermeld, is het niet gewoon een
verzameling van suksessen, maar met
zorg gekozen liedjes die hijzelf het liefst
brengt, en die tijdens zijn koncerten het
meest worden gevraagd. Ze kregen een
geslaagde wat gewijzigde bewerking.
Van « rhymes... » zegt Denver dat het de
beste tekst is die hij ooit schreef. In juli
j.l. verscheen onverwacht de singel « Annie's song », lied opgedragen aan zijn
vrouw, en waarmee hij op zijn beurt de
top-één haalde. Het komt uit zijn laatste
elpee « Back home again », dat hij met
een uitgesproken countrytintje volzong
met sfeervolle eigen luisterliedjes. Het
doet wat denken aan Gordon Lightfoot's
beste album « Old dan's records » en
sluit nauw aan bij onze akoestische kleinkunstenaars.

TENTOONSTELLING WIM GRASTE
Van 5 oktober 1974 tot en met 15 oktobei
1974,
heeft in de gemeentelijke feestzaal, Turnhoutsebaan, 92, een tentoonstelling plaats van de werken van kunstschilder-beeldhouwer Wilm Graste. Deze tentoonstelling is vrij toegankelijk alle dagen
van 10 u tot 18 u.

muziiK
POPKONCERTEN ZIJN WEER IN !
Na vorige week Shirley Bassey en Gilbert 0'Sullivan, die het nieuwe seizoen
degelijk inzetten, werden de liefhebbers
van de lichte muziek en jazz nogmaals
verwend. Spijtig genoeg vielen twee koncerten van markante figuren weer samen
en vervalt men in het euvel van vorige
jaren. Hoewel Zappa en de Big Show '74
met Count Basle, Oscar Peterson en Joe
Turner een verscheiden publiek hebben,
is wel kritiek geuit op deze gedwongen

Deze week ook stelt de nu één jaar jonge
popgroep « Pluto » uit Lichtervelde zijn
eerste singel voor. Ontstaan uit het samensmelten van Braincancer en de Raves
spelen deze jongens uitsluitend eigen
werk, geschreven door zangers en gitaristen Erik Allary en Alex Erauw. Deze
poprock formatie kreeg de tweede prijs
op Kick '73 te Oostende, en fungeerde
als voorprogramma in ons land voor optredens van Deep Purple, Alquin, East
of Eden en Dizzy Mans band. Drummer is
Noel Steen uit Koekelare, en voor de bas
zorgt Roland Behaegel uit Eernegem.
Voor volgende maand is een reeks optredens voorzien in het Nederlands clubcircuit.
SERGIUS.

WIJ 19

SOCMM. L€l/6Ii

WERKLOOSHEID, EEN NATIONAAL PROBLEEM

MAAR DE WESTHOEK BLIJFT NOODGEBIED

Tijdens de laatste jaren wordt aan de
stijgende werkloosheid bijzondere aandacht besteed. Dit blijkt wel uit het Plan
1971-1975 waarin gepleit wordt en gezocht
naar middelen om een volledige en optimale tewerkstelling te bereiken. De voorlopige resultaten voor de periode 19711973 zijn echter onrustwekkend. In plaats
van een volledige tewerkstelling Is eerder een verhoging van het aantal werklozen in die periode geregistreerd geworden. Voor streken waar vroeger reeds een
grote werkloosheidsgraad heerste wordt
dit des te meer onrustbarend.

DE RIJKSTE ARBEIDSRESERVE
Reeds jaren bevindt zich in de streek
Oostende-VeurneJDiksmuide de rijkste arbeidsreserve van West-Vlaanderen. Het
tekort aan arbeidsplaatsen In deze gewes.
ten bedroeg in 1946 reeds 9.416 en Mep
in 1971 op tot minstens 13.432 werklozen,
waarvan circa twaalfduizend mannen. Bovendien is er een grote potentiële arbeidsreserve aan vrouwen, die eerder als
verdoken werkloosheid mag bestempeld
worden. Wanneer er in eigen streek geen
werk vooi'handen is, zal het vele vrouwen
die wel willen werken de lust en de mogelijkheid ontnemen dit te zoeken elders
In het land, tenzij het om noodsituaties
gaat.

VAN KLAGERS GEEN NOOD
Terwijl de verhouding van de aktieve bevolking t.a.v. de totale bevolking in bepaalde streken betrekkelijk hoog ligt, zoals te Brussel met 556 aktieven op 1000
inwoners en te Antwerpen met 357%o,
is het een feit dat in het arr. OostendeVeurne-Diksmuide deze aktiviteitsgraad
slechts 1989éo beloopt ; in leper en Tielt
194%) en voor de streek Brugge-Roeselare
en .Kortrijk 294%).
De grote werkloosheidspercentages waarover in bepaalde Waalse streken gejam-

merd wordt, blijkt toch niet zo alarmerend te zijn dan in de Westhoek. Uit de
cijfers voor Luik met 341 aktieven op 1000
inwoners en Charleroi met 323 aktieven
op 1000 Inwoners, hetgeen het nationaal
gemiddelde sterk benadert, kan men besluiten dat niet de ergste klagers altijd
de hoogste nood hebben.
Wanneer wij deze cijfers van 1971 met de
situatie op 31-12-73 vergelijken, stellen
wij vast dat sommige streken vooral in
West-Vlaanderen nog steeds met een zeer
grote werkloosheid kampen.
Algemeen wordt aangenomen dat een
werkloosheidspercentage van 3% mag
beschouwd worden als een redelijke grens
om te besluiten dat in de streek volledige
tewerkstelling bestaat.
Daar waar deze grens ongeveer bereikt
wordt in Brussel, Antwerpen en Gent,
zijn er andere streken die hoge toppen
scheren in het aantal werklozen. De grootste werkloosheid heerst thans weliswaar
in Luik en Bergen met ongeveer 9%. Een
werkloosheidspercentage van 7,2% in
Oostende, 6% in Hasselt, 5,2% in Brugge.
4,5% in Aalst-Oudenaarde en 4 % in leper
is zeker niet te onderschatten.

OPLOSSINGEN,
DIE GEEN OPLOSSINGEN ZIJN
De seizoen- en grensarbeid, alsmede de
pendelarbeid die kenmerkend is voor de
Westhoek, hebben deze cijfers tot een
minimum herleid. De recente ekonomische expansie in streken zoals Roeselare
en Kortrijk bewijzen dat de graad van
werkloosheid, die aldaar rond 1 % ligt,
nauw samenhangt met de tewerkstellingsmogelijkheden in de streek.
Waarom zouden werklozen in Oostende,
Veurne of Diksmuide minder werkwillig
of gemotiveerd tot werken zijn dan elders ? Of zijn zij minder geschoold ?
Het feit dat meer dan 5.000 West-Vlaamse
arbeiders pendelen naar arbeidsplaatsen
buiten de eigen provincie, dat meer dan

een derde van de bouwvakarbeiders en
meer dan de helft van de metaalbewerkers dit eveneens doen en dat de duur
van hun reis enkel meer dan één uur in
beslag neemt, duidt er toch op dat zij
willen werken.
De seizoen, ' e n grensarbeid, vnl in en
naar Frankrijk en de emigratiebeweging
van bepaalde gewesten zoals Diksmuide
naar meer ekonomisohe expansieve streken zoals Brugge, Roeselare en Kortrijk
maar ook tot ver buiten de provincie is
een belangrijk probleem dat op lange
duur ernstige gevolgen kan aannemen.
Financieel gezien rendeert grens- en seizoenar*beid niet in evenredigheid met de
zware inspanningen die hiervoor geleverd
worden. 'De schommelingen in de koers
van de Franse Frank vallen steeds in het
nadeel van deze arbeiders uit.
De emigratie van jonge dynamische krachten kan ook een probleem scheppen inzake bevolkingsstruktuur van bepaalde gewesten erv op lange termijn een veroudering van de bevolking meebrengen.
Het blijkt een feit te zijn dat afgestudeerden weinig of geen werk vinden in eigen
streek. L>it het Jaarboek 1972 van het Vrij
Hoger Technisch Instituut Oostende blijkt
dat op 1.710 gediplomeerde technische ingenieurs of gegradueerden gedurende de
laatste 15 jaar slechts 162 een tewerkstelling vonden in de streek OostendeVeurne-Diksmuide. Ook uit gegevens van
2 scholen in Veurne blijkt dat op 217 jongens met A2 diploma, afgestudeerd gedurende de laatste 10 jaar, slechts 14 tewerkgesteld zijn in 'het arr. Veurne-Diksmuide, 66 pendelen en hun reis enkel
duurt meer dan één uur en de anderen
zijn uitgeweken. Oe pendelaars zijn meestal ongehuwden, de anderen emigreerden
na hun huwelijk dichter bij hun werkplaats.
Het arbeidspotentieel is er, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. Het enige dat ontbreekt zijn de tewerkstellingsmogelijkheden. Indien niet vlug de boeg omgegooid
wordt en dringend een industriële doorbraak geforceerd wordt, ziet het er in de
toekomst voor deze streken maar somber
uit.
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STUDIETOELAGEN HOGER ONDERWIJS 1974-75
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STUDIETOELAGEN SEKUNDAIR ONDERWIJS 1974-75
Welke leerlingen komen in aanmerknig ?
a) Nog leerplichtige leerlingen :
Mits te voldoen aan de financiële voorwaarden
(zie verder), hebben alle nog leerplichtige leerlingen recht op een toelage, zelfs als ze hun
jaar moeten overzitten.
b) Niet meer leerplichtige leerlingen :
Deze leerlingen moeten én voldoen aan de financiële voorwaarden (zie verder) én de voorwaarden vervullen om naar een hoger leerjaar
over te gaan. Zij moeten dus in 74-75 een hoger
leerjaar of een leerjaar van een hoger niveau
volgen dan vorig schooljaar. Een leerjaar van
hetzelfde niveau volgen is toegelaten mits het
gunstig advies van het hoofd van de onderwijsinrichting waar zij het vorig leerjaar de lessen
gevolgd hebben.
NB : Zij mogen maksimum éénmaal een schooljaar niet met vrucht beëindigd hebben.
Waar liggen de inkomensgrenzen ?
a) leerlingen van het hoger sekundair onderwijs
die voor het jaar 1971-72 een studiebeurs verkregen hebben :
— een alleen levende leerling
117.000
— het gezinshoofd heeft 1 persoon
ten laste
156.000
— het gezinshoofd heeft 2 personen
ten laste
204.750

L^
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— voor elke bijkomende persoon ten
laste
+ 58.500
b) leerlingen die niet tot kategorie a behoren :
— een alleen levende leerling
87.750
— het gezinshoofd heeft 1 persoon
ten laste
117.000
— het gezinshoofd heeft 2 personen
ten laste
153.563
— voor elke bijkomende persoon ten
laste
+ 43.875
Het inkomen dat in aanmerking genomen wordt is
het netto belastbaar bedrag voor 1972 (en in bepaalde gevallen voor 1971). Dit bedrag staat helemaal onderaan de laatste bladzijde van de aangifte.
Vreemde leerlingen.
Er is een bijkomende

verblijfsvoorwaarde

voor

vreemde leerlingen.
Aanvraag
Het ingevuld aanvraagformulier dient uiterlijk op 15
oktober 1974 toe te komen bij het bestuur van de
provincie waar de school gelegen is die tijdens het
schooljaar 1974-75 bezocht wordt. De oorspronkelijke termijn wordt dus verlengd.
Aanvraagformulieren kunnen verkregen worden op
de Dienst voor Studietoelagen, Koningsstraat 138,
1000 Brussel. Vermelden of het een aanvraag betreft voor een eerste of voor een volgend jaar
noger onderwijs.

Cw.

DOKUMENTATIE

OVER
KINDERKRIBBEN
Wij ontvingen uit St. Katelijne-Waver eer,
lezersbrief die wij de moeite waard achten
om integraal af te drui<l<en op deze sociale pagina.
Wij zagen op TV de uitzending over kinderkribben. Door bijna alle moeders werd
gezegd dat ze het beter vinden zelf hun
kinderen bij zich te hebben om ze op te
voeden. Zij doen ze alleen maar naar de
kribbe om de tweede wedde.
Laat ons nu eens even rekenen :
De kribbe kost 550 fr. per dag. Het maximum dat door de ouders moet bijbetaald
is 200 fr. per dag. De overige 340 fr. per
dag wordt door het NKW (de staat) bijbetaald. Er zijn 200 werkdagen in een
jaar. Dus betaalt de staat 340 fr. x 200 =
68.000 fr. per jaar per kind min. Voor een
moeder met twee kinderen in de kribbe
betaald de staat 68.000 fr. x 2 = 136.000
fr. per jaar, of 11.330 fr. per maand, enkel
om dat kind een maaltijd te geven en
er mee te spelen.
Een moeder thuis met 5 kinderen zou
dus van de staat min. 68.000 fr. x 5 =
340.000 fr. per jaar of ca. 28.000 fr. per
maand moeten krijgen + het kindergeld,
want dat krijgen de kribbe-kinder-moeders
ook nog.
Of zijn alle Belgische moeders niet gelijk
voor de wet ?
Een ander rekeningetje :
Een moeder welke gaat werken en 14.000
fr. brut p/maand verdient, betaald ca
2500 fr. aan belasting en RMZ, dan blijft
er nog 11.500 fr. over. Min de minimumverplaatsingskosten
300 fr. = 11.200 fr.
Verminderd met het kribbegeld, ca 200 fr.
X 20 dagen = 4.000 fr. maakt dat 11.200
— 4.000 fr. = 7.200 fr. per maand netto
inkomen.
Opdat deze dames hun 7.200 fr. netto zouden kunnen verdienen, betaalt de staat
aan de kribbe voor hun kinderen 350 fr.
per dag of 7.000 fr. per maand.
Als de staat nu die 7.000 fr. aan de moeders zou geven [i.p.v. aan de kribbe) om
thuis haar kind op te voeden, dan zou
zij 7.200 fr. — 7.000 fr. = 200 fr. per
maand minder hebben dan nu, en haar
wens zou in vervulling gaan.
Even verder rekenen :
Er zijn nu 80.000 kinderen welke naar de
kribbe zouden moeten (en er zijn maar
12.000 plaatsen). Dat zal dus aan de
staat 80.000 x 350 fr. p/dag x 200 dagen
= 5.600.000.000 fr. (5,6 miljard) per jaar
kosten minimum.
Als we nu voor SPT (sociaal-pedagogische toelage) 2.000 fr. p/maand vragen,
dan kunnen van dit bedrag (5,6 miljard)
225.000 moeders genieten en hun gezin
100 % verzorgen. Temeer daar een moeder thuis de wedde van haar echtgenoot
veel efficiënter kan gebruiken dan haai
fabrieks- en bureelkollega's.
Beste lezer, er zit nog wel meer te berekenen met die eenvoudige cijfers, welke
de TV ons zo bereidwillig
heeft meegedeeld. Het is echt een leuk spelletje, ge
moet het maar eens verder doen. Bvb.
hoeveel maanden SPT er in de kostprijs
van zo'n kribbe zit, en in het onderhoud
ervan.
En de werkloze kinderverzorgsters
en ander kribbepersoneel,
ten gevolge van
eventueel verdwijnen van de kribben ?
Wel die kunnen de vrijgekomen
plaatsen
innemen van die moeders, welke zelf hun
kinderen gaan opvoeden, tot ze zelf kinderen zullen hebben.

K.D.
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D€ SPORCU/CCK
IDOLEN
Een (uitstekend) Nederlands tijdschrift stelde aan een aantal jongeren
de vraag : hebben jullie idolen als inspiratiebronnen nodig ?
Uit de nochtans niet zo talrijke antwoorden krijgt men de indruk : ja.
En verder dat het idool beschouwd wordt als de verpersoonlijking
van
de idealen en verzuchtingen, als de belichaming van de ideologische
opvattingen zelfs. Vandaar dat zoveel zangers, die op een of andere
wijze de maatschappij en het establishment kontesteren, of in wie de
jongeren begrip voor de eigen problematiek, misschien mèt de oplossing ervoor, menen te ontwaren, tot ware idolen uitgroeien.
Wat ons hier in het bijzonder interesseert is dat het sportidool het bij
de jeugd minder, om niet te zeggen : helemaal niet doet. De « bewondering ' zou hier niet verder reiken dan een zeker respekt voor een
dan nog ver van algemeen aanvaard sportief kunnen.
Het sportidool schijnt dus meer iets te zijn voor de ouderen. Mag men
zeggen : voor de in de produktie- en konsumptieketen
ingeschakelde,
daarvoor gekonditioneerde
en daardoor gefrustreerde
massa-mens ?
En krijgt men die indruk werkelijk, als men de historie doende ziet
rond de Merckx'en en kollega's ?

DOM
Erg slim zijn wij niet. Het zal dus
wel niemand verwonderen dat de
vraag die wij willen stellen kubiek-dom Is. Wij willen namelijk
vragen of het niet een beetje gek
is dat men in deze ijd van inflatie, nu het voor steeds meer
mensen moeilijk wordt de gekende eindjes aan elkaar te knopen,
nu het inderdaad blijkt dat het
met Leo anders wordt want arme'r, of het in deze tijd dus nodig
is zoveel geld te blijven versmossen
in wat
men
sport
noemt. Of is het nu meer dan
ooit geboden de brave man te
paaien met een « lekstok » ?

EVOLUTIE
Het gaat het Europese bedrijfsleven, naar het schijnt, niet zo
goed. Ons ook niet, mersie. De
beangstigende vraag is maar of
men het nodige aantal firma's
gaat blijven vinden om onze vedetten-wielersport in leven te
houden. Steeds meer firma's la-

ten het afweten. De zaken gaan
niet goed genoeg, om nog een
miljoen of tien uit te trekken
voor publiciteit via rennersbuiken en -ruggen. Gevolg zal zijn
dat alweer een aantal koereurs
de velo aan de haak zullen kunnen hangen — of sportbeoefenaar worden, want renner zonder
de hulp van centen en ploegmaats —, en dat het aantal
« kanshebbers » op overwinningen alweer kleiner wordt. Nog
even en de koerserij wordt een
rondreizend cirkusje met een
twintigtal « artiesten ».

de internationale smokkel (waarover Jaak het niet heeft), maar
vooral omwille van de enorme
sportmanifestaties die er doorgaan. Zoals de hockey-match Europa-Azië. Wij willen natuurlijk
graag op onze boem vallen van
bewondering, maar vragen ons
toch af : en wat hebben wij
daaraan ?

Wij hebben niet de moeite gedaan op zoek te gaan naar de
kern van de zaak. Ergens zal het
wel te maken hebben met macht
en profijten. Wat ons wel is opgevallen, dat is dat de Nederlandse TV er — maandagavond
— maar héél weinig tijd wilde
aan besteden, en dan nog zo met
een air van « wij moeten het nu
eenmaal over die onbenulligheid
hebben ». Zelfs de scheidsrechter-nummer-één, Corver, kon er
zich niet druk over maken. In
ons met emoties aan elkaar hangend land zou het wat anders
zijn.

PLEZANT
Protesen zijn een schone zaak.
en zij schenken het mensdom
veel vermaak. Er was niet alleen
die koereur die zijn gebit verloor
onlangs, maar verleden week verloor de keeper van de Engelse
handbalploeg, op bezoek in ons
land, ook zijn kontaktlenzen. De
match diende dus stilgelegd om
die dingen te zoeken. Of er enig
verband bestaat tussen het verlies van deze nuttige attributen,
en de 39 doelpunten die de Britse keeper moest inkasseren, weten wij niet. Eigenlijk dachten
wij dat mèt of zonder bril niet
•zoveel verschil kon uitmaken, en
dat het dus niet nodig was zo
ijverig te zoeken.

VAN DAC...
MAANDAO
Hawel, In het « rooie paradijs •
vedette zijn, moet ook niet alles
zijn. De Polen schorsen hun beste koereurs, omdat zij er zo een
beetje met hun klak naar gooien
— al blijkt er dan
uiteindelijk
een auto aan vast te zitten —,
en de Hongaren schorsen hun
Europese
kampioen
tafeltennis
wegens gebrek aan tucht en bescheidenheid.
Zouden wij
met
Merckx nu nooit doen, zie, in de
zuiver teoretische
veronderstelling dat hij ook eens niet 100 th.
' serieus » zou zijn.

OVERDREVEN
Een ploeg
basketbalspeelsters
van bij ons is naar Oost-Europa
getrokken voor een tornooi, en
heeft daar natuurlijk alle wedstrijden verloren. Gans normaal wanneer men verneemt dat de Oosteuropese meisjes — en moeders
— twee maal per dag trainen.
Een eerste keer om zeven uur
's morgens, vóór het werk, en
een tweede keer nS het werk.
Zouden onze dames toch nooit
willen doen, zelfs als zij tussenin
niet moesten werken. Wij zouden
hun, eerlijk gezegd, geen ongelijk kunnen geven. Als ge dat allemaal moet gaan doen voor een
beetje sport. .

KWEDDELEN
Er schijnen in Nederland zo een
beetje « kweddelen » te zijn onder de voetbalscheidsrechters.

DINSDAO
Mark Spitz die tijdens de laatste
olimpische spelen zeven gouden
medailles veroverde, en nadien
zijn zwembroek aan de haak hing,
wil een « come-back » versieren,
maar dan als prof en louter voor
de poen. Hij weet alleen niet hoe
dat zou moeten gaan. Wat denkt
hij van een serie Tarzanfilms ?
Dat deden nog zwemkampioenen.

WOENSDAG
Alweer
een
wereldschokkend
nieuws.
In de
skikompetities
denkt men aan werkelijke koersen. Waar de kampioenen
tot
dusver enkel tegen de tijd slalomden, denkt men er nu aan ze
twee aan twee, op twee parallele en gelijke pistes, om het
eerst naar beneden te doen glijden. Dit om het spektakel voor
de gapers — toeristen — spannender te maken.

DONDERDAG

CAPITALE DE L'EUROPE

Uit Italië bereikt ons het geruststellende
bericht dat de Belg
Eddy Merckx nog gedurende twee
jaar de publicitaire belangen van
Molteni
zal
behartigen.
Dat
schijnt erop te wijzen dat » wij »
nog minstens twee jaar grote
suksessen zullen boeken in de
grote koersen, en bovendien lekkere worst kunnen eten. Wat in
deze droeve tijden
zowat de
* max » moet zijn.

Jaak Lecoq schreef in zijn gazet
een groot stuk om erop te wijzen
in hoe grote mate Brussel-Dorp
— helaas beperkt tot 19 gemeenten — wel de echte hoofdstad
van Europa is. Niet alleen omwille van de grote internationale
organisaties die er hun zetel vestigen (zoals de NAVO, als men
Casteaux ook even bij Brussel
wil rekenen), of als centrum van

VRIJDAG
De weldenkende
sportgazetten
beginnen de goede patriotten a\
op te roepen voor de samenstelling, tegen 12 oktober, van een
deugdeliike - Kop Belgique - Belgische kop '. Voor de echtste
onder onze lezers moeten wii
erop wijzen dat dit niets te maken heeft met lekkere dingen als
geperste kop of kalfskop, maai
met goed begrepen
supportersschap voor wat alle ware Belgen
het dierbaarst is : de sjotters
van Anderlecht.

WIJ BIEDEN AAN ERNSTIGE PERSONEN EEN

AANGENAME EN HOOGSTAANDE
BIJVERDIENSTE IN EIGEN STREEK
± 10.000 F per maand.
GEEN VERKOOP - SLECHTS ENKELE AVONDEN PER WEEK
GRATIS OPLEIDING - VERPLICHTE GRATIS SCHOLING IN
SOCIALE EN FISKALE WETGEVING . GEEN DEUR AAN DEUR.
SOLLICITEREN MET REFERENTIES NAAR :

OPLEIDINGSCENTRUM
Postbus 44 - 8800 ROESELARE
Wl} verlenen voorrang aan VU-lld

-

Antwoord verzakerd.
Mare De Meyer wint met nipte voorsprong Parijs-Brussel voor R. De
Vlaeminck op 6 sekonden.

OPGAVE 109

OPLOSSING 108
1
1
2
3

HORIZONTAAL
4

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Muziekinstrument.
Strijkje.
Roofvogel.
Romeinse keizer - Grote fllm^
maatschappij.
Werktuig.
leder - Anagram van «BAAN»
Muzieknoot - Kunstbescher
mer.
Luxemburgse stad.
Nieuw huis - Twee klinkers.
Kever - Vulkaan.

VERTIKAAL
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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Wij niet.
Brusselse gemeente.
Jongensnaam.
Pret - Meterton.
Eerste vrouw - Wijd.
l\/1eisjesnaam - Groom.
Komt veel voor in kalfsvlees
Oosterlengte - Wapen.
Twee klinkers - Engels spek
Ten name van - T.V.-feuilleton.
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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

ZATERDAG
Toen de twaalfde en laatste deelnemer aan de koers voor beginnelingen al twintig minuten < binnen ' was, deed de politieagent
met piket ons teken dat wij door
konden rijden. Zeer tegen de zin
van een paar supporters, die de
straat nóg niet vrij wilden maken,
en spraken van <• oep ons bakkes » fe kloppen toen wij wezen
op het politiebevel.
Sport verzacht nog steeds de zeden.

ZONDAG
De autorally Antwerpen - Oostende - Antwerpen is uitgegroeid
tott een groot sukses, lezen wij
in de krant, en de piloot overleed tijdens
zijn
overbrenging
naar het ziekenhuis.
Niemand
trof schuld, want de arme man
was ' gewoon » in botsing gekomen met een ' gewone * weggebruiker. Dus : 't klappen nie
weerd.

TOT DAC...
A A
Basketbal
heeft
^ ^
d i t voordeel boven voetbal dat het eerder afgelopen is.
A A
V r i j naar C.B. Shaw

WIJ II

POKETINO

MECHELEN
T W I N T I G JAAR VOLKSUNIE

GROOT HERFSTBAL
Zaterdag 26 oktober te 20 uur
N I E U W E STADSFEESTZAAL

Botermarkt (bij Grote Markt)
ORKEST : THE LORDS
Toegangsprijs : 50 F

DE VLAAMSE FONOPLATENWINKEL
TE BRUSSEL
144 - 146, E. Jacqmainiaan — 1000 Brussel

Kandidaturen tegen
21 oktober 1974 :

De Kommissie van Openbare Onderstand van de Stad Aalst
heeft in haar verplegings- en verzorgingsinstellingen volgende betrekkingen opengesteld :
— vier b e t r e k k i n g e n van gegradueerde
z i e k e n h u i s v e r p l e ( e ) g (st)er,
— d r i e b e t r e k k i n g e n van g e b r e v e t t e e r d e
ziekenhuisverple(e)g (st)er,
— één b e t r e k k i n g van klinisch laborante A 2
— é é n b e t r e k k i n g van verpleeghelpster,
— vier b e t r e k k i n g e n van w e r k v r o u w .
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief worden gestuurd aan de Voorzitter van de Kommissie, Gasthuisstraat, 40 - 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken
uiterlijk op 19 oktober 1974 ter bestemming te zijn.
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij
de Personeelsdienst. (Tel. (053)21.23.93 blnnenpost 104,
bestuurssekretaris H. Barrez).

Inlichtingen schriftelijk te bevragen bij
E. Sintobin, Polderhoekl. 4 , 8310 Brugge 3
of bij brouwerij Watneys-Maes,
Leopold I I laan 45, Brugge
(tel. (050)33.70.74 of 33.70.95)

OPSTELLER

Kom eens een goeie dag zeggen en kijken - het verplicht U
tot niets. U zult verrast zijn over onze kulturele fonoplaten
tegen LAAG DEMOKRATISCHE PRIJZEN, DANK ZIJ ONZE
RECHTSTREEKSE INVOER.
Voor uw auto is er altijd wel een plaatsje vrij aan de parkeermeters op de Jacqmainiaan.

zoekt :

gelegen centrum te Brugge

werft aan :

Voorwaarden :

KOMMISSIE V A N OPENBARE
ONDERSTAND AALST

HUIS I N VOLLE U I T B A T I N G

LAND VAN AALST » s.v.

organiseert een 2e KULTURELE TIENDAAGSE van 11 OKTOBïR
'74 tot en met 21 OKTOBER 1974
Open elke werkdag, ononderbroken van 9u tot 20u - Niet
op zondag. Er zal een zeer uitgebreide kollektie tentoongesteld worden van Nederlandstalige Kinderliederen - Vertellingen voor de jeugd - Klassieke muziek aan promotieprijzen
- Opera - Operette - Grote stemmen - Nederlandstalige Luisterliedjes - Marsen - enz . zowel op Fonoplaat als in Musicassette
De beste w e r e l d m e r k e n v e r l e n e n h u n m e d e w e r w e r k i n g z o d a t h e t aanbod z e e r r u i m z a l z i j n . A l l e s
k a n ter plaatse a a n g e k o c h t w o r d e n . Speciale k o r t i n g e n voor scholen en d i s k o t e k e n , die m e t grotere
hoeveelheid k o p e n .

S.V. Vlaamse Klub Brugge

DEFTIGE UITBATERS VOOR V L A A M S

Intercommunale Vereniging
.

1. houder getuigschrift hogere
secundaire studies,
2. elementaire kennis van
boekhouding,
3. noties van Frans en Engels,
4. leeftijd van 18 tot 35 jaar.
WEDDE
wettelijk barema 2 0 / 1 .
uiterlijk

Albrechtlaan 117, 9300 AALST

Vlassen - WImpali van
all* landen - VlaanuM
leeuwen - Kleur en publiciteitsvlaggen - Fanlons voor «port en
kuituur, per >tuk 80 fr.
Herdenkinaallntjes voor
feeaten - Petjes V.U. - Koorden van
10 mt. met tweekleurige wimpels
voor zalen te versieren. - Kunatvlagsen - BIJbehorlgheden.
VRAAGT PRIJSLIJST i

Paul SUYS
Moienvest 50, Herentals 2410
T. 014/21.12.07 - P.R. 10.29.28

Vlamingen,
| j | . I vraag GRATIS
I v % l advies voor uw
^^^m
hypotheek-leningen
^ ^
( I e en 2e r.)
• n uw beuwgrondkredleten
aan de
HYPOTHEEKMAATSCHAPPU

UNITAS n.v.
STADSBESTUUR AALST

WIJ-LEZERS

HEBBEN

Openverklaring van vacante betrekkingen in het personeelskader van het beroepspersoneel van de stedelijke brandweerdienst.
Ingevolge de openverklaring zijn volgende betrekkingen te
begeven :
— 8 BRANDWEERMANNEN-AUTOGELEIDERS ;
— 14 BRANDWEERMANNEN ;
— 4 BRANDWEERMANNEN-AUTOGELEIDER bij de ambulantiedienst;
— 4 BRANDWEERMANNEN-AMBULANCIER bij de ambulanciedienst;
— 4 BRANDWEERMANNEN bi] het hulpcentrum 900.
Een gedeelte van deze betrekkingen zal worden ingenomen
bij overgangsmaatregel door de in dienst zijnde vrijwilligers.
Voor de overige betrekkingen worden bekwaamheldsproeven
ingericht.
De kandidaturen voor deelneming aan de bekwaamheldsproeven worden Ingewacht tot uiterlijk 31 oktober 1974. ZIJ moeten bij ter post aangetekende brief worden gericht aan het
college van burgemeester en schepenen, stadhuis, Grote
Markt, 3 te Aalst.
De volledige voorwaarden kunnen op mondelinge, telefonische of schriftelijke vraag bekomen worden ten stadhuize,
Grote Markt 3 - 9300 Aalst (tel. 053/215751 - toestel 114).

Kortrlfksa Steenweg 304
9000 GENT - Tal. 09/22.88.33
van 9 tot 18 u. ('t zat. getlet.)
Agenten en makelaars
neem kontakt met on»

Brouwerij

MOORTGAT
BREENDONK
tel. (03)86.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades
•
Bijhulzen : Cogalt Otylel 73
2600 Berchem-Antwarpen
Tel. (03)36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckttraat 19
Gent
Tal. (09)22.45.62

EEN
BOONTJE
VOOR

het funktioneel kombinatiemeubel in e i ^ ü d s e ,
nuttige, esthetische vorm.
Onze

WIJ-ADVERTEERDERS

studlBdlmst
lost

uw

woonprobiBMi
Oratlsop

Vraag ons reklame-tarief :
tel. (02)217.97.98 ('s voormiddags !)
Wij,

Drukpersstraat, 20, 1000 Brussel.
Tumhoutsebaaif 102-104 - BORGERHOUT - Tel. 3 6 ^ ^
Bagijnestraat 39<41 - ANTWERPEN - Tel. 3347.24 - Ter Heydelaan 55-57 - DEURNE. Tel. 24.25.23

WIJ u
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WALTER ROLAND

AZAERT

LIERSE VLOERHANDEL
Lisperstraat 49
—
LIER
Tel. (051)80.14.71
Specialiteit :
y/AST TAPIJT — OPEN HAARDEN

Brabantdam 142 GENT

gediplomeerd opticien,
erkend didor alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 • ANIWlRPtN
(Let op het huisnummer 1)
Telefoon (031)36.86.62

Tel.

25.42.83

DE MEEST COMPLETE ZAAK VOOR
BETERE HERENKLEDING

MET VOLKSWAGEN
GEEN PROBLEMEN

GARAG£ST JOZEF

VERHURING CEREMONIEKLEDING
MAATKLEDING
CONFECTIE
CHEAAISERIE

Assesteenweg 117 - Ternat
Tel. (02)52.13.12

MACONFECT - KLEDING
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE
Tel. (053)662.19
MAATWERK en zeer grote keus
kleding « KLAAR OM DRAGEN »

•
•
•
•
•
•
•

AL - AL AANBOUWKEUKENS UIT CLASAL
FABRIEKEN TE
RAMSDONK
TEL. 015/714.47 - 719.13

ALLE MONTUREN

Groepen en maatschappijen allerhande ! I I
Speciaal voor U bedacht

KOSTUUMS
SPORTVESTEN
BROEKEN
MANTELS
REGENMANTELS
PULLS
HEMDEN

Instituut P. VERMEIR
Aalst, Dirk Martenssfr. 58, 053/205.16
Dendermonde, De Bruynlaan 1 - 3
052/215.14
Kortrijk, Gentsestwg 37. 056/120.61
Roeselare, Consiensestr. 42, 051/237.20
Bestuurssekretariaat (dag- en weekeindles) - tot viertalige steno-daktylo,
tot viertalige briefwisseling, konversctie, boekhouden.
Kinderbijslag - Plaatsing.

Schoonheidsinstituut

- Parfumerie

EEN JUWEEL
MET STANDING
^

^

^

^

KIES JE BEST BIJ

ESTHETICA

VERELST

Dambruggestr. 55
2000 Antwerpen - Tel. 33.72.99
Turnhoutsebaan 107
2100 Deurne - Tel. 24.80.80

Meir 2 (hoek Wiegstr.)
2000 Antwerpen
Tel. 38.46.31

« CROENSPAAN »
RUSTHUIS
Nieuwbouw . rustige omgeving
VALIEDE en MINDER-VALIEDE
personen
Vlaams-nationale eigenaars
Langeweg 34 B - 1900 Overijte
(Maleizen) - Tel. (02)653.05.11
Aanbouwlceukent
HELEMAAL naar maat.
Apart en per klant gemaak.
Viet duurder dan seriefabrikatie,
en zelfs beter !
Prijsbestek en studio zijn gratis.

Keukenbedrijf R. ROSSEY
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort
Tel. (058)235.81

DE OUDE KRING
Café - VU-lokaal
Dorpsplein, Heusden-Limburg
FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten.
Ook verhuring van tafelgerief.
Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen
(031/37.45.72-19.30.29)
LUSTRERIE

MARC DE VRIESE
WANNEER HET OM UW
VERLICHTING GAAT.
Bon. Ruzettelaan 56,
Assebroek - Brugge
Grote Baan naar Kortrijk

^

Horloges - LONG 1 NES
VERDAL - MONDIA
Aanstekers DU PONT

KUNSTGEBITTENHERSTELLINGEN
VAN DER KLEIN
TANDTECHNISCH LABORATORIUM
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek
S 734.06.43 en na 18u. 425.46.42

ne, nieuwe appartementen en studios - bungalows en caravans
sommigen met privaat zwembad .
gelegen te Koksijde, Oostduinkerke en Middelkerke - huur per
maand, per week, per weekend
of een periode naar eigen smaak.
Vraag inlichtingen - Schrijf of telefoneer.

BRANDBESCHERMING
met aangepast materiaal van een
bedrijf met ervaring :

BOEKHANDEL TUL

pvba ALBAG

Leuvensestraat 58,
1800 VILVOORDE
TEL. (02)51.03.86
Alle grote uitgaven
en ook... alle kleine.

Ninoofse Steenweg 515
1711 IHERBEEK - Tel. 02/21.19.09

FREETIME FLAT
INTERNATIONAL pvba
Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksijde
tel. (058)527.77
Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerke
tel. (059)322.60
Verhuring en verkoop van moder-

ZIEKENFONDS
BRABANTIA
Voor

de Vlamingen in Brussel
en Vlaams Brabant

INFORMATIECENTRA
ANTWERPEN
03/31.78.20

GENK
011/544.42

GENT
09/25.19.23

LEUVEN
016/33735

600

ARBEIDERS

1001

MOGEUJKHEDEN

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
K a n U op ieder o g e n b l i k v a n de dag v a n h e t
jaar m i d d a g - en a v o n d m a l e n aanbieden
I N T E R E S S A N T
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.
N a d i e n k r i j g t U gratis gedurende 5 u u r
een der beste O b e r b a y e r n - o r k e s t e n
Middag- en avondmaal in groep : gezellig fijn, goed en goedkoop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse
goelasj - Eisbein mit Sauerkraut . Kip aan het spit Krachtvleesschotel beter dan In Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/22.86.72 - 1500 zitpl.
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van
de stad
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11. Tel. 016/22.68.69 mooiste kelder van Europa.
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/21.87.89- mooiste van
Brussel
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi.
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesiwg. 1. T. 056/71.15.36 - 2.400 pi.
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 031/57.30.32
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 pi. T. 051/72.28.22
DRONGEN : Autov/eg Brussel-Oostende - Tel. 091/26.74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/67.36.30
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/56.53.40
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/43.20.51
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke . T. 059/30.20.86
Wij zoeken dringend : als medewerkers : Ernstige families
waarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale wet Liefst mensen van 't vak.
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensestwg 128, Korbeek-Lo
SINT-PIETERS-LEEUW. Tel. 02/376.18.72.

beleg uw geld in

ONROERENDE
KWALITEIT
ALGEMEEN

BOUWBEDRIJF
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