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MACHTSMISBRUIK VAN CVP
IN NEDERLANDSE KULTUURRAAD
In volle vakantieperiode hebben
de CVP-ers, onder impuls van Leo
Van Ackere en Godelieve De Vos,
in het buro van de Nederlandse
Kultuurraad een biezonder linke
streek uitgehaald. Gebruik makend van de afwezigheid van een
socialistisch lid, hebben zij een
steno-daktylo (van VU-strekking)
willekeurig afgedankt en aldus
gebroodroofd, en een direkteur
(van PVV-strekking) een door hem
aangevraagd verlof zonder wedde geweigerd. Allemaal om dezelf.
de reden : omdat deze beide personeelsleden van de Kultuurraad

de euvele moed hadden opgebracht enige kritiek te leveren op
het beleid van de griffier (CVP)
die tegenover zijn personeel optreedt als een echte slavendrijver.
Beroepsfouten konden de beide
personeelsleden niet worden aangewreven — ze zijn op hun niveau
allebei uitstekende krachten —
maar de CVP-ers namen het kennelijk niet dat zij « het gezag van
de griffier, als instituut » hadden
aangetast door hun kritiek (!]. Normaal moest een dergelijke betwisting over personeelsaangelegenheden niet voor de voltallige

Op een biezonder hartelijke wijze heeft de Antwerpse burgemeester. Lode Craeybeckx, zondagvoormiddag de VU-delegatie op zijn stadhuis verwelkomd
naar aanleiding van het feestmaal « Twintig jaar
Volksunie ». De Antwerpse burgervader is doorheen
alle peripetieën van het politieke bedrijf steeds een
trouwhartig flamingant gebleven. Hij bracht de generatielange strijd voor de Vlaamse ontvoogding doorvoeld in herinnering, had lovende woorden over

Kultuurraad komen, maar de wijze
waarop de CVP-ers van hun toevallige meerderheid hebben misbruikt gemaakt, heeft de politici
van de andere partijen opgeschrikt. Vandaar het politieke incident. Sommige machtsdronken
CVP-ers, die al te voorbarige konklusies schijnen te trekken uit de
jongste verkiezingsuitslagen, hebben het oude spook van de kleri
kale overheersing in Vlaanderen
weer opgeroepen. En dat is voor
de kulturele autonomie een heel
slechte zaak.
(lees door pag. 3)

voor de eerlijke, moedige en trouwe inzet van de
VU-mensen. De h. Craeybeckx liet er ten slotte
geen twijfel over bestaan dat ook hij overtuigd is
van de noodzaak van een werkelijk zelfbestuur voor
Vlaanderen, wil ons volk ook in de toekomst zijn
identiteit bewaren. Dank u, burgemeester, voor die
hartverwarmende woorden en het gastvrije onthaal
in Vlaanderens « hoofdstad ».

HET FEESTMAAL DER 1200
in het teken van

TWINTIG JAAR
VOLKSUNIE
Twaalfhonderd kaderleden van de Volksunie kwamen vorige
week te Antwerpen rond een feestelijke dis bijeen. Het is
immers precies twintig jaar geleden dat de Vlaams-nationale
partij in de Sinjorenstad werd gesticht door een handvol
moedige, en ondernemende mannen De ruime Handelsbeurs
liep nokvol, en de stemming was opperbest.
Dat mochten de jongens van TAK aan de ingang ook ervaren.
Met een emmer vroegen zij steun voor hun akties en die
werd vorstelijk gevuld met bankbriefjes, zoals Piet De Pauw
ons achteraf meedeelde. De TAK-voorzitter stond er trouwens
op te preciseren — en dit om bepaalde TV-berichten te logenstraffen — dat TAK te Antwerpen hoegenaamd niet de bedoeling had de feestviering te « kontesteren ».
Even vóór één kwam ook het partijbestuur de gevulde zaal
binnen [het PB was door burgemeester Craeybeckx op het
stadhuis ontvangen) en daarmee was de feestnamiddag ingezet. Het werd voor velen een vreugdevol weerzien met de
strijdmakkers uit vroegere jaren in een echt vrolijke sfeer.
Tussen de diverse gangen van het feestmaal in werden een
hele reeks tafelspeeches gehouden. Het was feestvoorzitter
prof. dr Elaut die het welsprekendheidsvuurwerk op zijn
eigen pittige wijze aanstak. Diepe indruk maakte de toespraak
van de kranige hoogbejaarde Amedee Verbrugghen, de gewezen kasseilegger en volksredenaar uit het Waasland. Kwamen
dan achtereenvolgens nog aan de beurt : Wim Jorissen, Frans
Van der Eist, Bob Maes, Herman Wagemans en Hugo Schiltz.
Elk bracht op zijn eigen wijze een oprechte hulde aan allen die
hebben bijgedragen tot de wedergeboorte van het Vlaamsnationalisme op het politieke vlak. Het is ondoenbaar al de
namen van de pioniersgeneratie aan te halen, mensen als
Wim en Bob IVIaes, Kamiel VanDamme, mevrouw PeetersNicasie en zovele anderen, in hen werd de hele militantengeneratie van de eerste jaren warm gehuldigd.
Vanzelfsprekend trokken de meeste sprekers ook de lijn
door : het verleden is immers de proloog van de toekomst.
Er werden behartenswaardige dingen gezegd, die het VU-kader
een riem onder het hart staken.
Met dit schitterend kader kan de VU zeker de taken aan die
haar in de nabije toekomst wachten : herbronning en vernieuwde aktie, om de laatste hindernissen naar het begeerde
doel te kunnen nemen, naar zelfbestuur.
(Foto's van dit feestelijk gebeuren en uittreksels uit de redevoeringen vinden onze lezers op biz 2 en 24 in dit nummer).

HERNIEUW UW ABONNEMENT NU !
De postbode kwam langs om uw « Wij «-abonnement voor
1975 te hernieuwen. Maar misschien was u niet thuis. Help
ons dan, en stort een dezer dagen het abonnementsgeld (450
fr.) op postrekening 000-0171139-31 van « Wij », Vlaams-nationaal weekblad, te 1000 Brussel, met de vermelding « hernieuwing abonnement 1975 ».

DE DEUGD
VAN HET ONGEDULD
Niemanddie de eerste spreker —
na de relativerende en spitse inleiding van tafelvoorzitter professor Elaut — van dit feestelijk
banket hoorde en niet zag, zou
gedacht hebben dat daar een 88jarige aan het woord was, zo vol
en krachtig weerklonk de stem
van deze volksredenaar bij uitstek. Hij vertelde over zijn jeugd,
over de tijd toen hij een veertienjarige knaap was en voor het
eerst het woord flamingant hoorde, zonder daarvan de betekenis

te vatten. Het werd hem aan den
lijve als soldaat aan het IJzerfront diets gemaakt, waarvan hij
terugkeerde met de eis op de lippen : zelfbestuur. Dat kostte hem
menige kwade blik of zure oprisping van sommige van zijn
dorpsgenoten « maar ik hield mi]
niet gelegen aan deze patriottenpraat ».
De krasse Amedee Verbruggen,
medestichter van de Volksunie,
maakte de lof van een karaktereigenschap, die men niet bij
hoogbejaarde grijsaards
pleegt
aan te treffen, namelijk de lof
van het ongeduid, ongeduld dat
bij zeer vele flaminganten de motor is geweest en nog is van hun
aktie voor de ontvoogding van
hun volk : « Wij moeten ongeduldig zijn, want we hebben reeds
veel te veel tijd verloren en we
hebben door dit tijdverlies onze
tegenstanders
toegelaten
de
spreuk « verdeel en heers » op
ons toe te passen ».
In dit verband herinnerde de Kasseilegger
aan de verdeel-enheers-politiek destijds van een
minimalist als Frans Van Cauwelaert, tegen de flaminganten in,
die hij poogde te lijmen met een
minimumprogramma. « Er is geen
minimum van recht, beweerde
ooit Van Cauwelaert, dat kan
niet, er is recht of er is onrecht,
noch min noch meer I Laten we
ongeduldig blijven, tot we ons
doel zullen bereikt hebben :
Vlaanderen eerst I ».

HISTORISCHE TAAK
VAN DE VOLKSUNIE
Uit de feestrede van partijvoorzitter Frans Van der Eist lichten wij
volgende pertinente beschouwingen.
«Het is niet zonder ontroering dat
ik vandaag in de eerste plaats hulde breng aan de strijders van het
eerste uur. Zoveel is er veranderd
dat de jongeren nog nauwelijks
zullen kunnen begrijpen in welke
omstandigheden
de
Volksunie
twintig jaar geleden tot stand gekomen is en hoe groot de moed,

HOE HET ALLEMAAL
BEGONNEN IS
Met zijn typische gemoedelijkheid bracht senator Bob Maes de
anekdote uit het verleden in dit
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festival van redenaarskunst. Ais
man van de aktie, was Bob Maes
uiteraard van meetaf betrokken
bij de eerste straatmanifestaties
van de piepjonge Volksunie, georganiseerd met een minimum
van middelen en een nog kleiner
minimum van persoonlijke inzet.
Men moest in die begintijd het
geloof in de goede zaak tegen
beter weten in bezitten, om voor
de pas opgerichte partij, die
haar eerste vergaderingen « in
duistere
kroegen
hield » de
straat op te gaan en klappen te
riskeren. Bob Maes herinnerde
zich nog levendig hoe hij en nofl
twee man vanuit Brussel naar
Limburg trok en daar drie VUpropagandisten aantrof, o.w. de
betreurde Clem Coolemont. Met
hun zessen verkochten ze twaalf
exemplaren van het blad « De
Volksunie », wat toen een hele
prestatie was.
Bob Maes besloot zijn causerie
met de hoop uit te spreken, dat
de bezieling van toen ook morgen
de partij zou voortstuwen.

toch al klaar gekomen met een
nieuw federalistisch voorstel en
een Waals-Vlaams manifest voor
federalisme.
H^t was een tijd van grote werkloosheid en het ging slecht met
de boeren — er zijn konstanten
in de politiek.
Wij vertrokken dan ook die eerste jaren met drie voorname programmapunten : federalisme, amnestie, industrialisering.
De verkiezingen van 11 april 1954
waren geen sukses geweest —
dat gebeurt nog met verkiezingen
— en men was weer geneigd in
de fouten van het verleden te
hervallen, d.w.z. wachten op de
volgende verkiezingen om dan te
improviseren.

HET VERLEDEN IS PROLOOG
Uit de rede van algemeen partijsekretaris Jorissen lichten we
volgende rake passages. Eerst
had de senator het over dat« verleden » waarna hij het« aktie voeren in deze tijd » beklemtoonde
om te eindigen met de woorden :
•• wie zich blijft inzetten, die zal
het halen ! ».
« Wij hadden van meetaf aan nood
aan een programma.
In die tijd gingen de diskussies
in de Vlaamse kringen vooral over
amnestie. Maar een jaar voor de
stichting
waren
studiegroepen

de durf, het idealisme was van
hen die de toen haast uitzichtloze
strijd aanbonden.
Het is mijn wens dat de geest
die de Volksunie groot gemaakt
heeft in de partij zou blijven leven : in de Volksunie komt men
niet om zich zelf te dienen, maar
om de partij en de idealen van
de partij te dienen. Het is mijn
overtuiging dat, afgezien van andere faktoren, de Volksunie vooral gegroeid is en groot geworden
door het imago dat wij verworven
hadden van eerlijkheid in onze
overtuiging, onbaatzuchtigheid en
strijdbaarheid.
De grondslag zelf waarop de partij gebouwd werd was onmiskenbaar het Vlaams-naitonalisme. Zo
hebben wij het gezien en zo hebben wij het gewild.
De rol die de partij gespeeld heeft
in het politieke leven in dit land
en in de politieke evolutie is zeer
belangrijk, ja beslissend geweest.

ONZE TOEKOMST :
EEN VLAAMSE STAAT !
Innerlijk sterk bewogen sprak
Hugo Schiltz de slotrede uit, die
qua toon ergens herinnerde aan
zijn patetisch antwoord in de
Kamer op het veto van Perin tegen de Volksunie als regeringspartner.
« Op terugreis uit de Verenigde
Staten, 's nachts in het vliegtuig
boven de oceaan bekroop mij de
onrust over hoe het nu verder
moet in Vlaanderen, een Vlaanderen dat zich koestert in de
welvaart doch er zijn strijdlust bij
verspeelt. Het is nochtans niet
de tijd om op zijn lauweren te
gaan rusten, maar spijtig genoeg
stellen we vast dat de Vlamingen
braaf zijn geworden, te braaf,
hoewel de beslissende strijd nog
moet gestreden worden.
Aanknopend bij het Shakespearecitaat van Wim Jorissen (het verleden is een proloog) gaan onze
gedachten terug naar het verle-

Met heel wat moeite hebben we
die fout kunnen vermijden door
gewonnen verloren meetingen te
geven. '
Niets is zo aanstekelijk als aktie
en op het einde van '54 werd dan
besloten de Volksunie te stichten.
Ik geloof dat we met 12 waren
zoals de apostelen, het kunnen er
ook 13 geweest zijn.
De partij is gegroeid door veldwerk, door offers van velen, door
dinamisme en aktie, en vooral
door geloof in de Vlaamse Beweging.

Feestvoorzitter oud-senator Elaut:
geestig en pittig gastheer !
Herman Waegemans, de eerste
na-oorlogse Vlaams-nationale gekozene voor de Kamer, maakte in
zijn rede vooral de lof van de
kleine man, zonder wie de Vlaamse Beweging en de partij nooit
zouden verwezenlijkt hebben wat
ze in die achter ons liggende jaren van bijna hopeloze strijd hebben gepresteerd.
Herman Waegemans bracht ook
hulde aan Ward Hermans, met
wie hij samen de eerste Vlaamse
aktie na de oorlog ontwierp en
uitvoerde, niet steeds in het kader van de partij maar ook daarbuiten (zoals in het ANZ met de
eerste zangfeesten) omdat het in
die donkere tijd kwasi onmogelijk
was als Vlaams-nationale partij
naar voor te treden. Dat dit geleidelijk toch gebeurde, danken
wij aan de volle en onbaatzuchtige inzet van de kleine man in de
Vlaamse Beweging. In dit verband achtte Herman Waegemans
het aandeel van de VMO, vooral
in de begintijd meer positief dan
negatief : » Ook wanneer we niet

Zo we die weg verder bewandelen
dan is ook haar toekomst verzekerd en uiteindelijk de verwezenlijking van onze ideeën ».

Wij moeten ons niet bezondigen
aan zelfoverschatting, maar het
is mijn overtuiging dat iedere objektieve geschiedschrijver
niet
anders zal kunnen dan erkennen
in welke mate de Volksunie een
zeer opvallende evolutie beïnvloed heeft.
Onze aandacht en onze bekommernis zijn beslist niet eenzijdig
gericht geweest op taalproblemen
of zelfs kulturele problemen
nooit zijn wij een « taaipartij »
geweest die alleen maar het taalaspekt zou gezien hebben in de
Vlaamse kwestie. Wel integenIndien er in dit land, in deze
Staat, in Vlaanderen veel veranderd is kunnen wij evenwel onmogelijk zeggen dat wij ons doel
zouden bereikt hebben. Integendeel zijn wij in een stadium gekomen waarin de rol en taak van de
Volksunie belangrijker moeten geacht worden dan nooit ».

kunnen instemmen mc- _^,-jalde initiatieven van de VMO, toch
helt de balans bij het nawegen
van voor en tegen duidelijk naar
de positieve kant over ».
Ook deze feestredenaar besloot
zijn gevoelsbewogen toespraak
met een gloedvolle oproep tot
een nieuwe inzet, niet na een
woord van dank te hebben uitgesproken aan alle pioniers.

den,
naar de begintijd en naar
de tragiek van de twee wereldoorlogen. De schimmen van hen,
die vielen onder de kogels van
de bezetter, de schimmen van
hen die hun leven verloren in de
steppen van het Oosten, de
schimmen van hen die weggemaaid werden door de exekutiepeletons van een vreselijke repressie, de schimmen van alwie
zijn leven offerde voor Vlaanderen, zij zullen geen rust vinden
vooraleer wij het werk voltooid
hebben waarvoor zij zich mateloos hebben ingezet. Daarom
moet het gedaan zijn met het
misbruiken van de offers van zovelen uit het verleden, daarom
moet het gedaan zijn met facadewetten, die niets oplossen.
In tegenstelling met vroeger,
weet men in het buitenland niet
meer wie en wat een Vlaming is,
wij hebben in het buitenland ons
gezicht verloren. Daarom moeten
wij naar datgene waarvoor zovelen stierven en waarop zovelen
hopen : een Vlaamse staat I ».
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BANK IN MOEILIJKHEDEN
POLITIEKE GEVOLGEN
Op dit ogenblik zijn we nog maar onvolledig ingelicht over de omstandigheden waarin de Bank van Brussel aanzienlijke verliezen op de
wisselarbitrage geleden heeft. Wat heeft er haar maandag jl. bewogen
tot de publikatie van het bericht dat onmiddellijk zoveel stof opjoeg ?
Wist de direktie dan langer zwijgen nutteloos was, en dat de man in
de straat het alleszins toch zou vernomen hebben ?

De oorzaken, de omvang en de
gevolgen van deze verrassende
gebeurtenissen zijn nog niet te
overzien. De kranten hebben er in
de jongste dagen op gewezen dat
de Bank van Brussel op één na de
grootste bank van België is. Men
moet eraan toevoegen dat ze inzake wisselverrichtingen op termijn veruit de belangrijkste is.
In de balans van de Bank van
Brussel, gepubliceerd door de
Bankkommissie in haar periodiek
verschijnende
« verzameling »
(d.d. 31-3-73) staat bij de orderekeningen een post « wisselverrichtingen » ten bedrage van 98,1
miljard fr. Het balanstotaal bedraagt 246 miljard fr. Vergelijkingen met andere financiële instellingen zijn niet altijd zinvol,
maar het zegt toch iets dat, voor
de Generale Bankmaatschappij,
de overeenkomstige
gegevens
20,4 miljard en 302 miljard fr.
zijn, respektievelijk 5 maal meer
en driemaal minder. De Bank van
Brussel is ontegensprekelijk een
groot specialist inzake arbitragege- en termijnverrichtingen.
Normalerwijze zullen zowel de
eigen kontrolediensten van de
bank als de bankrevisoren en de
Bankkommissie a'andacht besteed
hebben aan dergelijke operaties.
Of de Bankkommissie speciale
voorschriften uitgewerkt had inzake de kontrole van die verrichtingen en hun boekhoudkundige
verwerking, en zo ja : welke, zal
misschien
eerstdaags
bekend
worden in ruimere kring. Het betreft een moeilijke materie, vooral omwille van het internationaal
karakter van de wisselarbitrage,
en de inschakeling Van buitenlandse filialen en korrespondenten.
Op politiek gebied wordt dè
weerslag van de verliezen van de
Bank van Brussel zichtbaar. De
BSP, die al lang de gelegenheid
zocht om de Bankkommissie en
de bankwetgeving in vraag te
stellen, liet deze kans niet ongebruikt voorbijgaan. De wijze waarop ze hierover met de regering

EEN
GEVAARLIJK
PRECEDENT
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kontakt opnam, nog vóór de bank
in kwestie iets had meegedeeld,
had een ongewoon karakter. Het
kan zowel op een geneigdheid
tot medewerking en een aanbieding van goede diensten, als op
een
versterkte
oppositiedrang
wijzen.

HET MACHTSMISBRUIK VAN DE CVP
VOLKSUNIE VRAAGT
AANPASSING VAN DE
BANKWETGEVING
De Volksunie zal bij deze gelegenheid duidelijk maken dat ze
het statuut van de bankrevisoren
onbevredigend acht en de herziening ervan nastreeft. De Bankkommissie zal haar toezicht moeten aanpassen en strenger maken, zodat in de toekomst gebeurtenissen zoals bij de Bank van
Brussel uitgesloten, of althans
verklaarbaar worden, zodat de
schuld ervan niet meer, zoals
thans, dient geschoven op de
rug van de vier bedienden.
Tenslotte moet de bankwetgeving zelf aangepast worden aan
de huidige toestand van het Belgisch bankwezen, dat veel internationaler en ingewikkelder is
dan in 1935-36 : de tijd waarin
de huidige wetgeving haar oorsprong vindt. Na veertig jaar is
het hoog tijd geworden dit hete
hangijzer aan te vatten.
De Volksunie zal zich hiervoor
zonder enig voorbehoud inzetten.
Geen enkele partij staat zo vrij
en zo los van het financieel establishment als de onze. Dat kan
onze vrijheid van handelen alleen maar ten goede komen.

Hector de Bruyne
senator.

Het buro van de Nederlandse
Kultuurraad bestaat uit 8 leden :
4 GVP-ers, 2 socialisten, 1 VU-er
en 1 PVV-er (voorzitter Bascour).
Op 13 september j l . vergaderde
het buro in afwezigheid van een
socialistisch lid (belet in het buitenland) zodat de CVP-ers tijdelijk en toevallig het numerieke
overwicht hadden. Daarvan maakten zij misbruik om — met 4
stemmen tegen de 3 van de overige frakties — mevr. De Brouwer (VU) als steno-daktylo te
ontslaan en direkteur Van Impe
(PVV) een verlof zonder wedde
te weigeren. Dit alles op verzoek van de griffier (CVP) van
de Kultuurraad, die daardoor zijn
gezag « als instituut » meende
te kunnen versterken, Mevrouw

De Brouwer had de euvele moed
gehad tegen het vrouwelijk burolid Godelieve De Vos (CVP) te
klagen over de harde arbeidsvoorwaarden op het sekretariaat.
Toen de griffier dat vernam, besloot hij een dergelijke « opstandigheid » eens voorbeeldig te
straffen. Direkteur
Van
Impe
(PVV) zou mee van de brokken
delen, omdat hij samen met andere personeelsleden, zich solidair had getoond met mevr. De
Brouwer en in een brief had geprotesteerd tegen het « paternalistisch en willekeurig optreden»
van de griffier. De elementaire
verdedigingsrechten
van
mevr.
De Brouwer werden immers niet
geëerbiedigd, en geen enkel afdelingshoofd werd geraadpleegd.
Voor het buro bracht de griffier
slechts een mondeling stagever-

Tot verrassing van sommigen heeft
een « doodgewone personeelskwestie » dinsdag de Nederlandse Kultuurraad urenlang op stelten gezet en ten
slotte moest de voorzitter de parlementsleden zelfs naar huis sturen omdat hij het tumult niet de baas kon.
CVP-gezinde kranten hadden het 's anderendaags klagelijk over een « triestig spektakel » dat de Kultuurraad
« onwaardig » was.
Het ging echter om véél meer dan om
een loutere personeelskwestie. Kern
van de zaak was een brutaal machtsmisbruik van de CVP, dat de hele kultuurautonomie wel eens op de helling
kan zetten door het niet-naleven van
het kultuurpakt. En dat is een politieke
aangelegenheid van groot belang.
Als iemand zich in heel deze kwestie
« onwaardig » heeft gedragen, dan zijn
het de 4 buro-Ieden van de CVP.
De Nederlandse Kultuurraad bestaat
nu ruim twee jaar. In de eerste zittingsperiode was de verstandhouding in het
buro van de Raad heel goed. Politici
van de verschillende Vlaamse partijen
werkten er in vertrouwvol overleg samen en dat leverde uitstekende resultaten op. Ook in de Kultuurraad zelf
was de sfeer tot nu toe zeer positief.

slag over mevr. De Brouwer uit
(waarvan zij nooit inzage kreeg)
waarbij hij haar geen enkel professioneel verwijt kon maken,
maar zwaar tilde aan enkele onbewijsbare en onkontroleerbare
« beweringen » van haar. Door
haar nu zwaar te straffen en te
broodroven voor wat in zijn ogen
zware
gezagsondermijning
is,
hoopt de diktatoriale CVP-griffier
kennelijk de andere personeelsleden van de Kultuurraad schrik
in te boezemen. Hij weet immers
dat ook zij niet te spreken zijn
over de zeer lange arbeidstijden
die hij hen oplegt en de intense
arbeidsinspanning die hij voortturend eist. In elk geval voelt het
personeel van de Kultuurraad
zich als gevolg van deze gebeurtenissen volkomen rechteloos, en
wil het zo spoedig mogelijk een
demokratisch
personeelsstatuut
ten einde dergelijke willekeur
voortaan onmogelijk te maken.
Zoals gezegd spande de griffier
op 13 september de 4 CVP-leden
van het buro voor zijn wagen.
CVP-senator Leo Van Ackere leidde de manoeuvers. VU-senator
Van Haegendoren, bijgesprongen
door de aanwezige socialist en
door een moedige voorzitter Bascour (PVV) verzette er zich tegen
dat zou worden gestemd in afwezigheid van het ander socialistisch lid, omdat daardoor de
verhoudingen in het buro vervalst
worden. De CVP-ers dreven echter tegen de wil van de andere
leden hun wil door. Meteen was
het politieke incident geboren.
Het lag voor de hand dat de VU
dat incident niet zomaar zou la-

De 4 CVP-ers van het buro hebben dat
nu allemaal grondig verkorven. Niet
enkel omwille van het totaal onwettelijk ontslag van een steno-daktylo,
maar door de wijze waarop zij dit ontslag hebben afgedwongen. Het misbruik maken van de afwezigheid van
een lid is, gezien de verhoudingen
binnen het buro, volkomen in strijd
met de regels van de eerlijke besluitvorming en bovendien erg onhoffelijk.
Zo'n bedenkelijke truukjes maken elk
eerlijk overleg onmogelijk.
Waarom hebben die CVP-ers zich zo
uitermate dom aangesteld ? Wat is
uiteindelijk hun bedoeling ?
Was het hen er alleen maar om te
doen het gezag van « hun » griffier te
verstevigen ? Dan hebben zij vandaag
precies het tegenovergestelde bereikt.
Door zijn personeelsleden zal hij
voortaan gevreesd én veracht worden,
wat de werksfeer en de produktiviteit
in de administratie van de Kultuurraad
niet ten goede zal komen. Maar wat
erger is : door een kortzichtige griffier zijn zin te geven in een betrekkelijk onbelangrijke zaak (hoewel dramatisch op louter menselijk vlak) hebben
zij de loyauteit, de goede verstand-

ten voorbijgaan. Tijdens de eerste bijeenkomst van de Kultuurraad vorige dinsdag opende VUwoordvoerder Baert dan ook onmiddellijk het vuur. Hij noemde
het manoever van de CVP-ers
in het buro een inbreuk op de
pluralistische geest van de Raad
en een brutaal machtsmisbruik.
De afdanking van mevr. De Brouwer, aldus Baert, is een geval
van broodroof dat doet herinneren aan de tijd van Woeste en
het Daensisme. Hij is van oordeel dat er dringend een personeelsstatuut moet worden opgesteld zodat broodroof « door
machtsdronken frakties •> onmogelijk zou worden gemaakt. Het
werd een erg woelige zitting.
Ook de socialisten vielen de CVP
over het gebeurde aan, terwijl de
liberalen zich op de vlakte hielden. Toen de geïsoleerde CVP-ers
uiteindelijk nog Leo Van Ackere
(die aan de basis ligt van het incident) naar de tribune stuurden,
waar hij grof tegen VU-senator
-dn Haegendoren uitviel, zat hel
er
bovenarms
op
Aangezien
\/an Ackere obstinaat bleef weigeren zijn beledigende woorden
terug te trekken, bleef de VU kabaal maken zodat de zitting uiteindelijk moest worden geheven.
Deze zitting krijgt zeker nog een
staartje tijdens de eerstvolgende
bijeenkomst van de Raad. De
oppositie
zal
immers
blijven
eisen dat de willekeurige afdanking van mevrouw De Brouwer
opnieuw onderzocht wordt, dat er
een demokratisch personeelsstatuut komt en dat de Kultuurpaktwet geen dode letter blijt.

houding tussen de Vlaamse partijen
gebroken.
Het heeft bloed en tranen gekost om
de gedachte van « kulturele autonomie » door alle Vlamingen te doen
aanvaarden. Een niet onaanzienlijke
minderheid vreesde immers dat dit
politiek boerebedrog zou zijn, en een
middeltje om de heerschappij van het
politieke katolicisme in Vlaanderen nog
te verstevigen. Dit diepe, historisch
gegroeide wantrouwen dreigt nu levensgroot te herrijzen. Reeds wordt
de vraag luidop gesteld of al dat gepraat over pluralisme slechts oogverblinding was, en of het hele kultuurpakt dan geen waarde heeft ?
Wil de CVP niet het odium op zich laden de kulturele autonomie een dodelijke slag te hebben toegebracht, dan
moet zij als de bliksem de politieke
flater van haar mandatarissen in het
buro van de Kultuurraad goedmaken.
De weg daartoe is aangeduid door de
oppositiefrakties tijdens de jongste
zitting. Er is geen andere weg.

Paul Martens

WIJ 3

OnZ€ W€R€LD
Sinds maanden heeft Spanje af te rekenen met groeiende
sociale onrust, met (illegale) stakingen en werkonderbrekingen te Barcelona, te IVIadrid en in de Baskische provincies.
Zowat overal in het land hebben arrestaties plaats, tot in de
kerken toe waar stakers bijeenkomsten organizeren omdat
ze volgens de Madrileense aartsbisschop « op andere plaatsen niet mogen vergaderen ».
IVIet de sociale onrust groeit ook de politieke onzekerheid...
en de strijdlust van de onderbetaalde arbeiders. Dat het binnenkort tot normale en billijke verhoudingen moet komen tussen werknemers en werkgevers is niet alleen de wens van
de altijd wakkere, door kommunisten genoyauteerde arbeiderskomitees maar ook van een aanzienlijk deel van Spanje's patronaat, dat van stakingen geen heil verwacht. Konservatieve kranten zoals « Ya » en « ABC » klagen trouwens
over de houding van politici en bankiers, van zakenlieden
en kerkleiders die zich bewust of onbewust laten meedrijven op een ruk naar links en naar meer demokratische oplossingen.
Tegenover zoveel linkse bewogenheid valt geen aaneengesloten konservatieve reaktie te bespeuren. Premier Arias
Navarro heeft zich onlangs uitgesproken voor het samengaan van rechtsen en gematigden. Naar zijn gevoel moet
die koncentratie er komen nog vóór de post-franquistische

CHINEES
SCHISMA

(AVD) Tien dagen na de vijfentwintigste verjaring van de Chinese volksrepubliek, door Maoisten over de hele wereld piëteitsvol of rumoerig herdacht, heeft

de Chinese republiek van Taiwan
bescheiden aan zijn voortbestaan
herinnerd. Dit gebeurde n.a.v. de
nationale feestdag van 10 okt. j l .
toen president Tsjang Kai Sjek,
inmiddels ook al 87 geworden,
met zijn getrouwen de drieënzestigste verjaring vierde van de revolutie van Woesjang, waarbij de
dinastie van Mandsjoerije voorgoed werd gewipt. Bij monde van
zijn zoon Tsjang Tsjin Kwo (nepotisme is ook in Taiwan een alledaags fenomeen) heeft de president zich tot zijn onderdanen gericht. In die toespraak beklemtoonde hij de gunstige binnenlandse toestand van het eiland,
terwijl hij de minder gelukkige
situatie van zijn buitenlandse relaties als « voorbijgaand » omschreef.

.3.
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BUITENLANDS
KOMMENTAAR
,\^

periode zich brutaal komt aanmelden. Zijn vrees voor een
« kommunistische diktatuur » wordt trouwens gedeeld door
andere prominenten van het regiem, die uit de jongste gebeurtenissen in Portugal bepaalde konklusies hebben getrokken.
I-let is echter biezonder moeilijk uniforme streefdoelen te distilleren uit een mozaïek van groeperingen die elkaar niet
kunnen luchten : monarchisten, falangisten, carlisten (met
prinses Irene als propagandiste), het technokratisch Opus
Dei, een groep rechtse kristen-demokraten, en de rechtse
ultra's onder Bias Pinar. Zoveel hoofden, zoveel zinnen, vooral op sociaal vlak waar het konservatief front aan scherpe
interne tegenstellingen toe is met socio-fascisten aan de
ene en ongezeggelijke reaktionairen aan de andere kant.
Om nog te zwijgen van de altijd gematigde liberalen, die
wijselijk de kat uit de boom kijken in het besef dat na Franco's dood de apokaliptische ruiters weer aan de horizont
kunnen verschijnen.
Op zoveel verscheidenheid hebben de rechtse ultra's geen
vat kunnen krijgen. Daarom is de markies de Villaverde, die
tijdens en onmiddellijk na Franco's ziekte even in het sensatienieuws kwam alweer van hei toneel verdwenen. Als Franco verdwijnt zal don Carlos allicht het bindmiddel worden
voor alle Spanjaarden. Voorlopig kunnen we die ietwat naïeve wens niet loslaten. Inmiddels is er maar een zekerheid :
het uitgeholde, afgetakelde Franco-regiem is niet lang meer
leefbaar. Maar hiermee is niets gezegd over manana, de duistere dag van morgen.

De nederige « bouwstenen » van
de beschaving even in de kijker.
Inderdaad : bakstenen noodzakelijk voor de bouw of de heropbouw, sinds eeuwen trouw gebakken en verwerkt in alle werelddelen, in alle kuituren. Boven
wederopbouw in NoordVietnam. Onder : hoeveel eeuwen reeds is dit tafereeltje te
zien
in
het
Midden-Oosten
(Irak) ?

ADRIAAN VAN DUYN

ANGOLESE MOZAÏEK
(AVD) Dinsdag 15 oktober om middernacht kwam een einde aan de
Portugese koloniale oorlog in Angola toen de Angolese bevrijdingsorganizaties lieten weten dat alle vijandelijkheden met het Portugese
leger werden stopgezet. In vijf maanden heeft het nieuwe regiem een
en ander verwezenlijkt op het vlak van de dekolonizatie : Guinee-Bissau werd onafhankelijk, Mozambique is op weg naar komplete soevereiniteit — maar met Angola liggen de kaarten beslist minder gunstig
in weerwil van het nu ingetreden wapenbestand.
De wapens kunnen nu zwijgen maar hiermee is niets gewijzigd aan de
enorme rijkdom van het land (waardoor het niet onbenijd en ongemoeid naar onafhankelijkheid kan toegroeien) terwijl ook de scherpe
tegenstellingen onveranderd blijven bestaan. Er zijn vooreerst drie nationale bevrijdingsbewegingen (MPLA, FNLA en Unita). Verder is de
autochtone bevolking in diverse etnische groepen opgedeeld terwijl
een getalsmatig sterke blanke bevolkingsgroep het de deskundigen
van het dekolonizatieproces beslist niet gemakkelijk maakt.
Met het oog op een vlot verloop van de geplande onderhandelingen
zal het vooreerst nodig zijn al die partijen en volksgroepen bij de onderhandelingen te betrekken. Dit geldt dan ook voor buurtstaten ais
Tanzanië, Zambia en Zaïre. Die mozaieke samenstelling van de betrokkenen is niet van aard om de ontwikkeling naar onafhankelijkheid te
bespoedigen in een land dat plots kan uitbarsten in wanordelijkheden
waarmee vergeleken het operette-vertoon van de Mozambikaanse rebellen in het niet verzinkt.
Vandaag moet Portugal meer oog hebben voor menselijke en psychologische benadering en minder bedacht zijn op het toekomstig socioekonomisch bestel van een onafhankelijk Angola. Lissabon zal moeten
afzien van neo-kolonialistische bemoeiingen om achterhaalde verhoudingen te schragen en te bestendigen. Door een intelligente benadering zal het regiem van Lissabon zijn demokratisch imago in het moederland versterken. Alleen op die manier kan het een eind maken aan
de noodlottige kapitaalvlucht van zijn nationale en internationale investeerders en tegelijk aan het pauperisme van een bevolking die aan
koloniale oorlogen is uitgebloed. Maar voorlopig is af te wachten hoe
de nieuwe prezident Costa Gomez en premier Goncalvez zullen reageren
op het radikalistisch opbod van rechts en links. Algauw zal blijken of
ze het laatste dekolonizatieproces aankunnen zonder hierbij hun eigen
politieke hachje in te schieten.

WIJ 4

In de laatste jaren heeft Taiwan
inderdaad
haast
rampspoedige
buitenlandse peripetieën meegemaakt. Op 25 okt. 1971 werd het
land uit de VN weggeschopt en
de toenadering tussen Washington en Peking heeft de leiders te
Taipeh met verstomming en ontzetting geslagen. Gelukkig voor
Tsjang herstelde de ekonomie vrij
vlug van haar stagnatie en de
levensstandaard van de eilandbewoners ging geruststellend en
bemoedigend stijgen. Ten slotte
kon Taiwan met 38 landen diplomatieke betrekkingen handhaven
en op ekonomisch vlak belangrijke bilaterale relaties op gang
brengen met landen die tot vandaag toe diplomatieke betrekkingen met Peking onderhouden.
Amerikanen, Japanners, Australiërs, Westduitsers en Chinezen
uit de diaspora hebben in het
eiland geïnvesteerd. De buitenlandse handel (in 1973 ongeveer
320 miljard Bfr.) is in 1974 (in
oktober al 340 miljard) gevoelig
verhoogd ondanks inflatie en
energiekrisis die ook daar kwamen meespelen. Die
gunstige
trend wordt nog gestimuleerd
door de ontdekking en ontginning
van aardgas en petroleum.
Van zodra hij premier werd (mei
1972) is Tsjang Tsji Kwo een meer
« liberaal » beleid gaan voeren.
Van die Aziatisch-liberale sistemen weten we het nu stilaan wel,
maar de man liet toch niets onverlet om de autochtone Taiwanezen (12 miljoen) te verzoenen
met de onontkoombare aanwezigheid van zowat drie miljoen uit
Mao's
volksrepubliek
overgewaaide Chinezen. Het normaliseren van de berekkingen tussen
Taipeh en Peking blijft uiteraard
het zorgenkind van Tsjang Kai
Sjek. De twee landen gaan er
weliswaar vanuit dat Taiwan niet
meer is dan 'n Chinese provincie
maar dit is dan ook het enige
punt waar de stokoude leiders
over akkoord gaan Alleen na hun
verdwijnen zal kunnen gedacht
worden aan ernstige pogingen
om het Chinees water en vuur
te verzoenen.

GEEN
AVONTUREN

(AVD) Uit de verkiezingsuitslagen van 10 okt. j l . moet vooreerst
blijken dat de Britse kiezer niet
veel voelt voor gevaarlijk experimenteren. De overwinning van
Wilson, hoe kras ook, geeft immers aan dat het tweepartijensisteem dat men een ogenblik bedreigt waande voorlopig overeind
blijft. De konservatieven werden
inderdaad niet verpletterd en de
liberale cijfers maken de opiniepeilers wanhopig.
De voorkeur ging naar Wilson

omdat de gemiddelde Brit vast
gelooft dat de socialisten, beter
met de vakbonden kunnen opschieten dan hun konservatieve
rivalen. De soevereine kiezer
heeft trouwens
nog wakkere
herinneringen bewaard aan de
voorbije winter van 1973 met zijn
ongezellige
mijnwerkersstakingen. Omdat Wilson met zijn minderheidsregering de vakbonden
kon koest houden heeft de kiezer bepaalde slotsommen getrokken .. en een vrij geschakeerd
vonnis geveld : Labour krijgt zijn
eerlijke kans maar de konservatieven blijven in de race voor een
volgende konfrontatie.
Eigenlijk is de verdeeldheid nog
het grootst in Labour zelf. Als
het waar is dat extremisten de
dienst doen in de linkervleugel
van zijn partij dan zal Wilson vrij
spoedig herinnerd worden aan
zijn loslippige verklaringen inzake
een Europa-referendum en aan
schokkende ontboezemingen terzake van de national izaties —
twee items die fataal kunnen aankomen voor zijn prekaire absolute meerderheid van amper drie
zetels, want een regeringskoalitie zit er voorlopig niet in.

Wilson kan nu rustig aanstalten
maken met zijn nieuwe regering
scheep te gaan. Met zijn minieme absolute meerderheid in het
Lagerhuis zal regeren echter veel
weg hebben van dansen op de
spreekwoordelijke
koord. Voor
Labour is de nieuwe situatie dan
nog pozitief als men bedenkt dat
die krappe meerderheid hem veel
narigheid zal besparen vanwege
zijn extreem
linkse aanhang.
« Neo-marxisten » als
Michel
Foot en Wedgwood Benn zullen
een domper moeten zetten op
buitensporige nationalizatie-eisen
en ook de uittreding van GB uit
de Europese Gemeenschap zal nu
wel niet zo scherp overkomen.
Voor Wilson zit misschien muziek in toegevingen aan de nationalisten van Schotland en Wales
die versterkt uit de stembusverrichting te voorschijn kwamen.
Algauw zal nu moeten blijken of
de Schotse
nationalisten
die
Noordzee-olie op de politieke
vuuroven goten biezonder veel
voelen voor het Witboek van Wilson waarin gepleit werd voor het
verkiezen van provinciale assemblees... zonder werkelijke bevoegdheid.

19 OKTOBER 1974

KOmnCMT/^^R
IRMA LAPLASSE
Het gezelschap Yvonne Lex kreeerde vorig weekend in de Arenbergschouwburg te Antwerpen
het toneelwerk « De Zaak » van
Abert Van Hoeck, met Yvonne
Lex in de hoofdrol. Dit stuk is
in feite een sobere maar indrukwekkende evokatie van de
zaak Irma Laplasse, die tijdens
de repressie het slachtoffer
werd van een gerechtelijke
moord. In « De Zaak » laat de
auteur de auditeur tot inkeer
komen (spijtig genoeg heeft wijlen prokeureur en auditeur Vossen in de werkelijkheid nooit
het zelfde inzicht aan de dag gelegd).
Na het boek van pater Van
Isacker nu het toneelwerk van
Van Hoeck : hoezeer het ook te
betreuren is dat het posthuum
moet gebeuren, toch zijn beide
literaire en dokumentaire werken een klinkend eerherstel voor
deze eenvoudige Westvlaamse
volksvrouw, ter dood gebracht
door een justitie, die zelf de
heiligste beginselen van het
recht met de voeten trad.

SPAARIDEETJES
VU-kamerlid Willy Kuijpers heeft
Tindemans ook een spaar-brief
gestuurd. Daarin vertelt hij de
eerste-minister dat er 453 miljoen kan bespaard worden door
het terugvorderen van de staatslening van « Avions Marcel Dassault » (AMD). Dit bedrijf kreeg
deze lening voor de door haar
gekontroleerde
onderneming
SABCA als deelname van de
Belgische Staat in de ontwikkelingskosten van de « Mercure >>.
Op 24 september j l . verklaarde
sekretaris-generaal Frangois van
AMD (en beheerder van SABCA)
Immers dat het « Mercure »projekt over de kop ging door
de schuld van de Franse regering en van Air France.
In zijn brief stipt Kuijpers nog
aan dat AMD haar meerderheidsparticipatie in SABCA (fabrieken te Gosselies en te Haren) verwierf door een inbreng
van 120 miljoen fr. De Belgische
Staat, die 453 miljoen inbracht,
heeft geen kontrolerechten. Het
zal je geld maar wezen !

1 LERAAR
VOOR 1 LEERLING
ledereen herinnert zich hoe eerste-minister Leburton en minister Calewaert ervoor geijverd
hebben dat er franstalig kleuter- als lager onderwijs zou ingevoerd worden in de Voergemeenten. Daarvoor werden zelfs
verschillende koninklijke besluiten genomen.
Wijl er normaal in de taalgrensgemeenten 16 ouders moeten
verzoeken om 'n anderstalig onderwijs te krijgen, werd dit aantal herleid tot 1 bij koninklijk
besluit van 19 oktober 1973.
Nog een « besparing » van de
Belgische regering. Het volstaat
dat één ouder voor zijn kleuter
of leerling kleuter- of lager onderwijs vraagt en er zal hem
voldoening moeten gegeven worden. D.W.Z. één leerkracht voor
één leerling.
Zo werkt de Belgische mallemolen tegen de Vlamingen. Jos
Van Eynde verklaarde ooit plechtig dat hij de Voerenaars niet
in de steek zou laten.

abonnement op het openbaar
vervoer mogen voegen bij de
forfaitaire aftrek van hun bedrijfslasten. Indien...
Senator De Facq diende tevens
een wetsvoorstel in dat een
verbetering beoogt van het fiskaal regime van gezinnen van of
met gehandikapte personen. Nu
worden de kinderen die meer
dan 66% getroffen zijn door een
fysische of mentale handikap
dubbel gerekend bij de vaststelling van het aantal personen
die ten laste zijn van de belastingplichtige. Met zijn voorstel
wil senator De Facq deze dubbeltelling uitbreiden tot alle personen die ten laste zijn van de
belastingplichtige.

SOCIAAL SUKSES I
Het wetsvoorstel van VU-senator De Facq inzake de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor minder-validen, ingediend op 30 april Jl., maakte in
juni het voorwerp uit van een
diskussie in de Senaatskommissie. VU-senator Van Ooteghem
werd als verslaggever aangeduid. De minister was oorspronkelijk van oordeel dat deze zaak
geregeld kon worden door een
eenvoudige reglementering.
Tijdens een vergadering van de
afgevaardigden uit de administratie van Openbare Werken
met de minister en met onze
senator kwam men echter tot
de slotsom dat een bindende
wettelijke omlijsting van reglementen inzake deze aanpassing
noodzakelijk was.
Daar ondertussen door enkele
CVP-ers, in navolging van het
voorstel De Facq, ook een voorstel was Ingediend, zal de regering, In plaats van de voorstellen te amenderen (door het voorstel De Facq geïnspireerd) zelf
een wetsontwerp opmaken en
de voorstellen eraan hechten.
In december begint de bespreking in de Senaat.
De Volksunie behaalt hier een
belangrijk sukses : meil kan
haar voorstellen niet meer negeren. Juist zoals de wet op het
gewaarborgd Inkomen een baanbrekend initiatief van de Volksunie was, wordt nu ook de sociale aktie van de VU ten bate
van de minder-validen door de
regering overgenomen.
De VU blijft, ook als sociale
partij, op de voorposten.

De aangekondigde zoveelste verhoging van de posttarieven e r
gert het publiek. Bij de vorige
verhoging van de posttarieven,
aldus kamerlid Vansteenkiste in
zijn toelichting, heb ik aangetoond dat die verhoging enkel
en alleen moest dienen om de
kosten te dekken van onverantwoorde
komputer-bestellingen.
Dit is thans opnieuw het geval :
er werd immers geen enkele
maatregel tot sanering genomen. In 1974 zal de PTT ongeveer 907 miljoen besteed hebben aan huurgelden voor komputerapparatuur. Rekent men er
de kosten voor aanvullende apparatuur bij en de kosten voor
vergoeding van het gespecialiseerd personeel der privé-firma's bij, dan komt men aan een
totaal van 1 miljard 651 miljoen.
Duur speelgoed, voorwaar. Ais
de slechte werking vaii de postdiensten erdoor verbeterde zou
je nog zeggen kom, maar bet
wordt daar van kwaad tot erger.

DUUR SPEELGOED
VU-kamerlid Luk Vansteenkiste
wil de minister van VerkeerS'
wezen en PTT interpelleren over
« de ingediende aanvraag tol
verhoging van de posttarieven,
zonder dat de regering ook maar
een poging deed om tot sanering te komen in deze sektor ».

LA LANGUE
EST LE WALLON
ledereen zal zich nog wel berin,
neren dat VU-senator Vandezande destijds met klem aandrong
op de overbrenging van de Rijksplantentuin naar Meise waar de
gebouwen reeds jaren aan het
verrotten waren. Eindelijk is
het zover gekomen, maar de
taaitoestanden zijn er even
slecht als in de andere openbare diensten .
Ten bewijze :
De trefwoordenkatalogus is helemaal en uitsluitend in het
Frans opgemaakt.
Het bulletin van de Plantentuin
is uitwendig tweetalig met het
Frans vooraan maar binnenin is
geen enkele titel in het Nederlands gepubliceerd. Het weinige
Nederlands dat in het Bulletin
is te lezen is dan nog archaïsch.
Dit alles werd op vrijdag 16 augustus 1974 door een wetenschapsvorser die zich in het Nederlands aandiende en die de
volgende woorden toegeslingerd
kreeg « La langue est Ie Wallon
que vous ne connaissez pas »
en daarmee moest de Vlaming
het dan stellen.
Over dit alles werd door senator Vandezande een vraag nesteld aan de Vlaamse minister
Lavens die het incident karakteriseerde als een ongelukkige
samenloop van omstandigheden
en dat de nodige maatregelen
zouden getroffen worden om
dit alles in de toekomst te verhinderen.
Inmiddels blijven de taaiverhoudingen er tipisch Belgisch. Op
de 15 topfunkties bezetten de
Franstaligen er 10 en de Neder
landstaligen 5, die dan nog beneden aan de ladder te vinden
zijn. Maar met Tindemans wordt
het vast anders I

SOCIALE
WETSVOORSTELLEN
Onder de pendelaars die elke
dag met trein en bus naar hun
werk rijden, zijn er velen (kader,
leden, bedienden, qekwalificeerde arbeiders) die hun transportkosten niet terugbetaald krijgen
van hun werkgever. Zij mogen
hun verplaatsinskosten ook niet
forfaitair aftrekken van hun bedrijfsbelasting. VU-senator De
Facq heeft nu een wetsvoorstel
ingediend dat hen moet toelaten dit wel te doen. Indien dit
wordt goedgekeurd zullen deze
werknemers de kosten van hun
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HUICHELARIJ
Steeds meer mensen beginnen Tindemans' reklame-kampanje door te krijgen. Typerend daarvoor dit briefje dat wij deze
week ontvingen van iemand die zich een « traditionele Belg >>
noemt.
o Ongeveer een veertiental dagen geleden heeft de h. Tindemans een warme oproep gedaan tot alle landgenoten om
zoveel mogelijk te besparen en spaarideetjes naar voor te
brengen.
Ik steek het niet onder stoelen of banken maar als traditionele Belg had ik veel vertrouwen in de h. Tindemans en meteen dacht ik dat is nu eens een echt goede eerste-minister die het ernstig meent met ons. Ik had echt spijt dat
ik meteen geen ernstig spaarideetje naar voor kon brengen.
Ondertussen had ik al aangevoeld dat het hier om een politieke stunt ging en dat zelfs de h. Tindemans niet meer au
sérieux kan genomen worden. Wie zou nu durven denken dat
zijn gestreken gezicht zoveel huichelarij verbergt ?
Nu ben ik 100 % zeker dat het evenwel zo Is en wel om
volgende reden : bij de Spoorwegen moet de direkteur-geneaal Lataire vervangen worden en in zijn plaats wordt Van
Hee aansteld. Dat is normaal. Wat echter niet meer normaal is, gelet op de inflatie en de vereiste besparingen, is
de benoeming van 2 adjunkt-direkteurs-generaal. Dus twee
bijkomende posten. Meteen worden er ook twee nieuwe dlrekteurs benoemd op de « Direktie M. A. » en twee op de
« Direktie F ». Op beide direkties dus één meer dan vroeger. Samen geeft dat dus 4 hoge funktionarissen meer en dit
wanneer er moet gespaard worden.
Zoals gebruikelijk wordt er geen rekening gehouden met
kennis of talent maar krijgt de politieke kleur de voorkeur.
De drie traditionele kleuren wapperen aan de mast... ».
P.S. - De informatie van onze toevallige korrespondent blijkt
juist. De 2 nieuwe adjunkt-direkteurs-generaal zijn Weber
(CVP) en Bourdon (BSP). Op Materieel en Aankoop (MA)
worden Deprez (BSP) en Carlier (CVP) direkteur, en op Financiën (F), Colle (PVV) en De Smet (BSP). Handelsdirekteur
Weber wordt vervangen door De Haeck (CVP).

l^@gTiKI UQT
Brussel bouwde in de voorbije jaren torens als stenen en
glazen gedrochten. Of om het met het gepersifleerde
vers
van Wies Moens te zeggen : stenen gedichten van hemelheimwee. Slechte gedichten dan, verward, lelijk en overbodig.
Als het slechts gedichten waren, kon je het alles nog meteen
bekijken en vergeten. Maar de torens van Schuman, Brouchère, Madou, Rogier, Manhattan en WTC zijn te hoog om er
overheen te kijken en te lelijk om ernaast te kijken. Mijn
koninkrijk voor een paard, schreef Shakespeare. Hier is het :
mijn stad voor een toren I
Onze afkeer voor Brussel-Toren is niet zomaar ontstaan. Het
is integendeel een proces van jaren. Aanvankelijk kwamen
wij in bewondering voor die gigantische en georganiseerde
chaos van torenkranen, heimachines, grondgraafmachines en
betonmolens. Nadien rezen de eerste onherkenbare skeletten uit de grond, de trams werden langs nieuwe sporen omgelegd en drilboren verwoestten gebouwen die pas twintig
jaar geleden voor de eeuwigheid werden opgetrokken in
natuursteen en graniet. Intussen raakten de eerste torens
afgewerkt, ingehuldigd en volgepropt met de loonslaven van
onze tijd, zij die in groepen van duizenden arbeiden achter
ramen die nooit openzwaaien, 1 tot 30 verdiepingen hoog,
's morgens en 's avonds een lift die waanzinnig snel stijgt
en daalt, als een vliegtuig in moeilijkheden. Ontzag wordt
angst, verwondering wordt vervreemding. Want, wie betaalt
die grootheidswaanzin
en dit menselijk onrecht. Was een
half miljoen pendelaars voor Brussel nog niet genoeg ? Hoeveel torens wil men eigenlijk ? — De macquette geeft het
antwoord : nog een paar tientallen ! — En hoeveel staatsadministraties worden naar hier gelokt opdat zij nooit meer
naar de provinciesteden zouden kunnen verhuizen ?
Als je in het landelijk intiem levende Hemelbredegem verhaalt over dat gestamp en gedreun, over die hoogmoed, de
verspilling en vervreemding, dan haalt men onverschillig de
schouders op. Alsof het slechts een dagdroom is, een toekomstroman die je dichtklapt zogauw hij gaat vervelen.
Wij laten ons wel eens verleiden tot de bevrijdende bedenking dat Brussel vandaag sombere grafmonumenten
bouwt
voor elk van zijn pretenties. Dat is een gevaarlijke
illusie.
Want als het fiere Brussel morgen niet meer bestaat, zullen
wij moeten verder leven met zijn zielig nageslacht van steen
en glas, de vrucht van onze centen en ons onbeperkt geduld.
Soms denk ik : laat morgen een stoet van naakte vrouwen
langs de torens defileren, dan wordt Brussel een monumentaal schilderij van Paul Delvaux...
FRANS-JOS VERDOODT

^^SS£^
Met de trein reizen wordt duurder..

N.B. De zetduivel heeft in het stuk van vorige week 'onzin»
vervangen door "gezin». Wat in het kader van de onderwijskrisis en het dalende geboortecijfer nogal sneu is :
de politiekers moeten hierom niet weggehaald worden
van hun gezin, wel van hun onzin.
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Het beleid aangaande de universiteiten en de universitaire expansie
moet normaal in 1975 opnieuw in
het parlement ter sprake komen.
Universiteiten
en
universitaire
centra zijn dure instellingen, zodat
men in deze tijd van muntontwaarding mag verwachten dat er nauwkeurig zal toegezien worden op deze uitgaven.
De mekanismen waarop een en
ander verloopt zijn echter ingewikkeld en moeilijk te overzien.
Onderhavig artikel geeft enkele
beschouwingen over de financiering van de jaarlijkse werkingskosten van de universiteiten en
universitaire centra.
De universiteiten (zogenaamde basisuniversiteiten die over een vrijwel volledige
waaier van kursussen beschikken) en de
universitaire centra (met beperkt universitair programma) zijn voor hun jaarlijkse
terugkerende werkingskosten aangewezer
op de hen hiervoor ter beschikking gestelde staatsgelden.
De eigen inbreng, ook van de vrije instel
lingen, zijn in verhouding tot de inbreng
van de staat als minimaal tot onbestaande te beschouwen.
De Wet van 27 juli 1971 op de financiering en kontrole van de universitaire instellingen heeft mede als doel een gelijke behandeling te waarborgen voor alle
universiteiten en universitaire instellingen, zowel voor de vrije als voor de staatsinstellingen.
De werkingskosten worden berekend op
volgende basis : Forfaitaire kostprijs per
student maal aantal studenten per studierichting, echter met de korrektie van de
aantallen van het basis minimum en
maximum .

WIJ 6

WERKINGSKOSTEN
FORFAITAIRE KOSTPRIJS
PER STUDENT
X

AANTAL STUDENTEN
PER STUDIERICHTING

DE FORFAITAIRE KOSTPRIJS
PER STUDENT
Door een Koninklijk Besluit wordt vrijwel ieder jaar de zogenaamde forfaitaire
kostprijs per student bepaald. Deze forfaitaire kostprijs moet zowel de uitgaven
voor wedden en lonen van het onderwiizend en wetenschappelijk personeel, administratief en technisch personeel alsook de andere werkingskosten dekken.
In de forfaitaire kostprijs per student
wordt ook de onderverdeling volgens deze drie groepen van uitgaven aangegeven
zodat een preciese berekening voor elk
van deze drie onderdelen mogelijk is.
Deze forfaitaire kostprijs per student zal
in bedrag variëren naargelang de verscheidene studierichtingen.
Vijf studierichtingen zijn voorzien :
Groep A ;
De kandidaturen, licenties en doktoraten
in letteren en wijsbegeerte, rechten, politieke .sociale en ekonomische wetenschappen, psychologie, pedagogie, toegepaste ekonomische wetenschappen, handelswetenschappen,
godsdienstwetenschappen.
Groep B ;
De kandidaturen, licenties of graden en
doktoraten in natuurkunde, scheikunde,
wiskunde, biologie, geologie, delfstofkunde, aardrijkskunde.

De kandidaturen in geneeskunde, farmacie,
tandheelkunde, lichamelijke opvoeding,
diergeneeskundige wetenschappen, landbouwwetenschappen, polytechnische wetenschappen.
Groep C :
De licenties, graden en doktoraten in geneeskunde, farmacie, tandheelkunde, lichamelijke opvoeding, polytechnische wetenschappen.
Groep D :
De licentiaten, veeartsen en de doktoraten
in de diergeneeskundige wetenschappen.
Groep E :
De licentiaten (landbouwingenieurs) en
de doktoraten in de landbouwwetenschappen.
Te vermelden is nog dat in sommige van
deze groepen een nog verdere onderverdeling gebeurt.
Naargelang deze verschillende groepen
van studierichting kan de kostprijs per
student bvb variëren van 77.331 fr. in de
groep A tot 258.467 fr. in de groep C.

Volgens het jaarverslag 1974 van de dienst
voor universitaire statistiek waren er in
het akademiejaar 1973-1974 36.165 nederlandstalige universiteitsstudenten, zijnde
51,4% van het totaal aantal Belgische
studenten.
Er zijn 34.202 franstalige Belgische studenten of 48,6%.
Normaal zou men dus verwachten dat de
werkingsuitkeringen voor de nederlandstalige instellingen hoger liggen dan voor de
franstalige instellingen.
Nochtans is dit niet het geval en zo vinden wij in de begroting 1974 volgende be.
dragen voor werkingskosten :

WERKINGSKOSTEN (73-74)
NEDERLANDSTALIGE INST.
5.560.905.000
47,6%

HET AANTAL STUDENTEN
ledere universiteit zal dus werkingsuitgaven ontvangen naargelang het aantal studenten dat in de verscheidene studierichtingen is ingeschreven.

AANTAL STUDENTEN (73-74)
NEDERLANDSTALIGE INST.
36.165
51,4%
FRANSTALIGE INST.
34.202
48,6%

FRANSTALIGE INST.
6.116.881.000
52,4%

Hieruit blijkt dat ondanks het groter aantal studenten aan de nederlandstalige instellingen, de franstalige
instellingen
toch nog ongeveer 1/2 miljard meer werkingsuitkeringen per jaar bekomen.
Dit wordt in hoofdzaak door twee faktoren veroorzaakt :
Het aantal buitenlandse studenten, de zogenaamde fiktieve studenten voor de korrektie van de aantallen van het basisminimum.
Uiteindelijk speelt ook nog een derde faktor in ons nadeel namelijk het aantal franstalige studenten in het Vlaamse landsgedeelte.
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UHIYERSITMRE BELEID
1. De buitenlandse studenten

geeft ons het aantal fiktieve studenten per
studierichting en per universiteit.

Volgens de dienst voor universitaire statistiek zijn er in 1973-1974 in totaal 9.110
buitenlandse studenten aan de universiteiten ingeschreven.
1.704 studeren aan de nederlandstalige
instellingen,
7.406 aan de franstalige instellingen.
(Gegevens Dienst Universitaire statistiek
1974).
Wanneer wij de groep buitenlandse studenten nader gaan ontleden, dan kunnen
ruim genomen ongeveer 3.200 studenten
gerangschikt worden als komende uit de
ontwikkelingslanden (Z. Amerika 643, Azië
1.655, Afrika 1.884).
Deze studenten zijn vrij wisselend verdeeld over de verschillende fakulteiten.
Dit in tegenstelling tot de studenten komende uit de Westerse landen en uit de
VSA. Dezen worden in overgrote mate
teruggevonden in de medische fakulteit.
Het bestaan van een numerus clausus in
landen als Noorwegen, Zweden, Duitsland,
de Verenigde Staten van Amerika is hieraan uiteraard niet vreemd.
Op de 9.110 buitenlandse studenten studeren er 3.083 in de medische fakulteit.
Op zichzelf maakt dit reeds vrijwel 1/3
van de buitenlandse studenten.

In het totaal zou het hier gaan om een
10.000 fiktieve studenten waarvan een
3.000 aan nederlandstalige kant en ongeveer 7.000 aan franstalige kant. Hierdoor
wordt het eerder eenvoudige en ook wel
rechtvaardige schema van de werkingsuitkering op basis van het aantal studenten in belangrijke mate scheefgetrokken.
Dat dit vooral aan franstalige kant aanleiding geeft tot op zijn minst genoemd wantoestanden is niet te verwonderen als
men bedenkt dat voor gelijk welke rechtmatige eis tot universitaire expansie aan
nederlandstalige kant er een franstalige
tegenhanger diende opgericht te worden
ook al was het van voorafaan duidelijk dat
die instellingen onderbevolkt zouden blijven.
Dit geeft aanleiding tot schromelijke mistoestanden.

Voor 1973-1974 waren er 980 buitenlandse
studenten in de 1ste kandidatuur geneeskunde waar zij ongeveer 1/4 van het totaal aantal studenten van de 1ste kandidatuur geneeskunde uitmaken.
Hierbij kan de vraag gesteld worden in
hoeverre het verder toelaten van buitenlandse studenten aan de geneeskundige
fakulteiten van onze universiteiten nog
wel langer te verantwoorden is.
De beperkmg tot 5% buitenlandse studenten, met uitzondering van dezen komende uit de ontwikkelingslanden (maatregel
Calewaert voor de berekening van de werkingsuitkeringen) heeft reeds een belangrijke vermindering van buitenlandse 1ste
jaarsstudenten geneeskunde meegebracht.
Het aantal is gedaald van 1.005 in 72-73
tot 698 in 73-74.
Het handhaven van deze beperking is dan
ook zinvol.
Het argument van de wetenschappelijke
uitstralmg van universiteiten is niet te
verantwoorden gezien het hier hoofdzakelijk 1ste jaarsstudenten geneeskunde betreft die omwille van de numerus clausus
in hun eigen land hier komen studeren
op ons aller kosten.
Vanuit Vlaams standpunt is daarbij nog
aan te merken dat het overgrote deel van
deze studenten aan franstalige instellingen
studeert zodat er ook hier een scheeftrekken van de situatie bestaat.
Voor wat betreft de studenten uit eigenlijke ontwikkelingslanden zou moeten gestreefd worden naar een betere verhouding nederlandstaligen-franstaligen door
een heroriëntering van de ontwikkelingshulp naar niet franstalige landen.

Wanneer men de werkingstoelagen uitgekeerd aan de universitaire instelling deelt
door het werkelijk studentenaantal bekomt men de gemiddelde kostprijs per
student.
De gemiddelde kostprijs bedraagt voor
1974 aan de Leuvense universiteit, franstalige afdeling 139.574 fr., aan de ULB
137.680 fr. en loopt op tot 363.057 fr. aan
de staatslandbouwschool te Gembloux en
tot het astronomische bedrag van meer
dan een 1/2 miljoen per student per jaar
aan de polytechnische fakulteit te Bergen,
(gegevens september 1974).
Dit is een schoolvoorbeeld hoe de Belgische staat door de Waalse kompensatiezucht tot onzinnige verspilling wordt
gedreven.

3. De franstalige studenten uit het Vlaamse landsgedeelte
Waar in Wallonië uiteraard het aantal nederlandstalige studenten onbeduidend is
(nl 76 in totaal) vinden wij in het Vlaamse land nog 3.572 studenten die aan franstalige universitaire inrichtingen studeren.
Deze cijfers vragen een nadere ontleding,
a. In de vier Vlaamse provincies is er een
toenemende kentering tengoede waar te
nemen. De inschrijving aan franstalige leergangen is in Antwerpen gedaald tot 4,3%,
in West-Vlaanderen tot 3,5%, in OostVlaanderen tot 2,9%, in Limburg tot 3,4%.
Wanneer wij de evolutie nagaan bij de

1ste jaarsstudenten van het akademiejaar 73-74 zet deze dalende tendens zich
nog verder tot 3,4% in Antwerpen, 2,7%
in West-Vlaanderen, 2,4% in Oost-Vlaanderen, 1 % in Limburg.
Er kan dus verwacht worden dat het aantal franstalige studenten in deze provincies nog verder zal afnemen.
b. De toestand in de provincie Brabant.
Verhoudingsgewijze is er nochtans hier
een tendens tot toename van het aantal
nederlandstalige studenten. Voor 73-74
op het totaal aantal studenten 33,3%, bij
de 1ste jaarsstudenten 73-74 36,1% hetgeen dus wijst op een toename van het
aantal nederlandstalige studenten.
De invloed van de Brusselse nederlandstalige universitaire inrichtingen wordt ook
in Brussel hoofdstad merkbaar waar voor
het totaal aantal studenten 12% nederlandstalig is en bij de 1ste jaars dit oploopt tot 14% zodat ook hier een lichte
stijging merbaar is.
De toestand in Vlaams Brabant is nochtans minder gunstig. Het aantal franstalige
studenten bedraagt daar 29% van het to
taal, de verhouding franstaligen is sterker
in het arrondissement Halle-Vilvoorde
(meer dan 37% voor het totaal aantal studenten, 34% bij de 1ste jaars 73-74), dan
in het arrondissement Leuven (ongeveer
22%
voor het totaal aantal studenten,
13% voor de 1ste jaars 73-74).
In het Leuvense arrondissement is er een
tendens tot een gunstige kentering, in
Halle-Vilvoorde blijft de toestand ongeveer gelijk.
Dit grote aantal franstalige studenten komende uit Vlaams-Brabant maakt dat het
totaal aantal van de franstalige groep m
Vlaanderen, blijft standhouden, nl. 9,6%
in 1971, 9% in 1973, 9,3% in 1974 Waar
het aantal franstaligen uit de vier Vlaamse provincies stilaan vermindert, blijft de
toestand in Vlaams-Brabant en vnl in Halle-Vilvoorde alarmerend.
De vernederlandsing van de Leuvense
universiteit lijkt een gunstige kentering
te veroorzaken in het arrondissement Leuven.
Tenslotte zij nog opgemerkt dat deze absolute percentages over het studentenaantal in feite zouden moeten uitgezet
worden tov het totaal aantal jongeren in
deze leeftijdsgroep, zowel voor het nederlandstalig gedeelte als voor het franstalige
gedeelte van het land.
De deelnemingsgraad aan het universitair
onderwijs in het Vlaamse land ligt beduidend lager dan voor de franstalige groep
zodat de op te halen achterstand in feite
nog veel groter is. Een van de oorzaken
hiervan is het uitblijven van een werkelijke

deelname aan de universiteit van de jongeren uit de arbeidsgroepen.
Deze deelname blijft op het peil van 1966
gehandhaafd voor wat betreft de volledig
uitgebouwde nederlandstalige universiteiten, nl. 14,6%.
In kleinere centra als bvb het LUC kan het
percentage van 26 a 30% bereikt worden,
waaruit blijkt dat zowel de geografische
spreiding als een aangepaste vorm van
onderwijs de drempelvrees in belangrijke
mate kan verminderen.

BESLUITEN
De studie van de werkingsuitkeringen
voor de universitaire instellingen leidt
ons tot volgende besluiten :
1. Een heroriëntatie van de ontwikkelingshulp naar andere dan louter franstalige
gebieden is ook uit oogpunt van een betere verdeling der buitenlandse studenten noodzakelijk.
2. De maatregel Calewaert (5% beperking
van de buitenlandse studenten) moet onverminderd worden gehandhaafd.
3. De stelregel dat de universiteiten gefinancieerd worden op basis van het aantal
studenten moet strikt nageleefd worden
teneinde een rechtvaardige verdeling te
waarborgen. Extra kredieten, om welke
reden dan ook, moeten vermeden worden
gezien zij een onrechtvaardige scheeftrekking meebrengen.
4. Een herziening van de universitaire expansiewetten in verband met het in standhouden van duidelijk overtollige en onderbezette kursussen is gewenst. Dit geldt
niet alleen voor de kleinere universitaire
centra maar ook voor de basisuniversiteiten.
5. De oprichting van een inter-universitaire raad voor Vlaanderen met werkelijke
bevoegdheid moet bespoedigd worden.
6. De politiek van zogenaamde kompensatie voor elk van de twee landsgedeelten
heeft ook hier duidelijk tot een blijvende
verspilling geleid zoals blijkt uit de gemiddelde kostprijs per student.

J.R. VANDEKERCKHOVE
Senator

Iff

2. De filctieve studenten
Hiermede worden niet bedoeld de studenten die niet studeren, maar wel de korrektie door de aantallen van het basis minimum en maximum volgens de wet van 27
juli 1971.
Volgens deze wet wordt er uitgegaan van
een minimum basiscijfer per student.
Een bepaalde instelling mag bvb volgens
de wettelijke beschikkingen een 1ste kandidaatsjaar rechten inrichten. Het minimum basiscijfer der studenten bedraagt
hier 100 zodat de instelling voor haar werkingsuitgaven minimum op 100 studenten
zal vergoed worden ook al wordt dit mini.
mumcijfer lang niet bereikt. De reden
hiervan ligt in het feit dat de werkingskosten onder een bepaald cijfer niet meer
kunnen verminderd worden in hoofde van
het benodigde onderwijs- en wetenschappelijk, administratief en technisch personeel.
Het verschil tussen het werkelijk aantal
studenten en dit minimum basiscijfer
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5000 WINTEROVERJASSEN VOOR HEREN
TEGEN FABRIEKSPRIJZEN!

REEDS VANAF

1.750 F
DEZE

UNIEKE OFFERTE
WORDT U
AANGEBODEN DOOR

SUCCES KLEDING MEYERS
Op amper 15 km. van Antwerpen vindt U de grote modespecialist. Ruime parkeermogelijkheden staan er te uwer
beschikking. En uw reisje komt er driedubbel uit' ER
W O R D T TEGEN FABRIEKSPRIJZEN VERKOCHT. U
w o r d t er bediend door vakbekwame en ervaren meesterkleermakers-verkopers, die U graag goed gekleed zien
en U een overgrote keuze kwaliteitskleding van zuiver
scheerwol kunnen aanbieden. En over keus gesproken,
zowel overjassen als kostuums van zuiver scheerwol
w o r d e n bij ons per 1.000 aangekocht. Wij weten wat kwaliteit IS en kunnen prijzen maken ' De beste Europese
fabrikanten zijn onze leveranciers en wij hebben de vertegenwoordiging van bijna alle grote merken.
Geef nevenstaande waardebon, degelijk ingevuld, aan de
kassa af vooraleer uw aankoop te doen, U zult uw pardessus een heel stuk beneden de aangeduide prijs betalen !

UW NIEUWE PARDESSUS KIEZEN
BETEKENT NU N A A R
SUCCES KLEDING MEYERS RIJDEN!

WAARDEBON
N A A M en V O O R N A A M :
STRAAT :
NR
GEMEENTE:
postnr.
wens mijn kwaliteitskieding tegen fabneksprijs te kopen.

SUCCES KLEDING MEYERS heeft als grote specialiteit zijn «BUITENMATEN» als U echt
nergens terecht komt, vindt U nog keuze in uw maat bij SUCCES KLEDING MEYERS

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
O P E N ALLE D A G E N V A N 9 TOT 20 U U R •

WIJ 8

Z A T E R D . V A N 9 T O \ 18 U U R •

Z O N - M A A N - EN FEESTDAGEN

GESLOTEN

WIJ IM D€ l/OLK9Uhl€

^y^ i

y^-^--'-. •.•• ••

mii

3 NOVEMBER:
HET ''GENTSE KUIPKE"
PROPPENSYOL!
ANTWERPEN
A l l e afdelingsbesturen t r e f f e n de nodige
schikkingen en dienen tiun plaatselijke
c vertrek-uurregeling » o n m i d d e l l i j k aan
te passen, alsook iiun met eigen-wagen
reizende leden in te lichten, o m t r e n t de
volgende g l o b a a l
arrondissementele
V A u t o (car)-karavaan-vorming
»,
op
zondag 3 november e.k.
W j j verzamelen allen te 1 2 u 3 0 o p het
parkeerplein gelegen voor de « Voetgangeistunnel » op A n t w e r p e n - L I N K E R /
OEVER - V e r t r e k aldaar zeer stipt te
12u45
Via de oude baan reizen w i j
Gentwaarts (dus niet via de autosnelweg) . Versier uw auto-cars en wagens
met de leeuwevlag, enz.
Noteren w i j daarbij dat geen enkel afdelingsvaandel te Gent mag ontbreken !
P.S. De afdelingen A r r A n t w e r p e n die
niet v o o r k o m e n in onderstaande opgave
ondernemen de Gentreis « met eigen
wagens » en houden zich eveneens aan
bovenstaande « globaal-afspraak ».
De leden van deze afdelingen nemen
k o n t a k t met hun afdelingsbestuur voor
de plaatselijke inschrijving, de verdeling
van het deelnemingskenteken ( 5 0 f r )
en onderlinge afspraak.

VAANDRIGS,
Het Partijbestuur en Feestkomitee « 20
jaar V U » doet een dringend beroep op
U allen, als vaandrig van u w afdeling,
opdat
voorzeker
uw
afdelingsvaandel
en uzelf, op 3 november e.k. i n het
Gents K u i p k e aanwezig zouden z i j n . Het
arrondissementsbestuur weet op u te
mogen rekenen. U w arrondis. sekretaris
laat u nog een speciale « vaandrigkaart » geworden, die U op 3 november b i j U dient te hebben.

A n t w e r p e n ; bus Inschr
sekr , W e t s t r
12, Antwerpen 100 fr
Berchem : bus
Inschr
A
Filliers,
Statiestr 9, tel 3 9 2 4 2 8 1 4 0 f r
Boom : eigen vervoer
Inschr. . E r n .
Spillemaeckers, Acacialaan 3 3 , tel
8 8 0 7 7 2 of bij Ren Boeynaems, Ontmoetingscentrum
Nele,
Antwerpsestr
3 7 8 , tel 8 8 0 5 0 3
Booischot : V e r t r e k om 1 2 u aan a de
Kievit » 150 f r
reis en i n k o m
Inschrijv Frans Van den Broeck, Heistsesteenweg
Borgerhput : bus
Inschr
. mevr
De
Coninck, Kard
Cardijnplein 7
(tel
22 08 06)
1 0 0 f r , kinderen 6 0 f r
Burcht : bus Inschr
Pollefiiet, K r u i beekse steenweg 15, Burcht 8 0 f r
Brasschaat : bus
Inschr
J Decru,
Hanendreef 3 9 (tel 51 5 6 5 9 )
Broechem : bus Inschr
W i m Duys,
Abelebaan 9, tel 8 5 5 3 9 8 1 3 0 f r
Duffel : 1 2 0 f r Inschr • Staf Luyten,
Ganzenkoor 2 1 , tel
3 1 2 3 1 9 , Ludo
Sels, Hondiuslaan 2 4 , t e l . 3 1 . 1 1 . 6 7 .
Verrrek ï^ u ÓO aan de Kapel
Edegem : bus Inschr
Gemeenschapscentrum « Drie Eiken », Drie Eikenstr
128 150 fr
Emblem : bus Inschr
J De Zaeger,
Rantsesteenweg 7 0 A , Emblem
(tel
80 39 4 2 )
130 f r
Ekeren : Inschr
afd s e k r . Geestenspoor 7 2 , tel 41 0 4 41
Halle (Kempen) : bus Inschr
afd
Sekret
Leo Ooms, Korenbloemlaan 2,
1 5 0 fr
Tel 83 3 0 0 7
Heist - Hallaar - Ttegem : 1 5 0 f r
Inschr
Caes Francois, Pluishoekstr
3 0 , Heist, tel
2 4 18 3 9 , Danny De
Cuyper, Itegemsestwg 15, Hallaer, tel
2 4 4 0 5 8 , Fons Van H o u t , Kleine H o o i
weg 4 , Itegem, tel 2 4 6 4 8 6
Vertrek
12 u 3 0 .
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Hemiksem

; zie

Niel-Schelie

BRABANT

H o b o k e n : bus Inschr
Jos Van den
Nieuwenhof, St-Bernardsestwg 7 9 3 , tel
2 7 2 8 4 8 of in het VI Nat Centrum,
Steynstr 8 5 , tel 2 7 7 2 7 8
Hombeek
lijke bus

- Leest

-

Heffen

geweste-

ICapellen-Hoevenen : Inschr
Cornells, Berkenl 1 4 , Hoevenen
Hove : bus
Groenstr 2 7 ,
let, W o u w s t r
( 4 0 f r vanaf

mevr

Inschr
J Op de Becq,
tel 5 5 5 4 17 en W N o l 8 2 , tel 5 5 6 5 4 6 7 5 f r
3de f a m i l i e l i d )

K o n i i c h : bus
Inschr
lok
Alcazar,
Mechelsestwg 2 2 , of L Defossé, Kei
zershoek 2 1 0 , M o n Van den Hauwe,
IJzermaalberg 2 9 , of Ferre De Beukelaer, Kosterijstr 6 7 5 f r ( 4 0 f r vanaf
3de f a m i l i e l i d )
L i n t : Eigen vervoer Raf Biets,
str 1 0 7 , L i n t (tel 5 5 4 2 1 0 )

Molen

Klein-Brabant : gewestelijke bus Inschr
J
Van
Cauwenberg,
Palmgstr
73,
Puurs , A De Proft, M a r i e k e r k e , Hugo
Segers, Doregem 2 4 , Bornem , Bennie
Rottiers, Van Haelenstraat 5 7 , Hingene,
E
Servaes, Van Drogenbroekstr
53,
Sint-Amands 150 f r
Lier - .Berlaar : gewestelijke bus Inschr
Frans Lochi, K r o m m e Ham 1 4 , Lier,
Stan De Laet, Meistraat 4 4 , Berlaar
Mechelen
: afdelmgsbus
Inschr
en
vertrek b i j het Vlaams Huis Brigand,
Hoogstr 5 7 V e r t r e k 12 u 4 5 Prijs
100 fr
M e r k s e m : bus Inschr V I
Huis T i j l ,
Bredabaan 2 9 8 , tel 4 5 8 9 7 6 150 f r
Kinderen 1 0 0 f r
M o l : bus Inschr
S
str 2 2 , tel 31 2 3 2 0

Meynen,

Beek-

M o r t s e i : bus. Inschr
Em
Croes,
Steenakker 9 0 (tel 4 9 12 2 0 ) , W i m
Claessens, Pastoor Deensstr
19
(tel
5 5 3 9 0 9 ) , Rob Palmaerts, A n t w e r p sestr 1 3 2 (tel 4 9 7 1 4 2 ) , Bert Verou,
Am
Stockmanslei
19
(tel
49 35 23)
Bus 7 5 f r
Niel-Schelle : Inschr L Deheusch, A u g
Vermeylenstr 5, Niel (tel 8 8 3 2 5 5 )
130 fr
O.-Lieve-Vrouw-Waver - K o n i n g s h o o k t Bonheiden - Rijmenam
gewestelijke
bus
St-Job in ' t Goor
bus Inschr bij E
Pierle, Campinaweg 4 (tel 6 3 14 9 4 )
125 fr
Tisselt - W i l l e b r o e k : bus W i l l e b r o e k en
Tisselt Inschr bestuursleden
T u r n h o u t : bus vanuit T u r n h o u t langs
Vosselaar,
Beerse,
Merksplas,
Rijkevorsel en Hoogstraten V o l w
200 f r ,
jongeren beneden 16 jaar, 1 5 0 f r
Ranst : bus Inschr
mevr De NijsLeysen,
St-Antoniusstraat
33,
tel
8 5 6 0 12
130 f r
Rumst :
Kontakt
opnemen
Marckx, Tuinwijk 89

met

L

Schilde : bus Inschr bij M De M u y n c k ,
tel 8 3 14 0 9 en afdel sekiet M Possemiers, tel 8 3 0 6 2 0 - 1 5 0 f r .
Sint-Katelijne-Waver : 150 f r
(gezinsprijs
3 5 0 f r ) Inschr
H i l d a De W i t ,
IJzerenveld 1 3 0 , tel
21 31 2 6
Vert r e k 12 u 3 0
W i l r i j k : bus Inschr
men,
Koolhofstr
4,
130 fr

mevr M
Datel
2 8 15 17

W i j n e g e m : Inschr
bestuursleden of
tel A
De Cleen, Zandstr 3 9 (tel
5 3 9 2 6 6 na 18 u u r ) - 150 f r .
W o m m e l g e m : bus Inschr
str 1 1 6 , tel 5 3 8 6 6 8 1 3 0
Zwijndrecht
Huis bij P

Welkomfr.

: bus
Inschr
Sevenns, Polderstr

Vlapms
15

Asse
bus Vervoer en toegang
160 f r
Inschrijvingen bij de bestuursleden of
elke zaterdag van 10 u t o t 12 u in
lokaal van Jong Asse, Prieelstraat 2 ,
Asse
Vertrek
Gemeenteplein
Asse
om 13 u (Asse-ter-Heide
13 u 1 5 )
Terugkomst + 2 0 u
Brussel : bus Inschr
in het lokaal
(tel
5 1 2 13 7 4 )
V e r t r e k om 14 u
« Uilenspiegel », Pletinckxstr 3 8 , 1 0 0 0
Brussel 1 0 0 f r
Hekelgem : bus voor Teralfene en Es
sene
Inschr
D i r k Van Goethem,
Frieda Verhavert, A r t h u r De Schrijver,
W i l l y De W i l d e , Fil
Claes
100 f r
Vertrek
Essene-Post 1 3 u 1 5 , Essenekerk
13u20,
Teralfene-Natekenshof
1 3 u l 0 , A f f l i g e m V i j f h o e k 1 3 u 2 5 , Oud
Z a n d t a p i j t 1 3 u 3 0 stipt
Dilbeek : inschr afd sekr KI Kapell
2 7 , tel 5 2 1 1 7 7 9 Bus zie Itterbeek
Itterbeek : bus, inschr bij A De Schrij
ver, Ninoofsestwg 5 1 5 , tel 5 2 1 19 0 9
Grimbergen - Strombeek - Beigem Humbeek : bus Inschr
bestuursleden
of sekretariaat,
Hauwaerts F, tel
251 56 77 150 fr
Jette - Ganshoren - Koekelberg : bus
50 fr
Inschr
bij Van Mieghem R ,
4 2 6 0 0 9 7 en bij Hauwaerts F , tel
251 56 77
Liedekerke : bus Inschr
bestuursleden of in VI sociaal centrum 100 f r
Schaarbeek : bus, msch J Vermeulen,
Grammelaan
87,
Schaarbeek,
tel
241 04 07
Schepdaal - St-Martens-Lennik - W a m beek : bus om 13 u Inl en inschr bij
de bestuursleden of opbellen
Klaartje
A l l a e r t , tel 5 8 2 2 3 5 4 of A r m a n d Bil
looye, tel 5 3 2 5 8 5 0
Steenokkerzeel - Perk : bus Volwassenen
7 5 f r , kinderen
30 fr
(tot
1 2jaar)
Inschr bij bestuursleden en
in het Vlaams Sociaal Centrum, Van
Frachenlaan 4 0 , elke vrijdag- en zater
dagavond, van 19 t o t 1 uur en op
zondagvoormiddag van 10 t o t 13 uur
Uiterste datum van inschrijving
27
oktober
V i l v o o r d e : bus, inschr
bestuursleden

LEUVEN (arr)
Van volgende afdelingen is het zeker,
dat busvervoer naar Gent op 3 november w o r d t voorzien. Hieronder
vindt
men de inschrijvingsadressen, waar men
tevens alle i n f o r m a t i e over bushaltes en
prijs kan bekomen.
Geïnteresseerden van gemeenten, waar
geen afdeling bestaat, kunnen terecht
b i j de kantonnale v e r a n t w o o r d e l i j k e n ,
wiens adres reeds vroeger w e r d gepubliceerd of b i j de
arrondissementele
v e r a n t w o o r d e l i j k e W i l l y Somers, K l a p pijstraat 5 5 - 3 2 9 4 Molenstede. Tel. :
013/33.26.69.
De afdelingen, w e l k e i n deze lijst niet
werden vermeld, w o r d e n dringend verzocht de arr. verantw. i n te lichten over
de gang van zaken.
Aarschot ( K a n t . ) : inschr A De Samblanx, Fr
Liniestr
3, Aarschot, tel
0 1 6 / 5 6 84 37
Aarschot : Guido Discart,
Steystraat
1 3 5 - Tel 0 1 6 / 5 6 7 6 0 4
A t t e n r o d e - Wever ; Denis Geyskens,
Heirbaan 1
Tel 0 1 6 / 7 7 7 3 5 3
Bekkevoort
: Rik Costermans,
Oude
Tiensebaan 4 7 , tel 0 1 6 / 6 3 4 7 1 8 .
Diest :
Staf
Schellens,
Halensebaan
1 1 0 B , tel 0 1 3 / 3 3 2 0 5 5 .
Boortmeerbeek : Edward Renders - Bermgstraat 19

Budingen : Rene Van Herwegen,
weg 21

Hoge

Diest ( K a n t . ) : W i l l y Somers, K l a p p i j str 5 5 , Molenstede, tel 0 1 3 / 3 3 2 6 6 9
Duisburg : Marcel Smets, Tervuursevest 16
Glabbeek ( K a n t . ) : Roger Lenaerts, Halensestr 3 7 , Hoeleden t 0 1 6 / 7 7 7 6 61
Haacht ( K a n t . ) : Robert Ceuppens, Be
verlaak 2 2 Werchter, t 0 1 6 / 6 0 0 2 2 9
Halle - Booienhoven : Rom Geukens,
Vinnestraat 14
Tel
0 1 1 / 7 8 9 8 12
Herent : Rik De Deken, O L
Vrouwplein 91
Tel 0 1 6 / 2 2 9 6 7 7
Heverlee : Yvonne Van Put, Kapelberg
9
Tel 0 1 6 / 2 3 8 4 8 3
Kessel-Lo : A r l e t t e De Geest-Lambrechts
Diestsesteenweg 7 5 - T 0 1 6 / 2 3 3 3 08
Kortenberg :
Antoon
David,
Beek
straat 4 8
Leuvense A g g l o m . : Paul Toilet, Zwa
luwenlaan 2
Heverlee
Leuven-Noord ( K a n t . ) : Rik de Deken,
O-L V r o u w p l e i n
91,
Herent,
tel
0 1 6 / 2 2 96 77
Leuven-Zuid
(Kant.)
: Joris
Brusselsestwg 2 2 4
Tervuren
Linden - Pellenberg • Jaklien
mans Remon, Jachthuislaan 13
0 1 6 / 2 3 25 06
Lmter :
Raymond
straat 2 4 5

Depre,
MortelTel

Denruyter,

Molenstede • Andre Peeters
str 2 4 , tel 0 1 3 / 3 3 14 8 6

Gete
Diestere

Rotselaar - Werchter - Wesemaal • Jozef
Grauwels, Stwg op Gelrode 111
Scherpenheuvel
str 55

: Andre

Crabbe,

Heide-

Testelt : A n d r e Van Aelst, Tuinbodeweg 21 Zichem (Okselaar)
Tervuren : Robert Graulus, Lindeboom
straat 119
Tienen ( K a n t . )
Noestraat
21,
0 1 6 / 4 7 7 7 73

: Elsie De Raedt,
Oud-Heverlee,
tel

Tienen : Paul Buvens, Leopoldvest
Tel 0 1 6 / 8 1 5 8 0 2

M

29

Tremelo - Baal : Robert Ceuppens,
Beverlaak
22,
Werchter
Tel
0 1 6 / 6 0 02 29
Veltem - Beisem - Winksele
Olaf Verbeke. Hof ter Bekelaan 2
Tel
0 1 6 / 2 3 4 6 61 - A d i Overloop, St M i chielsstr 12, Veltem T 0 1 6 / 4 8 8 2 7 5
Wespelaar - T i l d o n k : Leopold Verhelen,
Cauberg
6,
Tildonk
Desire
Deckers, T u i n w i j k 2 9 , Wespelaar
Tel
0 1 6 / 6 0 01 6 3
Wilsele - Holsbeek : A n d r e
Vrijheidslaan 1 1 , Wilsele

Mensaert,

Zichem
weg 21

Averbode-

:

Jan

Biesemans,

Zichem : Jan Biesemaans, A v e r w i j k 11
tel 0 1 3 / 7 7 2 0 0 9 .
Z o u t l e e u w + Landen ( K a n t . ) : W i l l e m
Laroy, Stationstr
3 8 , Zoutleeuw, tel
0 1 1 / 7 8 96 53
Zoutleeuw : W i l l e m Laroy,
38 - Tel 0 1 6 / 7 8 9 6 53

Stationstraat

Overijse : bus voor Hoeilaart en Overuse
Inschr
b i j Marcel Dommet, Esdoornenl
5 3 , 1 9 0 0 Overijse - Tel
6 5 7 1 7 8 5 , D i r k Hiers, Langeweg 3 2 ,
1 9 0 0 Overuse
Tel
653 9 1 5 2
en
A l e x Goodman, Vriendschapstr 7, 1 9 9 0
Hoeilaart Tel 6 5 7 2 7 3 2

LIMBURG
Beringen : bus met Koersel en TessenJerlo
Inschr
bestuursleden

Heusden : bus en verbroederen in de
voormiddag reeds met afd Heusden bij
Gent Inscr m lokaal «De Oude Kring»
Sint Truiden : bus, inschr Urbaan D r i l leux, Terbiestweg 2 5 A of Marcel Bessemans, Duras, tel
67 65 05
Prijs •
2 2 0 f r Toegangsbewijs van 50 fr i n begrepen

OOST-VLAANDEREN
A a l s t ( A r r . ) : bussen te 1 Aspelare
Nederhasselt , 2 Geraardsbergen, Zandbergen , 3 Denderhoutem , 4 Zottegem, Herzele, Burst, Heldergem
Aaigem
5 Erembodegem Centrum, Erembodegem-Terjoden
6 Kerksken Haaltert
7 Mere, Erpe, Nieuwerkerken ,
8
Nmove , 9 Denderleeuw
Welle ,
10
Herdersem, Moorsel
Baardegem,
Meldert, Dender-West, Lede
Aalst : bus, vertrek om 13 u 3 0 , aan
« Gulden Vlies » 50 f r
G r o o t Dendermonde : bus Prijs 100 f r
Toegangskaart
inbegrepen
Vertrek
Kerkplein te St Gillis om 13 u 3 0
Dendermonde centrum om 13 u 4 0 op
Grote
Markt
en
Dendermonde West
(Appels) om 13 u 50 op Het Zand
Inschr Lutgart De Beul, Oude Vest 1 2 3 ,
Dendermonde , Victorine Buydts, W i n ningstraat 3 9 , Dendermonde , Agnes
Vandersteen
Heirstraat
21,
Dendermonde
Denderleeuw : vertrek bus
13u30
Vertrek te W e l l e ,
13u35

Dorp
Dorp

om
om

Merelbeke
bu F De Corte, Kloosterstr 79 (tel 3 0 9 4 9 3 ) tussen 19 en
2 0 uur
N i e u w k e r k e n : bus gratis Vertrek 1 3 u ,
terug rond 2 0 u Inschr bestuursleden
St-Niklaas : bus
130 fr
Storten op
prk 0 0 0 - 0 0 1 7 4 9 0 - 3 0 van W i l l y Tote,
Verbmdingsstr
2 0 , St Niklaas, tel
76 8 7 4 3
Vertrek om 14 u aan het
stadhuis
Schoonaarde : bus
Inschr
bu Triest
Albert, Vrankrijkstr , Willems Willem,
Hoek 6 , Pauwels Jan, Brugstr. , E n k
Roels, Nijverheidsstr , Hugo Van den
Abbeele, Eegene ; Herman Van den
Abbeele, Losweg 1 1 .

WEST-VLAANDEREN
Blankenberge

bus

Inschr

bestuurs-

leden
Brugge ( A r r . ) : Prijs • 5 0 f r voor v o l wassenen en 3 0 f r voor kinderen t o t
14 j
Inschr
Breydelhof te Brugge,
uw afdelingsebsturen of op het arr.
sekr
Witte
Beerstr
3 1 , St AndriesBrugge (tel 31 67 12)
Inschr en betaling tegen 2 5 o k t Vertrek om 13 u.
op de Ringlaan tussen Katelijnepoort
en Gentpoorf te Brugge
Diksmuide : bus voor Diksmuide, Houthulst, M e r k e m en Handzame
160 fr
toegangskaart inbegrepen Inschr bij de
besturen of L Devreese, Vlaams Huis
leper : bus Inschr bij bestuursleden,
op het sekretariaat, Acacialaan 66 o f
cafe « Rembrandt », Menenstraat 4 6 .
100 f r
(Inkomkenteken
inbegrepen).
Vertrek
Cafe « Rembrandt » 12 u 3 0
stipt.

Bilzen : De plaatselijke afdeling zal samen met de afdeling Eigenbilzen de
verplaatsing naar Gent maken Zich aangeven bij Paul Raskin, Stationslaan 1 8 ,
of Yvan Vanbockryck, Demerlaan 15,
te Bilzen
Eigenbilzen : bus Vertrek 9 u Inschr
Jan
Appermans
en
Lucien
Smeets,
200 fr

Leffinge : bus samen met M i d d e l k e r k e
en Westende 130 f r (bus en i n k o m )
Inschr bij bestuursleden

Genk : Inschr Jan Roux (tel 3 5 2 5 0 4 )
of bestuursleden, samen met As en Opglabbeek V e r t r e k 8 u 3 0 Prijs 2 0 0 f r

Menen : bus Inschr bij bestuursleden
of bij voorz St Taccoen, Kortrijksestr
3 3 8 (tel
51 3 6 0 6 )

Hasselt : bus met Kuringen en Zonhoven
Inschr
bestuursleden
Houthalen - Helchteren
bus Inschr
Jan Lammens, Oplmgstr
4 2 , Houthalen, tel 0 1 1 / 5 3 3 0 51

Poperinge : bus Vertrek om 12 u, aan
het Belfort, Grote M a r k t Prijs
100 f r
Inschr bij de bestuursleden

Koksijde : bus
Kon Baan 3 0 7
Koekelare
leden

:

W e r v i k : bus
150 f r

Inschr bij Jef
Prijs
160 f r

bus

Inschr

Inschr

bij

bij

Deman,
bestuurs-

bestuursleden
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ANTWERPEN
ANTWERPEN CArr.)
BETOGING VLAAMS BRABANT
Onze afdelingen zullen zich stellig inzetten om een talrijke aanwezigheid
te
bewerkstelligen.
VVM-AVOND
Gaat door op dinsdag 29 oktober a.s. te 20 u. 30 in zaal Tijl te
Merksem. Alle mandatarissen en
bestuursleden worden uitgenodigd. Spreker Ludo Van Huffelen
over de « Nieuwe elementen in de
begroting '75 ».
ANTWERPEN CStad)
DIENSTBETOON
Elke maandag van 16 tot 19 u.
op ons sekretariaat, Wetstr. 12,
Antwerpen, treft u er een volksvert. en een prov. raadslid aan en
een pak goede wil.
KOO
Iets hierover te vragen ? Dr De
Boel, tel. 33.97.90 of Fr. De Laet,

tel. 38.66.92, zijn onze VU-afgevaardigden bij de KOO-Antwerpen.
BUSSERS
U moet nu niet precies met
uw lief breken om alle dagen te
kunnen gaan bussen voor de
Volksunie. Met twee uurtjes per
maand kan u ons al een eind
helpen.
BERLAAR
DOORBRAAKBAL
De laatste remmen schijnen nu
wel weggevallen te zijn. Bomvolle zaal vooral van Berlare zelf
en entoesiasme tot in de heel
vroege uren. Het feit van de
vooruitgang bij de parlementsverkiezingen tot 25% van de
stemmen in de gemeente speelde
wel een grote rol. Als blijk van
waardering hiervoor was dan ook
ons gans kwartet parlementairen
opgekomen.

DienscB^coon
Senator WIM JORISSEN (015)21.99.94
HERENTALS : 3e maandag, 18u45 - 19u1S, <• De Zalm », Grote Markt.
NOORDERWIJK : 3e maandag, 19u30 tot 20 u., de Gellincklaan 14
(Mertens).
VORSELAAR : 3e maandag, 18 tot 18u30, « Bierhuis », Kerkstraat
Senator E. BOUWENS (031)80.11.52
GEEL : 4e maandag, 21 tot 21u30, Hotel « Sportwarande », l\iarkt.
VOSSELAAR : 4e maandag, 19u30 tot 20 u., « De Zwaan », Kerkplein.
Volksvertegenwoordiger A. DE BEUL (tijdelijk sen. H. DE BRUYNE)
ANTWERPEN : VU-sekretariaat, Stad-Antwerpen, Wetstr. 12, tel. 36.84.65.
Elke maandag van 16 tot 19 u.
KONTICH : « Alcazar », Mechelsestwg 22, tel. 57.13.52.
1ste en 3de donderdag van 19 tot 20 u.
BOOM : Onthaal-centrum « Nele », Antwerpsest. 378, tel. 88.05.03.
1ste en 3de donderdag van 20 tot 21 u.
Volksvertegenwoordiger R. MATTHEYSSENS
BORSBEEK : café Rivièra, Jos Reusenslei 17.
3de maandag van 18 u. 30 tot 19 u. 30.
BRECHT : ten huize van dhr Alois 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, Wilgenstr. 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
21 OKTOBER :
HINDERHOUT : café A. Willaert, Dorp, van 20 tot 20 u. 30.
MERKSPLAS : Breugelhof, Kerkstr., van 20 u. 45 tot 21 u. 15.
Volksvertegenwoordiger L. SELS
N IJLEN : 4de zaterdag, 9 tot 10 u., lok. Ziekenfonds Tak Lier, Kerkplein.
Volksvertegenwoordiger J. SOMERS
Elke maandag :
ST-KATELIJNE-WAVER : Liersestwg 11, van 16 u. 30 tot 20 u. 30 of op
afspraak, tel. 015/21.79.00.
1ste zaterdag van de maand :
ITEGEM : Mimosa, Bevelsestwg, van 10 u. 30 tot 11 u.
NIJLEN : lok. Ziekenfonds Tak Lier, Kerkplein, van 11 u. 15 tot 12 u.
2de vrijdag van de maand :
WILLEBROEK : lok. Ziekenfonds Tak Willebroek, Dendermondsestwg 72,
van 19 u. 30 tot 20 u.
HINGENE : lokaal In de Oude Poort, van 20 u. 30 tot 21 u.
2de zaterdag van de maand :
LIER : Taveerne Rebels, Berlaarstr. 51, van 10 u. 30 tot 11 u.
NIJLEN : lok. Ziekenfonds Tak Lier, Kerkplein, van 11 u. 15 tot 12 u.
Eerste en derde maandag van de maand :
0-L-Vr-WAVER : Bosstr., van 20 u. 30 tot 21 u.
Tweede vrijdag van de maand :
MECHELEN : Vlaams Huis, Hoogstr. 57, van 18 u. 45 tot 19 u. 15.
Volksvertegenwoordiger JO BELMANS
GEEL : Possonsdries 7, maandag van 17 tot 19 u.
WESTERLO : Volkskunst, Tongerlo-Dorp, 4e dinsdag om 19u30.
ARENDONK : Café « Vrijheid » .Vrijheid 92, om 20u15.
MOL : De Valk, hoek Corbiestraat en Rondplein, om 21 u.
MEERHOUT : café « Weversberg », Weversberg 41, om 21u45.
GEEL : Possonsdries 7, maandag van 17 tot 19 u.

WIJ i a
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BORGERHOUT
BETOGING HALLE
Op 24 november stuurt Borgerhout net zoals naar Vilvoorde twee
jaar geleden een sterke afvaardiging. U kunt voor de prijs van 30
fr. nu reeds inschrijven bij mevr.
Van Geert, tel. 36.68.29 of mevr.
De Coninck, Kard. Cardijnplein 7,
tel. 22.08.06 of mevr. Vervloet,
Bakkerstr. 60, tel. 36.35.25. Vertrekuur wordt later medegedeeld.
Op 15 november worden de inschrijvingen afgesloten. Allen naar
Halle !
BORSBEEK
DIENSTBETOON
Met al uw problemen, van welke aard ook, — sociale zekerheid,
legerdienst, pensioenen, enz. —
kunt u terecht op de zitdagen
voor dienstbetoon van de Volksunie. Volksvert. R. Matthessens
en KOO-voorz. St. Kiebooms staan
steeds ten uwen dienste :
Elke derde maandag van 18 u.
30 tot 19 u. 30 in café Rivièra, J.
Reusenslei, Borsbeek centrum.
(21 o k t ) .
BROECHEM
HERNIEUWING LEESG^LD - W I J .
«Wij«-lezers die niet thuis waren en voorzien ook bij de volgende aanbieding van de kwijting
voor « Wij » niet thuis te zijn kunnen steeds terecht bij W. Duys
die dan het postkantoor zal verwittigen. Stel niet uit en betaal
het leesgeld zodat wij de aanbieding van de kwijting, bij te voorziene afwezigheid, kunnen ondervangen.
BURCHT
LEDENVERGADERING
4 OKTOBER
Voor een dertigtal aanwezigen
opende de nieuwe voorzitter dr
Verhulst de vergadering. Schepen
en prov. raadslid O. Meyntjens
lichtte de gemeentepolitiek toe
en gemeenteraadslid W. Verhulst
bracht ons het arr. nieuws en een
verslag van het Groenkomitee.
Gastspreker prov. raadslid Meester Doevenspeck gaf een boeiende uiteenzetting over de jeugd en
de Volksunie.
VLAAMS-BRABANT
Inschrijvingen voor de « autocarreis » naar de « Vlaams Brabant Betoging » op zondag 24 november e.k. (80 fr.) te Halle, worden vanaf heden ingewacht bij
Gilbert Polfiet, Kruisbeeksestwg
15, Burcht.
DEURNE
SOC. DIENSTBETOON
Met al uw problemen, van welke aard ook (pensioenen, legerdienst, sociale zekerheid, enz.),
kunt u elke donderdagavond terecht in lokaal « Trefpunt », Turnhoutsebaan 28.
DANSKUSRSUS
3 X 20-ers kunnen elke dinsdag
tussen 20 en 22 u. gratis dansles
krijgen in lok. « Trefpunt ».
RUILBEURS
Postzegels, sigarenbanden e.d.,
worden elke 2de en 4de zondag
der maand vanaf 9 tot 13 u. omgewisseld in ons lok. «Trefpunt».
PAPIERSLAG
Alle VU-leden van de afdeling
worden vriendelijk verzocht hun
dagbladen en oud papier te bewaren. Een seintje en^ wij komen
het bij u thuis afhalen. Dank bij
voorbaat in naam van de afdelingskas.
DUFFEL
ZITDAG VLAAMS ZIEKENFONDS
TAK MECHELEN
Maandag 14 oktober van 19 tot
19 u. 30 in het Gildenhuis.
EDEGEM
3-JARlG BESTAAN
De Vlaams-Nationale Stichting
Edegem en de Drie Eiken bestaan drie jaar. Een goeie gelegenheid om eens binnen te wippen.
HEIST-0/D-BERG
ZITDAG VLAAMS ZIEKENFONDS
TAK MECHELEN ,
Maandag 21 oktober van 20 tot
20 u. 30 bij Amelie.

OKTOBER
19. Koningshooikt : VU-teerfeest. Viering 10 jaar VU.
19. Mortsel : Herfstbal. Vlaams-Nationaal Jeugdverbond, te
20 u. 30 in zaal « Lepelhof » (St-Benediktuskerk). Inkom : 70 fr.
19. Niel : VU-dansfeest. Feestzaal Familla, Dorpsstr. 42. Inkom 50 fr. 20 u. 30.
19. Lier : VU-dansfeest.
19. Edegem : Maandelijkse kaartwerdstrijd, Drie Eiken, Drie
Eikenstr. 128.
20. Arr. « Massa-kolportage » met ons weekblad « Wij > van
19 dz.
20. Antwerpen : Herfstwandeling. Vertrek te 10 u. aan Cromwelltank (Permeke) Jan Van Rijswijcklaan. Wandeling door
de polders van Schelde en Durme.
20. Hoboken : Werftocht (Nachtegalenhof). Verzamelen te
10 u. in Vlaams Nat. Centrum, Steynstr. 85.
24. Antwerpen : Spreekbeurt over « Gewestvorming n door
volksvert. Fr. Baert in het « Koningshof », Kon. Astridpl. 29,
te 20 u.
25. Kontich : Eerste « Ontdek de Wereld B-voorstelling « Japans tweeluik van Kioto tot Hirosjima » door Yves de Cock,
te 20 u. 15 in feestzaal St-Jozefschool (Gemeenteplein).
Dahliastr. 15 (Kandonk), 20 u. 30. Inkom : 30 fr.
25. Mol : Ledenvergadering om 20 uur in zaal van Gust
Reynders ,Sportlaan 14, Balen-Wezel « Lokaal Vriendenklub ».
25. Edegem : Zangavond om 20 u 30.. Drie Eiken.
26. Borsbeek : Kolportage met « Wij » in Borsbeek Centrum.
Verzamelen om 10 u. bij J. Dockx.
26. Wommelgem : VU-afdelingsbal, Parochiezaal St. Jozef,
Dahliastraat 15, om 20 u. 30.
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. Arr. « Massa kolportage » met ons weekblad « Wij » van
26 dz.
27. Bornem : VU-fietstocht. Nadien wafels eten. 50 fr. per
gezin.
27. Mortsel : Herfstwandeling in 't Zoniënwoud. Vertrek lOu.
Parking GB-Supermarkt (Statielei).
28. Mariekerke : Gewestvergadering Klein-Brabant. Parochiehuis.
29. Merksem : Arr. VVM-avond in lok. Tijl (Bredabaan) te 20
u. 30. Voorlichting omtrent « Nieuwe elementen in de begroting 1975 ». Voor alle mandatarissen en kaderleden.
NOVEMBER
3. Gent : 20 jaar VU. Sportpaleis ('t Kuipke) te 14 u. 30. Arr.
Antwerpen. Auto(car)-karavaan vertrek te 12 u. 45 stipt aan
Voetgangerstunel L-O.
8. Borgerhout : Ledenvergadering te 20 u. 30 in zaal Nieuwe
Carnot. Gastspreker : senator Wim Jorissen.
9. Westmalle : Inhuldiging VU-afdelingsvaandel -f bal, te 20
u. in feestzaal De Kempen, Zoerselbaan.
9. Borsbeek : Afdelingsbal te 20 u. 30 zaal Riviera (J. Reusenslei 17). Kaarten aan 50 fr. bij alle besutursleden.
11. Mortsel : Toneelavond met « Streven ». Opvoering van
« Groenten uit Balen » (regie Arnold Willems), te 20 u. in
zaal Familia (H. Kruisstr.). Inkomkaarten bij alle bestuursleden.
23. Hemiksem : Ledenvergadering + etentje. Zaal Wit Paardje (Lindenlei).
Kazerne).
28. Antwerpen-Stad : Puccini-koncert. KVO. Inl. en kaarten
op VU-sekr. Antwerpen Stad, tel. 36.84.65.
30. Kontich : Vlaamse Kring Bal. Zaal Pronkenborg (Kontich
30. Mortsel : VU-afdelingsbal in St-Lodewijk-Centrum (Dieseghem) te 20 u .30. Toegangskaarten bij alle bestuursleden.
30. Edegem : Bloemenbal. Zaal Elzenhof. Inkomkaarten bij
de bestuursleden en in gemeenschapscentrum Drie Eiken.
30. Broechem : Viering 10 jaar VU-Broechem. Gezellig samenzijn etentje op demokratische wijze.

HEMIKSEM
DANK
Langs deze weg willen wij
dank betuigen aan mevr. Van Looken Machteld, die wegens familiale omstandigheden haar bestuurstaak heeft moeten opgeven. Namens het bestuur van
harte dank voor haar medewerking.
KOOPTATIE
De ene gaat en de andere
komt .. Op de laatste bestuursvergadering mochten we twee
nieuwe medewerkers begroeten.
We heten mej. Vinchier en de
heer Geeraerts van harte welkom.
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.
ITEGEM
ZITDAG VLAAMS ZIEKENFONDS
TAK MECHELEN
Maandag 21 oktober van 19 tot
19 u. 30 bij Van Hout, Kleine
Hooiweg 4.

KAPELLEN-HOEVENEN
TOMBOLAUITSLAG
Volgende winnende nummers
werden nog niet afgehaald : 1779
4118 8112 5227 2227 1223 7114
6337 6994 2665 5007 3221 3558
7885 5998.
De prijzen kunnen afgehaald
worden bij Marcel Op de Beeck,
Wilgenstr. 4 te Kapellen.
NAKLANK
Zaterdag 28 september liep de
gemeentelijke feestzaal « Concordia » eens te meer bomvol. Een
goed orkest «Pennsylvania 6-5000»
uit Kontich zorgde voor een beste stemming. Een tombola met
waardevolle prijzen was op 15 minuten uitverkocht. Hierbij nogmaals onze dank aan de talrijke
middenstanders van Kapellen die
één of meerdere mooie prijzen
schonken. Ook nogmaals dank
aan alle medewerkers achter en
voor de toog die belangloos de
avond hielpen slagen.
En tot ons trouw publiek zeggen wij : tot volgend jaar I
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.
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MECHELEN
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 aan : 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.

voor ons « Wij-abonnementen »
« steentje » te werpen. Op een
onbegrijpelijke wijze kregen wij
vorige week te Mortsel onze abonnementshernieuwing . ontvangstkaart zo maar gratis in onze brievenbus. Wij konden raden dat er
van postwege « iets •> verkeerd
gelopen was. Onze Mortselse
postmensen hebben intussen dit
" flatertje » ingezien en bel(dHl)
en wel even bij u aan om dit weer
goed te maken, zodat wij als
trouwe Wij-lezers onze 450 fr.

MOL
ONTMOETINGSHUIS
Wij denken er ai 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.

MECHELEN

MORTSEL
MOEDER « POS »
Wij zullen de laatsten zijn om
ons Mortsels
hoofdpostkantoor
of onze brievenbestellers een

abonnementsgeld 1975 graag aan
onze brievenbesteller, in ruil voor
de « historische ontvangstkaart »
beta(a)l(d)en I Zo moeilijk zijn
wij nu ook weer niet... en waarom zouden de Mortselse postmensen ook eens geen fout mogen
maken !
Geachte Mortselse « Wij »lezers, moest u soms nog die
« onbetaalde » ontvangstkaart bezitten, neem dan a.u.b. ten spoedigste kontakt met uw brievenbe-

steller of het centraal postkantoor (Prins Leopoldlei) ten einde
u in regel te stellen. Onze dank
hiervoor.
AFDELINGSNIEUWS
Raadpleeg de «Kalender» in dit
blad, waarin wekelijks alle komende afdelingsaktiviteiten (arr.)
in datum-orde van de lopende
maand voorkomen. Doch vergeet
daarbij voorzeker niet nu onmiddellijk uw toegangskaarten voor
uw familie te bestellen tot deelname aan onze « toneelavond •>
op maandag 11 november e.k. te
20 u. in zaal Familia (H. Kruisstr.). Toneelkring « Streven »
brengt daar voor VU-Mortsel het
stuk « Groenten uit Balen ».

GROOT HERFSTBAL

NIEL-SCHELLE

Zaterdag 26 oktober te 20 uur
N I E U W E STADSFEESTZAAL
Botermarkt (bij Grote Markt)

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.

ORKEST : THE LORDS
Toegangsprijs : 50 F

DIENSTBETOON

NIJLEN
DIENSTBETOON
3de zaterdag : raadslid Caetho-

ven van 10 tot 11 u.
4de zaterdag : Herman Cools
van 10 tot 11 u. en mevr. Walraeven (KOO) van 11 tot 12 u.
5de zaterdag : Van Tendeloo
van 10 tot 11 u. en de andere Nljlense mandatarissen van 11 tot 12
u.
WILRIJK
AKTIE
Onze raadsleden Mia Damen en
Walter Decoene hielden een minibetoging om te orotesteren tegen
een receptie, die enkel tot doel
had een paar industriëlen op kosten van de KOO aan oublic-relations te laten doen. De kosten voor
een verblijf in het gemeentelijk
bejaardentehuis lopen al erg genoeg op, zonder dat het establishment, door het zogenaamd
in bruikleen geven van enkele
kunstvoorwerpen, de put nog wat
dieper moeten maken.
ZWIJNDRECHT
DIENSTBETOON
Ten huize van gemeenteraadslid Piet Severins « Vlaams Huis »,
Polderstr. 15, tel. 52.75.32.

AARSCHOT EN SCHOTEN VERBROEDEREN

BRABANT
CENTRUM VOOR DIENSTBETOON TE WEMMEL
In de gemeente Wemmei werd onder de direktie van gemeente- en
federatieraadslid Walter Van Mieghem een Vlaams centrum voor sociaal dienstbetoon geopend. Het centrum werkt sinds april en nu reeds
kan gezegd worden dat het een sukses geworden is. Het is inderdaad
in deze bedreigde gemeente van burgemeester Geurts niet van de
poes om als Vlaming aan de slag te blijven.
Het centrum legt zich vooral op volgende aktiviteiten toe : het sociaal
dienstbetoon, het ziekenfonds en een spaarkas. Andere plannen zitten
reeds in de farde en wachten op uitvoering.
Het centrum is gelegen in de drukste straat van Wemmei, bezit twee
kantoorruimten en beschikt over een praktische infrastruktuur zodat
kan gezegd worden dat het hier om een modern uitgeruste instelling
gaat.
Van Walter Van Mieghem zelf mochten wij vernemen dat reeds meer
dan 70 dossiers werden behandeld, wat geen kleinigheid is.
Wij danken hem dan ook van harte voor het entoesiasme waarmee hij
deze zaak heeft aangepakt.
Het centrum is gelegen : l\^erchtemsestwg 28, Wemmei, t. 02/479.39.81
Openingsuren : dinsdag van 17 u. 30 tot 19 u. 30. Woensdag en donderdag van 19 tot 21 u.

DANSAVOND van
VU-ACCLOMERATIE BRUSSEL
Zaterdag 19 oktober om 20u.30
in GEMEENTEHUIS L A K E N
Em. Bockstaelplein.
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BEKKEVOORT • O.L.VR. TIELT •
VILVOORDE - DIEGEM
In dank om die onuitsprekelijke trouw en totale inzet
van onze diep betreurde Alfons
IVlichiels, Vlaming-Dietser en
oorlogsburgemeester van Bekkevoort (geb. te Bekkevoort
15.11.1913, overl. te Vilvoorde
26.1.74) wordt zaterdag 26 oktober e.k. te 11 uur in de parochiekerk van Diegem een
plechtige h. mis opgedragen.

Zaterdag 5 oktober ging het traditionele ledenfeest door dat de afdeling Aarschot elk jaar organiseert om zijn leden eens bijeen te brengen, op een andere dan de gewone spreekbeurtmanier.
Dit jaar hebben zij de leden van de afdeling Schoten uitgenodigd, in
de namiddag was er een rondleiding door de stad, een bezoek aan de
architektonisch belangrijke kerk in demergotiek en aan het muzeum.
Boven de stad, aan de voet van de eeuwenoude Aurelianustoren werd
er een receptie gehouden met de « Aarschotse Bruine », terwijl de
leeuw voor de eerste maal op de toren klauwde. Naast de nationale
vlag hingen broederlijk de Aarschotse en de Schotense vlag (foto),
's Avonds werd er dan verder gefeest in de stijl van de oude Belgen
met druïde en al. De Aarschoteronen lieten de Schotenieren proeven
van de buit van hun laatste everjacht. De vlammen van het jachtvuur
belichtten spelen en dansen tot de laatste bus de Schotenieren terugvoerde naar hun bossen.
Volgend jaar zien we elkaar weer te Schoten want we hebben de uitnodiging natuurlijk aanvaard. We hebben beleefd wat het is met een
andere afdeling kennis te maken.

BUIZINGEN
UITSLAG TOMBOLA
TEENENTANDERBAL
Het jaarlijkse « Teenentanderbal », Ingericht ten voordele van
het Buizings VU-tijdschrift, kende opnieuw een enorme bijval.
Langs deze weg worden de handelaars nogmaals speciaal bedankt voor de meer dan honderd
mooie prijzen. Ook de bevolking
verdient een dankwoordje voor
het vriendelijk onthaal bij de tombola die huis aan huis gebeurde.
Wint een weekendverblijf voor
twee personen te Parijs : 6049
(Reservenummer 1945), een transistorradio : 1955.
Overige prijzen :
1154 1202 1505 1533 1607 1693
1738 1832 1868 1952 1955 1974
1984 1991 2137 2139 2251 2231
2390 2415 2456 2458 2477 2480
2503 2508 2550 2556 2566 2582
2584 2585 2661 2680 2872 2910
3020 3069 3105 3141 3149 3231
3260 3283 3372 3407 3466 3479
3499 3532 3561 3609 3624 3636
3711 3713 3744 3898 3911 4000
4094 4181 4215 4265 4347 4389
4428 4429 4635 4648 4658 4661
4690 4899 4919 4959 5001 5075
5078 5139 5157 5178 5229 5245
5274 5320 5356 5432 5449 5457
5503 5661 5667 5730 5783 5850
5983 6064 6118 6189 6281 6287
6430 6520 6566 6573 6579 6599
6632 6665 6725 6770 6873 6898
6955 6976 6980 6988
Deze prijzen kunnen afgehaald
worden vóór 15 november 1974
bij Roger Sorgeloos, Bosstraat 4,
te Buizingen.
STEENOKKERZEEL-PERK
DIENSTBETOON
Elke 2de en 4de dinsdag van 21
tot 22 u., lok. Van Frachenj. 40 te
Steenokkerzeel door volksvert.
dr Vik Anciaux en prov. raadslid
Theo Pauwels en door onze gemeenteraadsleden Mon Schepens
en Julle Vancauwenbergh.

KflUnDCR
OKTOBER
19. Laken : Dansavond te 20 u. 30 met orkest De Speelvogels
in het gemeentehuis, Bockstaelplein. Prijs : 70 fr.
19. Haasrode : Kursus « Goed Besturen » op de Bremberg.
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.
22. Leuven : Vergadering agglomeratie Leuven.
24. Halle : Betoging Vlaams Brabant.
25. Leuven : Arr. raad. Zaal Aroma, Heren .
25. Leuven : arrondissementsraad.
26. Merchtem : VU-bal. Zaal Echo. 20 u. 30.
26. Zoutleeuw : 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
27. Lot : Breughelfestijn. Lekker smullen in zaal « Alcazar »,
Dworpsestr. 208, vanaf 12 u. en slechts één dag.
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DYNAMISCHE EN RUSTELOZE
MENSEN
Frans Van der Eist werd voorzitter en Wim Jorissen sekretaris.
Rudi Van der Paal werd propagandaleider, later, of zelfs te gelijkertijd, voorzitter van de provincie.
Het was een tijd van bliksemsnelle promotie en van de noodzakelijke kumul.
Er waren niet veel geroepenen.
Ik was terzelfdertijd arrondissementsvoorzitter en voorzitter van
de provincie.
Het werden nachtelijke tochten
om in uithoeken van de provincie
afdelingen op te richten. Als dan
nog een « rechtvaardige » werd
gevonden om een afdeling te
stichten, dan is het méér dan één
keer gebeurd dat deze het nog
voor de thuiskomst van de provinciale voorziter telefonisch liet
afweten !
Rudi Van der Paal, dynamisch en
rusteloos, organiseerde meetings,
kolportages en plaktochten. Uit
die tijd ontstonden de meetings
van de « Majestic », op de voormiddag van het zangfeest. Een
ziedende zaal, nokvol, dreunend
van strijdliederen en martiaal
tromgeroffel, met harde slagzinnen en bezielende toespraken.
Nadien dan een optocht door de
middenstad met kinderlijk entoesiaste betogers uit heel Vlaanderen, op de stoepen toegejuicht
door rijen deelnemers aan het
Zangfeest. Voor velen uit afgelegen dorpen een opkikker, waaraan zij zich konden sterken.
EEN ONTGOOCHELING
VOOR 1953

. / «*ilS*loJ
In 1954 werd bij de parlementsverkiezingen een koalitie gevormd door
Vlaamsnationallsten, middenstanders en Boerefronters, die onder de
naam van Cliristen Vlaamse Volksunie in heel Vlaanderen één zetel
veroverde nl. in het arrondissement Antwerpen. Verkozen voor de Kamer was Herman Wagemans.
Promotor van deze verkiezingskoalitie was prof. Walter Couvreur, een
oriëntalist met internationale faam. Hij liep toen al met het idee in
zijn hoofd uit deze koalitie een nieuwe partij op te bouwen. Hij had
bekendheid verworven door zijn aktie voor federalisme. Hij had kontakten gelegd met Waalse federalisten die zouden leiden tot een gemeenschappelijk Waals-Vlaams akkoord, dat zou worden vastgelegd in
een ontwerp van federale grondwet. Tal van intellektuelen en vertegenwoordigers van de kultuurverenigingen betuigden met hun handtekening hiermee hun akkoord. Vele bleven afzijdig uit schrik. Moedig
was het niet.

In '58 kwamen dan de parlementsverkiezingen. Het waren onbehaaglijke, demoraliserende bezoeken aan Vlaamse intellektuelen
om onze lijsten te stofferen. Zij
waren wel overtuigde nationalisten, en zij waren verder overtuigd van de noodzaak van de
politieke strijd. IVIaar zij konden
het niet doen, de anderen wél,
uitgerekend zij niet. En als zij
het dan tóch wilden doen, dan
moest het op een verkiesbare
plaats zijn, een andere plaats was
onverenigbaar met hun aanzien.
Fraai was het niet.
Frans Van der Eist werd verkozen,
met ongeveer 9.000 stemmen
minder dan met de verkiezingskoalitie van 1954. Had vier jaar
hard werken dan een averechts
resultaat opgeleverd ? De verkiezingsuitslagen werden beluisterd met een transistor op een
bovenkamertje van een klein cafeetje in het volkse St. Andrieskwartier.
De
verkiezingscijfers
kwamen als doffe slagen neer op
het gezelschap. De waard, een
journalist-bohémien,
probeerde
met wat goedkope kwinkslagen
het moreel boven het nulpunt op
te trekken. Het bier vloeide rijkelijk om de ontgoocheling weg te
spoelen. Eén hield een korte toespraak en bracht er Nietschze en
anderen aan te pas. « Was uns
nicht niederschlagt macht uns
starker ». De koppen waren aangeslagen of beneveld, en zelfs
Nietschziaanse referenties deden
het niet.

Na de verkiezingen van '54 ging
te smeerlappen » uitgescholden.
prof. Couvreur op pad om «twaalf
Dat namen ze er ook nog bij.
rechtvaardigen»
te vinden
in
Ook de regen, de sneeuw, de haVlaanderen om een nieuwe nagel en de wind. Geel-zwarte strotionalistische partij op te richten.
ken met •• Volksunie » en « FedeHij vond gehoor in Brussel bij
ralisme » verschenen op de muFrans Van der Eist en Wim Jorisren en ook elders. In de agglosen, in Antwerpen bij Herman
meratie werden afdelingen opgeWaegemans, Rudi Van der Paal,
richt. De arrondissementsraad,
Rolus en anderen. Op het eind
bestaande uit een beperkt stelvan 1954 werd de Volksunie opletje mensen, kreeg maar moeilijk
gericht.
onderdak, eerst op het Zuid, in
Voorzitter werd prof. Couvreur,
een leegstaand benedenhuis, dan
sekretaris Rudi Van der Paal. Van
boven een café, in de oude stad,
akademische zijde vond men dat
later in de middenstad. Het areen euveldaad . een hoogleraar ' rondissement leidde een nomavan een Rijksuniversiteit nog wel,
denbestaan.
die voorzitter werd van een parNa een paar jaar nam prof. Coutijtje van hele en halve zwarten !
vreur ontslag als voorzitter. Hij
De
opgeblazen,
franskiljonse
keerde naar zijn boeken terug in
snobs uit Gent luchtten hun verzijn prachtig, historisch patriontwaardiging in hun Belgischciërshuis in de oude stad. Het
Frans over zoveel snoodheid. Het
doel was nog niet in zicht, maar
liet Walter Couvreur olympisch
onder zijn impuls was de partij
onberoerd.
ontstaan en stilaan gegroeid. Wij
Begin 1955 werd ik arrondissebrengen hier een eresaluut aan
HUGO SCHILTZ IN DE
mentsvoorzitter. Bob Degol werd
deze begaafde,
onbaatzuchtige
STARTBLOKKEN
sekretaris. Kolportages werden
intellektueel die zijn plicht deed
ingericht. Niet altijd was de bein een beroerde tijd toen velen
In het zelfde jaar waren er gegroeting even hartelijk. Soms
versaagden. Hij kreeg niet altijd
meenteraadsverkiezingen. Beslist
werden de propagandisten in onde erkentelijkheid die hij verwerd een Volksuniekandidaat op
verbloemd Antwerps voor « zwardiende.
een CVP-lijst te plaatsen. Een
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jong advokaat werd hiervoor aangesproken : Hugo Schiltz. Na enig
beraad werd hij bereid gevonden.
Dan kwamen de moeizame onderhandelingen met de CVP-Antwerpen. Eerst werd er gepalaverd
over het principe : een Volksuniekandidaat op hun lijst. De CVPers
waren
achterdochtig.
Zij
vreesden een valstrik. Zij moesten hun bestuur raadplegen. Daar
vreesden blijkbaar sommigen voor
hun verkiezingskans. Na herhaald
over en weer gepraat kwam het
dan toch tot een akkoord over
het principe. Dan kwam de naam
van de
kandidaat
Daartegen
bleek, na nieuwe raadpleging dan
tóch geen bezwaar. Hugo Schiltz
werd verkozen.

EN TOEN KWAM WIM MAES..
Men kwam vrij vlug over de dobber van de parlementsverkiezingen heen. In de meeste gemeenten van de agglomeratie werden
afdelingen opgericht. Na een vergadering in de oude stad, kwam
een jongeman aarzelend naar de
arrondissementhsvoorzitter en sekretaris, Mattheyssens en Van
der Paal toe. Hij had daar net
nog gehoord dat het niet zo denderend ging met de kolportageen
plakkersploegen.
Na
wat
schuchtere omhaal, vroeg hij of
hij niet de leiding kon krijgen
van deze ploegen. Hij noemde
zijn naam : Wim Maes. Na een
kort overleg, werd dan toegestaan.
Onder de stuwende leiding van
Wim Maes kwam de propaganda
nu sterk op dreef. De kolportagetochten werden verveelvuldigd,
de nachtelijke plaktochten uitgebreid tot het gehele arrondissement. In sommige
afdelingen
werd een eigen propagandaploeg
opgericht, kompleet met kamionette en geluidsinstallatie, zoals
in Schoten, met Pol Venken en
Miei Drumon. Onder de onvermoeide werking van Wim Maes,
kreeg ook het arrondissement de
beschikking over kamionette en
geluidsinstallatie ; het
goede
woord klonk nu ook in de straten, radikaal, aktueel, terzake.

boden zich aan, de arrondissementsraad, representatief orgaan,
groeide. In de afdeling Antwerpen kwam er schot, wijkkernen
werden
opgericht,
kolportages
georganiseerd : dr. Karel Delahaye was voorzitter geworden.
De volkse, radikale dokter, woekerde met zijn tijd; specialiseerde
zich 's voormiddags in de chirurgie, deed algemene praktijk en
huisbezoeken tot 's avonds en
werkte voor de Volksunie tot
's nachts. In de rode volksbuurt
waar hij zich had gevestigd, werd
hij gewaardeerd en bewonderd.
Konsekwent als hij was, organiseerde hij niet alleen de kolportage- en plaktochten, maar ging
hij voor op. Onder de leiding van
deze belangeloze, humanistische
Groot-Nederlander groeide de afdeling tot een sterke macht in 't
arrondissement.
MANDATEN
VERZEVENVOUDIGD IN 1961
Vervroegde verkiezingen werden
na de val van de regering Eyskens
in 1961 uigeschreven in een halfrevolutionair klimaat, als gevolg
van de strijd van de socialisten,
vooral in Wallonië, tegen de beruchte eenheidswet.
In
het
arrondissement
werd
koortsachtig gewerkt.
Intussen
was Herman Bosmans, een jonge
arbeider met een heldere kop, sekretaris geworden. Er werd onverpoosd geplakt en gekalkt, meetings gehouden en pamfletten
gebust. De lijsten werden aanzienlijk versterkt. En het resultaat bleef niet uit Drie parlementairen in plaats van één. Ik werd
voor de Kamer en dr. Robert Roosens voor de Senaat verkozen.
De Antwerpse parlementaire effektieven werden verdrievoudigd,
in geheel Vlaanderen werd de
parlementaire vertegenwoordiging
7 maal sterker I Ook de provinciale vertegenwoordiging In het
arrondissement en in heel Vlaanderen werd verveelvoudigd.
Dit is het keerpunt geworden in
het arrondissement en in de partij. Het getto werd verbroken. De
opgang kon beginnen. Een nieuwe
hoop was gewekt.

ANTWERPSE AFDELING
WORDT STERKE MACHT
De meetings werden talrijker bijgewoond, nieuwe medewerkers

R. MATTHEYSSENS
Volksvertegenwoordiger

De VU m haar <• Sturm-und Drang '-tijd, jeugdig en met grote verwachtingen. Van linl<s naar rechts : Mattheyssens. Jorissen, Van der
Paal, Roosens, Van der Eist.
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WALTER BOUCHERY EN HET WEEKBLAD
« OPSTANDING »
De Vlaamsnationale strijdliteratuur is vaak in de waanzinnigste omstandigheden ontstaan, en men kan alleen maar het
hoofd schudden als men zich voorstelt dat ooit eens geleerde historici die teksten onder de loepe zullen nemen
om er de dieperliggende geestelijke krachten en de leidende ideeën, of, wie weet, de loense bijbedoelingen of de misdadige aanleg van de schrijvers in te ontdekken. De manier
waarop <• Opstanding » enkele jaren is volgeschreven, tart
simpel-weg elke voorstelling. De door mij gepubliceerde teksten heb ik nooit meer onder ogen durven nemen. Ik hoop
maar dat het niet al te erg is geweest ! De bedoelingen waren echter goed en ten slotte heeft het allemaal zijn betekenis gehad voor de kontinuiteit van de Vlaamse Beweqina
(dat wil ik althans hopen...).
Tot zover enkele woorden over de redaktie van het weekblad « Opstanding ». Het beheer was nog veel avontuurlijker. Dat berustte namelijk bij onze onvergeten vriend wijlen
Walter Bouchery. Vergeleken met zijn beheersmetodes, is
de boekhouding van een multinationale maatschappij klaar
als pompwater. Zand erover... Het was echter aan hem en
aan zijn raadselachtige financieringspraktijken te danken dat
het blad er elke week was. Om het vol te krijgen had Walter
Bouchery er desnoods een hoofdstuk uit een roman van
Hendrik Conscience in afgedrukt I Die tekst was dan misschien niet veel verder van de aktualiteit verwijderd geweest
dan wat er zoal werd ingegooid dan de door Bouchery opgejaagde stakkerds van redakteurs. Als honorarium kreeg men
al eens één van de door Bouchery uitgegeven boeken over
naoorlogse politieke processen. De onverkochte en onverkoopbare voorraden lagen ergens tot stof te vergaan. Als
het hem paste, schreef Walter die onvervaard als een aktiefpost in de balans.
Ik breng aan deze condotierre van het Vlaamsnationalisme
de hulde die hij op zijn manier verdiend heeft.

DE STRAAT WAS
ONS TY-SCHERM
Twaalf jaar nadat « meester Paelinckx » mij liet voordragen om gekoopteerd te worden in de Antwerpse arrondissementsraad moet ik mij
steeds afvragen wat hem feitelijk bezielde ? Ik was geen politikus, en
ik ben het nooit geworden...
Ik kwam daar terecht in een gezelschap dat mi] twee jaar later als zijn
voorzitter zou verkiezen. Vanaf dat ogenblik had ik slechts een Teuze
« dienen en bouwen ».

Deze eerste jaren was de raad
nog meer de emanatie van een
georganiseerde
volksbeweging
dan de werkende schakel van een
moderne partijstruktuur.
In tegenstelling tot de toenmalige
zeer unitaire « traditionele » partijen ontbrak het ons volledig aan
salonpolltici, wij waren daar zeer
gelukkig om. Maar anderzijds
hadden wij ook een nijpend gebrek aan politieke « technici » en
de slogan had nog een volkomen voorrang op het referaat.
In dit eerste gezelschap dat mij
zijn voorzitter noemde, waren
een paar zeer merkwaardige f i guren. Ik wil hier vooral naar hen
verwijzen die ons tijdens mijn
voorzitterschap zijn ontvallen :
— Wim Maes, hij bracht de Volksunie nog op hetTV-scherm van
toen, op straat.
— Karel Delahaye, de goede stille werker die nooit de ontgoocheling scheen te kennen
— Etienne Slosse, de man die
alles aanvoelde en die technisch, strategisch als ideologisch toekomstgericht werkte
Ik heb zes jaar de evolutie meegemaakt, een evolutie die reeds
vóór mijn tijd gestart was en
waarvan ik mij altijd bewust ben
geweest dat ik ze in de hand
moest werken. De partij moest
uitgebouwd worden tot een slagvaardige politieke entiteit. Wat
bij de start nog zoveel geleek op
een idealistische kultuurvereniging moest omgevormd worden
tot een Vlaamse moderne toekomstgerichte partij... en dat
bleek moeilijker dan het nu wel
lijken kan.
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VLIJMSCHERPE MILITANTEN
Mijn hart had ik verpand aan die
vlijmscherpe, harde militanten,
die
eenvoudige
volksmensen,
waarvan de inzet volledig was.
Waar men toen ook kwam op
Vlaamse wegen, men kwam de
Volksunie tegen !
Mijn verstand zei mij dat wij de
politici van morgen moesten vormen en aantrekken, de jongeren
een kans geven, kortom de deuren openzeten voor een meer
pragmatische politiek.
Zeer vroeg reeds heb ik moeten
afzien van de mogelijke hulp van
een man zoals Rudi Van der Paal.
De man met ingeboren leiderskwaliteiten, die nadien volledig
opging in zijn internationale immobiliënzaak.
Men kan de naam van Mia Dujardin eenvoudig niet vergeten. Bij
haar moesten slapende leeuwen
het steeds ontgelden. Naast haar
zat de man met problemen : Bert
Raets, skrupuleus eerlijk en arm
bij kas. Dat was trouwens heel
die tijd ons noodlot.
En we hadden uitgaven en grote
uitgaven, het was de tijd dat
« plakkers » nog bedacht werden
met boetes, erger dan de huidige snelheidsmaniakken op onze
banen. De Volksunie alléén had
o plakkers ». Elke klesstrijd was
hard. Ik heb er twee gekend,
tweemaal hebben wij gevochten
en gewonnen. Het geld is er
steeds gekomen, soms zelf met
een tikkeltje geluk.
Wie herinnert zich nog de « Kermis voor Vlaamse Harten • ?
Bal, jeugdfeest, kleinkunstavond
in één week-end samen, om de

kas te spijzen. Ons ongeluk en
ons geluk wou dat alles uiteindelijk ging samenvallen met het
week-end der verkiezingen. In de
roes der overwinning won de weduwe van een van onze allereerste mandatarissen, in de zaal, de
hoofdprijs van de tombola, een
auto I

EEN NIEUWE TIJD
WERD INGELUID
Een plaatsje apart zal steeds de
vanuit Antwerpen ingerichte betoging ten gunste van de mijnwerkers van Zwartberg bekleden.
De met een waas van geheimzinnigheid omhulde politieke uitstap
zou voor het eerst de belangstellende ogen van de werkende
massa op de partij richten.
Op het dambord van het arrondissement werden nieuwe afdelingen aangemerkt. Steeds vaker
kwamen de lange referaten de
plaats innemen van de bondige,
emotioneel overladen tussenkomsten. Ik weet dat ik de tijd heb
weten afsluiten van het ongekompliceerde maar doelbewuste amateurisme, en de tijd heb weten
inluiden van de pragmatische
Vlaamse reaalpolitiek.

IR DONCKERWOLKE : EEN VLAAMSE HEER

In die marginale politieke wereld liep ir. Alex Donckerwolke
rond met de allures van een tijdloos-levende ex-Dinaso die
weigerde er nota van te nemen dat Joris van Severen al
meer dan tien jaar geleden vermoord was. In de als een
computer-werkende geest en het uiterlijk kille gemoed van
de voorzitter van de Vlaamse Concentratie, leefde Van Severen voort op zoiets als een Diets-metaphysische manier.
Donckerwolke heeft door zijn persoonlijkheid steeds een
element van waardigheid, dapperheid en, ik durf zeggen :
een element van grootheid — menselijke grootheid in elk
geval — belichaamd in het kortstondige, woelige en schijnbaar doelloze bestaan van de Vlaamse Koncentratie.
Zelden heb ik iemand gekend met een zo grote lichamelijke
moed. Als na een vergadering in de Gruterzaal tegenbetogers
zich te buiten gingen aan massale gewelddadigheid en aan
gemeenheden waartoe alleen gegroepeerd gepeupel in staat
is, stapte Donckerwolke ijskoud en onbewogen door de tierende menigte, waardig zijn sigaar rokend, onberispelijk gekleed en gekamd, een in de Vlaamse minderwaardigheid verzeilde heer die uit beginsel negeerde wat beneden zijn peil
Men kan misschien zeggen dat de politieke balans van de
Vlaamse Koncentratie geen enkele aktiefpost vertoonde,
buiten een paar moeizaam en niet verlengde provinciale mandaten. Maar ook de op een verloren voorpost ondergegane
soldaten en hun officieren verdienen onze achting, lang nadat de stoomwals van de tegenstander over hen is heengeraasd en hen ergens naamloos liet liggen op een van Vlaanderens vergeten politieke slagvelden.
senator Hektor de Bruyne

oud-arr. voorzitter.
R. FRICKEL

Aktie tegen de Franse preken. 53 weken van Pasen '72 tot '73. Het was een tevolutionaire r;/a Hef parket
en het gerecht traden op. Een solidariteitsfonds
werd in Antwerpen opgelicht, mede op initiatief van Wim
Mass. De geldelijke mobilisatie werd georganiseerd door P. Van Dooren en V. en E. Peeters die over
gans Vlaanderen daarvoor bezoeken aflegden. Adressen werden ons overgemaakt door
hooggeplaatste
kerkeli/ke overheidspersonen
en kloosterlingen.
Een pastoor van een kleine parochie stelde de omhaling
van de zondag in zijn kerk hiervoor ter beschikking. Aan de gezinnen van de opgeslotenen werd wekelijks
een vergoeding voor loonverlies uitgekeerd.
(vervolgt)

W I J 13

WIJ IN D€ lOlKniNIE
wordt beslist weer de moeite
waard.
SEKRETARIAAT
Wegens allerlei omstandigheden
heeft onze sekretaresse Lucienne Corten-Matthijs gevraagd ontlast te worden van haar taak. Zij
zal echter aktief bestuurslid blijven. In ieder geval danken wij
Lucienne voor naar sekretariaatswerk, dat zij gedurende vele
maanden naar behoren heeft vervuld. Onze nieuwe sekretaris
wordt nu Robert Verheyen, Rep-

pelsebaan, Molenstede, die wij
alvast veel sukses toewensen
met deze moeilijke maar boeiende funktie.
AFDELINGSBLAD
Wanneer deze regels verschijnen
zal het eerste nummer van ons
afdelingsblad « Goedendag » van
de pers gekomen zijn. In de
eerstvolgende dagen zal huis aan
huis gebust worden door ervaren
dragers. Indien alles goed gaat,
zal dit blad minstens om de drie
maanden
verschijnen,
steeds

ZAKELIJKE VU-KRITIEK
O P B E G R O T I N G IN BRABANTSE PROV. RAAD
in het debat over de provinciale begroting van Brabant werd het VUstandpunt met kennis van zaken en spits van formulering vertolkt door
provincieraadslid E. Van Besien. Hij betreurde inleidend dat gezien de
nieuwe voorstelling van de begroting, de raadsleden veel te weinig
tijd hebben gehad tot een grondige studie ervan. Wat dan de fundamentele kritiek betreft stelde raadslid Van Besien vast dat er gewoon
doorgegaan wordt net als vroeger, alsof er geen hollende inflatie zou
zijn, waarvan het tij nochtans moet gekeerd worden o.m. door bezuinigende overheidsuitgaven en anderzijds door een herdachte vorm van
belastingen.
Wat de ontvangsten betrof stelde onze woordvoerder vast dat Brabant
de hoogste opcentiemen heeft van alle Vlaamse provincies : op vijf
jaar tijds stegen ze van 140 naar 265 ! Hij toonde ook het nadeel aan
van de onroerende voorheffing zoals ze thans geïnd wordt, nl. te veralgemenend en dus te weinig rekening houdend met enkelvoudige en
meervoudige bezittingen. Een verschillende aanslagvoet zou deze diskriminatie wegwerken en betekent geenszins mindere inkomsten.
Raadslid Van Besien oefende ook kritiek uit op de verhoging van de
fiets- en bromfietstaks, die hij sociaal gezien onaanvaardbaar achtte
Hij was het evenmin eens met de belasting pp de bezinepompen : niet
de geranten moeten ervoor opdraaien doch zij die het gemakkelijkst
kunnen betalen nl. de grote maatschappijen.
In de passus, gewijd aan de uitgaven van de provincie stelde raadslid
Van Besien vast dat er een duidelijke afwezigheid van besparende elementen te onderkennen is. Er moet vanzelfsprekend niet gesnoeid
worden in de sociaal-ekonomisch sociale sektoren, doch wel in de
prestigieuse uitgaven, zoals bvb. World Trade Center en Europeanum.
Spreker pleitte dan voor de verhoging van de kwaliteit van de onderwijssektor, daadwerkelijke inzet voor sociale voorzieningen voor de
gehandikapten ; kreatieve ontspanningsmogelijkheden met liefst eenvoudige middelen ; verbetering van de nu geringe bedeling qua toelagen aan kinderbewaarplaatsen en peutertuinen.
Inzake ontwikkelingshulp vond raadslid Van Besien het de moeite niet
waard het uitgetrokken krediet van 1 miljoen 220.000 op een totale begroting van drie miljard de benaming « ontwikkelingshulp » te gebruiken. Tot besluit brak hij een lans voor de splitsing van de provincie
Brabant met de nadruk op de oprichting van een eigen Vlaamse provincie Brabant, omdat de huidige provincie Brabant te omvangrijk, te
ingewikkeld en vooral te verscheiden is.

2k"«

Hierbij een paar foto's van de « Dia-wagen », waarmee de VU van het
arr. Leuven regelmatig optreedt ter gelegenheid van jaarmarkten en
drukbevolkte feestelijkheden. Hier ter gelegenheid van de jaarmarkt
te Boortmeerbeek.
Hier wordt juist de dia « Brussel » geprojekteerd. Men ziet dat de afdeling Boortmeerbeek vlug profiteert van de mogelijkheid om propaganda
voor hun dansfeest te maken...
Mevr. Wuytack juist op het ogenblik dat zij een nummer van ons
weekblad « Wij » overhandigt aan een jonge huismoeder, die ook even
kwam kijken naar onze prachtige diareeks « Waarheen met de VU ? ».
De diawagen in zijn geheel gezien. Links de projektieruimte, rechts de
tentoonstellingsruimte.
Knap werk en doe zo voort, mensen van het arr. Leuven 1
MOLENSTEDE
BELANGRIJK NIEUWS
Er is goed nieuws. Onze afdeling heeft tijdens haar vergadering van donderdag 10 okt. enkele
belangrijke
beslissingen
genomen, die velen een plezier zullen doen. Op 7 december 1974
zal het jaarlijks ledenfeest plaatshebben in Berkenhof. Het wordt

weer een Bruegeliaanse avond,
met alles wat daaraan verbonden
is. Tijdens dezelfde avond zal de
afdelingsvlag worden ingehuldigd
en wat wel het meest belangrijke
is, nl. het 150ste lid zal gehuldigd
worden. Reeds nu vragen wij aan
de Molensteedse lezers van dit
blad, dat zij deze datum in hun
agenda zouden schrijven. Het

VLAAMSE NACHT VAN
HET ARR. LEUVEN
Honderden vrienden vulden op
zaterdag 12 oktober j l . de ruime
zaal van de Salons Georges te
Leuven om er de Vlaamse Nacht
te vieren.
Eens te meer werd deze Volksuniedansavond
een
grandioos
sukses, vooral dank zij de medewerking van verschillende mensen achter de schermen.
In onze dank vergeten wij vooral niet : de lieve hostessen aan
de ingang van de zaal en de man,
die nu al jaren lang dit feest
medeorganiseert, nl. André Van
Hoof, die door de voorzitter van
de feestkommissie, Willy Somers
eens flink in de bloemetjes werd
gezet.
Onze dank gaat ook naar Jef
Demeyer en zijn echtgenote, die
samen plichtsbewust tot laat in
de avond de kassa in orde hielden. Wij vergeten zeker de afdeling Veltem-Winksele niet die instond voor het klaarmaken van
de broodjes.
Achter de prijzentafel stonden
mevr. Van Hoof, mevr. Somers,
Arlette De Geest en André De
Volder, die zich zeer bekwaam
toonden voor hun ondankbart
taak.
Proficiat aan onze 'mandatarissen, die op een minimum van tijd
de tombolaomslagen aan de man

LIMBURG
BREE (Kanton)
SOC. DIENSTBETOON
PROV. RAADSLID J. GABRIELS '
Aan huis : Siemenstr. 28, Gerdingen-Bree, tel. 011/46.22.90, elke maandag van 17 tot 19 u.
Elke 4de zaterdag : MeeuwenEllikom^Wijshagen, in café Verdonck-Schrijvers, 9 u. 30 tot 10 u.;
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Gruitrode, café Uilenspiegel, 10
u. 30 tot 11 u. ; Neerglabbeek,
café L. Doumen, 11 u. 30 tot 12 u.;
Opitter, café J. Kosten, 12 u. 30
tot 13 u. ; Tongerlo, café Den Engel, 13 u. 30 tot 14 u.
Gemeenteraadslid A. Custers,
Panhoven 5, Bree, staat ook ten
uwe dienste.

Jan Latinne, Damburgstr. 7, Bocholt, staat ten dienst elke dinsdag van 17 tot 19 u. Tel. 011/
46.23.72.
BERINGEN
OVERLIJDEN
Vorige week vrijdag 11 oktober
werd, nauwelijks 56 jaar oud, on-

of vrouw brachten. In dit verband
willen we mevr. Ruytings langs
deze weg nog eens veel sukses
wensen met haar gewonnen varkentje.
Volgende afdelingen schonken
een speciale prijs : Leuven, Kessel-Lo, Herent, Tervuren, Rotselaar, Tildonk, Kortenaken, Molenstede. Oprecht bedankt !
Wij hadden de indruk dat het
publiek zeer tevreden was. Het
optreden van Jef Burm werd een
ware triomf voor deze man, die
gerust naar Gent kan gaan met
zijn nummers, waarvan hij er enkele in voor-première bracht tijdens ons feest.
Wim Jorissen kwam iedereen
oppeppen^ met zijn korte maar
rake toespraak na het uitreiken
van de prijzen aan de winnaars
van de 10 + 1 aktie en aan de
topwervers van het arrondissement.
In dit verslag vergeten we zeker de jongens van de Ketelbak
niet, die het publiek gedurende
de ganse avond bezighielden op
een wijze, die men zelden ziet.
In de vroege uurtjes gingen onze
mensen tevreden naar huis, ook
de opvallend vele jongeren, die
eveneens van de « partij » waren.
De Vlaamse Nacht van het arr.
Leuven werd een sukses, dank
zij alle Vlaamse vrienden die er
waren !

huis aan huis. Ter inlichting delen wij nu reeds mede, dat de
verantwoordelijke uitgever André
Peeters is en dat de redaktie
gevestigd is in de Klappijstraat,
55, met tel. 33.26.69.
DOSFELAKTIVITEITEN
IN BRABANT
29 november « Standpunt van
de VU inzake Landbouwpolitiek »,
zaal Egmont te Londerzeel, om
20 uur.
19 december « Woon- en Leefklimaat », zaal Egmont te Londerzeel, om 20 uur.
16 januari « Gewestplannen »,
zaal Egmont te Londerzeel, om
20 uur.
Inlichtingen bij de verantwoordelijke voor Brabant op volgend
adres : Hollaender B., Brusselsesteenweg 51a, 1850 Grimbergen.
Tel. 269.27.68. Toegang gratis.

IN MEMORIAM
ALBERT BIGARRE
Verschrikt en verslagen, ongelovig en met een vleug opstandigheid moeten wij ons neerleggen bij dit heengaan.
Albert Bigarré, rasecht Hallenaar, bewogen kristen, koppig
volksnationallst. Goed, in-goed
mens die geloofde in zijn medemens en in zijn volk.
De lijnen waarin wij hem vatten
kunnen zijn deze van de totaliteit. Zijn geven was totaal in
alles wat hij ondernomen heeft.
Reeds jaren lid van de Volksunie is hij aktief bij de oprichting van de afdeling in 1960 en
wordt hij de eerste voorzitter.
Trekkend, sleurend, glimlachend,
vooral glimlachend, wars van alle konformisme werkt hij, tijd

«

noch moeite sparend, aan de uitbouw en groei van zijn afdeling,
Wanneer het groter worden de
niet te vermijden moeilijkheden
meebrengt is hij de stille verzoener, wanneer er gefeest mag
worden is hij een kind van Breugel.
Albert, goeie vriend Albert, we
zullen u missen. Moeten missen.
Misschien zullen twee of drie
anderen uw werk kunnen overnemen. Misschien.
Alleen, er blijft het werk dat
nog op u wachtte in de huiskring. Uw kinderen Ivan, Sonja,
Muriel, Frieda en Magda die U
geborgen wist en Mare, Lieve,
Dirk, Rita en Johan die u nog
zo hard nodig hadden.
Mevrouw Bigarré, wij van de
VU-Halle delen met U in deze
zware droefenis.
Mevrouw en kinderen, iete heeft
vader, iets heeft Albert niet totaal gedaan. Dat heeft hij zelf
ongewild gewild.
Zijn heengaan zal voor ons nooit
totaal zijn.
P.V.

der massale belangstelling de
simpatieke dr Leo Vandergraezen
ten grave gedragen. Afdeling Beringen biedt hierbij haar medeleven aan de beproefde familie.

PROVINCIALE
VUJO-KADERDAG
LIMBURG

EIGENBILZEN
BESTUURSVERGADERING
De maandelijkse bestuursvergadering van de plaatselijke afdeling had plaats op vrijdag 11
oktober te 20 uur in café Lido.
Volgende punten werden besproken : 1. Arr. bal; 2. Twintig jaar
Afdelingsfeest; 5. Afdelingsbal.

Zaterdag 26 oktober om 13u30
worden alle Vujo-kernleden van
Limburg verwacht op de provinciale kaderdag in lokaal «'t Kroegske», Kempensesteenweg te Hasselt. Programma : Hoe Vujo-Limburg verder uitbouwen ? - Voorbereiding nationaal Vujo-weekend
te Heusden op 7 en 8 december.
Einde om 18 uur. Allen op post I
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19. Houthalen-Helchteren : tweede bal in de parochiezaal te
Houthalen-Centrum. Aanvang om 20u30. DJ. A. Baptist.
26. Bilzen : Arrondissementsbal.
27. IHasselt : Jef Deumens-Hulde
14 u : H. IVlis in de St.-Kwintinus Katedraal
15 u : Feestherdenking in de Grote Zaal van het Kultureel
Centrum, Kunstlaan 5.

DienscB€coon
Volksvertegenwoordiger E. RASKIN (door plaatsvervanger).
21 OKTOBER :
EIGENBILZEN : Ursulastr. 1, van 19 u. 30 tot 21 u.

26 oktober
ST-MARTENS-VOEREN : van 9u30 tot 10 u., Kultureel Centrum,
Kwinten 36.
MAASEIK : van 11 u tot 11u30, Café De Posthoorn, Bosstraat 3
BILZEN : van 12 u. tot 12u30, Café Metropole, Rijksweg 406.
28 oktober
EIGENBILZEN : van 19u30 tot 21 u., Ursulastraat 1.
Senator J.R. VANDEKERCKHOVE
21 oktober
Provincieraadslid T. SCHOOFS
KINROOI : van 19 u. tot 20 u.. Dorp, tel. (011)864.413.
25 oktober
GENK : van 18 u. tot 19 u., aan huls Schaapsdrfes 28, (011)354.640.

EERSTE LUSTRUMBAL
20 JAAR VOLKSUNIE IN LIMBURG
- Datum ; zaterdag 26 oktober vanaf 20u
- Plaats : zaal jeugdheem te SmeermaasLanaken, 600 plaatsen

GELLIK
VRIJ-UIT
Nummer 6 van het afdelingsblad « Vrij-Uit » is zopas verschenen. Uiterlijk in een nieuw
kleedje en boordevol informatie
— niet minder dan 12 biz. — is
dit blad een werkelijk sukses
voor de afdeling.
HASSELT
ARR. NIEUWS
Het arr. bestuur

kwam

samen

op maandag 7 oktober. De voorbereiding voor Gent draait thans
op volle toeren. Reeds meer dan
250 toegangskaarten werden door
onze grootste afdelingen besteld.
Autobussen zullen er zijn voor
Beringen, Heusden, Genk, Hasselt en Sint-Truiden.
NEEROETEREN-OPOETEREN
BESTUURSVERGADERING
Op 15 en 29 september vergaderde het afdelingsbestuur. Afge-

vaardigden voor het kantonnaal
bestuur werden aangeduid. Verder werd aandacht besteed aan
20 jaar VU te Gent, fusies van
gemeenten en de volgende uitgave van « Oetergalm ».
OVERLIJDEN
Op 16 september overleed ons
trouw lid, abonnee en medewerker van het eerste uur Hendrik
Vanlee. De afdeling en het bestuur betuigen hun diep medeleven aan moeder Vanlee en de
kinderen.
PEER
AFDELINGSBESTUUR
Het bestuur van de afdeling
vergaderde op maandag 7 oktober j l . Hierop werd ondermeer
besproken : 1. Arr. bal; 2. 20 jaar
VU; 3. definitieve afrekening ledenwerving. Volgende vergadering op 12 november a.s.
HERDENKING
Op 27 november om 15 uur zal
de
Jozef
Deumes-herdenking
plaast vinden in het Kultureel
Centrum te Hasselt. (Zie bIz 22)
SINT TRUIDEN
VOLKSVERGADERING
In het Kultureel Centrum van
Sint-Truiden handelde kamerlid
Willy Kuijpers op zijn eigen meeslepende wijze over « Macht en
Onmacht van Vlaanderen In Brussel ». Voor de talrijke aanwezigen
werd het een boeiende en leerrijke avond.
DIENSTBETOON
Urbaan Driljeux ontvangt elke
avond aan huis van 19 tot 20 u., •
Terbiestwg 25A.
VLIJTINGEN
KONTAKTVERGADERING
Onder voorzitterschap van senator J.R. Vandekerckhove en in
aanwezigheid van arr, sekretaris
J. Indekeu vergaderden de besturen van de afdelingen Herderen, Millen, Riemst en Valmeer
in café Centrum te Viijtingen op
vrijdag 4 oktober.
VOERSTREEK
DIENSTBETOON
De zitdag voor sociaal dienstbetoon van volksvertegenwoordiger E. Raskin in het Kultureel
Centrum te Sint-Martens-Voeren
heeft slechts eenmaal kunnen
plaatshebben.
Op
aanstichting
van CVP-kamerlid Rutten van
Tongeren heeft de minister van
Nederlandse Kuituur, Mevr. De
Backer verboden deze zitdag nog
langer te houden. Van verdraagzaamheid gesproken !

OOST-VLAANDEREN
GENT
OVERLIJDEN
Zaterdag werd te Gent de heer
Victor-August De Vogeleer, echtgenoot van Mevr. Yvette Berlamont, gewezen voorzitter van de
Volksunie Gent, ten grave gedragen. Aan de beproefde families
bieden wij onze blijken van diep
medeleven aan.
VOETRALLY
Wijk Centrum organiseert op
zondag 20 oktober een voetrally
doorheen het oude Gent. Er zijn
prijzen verbonden aan het beste
oplossen van de gestelde vragen
en een etentje voor de deelnemers 's avonds.
WERKGROEP VROUWEN
IN DE VOLKSUNIE
Ter herinnering < Wij komen
samen op zaterdagnamiddag
19 oktober, in café Reinaert,
Maria - Hendrikaplein, Gent
(rechtover St-Pietersstation).
We beginnen om 14 u 30. Op
de agenda : praktische schikkingen voor onze deelname
aan de Vrouwendag van 17 november.
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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. Zaal Modern Palace om 21 u.
19. Ninove : 5de VU-bal. Zaal Berg en Dal om 21 u.
19. Nieuwerkerken : Vriendschapsbal in zaal Modern-Palacff
om 12u. Orkest :Second-Act met als gastvedette Christli.
Inkom : 60 fr.
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.
24. Nieuwerkerken : Jaarlijks bal in feestzaal <• Roxy », 20u.30.
25. Ertvelde : Film- en dia-avond, TAK, Vlaams Huis om 20 u.
25. Landegem-Hombeke-Merendree : Mosselsouper, om 20u
in zaal « Bij Van Wassenhove », Dorp, Landegem.
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.
26. Heusden-Destelbergen : Jubileumbal in zaal Admiraal met
het dansorkest Thesla.
28. Gent : Kadervorming voor de wijkkomitees, centrum Reinaert, Reinaertstr. Diskussie over « inflatie, inflatiebestrijding, anti-inflatleplan van de VU ».

DOSFELINSTITUUT

KOLLOKWIUM : « VERNEDERLANDSING VAN
HET BEDRIJFSLEVEN »
Het Oosfelinstituut organiseert op Zaterdag 23 november e.k.
te Strombeek-Bever in het Kultureel Centrum een kollokwlum
met als thema « Vernederlandsing van het bedrijfsleven ».
Met dit kollokwium wil het Dosfelinstituut samen met de
deelnemers onderzoeken welke mogelijkheden het dekreet
op de vernederlandsing van het bedrijfsleven biedt. Uiteraard
zullen daarbij ook de beperkingen belicht worden, terwijl
een deel van het kollokwium wordt gewijd aan het ontzenuwen en weerleggen van ten onrechte geuitte kritiek. Tot
slot zullen afgevaardigden van vakbonden toelichten wat zij
zelf menen te doen om de toepassing van het dekreet af te
dwingen.
HET PROGRAMMA ZIET ER ALS VOLGT UIT •
10.00 uur — INHOUD EN DRAAGWIJDTE VAN HET DEKREET
- toepassingsveld vtan het dekreet door
mrt. Fr. Baert, volksvertegenwoordiger
- vragen
11.00 uur — KOFFIEPAUZE
11.15 uur — KRITISCHE ANALYSE VAN HET DEKREET
mrt. M. De Koek, voorzitter van de « Belgische
Liga voor de rechten van de mens »
- tegenargumenten door senator R. Vandezande
- vragen
13.00 uur — MIDDAGMAAL
14.30 uur — VERBETERING EN UITBREIDING VAN DE
TOEPASSING VAN HET DEKREET
(diskussiegroepen)
- mogelijke aanvulling
- toepassing
- besluiten door senator R. Vandezanda
15.30 uur — KOFFIEPAUZE
15.45 uur — PANEEL : HOE KUNNEN VAKBONDEN EN
BEDRIJFSLEVEN BIJDRAGEN TOT DE
TOEPASSING
met vertegenwoordigers van ACV, Kartel,
ABVV en VEV
17.00 uur — EINDE.
Inschrijvingen kunnen gebeuren door storting van de bijdrage
(200 F) — met inbegrip van middagmaal en dokumentatie —
op rekening nr. 430-0835551-81 van het Dosfelinstituut te
1000 Brussel met vermelding « kollokwium 23 november
1974 ».
Aan alle ingeschrevenen wordt vooraf een uitgebreide dokumentatiemap toegestuurd.

DKnscBicoon
Volksvertegenwoordiger Fr. BAERT
Elke eerste zaterdag van de maand :
DEINZE : café Rossbrau, Markt, om 10 u.
GENT : Kon. Astridlaan 123 (tel. 22.52.06), om 11 u.
LOVENDEGEM : om 14 u. Plaats nog te bepalen.
Elke eerste zondag van de maand :
OOSTAKKER : afwiselend in St-Bavo, Dorp (november, januari, maart)
en in 't Smsiken, Lourdes (okober, december, februari).
Elke eerste maandag van de maand :
GENT : Brugse Poort, bij Karel Rigo, Peerstr. 129, om 20 u.
VURSTE : bij Roger Van Gyseghem, Wannegatstr. 1, om 21 u.
Elke derde zaterdag van de maand :
AALTER : café Casino, Markt, om 11 u.
Elke derde zondag van de maand :
LANDEGEM : bij Guido Schaeck, Vosselarestr. 16, om 11 u.
Senator Oswald VANOOTEGHEM
21 OKTOBER :
GENTBRUGGE : Rode Kruisstr. 7 (tel. 30.72.87), van 20 tot 22 u.
26 OKTOBER :
ZAFFELARE : Restaurant De Beurs, Dam, van 11 tot 12 u.
MELLE :bij V. Allaert, G. Gezellestr. 5 (30.05.75), van 14 u. 30 tot 15 H.
30.
MERELBEKE : café Vier Wegen, Hndelgemsestwg 84 (30.88.55), van 15
u. 30 tot 16 u. 30.
BOTTELARE : bij I. De Geyter, Kon. Astridl. 19 (82.64.07) van 16 u. 30
tot 17 u.
OOSTERZELE : bij Mare Parewijck, Dorp 8 (62.53.70), van 17 tot 17 u, 30.
DIKKELVENNE : bij F. Van Gijsegem, Kerkstr. 83, van 17 u. 30 tot 18 u.
30.
28 OKTOBER :
GENTBRUGGE : Rode Kruisstr. 7 (tel. 30.72.87), van 20 tot 22 u.
4 NOVEMBER :
GENTBRUGGE : Rode Kruisstr. 7, tel. 30.72.87, van 20 tot 22 u.
8 NOVEMBER :
HEUSDEN : VU-sekretariaat, Dorpsl., tel. 30.93.86, van 20 tot 21 u.
15 NOVEMBER :
GENT : Roeland, Korte Kruisstr. 3, tel. 23.28.28, van 20 u. 30 tot 21 u. SO.
18 NOVEMBER :
GENTBRUGGE : Rode Kruisstr. 7, tel. 30.72.87, van 20 tot 22 u.
25 NOVEMBER :
GENTBRUGGE : Rode Kruisstr. 7, tel. 30.72.87, van 20 tot 22 u.
Senator E. DE FACO
21 OKTOBER :
GENT : Oranjeberg 19 (3de verdieping), van 9 tot 12 u.
25 OKTOBER :
GENT : Oranjeberg 19 (3de verdieping), van 9 tot 12 u.
28 OKTOBER :
GENT : Oranjeberg 19 (3de verdieping), van 9 tot 12 u.
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FEESTAVOND
Zaterdag j l . had te Smaai het
feest van de plaatselijke Volks
unie-afdeling plaats Onder de
voornaamste aanwezigen zagen
we mevr Nelly Maes, volksvertegenwoordigster, en de provincieraadsleden, de h van Hoeylandt en de h Raoul De Rijcke

Vooraleer de koude schotels onder het mes en vork verdwenen,
sprak de plaatselijke voorzitter,
de h Coppens, een welkomwoord
aan de 75 aanwezigen Na het
etentje kwam mevr Nelly Maes
aan het woord, over de huidige
politieke toestand en de inflatie,
met de daaruit vloeiende sociale
toestanden De h L Van Hoeylandt onderhield de aanwezigen
over « 20 jaar Volksunie » en de

viering ervan die doorgaat op 3
november te Gent
Na deze nuchtere zaken speelde het orkest ten dans tot het
ochtendgloren

;f1L€nD€R
NOVEMBER
11 Kortrijk : Amnestie-betoging. Verzameling om 16 u op het
Stationsplein (zie biz 22)
19 Ichtegem : St-Maartensbal in het feestpaleis De Engel,
Oostendebaan Toegang
50 fr Orkest « The Gits Band ».
10 Leffinge : Afdelingsbal om 20u30 in zaal « Bierhuis ».
Studio Classic speelt ten dans
DECEMBER
7 Poperinge : Afdelingsbal in 't Belfort

MOORSEL
DIEN_STBETOON
BIJ Pieter Pots, Raadgeveistr
18 elke voormiddag van 8 tot 12
u en elke zaterdag en zondag de
ganse dag sociale zitdag

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 050/4112 01
lEPER
DIENSTBETOON
Gemeenteraadslid Jan Carpentier Gildestraat 6, (057)200916
Steeds op afspraak
KOO lid Pieter Lerooij, Haig
laan 95 (057)201936 Steeds op
afspraak
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Nieuw tel nr (057)204185 Zit
dag leper
iedere zaterdag van
10 tot 12 u Mieke Vergauwen,
Vaubanstraat 3
ARR NIEUWS
Vanaf 1 oktober wordt het arr
sekretariaat waargenomen door
Roger Vandenbiicke Acacialaan,
66 8900 leper, tel (057)203378
IZEGEM
GELUKWENSEN
De VU-afdeling Izegem wenst
de familie Guido en Marijke AzouMarquant geluk met de geboorte
van hun eerste zoon, die de naam
kreeg van Brecht.
WELKOM
De afdeling stelt er prijs op de
nieuwe leden en abonnees van
harte welkom te heten
PAPIERSLAG
Beste leden, U weet dat wij
ook in Izegem een papier-slag
houden Iedereen heeft een omzendbrief gekregen dat wij zouden om oud papier komen Dit
IS reeds eenmaal gebeurd Nu
komen wij voor de tweede maal
terug heden zaterdag 19-10-74 in
de voormiddag en wel bij diegenen die de vorige maal met thuis
waren of gezegd hebben dat wij
de volgende keer mochten terug
gaan Om de 4 of om de 6 weken zult U de mensen van het
bestuur aan uw deur zien om het
papier af te halen

ZOCKeRC]€S
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
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
-

WIJ 16

DANK
Het bestuur van de afdeling
Izegem dankt zeer oprecht de h
Luc ToIpe voor al het werk dat
hij voor de Volksunie heeft gedaan Met hem verliest de afdeling een van zijn beste krachten
Door zijn huwelijk heeft Luc Izegem verlaten en is gaan wonen
in Zedelgem
KORTRIJK
ROUWBETUIGING
Met korte tussenpoos werd
onze afd voorzitter J De Schaepmeester getroffen door het overlijden van zijn schoonzuster en
van zijn broer In naam van de
Volksunie sturen wij de h en
mevr De Scnaepmeester en zijn
geachte familie onze innige gevoelens van deelneming
MENEN
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 , cafe Gemeentehuis
OOSTENDE • VEURNE •
DIKSMUIDE (Arr.)
20 JAAR VU
Op het feestbanket waren 8
afdelingen aanwezig : Oostende,
Koekelare, Leffinge, Veurne, De
Panne, Gistel en Stene (44 man)
Voor de grote vergadering in het
« Kuipke » te Gent op 3 november moeten toch alle afdelingen
present zijn
BALS
De volgende afdelingen maakten reeds de datum van hun bal
bekend
Ichtegem (19 okt.), Gis-

Dame, als huishoudster of schoonmaakster, 4 dagen in de week
Jong meisje, technikus in gisteen voedingsbdnjven
Gevraagd
Ir als werkleider, elektrotechnisch ervaring op beroepsgebied
Volle gast loodgieter
Ernstige bijverdienste, als verzekeraar, voor grote verzekeringsfirma
AHp inlichtingen bii 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

Volksvertegenwoordiger Luk VANSTEENKISTE
22 OKTOBER :
KORTRIJK : café 1302, B. Reynaertstr. 9, van 17 u. 30 tot 19 u.
WEVELGEM : Vredestr. 10, van 20 tot 21 u.
26 OKTOBER :
VICHTE : Harelbekestr. 35, van 16 tot 17 u.
HARELBEKE (Stac.) : café De Zwaan, Dorpplaats, van 17 u. 30 tot 18 u.
30.
28 OKTOBER :
KORTRIJK : cafe 1302, B. Reynaertstr. 9, van 17 u. 30 tot 19 u.
WEVELGEM : Vredestr. 10, van 20 tot 21 u.

OOSTENDE-CENTRUM
OVERLIJDEN
Op 10 oktober werd Mevrouw
Laura Billiouw ten grave gedragen ZIJ was de moeder van mevr
Van Hecke, echtgenote van de
aktieve VVB voorzitter Mark Van
Hecke Onze innige deelneming
ROESELARE
DIENSTBETOON
Mevr Annie Pottie-Kindt, prov
raadslid
elke maandag van 14
tot 16 u of op afspraak Kasteeldreef 2, Roeselare, tel
051/
20 41 68
WERVIK
KONTAKTVERGADERING

DIENSTBETOON

DKnscBccoon

tel (9 nov), Leffinge (10 nov),
Stene (14 dec) en Koekelare
(21 dec ) WIJ hopen nu dat ook
andere aktiviteiten dan bals uit
de bus zullen komen

Op 28 september jl , ging er
voor de tweede maal een kontaktvergadermg door, ditmaal te Beselare Deze keer was ook het afdelingsbestuur van Zonnebeke goed
vertegenwoordigd Verheugend is
wel dat nu reeds konkrete dingen
werden besproken, die dan met
de grootste zorg zullen uitgevoerd
worden Zonder tegenbericht gaat
de volgende vergadering door op
21 oktober a s in de zaal Heksendaele te Beselare
PAPIERSLAG
Elke zaterdag na de 15de van
iedere maand Op aanvraag kan
er meer dan eens per maand afgehaald worden
SOC DIENSTBETOON
Vandamme Hervé, St-Maartensplein 2 , Lecompte Noel, Beselarestr 109 , Claeys Jef, Ten Brielenlaan 108
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Zitdag Wervik zaterdag 26 oktober van 10 tot 11 u bij Coudyzer Maurits, Magdalenastr 75
Voor Zandvoorde-Geluveld
zaterdag 19 oktober van 9 tot 10 u
bij Verbeke Wilfned, Zandvoordedorp 22, Geluveld

ving van Keerbergen wonen Rijbewijs C of beter vereist Schrijven naar NORMATEC NV, Mechelsebaan 77 2850 Keerbergen R142
Dringend te huur gevraagd
kleine loods of magazijn van mm
40 m2 met inrijpoort te Keerbergen Rijmenam of vlakbij Inlichtingen tijdens kantooruren
015/
51 22 40
R 143
Frobelonderwijzeres, 22 j , en momenteel werkzaam als nijverheids
bediende, zoekt aangepaste be
trekking Voor ml zich wenden
dr J Valkeniers, volksvert, Ninoofsestwg 11, Schepdaal, tel
582 32 27
R 140
21-jarige medische sekretaresse
zoekt passende betrekking in Brabant of Oost-Vlaanderen. Voor
inl zich wenden
volksvert J
Valkeniers, Ninoofsestwg 11 te
Schepdaal, tel 02/582 32 27 R 141

Jonge man, 18 j diploma A2 eko
nomische zoekt passende betrek
king in de omgeving van Aalst
Kontakt
Jan Caudron, tel 053/
70 40 64
R 139

DOSFELINSTITUUT
te
Brussel
vraagt
Nederlandstalige
kuisvrouw voor onderhoud kantoren
Uren en voorwaarden overeen te
komen Tel op nr 02/219 12 02

Sisteembouw-onderneming vraagt
werkleider voor werf en kantoor
Diploma A2 bouwkunde In omge

GEVRAAGD
Onderwijzer
school van

voor de gemeenteMerelbeke

Volksvertegenwoordiger J. VANDEMEULEBROUOKE
DIKSMUIDE : zaterdag 19 oktober in het Vlaams Huis om 10 u.
Elke derde zaterdag van de maand :
VEURNE : De Beurs, Markt, om 9 u.
DIKSMUIDE : Vlaams Huis, IJzerlaan 83, om 10 u.
MERKEN-WOUMEN : Nieuw Woumen, Dorp 77, om 11 u.
KORTEMARK : De Speie, Staatsbaan 71, om 12 u.
KOEKELARE : Hertog van Arenberg, om 12 u. 30.
ICHTEGEM : De Engel, om 13 u. 30.
GISTEL : kantoor Zwaenepoel, Stationsstr. 2A, om 15 u.
Elke derde zondag van de maand :
NIEUWPOORT : bij Willy Devriendt, Recollettenstr. 66, om 9 u.
ALVERINGEM : 't Vlierhof, Dorpplaats, om 10 u.
LO : bij R. Ascrawat, Weststr. 7, om 11 u.
GIJVERINKHOVE : Drie Ridders, Weegschede 1, Lelsele, om 11 u. 45.
Volksvertegenwoordiger E. VANSTEENKISTE
Elke eerste zaterdag van de maand :
VEURNE : De Beurs, Markt, om 9 u.
DIKSMUIDE : 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.
Elke derde zaterdag van de maand :
WESTENDE : Casino Essex, Scottishlaan, om 9u.
MIDDELKERKE : Were Di, de Smet de Nayerlaan, om 10 u.
EERNEGEM : Riva Venus, Aartrijkestr., om 11 u.
DE HAAN : De Torre, gasthof (bij tramhalte), om 11 u. 30.
VLISSEGEM (Dorp) : Kerkstr. 26, om 12 u.
BREDENE : Driftweg 59, om 12 u. 30.
OOSTENDE (Vuurtoren] : Romy, Voorhavenlaan 20, om 13 u.
•

——

—

.
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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.
Senator Frans BLANOUAERT
lEPER : elke eerste zaterdag van de maand van 11u30 tot 12u30 In
café « Rembrandt », Menenstraat 46 (057/203.297).
POPERINGE : elke eerste zaterdag van de maand tussen 10 u. en 11 u.
in het Belfort, Grote Markt.

ZOEKT WERK •
Jonge man, sociaal-assistent
Inl bij H De Bleecker, prov
raadslid, Tolhuisl 15, 9000 Gent,
tel 091/25 64 87
R 144
GROOT GENT
Zoek dringend gelegenheidswerk
voor afgestudeerden m afwachting van dienstplicht
Zoek kantoorwerk voor verschillende jonge meisjes
Zw
Oswals Van Ooteghem, senator. Rode Kruisstr 7, 9219 Gentbrugge, tel 091/30 72 87
R 147
Daktylo zoekt passend werk in
Antwerpen of omgeving Rita Que.
meliers, Heidestr 87, Burchr, tel
33 00 22
R 146
Gevraagd
inwonend dienstmeisje of bekwame huishoudster op
kasteel Boterlaerhof te Deurne
bij Antwerpen Tel 031/2133 29
R 148

20-jarige kleuteronderwijzeres uit
Sint-Katherina-Lombeek zoekt passende betrekking
Juffrouw, 20 jaar, graduaat handelswetenschappen zoekt aangepaste betrekking.
Regent, 34 jaar, zoekt avondlessen te geven in de vakken aardrijkskunde, biologie, scheikunde
of natuurkunde en dit liefst in
een land- of tuinbouwschool of
technisch onderwijs
Jongeman, diploma hoger middelbaar onderwijs, daktylo, bestuurssekretariaat en boekhouden (2°
graad), zoekt passend werk Voorkeur gaat uit naar een plaats als
hulpboekhouder, daktylo of klerk
Jongeman, in het bezit van het getuigschrift hoger middelbaar onderwijs en beroepsopleiding zoekt
betrekking als bediende, liefst in
het Brusselse (handelskorrespondentie Nederlands, Engels, Frans
en Duits)

VU-stadssekretanaat
Antwerpen
zoekt « stofzuiger », 130 volt Mag
met veel kosten Tel 36 84 65
Wetstr 12, Antwerpen
R 149

Zoekt aangepaste betrekking
longe man met handelsdiploma
A6A2 en diploma sekretariaat
moderne talen (A6A1)

Tandarts gevraagd voor het Brusselse, 2 dagen per week Schrijven naar Redaktie « Wij », Drukpersstraat 20, 1000 Brussel R 150

Kontakt via Volksvertegenwoordiger J Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11, 1750 Schepdaal - Tel •
02/582 32 27
R 151
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risiko's te verzekeren, waaronder heelkunde en ziekenhuisverpleging. Voor de
kleinere risiko's zijn zij vrij zich daarvoor
al of niet te verzekeren. De terugbetaling
hangt voor hen dus in feite af van de
mate dat zij verzekerd zijn.
Voor de andere verzekerden is de verzekering algemeen verplicht en worden
dus voor alle kosten terugbetaling voorzien.
De mate waarin de tussenkomst de werkelijke uitgaven dekt, is bovendien ook
verschillend tussen aktieven en sommige
kategorieën van verzekerden, nl. gepensioneerden, invalieden, weduwen en wezen. Deze laatsten krijgen een grotere
tussenkomst in de kosten en in sommige
gevallen zelfs de volledige terugbetaling.
Voor al deze uitgaven wordt sedert 1966
een forse stijging vastgesteld. Op tien
jaar tijd zijn deze uitgaven verviervoudigd.

WAAR LIGGEN DE OORZAKEN ?

DE ZIEKE PUT
Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering lieeft zijn begroting
voor 1975 opgemaakt en komt tot een
tekort aan inkomsten van 8 miljard fr. om
de terugbetalingen voor de gezondheidszorgen te verzekeren.
De vakantieperiode, waarin deze begroting opgemaakt werd, heeft blijkbaar geen
goede invloed gehad op de stemming van
de opstellers ervan. De uitkeringen worden voor 1975 op 90 miljard fr. geraamd
voor het algemeen stelsel, waarin naast
de werknemers uit de privé- en de openbare sektor, ook de gepensioneerden en
andere inaktieven thuis horen. Voor de
zelfstandigen worden de uitgaven op 6,1
miljard fr. geraamd.
De inkomsten, afkomstig van de bijdragen van de verzekerden en van de subsidies van de Staat, worden 8 miljard

lager geschat dan de uitgaven. Nooit
voorheen werd een dergelijk verschil in
de begroting vastgesteld. Een tweetal
jaren geleden vertoonde de begroting ook
wel een te voorzien tekort van ongeveer
4 miljard fr., maar achteraf bleek dat men
toch iets te vroeg en te luid alarm geslagen had. Of dit thans ook het geval is,
kan moeilijk vastgesteld worden. Het zou
kunnen dat men wel ermee rekening
houdt dat in 1975 de uitkeringen de hoogte zullen ingaan wanneer het indexcijfer
der kleinhandelsprijzen zoals dit jaar een
vlucht zou nemen. Maar ook dan zullen
de inkomsten in verhouding toenemen. Er
zijn dus wellicht andere redenen die deze
stijging van de uitgaven veroorzaken.
Op de begroting wordt een veiligheidsmarge van 4 miljard ingerekend om een
aantal onverwachte sprongen in de uitgaven op te vangen. Wanneer men deze
veiligheidsmarge zou wegnemen, kan dit
vooreerst moeilijkheden voor de uitbetalingen bij de ziekenfondsen opleveren.

maar er blijft bovendien nog altijd een
tekort van meer dan 4 miljard bestaan.

DE UITGAVEN
VAN DE ZIEKTEVERZEKERING
Teneinde zich een beeld te kunnen vormen van de aard en de omvang en dus
de belangrijkheid van het probleem, is
het nodig even te verduidelijken over
welke uitgaven het juist gaat.
De tussenkomst die de ziekenfondsen
verstrekken aan de verzekerden, dekken
vier soorten kosten : de medische honoraria, de geneesmiddelen, de ziekenhuisverpleging (ligdagprijs) en heelkundige
ingrepen. De zelfstandigen worden nochtans slechts verplicht zich voor de grote

De algemene inflatie speelt hierbij zeker
een grote rol. De binding van de medische honoraria aan de evolutie van het
indexcijfer der kleinhandelsprijzen is een
tweede faktor.
De laatste jaren is de stijging van de uitgaven sterk beïnvloed geworden door :
— De prijsverhoging van de farmaceutische specialiteiten,
— de verhoging van de ligdagprijs in het
ziekenhuis,
— de grotere konsumptie van speciale
technische verrichtingen, zoals biologische en radiologische onderzoeken.
De twee grote oorzaken zijn dus de prijsverhogingen en de grotere konsumptie.
Een eigenaardige vaststelling is wel dat
meestal maar één oorzaak voor een soort
gezondheidszorgen terzelfdertijd speelt.
Voor de raadpleging en bezoeken en voor
het gebruik van geneesmiddelen stelt
men vast dat het gebruik niet noemenswaardig gestegen is. De honoraria stegen
daarbij in mindere mate dan de prijs van
de geneesmiddelen, vooral dan de specialiteiten.
Daarentegen ligt de verhoging van de
prijzen voor speciale technische verrichtingen in verhouding tot de andere zorgen lager, maar stelt men ten aanzien
van het gebruik een sterke verhoging
vast, waardoor men van overkonsumptie
gewag maakt.

TE NEIVIEN MAATREGELEN

n

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN

IX/08
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GEWAARBORGD INKOMEN VOOR IEDEREEN

O
Vanaf 1 januari 1975 wordt een recht ingevoerd op
een bepaald inkomen voor alle personen die aan
volgende voorwaarden voldoen :
1. Belg zijn ;

o
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o
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2. Meerderjarig zijn of ontvoogd door huwelijk of
ongehuwd zijn met één of meerdere kinderen
ten laste ;
3. Werkelijk in België verblijven ;
4. Geen toereikende bestaansmiddelen hebben of
kunnen verwerven. De betrokkene moet blijk
geven van bereidheid tot werken, tenzij dit om
gezondheidsredenen of sociale redenen niet mogelijk is. Daarenboven moet de betrokkene zijn
rechten laten gelden op alle wettelijke uitkeringen waarop hij recht zou hebben, onderhoudsgeld vanwege echtgenoot, ascendenten en descendenten inbegrepen.
Onderzoek naar de bestaansmiddelen
Om de behoeftigheid te bepalen wordt rekening gehouden met alle bestaansmiddelen van de echtgenoten, van de alleenstaande of van de samenwonenden, ongeacht aard of herkomst. Eveneens dus :
sociale vergoedingen, voordelen in natura, gedeeltelijk ook de bestaansmiddelen van de personen
met wie men samenwoont, enz.
Er wordt evenwel geen rekening gehouden met kinderbijslagen, steun van de KOO (De KOO kan vanzelfsprekend rekening houden met wat men op
grond van deze wet ontvangt I), kadastraal inkomen van de zelf bewoonde bescheiden woning,
enz.

Hoeveel bedraagt het gewaarborgd inkomen ?
Tegen indeks 119,43 zijn volgende bedragen voorzien :
3) Samenwonende echtgenoten

64.469 F

b) Alleenstaanden of wie samenwoont
met ongehuwde minderjarige kinderen ten laste

42.981 F

c) Alleenstaanden die samenwonen met
één of meer andere personen (ongeacht bloed- of aanverwantschap)

32.235 F

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de schommelingen van het indekscijfer. Ze zijn daarenboven
welvaartsvast, d.w.z. dat ze dezelfde verhogingen
ondergaan als de pensioenen.
Konkreet : Iedereen heeft recht op het voor hem
bestemde bedrag, verminderd met de bestaansmiddelen waarmee rekening wordt gehouden.
Aanvraag
De aanvraag moet gericht worden tot de KOO van
de werkelijke verblijfplaats. Deze KOO moet binnen de 30 dagen een beslissing treffen. Het recht
gaat evenwel in vanaf de dag van ontvangst van
de aanvraag.
NB : Bij misbruiken of valse verklaring zijn sankties voorzien, terugvordering inbegrepen.
Cw.

DOKUMENTATIE

De financiële situatie van de ziekteverzekering zal alleszins tot het nemen van
maatregelen nopen. Een eerste middel
waarnaar ongetwijfeld gegrepen zal worden is het meest eenvoudige middel om
de inkomsten te verhogen. Voor de zoveelste maal zal dit een verhoging of
misschien wel een afschaffing van de
salarisgrens zijn om de bijdrage vast te
stellen. Om de pil te verzachten zal er
een verlaging van het percentage van de
bijdrage aan gekoppeld worden. Dit zal
weflicht aangenaam in de oren klinken
van de verdedigers van een inkomensherverdeling, enerzijds omdat de hoogste
Inkomens een groter aandeel in de solidariteit zullen dragen ten voordele van
de minst-begunstigden, anderzijds omdat
zij beweren dat de verzekerden met het
hoogste inkomen ook de grootste verbruikers zijn.
Voor de groep van werknemers die door
deze maatregel getroffen worden, zal dergelijk nieuws minder aangenaam zijn.
Wanneer daarbij dan nog maatregelen
zouden getroffen worden om het persoonlijk aandeel van de verzekerde in de kosten te verhogen, de verhoging van het
zgn. remgeld, zullen zij niet alleen meer
« mogen » betalen maar ook minder terugtrekken.
Het probleem van de zieke ziekteverzekering zo oplossen is een plaaster op een
houten been. Wil men het probleem ten
gronde aanpakken, zullen er heel wat andere maatregelen moeten genomen worden, die niet alleen gevolgen hebben voor
de verzekerden, maar ook de zorgenverstrekkers en vooral de farmaceutische
industrie op het oog moeten hebben.
Voorlichting van alle betrokken partijen
en een prijsbeleid komen daarbij kijken.
Aan een aktief, gezond, algemeen en gedurfd gezondheidsbeleid heeft ons land
dringend behoefte. Maar wie durft dat
aan ?

WIJ 17

DO€K€ri

De trein had geen vertraging, waarmee Heinrich Böll In 1949
de aandacht op zich vestigde, behoort tot de belangrijke krlstelljk-hunnanistlsche literaire stroming die sinds 1930 zo
vruchtbaar is geweest voor de Europese katolieke roman.
Het was een periode van diepe bezinning over de grondwaarden van het bestaan en over de menselijke bestemming,
uiteraard in het licht van de kristelijke geloofsvisie. De ekonomische en politieke krisis van de dertiger jaren vormde de
aanleiding tot die terugkeer naar een echte humanistische
en maatschappelijk gerichte kunst en literatuur. Het Is volkomen begrijpelijk dat Böll kort na de oorlog teruggreep naar
een literair genre dat voor de heropleving van de kristelijke
gedachte en voor de hernieuwing van het westerse mensbeeld van onschatbaar belang geweest Is. Die kristelijk-humanistlsche traditie was vooral op de herbronning van het
persoonlijke leven gericht en veel minder op maatschappelijke en politieke toestanden. Dat terrein werd bewerkt door
schrijvers als André Malraux, Paul Nlzan, Jean-Paul Sartre en
andere. Ik" vindt Böll zo belangrijk omdat hij, veel meer dan
zijn voorgangers, de persoonlijke problemen van zijn personages In een maatschappelijk, politiek en vooral historisch
perspektlef plaatst. Hij is tegelijkertijd een geschiedschrijver
en een getuige van de zedelijke problematiek van onze tijd.
In die zin verruimde hij de wereld van de kristelijke roman
tot een echt wereldomvattend gegeven.

BOLL: WE ZULLEN LEVEN
De hoofdpersoon uit De Trein had geen vertraging, soldaat
Andreas, is een diep gelovige jongeman die behekst wordt
door de angst van de nakende dood. Op de eerst bladzijde
reeds staat het geschreven ; •< Ik wil niet dood, dat is de
hele ellende, dat Ik geen zin heb om dood te gaan », en verder : « Ik wil niet dood », schreeuwde hij, « ik wil niet dood,
maar of ik wil of niet, dood ga ik... binnenkort I ». Binnenkort : dat is over enkele dagen, tussen Lemberg en Czernorticz, het einddoel van de reis van de trein voor verlofgangers. De twee andere reisgezellen, de « stoppelbaard » en
de « blonde », ondergaan als gebroken wezens hun lot.
Het hele verhaal Is gebouwd op de zich toespitsende angst
van Andreas. Ook de ruimte is beperkt tot een stukje gang
waar de soldaten hun bagage hebben opgestapeld en waar
ze, zelf een beetje bagage geworden, tegenaan leunen. De
tijd wordt gedood met kaartspelen, drinken en slapen. Dat
schamele dekor geeft Böll de gelegenheid zijn aandacht bijna
uitsluitend te richten op het Innerlijk leven van de drie soldaten. De schrijver laat zien hoe dat leven, louter moreel of
menselijk gezien, zeer zuiver gebleven is. Maar feitelijk Is
het door de oorlog verwoest. Geleidelijk kom je er achter dat
achter elk van deze mannen een stukje levenstragiek vertegenwoordigt ; de « stoppelbaard » Is een hoerenloper, zijn
vrouw leeft met een jonge Rus. Maar hij is van haar blijven houden ; de « blonde » Is moreel geknakt door een onderofficier die hem verleid had, hij maakte deel uit van de
bemanning van een artilleriesteiling In de Slwaschmoerassen ; een van de zes soldaten, een gehuwde man en vader,
weigerde op de aanzoeken van de onderofficier in te gaan,
hij werd door zijn chef vermoord, zijn kameraden werden
verplicht hem in het moeras te gooien. Aan zijn vrouw werd
bericht dat haar man gesneuveld was voor het Grootduitse
Rijk. Het feit dat deze jonge mensen, in de intieme beslotenheid van het nachtelijk uur, In de zinloze tocht naar Lemberg nog de moed hadden hun afschuwelijk en door de oorlog
verwoeste leven op te biechten, wijst erop dat Böll hen ziet
als echte mensen.
Wat is een mens voor Böll ? Alle personages uit het verhaal, behalve natuurlijk de onderofficier van hierboven, zijn
mensen. Geen van hen Is gelukkig, maar ze hebben wel het
geluk gekend. Je bent niet noodzakelijk een mens omdat je
gelukkig bent, want de soldaten die als wrakken uit de oorlog komen, zijn misschien meer mens dan vroeger. Het hoogtepunt uit het verhaal is het ogenblik waarop Andreas in het
gezelschap van een Joodse hoer in Lemberg, de laatste nacht
voor hij meent te moeten sterven, voor de eerste keer in
zijn leven ervaart •< dat er een liefde bestaat zonder verlangen, zoals Ik van Ollna houd... ik mag niet In slaap vallen,
ik moet die mond zien... dat voorhoofd en die dodelijk vermoeide, goudkleurige, zachte haarlokken op haar gezicht en
die donkere schaduwen van volslagen uitputting onder haar
ogen ». Ook Olina kent voor 't eerst de liefde ; het is een
totaal gelouterd gevoel. Van dan af is zij geen hoer meer en
wil ze geen spionne meer zijn. Die scène tussen Ollna en
Andreas is op geen enkel ogenblik kitsch, omdat Böll er een
gevoelsklimaks mee wil bereiken. En die gevoelsklimaks
heeft hij nodig om zijn menselijke boodschap duidelijk te
maken.
Het gevoel waarover Böll schrijft Is In geen enkel opzicht
sentimenteel, omdat het een levensvisie inhoudt. Als Andreas of Olina huilen, worden ze mens, dan getuigen ze van
het innerlijk leed dat overal in de wereld en bij henzelf aanwezig is. Hun huilen is eveneens een uiting van geluk of liever van de mogelijkheid om blij te zijn. Huilen bevrijdt. In
dat opzicht zijn beide personages realistisch of menselijk,
zij vertolken het gevoel en de levenservaring waarvoor Böll
in zijn redevoering te Stockholm, bij de uitreiking van de
Nobelprijs in 1973, de uitdrukking ; <• poëtische deemoed »
gebruikte. Daaronder verstaat hij beslist niet onderworpenheid of verknechting, maar een soort morele kracht die de
mens doet beseffen dat er nog wat anders is dan de rede
of de macht, Iets dat veel krachtiger Is dan de dood en dat
de ellende overwint. Dat Is de boodschap van Ollna of het
antwoord op Andrea's radeloze angst : « we zullen leven ».
Enkele ogenblikken later gaat ze zelf de dood In, maar Andreas wordt gered.
Eugene VAN ITTERBEEK
Heinrich BOLL, De trein had geen vertraging, Elsevier, 1974,
111 biz.
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POLITIEKE PUBLIKATIES
Van Ludo Van Wauwe, auteur van
verscheidene werken over federaflsme, verscheen onlangs bij de
Standaard Uitgeverij een 168 bIz.
tellende studie : « België-Europa:
regionale of unitaire ekonomie ».
Daarin toont de auteur met gefundeerde argumenten aan dat
federalisme ook op ekonomisch
vlak noodzakelijk is, zowel in Belgisch als In Europees verband.
In hoofdstuk 1 worden de juridische
begrippen
omschreven.
Hoofdstuk 2 handelt over de ekonomlsche politiek. Een uitgebreid
hoofdstuk wordt gewijd aan de
« federatie europeana » waarbij
een federalistische en heelnederlandse visie vooropstaan. Hoofdstukken IV en V, van meer technische aard, handelen over bevoegdheidsverdeling en over de
drie machten.
Interessant is <ie bijlage over regeringshulp aan bedrijven ; Féluy, Amay, het schandaal van SefI,
Cockerlll-Ougrée, Tas, de IVPÖschandalen, Val-St. Lambert, Acec,
Sabena, World Trade Center, RTT,
Ibramco, Equimo. Alleen al om
het onthullen van de sterke socialistische aanwezigheid bij deze
centjeswegsmijterij is die bijlage
— en heel het boek — een argument van belang tegen de verstaatsing van bedrijven, die daarmee een kaas van belang worden
voor de politieke vrienden ! Natuurlijk is het boek méér dan dat
alleen, wat al uit onze korte opsomming moet blijken. Daarom :
vooral aanbevolen aan alle kaderleden I
In de reeks « Aktuele geschiedenis » van de uitgeverij De Sikkel,
verschenen nrs 1 en 2. Het eerste nummer Is gewijd aan « Belgische grondwet 1954-1971 » en
is van de hand van J. Gllissen en
G. Croiseau. Daarin wordt een
overzicht gebracht van de herzieningen vóór 1953 en wordt de
derde grondwetsherziening in al
haar fasen belicht. Initiale doeleinden dezer herziening waren
aanpassing aan de supra-nationale Instellingen, harmonisering van

de Vlaams-Waalse verhoudingen,
kulturele autonomie en socioekonomlsche regionalisering. Een
bevattelijk en hoe schematisch
ook volledig overzicht van de
jongste perikelen in onze grondwet-geschiedenis.
Het tweede boekje, van de hand
van J. Gillissen en M. Magits,
handelt over « Zuld-Afrika ». Het
is een degelijke brochure over
het zo dikwijls aangevallen land,
dat trouwens weinig begrip voor
zijn specifieke situaties
kent.
Dat de argumenten tégen niet
steeds uitblinken door hun objektiviteit, dat de berichtgeving
zeer vaak tendentieus anti gekleurd Is, maakt 'n objektieve informatie zonder propagandistische
vóór-of-tegen-bedoellngen,
meer
dan nodig. Wij vinden in dit boekje een ernstige poging tot zulke
objektivlteit.
Poging Inderdaad,
want wat de auteur over de ideologische basis der apartheid, d.l.
de gescheiden ontwikkeling van
zeer verscheiden volkeren (en
niet alleen rassen, zoals men
meestal uitsluitend beklemtoont!)
zegt. Is te beknopt en te onvolledig en gaat aan een essentieel
gegeven voorbij : het recht en
de wil tot eigen bestaan als een
apart volk. Uitvoerig heeft men
trouWens van Zuldafrikaanse zijde hiervoor uitgewijd in het Pretoria-manifest, dat als repliek op
het Lusaka-manifest de Ideologische basis van de Zuidafrikaanse politiek formuleerde. Voor een
objektieve kennismaking is deze
brochure alleszins een eerste
stap I

gen opgedaan In een kommunikatlecentrum voor echtparen
in
Lovenjoel.
Voor wie zich met gezinspolitiek
bezighoudt, is dit een onmisbare
publlkatie. Prijs per nr 125 fr.
Jaarabonnement 340 fr.
Wanneer wij in kontakt komen
met buitenlanders, dan wordt ons
wel eens gevraagd ; hoe Is dat
met jullie Vlamingen In België ?
Het vergt dan gewoonlijk een
hele uitleg, vaak nog in een
vreemde taal met mogelijkheid
van verkeerd begrepen te worden enz. Jos DIerickx schreef
over de geschiedenis van het
« Nationalisme in Vlaanderen »
een brochure, die echter ook een
inleiding bevat waarin etnische
afkomst en geschiedenis van ons
volk bondig werden samengevat.
Dit overzicht werd vertaald door
Dr. R. Raes In het Frans, door
Ilse Carola Salm in het Duits.
Men kan deze — gestencilde —
teksten bekomen tegen de prijs
van 25 fr. Were Dl-ultgaven, Antwerpen. Wie zijn buitenlandse
vrienden bondig en tamelijk volledig wil Informeren over onze
nationale strijd, kan dit bij m i d del van deze teksten. Een Engelse en een Spaanse vertaling zijn
In voorbereiding.

« Bevolking en gezin » Is het tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings-en gezinsstudieën (Brussel) en het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut
(Den Haag). Het aprilnummer van
1974 (nr 1) bevat artikels over
berekening van gezinsbudgetten,
vooruitberekening van de natuurlijke aanwas in Nederland, een
artikel over bejaardenproblemen,
naast een verslag over ervarin-

Ludo Van Wauwe : « België-Europa : regionale of unitaire ekonomie » - Standaard
Uitgeverij,
Antwerpen - 168 bIz. - 250 fr.
Gillissen-Croiseau
: « Derde herziening van de Belgische Grondwet » - 52 bIz. - 145 fr. - De
Sikkel, Kapellen.
Gilissen-Magits : « Zuld-Afrika » 78 bIz. - 145^ fr. - De Sikkel,
Kapellen.
« Bevolking en Gezin » - 1974/1 196 bIz. - Nederlandsche Boekhandel, Kapellen - 125 fr. per
nr. - abonnement 340 fr. per
jaar.
Jos DIerickx : <• Le nationalisme
flamand » - 40 bIz. 1 « Nationalismus in Flandern » - 47 bIz. Were-Di-uitgaven,
Antwerpen 25 fr.

naam J.A. Goris) ; The house by
the leaning tree (nederlandstallge
gedichten) ; De parel der diploma,
tie ; De val van zijn Excellentie
Minister Plas ; De afvallige ; Mi
Chiamamo Mimi : De grote god
Pan ; Gezegden (aforismen) ; Het
Huls-The House (gedichten) ; Telemachus In het dorp ; Goed en
kwaad ; De kat in den boom ; De
lange nacht ; Lucinda en de lotuseter ; De Diaspora ; Mijn
vriend de moordenaar ; Wat de
dag meebrengt ;. Scripta manent
(essays) ; Hamagedon ; Helena op
Ihaka (toneel)
;Het paard Ugo
en Jacqueline en ik.
Marnix Gijsen werd bekroond
met de onderstaande prijzen :
1925 : Prijs van de poësie van de
stad Amsterdam ; 1953 : Literattuurprijs van de Vlaamse Provincie (deze werd door Marnix Gijsen geweigerd) ; Driejaarlijkse
staatsprijs voor de roman « Er
gebeurt nooit iets » ; Grote prijs

voor de literaire loopbaan.
Op 5 oktober j l . werd hem de
Prijs der Nederlandse Letteren
door Koningin Juliana uitgereikt.
In Nederland werd Marnix Gilsen onderscheiden tot Groot Officier in de orde van Oranje Nassau en in België tot Groot Officier in de Leopold-orde.
Dit najaar zal de bundel « Komplete verhalen
» verschijnen,
waarin werden opgenomen •• Mijn
vriend de moordenaar», «Allengs,
gelijk de spin », « De grote god
Pan », « Mi chiamano Mimi » en
« De Diaspora ».
Tevens verschijnt zijn jongste
roman « De kroeg van groot verdriet ». Momenteel wordt «Klaaglied om Agnes» verfilmd.
Voor nadere gegevens verwijzen wij naar de « Bibliografie van
Marnix Gijsen », samengesteld
door Anny Raman. Inmiddels aan
de jarige auteur een hartelijk proficiat !

MARNIX
GIJSEN 75
Morgen zondag 20 okober viert
Marix Gijsen zijn 75ste verjaardag.
Ondanks zijn lange verblijven
in het buitenland heeft hij de Nederlandse letterkunde steeds weer
verrijkt met nieuwe gedichten,
verhalen en romans.
In een radio-interview heeft nij
zelf eens gezegd : « Het verhaal
is een kapstok waaraan ik oohang
wat ik te zeggen heb ».
Hij beweegt zich in zijn werk
zo dicht op de grens tussen autobiografische werkelijkheid en fantasie, dat de meeste van zijn romans een nauwelijks verhulde bekentenis lijken te zijn.
Nog steeds wordt Marnix Gijsen geen lof gespaard. Helma
Wolf-Catz noemde hem 'n «begenadigd duivelskunstenaar», in een
weekblad werd hij tot « halfgod »
voor onze letteren gepromoveerd
en een ander tijdschrift omschreef hem als « de laatste god
van de Nederlandse letteren •>.
Marnix
Gijsen,
pseudoniem
voor dr J.A. Goris, debuteerde in
1925 met een gedichtenbundel
« Het huis ». Een van deze verzen
werd bekroond met de prijs van
de gemeente Amsterdam.
Eerst in 1947 publiceerde hij
zijn eerste roman « Joachim van
Babyion », die in zeven talen werd
vertaald.
Sedertdien verschenen van zijn
. hand volgende romans en novellen : Er gebeurt nooit iets (Staatsprijs van België) ; De man van
overmorgen ; De oudste zoon ;
De Vleespotten van Egypte :
Klaaglied om Agnes ; Ter wille
van Leentje ; Allengs, gelijk de
spin ; Candid Opinions (onder de
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ALAN STIVELL :

Met een geëngageerd gedicht van Paul
Caynec tussendoor loopt het uit in een
waar dansfeest, waarbij het publiek niet
enkel meeluistert maar in het volle zaallicht tot op de banken meewiegt en danst,
hand in hand. Tot groot genoegen van een
glunderende Stivell, die in een totaal onbekende omgeving de mensen wist warm
te maken, letterlijk en figuurlijk, bij het
evokeren van wat de Bretoense festnose
of avondfeesten zouden kunnen zijn.

VOLKSMUZIEK EN IDEALISME
Stivell, de Bretoen met de bekende Keltische harp, rondde in de grote Jansonzaal van de Brusselse Universiteit zijn
tiendaagse en zeer suksesvolle toer door
ons land af. De hoogtepunten waren ongetwijfeld de optredens in de Leuvense
Alma, in de Vooruit te Gent, met achteraf
het straatkoncert, en de slotavond, waar
ook de televisie de belangrijkste momenten op beeldband zette. Stivell Is zelf
een zeer degelijk muzikant, die na het
even op piano te proberen al gauw overschakelde op de naar originele plannen
gemaakte Keltische harp die zijn vader
voor hem bouwde. Bovendien leerde hij
tevens de Ierse fluit en doedelzak, In
Bretanje veel bespeelde instrumenten,
onder de knie te krijgen, en hotste de
plaatselijke volksfeesten af.
Sedert is heel wat gebeurd en is hij ongetwijfeld de meest representatieve artiest van de Bretoense « contemporary
music » of met de nieuwste benaming
« Celtic rock ». Dit laatste vooral wegens
het aanwenden van enkele popmuzikanten die in de zwaardere nummers een
degelijke ruggesteun geven. Naast de muziek waarvan hij erg houdt, is Stivell een
idealist, die gelooft in de Bretoense zaak,
zoals hijzelf dat steeds weer tijdens zijn
optreden beklemtoont. Het behoud van
het Bretoens als kuituur en levensstijl is
voor hem een levenswerk. Hij zingt in
zijn taal, met sporadisch ook liedjes in
het Iers of het Schots, en voorheen nog
in het Engels en het Frans. Hij wordt
akoestisch begeleid met tamboer, dwarsen altfluiten, en natuurlijk twee verscheidene doedelzakken die elk een typische
naam dragen. De Keltische harp, die van
het begin in de schijnwerper staat, is een
bijna magisch symbool van wat de zanger
probeert diets te maken. Hij bespeelt het
met gevoel en zichtbaar veel genoegen,
en de streling van zijn vingers over de
vele snaren wordt aandachtig met oog
en oor gesmaakt. De ballades die hij
brengt zijn pure levensliedjes, zo uit het
alledaagse gegrepen van de mensen die
hij bezingt. Ook a capella brengt hij het
er goed van af, in de stappen van dé
grote specialist Pete Bellamy, met vissersliederen uit New-Foundland, weefliedjes, en de ritmische meestampers die
de typische Morrisdances sterk benaderen. Hij sleurt zijn publiek spelend en
handenklappend mee, terwijl de groep
achter hem voor de nodige decibels
zorgt, welliswaar muzikaal verantwoord.
Kritiek hieromtrent wees hij af met het
argument dat ook de volksmuziek niet
mag blijven stilstaan bij historische romantiek maar met de tijd meemoet. De
moderne middelen dienen dan ook in de
sfeer van de muziek passend aangewend.

INTERESSANTE KONCERTEN
De tweede helft van deze maand brengt
voor de muziekliefhebbers nog een reeks
interessante
koncerten. Vooreerst op
maandag 21 oktober de bekende Ierse
gitarist Rory Gallagher, die er een gewoonte van maakt nu reeds voor de derde maal in het najaar een optreden in
ons land te verzorgen. De twee vorige
waren praktisch uitverkocht en ook ditmaal lijkt de belangstelling aanzienlijk.
Spijtig genoeg koos men de minder geschikte zaal o Oud België » in de Brusselse Steenstraat, die terecht heel wat
kritiek kreeg de laatste weken.
Woensdag geeft de kabaretgroep Funhouse een première-optreden in de Beursschouwburg, terwijl te 20u30 in de Roma
te Antwerpen lan Hunter en zijn Moot
the Hoople, aangevuld door David Bowie's
gitarist Mick Ronson optreden. Donderdag zijn ze in Vorst-nationaal. Vrijdag
wordt het echt moeilijk, met in Oud België de rockgroep Wishbone Ash en in
Vorst-nationaal de enorme Ike en Tina
Turner, die meteen ook hun nieuwste en
ritmische singel <• sexy Ida » op de
markt gooiden. Eveneens vrijdag is het
erg belangrijk voor Vlaanderen's kleinkunsthoop Urbanus van Anus die in het
Brugse met in hetzelfde programma de
grote Dimitri van Toren een deel van zijn
eerste langspeler « live » opneemt.
Zaterdag is de rockgroep Status Quo te
Brussel en zondag te Antwerpen in de
handelsbeurs. In de country & folkwereld
verschijnt de allernieuwste plaat van exByrd die zeer degelijk geproduceerd, de
betekenisvolle titel kreeg «Peace on you».
SERGIUS

Muziekliefhebbers raden wij ten zeerste
aan morgen 20 oktober om 17u15 (BRT]
te kijken naar de dokumentaire over Pabic
Casals, de wereldberoemde cellist, die
vorig jaar op 96-jarige leeftijd overleed
Pablo Casals was niet alleen de grootste
violoncellist van deze tijd ; hij was bovendien een bekwaam dirigent en pianist en
komponeerde orkest- en kamermuziekwer-

ken. Casals was een musikus die de intuïtie beschouwde als het beslissende
element in de muziek, en dit zowel bij
de kompositie als bij de uitvoering. Zijn
humanistische kijk op de muziekbeoefening is algemeen bekend. Muziek beschouwde hij als een universele taal, een
menselijk kommunikatiemiddel. De kern
van zijn bezwaren tegen de hedendaagse
muziek was dan ook haar gebrek aan menselijkheid. Konsekwent heeft hij de muziek aangewend als o.a. wapen voor een
vredeskruistocht : op bejaarde leeftijd
trok hij met zijn kerstoratorium « Ei Pessebre » de wereld rond.
De Spaans-Katalaanse cellist leefde sedert
zowat 15 jaar in Porto Rico, waar elk jaat
tijdens de maand juni een muziekfestival
georganiseerd wordt, en waar Pierre Vozlinsky, de maker van de dokumentaire,
hem ontmoette. Tussen stukjes interview
met de kunstenaar en archiefdokumenten
werden fragmenten ingelast van de repetities. Zo ziet u bijvoorbeeld Pablo Casals
de eerste twee bewegingen van de « Pastorale •> van Beethoven uitvoeren.
Wie na het zien van deze dokumentaire
nog nader kennis zou willen maken met
de mens en de musikus Casals, verwijzen
we graag naar het boek van A.E. Kahn,
« Sarabande. De levensroman van Pablo
Casals » (Zuid-Hollandse Uitgeversmaatschappij, Den Haag, 1973).

h.d.

VERTEKEND NIEUWS

KAREL DE BONDT,
EEN BONTE KUNSTSCHILDER

(m.v.l.) Flaminganten entoesiast terugkerend van een van hun (geslaagde) manifestaties, hebben al meer dan een keer
het ijskoude stortbad op de ribben gevoeld wanneer zij 's avonds het radio- en
of tv-nieuws aanhoorden. Ontgoochelingen
in die zin zijn ons al meer dan één keer
overkomen en de kwaje brief naar de BRT
werd sinds geruime tijd een vuist in de
broekzak. « Ze zullen het toch nooit leren ! »
Zondagavond werden we toch diep geschokt bij het bekijken van de tv-nieuwsberichten over de VU-bijeenkomst te Antwerpen. Een onvolledig en vertekend beeld
van dit aebeuren werd op de kijker losgelaten. Volledig gebrek aan sinteze van de
verschillende en belangrijke redevoeringen, geen waardeverhouding tussen de
ontvangst op het stadhuis en het gebeuren
in de Beurs. De joernalist van dienst misbruikte de aktie-aan-de-deur van TAK als
een kontesteren van de VU, wat door P.
De Pauw ontkend werd. Onze ergernis
steeg ten top toen men het nodig vond
een even grote ruimte te voorzien voor
de verkiezing van een « miss Wereld »
ergens in Japan. Klap op de vuurpijl geen
woord, geen beeld, geen noot over Nekka I
Kalvarie door K. De Bondt

VERGEET NIET TE LEZEN

Toen wij ooit een geïnterviewde auteur
wezen op het belang van de promotie van
zijn besproken boek in het programma
•< vergeet niet te lezen », vertrouwde hij
ons toe dat het programma alleen bekeken werd door de ondervraagde en zijn
familie, een handvol waanzinnige fans en
hier en daar een late opblijver die halfslaperig het laatavondnieuws afwacht om
een of andere sportreportage te herzien.
Wij hebben jaren lang met heelwat interesse dit programma gevolgd. Het was
een konfrontatie met de auteur n.a.v. een
nieuw uitgegeven werk. Het programma
moe, zeg maar kotsbeu, hebben wij er
toen maar « vergeet niet te slapen »
van gemaakt. Maandagavond hebben wij
dan toch nog eens gekeken omdat een
oud klasmakker op •< den teevee kwam ».
Yvo Michiels werd nl ondervraagd door
Marcel Van Nieuwenborgh, met wie wij
jaren wel en wee deelden en van wie wij
meer dan een keer mekaars latijnse en
griekse tema's overschreven.
Marcel (na « Het Volk » nu joernalist op
' De Standaard ») is een man die een
goede pen voert en zijn vak door en door
icent en die dan ook geen pietluttige vragen zou stellen aan Michiels, over diens
nieuwe uitgave « Samuel, O Samuel -.
Het was Marcels debuut en met het nodige begrip zagen wij hoe hij zijn plankenkoorts geslaagd onderdrukte. Hoe zou je
zelf zijn ?
Michiels die wij konden smaken tot en
met « Het Afscheid » voerde een nummertje op waar de totentrekkerij zo van
af liep. Meneer Michiels heeft daar een
aantal spinnewebachtige teorieën ten beste gegeven zodat wij tot de konklusie
kwamen dat onze vriend Marcel het met
zijn debuut niet al te best getroffen had
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maar toch schoon uit het « gevecht met
de engel » kwam.
Na al die jaren « vergeet niet te lezen »
hadden wij wel verwacht dat dit programma reeds in een nieuw kostuum zat, maar
nee hoor. Sinds Hubert Van Herreweghe
en Bernard Kemp is er werkelijk nog niets
veranderd.
Misschien is de marge van de verandering
zeer smal maar het komt ons toch voor
dat een dergelijk programma dat heelwat
kan betekenen tot een onbegrijpbaar gepraat is verworden en de (toevallige) kijkerk alleen maar van het lezen kan afhouden...

Het is deze maand een jaar geleden dat
de kleine, kurieuse figuur van Karel De
Bondt uit onze kunstwereld is verdwenen.
Veel ruchtbaarheid is daaraan niet gegeven ; zijn dood werd doorgaans in de
pers in korte bewoordingen bekend gemaakt. Zeer ten onrechte werd toen zijn
betekenis als merkwaardig Leieschilder
en als boeiend voorloper van een bepaalde kontestatie niet benadrukt. Hij onderging dus blijkbaar slechts het lot dat
zovele koppige kunstenaars wordt beschoren, wanneer zij het aandurven los van
alles en iedereen hun eigen inzicht en
innerlijkheid vrij uit te leven.
Indien wij goed ingelicht zijn, heeft enkel
de Kulturele Raad-Ledeberg eraan gedacht
het overlijden van de kunstenaar te herdenken met een ruime, overzichtelijke
retrospektieve, in de feestzaal van het
gemeentehuis, tentoonstelling waarvoor
gelukkig een grote belangstelling bestond.
Jaarlijks komen duizenden naar de IJzerbedevaart. Denkt men er dan soms nog
aan dat Karel De Bondt, als architekt de
zo
indrukwekkende
en
véélzeggende
Pax-poort heeft ontworpen ?
Denkt men er in Vlaanderen soms nog
aan dat deze artiest niet kan worden voorbijgegaan in ons impressionisme en expressionisme rond de Leie ? Weet men
dat hij één onzer merkwaardigste akwarellisten blijft ; dat hij in zijn kunst steeds
een voorbeeldig rebel is gebleven tegen
alles wat naar geweld en onderdrukking
rook ?
Van de hand van de meester bestaat een
uitgebreid oeuvre. Graag zagen wij dat
ons volk niet in ondankbaarheid of vooringenomenheid dit stuk kunstpatrimonium
zou vergeten of geringschatten. Waar
blijft een initiatief van onze konservators,
schrijvers en kulturele organisaties ?
Men besteedt geld, inkt en energie aan
andere minder belangrijke figuren uit onze kunstgeschiedenis.
RON! RANKE
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POflCll/IIK
POVER
In de wielrennerij is het dubbele
winterseizoen
begonnen. Enerzijds de veldritaktiviteit, en anderzijds de baanwedstrijden. Wat
deze laatste betreft, was het
Gent dat de kat de bel aanbond.
Verleden zondag opende de klassieke trofee der wegrenners het
seizoen. Het begin was maar pover. Toeschouwers
waren
er
maar heel weinig. En ook op het
sportieve vlak viel er niet veel te
genieten. Naar men ons vertelde:
een niet al t e " best opgevoerd
stukje komedie. Wie gaat emdelijk eens een remedie vinden voor
de zieltogende piste-aktiviteiten?

NOG POLEN
De mannen uit het Oostblok gaan
nogal graag door voor onkreukbaren en puriteinen op sportgebied. Zij aarzelen gewoonlijk niet
de een of de andere buiten te
stampen als hij iets mispikkelt.
Nu schijnt er een «serieus» geval
van fraude aan het licht te zijn
gekomen in de paardensport. Er
werden twee jonge mannen aangehouden die zich sedert maanden specialiseren in het vervalsen van de rennen. Vóór de koers
spuiten zij de favorieten verdovende middelen in. Onnodig te
zeggen dat dit serieus de wed-

denschappen vervalst, eh gezien
die' op hun beurt staatsmonopolie zijn, zou het wel eens een
zware rekening kunnen worden.

dan in het verleden vaak het geval was. Op dat gebied dus : alles OK. Wat ons echter lelijk
de keel begint uit te hangen is
de infantiliteit van het publiek.
Wij begrijpen doodgewoon niet
waarom grote mensen gaan staan
krijsen en op trompettekens blazen "als enkele jongens tegen een
bal gaan trappen. Is dat zoiets
als de hond van Pavlov ?

CHI-CHI
In de tweede helft van oktober
wordt in Wenen het internationaal kongres van het olimpisch
komitee gehouden. Enkele honderden afgevaardigden uit de
verschillende landen zullen er
zich gaan buigen over de grote
problemen zoals de toekenning
van de volgende winterspelen, en
de eeuwige kwestie van de amateurs. Dat zwaar peins- en praatwerk zal gevolgd worden, zo lezen wij, door niet minder dan
2000 joernalisten. Als wij op bescheiden wijze onze mening mogen zeggen : men hangt er toch
wel een beetje veel « chichi »
aan.

PROFICIAT
Een woord van lof voor de overwinnaar in de ronde van Lombardije, Roger de Vlaeminck. Niet
zozeer omwille van de sportprestatie zelf. Dat is zijn stiel, en een
zaak tussen hem en zijn werkgever. Lof eerder voor het feit dat
hij tijdens het interview voor de
Waalse TV gewoon zijn eigen taal
sprak. Normaal zal men zeggen,
maar in het verleden zijn er genoeg renners geweest die meenden er goed aan te doen «Frans»
te klappen. Of iets dat erop leek.

En die dan door de Walen en
Brusselaars prompt — en terecht
— werden uitgelachen.

VAN DAC...

KANS

MAANDAG

,

In de voorronde van de Europese
kampioenschappen voor landselftallen — en dat dan nog eens
voor voetbal — vormt België een
reeks met IJsland, Oost-Duitsland en Frankrijk. Van de zes
wedstrijden speelde België er al
twee, en het behaalde vier punten. IJsland haalde één punt uit
twee wedstrijden, Oost-Duitsland
en Frankrijk respektief één en
geen punt uit één match. « Wij »
staan dus op kop met drie punten voorsprong. En vermits OostDuitsland tegen IJsland maar één
puntje haalde op eigen veld, en
de Fransen voldoende schijnen
te vorderen om de Duitsers ergens een puntje afhandig te maken, schijnt de kans groot te zijn
dat wij doordringen tot de eindronde.

VIEL MEE
Wij zijn nog eens naar het Heizelstadion getrokken voor de
match België - Frankrijk Als voetbalmatch viel het ons best mee.
Er werd niet slecht gespeeld. De
Fransen,
technisch
opvallend
vaardig, gaan erop vooruit. En die
van ons wonnen, zeker niet onverdiend. Daarenboven werd er
veel meer aanvallend gespeeld

De boeren krijgen van Jaak LO'
coq onder hun verduldige voeten,
omdat zij ter gelegenheid van de
sjotterij Klub Luik - Standard de
aandacht vestigden op hun problemen, en o.m. het grote verschil aanklaagden tussen de
enorme pree's die de sjotters
opstrijken voor enige « spielerei » en de « treuzeneus » die de
boeren ontvangen in ruil voor de
geïnvesteerde kapitalen en het
eindeloos gezwoeg. Wij denken
dat Jaak zich andermaal vergist.

DINSDAG
Meneer Cruyff wil een slordige
hoop miljoenen omdat een paar
bladen van hem een foto verspreidden ,zonder eerst om zijn
toestemming te vragen, en er
eventueel om af te dokken. Meneer vergeet blijkbaar dat er een
tijd was dat hij wat graag had
dat er een fotoke van hem verscheen, en dat hij zonder dat
lang zo'n dikke nek zou hoeven
te torsen. Hopelijk zendt het gerecht de jongen wandelen.

WOENSDAG
Eugene Steppe, destijds de «grijze eminentie» van Anderlecht, en
later duivel-doet-al van Erweedeejem, verlaat nu ook deze laatste
voetbalklub. Erg lastig om een
nieuwe werkkring te vinden, zal
het voor hem wel niet worden.
Maar zal hij het ergens lang uithouden ,als hij niet de vedette
onder de vedetten kan spelen ?

LGM

DONDERDAG
De Heer zal het ons hopelijk vergeven, maar in onze vrije tijd houden
wij ons ook bezig met sterrenkunde, aanverwante wetenschappen en
marginale (pseudo) wetenschappen.
Zo horen en lezen wij veel over « goden die de aarde bezochten lang
geleden », en over UFO's, en over buitenaardse wezens, en over vliegende schotels.
Dat boeit ons geweldig. Niet dat wij er een « sjiek » van geloven —
de sterrenkunde zelf met haar nuchtere vaststellingen is veel fantastischer dan wat een von Daniken kon verzinnen — of dat wij ook in
zeldzame maar normale weersverschijselen « vliegende schotels »
gaan herkennen.
Wat ons daarin boeit is de gretigheid waarmee een groot deel van de
massa, in feite op basis van onwetendheid, al deze totaal op niets
berustende veronderstellingen verheft tot wetenschap, en méér, tot
geloof. Er zijn reeds sekten die vermoedelijke buitenaardse wezens
aanbidden, en Adamski roept zich uit tot een profeet.
Geleerden omschreven dit verschijnsel o.m. als « de mystiek van deze
tijd die zich manifesteert in verschijnselen van deze tijd » of « de
diepst psychologische keerzijde van het fenomeen ruimtevaart ».
Hier dringt zich echter een vraag op. Wij zien ook in de sport een
werkelijke aanbidding van daarvoor opgefokte idooltjes. Cruyff, Pele,
Merckx, zij zijn het voorwerp — zijzelf zeggen ongetwijfeld : lijdend
voorwerp — van een in de ogen van ieder denkend mens onnozele
personenkultus.
Hebben wij hier te maken met een gelijkaardig verschijnsel ? Is voor
velen met minder verbeelding het sportidool wat voor anderen met
veel verbeelding de LGM (little green man] van Mars is ?
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VRIJDAG
De Franse haantjes moesten de
sporen leggen tegen de witte
(rode) duivels. Op de foto : Teugels die naar doel wil schieten,
maar fautief gehinderd wordt in
het strafschopgebied. Maar hij
mist die strafschop...
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Zowat overal In het land worden
platen aangebracht in sportinstallaties ter nagedachtenis van Victor Boin. Hij was inderdaad een
opvallende sportfiguur, en zijn
streven voor de uitbouw van een
degelijke
sportstruktuur
voor
minder-validen verdient alle lof.
voor de Vlaming in de sport —
en omgekeerd — blijkt Boin echter maar weinig begrip te hebben
gehad. Daarom hoeven voor ons
die herdenkingsplaten niet.

•

•

•

^H

1) Wapen. - Duitse rivier.
2) Open plaats in het bos. - Mon
ster.
3) Eminentie. - Groente. - Wel
aan.
4) Verwezenlijking.
5) Amerikaanse jongensnaam.
Muzieknoot.
6) Bezit, kapitaal.
7) Meisjesnaam. - En dergelijke
8) Boom. - Frans voegwoord.
9) Kippenprodukt. - Oostvlaamse gemeente.
10) Kleuterschool.

VERTIKAAL
1) « Aangetaste » gemeente.
2) Onvermogende. - Boom.
3) Uitroep van afkeer. - Spaanse hertog. - Voegwoord.
4) Slijtage. - Idem.
5) Dat maken onze Zuiderburen
van « LIER ».
6) Roofdier. - Hoofddeksel van
Sinterklaas.

A A
Het is normaal
^ ^
dat E. Merckx
meer betaald w o r d t dan
de anderen.

ff

O. Daemers.

7) Daar. - Israëlitisch profeet. Luitenant.
8) Moeilijk. - Mannetjeshond.
9) Golf. - Fries water. - Nikkel.
10) Eerstkomend. - Vogel. - Voegwoord.

OPLOSSING 110

Luc Varenne heeft een postje gekregen in het kabinet van de minister van Franse (Belgische) kuituur. Eigenlijk verbazend dat het
zo lang geduurd heeft eer men
op het sport-genie beroep deed.
Of hij, de grote prediker van de
vedettenkultus, nu echter de ware broeder is om te ijveren voor
een degelijke, demokratische, geintegreerde en vooruitstrevende
sport-kultuur in dit eigenaardi(ge
land, dat lijkt ons een andere
vraag.

ZATERDAG
Schitterende reportage over de
wielerwedstrijd de ronde van
Lombardije. Dat men het voor
het klootjesvolk wenselijk achtte vijf kwartier de reklame op
rennersbuiken te bekijken, tot
daar toe. Maar dat men het ook
niet nodig vond de zogezegde
reportage te onderbreken toen er
een geslagen half uur niet één
koereur te zien was, dat vonden
wij toch gek.

ZONDAG
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Eigenaardig zinnetje in een Frans-

E N T H H A L L E talige sportkrant : <f Men leest
wel Belle-Vue op de truien van
^A N T w E R T E N • de
Anderlechtspelers, maar dat
belet de Standardmen niet geuze
'A E & 1 R H ? E l E te
drinken ». Wat moeten wij
^N R H N £ G E R 1 N daaronder verstaan ? Dat nietsupporters van Anderlecht geen
E THE L H N H geuze meer mogen drinken ? Of
mi
6 N Ü -b 1 GMS
E K S dat geuze iets anders is dan Belle-Vue ? Of moeten wij, zoals zo
T 0 dikwijls,
' ET> E G E M |
gewoon niks verstaan ?
8 G s>^H 3 A | A V E
» U M N | A R A h 1 S
10 S T U 1 T E N ^ S T
TOT DAC...
^ (r
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LA MAMAN ET LA PUTAIN

Het verhaal van « La Maman et la
Putain » weergeven is moeilijk,
vermits er eigenlijk weinig verhaal in zit.
Alexandre (J.P. Léaud), een jongeman zonder beroep, leeft samen met de •< moederlijke » Marie (Bernadette Lafont), die werkt
in een boetiek. Zijn verhouding
met een zekere Gilberte is afgebroken en hij gaat op zoek naar
een ander meisje. Hij vindt Veronika (Frangoise Lebrun), een verpleegster-» hoer », op wie hij

verliefd wordt en met wie hij optrekt. Het wordt een soort driehoeksverhouding met alle moeilijkheden vandien. Het eindigt
met een huwelijksaanzoek van
Alexandre dat positief
beantwoord wordt door Veronika.
Tot zover het verhaal. Eustache
is een mensenkenner en een buitengewoon kineast. Hij is er dan
ook in gelukt dit korte gegeven
weer te geven in een film die
ons 3 u 30 bezighoudt en — wat
mij betreft — echt boeit.
Dat hij een mensenkenner is, bewijst hij reeds door de keuze van
zijn akteurs. Niemand had beter
de rol van de stuntelige maar
grootpraterige Alexandre kunnen
spelen dan Jean-Pierre Léaud.
Ook Bernadette Lafont en Fran-

FILM EN TELEVISIE SPECIAAL
Naar aanleiding van het Tiende Nationaal Festival van de
Belgische Film en van het tienjarig bestaan van het Koninklijk Besluit ter Bevordering van de Nederlandstalige Filmkultuur publiceerde het maandblad « Film en Televisie » een
speciaal nummer gewijd aan de filmsituatie in België. Er
zitten vier grote blokken in dit nummer. Een eerste gedeelte
is gewijd aan TIEN JAAR VLAAMSE FILM en bestaat hoofdzakelijk uit interviews, naast een terugblik op tien jaar subsidiebeleid in Vlaanderen en een lijst van de gedurende die
jaren gesubsidieerde Vlaamse films. In het tweede gedeelte
worden twee nieuwe films ,« Salut en de kost » van Patrick
Le Bon en « La cage aux ours » van Marian Handwerker zowel gerecenseerd als toegelicht door de respektievelijke kineast. Het derde gedeelte handelt over het Festival zelf en
werpt een terugblik in het verleden als een blik op de toekomst. In het laatste gedeelte wordt de filmsituatie in België onder de loep genomen. Dit opnieuw door middel van
interviews, en door artikels over o.a. de franstalige Belgische film, de problemen van de korte film en Belgen in het
buitenland.
Het rijk geïllustreerde nummer bevat verder ook nog een
uitvoerig Lexicon van de Belgische film.
In zijn geheel een flinke aanrader aan allen die ook maar
enigszins bekommerd zijn om de Vlaamse film. Dit speciaal
nummer (106 pp.) kost 75 fr. en is te bekomen op : Olmstraat
10, 1040 Brussel.

Qoise Lebrun spelen hun rol alsof
ze volledig opgeslorpt werden
door de personages die ze uitbeelden.
De originaliteit van de film ligt
hierin, dat Eustache deze mensen
en hun verhaal aan ons ten volle
wil uittekenen, op zo'n manier
dat wij hen echt gaan begrijpen
en met hen gaan meevoelen. Dit
doet hij niet door mooie kleuren
te gebruiken en veel technische
snufjes toe te passen, die ons in
de gepaste stemming en spanning
kunnen brengen. Neen, in een
sobere zwart-wit fotografie laat
hij de personages gewoon hun leven voor ons spelen. Zoals wi)
de mensen rondom ons het best
leren kennen door hoe zij zich
gedragen en vooral door wat zij
zeggen, zo laat Eustache zijn akteurs voor ons paraderen en
vooral zeer veel praten. Geen
zware diepzinnige
gesprekken,
maar alledaagse dialogen die juist
dat doen wat de taal moet doen :
kontakt leggen tussen de mensen. Dit leggen van, en meer nog
zoeken naar, kontakt wordt nog
beklemtoond door de vele telefoongesprekken en door de vele
rendez-vous, die al of niet worden
nageleefd. Via al deze uiterlijkheden wordt ons langzaam iets
van het innerlijke van de personen gereveleerd : hun spanningen en onzekerheden, hun ontgoochelingen en hun zoeken, en
juist dit begint ons te boeien en
maakt de film Interessant. We
zien hoe Alexandre zich voortdurend tracht te affirmeren, en bij
gebrek aan werk doet hij dit door
zijn kledij, zijn manier van praten
en gaan, en uiteindelijk ook door
zijn relatie met de vrouwen. Voor
Veronika, een vluchtelinge uit
Polen, moet de eenzaamheid ooit
zo'n marteling geweest zijn, dat
ze die nu ontvlucht via vele kleine avontuurtjes. De ontmoeting
met Alexandre dreigt het zoveelste nummer uit de rij te worden,
dat misschien ook weer op een
desillusie zal eindigen. Marie
moet zien hoe Alexandre haar
langzaam ontglipt ; ze poogt hun
relatie te redden door een ménage-a-trois op te zetten, maar is
toch niet In staat om de jaloesie
te onderdrukken.

Zaterdag 19 oktober — RTB
LA CUISINE DES ANGES (We're no Angels - Wij zijn geen engelen)
(1955)
Fantasiefilm van Michael Curtiz ,over de belevenissen van drie ontsnapte galeiboeven. Ontspannende film met een soms wat stekelige
humor. Met o.a. Humphrey Bogart, Peter Ustinov en Aldo Ray.
Maandag 21 oktober - BRT
OORLOG IN DE KORAALZEE (Battle of the Coral Sea) (1959)
Een episode uit een zeeslag, waarin de onderzeeboten de echte vedetten zijn. Met dramatische spanning en een interessant dokumentair
gedeelte. Film van Paul Windkos, met o.a. Cliff Robertson en Gia Scala.
Donderdag 24 oktober - RTB
LA VIE, L'AMOUR, LA MORT (1969)
Film van Claude Lelouch die een aanklacht inhoudt tegen de onmenselijkheid van de doodstraf. De te emotionele en oppervlakkige benadering schaadt zijn betoog.

Zoiets kan verteld worden in een
film van een half uur. Eustache
wil het ons niet vertellen, hij wil
het ons tonen, en de lange duur
van de film is hiervoor dan ook
helemaal gerechtvaardigd. Zijn
personages komen ons op deze
manier voor als werkelijke personen, maar toch zijn ze zeer irreëel, zij zijn tegenstrijdig met
zichzelf. Al wat zij doen wordt
volledig tegengesproken door wat
zij zeggen, vooral tegen het einde van de film aan. Dat Veronika
bv. zegt dat liefde bedrijven alleen kan gebeuren in funktie van
het voortbrengen van een kind, is
in strijd met haar losbandig leven.
Eustache zelf zegt trouwens dat
zijn film geen realistische, maar
een fantastische film is.
Als kineast bewijst Eustache met
deze film dat hij de techniek op
een grandioze wijze in funktie
weet te stellen van het beeld dat
hij wil tonen en vooral in funktie
van de gevoelswaarde die een
zeker beeld op een zeker ogenblik moet krijgen en overbrengen
op de toeschouwer. Hij werkt
meestal
met
een
stilstaande
kamera, zodat het gebeuren meer
echt beleefd wordt. Hij verandert de lens zeer weinig, zodat
hij praktisch zonder montage
werkt. Toch geeft het geheel ons
geen indruk van cinéma-vérité :
voortdurend weten we dat het
niet « echt » is. Het gebruik van
kleur werd afgewezen, zodat we
ons sterker bewust zijn van het
film-effekt. Ook blijven de akteurs (en vooral Léaud) steeds
akteren en doen ze ons (zoals bij
Fassbinder) aan toneel denken. ,
Het gaan zien van deze lange
film is een hele opgave. Wie er
echter de tijd voor uittrekt zal
als het ware in voeling komen
met een stuk leven van zoekende,
eenzame en veelal ontgoochelde
mensen, zoals er rondom ons ook
veel moeten rondlopen zonder
dat wij het ooit te weten komen,
en misschien zoals we zelf ook
een beetje zijn zonder het te weten. Dat wij hier dóór de maskers
kunnen kijken, maakt dat wij verrijkt weer buitenkomen.

M.

MICHIELSEN

HET SPOOK
VAN DE VRIJHEID

(LE FANTOME
DE LA LIBERTE)

S T ^ I ' ^ D ' ^ ^r^"'^ f^ Alexandre en Frangoise Lebrun als « la putain ». (Foto boven)
Michel Piccoli geeft de politie opdracht te schieten op betogers die « Weg met de vriiheid » sicanderen. (Foto onder)
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De nu 74-jarige kineast Bunuel,
door iedereen in Spanje Don Luis
genoemd, zegt van zichzelf : « Ik
film zoals een ander slaapt, eet,
drinkt en de liefde bedrijft ».
Filmen is voor hem een levensbehoefte. En alhoewel hij bij elke
nieuwe film aankondigt dat dit

nu zijn laatste zal zijn, kan hij
het toch telkens niet laten weer
een nieuw werk op touw te zetten.
Bunuel onderkent in zijn fllmoeuvre zelf drie soorten : de realistische (o.a. « Tristana »), de
teologische of anti-katolieke (o.a.
« La voie lactée ») en de surrealistische. Tot deze laatste soort
behoort ook « Het spook van de
vrijheid ». Surrealisme betekent
echter allerminst dat je allerlei
symbolen in deze film moet gaan
zoeken. Bunuel zelf heeft altijd
geweigerd symbolen in zijn films
te brengen. De kritici hebben hem
wel allerlei symbolen toebedacht,
maar de kineast heeft steeds geweigerd deze te aanvaarden.
Want Bunuel Is cynisch genoeg
om een hond een hond te noemen. En als er al symbolen in
zijn films voorkomen, dan is het
om ze iedere transcendentie te
ontnemen.
Als kijker én als kritikus ben
je bij Bunuel, en ook bij deze
nieuwste film van hem, tocfi
steeds weer geneigd naar (desnoods onbewuste) symbolen te
zoeken. Dat wil zeggen : elementen te zoeken die je een houvast
bieden, die een verklaring zouden
kunnen zijn voor de op het eerste
zicht soms onbegrijpelijke beelden. Want Bunuel heeft er altijd
van gehouden de kijkers op een
dwaalspoor te brengen. En « Het
spook van de vrijheid » is een
echte aaneenschakeling van verrassingen,
van
raadselachtige
wendingen. In zijn geheel is het
een verwarrende, erg ongewone
film waarmee Bunuel de kijker
in het ootje neemt. De film heeft
een erg losse konstruktie en is
eigenlijk een aaneenrijging van
een aantal sketches waarin telkens een bepaald personage centraal staat. Als kijker zoek je tevergeefs naar een verband tussen
al deze verschillende sketches.
En het enig verband dat er is, is
de absurde ironie van Bunuel. De
ironische, zelfspottende en grijnzende spiegel die hij de kijker
voorhoudt.
Wie enigszins vertrouwd is met
het werk van Bunuel, zal konstante tema's in deze film herkennen : Spanje, het katolicisme,
fetisjisme,
mirakels,
seksuele
frustraties, revolte tegen het gevestigde gezag, freudiaanse elementen, de politie, de hypokriete
bourgeois, enz. En de titel van
de film vind je terug in de beginen eindbeelden : de moderne
mens sterft niet zoals de vrijheidsstrijders anno 1808 voor de
vrijheid, want hij verkiest de onvrijheid. Een wel wat bittere vasts t e l l i n g van een kineast die
zelf een gans leven lang gestreden heeft voor meer vrijheid.
Bunuel zet in deze film letterlijk
alles onderste boven. Het heeft
dan ook weinig zin als kijker
voortdurend naar verklaringen te
zoeken. Bunuels enige bedoeling
is dat je de film verwonderd en
glimlachend bekijkt en er iets van
je eigen dwaze, absurde wereld
in herkent. Zelfspot en dus ook
zelfrelativering, dat is wat een
kineast als Luis Bunuel je leert.

HILDE DEKEYSER

WIJ I I

JOZEF DEUMENS-HERDENKING
TE HASSELT
Op 1 juli 1973 overleed te Antwerpen de heer Jozef Deumens.
Op zondag 27 oktober a.s. wordt
deze strijdbare Vlaming — in dit
jaar van de verzoening — stijlvol
herdacht op initiatief van het komitee « Limburgs Offer voor
Vlaanderen ». De plechtigheid
heeft plaats in de grote zaal van
hett Kultureel Centrum, Kunstlaan'5 te Hasselt. De zitting wordt
opgeluisterd door het a-capellakoor « Schoonheid » uit Genk,
solozang door bariton Jaak Impe,
Antwerpen aan de vleugel begeleid door Odilon Grognard, Genk.
PROGRAMMA :
14 u. : h. mis in de St-Kwintinuskatedraal te Hasselt.
15 u. : herdenkingszitting.
Begroeting door voorzitter Renaat Vanheusden.
Koorzang : Psalm.
Solozang : O, Kruise den Vlaming.
Homilie
door
e.p.
Deodaat
Meers, ofm.
Voorbeden door Marcel Beerten.
Luister naar zijn stem...
Offergang
Tijdens de offergang :

Solozang : Mijn Vlaanderen
heb ik hartelijk lief.
Koorzang : Gloria sei dir gesun.
gen.
Solozang : Hoort in de morgen.
Jef Deumens, mijn vriend en
strijdgenoot, door Lambert Swerts.
Gemeenschapszang
Gebed
voor het vaderland.
Dodenappèl door Jaak Cuppens.
Gemeenschapszang : Vaarwel,
mijn broeder.
ikoorzang : Hij vleide geen groten der wereld.
Jef Deumens, mijn kollega-burgemeenster in die moeilijke oorlogsjaren, door Jozef Olaerts.
Gemeenschapszang : Kempenland.
Jeugd draagt het erfdeel verder, door Gerda Wenmeekers.
Gemeenschapszang : Wij zijn
bereid.
Slotwoord door Renaat Vanheusden.
Gemeenschapszang
Mijn
schilt ende betrouwen. De Vlaamse Leeuw.
Einde voorzien rond 17 u. Daarna is er tijd te over voor vrije
ontmoeting in de ruime gelagzaal
van het Kultureel Centrum (Toegang gratis).

GEVRAAGD :
JOBS voor JOBSTUDENTEN
Opgave van jobs bij :
Socio-kulturele dienst U.I.A.
Universiteitsplein 1
2610 WILRIJK
Tel.

MERKSEM
COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND
Vakante plaatsen van GEZINS- of BEJAARDENHELPSTER,
waarvoor tevens een werfreserve wordt aangelegd. Aanvragen dienen uiterlijk op 1.11.74 ingediend.
Nadere inlichtingen te bekomen op het personeelsbureau
van de COO, J. De Boeckstraat 3-11, 2060 Merksem.

(031)28.25.28/167

Indien gewenst ook bijlessen door studenten op
licentieniveau

IJ» I
IviWI
^^^#
^ " ^
en uw

NATIONALE

Vlamingen,
"'^^^ GRATI&
ad vlei voor uw
hypotheek-leningen
(1o en 2e r.)
bouwgrondkredieten
aan de

LOTERIJ

22 ste TRANCHE

HOGE LOTEN :

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

UNITAS n.v.
Kortrifkse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.)
Agenten en makelaars
neem kontak) met ons

1 X twaalf miljoen
Sxéén miljoen
3 X een half miljoen

^

Brouwerij
Trekking op 30 oktober

MOORTGAT

AMNESTIEBETOGING
TE KORTRIJK
In dit « heilig jaar van verzoening » is de eis naar volledige
amnestie meer dan ooit rechtvaardig. Onder dit motto wordt
dan ook op 11 november a.s. — wapenstilstandsdag ! — te
Kortrijk voor amnestie betoogd. VOS-Kortrijk roept allen maar
vooral de jeugd op om op 11 november voor gerechtigheid
en amnestie te betogen. Verzameling om 16 u. aan het Stationsplein.
SEKRETARIAAT VOOR FOLDERS, AFFICHES, ENZ. Hans Bogaerts, Hugo Verriestlaan 84, 8500 Kortrijk of VOS-lokaal
« Bertennest 3 » te Kortrijk, tel, (056)21.69.07.
Steunbijdragen en kentekens (20 F) op rekening 466-762444158.

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

HET BILJET : 230 fr.
HET TIENDE : 25 fr.
GEEN AFHOUDING OP UW WINSTEN
WIN 12 miliotn : U ONTVANGT 12 miljoan

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

_Jiet funktioneel kombinatiemeubel in elgentUdso,
nuttige, esthetische vorm.
uw

woonprobleem
gratis op

m

AZAERT
Brabantdam 142 GENT —

Om»
studiedienst
lost

j

Tel. 25.42.83

DE MEEST COMPLETE ZAAK VOOR
BETERE HERENKLEDING
I
I
»
I

VERHURING CEREMONIEKLEDING
MAATKLEDING
CONFECTIE
CHEMISERIE
•
•
•
•
•
•
•

KOSTUUMS
SPORTVESTEN
BROEKEN
MANTELS
REGENMANTELS
PULLS
HEMDEN

„ ,.
_
Tumhoutsebafflf 102-104 - BORGERHÖUT - Tel. 36.40.86
Beglmestraat 39-41 - ANTWERPEN - Tel. 3347.24 -. Ter Heydelaan 55-57 - DËURNE - Tel. ZAZSJa
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Vergunning nr 1185 Kat A

VOOR UW PRIVÉ- EN ZAKENREIZEN
kunt U steeds terecht bij onze diensten, verspreid over gelieei

Wii beschikken over een heel gamma formules voor

het Vlaamse land.

reizen, reiskombinaties enz.

allerlei

Deze service is vooral bedoeld
•

Voor hen die een late vakantie nemen hebben we een serie
voorstellen, alle even aantrekkelijk en in alle kategorieën.

e Voor hen die op zakenreis gaan en de organisatie ervan liever
toevertrouwen aan specialisten.

Graag staan we u te woord in al onze kantoren of sturen we
dokumentatie.

9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestraat 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 Tel. (02)18.55.55-17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (099)23.60.21 —
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783.61 — 8800 Roeselare, St. Michielsstraat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 - Tel. (041)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15. Alle inlichtingen eveneens bij onze
plaatselijke vertegenwoordigers en op het hoofdkantoor te Antwerpen, St-Jacobsmarkt 45, tel. (031)31.76.80
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LUSTRERIE
WANNEER HET OM UW
VERLICHTING GAAT.
Bon. Ruzettelaan 56,
Assebroek - Brugge
Grote Baan naar Kortrijk

LIERSE VLOERHANDEL
Lisperstraat 49
—
LIER
Tel. (051)80.14.71
Specialiteit :
\/AST TAPIJT — OPEN HAARDEN
MET VOLKSWAGEN
GEEN PROBLEMEN

GARAGE ST JOZEF
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
Instituut P. VERMEIR
A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r . 58, 0 5 3 / 2 0 5 . 1 6
Dendermonde, De B r u y n l a a n 1 - 3
052/215.14
Kortrijk,
Gentsestwg
3 7 , 0 5 6 / 1 2 0 61
Roeselare, Consiensestr. 4 2 , 0 5 1 / 2 3 7 . 2 0
Bestuurssektetariaat
(dag- en
weekeindies) - t o t v i e r t a l i g e s t e n o - d a k t y l o ,
t o t v i e r t a l i g e b r i e f w i s s e l i n g , konversatie,
boekhouden.
Kinderbijslag - P l a a t s i n g .

Schoonheidsinstituut

BOEKHANDEL TUL

MARC DE VRIESE

Dendermondsesteenweg 120
9208 Schellebelle-T. 091/79.31.70
Geselekteerde planten voor
partikuiiere verkoop
— OPEN 'S ZATERDAGS —
Kleurenkataloog op aanvraag

TANDTECHNISCH LABORATORIUM
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek
S 734.06.43 en na 18u. 425.46.42

BRANDBESCHERMING

ZIEKENFONDS
BRABANTIA

met aangepast materiaal van ean
bedrijf met ervaring :

pvba ALBAG

Voor

Nlnoofse Steenweg 515
1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09

FREETIME FLAT
INTERNATIONAL pvba

de Vlamingen In Brussel
en Vlaams Brabant

Vlaggen - W i m p e l s van
alle landen - Vlaamse
leeuwen - K l e u r en pubiiciteitsvlaggen - Fanions voor sport
en
k u i t u u r , per stuk 8 0 f r .
Herdenkingslintjes v o o r
Petjes V . U . - K o o r d e n van
met tweekleurige wimpels
voor zalen te versieren. - Kunstvlaggen - Bijbehorigheden.

Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksifde
tel. (058)527.77
Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerke
tel. (059)322.60
Verhuring en verkoop van moderne, 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.

VRAAGT

- Parfumerie

PRIJSLIJST :

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

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

Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

^
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes an
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerverileringen - wastafels en waskussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiferuitrustingen ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerel.

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

DE OUDE KRING
Café - vu-lokaal

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelert - lessenaars borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels.

Dorpsplein, Heusden-Llmburg
FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten.
Ook verhuring van tafelgerief.
Schllderstraat 33, 2000 Antwerpen

—

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

—

HOUTWORM?
Behandeling van dakwerken tegen alle
I houtinsekten. Twintig jaar waarborg.
' Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans
I liet land. P.V.B.A. INDUSTRADE,
Vanderzijpenstraat 12, 1810-Wemmel

Tel,

(031/37.45.72-19.30.29)
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ANTWERPEN
031/31.78.20

GENK
011/35.44.42

CENT
091/25.19.23

LEUVEN
016/23.37.35

f

I

02/479,20.00.

10%vr.V.U.Ieden
KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDING VERMEESCH
^Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03 31.35.83.
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M i d d a g - en a v o n d m a a l In g r o e p : g e z e l l i g f i j n , g o e d en g o e d k o o p . De g r o t e specialiteiten z i j n : A j u i n s o e p - Hongaarse
goelasj - Eisbein m i t Sauerkraut . K i p aan het s p i t Krachtvleesschotel beter dan In D u i t s l a n d .
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 0 1 6 / 2 2 . 8 6 . 7 2 - 1500 z i t p l .
ANTWERPEN : G r o e n p l . 3 3 . T. 0 3 / 3 1 . 2 0 . 3 7 - mooiste zaal v a n
de stad
LEUVEN ( B i e r k e l d e r ) : O u d e M a r k t 1 1 . Tel. 0 1 6 / 2 2 . 6 8 . 6 9 mooiste k e l d e r v a n Europa.
BRUSSEL : N i e u w b r u g s t r . 28. Tel. 0 2 / 2 1 . 8 7 . 8 9 - mooiste van
Brussel
AALST ( K l a r o e n ) : A u t o w e g . Tel. 0 5 3 / 2 1 . 2 8 . 5 3 - 1.000 p i .
HULSTE ( K o r t r i j k ) : B r u g s e s t w g . 1 . T. 0 5 6 / 7 1 . 1 5 . 3 6 - 2.400 p i .
KONTICH : K o n . A s t r i d l a a n 87 - Tel. 0 3 1 / 5 7 . 3 0 . 3 2
TORHOUT : S t w g Torhout-Lichterv. 2.000 p i . T. 0 5 1 / 7 2 . 2 8 . 2 2
DRONGEN : A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel. 0 9 1 / 2 6 . 7 4 . 3 2
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 0 1 1 / 6 7 . 3 6 . 3 0
KESSENICH : V e n l o Steenweg - Tel. 0 1 1 / 5 6 . 5 3 . 4 0
KNOKKE : S t w g K n o k k e - M a l d e g e m - M o e r b e k e . T. 0 5 0 / 5 0 . 0 2 . 9 6
BERINGEN : G r o t e M a r k t 17 - T e l . 0 1 1 / 4 3 . 2 0 . 5 1
OOSTENDE : O u d e l u c h t h a v e n M i d d e l k e r k e . T. 0 5 9 / 3 0 . 2 0 . 8 6
W i j zoeken d r i n g e n d : als m e d e w e r k e r s : Ernstige f a m i l i e s
w a a r v a n de man of de v r o u w de k e u k e n kan leiden — Vast
loon - Kost en i n w o o n gratis - In regel met de sociale w e t "Liefst mensen v a n 't vak.
S c h r i f t e l i j k a a n b i e d e n b i j ; ABTS : TIensestwg 128, Korbeek-Lo
SINT-PIETERS-LEEUW. Tel. 0 2 / 3 7 6 . 1 8 . 7 2 .

AALST

NINOVE

Aanbouwkeukens
HELEMAAL naar maat.
Apart en per klant gemaak.
Niet duurder dan seriefabrikatie,
en zelfs beter !
Prijsbestek en studio zijn gratis.

L.

A v o n d m a a l op v r i j d a g , z a t e r d a g o f z o n d a g a v o n d i n een gezellige sfeer.

Molenvest 50, Herentals 2410
T. 014/21.12.07 - P.R. 10.29.28

DIRK MARTENS

(Maleizen) - Tel. (02)653.05.11

^'L

I N T E R E S S A N T

Paul SUYS

ALLE MONTUREN

« GROENSPAAN »
RUSTHUIS

~.^..

K a n U op ieder o g e n b l i k van 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

gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let op het huisnummer !)
Telefoon (031)36.86.62

Nieuwbouw . rustige omgeving
VALIEDE en MINDER-VALIEDE
personen
Vlaams-nationale eigenaars
Langeweg 34 B - 1900 Overli'te

.,-B>-.^\

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

WALTER ROLAND

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

•"•"""^

Speciaal voor U bedacht

Kwekerijen - Tuincentrum
J.V.H.

KUNSTGEBITTENHERSTELLINGEN
V A N DER KLEIN

ESTHETICA

j—^

Groepen en maatschappijen allerhande I ! I

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

beleg uw geld in

ONROERENDE
KWALITEIT
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF
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