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Het jonge Vlaamse bedrijfsleven blijkt erg kwetsbaar

DANK ZIJ
DE DODE KOEIEN
VAN KRUISABELE...
De autoriteiten hebben het deze week eindelijk officieel vastgesteld . het bedrijf Bayer-Richman in de streek van Brugge
heeft « in zeer hoge mate » de voorwaarden overtreden die
gesteld waren bij het afleveren van de exploitatievergunning,
en de omgeving met fluoruitwasemingen vergiftigd. In de
mededeling van de ministeries van Volksgezondheid, Landbouw, Tewerkstelling en Arbeid en van het Leefmilieu wordt
daaraan toegevoegd dat « als gevolg daarvan schade werd
vastgesteld aan planten, dieren en goederen ».
De vraag die op veler lippen ligt wordt door de betrokken
ministeries biezonder voorzichtig beantwoord : « Tot op heden werden nog geen vaststellingen van fluoraantasting gedaan bij mensen » Niettemin maakte ook het TV-journaal
reeds melding van de « geruchten » als zou men sommige
recent gestorven mensen uit de omgeving opgraven om de
doodsoorzaak nog eens nader te onderzoeken
De bevolking van heel het land volgt met grote aandacht het
verloop van deze ergerlijke zaak van luchtverontreiniging In
het Brugse is de verontwaardiging groot, en voor de eerste
maal is er ernstig sprake van de sluiting van een belangrijk
bedrijt om milieuhygiënische redenen
Bij de getroffen bevolking is de verontwaardiging biezonder
groot omdat zij nu aan den lijve heeft kunnen ondervinden
dat ZIJ door de overheid in genen dele beschermd wordt tegen
dergelijke overtredingen, die nochtans de gezondheid van
velen in gevaar kan brengen. De kontrole op de naleving van
exploitatievergunningen — die in het verleden trouwens al
te gemakkelijk werden afgeleverd vooral wanneer het erom
ging buitenlandse firma's aan te trekken — is vrijwel onbestaande Wanneer de omwonende bevolking protestakties
onderneemt tegen vervuilers wordt dit in bepaalde ministeries op een schouderophalen onthaald. Men kijkt daar erg
skeptisch aan tegen milieuprotestanten, die wat meewarig
voor maanzieke idealisten worden versleten. Ook in het
Brugse is het alarm van de omwonende bevolking moeten
komen, het zijn enkelingen met grote verantwoordelijkheidszin die de zaak aan het rollen hebben gebracht. En waren er in
Kruisabele geen koeien gestorven dan waren wellicht ook die
mensen met een kluitje in het riet gestuurd
De werkelijkheid is dat deze regering zoals alle voorgaande
regeringen geen werkelijke politiek van milieubescherming
heeft, ook al telt zij een Poma zonder administratie en zonder
macht in haar rangen. Tot nog toe bewezen alle traditionele
regeringen slechts wat lippendienst aan het milieu omdat
ook vele bewoners van dit land niet al te zwaar aan die problematiek tilden. Men heeft ten slotte de politici die men
verdient. In het Brugse alvast beseft nu iedereen dat het
bittere ernst wordt.
Paul Martens
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VVaarschiinlijk be~ef{feT dt iiieeste Vlamingen zelf nog niet ten volte
wat er sedert snkele maanden aan het gebeuren is op de arbeidsmarkt.
De werkloosheid neemt namelijk alarmerend snel toe. Dit werd duidelijk
aangetoond tijdens een senaatsdebat dat dinsdag gehouden werd naar
aanleiding van de kritiek geworden toestanden in twee Antwerpse en
twee Brugse bedrijven, respektievelijk « Bell Telephone » en « General
Mortors », « Bus & Car Compagny » en « Glaverbel ». Samen met kollega Van In had ik de gelegenheid tijdens interpellaties, welke op die
firma's betrekking hadden, de regering te verzoeken niet langer te
wachten met een radikaal nieuw sociaal-ekonomisch beleid. We konden
Staatssekretaris Dhoore niet verder krijgen dan een verwijzing naar
het sociaal-ekonomisch regeringskonklaaf van volgend weekend. Slechts
nu maakt de regering Tindemans-Declercq voorbereidingen om een
politiek van tewerkstelling te ontwerpen die ze al maanden geleden
in praktijk had moeten stellen.

Ondertussen hebben er zich op
de arbeidsmarkt dramajsche ontwikkelingen voorgedaan Staatssekretaris Dhoore moest in zijn
antwoord aan de interpellanten
erkennen dat de toekomst er somber uitziet voor de Vlaamse arbeiders en bedienden, en trouwens voor heel het prille Vlaamse
bedrijfsleven. Op 30 november jl
noteerde men in het arr Antwerpen, in vergelijking met dezelfde
periode van vorig jaar, een stijging van het aantal volledig werk(lees door biz 3)

ONDEMOKRATISCH VAKBONDSSTATUUT VOOR HET OVERHEIDSPERSONEEL

KLEURPARTIJEN SCHAFFEN VERKIEZINGEN AF
Op 28 november jl. begon de Senaat met de algemene bespreking
van het revolterende regeringsontwerp dat « de betrekkingen
regelt tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel ».
Een ontwerp waartegen de Volksunie — zij alleen helaas — zwaar
van leer trok bij monde van de
senatoren Jorissen en Vandezande, omdat het demokratische vakbondsverkiezingen voorgoed afschaft en aldus de ruim 200.000
personeelsleden
in
overheidsdienst overlevert aan de willekeur
van de drie « erkende » kleursindikaten. Het onafhankelijke vakbondswezen wordt erdoor uitgeschakeld. Met de wens van de
betrokken personeelsleden houden de huidige regeringsmeerderheid en de socialisten niet in het
minst rekening. Zij malen er niet
om dat ruim 76% van de 21.000
ondervraagde personeelsleden in
overheidsdienst zich enige tijd
geleden nog uitspraken voor vrije
en demokratische sindikale verkiezingen. Zij malen niet om
het arrest van de Raad van State.
Het advies van de Algemene Sindikale Raad voor Advies hebben
zijn niet gevraagd, hoewel dit wettelijk vereist was. Zij storen er
zich niet aan dat het ontwerp in
radikale tegenstelling is met de
verdragen 87 en 98 van de Inter-

nationale Arbeidsorganisatie en
met de Europese Konventie voor
de Rechten van de Mens, die
nochtans door België onderschreven werden.
Het is duidelijk dat de CVP en
de BSP hier de uitvoerders zijn
van het diktaat dat hen werd opgelegd door ACV en ABVV, die
elke
vakbondsaktiviteit
steeds
meer willen monopoliseren, met
of zonder de instemming van de
werknemers. Vroeger spraken de
huidige liberale leiders (Grootjans, Descamps, De Clercq) zich
ook herhaaldelijk uit tegen de afschaffing van vrije sindikale verkiezingen. Maar voor een schotel
linzensoep — enkele toegevinkjes
aan het liberaal sindikaat en de
deelname aan de regering — hebben zij deze « vrijheid » nu verkocht. Ergerlijk, jawel, maar dat
geldt nog méér voor de nieuwkomers van het Rassemblement Wallen in de regering. Nog in het
begin van dit jaar spraken zowel
minister Perin als staatssekretaris Gol zich nog uit voor regelmatige vakbondsverkiezingen in
de overheidssektor. En Perin verweet bij die gelegenheid de PWers nog dat zij nu aanbaden wat
zij in de oppositie verbrand hadden. Maar nu doet hij precies
hetzelfde.
De Volksunie stond tijdens de

bespreking dus alleen om de demokratie-in-vakbondszaken te verdedigen voor het overheidspersoneel, en om te protesteren tegen
de uitroeiing van het onafhankelijke vakbondswezen. Toen de algemene bespreking van dit ontwerp op 28 november jl. in de
Senaat begon waren er amper 25
senatoren aanwezig. De senatoren
hadden immers order gekregen
— en ze legden er zich als schapen bij neer — geen enkel amendement een kans te geven. Het
ontwerp moest goedgekeurd worden zoals in de Kamer het al eerder had gestemd. Zij verlaagden
zich eens te meer tot automaten,
die alleen nog af en toe de aangeduide stemknopjes mogen indrukken. En de regering van Leo
Anders, die wel veel praat over
de herwaardering van het parlement, gaf door deze zoveelste
drukking op haar meerderheid te
kennen dat zij verder qaat met
haar politiek van « luister naar
mijn woorden, maar zie niet naar
mijn daden ».
Ter informatie van onze lezers, en
vooral van hen die in overheidsdienst tewerkgesteld zijn, drukken
wij op p. 24 van dit nummer het
voornaamste af uit de vlammende
rede van VU-senator Jorissen bij
de algemene bespreking.
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Zo zou u ook
kunnen vragen
wat APR
met uw geld
te maken heeft.
Want daar
gaat het om.
De harde munt
die u in reklame
Wat heeft APR investeert.
te maken met
M e e n t U (terecht)
twee mannen en dat uw wijn
een grote tros
een betere krans
druiven?
verdient ?

Dan bent u al
onderweg naar
APR.
Met deze
advertentie
hopen we u een
eindje tegemoet
te komen.
Om u misschien
binnenkort al
te assisteren bij
het binnenhalen
van een

DE « SCHULDIGEN »

De inspanningen van die vele
oprechte, welwillende niet-fanatieke Vlamingen, zijn niets in de
weegschaal in vergelijking met
het kwaad dat een paar bedienden kunnen verrichten op één
Vlaams gemeentehuis rond Brussel. Zij verwoesten door hun
schoonmenselijke
onthaalmethode toe te passen meer dan wat
20.000 marcheerders kunnen bereiken.
Onze burgemeesters en gemeentebesturen rond Brussel kunnen
morgen reeds overleg plegen en
gezamenlijk beslissen wat kan gedaan worden aan die grote kwaal
om alzo eindelijk alle diskussies
over deze materie te stoppen.
Helaas, zij kijken zelfs niet naar
hun eigen zeteltoekomst, zij beseffen niet dat net zoals voordien met de 19 gemeenten van
Brussel het nu bij ons is dat de
zetels in de gemeenteraden zullen
worden
ingenomen
door
Franstaligen.
En van de mooie theorieën van
sommige journalisten willen we
maar zwijgen want zij kennen de
ware schuldigen voor alle taaimiserie. Dat zijn n.l. de VMO,
Were di, TAK, de VVB, de vele
Vlaamse komitees van si en la,
de Vlaamse fondsen : Davidsfonds, Willemsfonds, Vermeylenfonds en « last but not least »
iedereen in Vlaanderen die van
dichtbij of van veraf iets met de
Volksunie te maken heeft.
C.B., Brussel

r i j k e o o g s t , (zie plaatje)
KOLLEKTIEF ARBEIDSOF GELDOVERLEG ?
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Te huur gevraagd : perceel grond
met of zonder gebouwen, omstreken Leuven of Mechelen, langs
drukke verbindingsweg. Inl. « Karavancentrum », Borsbeek, Frans
Beirenslaan 278, tel. 031/21.98.15
1) Lic. pol. en sociale, dienstplicht vervuld, zoekt passende betrekking.
2) Jonge dame, diploma public
relations A 1 , zoekt passende betrekking.
3) Jonge man, 19 jaar, 2e ekonomische gedaan, zoekt passende
betrekking in het Antwerpse,
Brusselse of Mecheise.
4) Jonge man, A3 schrijnwerkerij
+
2 jaar hogere sekundaire
avondschool zoekt passende betrekking.
5) Arbeider 42 jaar, zoekt licht
werk.
6) Lic. ekonomische en financ.
wetenschappen (40 j.) veel praktische ervaring, zoekt passend
werk.
7) Jonge dame : lager middelbaar
+ 2 jaar sekretariaat talen zoekt
passende betrekking.
8), Oud koloniaal Zaïre zoekt werk
ais transportagent, afdelingschef
of bediende fakturatie.
Zich wenden ; senator Wim Jorissen, Loulsastraat 31, 2800 Mechelen.
R166
— Student geneeskunde, 20 j . ,
zoekt in het Brusselse part-timewerk op administratief gebied of,
als dat kan, in een laboratorium
of dergelijke.
— Jongeman, 25 j . , diploma schilderkunst van de Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten te
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Groendalstraat 12 Antwerpen 031/3184 42

Gent (spec, grafiek, etsen, mozaïek, glasbeton en glasraam) zoekt
aangepaste betrekking.
Voor inl. zich wenden : dr J. Valkeniers, Stwg naar Ninove 11 te
Schepdaal, tel. 02/582.32.27.
R 173
Dame, 41 j . , zoekt werk als bediende, liefst in omgeving van
Antwerpen. Heeft reeds gewerkt
bij notaris en op het ministerie.
Inl. 031/49.43.11.
R 174
Jonge dame, 21 j . , diploma lager
middelbaar, zoekt betrekking te
Antwerpen, Mechelen of St-Niklaas.
Worden gevraagd : twee vrouwelijke apotekers voor werk vanaf
15 augustus 1975. Schrijv. met
curriculum vitae naar sen. W. Jorissen, Louisastr. 31, Mechelen.
R 175
Steno-daktylo, 21 j . , 3 j . ervaring
met diktafoon, zoekt passende
betrekking in het Antwerpse. Z.w.
tot gemeenteraadslid Clem De
Ranter, Steynstr. 85, 2710 Hoboken, tel. 031/27.72.78.
R 176
Overname wegens vergroting :
— Bureel offset « Multilith », model 85 (1973).
— « Agfa-Gevaert » Vacuumprlnt
(1974).
— « Agfa-Gevaert » Copyrapid
040 (1974).
Aan Spotprijs. Bonus : kilo's inkt
en 15.000 vel papier.
Tel. : 02/522.66.28 (na 18 u.).
R 177
Jonge man (diploma A2 openbare
werken, daktilo, Frans), 20 j . , zoekt
zeer dringend werk. Kontakt opnemen met redaktie (RJ).
R 179

Jonge heer, 23 j . , diploma A2
bouwkunde, zoekt passende betrekking m de streek AntwerpenBrussei-Aalst-Gent. Vrij van legerdienst in mei 1975.
Meisje, 20 j . , (humaniora Menswetenschappen) zoekt passende
betrekking als bediende in de
streek Aalst-Gent-Brussel. Kontakt
opnemen met Jan Caudron, tel.
053/70.40.64.
R 178
Aktief gezin wordt gezocht voor
de uitbating van café met Vlaamse vriendenkring in Maaseik. Dringend kontakt op te nemen met ;
Martin Boonen, P. Breughelstr. 4,
3680 Maaseik, tel. 011/56.49.70.
R 180
Betrekkingen gezocht voor :
Bediende verzekeringen, ook geschikt voor vertegenwoordigingen,
43 jaar, vader van drie kinderen.
Gewezen autobusbediende, zoekt
werk als magazijnier, bode of ander niet te zwaar werk.
Z.w. : dr J. Van Deun, Boniverlei
44, 2520 Edegem, tel. 031/55.45.79.
R 181
Vraagt werk : bediende, daktilo,
boekhouding, 43 j . , full- of halftime in omgeving Antwerpen.
Hilda Laureysens, Vogelkersstr.
56, Ekeren, tel. 031/64.67.36. R182
Ik wil een importhandel beginnen,
liefst in Brussel, voornamelijk in
textielgoederen. Beoogde markt
West-Europa. Ik zoek een vennoot
die zich met de verkoop zal bezig
houden, een goede kennis heeft
van textiel en iets durft ondernemen. Deze durver moet genoeg
kapitaal hebben om het minstens
zes maanden zonder inkomsten uit
te houden. Ikzelf ben een 37-jarige
boekhouder, bekend met internationale handel, kostenberekening,
fiskaliteit en zo meer. Schrijven
in detail naar kantoor-blad onder
nummer R 183.
R 183

Het is nu vast, dat regering en
vakbonden van het overheidspersoneel het zopas op 'n akkoordje
gegooid hebben, en dat alle bedienden van openbare besturen
voorlopig kontent zijn met 'n « zogenaamde inflatie-premie » van
4.000 fr. (2.500 fr. voor gepensioneerden). Het is toch wederom
dat in de <• portefeuille » al is
het tegelijk ook dat wederom uit
de doodbloedende staatskas.
Ik wil er even attent op maken,
dat ikzelf in eigen familie ook
twee zulke gelukzakken heb :
— de eerste is verpleegster (door
de lange tijd sociale assistente
geworden zonder hogere studies),
met circa 25 jaar anciënniteit, en
welk voor haar werk 'n slordige
35.000 fr. als loon geniet per
maand. Die krijgt dus direkt dat
premieke van 4.000 fr. als supplementeke bij (en haar vent,
welke ook staatsbediende is met
omtrent 'n loon van wat meer
dan 25.000 fr. per maand, zal dat
premieke ook nog eens krijgen).
— de tweede is 'n reeds meer
dan 20 jaren lang gepensioneerd
politie-inspekteur van gemeente
[hij werd gepensioneerd op zijn
45 jaar, ontvangt regelmatig nu
op zijn 65 jaar 'n pensioentje van
meer dan 18.000 fr. per maand,
en ook die zal dus wel dat premieke van 2.500 fr. voor gepensioneerden toegestoken krijgen.
Deze beide staats- of bedienden
van openbare besturen moeten
rechtuit bekennen, dat zij oprecht verlegen zijn zoveel geld

GEVRAAGD :
JOBS voor JOBSTUDENTEN
Opgave van jobs bij :
Socio-kulturele dienst U.i.A.
Universiteitsplein 1
2610 WILRIJK
Tel. (031)28.18.58
tussen 14 en 16 uur
Indien gewenst ook bijlessen door studenten op
licentieniveau

altijd maar binnen te krijgen. Er
is zelfs één van de twee, welke
beschaamd moest zeggen, dat
het altijd maar geld regent en
blijft regenen bij hem.
Ik heb ook een broer die, 64 jaar
oud, en nu reeds twee jaar lang
volledig werkloos is geworden,
en welke als handenarbeider-dopper recht krijgt op 7.500 fr. per
maand, waarvan eerst onvermijdelijk 'n klein huishuur (hij woont
op 3de verdiep) van 2.500 fr.
maandelijks af, zodat hij het voor
de rest, met zijn twee personengezin, moet stellen met 5.000 fr.
per maand, zodanig dat hij oprecht bekent, dat hij ong. alle 14
dagen' eens vlees kan en mag
eten, en dan nog niet te duur,
want hij heeft toch ook nu bij
de 1000 fr. nodig voor verwarming + gas. En zeggen dat er nu
reeds meer dan 115.000 werklozen zijn, en dat verwacht wordt
dat dit aantal binnenkort ver over
de 200.000 riskeert te gaan.
Hadden regering en vakbonden
dan toch niet veel beter dat geld
gejond aan de werklozen, welke
reeds zoveel tekort komen, i.p.v.
het toe te kennen aan bedienden
van openbare besturen, die zelfs
niet meer durven zeggen hoeveel
zij verdienen. Zonder profeet te
zijn, zie ik ons land zeker dezelfde weg als Italië opgaan, en ik
voorzie zelfs met vrees, dat de
circa 200.000 werklozen (of zelfs
meer) alle bedienden van openbare besturen en vakbonden « uit
hun nest » zullen gaan jagen en
zelf « zowel staat als vakbonden
overnemen ».
P.V.C., St. Pieters Woluwe

KRITIEK OP DE BELGISCHE
GEWESTVORIVIING
De zetduivel doet mij in « Wij »
van 23 november in mijn artikel
- Deskundige kritiek op Belgische
gewestvorming » het tegenovergestelde besluiten van wat ik
beweer nl. door i.p.v. twee Makroregios twee mikro-regios te stellen.
Duidelijkheidshalve !
De paragraaf « Welke is dan de
oplossing ? » is als volgt ;
Dat men de twee makro-regio's
Vlaanderen en Wallonië in mikroregio's opdeelt met andere dan
de huidige administratieve grenzen en met het recht afspraken
te treffen met mikro-regio's over
de staatsgrenzen heen (bv. Kortrijk - Rijsel).
Dat men Brussel ook als een
mikro-regio beschouwe, beperkt
tot de 19 gemeenten om de verdere versterking van dit machtscentrum tegen te gaan. Zo gezien kan Brussel geen evenwaardige regio zijn, maar een subregio met eigen statuut...
Senator M. Van Haegendoren
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DE WERKLOOSHEID NEEMT
IN VUANDEREN ALARMEREND SNEL TOE
(vervolg van biz 1)
lozen met 28,2%, hetzij met 1.594
eenheden. Met die slechte Cijfers
is Antwerpen er dan echter nog
minder erg aan toe dan de andere
Vlaamse arrondissementen. De
gemiddelde aangroei van het aantal volledig werklozen bedraagt
in Vlaanderen 36,3% !
In de statistiek van de gedeeltelijke werklozen tekent de noodlottige evolutie zich nog duidelijker af. Ook in dat geval is het
arr. Antwerpen zwaar, maar niet
het zwaarst getroffen. De gedeeltelijke werkloosheid steeg er op
hoger aangehaalde datum met
23%, hetzij met 3.447 eenheden.
Voor Vlaanderen bedroeg de gemiddelde toename echter 28,5% !
in de metaalnijverheid is de tewerkstelling in de provincie Antwerpen van 78.333 tot 77.800 teruggelopen. De totale werkgelegenheid in de provincie Antwerpen verminderde sinds juni 1972
met 1.537 eenheden.
MEER DAN 100.000 VLAAMSE
WERKLOZEN
Dan spreken we slechts over het
Vlaamse gewest dat het pronkstuk van de onze industriële expansie geweest is. In het gewest
Brugge is de evolutie letterlijk
onheilspellend. Daar waren in
augustus (1973) 2.966 volledig en
gedeeltelijke werklozen, en in
augustus 1974 reeds 3.926. Maar
in september van het lopende jaar
waren het er al 6.631 en in oktober 8.702.
Dat zijn enkele gewestelijke cijfers. Voor heel Vlaanderen bedroeg het officiële totaal van de
volledig werklozen einde novem-

ber 59.972 eenheden, en het aantal gedeeltelijk werklozen 36.554.
We zijn nu een paar weken verder. Zonder vrees zich te vergissen mag men zeggen dat meer
dan 100.000 Vlamingen op dit
ogenblik werkloos zijn. Meerdere
tienduizenden staan op het punt
werkloos te worden.
We willen hier niet verder ingaan op de afdankingen bij de
twee Antwerpse en de twee Brugse bedrijven die de inzet waren
van de interpellaties in de Senaat.
. Bell Telephone » en « General
Motors » ondergaan de gevolgen
van een konjunktuur die in de
eerstvolgende maanden nog zal
verslechten. Bij « Bus & Car Company » zal in de eerstvolgende
dagen zo wat één derde van het
personeel ontslag krijgen. Vergeleken met de goede tijd van « Gla.
verbel » is het aantal tewerkgestelden met meer dan de helft
verminderd. Geen 1.000 blijven
er over van de weleer 2.000 personeelsleden.
NATIONALE BANK
IN IJSKASTSTIJL
Men zou er nog allerlei andere
gegevens kunnen aan toevoegen,
het ene al bedenkelijker dan het
andere. In al die gevallen is de
aangroei van de werkloosheid in
Vlaanderen veel sneller dan in
Wallonië. Dat wordt door niemand
nog betwist. Zelfs regeringsleden
moeten het erkennen. Dit noodlottige feit wordt zelfs aangestipt
in de jongste aflevering van het
anders zo lakonieke « Tijdschrift
van de Nationale Bank ». In dit in
ijskaststijl geschreven maandblad
staan, in verband met de Vlaamse

VLAANDEREN KWETSBAAR
Inzake de soclaal-ekonomische problematiek vestigt het partijbestuur van de Volksunie er de aandacht op dat het handhaven van een sterke export-positie een noodzakelijke voorwaarde is voor het afweren van het dreigende werkloosheidsgevaar. Het is dan ook onverantwoord van de regering in een
dergelijke toestand een begroting in te dienen die de staatsuitgaven verhoogt met een nooit gezien tempo.
Het partijbestuur van de Volksunie vestigt hierbij de aandacht
op het feit dat de werkloosheid het snelst toeneemt in
Vlaanderen wat bewijst dat Vlaanderen nog altijd het ekonomisch meest kwetsbare gebied in België is. De onverbloemde
bevoordeliging van Wallonië gedurende de jongste jaren berust klaarblijkelijk niet op ernstige gronden en er is integendeel een krachtige en doelbewuste politiek nodig ter ondersteuning van de Vlaamse ekonomie. Hierbij moet bijzondere
aandacht besteed worden aan de sektor van de kleine en
middelgrote ondernemingen die in Vlaanderen een onvervangbare rol te spelen hebben in de bestrijding van de werkloosheid.

LEO TINDEMANS
MINISTER VAN
BUITENLANDSE
ZAKEN

Onze achtbare eerste-minister is een
typische vertegenwoordiger van die
na-oorlogse Vlaamse intellektuelengeneratie die in de late vijftiger jaren
voortdurend schermde met de term
• het Europa van morgen ». In het
licht van dat « Europa van morgen »
— dat weldra werkelijkheid zou worden — leken hen alle problemen van
Belgenland al te futiel om er enige
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ekorromie, volzinnen die men zonder meer en ongewijzigd door
Wim Jorissen zou kunnen laten
afdonderen op een meeting. Men
kan er slogans van VU-affiches
uit puren !
Het aantal faillissementen en bedrijfssluitingen is in Vlaanderen
snel aan het stijgen. De nieuwe
investeringen zijn gestremd. Men
heeft werkelijk te maken met een
struktuurkrisis van het prille en
onvolgroeide Vlaamse bedrijfsleven. Vlaanderen is getroffen in
de sektoren die voorheen het
meest welvarend waren, en waarvan de toekomst misschien te optimistisch is beoordeeld. We bedoelen de tekstielsektor, de scheikundige nijverheid en de metaalverwerking. De tijd van de zegebulletins is in die bedrijfstakken
in Vlaanderen voorbij.
PLEIDOOI
VOOR EEN KRISISBELEID
Het is een hersenschim dat men
de ramp die het arbeidende Vlaanderen bedreigt, kan afweren door
een paar
regeringsmaatregelen
die alleen betrekking hebben op
de hoger vermelde of enkele andere ondernemingen. Die maatregelen zijn wel nodig, maar de regering zou moeten klaar staan met
een algemene aanpak.
De Volksunie zal met alle middelen waarover ze beschikt blijven
pleiten voor
een
krisisbeleid
waarvan de grondslagen en de
uitgangspunten zijn vastgelegd
in het anti-inflatieprogramma dat
onze partij een paar maanden geleden heeft voorgelegd aan de
pers en aan de openbare opinie.
In bevoegde kringen werd dit programma opgemerkt en gunstig
onthaald. Vorige week schreef
. De Nieuwe » nog eens dat de
Volksunie de enige partij is die
met een globaal anti-inflatieprogramma voor de dag gekomen is.
Jammer genoeg kreeg de Volksunie in de nieuwsmedia, in de polemiek, in het parlement en in de
kranten niet de aandacht waarop
ze recht zou hebben indien objektieve maatstaven werden aangelegd.
Het betreft hier een oud vraagstuk : De man in de straat wordt
in de onwetendheid gelaten over
onze sociaal-ekonomische standpunten en akties. We hopen dat
elke VU-militant of -simpatisant
zijn omgeving zal wijzen op twee
kapitale punten : ten eerste, dat
het -met de Vlaamse ekonomie
berg-af gaat. Ten tweede, dat de
Volksunie de enige partij is geweest die aan het noodsein getrokken heeft toen het nog tijd
was.
De verantwoordelijkheden
moeten duidelijk afgelijnd worden.
HEKTOR DE BRUYNE,
Senator.

aandacht aan te besteden, om van de
nóg futielere typische Vlaamse problemen maar te zwijgen. In die kringen werden de flaminganten dan ook
doodgewoon voor « achterlijken »
versleten.
Er is sindsdien heel wat gebeurd in
ons futiele landje, en « Europa van
morgen » lijkt nog niet voor overmorgen te zijn. De overmoed van bovengenoemde « Europese generatie » is
dan ook fel verminderd. Het is zelfs
zover gekomen dat een Leo Tindemans
zich in zijn ministeriële loopbaan —
dank aan zijn periode als minister
voor Kommunautaire Betrekkingen —
tot in de absurde details toe is gaan
bezighouden met die verfoeide gemeenschapsproblemen, waarop hij en
zijn geestesgenoten van de Euro-generatie destijds zo minachtend neerkeken.
Maar de oude droom is bij Leo Tindemans kennelijk blijven leven, Con
amore grijpt hij elke kans aan om uil
de « kleinheid » van de vele Belgische problemen weg te vluchten
naar het Europa van zijn dromen. Wij

Dit is dan de fanatiel<e franl(ofonenleider
Van Rijn (Rassemblement
Bruxellois] die tot voorzitter geiiozen werd van de Brusselse voorlopige
adviserende Gewestraad. Hij maakte van zijn verkiezing al dadelijk
gebruik om agressieve anti-Vlaamse taal te spreken, zoals hij steeds
doet.
In de Vlaamse kranten werd bij die gelegenheid nauwelijks aandacht
besteed aan het feit dat de CVP-ers in de Brusselse Gewestraad één
fraktie vormen met de PSC-ers, die inzake anti-Vlaams fanatisme voor
Van Rijn en voor de meest rabiate FDF-ers zeker niet moeten onderdoen. Zij stemden daar voor een PSC-er die kandidaat-voorzitter
was.
Dat gebeurde amper een paar dagen na de betoging ie Halle, waar de
kampioenen van de schijnheiligheid
mee opstapten achter de algemeen-Vlaamse eisen in verband met Brussel en Vlaams-Brabant.

Het zit er in de BSP-keuken bovenarms op tussen gewezen
minister van Ekonomische Zaken Simonet en de gewezen
eerste-minister Leburton. Aanleiding tot deze hoog oplopende
ruzie is de kwestie van de « valse Simonet-brief », waarin
aan een Engelse firma financiële toezeggingen waren gedaan
voor een enorm bedrag (huur WTC-ruimten). Wanneer je de
diverse krantenberichten leest over deze nieuwe affaire ruik
je — zoals vaker de jongste tijd — de geur van min of meer
louche zaakjes tussen politici en grote zakenlieden. Simonet
blijft bij hoog en bij laag beweren dat zijn handtekening niet
echt is (maar er worden, volgens « Pan », wel eens meer
ministeriële handtekeningen nagebootst door kabinetsleden,
met de instemming van de betrokken ministers...). Wat er
ook van zij (het gerecht moet dit uitmaken), Simonet is razend op Leburton omdat die hem in de bewuste periode een
duistere figuur als kabinetsattaché heeft opgedrongen, die
wiens naam in verband met deze zaak wordt genoemd. Er kan
een zware afrekening van komen tussen enkele van de machtigste BSP-bonzen.
Na de RTT-affaire, de « vriendendiensten » van een Claes en
Cools aan bepaalde firma's, de eigenaardige konnekties van
mijnheer Leburton en die valse Simonet-brief, ziet het er met
de geloofwaardigheid van de BSP-top niet al te best meer
uit. Zelfs bij de meest trouwe BSP-aanhangers stijgt de ergernis zo stilaan naar de neus. Het jaar 1975 zou dan ook wel eens
het jaar van de grote kuis kunnen worden in de BSP, en daar
zal geen martelaartje-spelen aan helpen. Vóór hij heengaat
zou Van Eynde best zijn bedreigingen uitvoeren ook eens
de deksels te lichten van andere vieze potten. Hij zou de
gemeenschap daarmee een dienst bewijzen : men zou stilaan zich kunnen realiseren welk soort individuen uit de
kleurpartijen ons al zovele jaren regeren...

gunnen het hem van harte, en hij zou
waarschijnlijk zelfs een minister van
Buitenlandse Zaken kunnen zijn vol
goede wil. Die kans krijgt hij nog wel
van Wilfried Martens. Zodra die zijn
tijd gekomen acht om zelf eersteminister te worden krijgt Leo wel een
gepast schot voor de boeg van zijn
eerste-ministerschip.
Maar inmiddels is hij nog steeds, en
nog maar pas, eerste-minister van dit
land. Een eerste-minister die het allemaal anders zou doen, en zoveel beter
dan al zijn voorgangers. Van dat « andere en beter » hebben wij met z'n
allen inmiddels nog niet zoveel gezien.
Inzake inflatiebestrijding hebben ernstige en a-politieke financiële publikaties
van
zijn
regeringsbeleid moeten vaststellen dat het « te
laat en te aarzelend • op gang is gekomen. Nu wij in een regelrechte recessie dreigen terecht te komen, nu
de werkloosheidscijfers
alarmerend
snel oplopen gaat onze achtbare eerste-minister echter de Europese brand
blussen, begeleid door alle beschikbare publiciteitsmedia.

Hij gaat zijn bijdrage leveren aan de
opbouw van de Europese gemeenschap — een dringende taak inderdaad — maar zou hij dan niet eerst de
bewijzen van zijn kunnen voorleggen
op het o zo futiele Belgische staatsterrein.
Ook hier moet een nieuw en beter
kader gekreëerd worden voor de gemeenschappen die er moeten samenleven. En het is niet met blijdschap
dat wij moeten vaststellen dat de h.
Tindemans op dit terrein bezig is de
proeve te leveren van zijn totale onmacht : van de hele staatshervorming
heeft hij samen met zijn medestanders een onoverzichtelijke knoeiboel
gemaakt. Een kat vindt er haar jongen
niet meer in terug I
Het hele Europa-nummertje van onze
eerste-minister lijkt dan ook meer op
een nieuwe reklame-stunt van zijn publiciteitsagenten, bedoeld om de aandacht af te leiden en de myte-Tindemans in leven te houden, dan op wat
anders.
Paul Martens
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VRAGEN & ANTWOORDEN
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HUICHELARIJ EN ANTIDEMOKRATIE

VLAAMSE MILITAIREN GEDISKRIMINEERD
De diskriminatie van landgenoten in socio-taalkundig opzicht
lijkt een ongeneeslijke Belgische ziekte te zijn. We worden
er eens te meer aan herinnerd door een vraag van VU-kamerlid Emiel Vansteenkiste aan de minister van Landsverdediging.
Meer dan een kwarteeuw worden Vlaamse militairen gekazerneerd in de meest oostelijke gewesten van de Duitse Bondsrepubliek. Maar dat betekent niet dat de kinderen van die
Vlaamse militairen ter plaatse school kunnen lopen. Integendeel, dagelijks moeten de kinderen verre verplaatsingen doen,
terwijl kostschoolonderwijs in België uitgesloten is. Ondanks
de beloften is er na 25 jaar nog steeds geen verbetering te
bespeuren I En nochtans : voor de vier meest oostelijk gelegen garnizoenen zijn de franstalige militairen in een verpletterende minderheid : 5.256 Vlamingen en 216 franstaligen !
De franstalige militairen zitten dichter bij thuis !
In zijn antwoord kan minister Vanden Boeynants niet anders
dan de juistheid van deze cijfers erkennen, met een lichte
afzwakking weliswaar en een verwijzing naar enkele franstalige eenheden te Siegen. De minitser reageert niet op de
vaststellmg, dat de Vlaamse eenheden steeds het verst naar
het oosten gelegerd worden. Hij geeft wel toe dat in drie
van de vier vernoemde garnizoenen de kinderen geen middelbaar onderwijs kunnen volgen. Tot slot verwijst hij naar de
minister van Nationale Opvoeding die bevoegd is voor het
onderwijs al « staat Landsverdediging zeer positief tegenover een grotere spreiding van de scholen over de belangrijke garnizoenen ». Zeer positief. Al 25 jaar...
Slim antwoord, dat wel maar tevens een bekentenis, dat nl.
de verwaarlozing resp de diskriminatie voor als na voorduurt.
Tevens ook een bevestiging dat de opeenvolgende ministers
van Nationale Opvoeding (doorgaans CVP of PVV) zich ook
niet hebben dood gewroet om in deze ergerlijke toestand
evenwicht te scheppen Hoeveel decennia hebben de heren
eigenlijk nodig om orde op zaken te stellen ?

VU-kamerlid Mik Babyion hield
tijdens het kamerdebat over de
rijksmiddelenbegroting 1975 een
flink
gedokumenteerde tussenkomst waarin hij scherp kritisch
de zgn. saneringsplannen van minister De Paepe en de begrotingsvoorstellen onder de loupe nam.
Maar vooreerst stelde hij vast dat
de begroting inflatoir is, want als
het Brutto Nationaal Produkt met
13 procent stijgt en de begroting
van 18 tot 20 %, dan kan men
niets
anders
dan vaststellen
dat de regering de inflatie in de
hand werkt. Ze had nochtans beloofd het voorbeeld te geven. .
Mik Babyion noemde de zgn. saneringsplannen in het rijksfonds
voor ziekte en invaliditeit ronduit

GEZONDHEIDSZORG :
EEN ZORGENKIND !

RECHTEN VAN DE ZIEKTEVERZEKERING
Uit het antwoord van de minister van Volksgezondheid op de
i/raag van VU-kamerlid Joos Somers blijkt dat een ziekenfonds
verplicht is één maal per jaar een algemene ledenvergadering
bijeen te roepen (die o a de jaarrekeningen moet goedkeuren) Doet het fonds dat niet dan kan elk lid klacht indienen
bij het betrokken ministerie. Elk lid heeft bovendien recht
van inzage van de statuten, statutaire wijzigingen, en kan er
een exemplaar van bekomen. Men kan er eveneens inzage
van nemen ten zetel van de maatschappij of ter griffie van
de rechtbank van eerste aanleg, en dit eveneens kosteloos.

EEN HALF MIUOEN VOOR EEN TROON
Onlangs werd in de pers geschreven dat voor een twintig
minuten durende plechtigheid in de St-Michielskatedraal te
Brussel n.a.v. het feest van de dinastie ruim een half miljoen
dient neergeteld voor het plaatsen respekt, het wegnemen van
een troon, het aanbrengen van baldakijn en van tapijten. Er
werd evenwel niet aan toegevoegd dat het om een vraag van
VU-kamerlid Vandemeulebroucke ging, die de bedenking maakte of dat wei in overeenstemming met de van regeringswege
gepredikte soberheidspolitiek was Het ministerieel antwoord
(Openbare Werken) betwistte de cijfers niet en verdedigde
(zeer zwak) deze « eerbiedwaardige jarenlange traditie ».
Welke eerbiedwaardigheid eventjes 13.700 fr. per minuut kost.
Er zijn ongetwijfeld nog veel fantasietjes van dat soort. En
Tindemans maar « veranderen ». En wij maar betalen...

EN VERDER
VU-kamerlid Emiel Van Steenkiste vroeg maatregelen ter
voorkoming van dodelijke ongevallen aan onbewaakte spoorovergangen (Kortemark : acht doden). Het zelfde kamerlid
bepleitte bij de mm. Ekon. Zaken een soepeler interpretatie
van het min besluit inzake prijzenkontrole bij de slagerijen
en weer aan de hand van een bepaald geval dat een optreden juridisch met verantwoord was. Zijn naamgenoot Luk wees
de mm. van Franse Kuituur op de geruchtmakende uitspraak
van RTB-direkteur-generaal Wangermée (« Ons publiek stelt
niet in het minst belang in wat in Vlaanderen op kultureel
gebied gebeurt. Dus zie ik niet in, waarom de RTB dat wel
zou doen Tenslotte is Vlaanderen een ander land »). Deze
rabiate uitspraak illustreert het passief misprijzen voor de
meerderheid in dit land, die nota bene mede mogen opdraaien
voor de aan de RTB toegekende financiën (een gedeelte van
de in Vlaanderen geïnde kijk- en luistergelden wordt aan
de RTB toegekend) De vraag was, hoe die verdeelsleutel er
uit ziet, welke de gemeenschappelijke diensten en kosten zijn
en of de minister de uitspraak van Wangermée onderschrijft.
Openbare Werken kreeg ook zijn LVS-vraagje : waarom krijgt
een Baudrin zo rap een bouwtoelage en waarom mogen heel
wat kleine luiden ernaar fluiten ?
Zowel Luk Vansteenkiste als VU-senator Coppieters stelde
vragen ivm de treinramp te Luttre. Beiden wezen op een rapport van de stationschef te Luttre waarin deze op de grote
gevaren op deze drukke spoorlijn wees (nu ruim 8 maand geleden). Blijkbaar werd geen rekening men dit verslag gehouden Waarom niet en wanneer wei ?
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huichelachtig. Er zijn geen fundamentele
wijzigingen,
alleen
wat kunst- en
vliegwerk.
De
wetgeving, die
de
misbruiken
en de overkonsumptie in de
hand werkt, is
opgesteld in funktie van de ziekenfondsen en de federaties van
medici en para-medici.
Na omstandig de overkonsumptie
en de materiële voordelen die
daaruit voortvloeien belicht te
hebben, stelde de interpellant
vast dat de stijging van de uitgaven voor geneesmiddelen in België enig is in Europa : niet minder dan 1/4 gaat naar de farma-

ceutische sektor. Dan klaagde
Mik
Babyion de antidemokratische praktijken van regering en
mutualiteiten aan. De regering
legt ondemokratische criteria aan
bij het kiezen van haar gesprekspartners in het RIZIV, zodat de
raad van state reeds herhaaldelijk sommige benoemingen verbrak. De kristelijke en socialistische landsbonden vinden echter in die federatie Wynen een
geschikte handlanger in de uitbouw van hun imperium, terwijl
ze ongehoorde fiskale privileges
genieten dank zij een strak unitair en centralistisch beleid. Het
VU-kamerlid
had daarom een
amendement ingediend op het
ontwerp, om ook voor het medische korps demokratische regelen in te voeren.

Er dient integendeel meer aandacht geschonken aan de artsopleiding, meer aandacht besteed
aan beproefde en eenvoudige metodes ipv een dure, gesofistikeerde, ja mode-geneeskunde. Of een
^Mjlji^
geneeskunde
J^^Bjk
die ipv van op
Jm
^
de patiënt te
^
> zijn afgestemd,
i
ogen- en lippen^^,11^
diensten bewijst
^4
,^jL'
,
aan het zieken-

ten der ziekenfondsen, het ontbreken van een vestigingswet
voor para-medici, enz. Hij bepleitte ook een betere planning
qua het bepalen van het aantal
ziekenhuisbedden : dat dient in
funktie te gebeuren van patiéntenbehoeften en niet van de opleidingsbehoeften. Te Brussel zijn
er reeds te veel bedden (niet zo
verwonderlijk nvdr) Wel moeten
er
meer
opvangmogelijkheden
voor bejaarden komen.

^^^^•JHËMÉ
^ H P ^ ^ H B

De tussenkomst van VU-kamerlid,
dr med. Valkeniers, in het debat
over de rijksmiddelenbegroting,
was een pleidooi voor een grondige sanering van onze aan woekergroei en verstarring lijdende
gezondheidszorg. Hij ontleedde
meer in het biezonder de funktie,
de opleiding en de plaats van de
arts in het huidige stelsel. De invoering van een numerus clausus
zal weinig veranderen, de uitgaven zullen niet zoveel dalen, maar
wel zal de demokratisering van
het hoger onderwijs in de medische sektor afgeremd worden.
Waarom de toegang van buitenlandse studenten uit de westerse
wereld niet afremmen ?

huiswezen,
de
ziekenfondsen

enz. Er wordt enorm veel geld
geïnvesteerd in luxueuse vakantie-oorden of in even luxueuse
universitaire ziekenhuizen. In de
hoge raad van het RIZIV zetelen
mensen, die met de uitoefening
van de geneeskunde geen uitstaans hebben, maar die onder
invloed van de farmakeutische
producenten staan.
Dr. Valkeniers hekelde scherp de
dure, tot overgebruik aanzettende
reklame, de misbruiken in de
voorkeurregimes, de bouw van
nieuwe polyklinieken (massa-onderzoek is zelden doeltreffend),
de passieve houding van de minister van Volksgezondheid tegenover de afhoudingen op de
erelonen van de artsen door de
klinieken, de te geringe vermindering van de administratiekos-

Dr Valkeniers besloot zijn zeer
aandachtig en niet onderbroken
toespraak als volgt : •• Om de
ziekteverzekering te genezen zijn
er een aantal pijnlijke inspuitingen op een aantal pijnlijke plaatsen nodig. Ik heb aangetoond
waar dat moet ».
In één moeite heeft dr. Valkeniers twee interpellatieverzoeken
ingediend • een tot de minister
van Binnenlandse Zaken over de
niet-toepassing van de taalwetten te Schaarbeek en een tot de
eerste-minister, de minister van
Op. Werken en tot de staatssekretaris voor Ruimtelijke Ordening over de noodzaak van een
behoorlijke ruimtelijke ordening
rond Brussel met behoud van
een groene gordel ten einde de
landelijke gemeenten van verdere
verstedelijking te beschermen.

IN DE SENAAT
DRIE VU-STEMMEN VOOR VISSER EN BOER
Senator Persyn wordt altijd aandachtig beluisterd door de minister en de « kenners » in de senaat, wanneer hij over landbouwzaken spreekt Dat was nu weer
het geval nav de bespreking van
de landbouwbegroting 1974.
Hij pleitte o.m. voor een vertikale integratie, wat werd afgewezen, doch wat de ontstellende
vervreemding tussen plattelandsbewoners en stadsmens zou kunnen remmen. In zijn techrUsche
uiteenzetting was er geen speld
tussen te krijgen. Maar vooral zijn besluit
maakte indruk ;
indien we de
landbouwers
niet spoedig terug vertrouwen
inboezemen 4open we gevaar, in een nabije toekomst met een tekort aan landbouwproducenten te moeten rekenen !

En wat dan ?
Terecht kreeg sen. Persyn applaus op alle banken.
Dat was trouwens ook zo voor
senator Jorissen, toen hij een
lans brak — in het zelfde debat
— voor een zo vlug mogelijke
gelijkschakeling van het sociaal
statuut van de zelfstandigen met
dit van de overige sociale groepen. « Aldus kan men ertoe bijdragen het beroep van landbouwer een beetje aantrekkelijker te
maken ».
Als « dritte im Bunde » vestigde
uiteraard VU-senator Van In de
aandacht van de senatoren op
een ergerlijke leemte in het verslag : er wordt inderdaad met
geen woord gerept over de zeevisserij, die nochtans momenteel
een zware krisis doorworstelt.
De Brugse senator vroeg met
klem het instellen van een garantieprijs en drong ook aan op
het inkrimpen van het veel te

hoge aantal tussenpersonen tussen de producent (de zeevisserij) en de verkoop in de winkel.
Deze inflatie aan tussenpersonen
is oorzaak van te hoge prijzen aan
verbruiker Guido Van In vroeg
ook, wat nu precies de houding
van de regering is ten opzichte
van het vraagstuk van de territoriale wateren (die o.m. door IJsland eenzijdig werden verruimd),
een vraagstuk dat uiteraard een
zeer grote weerslag heeft op
onze Vlaamse visserij (de zgn
IJslandvaart o a.). Tot slot pleitte
hij voor regionalisering van de
visserij (die toch uitsluitend in
Vlaanderen beoefend wordt). De
minister reageerde trouwens tamelijk positief op Van In's tussenkomst (die eveneens op alle
banken werd toeg'ejuicht De VU
genoot blijkbaar die dag de gunst
van de andere frakties. Of moeten we dit drievoudig algemeen
applaus toeschrijven aan de degelijkheid van deze drie VU-bemerkingen en pleidooien ?).
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ZATERDAG
14.30 uur Inleidende rede over de werkzaamheden en situering van het kongres
(E. Raskin).
15.00 uur Referaat : « Demokratisering van
de ekonomische en sociale sektor
( referente : L. De Beul).
15.30 uur Pauze.
15.45 uur Stemmingen over hoofdstuk :
<€ Demokratisering op het sociale
en ekonomische vlak ».
17.45 uur Einde.
ZONDAG
10.00 uur Verwelkoming en situering van de ^
werkaamheden (E. Raskin).
10.10 uur Bijkomende toelichting over onderwijs ( M . Coppieters).
10.20 uur Stemmingen over hoofdstuk :
€<Onderwijs en Kultuurbeleid » en
hoofdstuk : « Sociaal en Ekonomisch Beleid ».
13.00 uur Einde.
15.00
15.30
16.00
16.15
16.30
17.00
17.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Aktualiteitsrede ( H . De Bruyne)
Stemmingen over ff A k t u a l i t e i t »
VUJO-boodschap.
Pauze.
Dankwoord (E. Raskin).
Programmarede ( H . Schiltz).
Slotwoord (F. Van der Eist).

Bovenstaande foto w e r d genomen tijdens het 14e Vü-kongres te Oostende ( n o v . ' 7 3 ) . Het kongres van 1 en 2 februari '75 in het kuhured
centrum te Hasselt Is het vervolg van dit kongres en gaat dan ook onder dezelfde motto's door.

KOMM^hWR
STUDIE OF ORGANISATIE

In zijn kommentaar op het CVPkongres stipt de « Gazet van
Antwerpen » aan dat de CVP de
jongste jaren minder zwaar intellektueel geladen kongressen
houdt en dat onder voorzitterschap van Wilfried Martens de
organisatie van de partij centtraal wordt gesteld.
Ongetwijfeld is dit zo. Organisatie is altijd zeer belangrijk.
Wie dat onderschat in een part i j , voelt vlug de gevolgen. Overigens stellen we vast dat de
CVP steeds meer ideeën van de
Volksunie in haar programma
inschrijft. Doch anderzijds was
er ook die CVP-jongere die vaststelde dat van de 2.300 man die
dienden aanwezig te zijn op het
kongres er niet eens de helft
was opgekomen.
De organisatie kan dus ook nog
worden verbeterd.

GROEN ?

DOEN I

VU-senator Wim Jorissen besteedde nazorg aan zijn interpellatie over de schending van
het waardevol natuurgebied Netedal Herentals.
Daar het werk er toch verder
ging vroeg hij staatssekretaris
Poma thans of hij zijn belofte
gedaan als antwoord op de interpellatie vergeten was.
Staatssekretaris Poma heeft nu
geantwoord dat hij de minister
van Openbare Werken uitdrukkelijk heeft voorgesteld, het
meest waardevolle deel van het
Netedal te sparen.
Op een vraag van dezelfde senator anderzijds over het gebrekkig beheer van het waardevol natuurgebied van het Blaasvelde Broek antwoordde de
heer Poma dat er onderhandelingen gaande zijn om tot een
beter beheer van dit domein te
komen, onderhandelingen waarbij ook het Ministerie van Nederlandse Kuituur betrokken is.

14 DECEMBER 1974

IN MEMORIAM
HENDRIK DIELS
Te Parijs — waar hij als afgevaardigde beheerder' van Sabam
een internationale konferentie
over auteursrechten bijwoonde
— overleed Hendrik Diels (73).
Hendrik Diels was de oudere
broer van de tussen beide wereldoorlogen in Vlaanderen bekende (om niet te zeggen beroemde) toneelregisseur, akteur
en KNS-direkteur Joris Diels (getrouwd met Ida Wasserman,
zeer
begaafde
toneelaktrice).
Beide broers werden in 1944 uitgezuiverd, Hendrik omdat hij
KVO-direkteur was geweest, Joris omwille van zijn KNS-aktiviteit. In feite : omdat beiden
Vlaamsbewuste kunstenaars waren. De repressie heeft echter
niet kunnen beletten dat ze nadien toch karrière maakten, Hendrik Diels als zeer begaafd komponist, dirigent (niet alleen van
internationaal befaamde orkesten, maar ook als massadirigent
op de zangfeesten, de IJzerbedevaart en andere manifestaties)
en als gezaghebbend muziekkritikus.
Aan de nabestaanden betuigen
we ons diep leedwezen : met
Hendrik Diels ging een grote
meneer en een trouw volksnationalist heen.

« OMWERVELDRAAIERS »
Aan een groot aantal scholen in
Vlaanderen stuurde het Luikse
Centre experimental d'éducation pour la conservation de
l'environnement (of CEECE) volgende pompwaterklare mededeling :
« In zicht van aan de schikking
van iedereen en bijzonderlijk
van de opvoeders, een bevoegde, goedkope beeldkundige dokumentatie te bieden, sprekende van de wetenschap en van
de bewaring van het leefmilieu,
heeft de CEECE reeksen bewijsstukken uitgevoerd van gekleurde diapositieven.
Deze zijn opgestijgt onder plastiek. Natuurlijk mogen die 12
stukken gesorteerd worden en
afkomen van verschillende reeksen.

In bereiding
paddestoelen,
zoogdieren, vlinders, omwerveldraaiers.
Natuurlijk is het hier onmogegelijk een volledige lijst van de
beschikbare diapositieven uit te
geven. Deze lijst zal verstuurd
zijn op aanvraag.
In bezit van de lijst blijft er
maar een keuze gemaakt te
worden. Het bedrag van uw bestelling dient bij vooraad gestord te zijn, in voordeel van
het nummer...
Als nodig of voor bijzondere
grote bestelling kunnen de referencienummers rechtstreeks per
briefwisseling verstuurd zijn ».
Tot daar de best geslaagde
fragmenten uit deze mededeling .Met het vriendelijk verzoek
gerust verder te doen het leefmilieu te bewaren maar onze
taal geen geweld meer aan te
doen met hun « omwerveldraaiers »...

LAAT BESEF
Deze week deelde op vraag van
diverse parlementsleden (van
alle partijen) landbouwminister
Lavens mede,- dat hij bij zijn
kollega van
Landsverdediging
zou aandringen op een hogere
inzet van militairen in de hulpaktie aan de boeren. Er zullen
ook rupsvoertuigen van het leger ingezet worden. Tevens zal
op een grotere inzet van werklozen
aangedrongen
worden.
Op studenten (die trouwens
reeds op overtuigende, onbaatzuchtige en efficiënte wijze bijsprongen) hoeft nu minder gerekend te worden, daar het weer
eksamentijd is.
De ministers in kwestie beseffen eigenlijk te laat de ernst
van de toestand op het aardappel- en suikerbietenfront : een
kordatere, vluggere en beter gekoördineerde aanpak had een
veel groter gedeelte van de
oogst kunnen redden dan nu het
geval is. Maar ja, ook voor
« Vlaamse » a fortioni Brusselse
ministers zijn Vlaamse boeren
slechts belangrijk als er lang
en hard genoeg om hulp werd
geroepen. Eerder schieten ze in
de Wetstraat niet wakker.

Gedurende maanden is niets nieuws meer verschenen of.
vele reuzegrote rel<lameborden iangslieen onze wegen. Zelfs
die bleke man met zijn pruilmond, die tiet allemaal ging veran
deren, heeft daarin niets veranderd. Want hij « hangt • daar
nog steeds op zijn borden, lichtjes vooroverbuigend
en
gebruik makend van de oranje kleuren van de Volksunie en
van het beetje charisma dat « De Standaard - hem heeft
bezorgd.
Het doet alles wat verlept aan, wat aftands en levenloos.
In de lente liep het laatste reklamejaar reeds ten einde,
straks is het december en het nieuwe reklamejaar is nog
met eens begonnen.
De reklame brandt op een laag pitje. Ook in de krantenwereld, waar men angstig over het kleine vlammetje waakt.
Waar is de tijd van de heroïsche verhalen die zich zogezegd
zouden afgespeeld hebben op de redakties, tussen de reklamedraak en de journalisten, die zich vereenzelfvigden met
het kleine en gerechtigheid zoekende krabbeltje van Frederik
Van Eeden.
Dat ongelijk gevecht was natuurlijk een vrome leugen. Want
nu de advertentieruimten
met de dag slinken, slinkt ook het
volume van de gehele krant, die geen regel
journalistiek
méér dan vroeger brengt. Waarbij men zich natuurlijk kan
afvragen of die regel méér een zorg is voor de gemiddelde
lezer, die oordeelt dat de televisie hem reeds meer informatie brengt dan hij wenst.
Nu de vruchtbaarheidsgraad van de reklame onrustwekkend
daalt, duikt het gevaar op dat wij met de verdwenen misbruiken van de reklame ook enkele grote voordelen gaan
verliezen. Want al zal niemand treuren om het verdwijnen
van de verkeers- en milieuhinderende
buitenreklame naar
Italiaans model, het verschrompelen
van de advertentiereklame veroorzaakt ook dat heengaan van een groot mecenas van de onafhankelijke pers. Daarenboven is de advertentiereklame twee eeuwen lang het smaakbiedend peper en
zout van de dag- en weekbladlektuur geweest. De kranten
van de negentiende eeuw bestonden voor de helft uit geestig-bezwerende reklame-argumenten die even doorzichtig als
eerlijk waren : over levenspillen en geneeskrachtige kruiden,
over Sunlightzeep en Singer-naamachines, over chikorei en
anthrasieten. En ook in de eerbiedwaardige literaire tijdschriften van Verwey verdrongen de advertenties
elkaar.
Een daarvan werd beroemd omdat zij helemaal geen verkoop
opleverde : de advertentie waarin de schilderijen van Vincent
Van Gogh werden aangeprezen... En ook in oudere publikaties, b.v. de « Ghendtse Post-tijdingen » van 1667, verschenen reeds advertenties, weliswaar ' rédigées en frangais •
maar in elk geval geestige leesvoer.
En waar de lezer toch ook maar eens moet over nadenken :
vroeger had ieder zijn vak in de pers. De journalist verkocht
politieke ideeën en argumenten, de reklameman
verkocht
informatie
over geneeskunde, eetwaren en
brandstoffen.
Vandaag gebeurt net het
tegenovergestelde.
FRANS-JOS VERDOODT.
NB : FDF-volksvertegenwoordiger
Verdin is PSC-pariementair geworden. Aldus Mare Galle's taaiadvies opvolgend : een parlementair is een persoon die naar de
vijand wordt gezonden om te onderhandelen.
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AS TEGEN AS ?

(leeveedee) De anderhalf jaar oude Nederlandse regeringsploeg die onder leiding van Joop den Uyl socialisten en
kristen demokreten « verenigt », is hoe langer hoe meer het
beeld gaan vertonen van een permanente
touwtrek-wedstrijd
Beurtelings slepen de in of rond de Partij van de Arbeid
gegroepeerde bewindslieden en de aanhangers van Katholieke Volkspartij of Anti-Revolutionaire
Partij een prijs in de
wacht, waarna ieder zich weer schrap zet om bij een volgende gelegenheid het touw de andere kant op te krijgen

STUDIEGELD VOOR ALLE
NEDERLANDERS
BOVEN 18 JAAR
Hef IS een interessante vorm van evenwichtspolitiek
waarbij
de toeschouwers zich voortdurend afvragen wanneer het
punt bereikt gaat worden waarbij het ene « blok « zo n grote
overwinning boekt dat voor het andere de aardigheid eraf is
In kwesties als de ontruiming van de veelbesproken psychiatrische inrichting Dennendal, de defensienota
en de
abortus haalden de kristen demokreten duidelijk hun slag
binnen Daar tegenover bleven op punten van ekonomisch
belang en de afsluiting van de Oosterschelde de socialisten
aan de wümcnc'c hand, dit alles uiteraard globaal bekeken,
want de totsiandkopi g van regeringsbeslissingen
is nogal
eens goko pliceerüer dan het aan de buitenkant lijkt In elk
ge\ al waren de socialisten of laten we hen de progressieven
oen jn vorige week aan de beurt toen aan het parlement
•ef ,. an ^verd voorgelegd om voortaan alle studerenden
boven de 18 jaar in het genot te stellen van een studietoe
lay ^ Niet langer zullen het uitsluitend de studenten van het
wetenschdpjjei jk onderwijs (universiteiten
en hogescholen)
en het hoger beroepsonderwijs zijn die in aanmerking komen
voor een beurs maar al degenen die volledig dagonderwijs
volgen van welke aard en aan welke school ook, zullen finan
ciele steun van de overheid ontvangen Meer gelijkheid dus
voor de jongere generatie, een duidelijk voorbeeld van het
streven der progressieven om de kansen in het leven wat
eerlijker te verdelen
De socialistische staatssekretaris Gerard Klem die het voor
stel presenteerde betitelde het als « een stuk inkomens
pol'tiek van redelijke omvang •> Hij bedoelde ermee dat de
kindeien van rijke ouders er een beetje op achteruit zullen
gaan, terwijl de kinderen van ouders met een eerder bescheiden inkomen er sterk op vooruit gaan De nieuwe studie
beurzen — die in totaal een uitgave van een miljard gulden
dus ongeveer 14 miljard franken vergen — zijn namelijk
wel gelijk wat het basisbedrag betreft waar men bij de bere
kening van uit gaat maai de financiële omstandigheden van
de betrokken gezinnen zullen niet uit het oog verloren wor
den In konkrete getallen
de basisbeurs voor iedere stu
derende die met meer bij zijn of haar ouders woont, bedraagt
2500 gulden, voor thuiswonende studenten is dat bedrag
gefixeerd op 1700 gulden Naargelang het inkomen van de
ouders kan de beurs dan worden aangevuld tot hoogstens
vijfduizend gulden voor met thuiswoners en 3500 gulden voor
degenen die nog m het ouderlijk gezin verblijven
Het miljard voor deze studiebeurzen operatie komt natuur
lijk met uit de lucht vallen Voor een groot deel moet het
gedekt worden door de kindertoelagen die voortaan met
meer verstrekt zullen worden aan ouders wier kinderen een
overheidstoelage voor hun studie ontvangen Ook de belas
tingvei mindering waarvoor gezinnen met studerende kinde
ren in aanmerking kwamen zal geschrapt worden Leerlinger
beneden de 18 jaar zullen met onder het nieuwe stelsel
vallen maar hun ouders blijven wel de kinderbijslag ontvan
gen en behouden hun
belastingfaciliteiten
Alles bijeen is deze nieuwe Nederlandse vorm van studie
financiering zeker een sympathieke regeling
De student
van straks (want het zal wel enkele jaren duren eer het
systeem over de hele lijn wordt ingevoerd) zal onafhankelij
ker zijn dan voorheen en er wordt ook een sterker beroep
op zijn verantwoordelijkheid
gedaan Algemene voorwaarde
zal immers zijn dat voldoende vorderingen met de studie
worden gemaakt Wie maar wat aan luiert, raakt zijn beurs
kwijt Een oluspunt van de nieuwe regeling is ook dat het
voortgezet en middelbaar onderwijs in ruimere mate toe
gankelijk worden voor alle bevolkingsklassen
Gevoegd bij het streven om geleidelijk de leerplicht te ver
lengen tot de 18 jarige leeftijd draagt
studiefinanciering
ongetwijfeld bij tot het opheffen van heel wat achterstanden
waarvan jeugdigen, vaak voor hun hele leven het slachtoffer
zijn Dat IS dan toch weer een positief resultaat van een op
twee gedachten heen en weer balancerende regering Intus
sen zal het touwtrekken wel verder gaan voor de volgende
ruk lijken de kristen-demokraten aan de beurt te zijn

WIJ 6

(AVD) Het ware vrij gemakkelijk
een parallel te trekken tussen de
Frans-Russische top en de ontmoeting Gerald Ford - Helmut
Schmidt die vorig weekeind te
Washington plaats vond
Toch
lijkt het op z'n minst voorbarig
de « as » Bonn-Washington tegen
de « as » Parijs-Moskou te willen
opstellen, ofschoon het toch een
« ongelukkig toeval » mag heten
dat president Ford de Bondsrepubliek tot •< dominerende ekonomische en politieke faktor « promoveert
precies op het ogenblik dat president Giscard de betrekkingen tussen Parijs en Moskou nauwer wenst toe te halen
Nooit te voren stonden de ekonomische problemen zo hoog op de
agenda van een Duits-Amerikaans
gesprek
Defensieproblemen of
vraagstukken van
buitenlandse
politiek kwamen er nauwelijks
aan te pas Wel kan men met
voorbij aan de harde toon waar
mee m het slotkommuniquee de
•< willekeur » van de Derde Wereld m de VN-assemblee aan de
kaak werd gesteld
Kanselier
Schmidt heeft zich trouwens onmiddellijk aangesloten bij de kritiek van zijn Amerikaanse gastheren die al dreigen met het intrekken van hun financiële steun
aan wat vandaag nog altijd 's wereld toporganisatie heet
Tussen Ford en Schmidt primeerde kennelijk voorbeeldige bezorgdheid om de Atlantische Alliantie op haar ekonomische flank
te versterken en een dam op te
werpen tegen protektionisme en

RUSSISCH
GESCHENK
(AVD) ten « top » is een alledaags
verschijnsel geworden Als al die
recente en aanstaande topontmoe
tingen meer zijn dan kontakten
over ekonomische knelpunten mogen WIJ de toekomst met vertrouwen tegemoetzien Jammer genoeg IS de pacifistische bewogen,
heid van de gesprekspartners op
hoog niveau niet altijd even groot
als hun onbedwingbare reislust
zodat men gerust kan stellen dat
de door wereldvreemde poëten
bezongen internationale verstandhouding nog met voor morgen is
Die aanmerking geldt ook voor
het vijfjarig verdrag voor ekono
mische samenwerking eind vorige
week te Parijs tussen Brezjnev en
Giscard d'Estamg afgesloten (om
ons voorlopig tot die ene « top »
te beperken)
Verdubbeling van de handelsuit-

ALDO MORO
(AVD) In de drukte rond de voor
bereiding van de alweer voorbije
Eurotop ging weinig aandacht naai
premier Aldo Moro van Italië en
zijn regeringsverklaring van vorige week BIJ nader toezicht lijkt
die regeringsverklaring meer het
werkstuk van een socialist dan
van een kristen-demokraat
En
toch IS Moro's linkse opstelling
meer een gevolg van de algemene
politieke konstellatie dan van ideologische voorkeur Moro is immers premier geworden omdat hij
bij de Italiaanse linkerzijde een
graad van kredietwaardigheid geniet die andere prominenten uit
zijn democrazia cristiana al lang
hebben verspeeld Op het eerste
gezicht is het linkse imago van
Moro dan ook een voordeel maar
in zijn eigen partij waar hij door
gaat als leider van een linkse
minderheid vindt hij nog minder

ekonomisch nationalisme Hierbij
fungeerde Schmidt eigenlijk als
bemiddelaar om de tussen Parijs
en Washington (m b t de energie) bestaande kontroversen te
milderen Het plan van Schmidt
dat wil voorzien in een voorbereidende konferentie waar de landen-verbruikers hun houding zouden koordineren benadert immers het Amerikaans standpunt
zonder dat de Fransen hun grote
oliekonferentie met de Arabieren
hoeven prijs te geven
Met de Amerikaans-Duitse samenwerking moet het vandaag
wel erg vlot lopen als men beseft
dat Washington zelfs geen aanstoot nam aan de (vriendelijke i)
weigering van de Duitse kanse-

wisselingen een aardgasakkoord
van twintig jaar en een aanvullend
protokol voor een tienjarig handelsverdrag zijn op zichzelf met
te versmaden resultaten vooral
dan voor een land als Frankrijk
dat vandaag binnen de internationale recessie met inflatie, werk
loosheid en sociale onlusten worstelt Nuchter bekeken is dit handelsverdrag echter een Russisch
geschenk aan president Giscard
d'Estamg omdat hij na een periode
van onzekerheid en wankelmoedig
heid resoluut de buitenlandse toer
van de Gaulle en Pompidou is opgegaan Omdat hij met bezweken
IS voor het verlokkelijk fluitspel
uit Washington krijgt Giscard nu
van Brezjnev Siberisch aardgas,
genoeg voor een tiende van zijn
energiebehoeften
terwijl de Russische bestellingen m de technische en technologische sektor
met zonder gevolg zullen blijven
voor de Franse tewerkstelling
Verder heeft de Franse president
van zijn ekonomische transaktie
met Brezjnev ook politieke zijde
weten te spinnen Het vijfjarig
verdrag kwam nl nog net op tijd
om het ietwat gehavend imago

ruggesteun dan zijn meer konservatieve voorgangers
Voorlopig
kan hij dus buiten zijn eigen formatie alleen rekenen op de Imksrepublikeinen van La Malfa want
socialisten en sociaal-demokraten
weigerden (meer uit wederzijdse
antipatie dan uit politieke berekening) scheep te gaan met een politikus die in eigen rangen met
onverdeeld wordt gesteund Zo
bekeken is de socialistische en
sociaal-demokratische
afwezigheid een hinderlijke omstandigheid want zonder linkse steun zal
Moro zijn impopulair besparingsprogram onmogelijk kunnen doordrukken Daarom allicht schoot hij
(m zijn regeringsverklaring) biezonder scherpe pijlen af op de
neo-fascisten terwijl hij voor linkse extremisten en anarchisten
geen woord van afkeuring kon vinden Zelfs de kommunisten van
Berlinguer (wiens voorstel strekkend tot een « historisch » kompromis van DC en KP nu wel voor
lange tijd naar het archief zal ver-

lier om zo maar meteen een
waarborgfonds van 25 miljard dollar te helpen stichten (recent
voorstel van Kissinger ') voor
industnestaten met een deficitaire betalingsbalans
Men kan
hierin een bewijs zien dat Washington voorlopig berust in de
nog altijd onoverbrugbare kloof
tussen de ekonomische strukturen van de VSA en Old Europe
De hoop lijkt dus gerechtvaardigd
dat de wrijvingen die hier in een
nog nabij verleden uit ontstonden voorgoed zullen ophouden
En dat is nog net met te laat als
het Westen met opnieuw wil
•• verrast » worden — zoals in
oktober jl — door een nieuwe
krisis m het Midden-Oosten i

van Giscard bij te werken want
ook tijdens de Eurotop van 9 en
10 december jl moesten de acht
Europese partners wel vol ontzag
opkijken naar een president, die
in
ogenblikken
van
nijpende
brandstofschaarste
ahw
verse
energie uit zijn mouw schudt, arbeiders tewerkstelt en geld belooft aan allen die willen werken '
Hier boven op mag Giscard nu ook
meer tegemoetkoming en begrip
verwachten vanwege Marchais en
zijn Franse kommunisten, die nu
wel erg verveeld moeten zitten
met een president die na middernacht weliswaar onbereikbaar is
op het Elysee (waar is die adellijke dauwtrapper dan '') maar
toch « present » roept als het
er op aankomst de baas aller Sovjetburgers feestelijk te onthalen
en akkoorden af te sluiten waar
bij ook de Franse arbeider(s) zijn
voordeel zal doen En toch is het
vandaag al problematisch of de
Paneuropese top (jawel) die volgens Brezjnev en Giscard nog in
de eerste helft van 1975 te Hel
sinki moet doorgaan de FransRussische verstandhouding van 7
december |l zal bevestigen

huizen) kwamen er met een paar
vaderlijke schouderklopjes vanaf
Zou Moro soms van mening zijn
dat Italië anno 1974 (en volgende)
politiek met leefbaar is zonder
kommunistische steun of welwillende neutraliteit ''
Met opzet repte Moro met geen
woord over zijn eigen partij —
een wijze houding als men weet
dat partijgenoten zoals Andreotti
en Taviani resp minister van Defensie en van Binnenlandse Zaken
(in de voorbije koalitieregering)
met alleen de door Moro aangeboden portefeuille hebben geweigerd maar tot het bittere einde
hebben gestookt tegen de gameIe formatiepogingen van de huidige premier Ten slotte zal het
soevereine volk m het voorjaar
van 1975 via regionale verkiezingen (vooropgezet dat de partijstrategen die met proberen te verhinderen) zijn voorkeur moeten
aangeven En het is weinig waarschijnlijk dat Moro die konfrontatie overleeft
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DE PERS OVER
DE VROUWENDAG
Hilde Masui vraagt zich in « De
Bond » (22/11) terecht af « hoeveel vrouwendagen er nog moeten komen eer er iets verandert
voor de vrouw ? ».
Belangrijk vindt zij dat alle partijen (PVV uitgezonderd) hier zusterlijk naast elkaar hun eisen —
die wat de vrouw betreft nogal
gelijklopend zijn — naar voren
brachten en dat alle grotere (zoals KAV, CMBV) vrouwenverenigingen en kleinere of nog groeiende (zoals PAG) hier zonder onderscheid van zogeheten belangrijkheid hun plaats kregen.
Belangrijk vindt zij eveneens dat
op V-dag alle politiekers een konkreet eisenprogramma over opvoeding, recht en arbeid onder de
neus kregen geschoven en dat ze
echt niet meer kunnen doen alsof die neus bloedt, wanneer men
hun om uitleg vraagt.
Hilde Masui haalt het gezegde
aan van een man in de zaal die
zei dat de strijd van de vrouw
uiteenlopend is, want de strijd
van de kuisvrouw van de dokter
is een heel andere dan die van
de doktersvrouw zelf. En toch.
Alles begint bij inzicht in de eigen situatie. En de moed om de
ingeziene situatie te veranderen.
En daaraan kan zo een vrouwendag dan toch wel een stootje
geven, m e e n t « De Bond ».
In ' De Standaard » (18/11) verheugt Tilly Stuckens zich over
drie nieuwigheden. Als eerste
nieuwigheid de formule om aan
alle deelnemende vrouwengroepen en -organisaties de kans te
geven om zich als vereniging met

hun programma aan het publiek
voor te stellen. Blijkbaar heeft
dit als stimulans gewerkt, want
op geen van de twee vorige vrouwendagen was de deelneming zo
groot en zo verscheiden.
Eveneens nieuw, merkt « De
Standaard » op, was het element
« spel ». Er werd een emancipatiespel opgevoerd tussen 3 mannen en 3 vrouwen. Met opzet
worden in dit spel aan de mannen konservatieve rollen toevertrouwd en aan de vrouwelijke
speelsters feministische getinte
rollen. Met opzet ook is het spel
zodanig uitgekiend, dat alleen de
mannen als winnaars uit het
strijdperk treden, want vrouwen
verliezen ook in de werkelijkheid, zegt het spel.
Een derde nieuwigheid, vervolgt
Till Stuckens, was de aktieve
deelneming van een groepje vrouwelijke parlementairen. Zij kwamen tijdens een « open tribune »
in konfrontatie met het publiek.
De vragen die gesteld werden,
hadden vooral te maken met hun
parlementair werk « wat doen
jullie voor de vrouwen ? ». Zij
van hun kant drongen aan op een
meer doorstoten van vrouwen aan
de basis.
Gaby Feyaerts schrijft in • Het
Laatste Nieuws » (18/11) dat er
deze maal minder show en meer
informatie was. Zij merkt vooral
de verscheidenheid op van de
bonte mensenmassa, die zich
langsheen de standen wrong. Er
waren de gebruikelijke kontestatairen, de even traditionele intellektuelen, de vertegenwoordigsters van minderheidsgroepen al-

deling van kinderen door het onBrussel, waar hij alleen maar
« Dolle Mina's » gezien heeft. derwijzend personeel, koëdukatie, een emancipatiebewuste opToen reeds hadden wij hem drinleiding van alle onderwijzend pergend een bril aangeraden.
soneel en de subsidiëring van de
. Hef Volk ' (18/11) pakt in een
scholen afhankelijk maken van
lang artikel uit met de vinnige
de toepassing dezer punten. Verdiskussles
die plaats
hadden
der een lange lijst op het gebied
over het politiek
urgentieprovan vrouwenarbeid, waaronder
gramma, dat dringend eist dat
een nieuw element : nl. dat bij
meteen komaf wordt gemaakt
de verkiezing van de ondernemet de uitbouw van een kollekmingsraad een minimum vertetieve voorziening en met de hergenwoordiging van de vrouw gevorming van het verouderde huwaarborgd wordt.
welij ksgoederenrecht.
Eén zaak is zeker, eindigt de
« Het Volk » ondervroeg Rita
« Gazet van Antwerpen », een
Jolie-Mulier, voorzitster van het
lerlei slag, de studenten en stuboel vrouwen hebben stoom kunVrouwen-Overlegkomitee, die zeer
dentinnen in overjaarse jeans, de
nen afblazen tijdens de diskusgelukkig was met de weg die
radikale mannenhaatsters en de
sles, terwijl vele anderen missedert drie jaar werd afgelegd.
gewone nieuwsgierigen Zelfs de
schien voor het eerst de realiZij stelde vast, dat de vrouwen
natuurlijke kinderen waren er. Zij
teit van vrouwenemancipatie en
in ieder geval door het stadium
liepen rond als sandwichmanneeisen daaromtrent hebben aangevan de klachtenformulering getje met de vraag op de rug :
voeld. Dat is zeker een pluspunt.
komen waren en erin geslaagd
« zijn wij dan zo anders ? ».
Toon Van Severen in • Knack •
waren die klachten politiek in
En er waren ook de afgevaardigvan 20/11 beaamt zonder aarzeeisen te vertalen, ondanks de verden van de zogenaamde zwijgenlen dat de V-dag geslaagd was,
schilpunten tussen de diverse
de meerderheid, die het in de
alleen reeds afgaande op de puvrouwenorganisaties.
emancipatie niet zo zien zitten
blieke belangstelling. Hij heeft
" Mimo » dat als weekblad af te
of het levensboek op dat hoofdvele én leuke vrouwen gezien,
rekenen heeft met een bepaald
stuk nog niet hebben opengeslamaar ook de nieuwe wolken, die
tijdschema voor het verslagen
gen. Mensen die toevallig langs
zich aftekenen aan de emancipavan een aktualiteit, had reeds bij
liepen. Zij waren er allemaal, zij
tie-hemel. Volgens hem doemt
voorbaat intense propaganda gehet dan niet in de juiste verhouhet schrikbeeld op van de kristemaakt voor deze V-dag. Het blad
ding.
lijk geëmancipeerde vrouw, haar
schrijft
o.m.
in
zijn
nummer
van
De juiste verhouding was alleen
kommunistische kollega, de PVV
17 november, dat de wensen en
aanwezig in de speelbak —
variant en ga zo maar door, in
de eisen in verband met opvoeschrijft « Het Laatste Nieuws »
al zijn Belgische enggeestigheid,
ding, onderwijs, recht en arbeid
— vol meisjes en jongens, zonder
intolerantie en onzin.
doodnormaal zijn als je de vrouw
treinen of poppen maar spelend
Inderdaad, Toon Van Severen, dat
als volwaardig mens en staatsmet dezelfde bouwdozen, met
gevaar zit er misschien wel in,
burger
beschouwt.
daarboven de alleen in de speelvermits — steeds volgens je eiDe « Gazet van Antwerpen » (18/
bak positief beantwoorde vraag :
gen schrijven — de politieke par11) stelt tot haar grote opluch« Ziet u enig verschil ? Nee ».
tijen beginnen in te zien wat een
ting vast, dat abortus niet voorDe . Volksgazet » (18/11) heeft
markt voor hen open ligt, want
kwam in het urgentieprogramma.
alleen maar een afvaardiging van
dat de beweging aanslaat is een
De krant vermeldde tevens in de
de SVV-Brugge opgemerkt. Een
feit.
kop, dat duizenden briefkaarten
echte meevaller dat die er wagezonden
waren
naar
eerste-mïren, zoniet had « De Volksgazet »
Of de vrouwen verstandiger zulnister Tindemans met de twee
waarschijnlijk geen weet gehad
len zijn dan de mannen, weten
eisen
die
haalbaar
zijn
in
het
van de vrouwendag. Nu waren ze
wij nog niet. Het komt erop aan,
komende
Jaar
van
de
Vrouw,
nl.
wel verplicht erover te schrijven
dat zij de kans krijgen en ook
de hervorming van het huwelijksen moesten ze zelfs toegeven,
grijpen om te bewijzen wat ze
goederenrecht
en
een
fonds
voor
dat zulke dagen belangrijk zijn
waard zijn.
kollektieve
uitrustingen
en
dienvoor de sensibilisering van de
In ieder geval besluit Toon Van
sten.
massa.
Severen zijn artikel toch met een
positieve noot, want hij heeft ge« Hef Pallieterke » heeft nog minUit de lange lijst van moties, gevoeld in Gent dat de tijd werkt
der opgemerkt, ondanks dat een
zonden respektievelijk naar de
voor de vrouw. Hij is blij er gevan zijn medewerkers toevallig
minister van Onderwijs, Justitie
weest te zijn. Wij met hem !
in Gent woont. Waarschijnlijk is
& Tewerkstelling, vermeldt Yvon« Pallieterke » nog steeds gene Nonneman er enkele. DaartusHilda Uytterhoeven.
schrokken van de eerste V-dag te
sen : de volkomen gelijke behan-

plan Halle-Vilvoorde. Het is dan ook
duidelijk dat met alle middelen gepoogd wordt, afwijkingen van de bepalingen van dit plan te bekomen of gewoon door te drukken, zoals overduidelijk blijkt in het geval van de
verkaveling « Frankveld » te Beersel.
Alle bevoegde overheden en diensten
mogen dan ook geen enkele afwijking
of vervalsing van deze bepalingen dulden ; de burgemeesters van de
Vlaams-Brabantse gemeenten worden
dringend opgeroepen terzake hun volle verantwoordelijkheid op te nemen
en het welzijn van hun inwoners te
stellen vóór de belangen van partikulieren of van financiële groepen.
In een vorige uitgave brachten wij de politieke aspekten van « het manifest van HalIe ». Plaatsgebrek verplichtte ons toen dit belangrijk dokument in schuifjes te brengen. Hier het tweede over de biezondere rol van het leefmilieu in Vlaams-Brabant.
1. De vrijwaring van het leefmilieu en
een sociaal verantwoord' grondbeleid
moeten beschouwd worden als wezenlijke opdrachten van de Vlaamse Beweging.
Een bijzondere inspanning terzake is
geboden in Vlaams-Brabant omdat de
vrijwaring en de uitbouw van dit gebied niet mogelijk zijn zonder een efficiënt beleid inzake natuurbehoud en
ruimtelijke ordening.
2. Wat het leefmilieu in het algemeen
betreft, moet het bestaand wettenarsenaal worden uitgebreid, moeten
de bestaande wetten en reglementen
worden toegepast en dienen de bevoegde instanties over voldoende aktiemiddelen, onder meer inzake inspektiepersoneel, te beschikken om
de toepassing van de wetten en reglementen te verzekeren.
3. Een doelmatig en gekoördineerd algemeen politiek beleid inzake het leefmilieu is vereist ; vrijwaring van het
leefmilieu en bescherming van de natuurgebieden, de landschappen en onze rivieren moeten als dringende normen beschouwd worden bij elke verdere
planning
inzake
Ruimtelijke
Ordening en Openbare Werken.
4. Een einde moet gesteld worden aan
de vervuiling in Brussel en vanuit
Brussel in Vlaams-Brabant. Hiertoe
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zijn afdoende zuivering van de Brusselse rioolwateren en efficiënte maatregelen vereist tegen de luchtverontreiniging door de vervuilende fabrieken op Brussels grondgebied. Verder
mag Vlaams-Brabant geen stortplaats
worden voor Brussel noch een bijzondere vestigingsplaats voor vervuilende
nijverheid.
5. Een efficiënte politiek van Ruimtelijke Ordening moet in Vlaams-Brabant
doorgevoerd worden ; Vlaams-Brabant
moet terzake als een volwaardig en
zelfstandig gebied behandeld worden,
en niet als een overloopzone en expansiegebied voor Brussel.
Dit betekent onder meer :
• een
van de
volking
voor de

huisvestingsbeleid in funktie
noden van de plaatselijke bemet een volstrekte voorrang
sociale woningbouw ;

• het stopzetten van verdere industrialisering van de Zennevallei en de
Kanaalzone ;
• het weren van infrastruktuurwerken die de expansie van Brussel bevorderen en de uitbouw van VlaamsBrabant ontwrichten ;
• Het behoud en het herwaarderen
van de groenzones, zoals « Het Halle-

bos », als noodzakelijke tegenhangers
van de verstedelijkte gebieden ;
• het beschermen van de landbouw
om sociale en ekonomische redenen.
6. Wat in het bijzonder het probleem
van de Kanaalzone Brussel-Willebroek
aangaat :
a. dient de NV Zeekanaal en Haveninrichtingen gesplitst te worden in
twee vennootschappen
één voor
Brussel-agglomeratie
en één voor
Vlaams-Brabant en Klein-Brabant (Antwerpen), met overdracht aan deze
laatste vennootschap van alle eigendommen, belangen, rechten met betrekking op het gebied gelegen ten
noorden van de 19 gemeenten ;
b. moet de industrievestiging zeker
tot de huidige erkende industriezone,
die in geen geval mag worden uitgebreid, beperkt worden ;
c. moet in de erkende industriezone
de vestiging beperkt worden tot nijverheden die aan belangrijke binnenwaters gebonden zijn of eventueel tot
zuivere nijverheden ;
d. moet een zeer strenge ekologische
reglementering aan de nieuwe bedrijven opgelegd worden.
7. De bovengeschetste
beleidslijnen
worden teruggevonden in het gewest-

8. Wat het bouwkundig erfgoed betreft, moeten onze zorg voor monumenten, landschapszorg en stadskernvernieuwing integraal deel uitmaken
van onze dwingende en dringende
zorg voor ons geheel kultuurpatrimonium.
Onder geen voorwendsel mag dit
patrimonium worden opgeofferd aan
ongeordende kommerciële doeleinden
9. Het verband tussen het beleid inzake Ruimtelijke Ordening in Brussel
en in Vlaams-Brabant, de dekoncentratie van Brussel, de afbouw van de
pendelarbeid, de evenwichtige spreiding van de werkgelegenheid en de
ekonomische welvaart over de gewesten, is duidelijk.
Een nationaal plan en een samenhangende aktie terzake zijn dringend vereist.

Deze objektieven bestrijken niet het
gehele gebied van de Vlaamse Beweging. Nog andere problemen die hier
niet konden behandeld worden, vragen onze aandacht.
Wij denken hier o.m. aan de moedige
strijd van de Vlamingen te Komen en
in de Voersreek.
Achter
dit
programma
staat
een
Vlaams eenheidsfront. Het is nu aan
onze mandatarissen om een parlementair Vlaams front te vormen ter verwezenlijking
van deze
elementaire
doelstellingen.
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SUPER ANTI-INFLATIE CAMPAGNE
BIJ SUCCES KLEDING MEYERS
• KOOP PRIJSBEWUST — LEER «SUCCES KLEDING» KENNEN
• ENORME PRIJSDALINGEN A A N AL ONZE AFDELINGEN
• PROFITEER V A N DEZE UITZONDERLIJKE ANTI-INFLATIE VERKOOP

U MOET N U N A A R NIEL
LUXE WINTER OVERJASSEN

SOOO LUXE HERENKOSTUUMS

• honderden herenmodellen
• gewaarborgd zuiver scheerwol
• in alle denkbare maten

•
•
•

ESKAMPRIJS >K

nieuwste stofdessins
luxe afwerking
15 verschillende maten, dus ook
de uwe
_ g^g^^^
_

ESKAMPRIJS ^

lifOUy"!

1.995,-F- 2.500rF

ZiOOOi"!

2.500rF - 2.995rF

•
•
•

1°

herenmodellen
zuiver scheerwol
beige bruine of blauwe peigne
gabardine • alle denkbare maten

ESKAMPRIJS >K

^
•ö;—

<

liOOOy'r

JAGERSLODEN

1500 SPORTVESTONS
• voor heren
• zuiver scheerwol
• ook hyper moderne modellen
,
voor de jeugd

ESKAMPRIJS

*

ESKAMPRIJS

1.850rF

MINSTENS lOOOr F

^

betekent de uiterste
minimumprijs waarop voor
niemand nog enige korting kan
toegestaan worden

•
•
•

JEANS BROEKEN
•
•
•

DIT IS DE MACHTIGSTE ANTI-INFLATIE VERKOOP VAN DAMES- EN HERENKLEDING DIE U
OOIT GEZIEN HEBT.
VOOR HET JAAREINDE WILLEN WU NOG RUIM 10.000 KLEDINGSTUKKEN VAN DE BESTE KWALITEIT TEGEN ANTI-INFLATIEPRUZEN DE DEUR UIT!

WEES ER BIJ!

zuiver wollen Shetland
in beige en kameelhaar
volgens allerlaatste mode

3.750 fr. PRIJSDALING 20 o/o

ESKAMPRIJS >|< O i U U U y ' ' r

•7 _J

ESKAMPRIJS

O. H

*

<

550rF

g

< (O "

EXTRA GESCHENK
v o o r de l e z e r s v a n Wij - Vlaams - Nationaal)
k n i p d e z e b o n uit e n g e e f h e m af aan o n z e
bar
I e verdieping
en u b e k o m t volledig
gratis

^

2 koffie's of 2 Stella's

KOM NIET TE L U T !
DAMESKLEEDJES

DAMESOVERGOOIERS

• beste kwaliteit
• talrijke nieuwe modellen
• in alle modekleuren

•
•
•

850 fr. PRIJSDALING 10 %

795 fr. PRIJSDALING 10 %

ESKAMPRIJS ^

ESKAMPRIJS 5fc 7 1 O j " !

fDUy'F

0<2

voor de jeugd
stevige velours kwaliteit
talrijke modekleuren

MEER WAARD!

PRACHTIGE DAMESMANTELS

o D - o i ;

voor heren
diolen - wol of trevira-wol
6 nieuwe modekleuren
alle fnaten beschikbaar

595.-F

AANGEBODEN WORDEN ZIJN

1.500rF -1.995rF

ctoja

ESKAMPRIJS 9f:

DEZE AANKONDIGING

ESKAMPRIJS ^

ESKAMPRIJS

•
•
•
•

ALLE KOSTUUMS DIE U IN

voor heren
in waterdichte stof
met borg gedubbeld

o j i u c o o p

1000 KWALITEITSBROEKEN

1.500rF

1000 LUXE WINTERVESTEN
•
•
•

*

^

o c c ra 0)
S <o 'S. N
S W
_ 'T

1.750rF- 1.995rF

A A N ONZE AFDELING HERENKLEDING:
• voor dames en heren
• zuiver wol
• origineel Oostenrijks

°- c o.

-^•-

1000 LUXE BLISERS

moderne afwerking
zes modekleuren
alle maten beschikbaar

•-

<

L J O bj
f i 'S Q

W o .

A A N ONZE AFDELING DAMESKLEDING:
DAMESREGENMANTELS
•
•
•

tal van modellen
verschillende modekleuren
alle maten

PRIJZEN V A N A F :

1.500rF
7 / 8 SPORTWINTERMANTELS
•
•
•

voor dames en jeugd
met of zonder kap
stevige kwaliteit

2.750 fr. PRIJSDALING 20 o/o

2.200,-F

WIJ

IMITATIE BONTVESTEN
•
•
•

namaak «wildleder»
stevige kwaliteit
verschillende maten

ESKAMPRIJS

PARKA VESTEN
•
•
•

voor dames en meisjes
zuiver scheerwol
in marine blauw

ANTI-INFLATIEPRIJS

*

1.990rF

1.500,-F
DAMESROKKEN

IMITATIELEDER
MANTELS MET PELSKRAAG
ESKAMPRIJS VANAF

2.000,-F

•
•
•

moderne snit
honderden modellen
alle modekleuren

VANAF:
fiCA
C
ESKAMPRIJS *
bbüj"!

8
l
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ER KOMT AFTEKENING
De abonnementenslag komt nu wel degelijk op gang, je merkt het o.m.
aan de aftekening die begint te komen tussen de top-twintlgers. Er is
zich zo stilaan een kopgroep aan het vormen die nog spannende strijd
kan te zien geven. Het doet ons biezonder genoegen te zien dat onze
oproep, gericht tot de vrouwen onder de VU-kaderleden, goed wordt
beantwoordt. Niet minder dan 4 VU-dames bevinden zich bij de eerste
tien, en twee van de eerste drie zijn vrouwen. Wordt het dit jaar een
spannende wedstrijd tussen dames om de eerste plaats ?

HELP ONS HET BESTAAN VERZEKEREN
V A N « WIJ » ALS VLAAMS-NATIONAAL

OPINIEBLAD

EN ZET ALDUS MEE EEN NEUS
TEGEN DE DISKRIMINATIEPOLITIEK V A N DE REGERING

OUDE GETROUWEN
In de top-20 duiken nu ook weer de namen op van een aantal cracks die
de vorige jaren enorme Inspanningen hebben geleverd op het gebied
van abonnementenwerving. De onbetwiste kampioen in dit opzicht is
zeker Joris Depré uit Tervuren, die reeds ongeziene rekords klopte.
Dat zo'n man jaren naeen schitterende resultaten weet te boeken, moet
velen toch tot nadenken stemmen. Niet iedereen kan dat, vanzelfsprekend, maar mits enige inspanning moeten zeer velen toch in staat zijn
ook Iets te doen : het zou het werk van de enkelen die zich totaal
Inzetten zoveel lichter maken, en de globale resultaten zoveel schitterender.

WERF NU EEN
NIEUWE ABUNNEE!

NIEUWE VERBINTENISSEN
Wij ontvingen Inmiddels enkele nieuwe engagementen. De voorbeelden
van vorige week beginnen dus duidelijk te trekken.
De Volksuniejongeren (VUJO) verbonden er zich toe dit seizoen 200
nieuwe abonnees te werven. De VU-Senaatsfraktie neemt er 240 voor
haar rekening, dit is 15 per senator. Het arrondissementsbestuur van
i\4echelen zal voor 30 nieuwe abonnees zorgen, terwijl het Gentse provincieraadslid Huguette De Bleecker (weer een dame !) zich individueel
voor 25 abonnees verbond. Wie volgt op zijn beurt hun goede voorbeeld ?

ONZE DINAMISCHE ALGEMENE SEKRETARIS ZIET HET ZO

'm

V

SECRETARIAAT

"pL^ff^

•/«^ '^'rï

^

^

^

• ^y^^"'^'.
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1. Eugeen Franco, Oostende

387

2.

380

Mia Geens, Kapelle-op-den-Bos

3. Lieve Jaspers, Hontbeek

204

4.

Karel Rigo, Gent

186

5. Jan Caudron, Aalst

120
120

Nicole Van der Donckt, Bertem

108

7. Jaklien De Caster, Ledeberg

102

8. Marcel Scheys, Lubbeek
9. Joris Depré, Tervuren
Noël Lecompte, Wervik

*M
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84
84

11.

Jan Roux, Genk

72

12.

Herman De Kegel, Pollare
Wim Jorissen, Mechelen
Frans Van Dessel, Nijlen

60
60
60

15.

Ferre De Beuckelaer, Kontich
Vic De Winne, Dilbeek
Damien Van Haverbeke, Oostkamp
Jozef Van Ossel, Neder-over-Heembeek
Wilfried Willockx, Antwerpen

48
48
48
48
48
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ANTWERPEN
DECEMBER
ANTWERPEN (Arr.)
HERNIEUWING LIDGELDEN 1975
Al onze afdelingen zijn bij volle inzet met de hernieuwing-lidgelden 1975. Ook alle afdelingen
houden zich aan de gedane afspraak en door het arr. sekr. gegeven onderrichtingen, zodat vóór 31
december '74 alle lidgelden-afrekeningen 1975 volledig tot het verleden behoren. Mocht u enige
bijkomende administratieve inlichting wensen, of een moeilijkheid
hebben, raadpleeg onmiddellijk
arr. sekr. Wim Claessens.
ANTWERPEN CStad)
DIENSTBETOON
Dag mevrouw ! Dag mijnheer !
Kunnen we u helpen ? De klassieke vraag van onze volksvertegenwoordiger, senator of provincieraadslid, op ons dienstbetoon
in de Wetstr. 12, telkens op maandag van 16 tot 19 u. Iedereen
welkom. Geen verplichtingen.
KOO
Problemen voor inwoners Antw.
Stad betreffende de KOO, tel.
voor afspraak De Laet 38.66.92 of
dr De Boel 33.97.90.
KONTAKTBLAD
Het nummer van december zal
gebust
worden
op Luchtbal,
Schoonbroek en Hagelkruis en de
5de wijk.
GEIVIEENTERAAD
Om de drie weken kan u in de
publieke tribune onze gemeenteraadsleden aan het woord horen.
Telkens op een maandag. Voor
juiste datum : tel. sekr. 36.84.65.
INFLATIE
Het VU-standpunt wordt bekendgemaakt aan de bevolking door
een algemene verspreiding in alle bussen van de stad. De brochure in stencilvorm kan nadien besteld worden op ons sekretariaat.
LIDKAARTEN
Bestuursleden en propagandisten bieden de hernieuwde lidkaart
1975 aan. Wanneer u zelden thuis
bent looDt dan eens langs het sekretariaat. Of stort het aansluitingsbedrag op onze bankrek. Kredietbank, 404-3036801-74, Carnotstr., van VU, Antw. Stad.
AMIGO
Is de naam van het bekende
Antwerpse
onderbrengingsoordsvan-tijdelijke aard. Op sommige
avonden in de week overvol van
zatlappen, vechtjassen en kruimeldieven. Maar als de amigo nu
vol is, wat dan ? Een probleem
voor de wijkpolitiebureau's. Kan
er iemand helpen ? Wat stelt u
voor ?

'.v-^rknn in hout en in steen. Het
."/ordt ometwijfeld een groots orgelpunt achter het druk tentoons*ellinnsia=ir in de feestzaal van
c'o n o m n n t e Borgerhout.
De expositie is vrij toegankeliik alle dagen van 10 tot 18 u.
(medegedeeld)
BRASSCHAAT
DIENSTBETOON
Elke maand in een andere wijk
kunt u te rade gaan bij uw eigen
vertegenwoordigers zoals beloofd.
Nu is Bethanie-Driehoek aan de
beurt. Op donderdag 19 december
van 21 tot 22 u. in café « Oud
België », Pauwelslei. Volksvert.
Hektor Goemans en Roger Vanthillo, KOO-lid, zullen u daar helpen met al uw problemen.
PERMANENT DIENSTBETOON
Buiten
voorgaande
zittingen
kunt u altijd terecht bij onze KOOleden als u dringende problemen
te bespreken hebt. Roger Vanthillo,
Martouginlei
144, tel.
51.64.02 ; Gert De Buysscher-VanOpstal, Hoogboomsestwg 79, t e l .
51.61.61.
BURCHT
KOLPORTAGE « WIJ »
Morgen zondag 15 december,
kolporteren w i j met ons weekblad « Wij » doorheen onze Burcht.
Wie daarbij nog graag een handje toesteekt is zeer welkom. Telefoneer heden nog om af te spreken op nr 52.73.34 (R. Dobbeleir)
of 52.89.40 (dr W. Verhulst).
DEURNE
JONGERENWERKING
Wie wil aansluiten bij onze jongerenwerking wendt zich tot Leo
Thys, Arn. Vrancxlaan 25, tel.
22.01.99 of tot Jan De Landtsheer,
Ergo de Waellaan 44, tel. 21.17.63.
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.

HOBOKEN
DIENSTBETOON
In Vlaams-nationaal centrum,
Steynstr. 85 : alle woensdagen
van 18 tot 19 u. 30 door gemeenteraadslid Fonne Griek en alle donderdagen van 18 u. 30 tot 19 u. 30
door gemeenteraadslid Clem De
Ranter.

20.

HOOGSTRATEN (Kant.)
BESTUURSVERGADERING
Op hun maandelijkse bijeenkomst te Minderhout bespraken
de bestuursleden o.m. de resultaten van het bal der Noorderkempen. De opbrengst en het aantal
aanwezigen uit het kanton waren
beter dan vorig jaar. Met een betere voorbereiding kan het sukses nog sterk toene.men. \'oor
volgend jaar werd al een afspraak
gemaakt op 13 september in het
Parochiecentrum te Rijkevorsül.

14.
15.
14.
15.

20.
31.

Herdenkingsboek
« WIM MAES »
Gebonden, in luxe-uitvoering,
190 bladzijden en verlucht met
22 foto's.
Te bestellen door overschriji/ing van 220 fr. op rekening
Kredietbank
412-9093591-16
\/an Walter Maes, Drie Koningenstraat 12, 2600 Berchem.
KAPELLEN
KOLPORTAGE
Morgen, zondag 15 december,
kolporteren onze Kapellense VUkernleden en propagandisten samen met VUJO-arr. met ons weekblad « Wij » op Kapellens-grondgebied. Wees erbij ! Wij verwach.
ten uw helpende hand. Verzamelen te 10 u. ten huize van D. Erikson. Engelselei 13 (bij oud-gemeentehuis) te Kapellen.

KONTICH
TAK EN SCHAARBEEK
Ook wij doen mee met TAK en
gaan morgen zondag 15 december
ook naar Schaarbeek. Vertrek autocar. Gemeenteplein, 10 u. 15.
VLAAMSE KRING
EDEGEM
Het jaarlijks bal van onze VlaamVNSE
se Kring groeide uit tot een schitDe Vlaams Nationale Stichting
terend sukses. Het bestuur dankt
Edegem — een vereniging zonder
al degenen die mee dit resultaat
winstgevend doel — werft leden
bepaald hebben. Hierbij dan de
aan. Het lidgeld voor een gans
uitslag van de tombola, gehouden
jaar bedraagt slechts 50 fr. Uw
op dit bal, van 30 november '74 :
naam opgeven in Drie Eiken vol3605 - 1743 - 3896 - 4877 - 6866
staat. Personen die meer wensen
1509 - 4016 - 3122 - 5848 - 891
te vernemen over de werking in
4357 - 3018 - 2723 - 124 . 1232
en rond de Drie Eiken kunnen gra36 - 7246 - 3294 - 5755 . 3384
tis het Eikeblad aanvragen bij Pol 4265 17 - 2773 - 1671 . 1282
7296 - 2493 - 3423 - 5805 - 3561
Wijns, Te Nijverdoncklaan 51.
4314 - 5437 - 2823 - 5324 - 2525
WIJ ROUWEN
BOECHOUT
6187 - 1332 - 6269 - 7339 . 6471
Om het plotse heengaan van
MIDDENSTANDSAKTIE
1034 - 3005 - 4501 - 7048 - 5642
de heer Laureyssens. Wij bieden
Onze middenstanders zijn steeds
4408 - 2917 - 6583 - 5899 - 6331
zijn echtgenote en vier kinderen
bereid iedere vereniging van on- onze diepste blijken van deelne677 - 2310 - 2111 - 5001 . 5121
ze gemeente te steunen bij gelijk
1972 - 568 - 6099 - 4900 . 1891
ming aan.
welk initiatief. Onze mandataris
6621 - 1719 - 5557 - 1084 - 7098
Fred Entbrouxk stelde de gemeen5607 - 4116 - 2670 - 1179 . 7193
EKEREN
teraad voor, ter gelegenheid van
5983 - 7474 - 1460 - 2951 - 4442
ABONNEMENTEN
« Boechout 1000 » affiches te la7434 - 1426 - 7390 - 4066 . 2575
Wij
verwachten
verschillende
ten drukken met als slogan :
1375 - 2866 - 2625 - 1134 . 7143
nieuwe abonnementen. Abonne« Koop in eigen gemeente. Koop
5702 - 4211 - 6734 - 3841 . 1781
mentsprijs
tot
einde
1975
:
450
fr.
te Boechout ! •>.
4831 - 3910 - 267 - 4722 . 3672
Als wekelijkse «Wij»-lezer kunt u
4617 - 476 - 4509 - 3733 - 4161
Dit voorstel werd door de gebest volgen in het volledig « be- ABONNEMENTENSLAG « WIJ »
meenteraad prompt verworpen.
wegingsleven » op nationaal en
De Volksunie neemt dit niet...
Zoals vorige jaren zal onze seplaatselijk vlak, en blijft u op de
en laat onze middenstanders niet
kretaris
de abonnementenslag
hoogte
van
de
kernachtige
«
parin de steek I Daarom namen wij
voor Kontich waarnemen. Wie niet
lementswerking >• onzer mandazelf het initiatief affiches te drukvia de postbode kon hernieuwen,
tarissen.
ken en deze aan onze Boechoutse
neemt dus kontakt met Ferre De
HERNIEUWING LIDKAARTEN
middenstanders te bezorgen. ReBeukelaer, Posterijstr. 6, t e l . :
sultaat : te Boechout prijkt aan
Het bestuur hoopt dat alle le57.09.82.
alle uitstalramen onze geel-zwarte
den hun lidmaatschap zullen heraffiqhe « Koop in eigen gemeennieuwen. Allerlei inlichtingen zijn
LIER
te. Koop te Boechout ».
steeds te bekomen op het sekreDIENSTBETOON
tariaat, Geestenspoor 72, Ekeren.
Gemeenteraadslid R. Bouwens,
Tel. 41.04.41.
BORGERHOUT
Lisperstr. 93. Tel. 80.21.55.
GEBOORTE
TENTOONSTELLING
Tot 24 december 1974 heeft In
Gemeenteraadslid A. Peeters,
In het gezin van Johan Van
de 'gemeentelijke feestzaal van
Mechelsestr. 63. Tel. 80.39.29.
Dijck en Jaklien Boen kregen
Borgerhout, Turnhoutsebaan 92,
Gemeenteraadslid F. Boogaerts
Wim en Eva een broertje. Harteeen tentoonstelling olaats van de lijkste gelukwensen.
Lisperstr. 39. Tel. 80.41.25.
werken van kunstschilder-beeldABONNEMENTEN
houwer Antoon Luyckx.
MECHELEN (Arr.)
Wij verwachten verschillende
Deze tentoonstelling brengt een
ARR. RAAD
nieuwe abonnementen. Abonnegrote selektie van zijn recente
Aandacht : De arr. raad van 20
mentsprijs tot einde 75 : 450 fr.
produktie, hoofdzakelijk akwareldecember gaat door niet in de
Inlichtingen zijn steeds te verlen, enkele olieverfschilderingen,
Dageraad te Mechelen, maar wel
krijgen op het VU-sekr., Geestentekeningen, doch ook beeldhouwin het Gildenhuis, Stationsstr. te
spoor 72. Tel. 41.04.41.

W I J lO

21.

Arr. raad Mechelen.
Duffel : Arr. raad in zaal Gildenhuis, Stationsstr., Duffel.
Hemiksem : VUJO-kerstfeest om 19 u. in zaal « Blauwe
Kuip », Edward Claessensl. te Niel. Warme maaltijd
voor 100 fr. Inschr. bij R. Dejeusch, D. Van Overbeke,
R. Marcus en E. Suykens.
Niel : VUJO-kerstfeest in zaal « Blauwe Kuip ».
Emblem : Officiële stichting VU-afd. Emblem om 20 u.
in het Chiroheem, Kloosterstr.
Booischot : Ledenfeest.
Hoboken : Afdelingsbal om 20 u. in zaal Macadammeke.
Tisselt : Dansfeest in zaal Molensteen.
Mariekerke : Dansfeest.
Antwerpen : Gezellig samenzijn met taart en koffie
voor onze VU-leden op gepensionneerde leeftijd.
Nijlen : VUJO - Provinciale kaderdag, zaal Kempenland
(Centrum Nijlen) van 14 tot 18 u. Tema « De jonge werknemers Burcht : Kolportage met « Wij ».
Kapellen : VUJO- en VU-Kapellen kolporteren met «Wij».
Verzamelen om 10 u. ten huize van D. Eriksson, Engelselei 13 te Kapellen.
Kontich : « Ontdek de Wereld » ingericht door de Vlaamse Kring in zaal St-Jozefsinstituut, om 20 u. 30.
met muziek en dans voor 420 fr. Inschrijvingen zijn beEdegem : Oudejaarsavond in Drie Eiken. Feestmaaltijd
perkt tot 40 personen en moeten geschieden vóór 27
december.

EEN JUWEEL MET STANDING
KIES JE BEST BIJ

VERELST & DUCKAERT
JUWELIERS - HORLOGEMAKERS
GEDIPL. EDELSTEENKUNDIGE
LONGINES - PONTIAC - VERDAL
MEIR 2 (HOEK WIEGSTRAAT)
2000 ANTWERPEN - TEL.: 33 46 31

EET UW BUIKJE ROHP...
ZOVEEL ETEN ALS U MAAR WIL

S

Dat kunt u van ons "luilekkerlandbuffet".
lVlet het hele gezin, iedere week van vrijdagavond tot
zondagavond. Smakelijk smullen met hors-d'oeuvre,
warm gerecht, kaassoorten, dessert, 1/2 liter wijn,
koffie. 350 F (BTW en dienst inclusief).
Uitgebreide menu-keuze en a la carte tot middernacht.

N O V O T E L Antwerpen Noord
over Ahlersbuilding
Luithagen 6, 2 0 3 0 Antwerpen
^
Tel. 031/42.03.20

Duffel. Wij verwachten alleszins
dat elke afdeling vertegenwoordigd is. De arr. sekr. Emiel Vanlangendonck zal vanf 20 u. aanwezig zijn om de ledenhernieuwing van alle afdelingen in ontvangst te nemen.
ZIEKENFONDS-NIEUWS
Het schijnt nog altijd niet tot
onze mensen doorgedrongen te
zijn, want de helft van de VUkaderleden van het arr. Mechelen is nog altijd lid van een kleurziekenfonds. Beseft iedereen wel
dat die 250 mensen alleen in 1974
meer dan 250.000 fr. aan werkingskosten weggeven aan hun
politieke tegenstrevers.
Daarom deze oproep : schrijf
een briefje of telefoneer naar
één van de onderstaande verantwoordelijken in ons arr. Zij zullen u vrijblijvend alle inlichtingen
verstrekken !
Gewest Lier : Lode Van Dessel, Zandvekevelden 8, Nijlen,
tel. 031/81.82.76.
Gewest Klein-Brabant : Staf
Auwers, Kraanweg 21, Bornem,
tel. 031/86.16.19.
Willebroek en randgemeenten:

W. Leemans, Kerkstr. 10, Willebroek, tel. 031/86.74.06 of A. Suykens, Vinkstr. 23, Willebroek, tel.
031/86.86.48.
Gemeente Itegem : Van Hout
Alfons, Kleine Hooiweg 4, Itegem,
tel. 015/24.64.86.
De rest van het arr. : E. Vanlangendonck, Clemenceaustr. 59,
SKW, t e l . 015/21.66.12.

Vlaggen - Wimpels van
alle landen - Vlaamse
leeuwen - Kleur en publiciteitsvlaggen - Fanions voor sport «n
kuituur, per stuk 8 0 fr.
Herdenkingslintjes voor
Petjes V . U . - Koorden van
met tweekleurige wimpels
voor zalen te versieren. - Kunstvlaggen - Bijbeliorigheden.
VRAAGT

PRIJSLIJST :

Paul SUYS
Molenvest 50, Herentalt 2410
T. 014/21.12.07 - P.R. 10.2V.28
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WIJ IN DC l/OLKSUm€
MECHELEN (Stad)
AMNESTIE-VOETTOCHT
Op zondag 22 december organiseert VUJO-Mechelen een amnestie-voettocht Mecheien-Etterbeek.
Samenkomst om 10 u. 30 aan het
Boerenkrijgmonument op de Wollemarkt. Vertrek, na l<orte toespraak van Wim Jorissen om 11 u.
Aan de omliggende afdelingen
wordt gevraagd om met een sterke delegatie (en de afdelingsvlag)
de tocht rnee te maken tot aan
de grens van Mechelen. Meer
inlichtingen bij Koen Van Nieuwenhove, Oude Baan 66, Walem.
Tel. 015/21.83.42.
MECHELEN
LEDEN 1975
Koningshooikt is de eerste afdeling die haar ledenhernieuwing
1975 volledig afrekende. Wij verwachten dat de meeste afdelingen zullen afrekenen op de arr.
raad van vrijdag 20 december. In
elk geval : elke afdeling rekent
ten laatste af op 29 december
bij de arr. sekr. : Emiel Vanlangendonck,
Clemenceaustr.
59,
2580 SKW. Tel. 015/21.66.12.
Nieuwe leden werden reeds
binnengebracht door Booischot,
Heist, Koningshookt, Lier, Nijlen,
St-Kat.-Waver, Mechelen, WÜIebroek en Bevel. Waar blijven de
andere 13 afdelingen ? Tegen
eind december moeten we een
300-tal nieuwe leden tellen. De
helft daarvan bereiken we nu bijna. Wie zorgt voor de rest ?
. WIJ «-ABONNEMENTEN
Iedereen weet het reeds. Er
moet dit jaar een grote inspanning gedaan worden om ons blad
financieel gezond te houden. Dit
kan slechts gebeuren als ieder
van u, elk kaderlid, een inspanning levert. En die inspanning
moet niet groot zijn als iedereen

van ons één nieuw abonnement
maakt. Wanneer je nu iemand
abonneert betaalt hij (of zij) 450
fr. en krijgt het blad tot einde
1975. Van die 450 fr. stort je 405
fr. naar Brussel en 45 fr. is voor
je afdelingskas. Meer inlichtingen en overschrijvingsformulieren kun je krijgen bij F.J. Smits,
Zwartzustersvest
28/C-4, 2800
Mechelen. Tel. 015/21.27.11.
MERKSEM
NAKLANK
Onze Merksemse « Ontmoetingsavond.» van 29 november II.
werd een onverhoopt sukses. De
prachtige dia- en filmvoorstelling
<• Merksemse VU-geschiedenis »
mogen wij wel als een kunstwerk
beschouwen
van
onze
beide
vrienden bestuursleden Omer Stevens en Alfons Brat. Werkelijk
om van te snoepen ! Een fijne
en aangename ontmoetingsavond
die voor ieder aanwezige nog veel
langer had mogen duren. Omer
en Fons, aan u beiden, onze welgemeende dank voor de ons gebrachte mooie uurtjes met nog zo
veel mooiere herinneringen uit
ons Merksems VU-bewegings- en
afdelingsleven.
IN MEMORIAM
Op zaterdag 29 november II.
namen vele getrouwen voor goed
afscheid van ons geacht medelid
en trouwe strijdgenote mevr. Karlien Raaffels. Bij het overlijden
van deze onbaatzuchtige, ingoede
en steeds helpende door en door
Vlaamse vrouw, buigen VU-afdeling en bestuur Merksem diep het
hoofd en bieden hun oprecht medevoelen aan, aan de families
Raaffels en Vinck.
MORTSEL
TAK-BETOGING SCHAARBEEK
Margen zondag 15 december.

Volksvert. A. DE BEUL
ANTWERPEN :
VU-sekretariaat,
Stad-Antwerpen, W e t s t r .
12, tel. 36.84.65
Elke
maandag van 16 t o t 19 u.
K O N T I C H : « Alcazar », Mechelsestwg 2 2 ,
tel. 57.13.52.
1ste en 3de donderdag van 19 t o t 2 0 u.
B O O M : Onthaal-centrun:! « Nele », A n t w/erpsestr. 3 7 8 , t e l . 8 8 . 0 5 . 0 3 .
1ste en 3de donderdag van 2 0 l o t 21 u.

Volksvert. R. MATTHEYSSENS
BROECHEM : lok. „ Frankenheem », Dorpsplein.
1ste en 3de maandag van 1 9 u . 3 0 t o t 2 0 u . 3 0 .
BORSBEEK : Café « Parking », hoek W e n i
gerstraat en Karel Soetelaan.
1ste maandag van 1 8 u 3 0 t o t 1 9 u 3 0 .
Café « Riviera >i - Jos Reusenslei, 1 7 .
3de maandag van 1 8 u 3 0 t o t 1 9 u 3 0 .
BRECHT : ten huize van dhr A l o i s Van H o o f ,
Lessiusstr. 3 7 , t e l . 1 3 . 8 1 . 9 5 .
2de woensdag van 2 0 t o t 21 u.
W E S T M A L L E : ten huize van dhr Frans Dams,
Maliebaan 4 0 , t e l . 1 2 . 0 4 . 5 2 .
2de woensdag van 19 t o t 2 0 u.

Sen. H. DE BRUYNE
WIJNEGEM : « Vleminckhof

», M a r k t p l e i n

8

(tel. 53.89.26).
1ste en 3de maandag van 19 t o t 2 0 u.
BURCHT : ten huize van dhr Edw. Lemmens,
K Albertstr. 6 2 , tel. 52.77.45.
Elke 3de dinsdag van 2 0 t o t 21 u.

Volksvert. H. GOEMANS
BERCHEM : ten huize van dr. Goemans,
Grote steenweg 8 6 , t e l . 3 9 . 0 2 . 3 0 .
Elke maandag van 14 t o t 16 u.
K A P E L L E N : ten huize van dhr. M . Op de
Beeck, W i l g e n s t r . 4 , t e l . : 6 4 . 5 5 . 9 3 .
2e en 4de donderdag van 2 0 t o t 2 1 u.
BRASSCHAAT : 3de donderdag van 21 t o t
22u.
Afwisselende lokalen (zie berichtgeving onder afdel. Brasschaat).

vertrekt stipt te 10 u. de autocar
voor de Mortselse deelnemers.
Samenkomst aan het Gemeenteplein (Oud-Gemeentehuis). Wie
niet met de autocar meereist verwachten wij met eigen wagen te
Schaarbeek. Wij verzamelen te
11 u. aan de KVS-parking, Arduinkaai te Brussel.
NAKLANK DANSFEEST
Een enorme toeloop was weerom het bewijs van het sukses dat
ons Mortsels VU-herfstbal telkens
ten deel valt. Alle beschikbare tafels en stoelen van het St-Lodewijk-Centrum dienden bijgeschoven te worden. Onze bijzondere
eregasten met hun daverend optreden waren niet minder dan onze Mortselse reeds met roem
overladen « Dans-Marietjes >• met
het volledig karnaval-ensemble en
onze knappe Mortselse Prins-Karnaval op kop. 't Was waarlijk fijn,
waarvoor dan ook onze hoogste
waardering en dank. Het orkest
« The Toryvoo's » bleef vooral
nooit onder de maat, wel het tegendeel, het bracht een nooit beleefde sfeer I Een reuze tombola
(met dank aan onze Mortselse
middenstanders) zorgde voor vele gelukkige winnaars. Het afdelingsbestuur dankt alle aanwezigen, waaronder meerdere gemeentemandatarissen en de heer burgemeester. Een X duim » voor onze medewerkers voor wie ons
dansfeest een synoniem is van
<> inzet ».
DIENSTBETOON
Raadsleden : J. Vandewalle
Dieseghemlei 52 (49.51.10) ; Wim
Claessens, Pastoor Deensstr. 19
(55.39.09) ; mevr. De Ceuster, Edeqemsestr. 85 ; Jos Debackere,
Deurnestr. 315 (49.86 19) ; KOOlid Godfried De Cercq, Molenlei
58.

BUIZINGEN
DIENSTBETOON
Afspraken voor het soc. dienstbetoon van volksvert. dr Jef Valkeniers kunnen steeds gemaakt
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NIJLEN
DIENSTBETOON
1ste zaterdag : schepen Kegefaers, van 10 tot 11 u.
2de zaterdag : burgemeestet
Van Dessel, van 10 tot 11 u.
3de zaterdag . raadslid Caethoven, van 10 tot 11 u.
4de zaterdag • Herman Cools,
van 10 tot 11 u. en mevr. Walraeven, KOO, van 11 tot 12 u.
5de zaterdag : raadslid Van Tendeloo Achiel, van 10 tot 11 u.
DIENSTBETOON
3de zaterdag : raadslid Caethoven van 10 tot 11 u.
4de zaterdag : Herman Cools
van 10 tot 11 u. en mevr. Walraeven (KOO) van 11 tot 12 u.
5de zaterdag : Van Tendeloo
van 10 tot 11 u. en de andere Nijlense mandatarissen van 11 tot 12
uur.
ST-KATELIJNE-WAVER
MUZIEKRECITAL
Op vrijdag 20 december om 20
u. 30 organiseert VUVA, in samenwerking met Pro Civitate, een
muziekrecital in het St-Michielsdomein, Groenstr. Treden op :
Willem en Peter Schuyten, studenten aan het konservatorium,
de pianiste Agnes Verbesselt, lerares konservatorium en de gita-

K A L M T H O U T : ten huize van dhr Jef Bosmens, K o r t e Heuvelstr. 3 5 , t e l . 6 6 . 7 4 . 5 9 .
2de en 4de donderdag van 21 t o t 2 2 u.
SCHOTEN : café t. T i j l », Verbertstraat.
1ste en 3de donderdag van 2 0 t o t 21 u.

VOSSELAAR van 1 9 u 3 0 t o t 2 0 u : De Zwaan,

Volksvert. Jo BELMANS

Derde maandag van de maand
V O R S E L A A R van 1 7 u 4 5 t o t 1 8 u l 5 : Bierhuis,
Kerkstraat.
HERENTALS van 1 8 u l 5 t o t 1 8 u 4 5 : De
Zalm, Grote M a r k t .
N O O R D E R W I J K van 1 9 u t o l 1 8 u 4 5 : b i j
Mertens, de Ghellincklaan 1 4 .

Kerkplein.
GEEL van 21 u t o t
rande. M a r k t .

Senator E. BOUWENS
Eerste maandag van de maand
GROBBENDONK van 21 u t o t 2 1 u 3 0
Van Hauwe, K e r k p l e i n .
Vierde maandag van de maand

worden via het afdelingsbestuur
of via federatieraadslid Juul Denayer (tel. 356.30.25).
ST-NIKLAASGESCHENK
Tijdens
de voorbije
weken
werd elk huisgezin bedacht met
origineel St-Niklasgeschenk, aangeboden door het VU-bestuur en
de redaktie van het plaatselijk informatieblad « Teenentander ».
Het betreft hier een plattegrondskaart (van 40 op 70 cm) van

21u30

: Hotel

Sportwa-

Senator W. JORISSEN

Elke maandag
GEEL van 1 7 u t o t 1 9 u : Possonsdries 7.
Eerste dinsdag van de maand
V O R S T - K E M P E N van 1 9 u 3 0 t o t 2 0 u : De 4
wegen. Klein V o r s t .
VEERLE van 2 0 u l 5 t o t 2 0 u 4 5 : De W i i n gaard. Dorp.
RAMSEL van 21 u t o t 2 1 u 3 0 : De Pereboom,
Vosdonken.
H U L S H O U T van 2 1 u 4 5 t o t 2 2 u 1 5 : Duivenlokaal, Grote steenweg 1 3 5 .
Tweede dinsdag van de maand
KASTERLEE van 1 9 u 3 0 t o t 2 0 u : Breugelhof,
Geelsebaan.
W E C H E L D E R Z A N D E van 2 0 u 1 5 t o t 2 0 u 4 5 :
De Keyzer, D o r p .
HERENTALS van 21 u tot 2 1 u 3 0 : Kempenland, Statieplein.
H E R E N T H O U T van 2 1 u 4 5 t o t 2 2 u l 5 : De
nieuwe K r o o n , M a r k t .
Derde dinsdag van de maand
MEER van 1 9 u 3 0 t o t 2 0 u : Heidegalm, Hoogstraatsebaan.
RIJKEVORSEL
van
20u15
Parochiecent r u m , Dorp.
BEERSE van 21 u t o t 2 1 u 3 0 : ' t W i t t e Paard,
Vredestraat.
O U D T U R N H O U T van 2 1 u 4 5 t o t 2 2 u l 5 :
Brouwershuis, Dorp.
Vierde dinsdag van de maand
W E S T E R L O van 1 9 u 3 0 t o t 2 0 u : Volkslust,
Tongerlo-Dorp.
A R E N D O N K van 2 0 u l 5 t o t 2 0 u 4 5 : « V r i j heid », V r i j h e i d 9 2 .
M O L van 21 u t o t 2 1 u 3 0 : De V a l k , Hoek
Corbiestraal Rondplein.
M E E R H O U T van 2 1 u 4 5 t o t 2 2 u 1 5 : « W e versberg », Weversberg 4 1 .

:

Bij

Senator C. VAN ELSEN
Elke vrijdag
M O L - C E N T R U M van I S u t o t 19u : de Broquevillestraat 5.
Elke zaterdag
M O L - C E N T R U M van l O u t o t l l u : de Broquevillestraat 5.
Eerste vrijdag van de maand
BALEN van 1 9 u t o t 1 9 u 3 0 : Bij de Coiffeur,
Kerkstraat 5 7 .
Tweede maandag van de maand
M O L - E Z A A R T van 1 9 u l 5 t o t 1 9 u 4 5 : Onder
de Linden, Ezaart 1 5 1 .
HESSIE van 1 9 u 4 5 t o t 2 0 u l 5 : Vissershuis,
Hoogeind 1 6.
MOL-ACHTERBOS van 2 0 u l 5 t o t 2 0 u 4 5 :
W e l k o m , Achterbos 8 0 .
MOL-SLUIS van 2 0 u 4 5 t o t 21 u i 5 : Sport,
Sluis 1 7 8 .
Derde maandag van de maand
M I N D E R H O U T van 2 0 u t o t 2 0 u 3 0 : Café
W i l l a e r t s , Dorp.
MERKSPLAS van 2 0 u 4 5 t o t 21 u i 5 : Breugelhof, Kerkstraat.
Vierde maandag van de maand
M O L - G I N D E R B U I T E N van 1 9 u l 5 t o t 1 9 u 4 5 :
üe W i t t e , Ginderbuiten 2 1 3 .
M O L - R A U W van 19Ü45 t o t 2 0 u l 5 : Zilverhoek, Kiezelweg 2 5 4 .
M O L - W E Z E L van 2 0 u l 5 t o t 2 0 u 4 5 : Parochiehuis, St. Jozefslaan.
Tweede dinsdag van de maand
M O L - M I L L E G E M van 1 9 u 3 0 t o t 2 0 u : Mast,
Milostraat 66.
Derde dinsdag van de maand

de gemeente Buizingen. Dit overzichterlijk plan vermeldt eveneens
een alfabetische lijst der straatnamen en ook enkele nuttige telefoonnummers. Bijkomende eksemplaren kunnen verkregen worden
bij de ontwerper Willy Belsack,
Dorpslaan 28 te Buizingen, aan
de prijs van 30 fr.
HALLE
VLAAMS ZIEKENFONDS
Het Vlaams Ziekenfonds

Bra-

rist Wim Brioen, laureaat Pro Civitate. Toegang : 30 fr.
TURNHOUT (Arr.)
LEDENADMINISTRATIE
Alle gegevens moeten voorlopig overgemaakt worden aan de
arr. sekr. Voorlopige lidkaarten
zijn beschikbaar voor de ledenwerving in de afdelingen.
•• WIJ «-ABONNEMENTEN
Tot dusver werden meer dan
3/4 van de abonnementen hernieuwd. De lijst van niet-hernieuwden zal zo vlug mogelijk aan de
afdelingen worden bezorgd. Formulieren voor nieuwe abonnementen zijn beschikbaar bij de arr.
sekretaris.
KADERBLAD
Volgend jaar wordt minstens
tweemaandelijks een kaderblad
gestuurd aan alle leden van de
afdelingsbesturen. Allerlei praktische informatie wordt hierin opgenomen. De afdelingen worden
verzocht de kalender van hun aktiviteiten en de juiste samenstelling van hun bestuur te melden
aan de arr. sekr. (de afd. Turnhout, Hoogstraten, Mol, Noorderwijk, Mol en Kasterlee hebben dit
al gedaan).
ARR. RAAD
De arr raad zal voortaan maandelijks vergaderen om een overladen dagorde te vermijden. De
datum van deze vergaderingen
blijft de 2de donderdag van de
maand. Kantonnale en andere bijeenkomsten moeten zo nodig op
een ander ogenblik worden mgericht.
ZWIJNDRECHT
DIENSTBETOON
Ten huize van gemeenteraadslid Piet Severins « Vlaams Huis »,
Poiderstr. 15. tel. 52.75.32.

M E E R H O U T van 1 9 u l 5 tot 1 9 u 4 5 : Watermolen, Molenpad 8.
E I N D H O U T van 2 0 u t o t 2 0 u 3 0 ; Bmnemans. Dorp.
VEERLE van 2 0 u 4 5 t o t 21 u i 5 : De W i j n gaard, Dorp 7 4 .
Derde donderdag van de maand
DESSEL van 1 9 u l 5 t o t 1 9 u 4 5 : Bij de Koerel, Meistraat.
T U R N H O U T van 2 0 u t o t 2 0 u 3 0 : A m i c i t i a ,
Grote M a r k t 2 4 .
VOSSELAAR van 2 0 u 4 5 tot 21 u i 5 , De
Ster, Reiéinde.
Vierde donderdag van de maand
KASTERLEE van 1 9 u l 5 t o t 1 9 u 4 5 : De
Druif, M a r k t .
OLEN van 2 0 u t o t 2Cu30
In de oude Pot.
WESTERLO van 2 0 u 4 5 t o t 21 u i 5 : Weekend, Oosterwijk.

Volksvert. Joos SOMERS
Elke maandag
ST.-KAT. W A V E R : van 1 8 u 3 0 t o t 2 0 u 3 0
of
op afspraak,
Lierse Stwg
1 1 , tel. :
015/21.79.00.
Eerste zaterdag van de maand
I T E G E M van 1 0 u 3 0 t o t l l u : Lokaal M i m o sa, Bevelsesteenweg.
NIJLEN van 11 u i 5 t o t 12u : lokaal Ziekenfonds, tak Lier, K e r k p l e i n .
Tweede vrijdag van de maand :
M E C H E L E N (centrum) van 1 8 u l 5 t o t 1 9 u 1 5 :
Vlaams huis Brigand, Hoogstraat 5 7 .
W I L L E B R O E K van 1 9 u 3 0 t o t 2 0 u : lokaal
Ziekenfonds, tak W i l l e b r o e k ,
Dendermondse
steenweg 7 2 .
H I N G E N E van 2 0 u 1 5 t o t 2 0 u 4 5 : lokaal
« In de oude poort ».
Tweede zaterdag van de maand :
LIER van 1 0 u 3 0 t o t l l u : taveerne Rebels,
Berlaarstraat 5 1 .
NIJLEN van 11 u i 5 t o t 12u : lokaal Ziekenfonds, tak Lier, K e r k p l e i n .
Eerste en derde maandag :
O - L - V R O U W W A V E R van 2 0 u 3 0 t o t 21 u :
Waverveldeken 1 0 .
Tweede en vierde maandag
M E C H E L E N ( N o o r d ) van 2 0 u l 5 t o t 2 0 u 4 5 :
Galgestraat 1 0 6 .
W A L E M van 21 u t o t 2 1 u 3 0 : Oude Baan 6 6 .

bantia zoekt een uitkeringskantoor te huren : een bescheiden
gelijkvloers of voorste kamer met
winkelraam, liefst in centrum van
Halle. (Inl. : J. Denayer, tel. :
356.30.25).

BRABANT
ASSE (Fed.)
FEDERATIERAAD
Woensdag 18 december om 20
u. in het gemeentehuis van Dilbeek. Om 19 u. stipt, voorvergadering bij Dirk De Bels, Nieuwe
Gentsestwg 11, Groot-Bijgaarden.

NIEL
DIENSTBETOON
Onze vrienden Frans De Meulemeerster en Guido Michiels krijgen bij hun wekelijks vrijdag.
avonddienstbetoon op ons sekretariaat, hulp van sen. De Bruyne,
die één vrijdag meer per maand,
beginnend op 15 november, aanwezig zal zijn. Met dringende problemen ben je ook altijd welkom
bij Luc Deheusch, Aug. Vermeylenstr. 5.

Voor inlichtingen, inschrijvingen
of mutaties : zich wenden tot
Juul Denayer, Vandenpeereboomstr. 137 te Halle (tel. 356.30.25).
Zitdag : elke dinsdag en donderdag van 18 tot 19 u.
JEHE
DIENSTBETOON
Aggl. en gemeenteraadslid Jan
De Berlangeer is elke zaterdag
van 10 tot 12 u. te bereiken in
het dienstbetoonkantoor, Jetsestwg 548.

Brouwerij

MOORTGAT
BREENDONK
tel. (031)86.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades

•
BIjhuizen : Cogels Osylel 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel. (031)36.10.11
Deheegher Jan
Ladeganckstraat 19
Gent
Tel. (09)22.45.62
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dag » (en heel wat later bij
« Nieuw Vlaanderen »), pater J.
Noë, Jezuïet, en pater N. Wildiers, kapucijn, in het sociaal
dienstbetoon. Later pater Walgraeve en Vandewalle enz . Maar
systematisch werd er niet gewerkt en de kadervorming gebeurde te persoonlijk.

.*, i-j^r.
I 1LEUVEM

DE MOEDIGEN
Op gevaar af namen te vergeten
mag je toch wel zeggen dat rond
Frans en Joske Rens-Goeyens de
Volksunie recht kroop. Niettegenstaande hun middenstander-zijn
hebben ze de « permanentie »
waargenomen in die moeilijke
50'er en 60'er jaren. Stroomopwaarts met een beperkte vriendengroep : de Jonckers'en, Jan
en Alice Vloeberghs-De Roo, Gust
Saliën enz. . Stilaan zou het
groeien.

DE « CRISTAL »

itARR. LEUVEN
Vlaams-Nationale werking in tiet arrondissement Leuven was en is een
moeilijke opgave. De naam Leuven verwierf in de Vlaamse Beweging
doorheen de studentengeneraties een hoge naam. Maar de Leuvense
woongemeenschap bood het tegengestelde. Nergens in Vlaanderen
bleef het franskiljonisme zolang doorwegen op het sociale leven. Tot
op heden is er de pendelarbeid en inkomensderving, de hoogste in
deze staat. Het bedrijfsleven was (en is) er haast volledig m frankofone handen : Tienen (suikerfabriek),
Diest
(schoennijverheid),
Leuven (Artois, Marie-Thumas, Remy...). Vanuit deze kapitaalsburchten
vertrok tevens de liberale macht. De staats-katolieke invloed steunde
op de Boerenbond en de universiteit.

GEEN VOORMANNEN
Waar de Leuvense studentenbeweging aan Vlaanderen zoveel
vooruitstrevende figuren schonk
een Vlaanderen vond je moeilijk
eén centrale Vlaams-Nationale figuur in het arr. Leuven We zullen moeten wachten tot na de
Leuven-revolte
op
de
eerste
Vlaams-Nationale verkozenen.
Het werd dan prof Herman Verduyn voor de Kamer op 31 maart
1968 en Lieve Aelvoet in de Leuvense Gemeenteraad op 11 oktober 1970 Waar we in 1965 slechts
5,99 % van de stemmen behaalden, zijn er dat in 1974 reeds
13,1 %. Intussen werden senator Maurits van Haegendoren in
1968 en senator Rob Vandezande
gekoopteerd en volgde ikzelf op
7 november 1971 prof. Herman
Verduyn op.

DE NA-OORLOGSE TIJD
De repressie was bijzonder zwaar
in ons gewest In het afgesloten
Hageland had ze echte vendettavormen aangenomen en bleven
de veten doorwegen ! Alleen in
de Leuvense agglomeratie kon
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men vrijer ademen Zo kan je
voor het kulturele en sociaal-hervormende luik van de Vlaamse
Beweging wel heel wat unieke
mensen opsommen in het Leuvense. Plaatselijk zijn ze echter
nooit organisatorisch - vooraanstaand geweest. Denken we hier
even aan : lic Hendrik Aelvoet,
als taalgrensdeskundige, aan dr
Clemens Daenen, de man van het
Vlaams-Waals overleg in de VVB,
aan Hendrik Heidbuchel in de
ABN-aktie, aan Marcel Reynders,
hoofdredakteur van het « Boerenfront », aan Rob Vandezande,
voorzitter-stichter van het Verbond van Vlaams Overheidspersoneel, aan Maurits Van Haegendoren, voorzitter-stichter van de
Stichting Lodewijk de Raet.
Naast hen stonden de vele « petits vicaires » in de vele Leuvense kloosters die ontzettend veel
gedaan hebben als persoon voor
de repressie-slachtoffers en het
Vlaams - Nationaal vormingswerk
in jongeren-kringen
Vermelden
we hier : pater Alfred Deboutte,
redemptorist, met Rodenbach- en
Lutgartkring, pater Versmissen,
dominikaan, met de Stormvogels,
pater R Demuyt, franciskaan, inspirator bij het KVHV, bij de amnestie-aktie, bij de « Goeden-

Albert en Alice Leenders-Schrijnemakers waren vanuit Stokkem
aan de Maaskant over Antwerpen
naar Leuven afgezakt om er een
Vlaams studentenkafé open te
houden. Maar Albert was te zelfstandig om te « dienen » en spoedig namen zij in de Parijsstraat
een oud-weerstanderslokaal over
dat de pretentieloze biermerknaam « Cristal » droeg.
Het werd een echt Vlaams-nationaal « Kultureel Centrum »
avant-la-lettre, waar rond de hoge
kachel
met-de-meters-lange
buis de meest uiteenlopende akties werden gepland. Daar tussendoor liepen vier dochtertjes.
Ria, Lieve, Lutgart en Reinhilde
die door 'n paar studentengeneraties bij hun schoolwerk geholpen werden.
Achteraan was er « de zaal »,
waar
we
vergaderden,
waar
<
' doopklubs » gehouden werden
en waar « de fanfare » van het
KVHV de middenstandsbuurt wakker hield We hadden er onze
plak- en verfkelder ; ons eerste
sekretariaat en onze rommelzolder met spandoeken, plakkaten,
enz
De smalle steeg langsheen de
Sarma diende meermaals als ontsnappingspijp
als je nog de tijd
had.
Het was er één grote familie, die
mekaar in de scherpe vernedering en onmogelijkheid van die
tijd recht hield. Studenten uit de
klubs, uit het KVHV en de VNSU
ontmoetten er het kladje VULeuvenaars ; die VU-mensen uit
het omliggende die naar de
woensdag- en vrijdagmarkt kwamen, dronken er hun pint. Albert
en Alice knoopten die kontakten,
afspraken en gegevens aan mekaar. Zij zorgden voor die heerlijke warme soep en boterhammen •< met wat tussen ». Het
warme hart van Alice is blijven
stilstaan — dood geschrokken —
toen een brutaal rijkswachtpeloton plots in die hitsige LeuvenseVlaamse-Strijd de gelagzaal leegranselde. Toen heeft ze nog geprotesteerd
Wat waren we verloren die nacht — herinner je
't nog Mark Cels ? rond Albert,
die onhandig rondliep !
Koninklijke uitvaart in St. Pieterskerk met moedige woorden van
deken Hofkens en een spontaan
« Heer, laat het Prinsenvolk

DE «CRISTAUIJNEN TIJD
Het handvol Leuvense VU-dapperen kreeg in 1957 versterking van
de eerste georganiseerde VNSUwerking ol.v. Piet Mulder en Jan
Kauffman
Tot dan zaten de
Vlaams-nationalisten
uitsluitend
in het KVHV. . Mik Babyion, Rik
Vandekerkhove, Walter
Luyten,
Geert Goubert, later Frans Devos, Dany Denayer en zovele an
deren...
ZIJ gingen mee plakken en kal
ken ; zodat we op dat vlak in hei
arr. Leuven werkelijk onklopbaar
waren. Daarnaast <• toekte » de
kolportage-ploeg zondag na zon
dag in ieder dorp. Afdelingen waren er bijna niet en geld nog veel
minder !
O dat eeuwig krediet bij onze
drukkers,... Frans Stessel, Frans
Vanderpoorten,
Edward
Loonbeeck, zaliger .. ze waren letterlijk onbetaalbaar I

Jan Kaufmann vrijde Christiane
van 't Velt op. . Niks speciaal, zal
je zeggen
maar papa-dokter
werd aldus een eerste kandidaat
Kamer op die goddeloze lijst van
1958. Haar beide broers, Guido
en Rob zullen samen met mij in
1961 onze eerste geluidswagens
aankopen en er duizenden kilometers mee rond rotsen I Soms
bekogeld door de franskiljons en
tweemaal alle banden •< afgestoken ».

lOUVAIN-BILiNGUE
ledere kleurpartij voerde in de
1958'er jaren nog tweetalige kieskampagnes . zelfs de socialisten ! 'n Mooie CVP-zin uit die
tijd : •• L'Europe se rallie au
mouvement social chrétien. Voyez

n
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Ghequetst ben ik van binnen.
Van uwer ganscher minnen
Ghequetst sa lanc so meer.
Ie en kan gherusten dach no nachte;
Waer ie mi wend, waer ie mi keer,
Ghi syt alleen in myn gedachte.
uit Souterliedekens 1540

het santje van
«Alice van Albert,»
begraven te
Mees wijk
aan de Maas.
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ritalie, l'Espagne, Ie Portugal,
rAllemagne et enfin la France
avec sa dernière victoire eclatante de De Gaulle, Ie grand cathollque... Louvanistes II n'y a
done pour vous qu'une seule liste : votez CVP-PSC ».
Terwijl Frans Rens, Mark Pelqrims, Romain Vandenbosch, Felix Teniers, Jef Vinex, Noél Cuypers. Piet Vleminckx, Lode van
Voethem, Albert Leenders, Jef
Delvaux, Ward Lissens en zovele
anderen (ik vergeet er meer dan
ik vernoem, wat wilt ge . ons
geheugen is ons archief I) kolporteren beginnen we met eer
aantal jongeren uit de jeugdbeweging ons verzet tegen de Franse preken, onze kleefzegelaktie
voor een Nederlandse handelsen
reklametaal. Zondag-na-zondag wonen we godvruchtig vele
missen bij en zitten tot 's avonds
op 't droge bij de rijkswacht I
De eerste verfakties starten...
gevaarlijk
Later veiliger met de
spuitbussen.

DE 60'ER JAREN
De intense voorbereiding van de
marsen op Brussel heeft heelwat
Vlaams-nationale werking doen
loskomen in ons arrondissement.
Frank van Haegendoren
hield
nauwkeurig de adressen bij. We
« hadden » reeds een 20-tal bussen op 22 oktober 1961 en 14
oktober 1962 zou nog beter worden.
Intens vochten we rond de taalgrensafbakening. Mark Pelgrims
rotste in zijn VW rond en stak
steviger vorm in de organisatie.
Albert
S e g e r s werd onze
man : gemeenteraadslid in Boortmeerbeek, en bekende vervoerfirma. Hij moedigt aan, gaat voorop en... betaalt. Naast hem een
reeks jongeren met o.a. Erik van
Besien, Staf Vermeylen...
In het Tervurense staan Georges
Van den Driessche, Marcel Eggerinckx, Joris Depré, de Vandevelde's. Staf van Boxelaer e.a. hun
man. In 't TIense ploegen Jef
Delvaux,
Raymond
Deruyter,
Ward Lissens enz.. In 't Kortenbergse Jef Vinex, Luk van Biervliet, Jaak Neyrink.
In 't Aarschotse de Holeman'sen,
de mannen van Baal, Willem de
Roover, Polleke van Hoof.
In januari 1963 kiezen we een
nieuw arr. bestuur, enkele nieuwe : Pelgrims, Segers, Desmedts,
Cools, Cuypers en Van den Driessche. Het arr. bal lukt schitterend op 9 februari en op 3 maart
1963 neemt Leuven deel aan de
E3-protestkaravaan met een paar
auto's. We zijn er weer bij als
er betoogd moet worden rond
« leder zijn waarheid », want de
VU moet ook op de TV, en om het
« Rendez-vous der Belgen »waardig voor te bereiden (31 maart
1963) laten we valse toegangskaarten drukken voor de patriotten-vergadering in de « Palladium »-zaal te Antwerpen. Een
handige jongen ontfutselt een
paar honderd neen-non aanplakbrieven
bij
ons
franskiljonse
stamhoofd Dohet en sierlijk worden deze met 'n hakenkruis overdrukt en aangeplakt op de Brusselse steenweg !
Dan de grote dag. Met een ploegje dapperen staan we tegen te
betogen in Brussel I Mark Gels
en ik moeten sprinten met de
Brusselse flikken. . Hij geraakt
op de Grote Markt op 't droge en
ik verlies mijn schoen... o edel
Belgenland I

AMNESTIEAKTIE
6 november 1958 aktie tegen minister Merchiers. In Leuven zitten er nog gevangenen. De Kerstpakettenaktie van ons komitee
« Recht en Vrijheid » met de stille werker pater Demuyt, de latere Nemrod ! Weet je nog die
nacht-van-de autobanden ! Voor
de gevangenis, op Kerstavond,
langsheen de Geldenaaksevest :
één protest-vlammenzee.
Dan de Eyskens-residentie (voorheen het Dominikanessen-klooster) volplakken I
Hugo Schiltz en Daniël Deconinck
zijn op 13 januari 1959 in de Cristal en spreken er over amnestie
en federalisme I Op 25 februari
1959 liggen, na dagen hitsige
strijd, de toegangswegen opengebroken
De rektor schorst
verschillende studenten en vader
prof
Van Himbeeck heeft de
moed om op de verboden amnestie-betoging te Lier en Aartselaar
het woord te voeren. Tersluiks
mogen wij — met zoon Jef —
zijn auto voor alles en nog wat
gebruiken . Een luxe in die tijd !
Op de Brusselse steenweg kalken we reuzegroot « Elias vrij » I
En de Fee die dit niet krachtig
vond.
schildert er <• miljaar »
achter. Sublieme wegwijzer naar
Brussel I Intussen komen dr Rinchard en Messina wèl vrij en
plakken wij maar weer briefjes.

DE LEUVENSE
« VLAAMSE » CAFE'S

Naast de Cristal kregen we « Pallieter » met Armand van Pottelberghe, 't Wit Paard, met Vik
Mertens, de « Bierkelder », later
« Klokke Roeland », « Kempenland », •< Gudrun », de « Konijnepijp », de « Breughel », de
« Engel »...
Met weemoed kan je terugdenken
aan een bont boeket namen. Later verhuisden wij met Albert
Leenders, die hertrouwd was met
Simone Hillewaere uit Brugge,
naar de « Opera » in de Bondgenotenlaan. Een prestigezaak : de
Volksunie
in de franskiljonse
« Bond ».
Te Diest « In de KloK », in Haacht
« De Wielewaal », in Tienen
« 't Vlaams Heem ». In Aarschot
« Bij Nest Sterckfs » in Erps
Kwerps « De Panne ».
Ze waren onze have waar de kansen gewikt en gewogen werden.
De toogstrategie, de achterklap
der onmacht en de valse ambities
bloeiden er even zeer als de
schone vriendschap, het overleg
en de aktie.
Een avond-rollen-tussendoor in al
die kroegen was toen ook Vlaamse Beweging. Geregeld kwam er
zo'n oprisping om « 'n echt deftig lokaal » te hebben.
De Bristol (nu afgebrand), café
Van de Weyer (aan het Leuvens
station) maar we misten er de
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BELGEÏ
, , . e r t é r.n«u-.sf..ue voos
Le Front pour \a
propose de radeven. un
gezelligheid, de « schwung
Nee, op die manier konden we
ons getto der getekenden niet
doorbreken.
In november 1963 zouden enkele
moedigen uit VVB-middens met
de eeuwige Pol Clijsters het
zelfs wagen « Huize Erasmus »
op de hoek van de Spaarstraat en
Smoldersplein te openen. « Brabantse Volkskracht » heette de
vzw, maar ja, berekenen en rekenen zijn twee. Op het laatste kon
Piet Heidbüchel er wel zijn bed
bij maken, en we waren er aan
voor ons moeite.

„VOLKSUNIE "
Kanton H A A C H T

W a a r d e Medestanders,

Wij nodigen U vriendelijk uit op de

DE « MANTEL ^^
ORGANISATIES
« Taktiek » is in de Vlaamse Beweging steeds een toverwoord
geweest. De Volksunie arr. Leuven zou zich herpakken om, naast
de « tamme Fondsen », een
Vlaamse Kring te stichten om een
breder publiek aan te pakken.
Sofie Favier hield het eerste sekretariaat aan de Ruelensvest,
prof. van Paepeghem — zo jammerlijk aan zijn eind gekomen In
zijn appartement aan het Fochplein — werd de eerste waarnemende voorzitter. Op 29 oktober
1960 gingen we met het orkest
Stan Philips scheep. Op en neer
gingen de aktiviteiten naarmate
de man- en vrouwkracht.
Eens was het 'n postzegelklub,
met Felix Temiers, dan een reisen spaarklub Pieter Goutereel,
dan leerde Lutgart de Becker
hoe mooi de vrouwen wel konden worden en zelfs brachten we
het tot een «Emiel Hullebroeck»koor dat repeteerde bij de paters
Dominikanen en dat slechts eenmaal optrad. Al haalden we reeds
op 8 mei 1959 ruim 400 mensen
bij elkaar in het toen nieuwe
VITA-zaaltje aan de Burgemeesterstraat om er het Zangfeest
voor te bereiden. Daarna zullen
we in 't piepende twee-peekaatje
van Pallieter met Tony Wouters,
de boer afrotsen met onze zangavonden. Oh, heerlijke avonden
in Bertem (met frieten en pens),
m Vossem (met een flesje bij de
pastoor) !
De jongeren zijn ondertussen met
een Blauwvoetvendel gestart op
30 april 1961. Pater Van de Walle
wenst ze 'n stevige levenstocht I
Wim Vanderheyden, de familie
Smets, de
Moreau's,
Wilfried
Kens, Fred Debruyn, de familie
Croes, waar is de tijd ?

1 e Algemene Vergadering
van de Volksunie Kanton Haacht, die zal doorgaan
op vrijdag 1 9 oktober 1 9 6 2 j t e 20 uur, namiddag
in Café ,,De Wielewaal" Wespelaarsteenweg 32, te
Haacht.
DAGORDE:
le

Kennisgeving van de niewe statuten van de Volksunie door Arrondissementsvoorzitter Mr Pelgrims.

2e

Kiezing en samenstelling van het definitief Bestuur.

3e

Allerlei.

Kandidaturen

voor

een

bestuursfunctie

18 oktober ingezonden worden aan

kunnen

tot

het adres

van

de Volksunie, Café De Wielewaal.

Met Vlaamse groeten
Namens het voorlopige Bestuur.
Segers, Albert.

In de abonnementenslag eindigt
Leuven 15e op de 17, maar
onze vergaderingen' lokken toch
volk I Pater Van de Walle en
Toon Van Overstraeten te KesselLo ; Leo Wouters, Mark Pelgrims
en Vik Anciaux te Boortmeerbeek, Arthur de Bruyne en Staf
Verrept te Leuven. We gaan Jos
De Saeger tegenspreken te Keerbergen en worden kristelijk-demokratisch afgeklopt. Ons lenteoffensief koncentreert zich rond
Landen. En maar kolporteren jongens, altijd dezelfde getrouwen !
Op 30 mei 1964 tijdens de volle
<• Neen Theo »-aktie betogen we
te Overijse voor het behoud van
de Corniche, tevergeefs. Een
stuk Belgische vlag is ons enige
trofee !
Landen is bij Brabant i.p.v. bij
Limburg en we vieren er uitbundig — maar met niet zoveel volk
— voor 't eerst de Sporenslag I
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober 1964 komen
we slechts in 2 gemeenten op :
Heverlee en Tervuren, zonder
sukses. Jef Vinex sloeg pater
Brauns aan de haak, een reeks
avonden volgen : Everberg, Kortenberg, Erps-Kwerps,
Herent,
Leuven, Kumtich, Bertem. En
steeds dezelfde mobiele brigade
die 't overal regelt I
Willy Kuijpers

Sluit aan bij de

VOLKSUNIE

U wordt verwacht.
De grote inzet in Leuven begon met de
anti-talentellingsaktle...
'n Gevulde Corsozaal in de Diestsestraat te Leuven. Waar is de tijd !
En daarnaast » de vrienden » uit het Front pour la Liberté Linguistique. Onder, een pamflet (1962) uit het kanton Haacht.

PS : Deze « Twintig Jaar Volksunie» in liet arr. Leuven is slechts
een eerste deel ; volgende week
het tweede. Het was onmogelijk
alle mensen, feiten en prestaties
te vernoemen. Deze lijnen zijn
één grote dankbaarheidshulde aan
allen die in dit « moeilijke » arrondissement vooraan stonden en
staan.
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DOSFELAKTIVITEITEN
IN BRABANT
16 januari « Gewestplannen »,
zaal Egmont te Londerreel, om
20 uur.
Inlichtingen bij de verantwoordelijke voor Brabant op volgend
adres : Hollaender B., Brusselsesteenweg 51a, 1850 Grimbergen,
"^ei. 269.27.68. Toegang gratis.
LEUVEN (Gewest)
SUKSESVOL WINTERFEEST
VVVG
Het VVVG-feest van het gewest
Leuven ging door op zondag 8 december in het gezellige Pakenhof
te Heverlee. Ondanks de onophoudelijke regen en ondanks de
grieperige toestand van een aantal leden, waren de Vlaamse gepensioneerden uit het Leuvense
in groot getal opgekomen. Versterkt door een flinke delegatie
uit de kantons Haacht en Diest.
waren de tafels rond half drie
eeeds bezet, zodat organisator
André Van Hoof op dat ogenblik
met een stralend gezicht het welkomwoord mocht uitspreken en
meteen erevoorzitter sen. Van
Haegendoren mocht aankondigen.
Deze hield dan op zijn beurt, zoals gewoonlijk, een opmerkelijke
rede, waarin hij aankloeg, dat de
datum op de eenzelvigheidskaart
meteen een hakbijl betekent, die
iemand « verplicht om oud te wor-

den ». Op een overtuigende wijze
riep spreker op om de band met
de jongeren te behouden. « Wij
mogen die band niet verbreken
door op één of andere wijze de
tijd te willen doen stilstaan »,
aldus Van Haegendoren, die eraan toevoegde « Wij moeten de
moed hebben het onderscheid te
maken tussen wat in de Vlaamse
beweging essentieel is en tussen
het bijkomstige ».
« De partijen en het land », aldus de senator « zullen met de
gepensioneerden, die thans één
op vijf van de kiezers uitmaken, rekening moeten houden ». Tot slot,
stipte spreker de noodzaak aan,
om de Vlaamse strijd eensgezind
te strijden ! Wij als gepensioneerden moeten die strijd begeleiden
met onze levenservaring », aldus
Van Haegendoren, die vervolgde
«Zodoende zullen wij kunnen zeggen, de sjouwers te zijn geweest
van de stenen ». Ik hoop dat wij
allen het geluk mogen hebben
ook de gebouwde tempel te mogen zien !
Na deze op een daverende ovatie onthaalde rede, trad het Leuvens Meisjeskoor op, o.l.v. Dhr
Symoens. Dit koor bracht op een
professionele wijze een aantal
meerstemmige en andere liedjes
naar voor. Het publiek toonde
daadwerkelijk zijn entoesiasme

door spontaan het prachtig naar
voor gebrachte « Anne-Marieke »
uit volle borst mee te zingen.
Vermelden we hier de uitstekende en originele presentatie door
het jonge meisje, waarvan we
spijtig genoeg de naam niet kennen.
Tijdens de pauze van dit muzikaal optreden kwamen St-Niklaas
en Zwarte Piet de aanwezigen begroeten en bedachten hen op sappige sinaas en andere appelen.
Vervolgens leidde Willy Somers
het VVVG-vragenspel dat gewonnen werd door Hendrik Maes uit
Korbeek-Lo, die met zijn aame
zal uitgenodigd worden op een
gezellig etentje in Berkenhof te
Molenstede, om daarna met gidsbegeleiding het oude Diest te
gaan bezoeken. Meteen was dan
de tijd gekomen om te feesten
met op de spijskaart « Vlaamse
'karbonaden » en lekkere Limburgse vlaaien ; alle opgediend door
de simpatieke dames, die zich
daarvoor belangloos hadden aangemeld. Ook een proficiat voor
het keukenpersoneel.
Vermelden we tenslotte nog de
aanwezigheid van kamerlid Willy Kuijpers, die zijn diensten ter
beschikking stelde voor ieder, die
meer wenst te weten over het
gewaarborgd minimum inkomen.
Na een gezellig danspasje to-

ASSE : De 3e dinsdag (van de pare maanden) in het V I . Soc. Centrum, van 2 0 t o t
21 u, Prieelstraat 2 .
H E K E L G E M : de 3e dinsdag (van de pare
maanden) i n Café Lindenhove, van 19 t o t
2 0 u , met fed. raadslid De Schrijver.

Volksvert. V1C ANCIAUX
ALSEMBERG : iedere I e dinsdag van de
maand, van 2 0 t o t 2 1 u, in Café De H o o r n ,
Pastoor Bosstr. 16 ( m e t prov. raadslid W .
De Saeger).
VLEZENBEEK : 3e v/oensdag van de maand,
van 2 0 u 3 0 t o t 21 u, i n De Vrede.
O V E R U S E : 4e maandag van de maand, o m
20u,
op
het gemeentehuis,
Taymasstraat,
m e t ' f e d . schepene iVl. De Broyer.
M A C H E L E N : 3e maandag van de maand,
van 21 t o t 2 2 u , b i j De Coster, Van Obberghenstraat 1 2 .
.
,o
PEUTIE : 3e maandag van de maand, van i a
tot 2 0 u , bij Couvreur, Hartenstraat 4 3 .
V I L V O O R D E : 3e maandag van de maand,
van 20 t o t 21 u, in De Gouden V o o r n .
STEENOKKERZEEL-PERK : 2e en 4e dinsdag van de maand, van 21 t o t 2 2 u . Van
Frachenlaan 4 0 (met prov. raadslid T. Pauwels).
WEZEMBEEK : 2e dinsdag van de maand,
van 2 0 t o t 2 0 u 3 0 , b i j M a t h i l d e , naast gemeentehuis (met f e d . raadslid B. Ceuppens).
BEERSEL : I e dinsdag van de maand, van
2 0 t o t 21 u, in T e i r l i n c k p l . (met f e d . schepene F. A d a n g ) .

Volksvert. Paul PEETERS
EPPEGEM : I e maandag, van 2 0 u 3 0 t o t
21 u, ten huize van Jan Loos, Drieslaan 1 6 3 .
M U I Z E N : I e maandag, van 21 t o t 2 2 u , bij
A l e x Benoit.
V I L V O O R D E : I e maandag, van 1 9 u 3 0 t o r
2 0 u , bij Erik Clerckx, Heldenplein 2 2 .
K A P E L L E N o / d BOS : elke dinsdag, van
1 8 u 3 0 t o t 2 0 u , elke zaterdag van 11 t o t
12u,
ten huize van P. Peeters, Mechelsesteenvi/eg 6 2 .
LONDERZEEL : 2é maandag, van 1 8 u 3 0 t o t
2 0 u , in St. Jozef.
M E R C H T E M : 3e maandag, van 2 0 t o t 21 u

bij Guy Smet.
W O L V E R T E M : 2e maandag, van 1 9 u 3 0
2 0 u , in St. M a r t i n u s .

tot

Volksvert. Dr. J. VALKENIERS
SCHEPDAAL : voor Schepdaal, Sint-MartensLennik, Itterbeek, Wambeek en Sint-Martens-

GENK
DIENSTBETOON
Prov. raadslid Door Vandeuren

DECEMBER
14. Buizingen : Pensenkermis, vanaf 18 u. in Don Boscokelder, Stwg naar Alsemberg.
Diest : Afdelingsbal in Hallezaal, orkest Eddie Smets.
15. Buizingen : Pensenkermis, vanaf 12 u. in Don Boscokelder, Stwg naar Alsemberg.
Leuven : Arr. bestuur.
16.
Landen : Kantonale werkgroep vergadert.
18.
Leuven : Arr. raad.
20.
Merchtem : Gezellig samenzijn met eetmaal, om 20 u.,
20.
in zaal •< Bowling-Cap ».
25. Leuven : Het arr. bestuur wenst langs deze weg alle
VU-leden en militanten van het arr. Leuven een zeer
gezellig kerstfeest.

gen de Leuvense VVVG-ers huiswaarts, sommigen met een mooie
tombolaprijs. Velen hoopten beslist reeds op het feest te Haacht
rond Pasen.
WEMMEL
DIENSTBETOON
Federatieschepen Walter Van
Mieghem p/a Vlaams Centrum
voor Sociaal Dienstbetoon, Merchtemsestwg 28, Wemmei, tel. 02/

Bodegem. Gemeentehuis te Schepdaal ( T e l . :
5 8 2 . 1 2 . 2 8 ) . Elke maandag van 1 9 u t o t 2 0 u .
Elke donderdag van l l u t o t 1 2 u .
TOLLEMBEEK : voor Tollembeek, Galmaarden en Vollezele, Bever en Sint-Pieters-Kapelle. Café « Commando », Plaats te T o l lembeek. Elke 4e dinsdag van de openbare
maanden van 1 9 u 3 0 t o t 2 0 u .
H E R F E L I N G E N : voor Herfelingen, H e i k r u i s ,
Leerbeek, Kester en H e m e . Bij Weverbergh
Roger (lokaal van de Vlaamse Z i e k e n k a s ) ,
Honingeveld 7 te Leerbeek ( 5 3 2 . 4 5 . 0 5 ) .
Elke 4e dinsdag van de onpare maanden van
20u tot 20u30.
L I E D E K E R K E : voor Liedekerke en Teralfene.
In het « Sociaal Centrum ». Elke 2e dinsdag
van de maand van 1 9 u 3 0 t o t 2 0 u .
ROOSDAAL : voor Roosdaal en B o r c h t l o m beek. Café « Bij Monsken
», K e r k p l e i n ,
Roosdaal-Pamel. Elke 2e dinsdag van de
maand van 2 0 u t o t 2 0 u 3 0 .
S I N T - K A T H E R I N A - L O M B E E K : voor Ternat
en Sint-Katherina-Lombeek. (afwisselend met
Senator M a e s ) . Café « Uilenspiegel », Kerkstraat te Sint-Katherina-Lombeek, 5 8 2 . 1 3 . 4 5 .
Op donderdag 1 4 - 1 1 - 7 4 en donderdag 9 - 1 - 7 5 ,
nadien op de 2e dinsdag van de onpare maanden van 1 9 u t o t 1 9 u 3 0 .
S I N T - K W I N T E N S - L E N N I K : (afwisselend met
Senator M a e s ) . Café « Verzekering tegen de
dorst », Kerkplein te Eizeringen. Elke 4e
dinsdag van de onpare maanden van 1 9 u t o t
19u30.

479.39.81. Elke woensdag en donderdag van 19 tot 21 u. Ziekenfonds Brabantia, elke dinsdag van
17 u. 30 tot 19 u. 30.
WINKSELE
KANT. VERGADERING
Op woensdag 11 december ging
ten huize van Armand Van Laer
in Winksele een zeer vruchtbare
vergadering door van het kanton
Leuven-Noord.

ASSE : In het « Sociaal Centrum », Prieelstraat. Elke 3e dinsdag van de maand, om
1 9 u 3 0 , met federatieschepen Jules V a n Dooren ( 4 5 2 . 6 6 . 0 2 ) .

Senator Bob MAES
DILBEEK : Elke dinsdag en donderdag van
18 t o t 2 0 u , bij M . Panis, Moeremanslaan 8 6 .
G R O O T - B I J G A A R D E N : De 4e dinsdag van
de maand, bij R. De Ridder, Brusselstraat,
van 19 t o t 2 0 u .
Z E L L I K : 4e dinsdag, van 2 0 u 3 0 t o t 2 1 u 3 0 ,
in De Zwaan.
ST.-PIETERS-LEEUW : 4e zaterdag van 11
t o t 1 2 u , bij f e d . schepene Frans Adang, Ruisbroeksesteenwe^ 1 0 9 .
QERG : 3e dinsdag, van 2 0 u t o t 2 1 u 3 0 , in
Fauna-Flora (samen met mev. V a n HeckeThiebaut).
MELSBROEK : I e donderdag, van 19 t o t
2 0 u , in Café Alcazar, Gillijnstraat 1 .
Z A V E N T E M : 3e dinsdag, van 1 9 u 3 0 t o t
2 0 u , ten huize van Bob Maes, Parklaan 1 .
Z A V E N T E M : 3e dinsdag van 1 9 u 3 0 t o t
2 0 u , len huize van Bob Maes, Parklaan 1 4 .

Senator Rob VANDEZANDE
Elke vierde maandag
OUD-HEVERLEE
tionstraat 1 .

:

café

De

Luchtbode,

Sta-

iiinsciiD

LIMBURG
BREE CKanton)
SOC. DIENSTBETOON
PROV. RAADSLID J. GABRIELS
Aan huis : Siemenstr. 28, Gerdingen-Bree, tel. 011/46.22.90, elke maandag van 17 tot 19 u.
Elke 4de zaterdag : MeeuwenEllikom-Wijshagen, in café Verdonck-Schrijvers, 9 u. 30 tot 10 u.;
Gruitrode, café Uilenspiegel, 10
u. 30 tot 11 u. ; Neerglabbeek,
Opitter, café J Kosten, 12 n. 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.

KflLCnDCR

Volksvertegenwoordiger E. RASKIN
14 december
OVERPELT van 9 u 3 0 t o t l O u : R. Geusens, Dorpsstraat 4 5 .
L O M M E L van 1 0 u 3 0 t o t H u : Mevr. De Rao, Beemdstraat 9 2 .
H E L C H T E R E N van l l u 3 0 t o t 1 2 u : Café Eden, Houthalensestwg

31.

16 december

in

h

DECEMBER
17.
Maaseik : Vergadering in aanwezigheid van volksvert.
E. Raskin.
20.
Eigenbilzen : Bestuursvergadering. Afrekening van de
lidkaarten.
31. Dilsen : Algemene ledenvergadering.

ontvangt aan huis iedere voormiddag van 8 u. 30 tot 9 u. 30, Bresserstr. 18, Genk, tel. 35.27.08.
ST-TRUIDEN
DIENSTBETOON
Uroaan Driljeux ontvangt elke
avond aan huis van 19 tot 20 u.,
Terbiestwg 25A.

E I G E N B I L Z E N van 1 9 u 3 0 t o t 21 u : Ursulastraat 1 .
2 1 december
_.., *
._,
M A A S M E C H E L E N van 9u t o t 1 0 u 3 0 : Café A t l a n t a , Rijksweg 1 5 4 .
T O N G E R E N van l O u t o t 1 0 u 3 0 : P. Jorissen, Blaasmolenstraat 1 3 .
BORGLOON van l l u t o t 11 u 3 0 : St. W i j n a n t s , Graeth. 1 .
HOESELT van 1 2 u t o t 1 2 u 3 0 : Café ABC, Tongerse Baan 3 .

2 3 december
E I G E N B I L Z E N van 1 9 u 3 0 t o t 21 u : Ursulastraat 1 .

Senator J.R. VANDEKERCKHOVE
T6 december
K I N R O O I van 1 9 u t o t 2 0 u : Provincieraadslid T. Schoofs, D o r p .

20 december
GENK van 1 8 u l o t

19u : Schaapsdries

29.

het funktioneel kombinatiemeubel in eigentüds^
nuttige, esthetisclie vorm.
Onze

studiedtenst
lost

uw
woonproblem
gratis op

DOSFELINSTITUUT
ARRONDISSEMENTEN HASSELT EN TONGEREN-MAASEIK

« VOORBEREIDING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN '76 »
14 - 15 december
plaats : Zaal Centrum, Holiandsveld 32, Hasselt.
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Tumhoutsebanf 102-104 • BORGERHOUT - Tel. 36.40.86
Begiinestraat 39-41 - ANTWERPEN - Tol. 3347.24 -^ Ter Heydelaan 55-57 - DEURNE - Tel. 24.25.23
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BOTTELARE
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdag : elke laatste zaterdag
van de maand van 16 tot 17 u.
ten huize van I. De Geyter, Kon.
Astridlaan 19 (091/62.64.07).
DENDERMONDE-WETTERENZELE
ZIEKENFONDS FLANDRIA - VL.
ZIEKENFONDS SCHELDE-DENDERDURME
Bij de jaarwisseling beschikt
het arr. Dendermonde over een
eigen ziekenfonds. Administratief
samenwerkend, voorlopig,
met
Flandria treden we naar buiten
onder de naam Vlaams Ziekenfonds
Schelde-Dender-Durme,
aangesloten bij de Vereniging
van VI. Ziekenfondsen. Aan het
bestuur : dr Van Boxelaer (Wichelen), burgemeester Geurinck
(Zele), advokaat Keldermans (Buggenhout), dhr De Bruycker (Wetteren-ten-Ede), dhr Goubert (StGillis).
Die mensen staan open voor
alle suggesties. Oude koeien laten we best in de gracht, maar
jonge vaarzen worden verwacht.
We krijgen bredere armslag en
grotere mogelijkheden. Aan ons
te bewijzen dat we het aankunnen.
DRONGEN
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdagen : dinsdag van 9 tot 12
u. en vrijdag van 17 tot 20 u.
Baarledorpstr. 13 (091/82.69.13).
EEKLO
IN MEMORIAM
Op 29 oktober j l . overleed onze
vriend Eric De Latter. Eric was een
echte Vlaamse zoon, en van het
eerste uur lid van VU-Eeklo. Gelijk waar of wanneer stond hij in
de bres. Vele vonden dan ook bij
hem de nodige steun en bezieling.
Helaas, véél te vroeg is onze
vriend ons ontvallen. Wij vergeten
zijn schalkse grappen, zijn werkkracht en kameraadschapszin niet.
Eric, uw plaats is leeg, doch
steeds zal uw naam aan de VUafdeling Eekio verbonden blijven.
INFO
Eindelijk. Ons blad is er I Solonummer 1 Is van de pers. Eeklonaren, wij hopen dat onze •• Info »
u bevalt. Wilt u graag meewerken ? Geef dan graag alle interessante onderwerpen door aan
onze voorzitter of aan het sekretariaat (schandaaltjes zijn welkom I). Ook uw steun wordt graag
aanvaard. Noteer : PR 148089,
Kredietbank EekIo, vermeld hierbij : Volksunie « Info » Eeklo.
ABONNEMENTEN « WIJ .
Wij rekenen erop dat alle geabbonneerde leden op « Wij » in
de loop 74-75 ten minste één abonnee bij werven.
EREMBODEGEM-Centrum
ERIK ARIJS : VEEL GELUK IN
ZUID-AFRIKA
In Erembodegem heeft Erik
Arijs aan de burgemeester zijn
ontslag aangeboden als gemeenteraadslid. Hiermee verliest de
raad, en de VU-fraktie in het bijzonder, één van haar meest waardevolle elementen. Bij de verkie-

zingen van 1970 vertegenwoordigde Erik, toen nog student aan de
Rijksuniversiteit te Gent, de jeugd
op de gemeentelijke VU-lijst. Gesteund door de jeugd, bekende figuur in de sportmiddens van Erembodegem, en het vertrouwen genietend van de Vlaamse nationalisten, behaalde Erik
heelwat
stemmen achter zijn naam. Niet
voldoende echter om verkozen te
zijn. In 1972, na het ontslag van
Albert De Kerpel, kwam Erik dan
toch in de gemeenteraad. Als
jongste raadslid, zowel qua ervaring als leeftijd, viel het Erik toch
niet moeilijk zich onmiddellijk te
doen aanvaarden. Zijn open karakter, breeddenkendheid en zijn gedegen en goed voorbereide tussenkomsten bezorgden hem alvast
de waardering van vriend en van
tegenstander. Nu heeft Erik echter besloten Vlaanderen te verlaten, en nieuwe horizonten te gaan
verkennen in het verre Zuid-Afrika. Wij danken u, Erik, voor wat
u presteerde in onze partij, in
onze afdeling. Onze beste wensen
voor een mooie toekomst vergezellen u, maar diep in ons leeft
toch de hoop dat het geen afscheid maar een « tot weerziens »
moge worden.
GENT
BOERENHULP
Zaterdag 7 december vertrokken we met een flinke groep
« zware » mannen naar Zomergem, waar we dan de rest van de
dag « maïsverwerkend » doorbrachten. Mon en Luus torsten
enorme
hoeveelheden
halmen,
Karel verzorgde de machine, Tino
en Fonty en jongeheer Roegiers
brachten
een familiehulp, de
« keeper » en Jean Pierre toonden
dat VK-Roeland ook buiten het
voetbalveld het beste beentje kan
voorzetten, Jacques zakte slechts
één keer onwrikbaar in de modder. Dirk had spijt dat hij de maïs
voor de liften moest verlaten. Herwig toonde zich zijn vader waardig, Ward was onvermoeibaar als
senior van de groep, en Huguette
nam ook foto's. We werkten allen
onder de bemoedigende begeleiding van André Martens, waarvan we de familie toch hartelijk
moeten danken voor het gulle
onthaal achteraf.
SINTERKLAASFEEST
Voor het overtalrijk bijgewoonde Sinterklaasfeest van zondag 8
december danken we in naam van
de vele gelukkige kinderen Lieske
\/an Campenhout voor het lange
i/oorbereidende werk !
VVVG
Ziekenfonds Flandria, K. Karelstr. 80. Ver. VI. Gepensioneerden.
De Derde Jeugd gaat op reis.
10 dagen te Bramberg, Tirol.
Sneeuw, wandelen, uitstappen,
gezelligheid van vrijdag 17 tot zon.
dag 26 januari. Treinreis. Slaapwagens. Alles inbegrepen. 6.500
fr. Voor leden en mogelijke leden.
HEUSDEN-DESTELBERGEN
TAK-BETOGING
Volksunie
Heusden-Destelbergen beantwoordt de oproep van

DicnscBccoon
Senator M. COPPIETERS
Eerste zaterdag van de maand
B U G G E N H O U T o m 1 4 u : b i j dhr. Keldermans, Kasteelstraat 1 8 6 .
LEBBEKE
:
op
telefonische
afspraak
:
21.38.89.
W I E Z E - DENDERBELLE o m 1 6 u : Café
Centrum.
DENDERMONDE
om 1 7 u : Café Scaldis,
Brusselsestraat.
Tweede zaterdag van de maand
W E T T E R E N om 1 4 u : Vlaams Huis
Da
Klokke.
S C H O O N A A R D E om 15u : Café M i k e n e .
O V E R M E R E om 16u : café Den H o o r n .
ZELE om 17u : Vlaams Huis Pallieter.
Derde zaterdag van de maand
H A M M E om 1 5 u : Spinnershof.
D E N D E R M O N D E om 1 6 u : Café Scaldis.
GREMBERGEN om 17u : Sekretariaat.
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het Taalaktiekomitee, en zal mee
opstappen in de betoging BrusselSchaarbeek op zondag 15 december te 11 u. Wie mee wil, schrijft
onmiddellijk in bij gemeenteraadslid Koen Van Meenen uit Heusden ,tel. 30.73.88. Wij vertrekken
te Heusden aan het gemeentehuis
om 9 u .15. De Takbussen vertrekken aan het St-Pietersstation te
9 u. 45 stipt. De VU-afd. HeusdenDestelbergen doet daarbij een oproep aan allen, die in de « Halleluja-processie » de slogan « Mars
op Brussel » riepen, ditmaal de
daad bij het woord te voegen. Er
wordt verzameld te Brussel om
10 u. 45 aan de Arduinkaai, achter
de KVS.
LEDENHERNIEUWING
In de loop van de maand december zullen onze bestuursleden bij
al onze leden even aankloppen,
met de nieuwe lidkaarten voor
1975.
MERELBEKE
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdagen : elke dinsdag en vrijdag van 14 tot 16 u. 30. Hundelgemsestwg 359 (091/30.79.09).
SOC. DIENSTBETOON
Prov. raadslid Georges Van Gijsegem : ten huize, Gaversestwg
335, elke dinsdag van 20 tot 21
u. Tel. 30.78.99.
Gemeenteraadslid Robert Gijselinck : elke dinsdag van 19 tot
21 u. en na tel. afspraak. Tel.
30.87.43.
Gemeenteraadslid
Paul
Martens : Bergstr. 21, elke zaterdag
van 10 tot 12 u. en na tel. afspraak
Tel. 30.89.11.
KOO-afgev. Paul De Corte :
Kloosterstr. 79, alle werkdagen
na 19 u.

14.

Aalst
Tura.

19.

Gent : Wijkomitees « Wij-Vrouwen », gespreksavond
over werkloosheid onder leiding van het Dosfelinstituut.
Inleider : Walter Ronsse. Om 20 u. in het Huis Roeland.

21.

Moorsel : Kerstfeest om 14 u. 30 in zaal Breughel, Dorp.

AALST (Arr.)

PROTEST TEGEN MICHEL-FUZIES
Met verbijstering heeft de Volksunie van het arr. Aalst kennis genomen
van het fuzie-ontwerp van de minister van Binnenlandse Zaken betreffende de provincie Oost-Vlaanderen. In dit ontwerp worden de gemeenten van het arr. Aalst gehergroepeerd tot amper enkele nieuwe eenheden.
Met verontwaardiging stellen wij vast dat in dit ontwerp omzeggens
geen rekening wordt gehouden met de bestaande adviezen van verschillende gemeentebesturen, noch met de strekking tot uiting gekomen tijdens de besprekingen die de politieke partijen van het arrondissement aan dit probleem gewijd hebben.
De Volksunie van het arr. Aalst vraagt zich tevergeefs af waar de demokratische besluitvorming in heel deze aangelegenheid enige rol heeft
gespeeld en op grond van wat de minister van Binnenlandse Zaken gemeend heeft een ontwerp te moeten publiceren dat slechts de mening
weergeeft van een uiterst kleine minderheid van de betrokken bevolking en dat door de overgrote meerderheid in het arrondissement radikaal zal verworpen worden.
De Volksunie van het arr. Aalst kan in geen geval akkoord gaan met
een ontwerp dat het grondgebied van het arr. Aalst opdeelt in een
klein aantal mini-gewesten waarin elk gemeente-gevoel zal ontbreken
en waarin de kloof tussen kiezers en verkozenen onoverbrugbaar zal
worden.
De Volksunie van het arr. Aalst zal verder blijven ijveren voor fuzieeenheden met menselijk afmetingen en roept iedereen op het ontwerp
van de minister van Binnenlandse Zaken met alle ter beschikking staande middelen krachtdadig te bestrijden.

MELLE
ZITDAGEN
Gemeenteraadslid
Julien
De
Sutter : Kardinaal Mercierlaan 1,
Melle-Vogelhoek, ontvangt elke
dinsdag van 20 tot 22 u.
KOO-afgev. Godelieve Van Loo:
'Driesstr. 61 te Melle-Centrum
ontvangt alle dagen.

AZAERT
Brabantdam 142 GENT —

ZOTTEGEM
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdag : Elke woensdag van 17
tot 18 u. ten kantore van dhr. W.
Michiels, Hospitaalstr. 87 (091/
60.20.65).

Vierde zaterdag van de maand
W E T T E R E N o m 14u : Vlaams Huis
De
Klokke.
SCHELLEBELLE - W I C H E L E N : o m 1 5 u .
SCHOONAARDE om 16u : Mikene.
ZELE om 1 7 u : Vlaams Huls Pallieter.

Volksvert. G. DE KEGEL-MARTENS
ledere laatste zaterdag van de maand
GERAARDSBERGEN van 10 t o t 12u : Postkoets, M a r k t .
Eerste zaterdag van de maand
O K E G E M van 10 t o t l l u : Zaal Rio, Kouterbaan.
MEERBEKE van l l u tot 12u : Frans Tielemans, Kapellestraat 1 5 .
D E N D E R W I N D E K E van 13u t o t 14u : Jan
W i l l e m s , Stvi/g op Ninove 5 4 .

ERTVELDE van 1 8 u t o t
marre, Hoogstraat 1 4 A .

Tel. 25.42.83

DE MEEST COMPLETE ZAAK VOOR
BETERE HERENKLEDING
VERHURING CEREMONIEKLEDING
MAATKLEDING
CONFECTIE
' CHEMISERIE

MEDEGEDEELD
VLAAMS VERBOND VOOR
GEPENSIONEERDEN
Op maandag 23 december richt
het VVVG-St-Niklaas een grootscheeps kerstfeest in. Het feest
heeft plaats in ons lokaal « De
Spiegel », Stationsstr. Het feest
begint om 17 u. stipt met gezellig
samenzijn, muziek en zang. Te
18 u. kerstbanket met fijne menu.
Na het feestmaal grote tombola
met weerom waardevolle prijzen.
Het kerstfeest zal verder opgeluisterd worden 'door een vermaard orkest om daarna uitgenodigd te worden tot den dans.

W A A R S C H O O T van 1 4 u t o t I S u i b i j F. Van
Holderbeke, Nijverheidsstraat.

Arr. bal om 21 u. 30 in Keizershallen met Will

•
•
•
•
•
•
•

19u

: bij

F. Del«-

POLLARE van 14 tot 15u : Herman De Kegel, Dorpsstraat 3 3 .
APPELTERRE van 1 5 u t o t 16u : Roger Van
Oudenhove, Eichemstraat 2 4 .
OUTER van 1 6 u tot 1 7 u : Alfons De Clercq,
Aardeweg 7 0 .
Derde dinsdag van de maand
KERKSKEN van 19u tot 2 0 u
Kegel, Berg 1 4 0 .
Tweede zaterdag van de maand

:

Ward

AALST van 1 0 u 3 0 tot l l u B O
IJzer, Vlaanderenstraat.
ledere zondagvoormiddag
N I N O V E : Leopoldlaan 8 6 .

: Cafi

Da

Den

Volksvert. P. VAN GREMBERGEN
Eerste zaterdag van de maand
M I D D E L B U R G van 9u tot l O u : Café Da
Prins, Dorp.
A D E G E M van l O u tot l l u : Gemeentehuis.
EEKLO van l l u tot 1 2 u : Middenstandhuis,
Markt.

KOSTUUMS
SPORTVESTEN
BROEKEN
MANTELS
REGENMANTELS
PULLS
HEMDEN

Tweede zaterdag van da maand
W A T E R V L I E T van 9u tot l O u : Zaal Scala,
Dorp.
KAPRIJKE van l O u tot l l u : blJ D. Coppajans.
ERTVELDE van l l u tot 12u : Emile Hüllebroeckstraat 1 4 .
Derde zaterdag van de maand
E V E R G E M van 9u tot l O u : bij D. Notteboom, Stationstraat.
S L E I D I N G E van l O u tot l l u : bij R. Van
Hoorebeke, Dorp.
ASSENEDE van l l u tot 12u : café Diederiks,
Diederiksplein.
Vierde zaterdag van de maand
W A C H T E B E K E van l l u tot 12u : bij Mark
Herreman, Isegem.
Eerste maandag van de maand
OOSTEEKLO van I S u tot 19u : bij Jules
Criel, Dorp.
Tweede maandag van de maand
ERTVELDE van 18u tot 19u : Café RItz,
Lindenlaan.
Vierde maandag van de maand
ERTVELDE van 17u tot 18u : Emlle Hullebroekstraat 14.

WIJ IS

WIJ IM D^ l/OLK9UMI€
DE GASTHEER VAN SIRE
Enkele weken terug bracht ons
vorstenpaar
een
bezoek
aan
Oudenaarde. Alle kranten hebben
er plichtsgetrouw
uitvoerig aandacht aan besteed. Voor het
Strikte privé-bezoek dat hij voordien aan het kasteel van Leeuwergem bracht, hadden slechts
een paar regionale
weekbladen
enige aandacht.
Men kent dat enig mooie kasteel
van Leeuwergem met zijn merkwaardig park. Minder bekend is
de adellijke kasteelheer, gespro-

ten uit een geslacht dat reeds
lang vóór Woeste een rol speelde in het politieke leven van het
arrondissement
Aalst.
De man was sinds 1944 burgemeester van Elene. Hij trouwde
met een fransoos
madammeke
dat er in al die jaren slechts een
mondjevol boerenvloms heeft bijgeleerd. De man verdeelde jarenlang zijn tijd tussen het burgemeestersambt,
de fruitteelt
en
adellijke
vrijetijdsbesteding
zoals de jacht. Madame droeg bij
tot de kulturele vorming van de
dorpelingen, o.m. door het orga-

TAK-BET0GIN6 TE SCHAARBEEK
OP ZONDAG 15 DECEMBER 1974
Verzamelen aan de KVS, parking Arduinkaai, om 11 uur.
Gewestelijke verzamelplaatsen en Kontaktadressen :
Oostende : station 8.50 uur - Jef De Busschere, ZwaluwenStraat 35 - 059/70.61.16.
Roeselare : station 8.50 uur - Gaston Verraest, Ommegangstraat 4.
Kortrijk : station 9 uur - Herman Roeland, Kloosterstraat 80,
Marke - 056/22.07.73.
West-Vlaanderen sluit aan te :
GENT : St Pietersstation, 9.50 u. - Plet De Pauw - 091/21.32.06.
AALST : station, om 10.20 uur - Alex Colen, Bauwensplein 7,
Aalst ; 053/70.01.41 ; Rudy De Crom, Broekstraat 49, Welle.
ANTWERPEN : E. en G. Bogaerts, Mechelse stwg 202, Kontich - 031/57.46.93.
ST NIKLAAS : Guido Pauwels, Sportstraat 11, Waasmunster 052/47.84.16.
MECHELEN : Hugo De Ruysscher, Leegheid 9, Mechelen, of
Ludo Segers, St Amandsstwg 6, Bornem, 031/89.15.77.
LIMBURG : Edmond Rubens, Korenstr. 4, Bilzen - 011/41.10.02
BRABANT : met « man en macht » verzamelen om 11 uur,
aan de KVS !
(medegedeeld)

niseren van busreizen naar de
catchvoorstellingen
in het Koliseum te Gent. Vóór enkele jaren
trok de kasteelbewoner als kok
mee met de Belgische Zuidpoolexpeditie. Aan de vooravond van
zijn afreis hadden de pachters
de zachte wenk gekregen -met
een bus mee te rijden naar Antwerpen, om de baron uitgeleide
te doen. En terwijl de volgende
middag, de boeren, lichtjes onder invloed, aan de kade stonden
te wuiven, richtte hun kasteelheer tot hen deze laatste, gevleugelde woorden » Past goed op
mijn wijf I '.
Op het einde van de jaren zestig
begonnen fusiegeruchten de ronde te doen. Prompt organiseerde
de burgemeester een volksraadpleging, onder het motto « Handen af van Elene -. Ondanks het
overweldigend sukses, werd het
niettemin
toch een fusie. Wie
gedacht had dat 's barons politieke rol hiermee
was uitgespeeld, was er aan voor zijn
moeite. De CVP — wie anders,
dacht je — zette hem op de
lijst. En madame la baronne ging
letterlijk de boer op.
In de nederige
huisjes van
groot-Zottegem
kwam ze aankloppen met de vraag « 't is kij
de bol van mijne man zwart
maak ». Hef M f e nog ook, verdomme. De baron kreeg een heel
behoorlijk
aantal stemmen. De
CVP maakte hem schepen van
het gezin. Dat ging wel, tot er
een gezinsraad moest
geïnstalleerd worden. De burgemeester
moest zelf de toespraak houden.
Over dat schepenkollege
van
Zottegem zijn er overigens dolle
verhalen te vertellen.
Een willen we er de lezer niet onthouden. Op een herfstdag in 1971

BRUGGE-TORHOUT
DIENSTBETOON P. LEYS
14 december te Zedelgem van
10 tot 10 u. 45 bij V. Vierstraete,
Kuilputstr. 82.
24 december te Beernem St
Joris van 19 tot 20 u. bij E. Vromman,
Beernemsestwg 46 te StJoris-ten-Distel.
Elke 1ste en 3de zaterdag van
11 tot 12 u., Beydelhof, J. Suvéestr., Brugge.
DIENSTBETOON N. MOLLET
28 december te Oostkamp van
10 tot 11 u.. Lege Weg 169.
GISTEL
GEBOORTE
Bij Fernand Vanhee en Katelij-

ne Schreel kwam een dochter
Sara op 26 november. Van harte
proficiat.
IZEGEIVI
VLAAMS ZIEKENFONDS
. WEST-FLANDRIA .
Uw
vertegenwoordiger
voor
Izegem
mevr. L. DecoopmanVanasche. Bureel : Gentsestr. 18,
Izegem, tel. 051/333.37.
Alle
werkdagen open van 14 tot 17 u.
Vlamingen sluit massaal aan bij
het Vlaamse ziekenfonds.
LEFFINGE-SPERMALIE
OVERLIJDEN
Op 11 november II. werd onze
goede vriend Jozef Boedt ten grave gedragen. Jef was een minzaam en eenvoudig man. Onze
afdeling verliest in hem een trouw
lid. Aan mevr. Boedt onze innige
medevoelens. Jef wij vergeten
u niet.

DKnscBecoon
Volksvert. E. VANSTEENKISTE
A R R . V E U R N E - D I K S M U I D E - OOSTENDE:
Vlaamse soldatendienst c I k dien », Van Iseghemlaan 6, Oostende (alle inlichtingen m.b.t.
problemen b i j het leger, m i l i t i e e n z . . . ) .
Elke maandag op afspraak.
(059/70.95.48).
Eerste zaterdag van de maand
V E U R N E om 9u : De Beurs, M a r k t .
D I K S M U I D E om l O u : Vlaams Huis, IJzerlaan.
H O U T H U L S T om 1 2 u : De Speie-Lusthof,
Staatsbaan.
K O E K E L A R E om 1 2 u 3 0 : Hertog van A r e n berg, Moerestraat.
I C H T E G E M om 1 3 u 3 0 : Engelstraat 1 0 , b i j
Mevr. L. Dekeyser.
Derde zaterdag van de maand
W E S T E N D E om 9u : Casino, Essex Scottishlaan.
M I D D E L K E R K E om l O u : W e r e D i , de Smet
de Nayerlaan.
E E R N E G E M o m 11 u : Riva Venus, A a r t r i j k e straat.
DE H A A N om l l u S O : De Torre Gasthof,
Mevr. Irma Vanhaecke.
V L I S S E G E M om 12u : b i j Irena Vanhaecke,
Kerkstraat ( d o r p ) .
BREDENE o m 1 2 u 3 0 : D r i f t w e g 5 9 , b i j Kam.
Haeck.

WIJ 16

OOSTENDE ( V u u r t o r e n )
Voorhavelaan 2 0 .

IVIOERKERKE
DIENSTBETOON J. DEROOSE
Elke 3de zondag van 10 tot 11
u .bij J. Debbaut, Hoornstr. 41.

13u

Romy,

Senator VAN IN
T O R H O U T : 1ste zaterdag van de maand,
tussen 9 u 3 0 en 1 0 u 3 0 , ten huize van gemeenteraadslid P. Vlieghe, apoteker, Hofstraat.
BRUGGE : elke 2de en 4de zaterdag van
1 1 u t o t 1 2 u , in Breydelhof, J. Suveestraat.
2 5 december
D U Z E L E van 2 0 u t o t 2 1 u : Café De Drie
Zwanen,

Senator Frans BLANQUAERT
l E P E R : elke eerste zaterdag van de maand,
van 1 1 u 3 0 t o t 1 2 u 3 0 , in café « R e m b r a n d t » ,
Menenstraat 4 6 ( 0 5 7 / 2 0 . 3 2 . 9 7 ) .
P O P E R I N G E : elke eerste zaterdag van de
maand, tussen l O u en 1 1 u .
2 1 december
lEPER van 1 1 u 3 0 t o t 1 2 u 3 0 : Rembrandt,
Menenstraat 4 6 .

23 december
K O R T R I J K van 1 8 u 3 0 t o t 2 0 u : « 1 3 0 2 >,
Burg. A u g . Reynaertstraat 9 .
K U U R N E van 2 0 u 3 0 t o t 2 2 u : « De Cirkel »,
Harelbeeksestraat 4 0 .

Volksvert. L. VANSTEENKISTE
1 8 december
M E N E N van 1 8 u t o t 1 9 u : De Beiaard, K o r t rijksestraat.

Men begrijpt
eens moest
Leeuwergem.
1974.

dat Sire dringend
gaan lunchen
in
In Vlaanderen. In

DOSFELINSTITUUT
« VERNEDERLANDSING VAN HET BEDRIJFSLEVEN »
Wegens onvoorziene omstandigheden moesten wij het kollokwium « Vernederlandsing van het bedrijfsleven » uitstellen
tot het voorjaar 1975.
Als nieuwe datum kozen wij : ZATERDAG 15 FEBRUARI 1975.
Plaats : Vormingscentrum Kasteel Van Ham ; De Maillelaan
2, Steenokkerzeel.
Begin : 10.00 uur.
Einde : omstreeks 17.00 uur.
Inschrijvingen : kunnen gebeuren door storting van de bijdrage van 200 fr. (met inbegrip van middagmaal en dokumentatiemap) op rekening nr. 430.0835551-81 van het Dosfelinstituut te 1000 Brussel met vermelding van « kollokwium
vernederlandsing bedrijfsleven •.
De inschrijvingen dienen te gebeuren vóór 10 februari 1975.

AANWERVING
Het Dosfelinstituut werft 2 steno-daktilo's (A6-A2) aan. Maksimum leeftijd : 25 jaar. Inlichtingen : nr 02/219.12.02, vragen
naar Walter Augusteynen.

DECEMBER
14.
Oostende-Stene : Afdelingsbal.
20.
Ettelgem : Avondfeest.
21.
Koekelare-Leke : Afdelingsbal.

GEBOORTEN
Onze gelukwensen gaan deze
keer naar André DroogenbroodJanssens met hun flinke zoon
Mario alsook Jan Defurme-Van
Ghelewe met een dochter Dagmar.
BAL
Ons bal is deze keer weer een
reuzesukses geweest. Studio Classic onder leiding van Gerard Despodt was weer op zijn best. Wij
verwachten Gerard eerlang in onze rangen.
HALLE
Onze afdeling was weer alleen
te Halle. CVP, BSP, PVV en Davidsfonds zonden hun kat. Wij
hadden toch de BSP verwacht met
hun nieuw en dinamisch bestuur
op kop.

om

In Zottegem vertellen ze dat de
CVP de baron in 1976 voor het
burgemeesterschap
zal voordragen. In 1971 en in 1974 hebben
ze hem op de Senaatslijst gezet
in Aalst-Oudenaarde. En een zekere Jan Verroken heeft aan alle
kiezers een briefje gestuurd om
ze aan te zetten toch zeker voor
die lijst te stemmen.
Omwille
van de noodzakelijke dam tegen
de verfransing, tegen de lijst van
PVV-er Cuvelier.

;^L€nD€R

WEST-VLAANDEREN
BLANKENBERGE
DIENSTBETOON
Gemeenteraadslid Jef Fryns, de
Smet de Nayerlaan 78, tel. 050/
41.22.39 of KOO-lid H. Van Ryssel,
Boudewijnl. 25, tel. 050/41.12.01.

hadden de vroede heren het gemeentepark gesloten en er een
privé-jachtpartijtje
georganiseerd.
Een paar dagen later was er gemeenteraad. VU-man Van Leemputten interpelleerde
er over de
sabotage van de
gemeentelijke
biblioteek. Toen een ander oppositie-lid vroeg of de
biblioteek
misschien
verwaarloosd
werd
omdat de heren moesten gaan
jagen ,riep de baron . « G e zegt
dat omdat ge jaloers zijt. Maar ik
heb iets voor u meegebracht ».
En voor de verblufte
raadsleden konden antwoorden, hadden
ze elk een konijntje kado gekregen.

NI EU WIVI UNSTER
DIENSTBETOON J. FREYNS
ledere derde zondag van 11 tot
12 u. in café Gemeentehuis.
OOSTENDE-VUURTOREN
FEESTELIJKE OPENING
Vrijdag 29 november was een
hoogdag voor onze afdeling. Die
dag immers kon de VU-afdeling
Oostende-Vuurtoren een « Vlaams
Huis » openen. Het was ons gemeenteraadslid, tevens fraktievoorzitter der Oostendse VU, Jef
Nagels die onder enorme belangstelling het zwart-gele lint mocht
doorknippen. Hij hield een korte
kernachtige toespraak, wierp een
bloemetje en deelde een prikje
Uit. Ons nieuwbakken KOO-lid
mevr. Vanhoutte mocht uit zijn
handen ook een klein presentje

Volksvert. L. VANSTEENKISTE
1 6 december
K O R T R I J K van 1 8 u 3 0 t o t 2 0 u : « 1 3 0 2 »,
Burg. A u g . Renaertstraat 9 .
K U U R N E van 2 0 u 3 0 t o t 2 2 u : « De Cirkel >,

Senator F. BLANCQUAERT
1 4 december
I N C O O I G E M van 1 6 u t o t 1 7 u : Zaal « Streuvels », St. Antoniusstraat.
W A R E G E M van 1 8 u 3 0 t o t 1 9 u 3 0 : « Stad i u m », Wevelgemstraat.
1 6 december
K O R T R I J K van 1 7 u 3 0 t o t 1 9 u : « 1 3 0 2 • ,
B. Reynaertstraat 9 .
W E V E L G E M van 2 0 u t o t 2 1 u : Vredestr. 1 0 .

Volksvert. J. VANDEIMEULEBROUCKE
A a n huis : elke maandag op afspraak : A n j e lierenlaan
25,
8400
Oostende
Tel.
(059)80.04.28.
Eerste maandag van de maand
S P E R M A L I E 1 8 u : < Sportvriend >, Diksmuidestraat 1 5 , Slijpe.
LEFFINGE 1 8 u 4 5 : < Bierhuis >, V a a r t d i j k
Zuid, 34.
E T T E L G E M 1 9 u 3 0 : . De Bagge », Dorpsstraat 3 0 .

ontvangen. Na het min of meer
officiële gedeelte konden de ingeschrevenen zich te goed doen
aan frietjes met mosselen. En of
het gesmaakt heeft ! We zijn inderdaad ook een volk van Breugel;
want de 52 ingeschreven eters
deden niet minder dan 50 kg friet,
75 kg mosselen en 4 grote bruine
broden smelten als sneeuw voor
de zon. Na de smulpartij vonden
toch nog velen de moed voor een
danspasje, terwijl de tombola op
de pitjesbak in volle aktie verliep.
Voor de uitbaters, dhr en mevr.
Roland Buyse-Florijn, en voor het
wakkere afdelingsbestuur was het
een ware feestdag. We hopen nog
lang gebruik te kunnen maken
van ons • Vlaams Huis ». Alle
aanwezigen en allen die aan die
daq meewerkten worden zeer hartelijk bedankt voor hun hulp en
steun.

Eerste zaterdag van de maand
DE P A N N E om 9 u 3 0 ; Helvetia, Kerkstr. 3 2 .
W E S T E N D E o m 1 0 u 3 0 : Casino, Essex Scottishlaan.
M I D D E L K E R K E om 11 u i 5 : W e r e D i , De
Smet De Naeyerlaan.
DE H A A N om 1 2 u 1 5 : « De T o r r e », T r a m halte.
Derde zaterdag van de maand
V E U R N E o m 9 u : De Beurs, M a r k t .
D I K S M U I D E om l O u : Vlaams Huis, IJzerlaan 8 3 .
M E R K E M - W O U M E N om 11u : Nieuw W o u men.
Dorp 7 7 , W o u m e n .
K O R T E M A R K om 1 2 u : De Speie, Staatsbaan
71.
K O E K E L A R E o m 1 2 u 3 0 : Hertog van A r e n berg.
I C H T E G E M om 1 2 u 3 0 : De Engel.
G I S T E L o m 1 5 u : K a n t o o r Zwaenepoel, Stationstraat 2 A .
Derde zondag van de maand
N I E U W P O O R T o m 9 u : W i l l y Devriendt, Recollettenstraat 6 6 .
A L V E R I N G E M o m l O u : ' t V l i e r h o f , Dorpplaats.
L O om 11 u : R. Ascrawat, Weststraat 7 .
G I J V E R I N K H O V E om 1 1 u 4 5 : Drie Ridders,
Weegschede 1 , Leisele.

14 DECEMBER 1974
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SCXMN. L€I/€M
De problematiek werd onlangs opnieuw
aktueel, naar aanleiding van een vonnis
van de Rechtbank van 1ste aanleg van
Leuven, op 4 juni 1974 uitgesproken.

UITVINDINGEN
VAN EEN WERKNEMER

KORTE GESCHIEDENIS VAN DE FEITEN
Een verkoopsdirekteur, doet buiten de
diensturen, buiten de lokalen van zijn
werkgever, zonder enige intellektuele of
materiële hulp van deze en zonder enig
verband met zijn funktie, een uitvinding
die toevalligerwijze wel in de onderneming produktief kan gemaakt worden en
de afzetmogelijkheden vergroten.
De - verkoopsdirekteur heeft echter bij
zijn aanwerving een arbeidsovereenkomst
ondertekend, waarin hij afstand doet van
alle rechten op uitvindingen, die hij gedurende de loop van zijn kontrakt zou
doen.
De werkgever beroept zich derhalve op
deze afstand van eigendomsrechten, om
zonder enige vorm van vergoeding aan
de uitvinder patent te nemen op de uitvinding en ze in de onderneming aan te
wenden voor produktie.
De vraag stelt zich hier of het om een
persoonlijke uitvinding gaat, totaal onafhankelijk van de onderneming, dan wel
of de uitvinding rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de dienstbetrekking en dus de werkgever toebehoort.

De bedlende is niet altijd zomaar het tikslaafje, de cijferaar of de gladde verkoper, waarvoor hij gekend Is. De werkman
werkt « teoretisch » althans, met zijn
handen aan de uitvoering van welbepaalde opdrachten. Maar zowel bij de bediende als bij de werkman worden soms interessante Ideeën geboren, die door en
voor hun dagelijks werk belangrijk kunnen zijn, omdat zij het werk verlichten of
aangenamei maken. Wanneer zij daarenboven de produktle van de werkgever opvoeren, zal deze de Idee met een premie
belonen, niet steeds In verhouding tot de
winst ervan.
Een stap verder nog staat de werknemer
die omwille van de hem opgelegde taak
of gewoonweg als hobby nieuwe produkten of produktiemiddelen ontdekt, die
een nieuw afzetgebied of een ekspansie
van de onderneming kunnen teweeg brengen. Wanneer deze uitvindingen tot stand
komen omdat de werknemer daartoe speciaal werd aangeworven en in de research-afdeling van de onderneming tewerk gesteld wordt, komt dit als een bijna vanzelfsprekend feit voor. Maar wanneer een werknemer in zijn vrije tijd, zonder speciale opdracht daartoe, een nieuw
produkt of een onderdeel uitvindt dat in
zijn onderneming kan gebruikt worden,
dan kunnen zich wel problemen inzake
het eigendomsrecht van deze uitvinding
stellen.
Een bijzondere wetgeving op het octrooirecht voor industriële uitvindingen, de
fabrikage en de verkoop van produkten
die uit researchwerk voortkomen bestaat
en beschermt in zekere mate de uitvinders. Wanneer echter deze uitvindingen
gedaan worden door een bezoldigde uitvinder stelt zich deze bescherming niet
zo duidelijk, omdat niet steeds de eigendomsrechten op de uitvinding duidelijk
af te bakenen zijn. Is de werkgever of de
werknemer de wettige eigenaar van die
uitvinding ? Geen enkele wet in ons land
geeft hieraan een oplossing en stelt ook
geen verplichting tot vergoeding vast
voor de bezoldigde uitvinder.
De Nationale Arbeidsraad heeft getracht
een oplossing te zoeken, maar er sedert
1965 toen het probleem aan de agenda
stond, nog geen gevonden.

UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK
Omdat de uitvinding totaal vreemd was
aan de funktie waarvoor de verkoopsdirekteur werd aangeworven en dat hiertoe
geen enkele intellektuele noch materiële
hulp vanuit de onderneming geboden
werd, moet de uitvinding als een geestelijk produkt van de werknemer beschouwd
worden. De clausule in zijn bediendenkontrakt moet in die zin geïnterpreteerd
worden dat deze slechts betrekking heeft
op de diensten, waarvoor hij door datzelfde kontrakt zich verbonden heeft en
niet op de aktiviteiten daarbuiten.
De uitvinding Is dus eigendom van de
betrokken werknemer. Deze is bijgevolg
gerechtigd daarop een brevet te nemen.
Wenst de onderneming van de uitvinding
gebruik te maken, dan zal zij daartoe de
nodige vergoedingen moeten betalen.

TAALGEBRUIK
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DE GEWONE TEGEMOETKOMING VOOR MINDER-VALIEDEN

In rubriek ll-C/01 — verschenen in « Wij » van 2
maart 1974 — hebben we een algemeen overzicht
gegeven van de drie tegemoetkomingen voor minder-valieden • de gewone, de aanvullende en de
bijzondere tegemoetkoming. In deze rubriek geven
we meer details i.v.m. de gewone tegemoetkoming.

O

ll-C/02

Voor welke minder-valleden ?
De gewone tegemoetkoming is bestemd voor gebrekkigen, verminkten, gebrekkig-geborenen, blinden, doven en stommen met een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 30%. Noteer in dit
verband :
— de termen « gebrekkig » en « verminkt » zijn van
toepassing op iedereen die aangetast is door
een beperking van zijn motriciteit of van zijn bewegingsvermogen, ongeacht of de kwaal aangeboren is of nadien ontstaan.
— de termen « blind », « doof » en « stom » slaan
eveneens op onvolledige, maar zware aantastingen van het gezichts-, gehoor, of spreekvermogen.
Toekenningsvoorwaarden
1. Nationaliteit en verblijfplaats.
De aanvrager moet Belg zijn en werkelijk in
België verblijven. Uitzondering kan gemaakt wor.
den voor onderdanen van bepaalde iid-staten van
de Raad van Europa, vluchtelingen en vaderlandslozen, en eveneens voor bepaalde kategorieën
tijdelijk in het buitenland verblijvenden.

2. Leeftijd.
De aanvrager moet de leeftijd van 14 jaar bereikt hebben eh mag de ouderdom van 65 jaar
(man) of 60 jaar (vrouw) niet overschreden hebben.
3. Arbeidsongeschiktheid.
De aanvrager moet een arbeidsongeschiktheid
hebben van minstens 30%.
4. Bestaansmiddelen.
Er is een onderzoek naar de bestaansmiddelen,
waarbij zekere grenzen niet mogen overschreden
worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen werkende en niet-werkende minder-valleden.
Bedragen
De tegemoetkoming bedraagt — sinds 1 november
1974 — jaarlijks 13.769 voor een gehandikapte met
30% invaliditeit, verhoogt geleidelijk om jaarlijks
87.080 fr. te bereiken voor gehandikapten met 100%
invaliditeit. Voor de hoogste kategorieën gehuwde
gehandikapten, ligt de uitkering nog iets hoger.
PS : De details nopens de voorwaarden inzake bestaansmiddelen en de uitkeerbare bedragen worden
u toegestuurd op eenvoudige aanvraag aan het provinciaal sekretariaat van het Oost-Vlaams Centrum
voor Dienstbetoon en Naschoolse Vorming, Bosstraat 2, 9391 Baardegem.
Drukfout
In de rubriek 1-AB/12 — . Wij » van 23 nov. 1974 —
staat op de vierde lijn van par. B/2/b het cijfer 2,
waar dit 12 (twaalf) moet zijn.
Cw.

DOKUMENTATIE

In hetzelfde vonnis wordt ook de nietigheid van het bediendenkontrakt onderzocht, omdat het in de Engelse taal opgesteld was en de onderneming in het
Nederlandstalig gebied gevestigd was.
Volgens de rechtbank is het dekreet van
9.7.1973 op de vernederlandsing van het
bedrijfsleven niet toepasselijk, omdat het
kontrakt voordien werd afgesloten. Op
grond van de wet op het taalgebruik zou
het kontrakt evenwel moeten vervangen
worden door een dokument in de Nederlandse taal. Maar daarover deed de rechtbank geen uitspraak.

OVER DE GRENZEN HEEN
In ons land worden de rechten van de
bezoldigde uitvinders op geen enkele wijze
veilig gesteld, noch inzake eigendomsrechten, noch inzake vergoeding. In Duitsland bestaat dergelijke wetgeving wel en
worden bij wet uitvindersvergoedingen
vastgesteld. In andere landen wordt deze
vergoeding onrechtstreeks verrekend, omdat in het kader van de algemene loons-,
klassifikatie- en promotiepolitiek met uitvindingsprestaties
rekening
gehouden
wordt.

TIP VOOR DE EERSTE-MINISTER
In de Duitse wetgeving Is voorzien dat
de uitvindingsvergoeding een belastingsvrijdom geniet voor 50 % van het bedrag.
Zal, wanneer een premie vastgesteld
wordt voor de beste suggestie voor « besparing », een gelijkaardige maatregel
overwogen worden ?
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MODE EN INVESTERINGEN
OP DE KUNSTMARKT
Veilingen zijn waardemeters. Uit de prijzen die betaald worden en uit de voorkeuren, die uit het aanbod, de vraag en
de prijzen blijken, kunnen we afleiden
welk soort kunst in de verschillende periodes door het publiek gegeerd wordt.
Dat geldt niet alleen voor dode schilders,
beeldhouwers, etsers, houtsnijders, enz.
maar ook voor levende. Regelmatig worden werken van levende kunstenaars geveild, hetzij omdat de eigenaars ervan af
willen of winst bespeuren Cwant kunstwerken worden hoe langer hoe meer beleggingswaarden, zeker in deze tijd van inflatie en muntontwaarding], hetzij omdat
de betrokken kunstenaar zelf een aanbod
doet of uitlokt om te weten, hoe hoog
(of hoe laag) hij op de kunstmarkt gekwoteerd wordt.
Het wereldje van de kunst- en antiekveilingen is een boeiend wereldje. Men heeft
zo langzamerhand de indruk dat de kunst
eveneens een kwotering op de beurs
heeft, op de kunstbeurs dan, die feitelijk
bestaat uit een geheel van veilingshuizen,
en waarvan het gemiddelde, behaald op
diverse veilingen, betaald voor dit of gene
kunstwerk op een feitelijke beurskwotering neerkomt.
Een vraag, die uiteraad onmiddellijk opduikt, is : wie bepaalt eigenlijk de treno
in deze kunstveilingen ? Dat is stellig niet
het werk van één persoon of van één
groep, maar van verscheidene groepen
De kunstmarchands zitten er voor een
groot deel tussen, want ze hebben er alle
belang bij hun stocks geregeld aan te
vullen en hun vooruitzichten te verruimen. Het is nu eenmaal zo dat op een
gegeven ogenblik een bepaald isme qua
o bevoorrading » uitgeput is, terwijl ook
de smaak van het publiek op geregelde
tijdstippen verandert. Ook de kritiek speelt
hier een rol, al mag het belang ervan niet
overschat worden Zo is die kritiek —
die niet vrijuit gaat van beïnvloeding door
de kunstmanagers, die immers over veel
geld beschikken, waarmee niet wil gezegd
zijn dat alle kritici omkoopbaar zijn —
er tot op heden niet ingeslaagd, het grote
publiek werkelijk te interesseren voor de
abstrakte kunst en voor de daarna zeer
talrijk aan bod gekomen strekkingen, wier
aantal zo groot is dat men er de tel bij

verliest en waarbij dient aangestipt dat ze
uiteindelijk zijn uiteengevallen in antikunst, in a-kunst [met nieuwe materialen,
met een nieuwe technologie) en anderdeels in het neo- en hyperrealisme. Opvallend is hierbij dat de jongste twee decennia de toon door de USA wordt aangegeven en niet langer door West-Europa.
Vanzelfsprekend behouden de oude meesters in gelijk welke kunstsektor hun waarde en zien we zelfs deze kwotering gestadig stijgen, tot cijfers die zelfs tegenover meesterwerken niet meer in verhouding staan en die absurd beginnen aan te
doen.
De markt van de oude kunst blijft inmiddels deze met de hoogste verkoopprijzen.
Momenteel doet er zich hier een soort
aanvullende beweging voor. Men beperkt
zich niet langer tot de kunstproduktie van
laten we zeggen van de 13e tot en met
17e eeuw, daar komen nu allengs en met
veel meer nadruk dan vroeger de 18e en
de 19e eeuw bij. Mede onder invloed van
de nog steeds toenemende antiekrage
krijgt men belangstelling voor de romantiek en zelfs voor de werken van hen, die
de impressionisten nauwelijks een eeuw
geleden smalend de « pompiers » noemden. In dit laatste verband doet zich in
de volksrepublieken het tegenovergestelde voor : daar neeft tot nog toe de zuiverste pompierstijl geheerst onder de benaming van « proletarisch realisme » of
« sociaal realisme », eigenaardig genoeg
qua stijl verwant met de « arische kunst »
in het Derde Rijk !
Wanneer we dan bedenken dat in het Westen vooral Links
de protagoniste is van het expressionisme
en de abstraktie, dan beseffen we eens
te meer hoe relatief alles is, dus ook de
kultuurpolitiek van de diktatoriale resp.
demokratische staten. Met vijftig jaar vertraging steekt nu in de Sovjet-Unie de
abstrakte en informele kunst schuchter
het hoofd op. Nauwelijks een paar maanden geleden werd een openluchttentoonstelling van « progressieve kunst » te
Moskou door bulldozers uiteengeramd
Thans gooit de Sovjet-overheid — zonder
evenwel het oficiële standpunt tegenover
de kunst prijs te geven — het over een
andere boeg en mogen enkele progressieven deelnemen aan een galerijtentoonstelling. Of daarmee een toegelaten aanval
op het sociaal-pompierisme is ingezet
zullen we nog moeten afwachten.

DE WEG TERUG ?
In het Westen zien we de belangstelling
voor de romantiek toenemen. Dat geldt
zowel voor de beeldende kunst als voor
de literatuur en de film. Het publiek raakt
verzadigd van seks, geweld, geëngageerde
kunst, experimentele kunst, e.d.m. en
keert zich nog duidelijker dan vroeger af

van de abstrakte strekkingen, van de antikunst, noem maar op.
Ook de kunstmarkt weerspiegelt de krisis
van het geestesleven in de westerse wereld, waar men feitelijk alle houvast heeft
verloren, zonder nieuwe waarden in de
plaats te krijgen. Vandaar een groeiende
nostalgie naar het verleden, waarin men
een probleemloze tijd meent te zien, terwijl men in werkelijkheid slechts heimwee
heeft naar de blinkende kant van de medaille. Deze onrust is ook te verklaren
door de grote spanningen in de kompetitieve maatschappij, die tevens de mogelijkheid tot vlucht in de rust van de natuur gestadig ziet verminderen. Dit verklaart in ieder geval de hernieuwde belangstelling voor de romantiek en het realisme, waarbij ook een hernieuwde belangstelling en waardering voor het métier een rol spelen.
Zo kan het gebeuren dat men te Parijs of
Den Haag de sinds tientallen jaren in de
kelders begraven doeken van de romantici of de historieschilders uithaalt, opfrist
en tentoonstelt : meterslange en metershoge doeken waaruit de heroïek met hele
emmears afdruipt, met het weidse, teatrale gebaar en met een ellenlange titel
(ook weer in, o.a. in de literatuur !). Onder voorwendsel van voorlichting haalt
men in West-Duitsland het werk boven
van de door Hitler getolereerde en aangemoedigde heimat- en germaanse-helden.
denschilders en beeldhouwers, die individueel trouwens allang weer aan het
werk zijn tot en met het uitvoeren van
opdrachten uit de. Sovjet-Unie (niet zo
verwonderlijk als men weet dat er bvb.
in de DDR tal van oud-nazi's een belangrijke rol spelen in partij en staat).
Duidelijk afgetekend daarvan staat het
hyperrealisme dat het teatrale schuwt
als de pest doch in zijn momentopnamen
van de alledaagsheid een even schitterende stijl en métier vertoont als de
pompiers.
Ook de stijgende belangstelling voor de
zogenaamde naïeven is in dit verband
verklaarbaar. Voor .sommige naïeve werken van reeds overleden zondagsschilders worden trouwens thans fortuinen
betaald.
Thans wordt de kunstmarkt overspoelt
met tot voor kort onbekende namen, met
18e en 19e eeuwse landschappen, stillevens, portretten en genretaferelen en
zelfs met de eerste experimenten in de
richting van het impressionisme. Het is
ook zo dat nu eenmaal steeds minder
gelegenheid bestaat om op een veiling
nog een echte grootmeester uit de 16e
en 17e eeuw op de kop te tikken, laat
staan meesterwerken van nog oudere
datum. Deze laatste hebben doorgaans
eenvoudig geen prijs meer en zijn voor
het overgroot gedeelte openbaar kunstbezit geworden (de aankoop van een niet

/n het voorjaar van 1967 haalde bij Sotheby, Londen, een Picasso (uit de « blauwe periode '} een rekordprijs
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voor 100 t.h. zekere Vander weyden door
de stad Brugge is een uniek buitenkansje
geweest). Dat een gedeelte daarvan aafi
verval werd prijsgegeven is des te onbegrijpelijker als men vaststelt met hoeveel naijver en zorg de « bêtes sacrés »
door de musea en de kulturele diensten
worden bewaakt en omringd.

STATUSSIMBOOL
Intussen floreert de kunstmarkt meer
dan ooit, omdat zoals gezegd, het kunstwerk een beleggingswaarde heeft verkregen, een beleggingsfaktor speelt en
zelfs voorwerp van spekulatie is geworden (in dit verband hebben de verzamelaars van abstrakte kunstwerken momenteel weinig geluk want er is zeer weinig
vraag naar). Daarnaast dient men te bedenken dat een kunstwerk ook meer dan
ooit een statussimbool is. Beide faktoren
— investering en status — en zowel de
welvaart als de recessie (bij muntontwaarding verkrijgt uiteraard het onroerend en roerend goed, w.o. het kunstwerk,
een hogere waarde) — verklaren de bloei
van de veiligen en van de kunsthandel
(galerijen, als paddestoelen uit de grond
gerezen, maar waarvan een aantal waarschijnlijk nu toch moeilijke tijden tegemoet gaan, want op dat vlak mag er
eveneens van inflatie gesproken worden)
waar de kulturele waarden veel minder
tellen dan de spekulatief-financiële kriteria, jammer genoeg vaak ten nadele
van de huidige generatie kunstbeoefenaars (hoe groot de verwarring dan ook
is), (r.c).

AGENDA
Vandaag zaterdag (14 dec.) gaat in het
Antwerpse Teaterkafee « Natiepeerd »
de première door van de 26-jarige kabaretier uit St. Stevens-Woluwe, Luc De
Smet, die na zijn debuut in de « schuur»
te Noorderwijk en een eerste prijs op de
talentenjacht te Heist nu na zijn militaire
dienst opnieuw start samen in het programma van de Nederlandse kabaretier
Joost Nuisl.
Luc Bral, die momenteel deelneemt aan
de finale van de BRT-wedstrijd voor het
Eurovisiefestival, kan volgende dinsdag in
de Brusselse Beursschouwburg zijn nieuw
materiaal op de planken niet voorstellen.
Op 17 januari e.k. echter verschijnt zijn
eerste elpee « De vrije vogel » en meteen
brengt hij in de Beurs dan ook zijn premièreoptreden. Morgen 15 dec. is de
Britse komponist-revelatie van de Who's
hit « Just a boy », van •• I'm a one man
band » en zijn nieuwste « Long tall glasses » met dit laatste nummer op het
televisieprogramma « Folllies ». Woensdag (18 dec.) stelt Karel Bogaert uit Gent
met zijn Kandahar-groep zijn nieuw repertoire en eerste elpee voor. Meteen verschijnt hieruit ook de singel « Surviving
boogie ».
Pendulum is de enige inlandse countryrock groep, en na de eerste hit « It's a
beautiful day » gingen ze de kleinkunsttoer op. Uiteindelijk verschijnt de nieuwe
plaat in produktie van C. Luhr die reeds
vorig jaar is opgenomen en om onbekende redenen steeds werd uitgesteld. Voorkant « A song for you » is een slowbeat
van de hand van de Engelse zanger John
Colston, waarin de groep echter niet veel
naar voren komt. Het ritmische « Here
we go again » toont de country-rockstijl
waarin de groep momenteel evolueeerde.
Nu Colston de groep verliet om met pasverschenen « If tomorrow never comes »
solo te gaan, besloot de groep, verdere
optredens af te zeggen na een « dernière "-optreden.
Aangevuld wordt onder een nieuwe naam,
met een eigen repertoire en singel, volgend jaar gestart. Van Liesbeth List verschijnt eind deze maand een elpee «Foto»
voor de eerste maal geproduceerd door
Hans Van Hemert, terwijl bij ons van
Jimmy Frey een eerste door hemzelf geschreven plaat op de markt komt. Dit valt
samen met de toer die hij momenteel onderneemt als viering van zijn tien jaar op
de planken.
Sergius.
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HIJ OVERLEED 50 JAAR GELEDEN TE AALST,
VERGETEN EN MISKEND...

GUSTAAF VERMSRSCH
JUmVISTEN
NATURUISnSCH
SCHRIIVER
Op 10 december is het een halve
eeuw geleden dat te Aalst de
Vlaamse schrijver Gustaaf Vermeersch overleed. Reeds tijdens
zijn leven werd Vermeersch —
op wie Douwes Dekkers pseudoniem « die veel gedragen heb »
volkomen van toepassing is —
op zijn minst over het hoofd gezien. Waarom ? Omdat hij aktivist was ? Omdat hij een realistnaturalist was, die slechts de
kwade zijde van de realiteit beschreef : de zelfkant van het
leven waar armen, onaangepasten, dronkaards en psychopaten,
elk beetje levensvreugde, elk
beetje zon verdrijven. Omdat zijn
schrijftafel wemelt van dialektisch woordgebruik en van stilistische onnauwkeurigheden ? Wellicht brengen al die redenen samen het antwoord ? Misschien
ligt de oorzaak ook wel in de
tragiek van zijn levensloop :
kind van onbemiddelde ouders,
telegrambesteller,
treinwachter,
autodidakt, aktivist, arme dolaard
na
1918,
gevangenisstraf
en
vroegtijdige dood in 1924.
Vanuit bepaalde hoek wordt beweerd dat de katholiek-Vlaamsnationalistische kritiek het literair
werk van hun medestander heeft
doodgezwegen » omdat hij een
slechte schrijver en een sociaal-voelend schrijver was ». Dat
hij hierdoor definitief in de vergetelheid geraakte is klinklare
onzin. Want een schrijver die
door de ene bewust wordt doodgezwegen, wordt door de alternatieve groep naar voren geschoven. De voorbeelden hiervan zijn
legio : Buysse, Walschap, De
Pillecijn, Verschaeve, Boon en
anderen.
Gustaaf Vermeersch' onbekend
blijven heeft naar ons gevoelen
andere oorzaken : hij was een
arme drommel, een berooide, die
— behalve het tikkeltje gebrek
aan onbetwistbaar groot talent
dat bijvoorbeeld die andere aktivisten Van Ostayen en IVloens,
naast een Walschap, De Pillecijn
en Buysse wél bezaten — er niet
in geslaagd is zichzelf te laten
promoveren, noch door de katolieke-vlaamsgezinde kritiek, die
zijn naturalisme wellicht
niet
waardeerde, noch door de socialistische kritiek, die zijn aktivisme niet nam. Waaruit dan weer
blijkt dat men een heel groot
kunstenaar moet zijn om de politiek-sociale
machtsgroepen
te
kunnen negeren.
Gustaaf Vermeersch werd geboren te Veurne op 20 mei 1877.
Hij kon slechts lagere school lopen, maar vormde zich zelf als
journalist en als romancier. Van
beroep was hij eigenlijk treinwachter op de zwarte Belgische
spoorwegen (1). Toen hij hoofdtreinwachter werd op de vaste
lijn Aarlen-Charleroi, vestigde hij
zich te Monceau-sur-Sambre. Hij
trachtte de uitgeweken
Vlamingen te verenigen en « stambewust " te maken. Hij stichtte er
een Vlaamse Bond, met ziekenfonds en boekerij, een Letterkundige Afdeling in de schoot van
het Algemeen Nederlandsch Verbond, richtte Vlaamse feesten in
en liet voordrachten en lezingen
houden door bekende Vlamingen,
die hem tussen de hoge sintel-

bergen en kronkelende
spoorstaven, onder de benauwende damp
van fabrieksschoorstenen
kwamen opzoeken ; hij legde er een
geweldige aktiviteit
aan de dag
C2).
Tijdens Wereldoorlog I trad hij in
het aktivisme, langs zijn journalistieke arbeid en als onvermoeibaar organisator van het Vlaams
verenigingsleven. In 1918 moest
hij daarom de ongenadig ontketende r e p r e s s i e ontvluchten.
Reeds in 1917 was zijn aanbeden
vrouw gestorven, zij die hem een
buitengewone steun was geweest
toen hij in het donkere land van
Wallonië verbleef. Hij woonde nu
als banneling te Utrecht en kende
er diepe morele en materiële
nood. Omstreeks midden 1920
besloot hij naar Vlaanderen terug
te keren. De vier maanden gevangenisstraf die daarop volgden
en de ontzetting uit zijn ambt,
sleurden hem totaal in de ellende. Van zijn geneesheer vernam
hij dat hij ongeneeslijk ziek was
en dat hij niet lang meer leven
kon. Dat was in 1923, toen hij in
Brussel een kamertje huurde op
het nummer 187 van de Vlaanderenstraat. In de lente van 1924
kwam hij als een menselijk wrak
te Aalst aan, waar hij werd opgenomen in het gezin van de vlaamsgezinde en kunstzinnige lerares
Louise Pelicaen. In de kleine villa
Rozenoord — een kenmerkende
fin-de-siècle woning aan de Veldstraat, naast de spoorberm van
de lijn Aalst-Gent — moet hij nog
gelukkige dagen gekend hebben :
hij herstelde langzaam en vatte
er zijn laatste — en onafgewerkt
gebleven — roman Aan de zelfkant aan. Tegen de winter aan
verslechterde zijn toestand echter opnieuw en op 10 december
1924 overleed hij, nauwelijks 47
jaar oud.
Behalve de romans De last, Mannenwetten, Nazomer, Het wederzien en Het Rollende leven, publiceerde
Gustaaf
Vermeersch
tientallen korte verhalen die zowel in Noord- als Zuid-nederlandse tijdschriften verschenen. De
beste onder die korte verhalen
werden enkele jaren geleden door
Heideland
gebundeld
in
een
Vlaamse Pocket.
Over die Gustaaf Vermeersch
schreef Louis-Paul Boon ooit
<' Gustaaf sterf gerust, 'k zal uw
boeken voortschrijven
(3). En inderdaad, wie Abel Golaerts, De
voorstad
groeit
en
Vergeten
straat leest, ontmoet de schim
van Gustaaf Vermeersch...
FRANS-JOS VERDOODT
(1) Frans Leclair in de inleiding
tot Klosjes, Klasjes... en anüere vcmdien, t-ieiaeland, Hasselt 1964, 162 bIz ; bIz. 7.

(2) Ibid. bIz. 7.
(3) Louis-Paul Boon,
Reservaat,
Arbeiderspers,
Amsterdam
1955, 303 bIz. ; bIz. 16.

BORMS
Lezers — in het buitenland bv —
die het boek « Borms » van Jos
Vinks niet via de gewone boekhandel kunnen bestellen, mogen
zich rechtstreeks tot de uitgever
wenden : De Roerdomp, Van de
Reydtlaan, 2160 Brecht.

Bij de uitgeverij l\/lanteau (Brussel) verschenen twee
klassiel<en. De lof der Zatheid van Desiderius Erasmus.
Manteau maakte er een tweetalige uitgave van (LatijnNederlands). Het werk werd geïllustreerd met tekeningen
van I-lans Holbein, zoals ze voorkomen in de marge van
de Bazelse uitgave (zie illustratie).
Het boekdeel teli
332 biz. en kost gebonden 490 fr., in paperback 160 fr.

de en dat na de beproeving van
4 jaar burgeroorlog en een naoorlogse isolatie op politiek en
ekonomisch gebied door de « demokraten • zich wist op te werken, maar dat nog steeds héél
wat « zwarte zielen •> kent ; mensen die straatarm blijven in een
toch langzaam naar Westerse welvaartsmaatstaven
evoluerende
maatschappij.
Librecht verhaalt het leven van
één van deze zwarte zielen : een
arme visser
uit
Fuelcaliente,
Juan. Die trekt samen met een
eigenaardig personnage, Julian,
op zoek naar werk. Na een eerste
mislukking in Andaloesië, trekt
Juan naar het « rijke » België,
maar komt er even arm van terug
als hij er heengegaan is. Teruggekeerd in zijn dorp, worden ook
daar zijn dromen en illusies vernield, zowel door medemens als
door natuur. Uit dit spannende,
vaak poëtische, soms smartelijke
verhaal, spreekt de deernis met
de armen en verworpenen in
't algemeen, met de man die bij
alles wat hij onderneemt pech
heeft en tegen het noodlot in
vecht, in het bizonder.
De betekenis van deze deernis en
van dit protest tegen de maatschappij is universeel, reikt over
de grenzen van één land uit en
richt zich tegen élke armoede en
verworpenheid [die ook in de
« welvarende » landen niet uitgestorven is !).
Julien
Zielen

Librecht : « De Zwarte
« — 224 bIz. — 190 fr.
J.D.

lUDITH

En de Odyssee en de Ilias van Homerus in een metrische
vertaling van dr. Aegidius Timmerman (zie
illustratie),
die deze groten van de wereldliteratuur
voor iedereen
toegankelijk wil maken. De werken bevatten een overvloed aan toelichtingen, nota's en wat belangrijk is een
woordenlijst voor niet klassiek geschoolde lezers. Beide
werken 370 bIz., gebonden 380 fr., paperback 175 fr.
'
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VUANSE
ROMANS

heeft uitgesloten. Er is iets van
de oosterse pelgrimstocht voorbij de rationalismen in dit bewust afstandnemen, ook literair,
van het anekdotische, van de fabel. Al Van den Borghes boeken
hebben dit aanvoelen van de gebondenheid en van de tragiek die
een zich losrukken uit de dagelijkse materiële realiteit veroorzaakt, tot tema. In « Hef licht op
de Stenen » werd het wel op uitzonderlijke wijze uitgedrukt.

Van Claude Van den Berghe bespraken wij hier vroeger reeds
enkele romans en wezen zowel
op de zeer eklektische inhoud
binnen een wel reëel maar zeer
vaag gehouden verhaal, zodat de
draad van de fabel slechts met
veel moeite kan gevonden worden. Van den Berghe wil immers
geen verhaaltje vertellen : al zijn
romans zijn introspekties, die in
hetgeen er rondom hem gebeurt
slechts een aanleiding vinden,
een vertrekpunt tot een doorlichting van zichzelf. Deze introspekties blijven echter niet passief :
er is een aktief zoeken, een
speurtocht naar de uitweg uit
een wereld waarin de bekommernis om de materie de geestelijke
ontwikkeling,
de
innerlijkheid

Claude Van den Berghe : « Het
Licht op de Stenen » — 212 bIz.
— 280 fr. — Orion, Brugge.

Julien Librecht, dichter en schrijver van jeugdverhalen, heeft met
« De Zwarte Zielen » niet alleen
zijn eerste « grote » roman geschreven, maar ook een der beste
romans van het Jaar (1973). Het
verhaal speelt zich gedeeltelijk
in ons land, gedeeltelijk in Spanje
af. Een Spanje dat anders is dan
datgene wat de toeristen daar
aan de verschillende Costa's ontmoeten; een Spanje dat ook vroeger, vóór 1936, veel armoede ken-

Elk jaar verrast Johan Ballegeer
ons in de late herfst met een
nieuw boek. Met zijn jongste —
en naar onze mening tot nu toe
zijn beste — werk zal hij zijn
talrijke lezersschare aanzienlijk
uitbreiden, want het is geen alledaags boekje voor brave Hendrikken geworden.
Judith, dochter van Karel de Kale,
was vast en zeker geen katje om
zonder handschoenen aan te pakken. Zij wist wat zij wilde en
dreef haar willetje door. Zo huwde
ze na allerlei tribulaties met Boudewijn met de IJzeren Arm (1879),
eerste graaf van Vlaanderen en
werd aldus stammoeder van een
roemrijk geslacht. Toen Judith als
kind stoeide met Boudewijn in
het uitgestrekte landgoed van
haar vader op de oever van de
Oise, vermoedde geen van beiden, dat hun jonge liefde zo sterk
zou gelouterd worden en slechts
door de smeltkroes van koningen,
prinsen en pausen, tot hecht geluk zou rijpen.
<• Judith » het werk van Johan
Ballegeer, zal evenals Judith van
Vlaanderen, door sommigen verguisd, door anderen verheerlijkt
worden. Om de natuurlijkheid, de
echtheid, de epische adem en de
boeiende inhoud verdient het zeker een plaats in de rij van prinsen-romans voor onze Vlaamse
jeugd.
Maar Judith heeft heel wat meer
beleefd en Ballegeer vertelt dat
zoals het in de Middeleeuwen gewone gang van zaken was : het
naakt zwemmen in de Oise, het
zoeken naar het geslacht van Ursus, met uithuwelijken aan de koning van Engeland, terwijl stiekem haar grote liefde voor Boudewijn nog steeds groeit. Het is
geen braaf boek geworden, maar
daar ligt juist de grote verdienste
want de tijd waarin Judith leefde,
was echt geen tijd van hoofsheid
en romantiek.
- Judith » is geen werk voor
iedereen, maar tieners die de
nodige voorlichting kregen en
vertrouwen stellen in hun ouders
en opvoeders, zullen er heel wat
vreugde aan beleven.
Johan Ballegeer : « Judith », Standaard-Uitgeverij,
Antwerpen-Amsterdam. Band en ill. Staf van
Stiphout. Zegel-Vikingreeks nr 26,
132 biz., 120 fr.
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ZE DEDEN HET WEER
Welke betekenis heeft de plechtstatige « nationale trofee voor sport
verdiensten » nog ? Behalve natuurlijk het feit dat ze enkele krakende
heertjes de gelegenheid biedt zichzelf nog een beetje in de belangstelling te krochen. Een beetje, inderdaad, want hoorden wij niet dat
er wel drie joernalisten waren opgekomen om hun verdikt te aanhoren ?
Zij hebben deze keer Pol van Himst uitgeroepen tot prijsbeest, en er
is geen enkele reden waarom de Pol daar minder recht zou op hebben
dah een Ickx of een Merckx of een andere profiteur — in de juiste
betekenis van het woord, en niet in de pejoratieve — van de kommercièle sportwaanzin die wij ons eigen hebben gemaakt.
Wij zullen wel weer achterop geraakt zijn, maar het ontsnapt ons volkomen waar de sport-verdiensten liggen van al te dik betaalde, te
kommercieel omhoog gevallen, en te sterk geprotegeerde professionele vedetten.
Dat heeft niks te maken met gebrek aan respekt of simpatie voor de
Pol, die wij persoonlijk best kunnen lijden, omdat wij hem een « toffe
knul » vinden.
En wat ons nog meer ontgaat is het « nationale » karakter van jury,
trofee en uitverkorenen. Maar laten wij het daarover niet hebben. Dat
is politiek. Nee, als wij in die jury hadden gezeten — stel u voor —
wij hadden moeten kiezen tussen twee serieuse kandidaten.
Voortgaande op de titel, die enige ernst zou kunnen laten vermoeden,
hadden wij gekozen voor de mensen die deze zomer de eerste internationale sportwedstrijden voor mentaal gehandikapten organiseerden.
En voortgaande op de oubolligheid van de jury — zeker als wij er zelf
nog bijzaten — zouden wij getipt hebben op de man uit Hechtel, die
zich drie jaar lang (of was het drie maand ?) in een kist liet begraven.
Maar een man als Pol van Himst zoiets aandoen ? Neen Die zouden
wij liever een pint betalen Geuze uiteraard.
HET KONGRES DANST NOG
Ach, het doet allemaal niets ter
zake, en de sportlui en -liefhebbers zullen wellicht van de laatsten zijn die enige schuld treft.
Maar toen zondag de laatste beelden van het TV-nieuws verdwenen, en onmiddellijk daarop Sportweekend begon, hebben wij toch
een serieuse schok gekregen
Enerzijds waren er de ellendige
beelden van van honger stervende kinderen, van om een hap eten
schreiende stumperdjes in Bangla-Desj. Anderzijds de zelfgenoegzame vedetjes en reporters
die een hoop onbenulligheden zaten uit te kramen over een of
ander
sportspektakeltje.
Naar
onze smaak was het kontrast te
groot. Vroeger danste het kongres terwijl ontelbare jongens
sneuvelden. Nu vergeten wij bij
het sportgeraas het onnoemelijke
leed van miljoenen onschuldige
kinderen.

HOEFT NIET
Uit Amerika komt het bericht dat

Chuck Norris, lange jaren wereldkampioen karate, Cassius Clay
uitgedaagd heeft om nu eens uit
te maken wie in feite de strafste
der straffen is : de boks- of de
karatekampioen.
En naar
het
schijnt zou Cassius Clay — of
Mohammed Ali, als u dat verkiest — geneigd zijn op de uitdaging in te gaan. Een beetje gestimuleerd misschien door de
spektakel-kommersant die bereid
werd gevonden 15 miljoen dollar
onder de sterke jongens te verdelen. Wat wij wouden zeggen :
voor ons hoeft het niet. Het gevecht niet. En zeker die 15 miljoen dollar niet.

NEUZEN TELLEN
70 th. van de voetbalklubs in de
hoogste afdeling zijn Vlaamse
klubs, 10 th. Brusselse en 20 th.
Waalse. De 48 spelers, verleden
week aangeduid voor de nationale ploegen, waren voor 52 th.
Vlamingen, 27 th. Brusselaars en
21 th. Walen. Als men alleen de
A-ploeg bekijkt, de vedetten zogezegd, en de mannen die de

poen opscheppen, dan spelen
daarin 25 th. spelers uit Vlaamse
klubs, 57 th, uit Brusselse klubs
en 18 th. uit Waalse klubs.
De enige konklusie die wij daaruit kunnen trekken is dat voor de
Brusselse en Waalse klubs (maar
voor deze laatste veel minder)
geldt dat zij niet de kwantiteit
hebben, maar wel de kwaliteit.
Of zou een andere konklusie —^
maar dan een extra-sportieve —
juister zijn ?

O WONDER
Het is lang geleden dat wij nog
iets over Eddy schreven. Daarom
maar gauw de mededeling dat hij
zijn vakantie doorbrengt te CransMontana. • Les Sports », altijd
in de weer als het erop aankomt
belangrijke informatie door te
geven, heeft er een reporter op
afgestuurd, en de man is tot de
ontstellende vaststelling gekomen
dat Eddy de ski's niet aanbindt,
maar dat hij wel
regelmatig
zwemt. Zo doen dus ook Robert
Lelangue,
sportdirekteur
(nou
ja...) en Joseph Bruyère, eerst(en enig) aanwezige knecht. Het
minste dat men bij deze schokkende berichten zeggen kan is
dat het een verlies is voor de
skisport.

STEEDS DEZELFDEN
Verzopen in de stroom van onderscheidingen, prijzen en trofeeën die rond deze tijd aan verdienstelijke sportlieden worden
uitgereikt, mèt gezellig samenzijn en zatsel na, mogen wij vooral niet vergeten te melden dat de
trofee van het ISK voor de derde
keer werd toegekend aan Eddy
Merckx. Wij hebben er niet aan
gedacht, en denken er ook nü
niet aan om het allemaal opnieuw
te gaan opzoeken, maar het zou
wel eens plezierig kunnen zijn
vast te stellen hoe weinig sportmensen — voortgaande op de
weinige namen die ieder jaar
weer opduiken aan de kop van
al die gekke referendums — zich
eigenlijk verdienstelijk tonen.

POVER EN GOED
Of onze nationale sjotters in de
ogen van niet-supporters prettige spektakels plegen te bren-

DUITSLAND 2
21.15 Verurteilt 1910.
In 1909 werd in Oostenrijk generaal Richard Mader door cyankali
vergiftigd : door wie en waarom?

DINSDAG 17 DEC

ZATERDAG 14 DEC
BRT
14.00 De Normandische eilanden.
Toeristische film.
NEDERLAND 1
16.02 Jong geleerd, oud gedaan.
Het portret van een Surinaamse
familie met een Friese naam.
NEDERLAND 2
22.40 Sterren kijken.
«De 22 sterren van AJAX en PSV»
of de mens weg achter de sportartiest.
RTB
14.45 Dossier commune.
Reeks over problemen van gemeentelijk beheer : voogdij en
kontrole.
20.15 Le jardin extraordinaire.
Het vogelbekdier.
22.15 De mémoire d'homme.
Een mijnwerker uit de Borinage
vertelt over het leven vroeger en
nu.

ZOKiDAG 15 DEC
BRT
22.20 Dat Ernest met Bertha vrijt,
staat hier geschreven in 't wit
krijt.
Programma over de Vlaamse
schrijver Anton Bergmann, wiens
boek • Ernest Staes advokaat •
100 jaar geleden verscheen.

WIJ so

>

Ann Michel »

Of Ann Michel met haar verwaande gentleman de derde Eurosongronde haalt weten we morgenavond om 20u40 (BRT).
NEDERLAND 2
21.35 Sonja 's avonds.
Sonja Barend praat met drie bekende Nederlanders : Sylvia Kristel, Hans Wiegel en Gerard Cox.
DUITSLAND 1
20.20 New York, New York.
Beelden uit een grote stad.

MAANDAG 16 DEC
BRT
18.30 Folkloremuziek uit OostEuropa.
Hongarije en de Sovjet-Unie.
22.10 Ten huize van pater Lambertus van der Meulen.
Trappist op de Achelse Kluis.

BRT
18.30 Tienerklanken.
Negro-Afrikaanse gedichten met
begeleidende muziek.
19.13 Uit de dierenwereld.
Een Zweedse natuurfilm.
NEDERLAND 2
21.50 De kerk van Korea.
Dokumentaire over de voortdurende kristenvervolging in Zuid-Korea
22.10 Kerstfeest in' Bethlehem.
Met Pat Boone en zijn familie reizen we door Israël en beleven het
kerstfeest op een heel eigen manier.

WOENSDAG 18 DEC
BRT
20.40 Pano 74.
22.00 Tienerklanken.
Elly Nieman en Rikkert Zuidervelt.
NEDERLAND 1
20.35 Liefdeswacht.
Ironische filmkomedie over een
elegant echtpaar dat ontregeld
wordt door een romantikus. Met
medewerking van Liesbeth List,
Ramses Shaffy, Gregor Frenkel
Frank, Elsje de Wijn, e.a.
NEDERLAND 2
21.00 De republiek is gestorven
bij Dien Bien Phu.
In hetzelfde jaar waarin de Pran-

gen, kan erg betwijfeld worden.
Gewoonlijk zijn het tipische Goethals-produkten, er vooral op afgestemd niet te verliezen. Maar
renderen schijnt het toch te doen.
Nu ook weer. Het schijnt alweer
een droevig spektakel te zijn geweest, die match DDR - België.
Maar de O-O-zege van onze landgenoten is van aard om de deelneming aan de eindronde van de
Europese kampioenschappen voor
landselftallen praktisch veilig te
stellen. En gezien voetbal op
hoog niveau in de eerste plaats
kommercieel is, moet ons pover
voetbal - konceptje
bestempeld
worden als goed.

VAN DAG...
MAANDAG
Union heeft zijn trainer aan de
deur gezet, en er een nieuwe
aangeworven die dank zij de
« psichologische schok » verondersteld wordt betere resultaten
te boeken. De nieuwe man is
Georges Heylens, kontraktueel
nog wel gebonden aan Anderlecht, maar ja... We hoorden Georges even aan het woord, en voor
zover we zijn taaltje konden begrijpen, verwacht hij veel van
zichzelf. Dat is toch al dat.

DINSDAG
PRO EN CONTRA
De periode van de •< sneeuwklassen » is weer aangebroken. Vooral onder de onderwijsmensen
worden de pro's en contra's weer
druk besproken. Persoonlijk hebben wij de indruk dat vooral de
contra's in het offensief zijn. Men
kent de bezwaren : te duur, kommercialisatie, tijdverlies, diskriminerend (zelfs daar waar voor
minder welstellenden geld wordt
bijgepast uit allerlei kassen), studie-belemmerend (zelfs als ter
plaatse •< les » wordt gegeven),
zinloosheid (hoevelen gaan nadien de skisport kunnen beoefenen ?) enz. Zou het niet mogelijk zijn de formule even te herzien, om de bezwaren weg te
werken, en de voordelen, die er
toch óók zijn, te bewaren ?

VERBETERING ?
De grote basketbalklubs hebben
een paar voorstellen gedaan, die,
bij aanvaarding, een en ander zouden wijzigen. Men wil eerst opnieuw twee vreemde spelers toelaten, dit vooral met het oog op
de wedstrijden op Europees niveau, en zij het ten koste van de
nivellering op Belgisch vlak en
de ontluiking van eigen spelers.
Tipisch voorstel van « grote »
klubs dus. Ten tweede wil men
een kompetitie van 36 wedstrijden. Eerst een voorronde van 22,
nadien de eerste zes (plus de
twee beste klubs uit 2de afdeling) in een eindstrijd voor de
titel en de laatste zes (plus de
tien overblijvende klubs uit tweede) in twee reeksen van acht in
een eindstrijd voor de degradatie... naar derde. Toch ietwat ingewikkeld, dunkt ons.

sen verwikkeld raakten In een oorlog in hun « provincie » Algerije,
verloren zij definitief hun invloed
in Indo-China.
RTB
21.05 Les médecins paralleles.
De chiropraxie, gevolgd door een
debat.

DONDERDAG 19 DEC
BRT
19.10 Een sportportret.
Het Brusselse ketje •< Tarzan »
Delannoy was een van onze populairste na-oorlogse boksers. Hij
slaagde er zelfs eens in de legendarische Marcel Cerdan te verslaan.
20.45 Het machtig reservoir.
Televisiespel naar Peter Person,
met Mandus De Vos en René Verreth.
NEDERLAND 2
19.05 Levende wildernis.
Op zoek naar een bruinvis.
21.45 TV Privé.
Onthullende gesprekken.
22.25 Het heilig vuur.
Uit welke bronnen put de kunstenaar zijn inspiratie ?

VRIJDAG 20 DEC
BRT
18.05 De Nijl . Nepal.
Twee eksploratiefilms.
21.05 Konfrontatie.
RTB
20.15 Kerala.
Dok. over mensen en goden in
Kerala, een Indische deelstaat.

Wat een gekrijs in de vaderlandslievende pers. Uit de uitleg van
Rensenbrinck heeft een Hollandse joernalist menen te moeten
begrijpen dat de lievelingen van
Anderlecht stimulerende middelen ingespoten krijgen, daar waar
het enkel om onschuldige vitamines gaat. Wij hebben het altijd
gezegd : wij hebben bij onze glorieuze revolutie van 1830 veel te
veel Hollanders in leven gelaten.

WOENSDAG
Zelfs al moesten wij madame
Blanche zijn, dan zouden wij nog
niet klaar zien ir de ontelbare
soorten van klassementen van
de beste sportman of -vrouw van
Europa, de wereld of BrusselGroot. Eén van de vele klassementen werd in ieder geval gewonnen door Cassius Clay, en
bij de dames door Irena Szewinska. De eerste is, voor de kenners onder ons, bokser, de andere maakt zich verdienstelijk op
het atletiekveid.

DONDERDAG
Er is zopas een internationaal
kongres, gewijd aan de sportgeneeskunde (a propos, Is dat
een andere geneeskunde dan de
gewone ?), beëndigd in Moskou,
of er is er alweer een ander begonnen in Montreal. Zowat 350
doktoors hebben er een dertigtal
onderwerpen aangesneden. Als
men
het
ons, ondeskundige,
vraagt : wel wat veel om ernstig
uit te benen. Of hoefde het zo'n
vaart niet te lopen.

VRIJDAG
Waterski zal wel een fijne ontspanning zijn, maar om nu veel
bewondering te hebben voor een
grote mens die zijn poot over een
touw kan heffen of achterste voren aan een bootje hangen, daarvoor moet men niet bij ons zijn.
Niettemin zijn wij gelukkig omdat
onze landgenoot, een krak in die
specialiteit, Jean Veyt, de « gouden ski » heeft gekregen. Wij
hopen dat hij d'r wat kan mee
aanvangen.

ZATERDAG
Les Sports buigt zich andermaal
over een uiterst belangrijk probleem. Als men een strafschop
trapt vanop 5 meter, heeft men
dan meer kans om de bal tegen
het net te krijgen dan wanneer
men hem trapt vanop 11 meter ?
Zoals bij de andere belangrijke
kwesties in ons land, zoals konings-, school- en taalkwestie,
zijn hier ook voor- en tegenstanders. De krant speelt een verzoenende bemiddelaarsrol, zij het
voorlopig met gering sukses.

ZONDAG
Waarom hebben wij het gisteren
niet gehad over het evenement
dat heel de wereld in spanning
hield, de voetbalaflapperij tussen
Oost-Duitsland en Monne Goethals ? Omdat wij werk hadden,
en geen tijd om naar de TV-reportage te kijken. Maar de uitslag
was 0-0, en dat is, zegt men ons,
van aard om alle echte Belgen oprecht te verblijden.

TOT DAC...
14 DECEMBER 1974

FILMS

BORSALINO EN Co
(Borsalino and Co)

In 1970 bracht Jacques Deray zijn
film « Borsalino » uit. Hij verhaaide er de opgang in van twee
jonge boeven, Capella en Siffredi.
Het hoofdtema was de vriendschap tussen beiden en de film
zelf was een two men-show rond
de twee hoofdakteurs, Jean-Paul
Belmondo en Alain Delon. De
dood van Capella was het tranerig slotakkoord van deze weliswaar niet denderende maar om
zijn monkelende ironie toch wel
te waarderen film. Vooral de akteursnamen maakten- er destijds
in elk geval een kassukses van.
« Bosalino and Co » van dezelfde
Jacques Deray begint waar zijn
voorganger eindigt : met de begrafenis van Capella. Meteen is
Jean-Paul Belmondo als akteur
uitgeschakeld en wordt de film
eerder een one man-show van
Delon. Als Siffredi zal deze de
dood van zijn vriend wreken. De
naam van de moordenaar is hem

dra bekend : Giovanni Volpone
(atkeur : Riccardo Cucciolla, cfr.
« Sacco in « Sacco an Vanzetti »).
Wat volgt is een wraakgeschiedenis tussen enerzijds de « goede,
Franse gangster » en een « slechte, Italiaanse gangster ».
« Borsalino and Co » mist volkomen de fantasie en de lichtvoetigheid van zijn voorganger.
En mist vooral de aanwezigheid
van een humoristisch-inspirerende akteur als Jean-Paul Belmondo. Alain Delon is een goed akteur in handen van een bekwaam
kineast. Sinds hij echter zelf aan
het produceren gaat (ook voor
deze film) en zich hierdoor eigenlijk boven de respektievelijke
regisseurs stelt, kan ik zijn akteerprestaties minder en minder
waarderen. In « Borsalino and
Co » debiteert hij met bloedige
ernst de stompzinnigste dialogen, terwijl Deray de ene klichee
aan de andere rijgt. Toch zal dit
alles voor Delon-fans wel weer
geen bezwaar zijn...
Deray en Delon zelf schijnen alvast niet van plan het hierbij te
laten, zodat een derde film in de
Borsalino-reeks ons wellicht niet
zal bespaard blijven. Jammer van
het geld.
Hilde Dekeyser

Carmela kiest partij voor haar broer en tegen N u l l o :
zuiderlingen versus noorderlingen
LIEFDESMISDRIJF
(Delitto d'amore)

Luigi Comencini behoort tot de
generatie van de onlangs overleden Vittorio De Sica, tot de
school van de Italiaanse neo-realisten. Deze stellen in hun films
de realiteit, deze van de Italiaanse volksmens, centraal, maar benaderen ze vanuit een poëtische
gezichtshoek. De invloed van dit
naoorlogs neo-realisme is duidelijk merkbaar in de films van Öomencini. Deze kineast is bij ons
minder bekend dan De Sica, Visconti of Rossellini, en zijn filmceuvre bevat ook slechts een
aantal uitschieters (L'lncompreso,
Pane, amore e fantasia). Zijn recentste werk, «Delitto d'amore»,
zal zeker de filmgeschiedenis ingaan als één van die uitschieters,
als één der betere films van Comencini. In dit werk herken je de
invloed van het neo-realisme in
de autenticiteit van de psychologische reakties der personages,
in de juistheid van hun sociale,
familiale en morele verbondenheid, en in het juiste gebruik van
dekors (Comencini was vroeger
architekt).
Wie slechts oppervlakkig toekijkt
zou « Delitto d'amore » kunnen
zien als niet meer dan een tragische liefdesgeschiedenis. Deze
is nochtans slechts de aanleiding
tot het aanbrengen van andere,
sociaal-kritische elementen.
Want de twee hoofdpersonages,
Nullo Bronzi en Carmela Santoro,
vertegenwoordigen twee diametraal tegenovergestelde groepen
in onze (konkreet : de Italiaanse)
samenleving. Hun liefdesdrama is
dan ook de konkretisatie van de
schijnbaar onoverbrugbare tegenstellingen tussen .deze twee groepen.

Alain Delon : de goede, Franse gangster die raak schiet

CEDOC-FILMDAGEN

74/16

De centrale Cedoc-Fllmdagen zijn gericht op 16 mm-films en beogen
aan leerkrachten, filmopvoeders, -animatoren en -verantwoordelijken
in het socio-kultureel vormingswerk de kans te bieden zich meer vertrouwd te maken met de hedendaagse cinema in zijn alternatief facet
en marginaal karakter. Kortom het betreft de Andere Film. Dit jaar
staan de jonge kritische Duitse cinema en de politieke, in zonderheid
Zuidamerikaanse film centraal. Een greep uit het programma : L'enfant
sauvage (Truffaut), II Caso Mattel (Rosi), Ice (Stanley Kramer), Heute
Nacht Oder nie (Daniel Schmid), Ich liebe dich, ich töte dich (Uwe
Brandner), Die Angst des Tormanns beim Elfmeter (Wim Wenders),
Auch Zwerge haben klein angefangen (Werner Herzog), Der Handler
der vier Jahreszeiten (Fassbinder), La tierra prometida (Miguel Littin), Coup pour coup (M. Karmitz), en een drietal films van Jorge
Sanjines.
Deze Cedoc-Fllmdagen 74/16 hebben plaats op 26, 27 en 28 december
in de Studiozaal van VTB, Em. Jacqmainlaan 126, Brussel, telkens van
9u15 tot 19u. Ter plaats" wordt uitvoerige dokumentatie bezorgd. Deelname in de onkosten
••-^•'nnen en inschrijvingen (op voorhand inschrijven g e w
' - Orezstraat 14, 1030
Brussel - tel. 02/217.24
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Nullo is een noorderling, woont
in één van die grauwe flattorens,
is ateïst en politiek links-georiënteerd. Carmelia is een zuiderlinge (Siciliaanse), woont met haar
kinderrijke familie in een gore
éénkamerswoning, is kerkelijk en
sterk familiegebonden. In de ogen
van de noorderlingen zijn de zuiderlingen « immigranten » en ze
worden dan ook op één lijn gesteld met en behandeld als alle
andere immigranten. Maar de
zuiderlingen zelf bevestigen deze
diskriminatie door zich te isoleren in een ghetto van eigen tradities en patriarchale strukturen.
Carmela handelt en denkt volkomen als een zuiderlinge wanneer
ze partij kiest voor haar broer en
tegen Nullo, en vooral wanneer
ze met haar grillige fantasie Nullo in de war brengt. Wie als nietItaliaanse kijker geen oog heeft
voor deze noord-zuid-tegenstellingen, gaat voorbij aan één der
kernelementen uit de film. Toch
blijft het zo dat dit alles op Ita-

liaanse kijkers wellicht beter, t.t.z.
scherper overkomt.
Een tweede sociaal-kritisch element is dit van de pollutie. Comencini noemt zijn film trouwens
zelf ekologisch. « Dellito d'amore » is overduidelijk een aanklacht tegen de fabrieken die
niet alleen ons natuurlijk leefmilieu vergiftigen, maar die ook
rechtstreeks de arbeiders onvoldoende beschermen tegen giftige
stoffen (in Italië in elk geval een
realiteit en thans blijkbaar ook in
ons land I).
In de metaalfabriek waar Nullo
en Carmela werken bestaat de
enige veiligheidsmaatregel in het
gratis uitdelen van melk. Carmela verkiest een « gevaarlijke »
afdeling omdat ze daar meer verdient en ze neemt de melk mee
naar huis voor haar jongere broertjes. Wanneer ze ziek wordt en
uiteindelijk aan die ziekte sterft,
gaat zijzelf dus ook niet vrijuit.
Men zou dit een afzwakking kunnen noemen van Comencini's sociale kritiek, maar eigenlijk pleit
het juist voor hem dat hij een
konsekwente realistische tekenmg heeft verkozen boven een
zwartwit-benadering.
Vele kritici hebben •> Delitto d'amore » een melodrama genoemd.

En vooral het einde van de film is
inderdaad melodramatisch : stervende huwt Carmela met Nullo
en na haar dood schiet hij tijdens
een staking de fabrieksdirekteur
neer Verfilmd door een op en
top Italiaanse kineast als Comencini doet het melodramatische
van deze en andere scènes echter allerminst belachelijk aan.
Het behoort gewoon tot de vezels
van de Italiaanse volksaard. In
handen van een Amerikaanse of
Franse kineast zou het verworden
tot een overdreven gevoelerig
en dus ofwel potsierlijk ofwel
tranerig gedoe.
Maar in handen van een talentvol Italiaans kineast komt de liefdestragedie van Nullo en Carmela als aangrijpend echt over.
Echt zijn ook de akteurs, en dan
niet alleen de hoofdakteurs Gulliano Gemma en Stefania Sandrelli, maar ook alle andere nevenakteurs, tot in het kleinste
figurantenrolletje toe.
« Delitto d'amore » : een film
voor wie niet wars is van autentieke gevoeligheid en een realistische, objektieve benadering van
een sociale problematiek verkiest
boven een manipulerende zwartwit-kritiek.
Hilde Dekeyser

Zaterdag 14 december — RTB
ONCE MORE... WITH FEELING
(Une fois encore... avec sentiment !) (1959)
Parodie die luchtig omspringt met huwelijk en moraal. Bereikt alskomedie een wat hoger niveau dan gebruikelijk, zonder echter als
geheel geslaagd te mogen heten. Onsamenhangend geheel, ondanks
enkele geslaagde gags. Ver gezochte effekten en heel wat langdradigheden. Redelijk verzorgd door Stanley Donen en goed vertolkt door
Yul Brynner en Kay Kendall.
Maandag 16 december — BRT
A DISTANT TRUMPET (Stormloop van de 8e brigade) (1964)
Western van Raoul Walsh, die hier eens te meer bewijst dat hij de vereiste vakkennis bezat. Graatzuiver is het verhaal over een episode uit
de strijd tussen Indianen en Amerikaanse leger niet, want het Amerikaanse leger wordt wat al te rooskleurig voorgesteld. Met Troy
Donahue.
Donderdag 19 december — RTB
LES AVONTURIERS (1967)
Avonturenfilm van Robert Enrico, met een beheerste vormgeving
vooral dan in de eerste delen. Dit is te danken aan het funktionele
dekor en de details waarmee de knap uitgebeelde menselijke figuren
en hun handelingen inhoud krijgen. Lino Ventura en Alain Delon in een
geknipte rol.
Vrijdag 20 december — RTB
DER LETZTE MANN (1924)
Behoort tot Murnau's en Emil Jannings' beste films. De film is een
panorama van kameramogelijkheden, niet kunstzinnig maar doelbewust : hij werd aanzien als één van de visueel rijkste films. Een portier van een groot hotel wordt oud en zwak en verhuist naar de ondergrondse herentoiletten.

W I J SI

Vergunning nr 1185 Kat. A

ZEER DRINGEND
FOTO'S EN FILMS GEZOCHT
BEGINPERIODE VOLKSUNIE

Wie heeft in de beginperiode van
de Volksunie (1954-1964) foto's
gemaakt van manifestaties, VU-ak-

ties en dergelijke ? Wie filmde —
op 8 of 16 mm — de VU-gebeurtenissen in die jaren ?
ZEER DRINGEND aanmelden op ons
sekretariaat, Voldersstraat 7 1 , 1000
Brussel, liefst nog telefonisch :
(02/512.51.60).

KLEURENKALENDERS
Gedrukt op zeer groot formaat 50 x 40 cm.
zeer grote indrukwekkende kunstfoto's van Antwerpen - Schelde en
Provincie.
de mooiste kalender ooit in VLAANDEREN verschenen met foto's van
eigen bodem.
WIJ LEVEREN ZE MET KLEINE OF GROTE HOEVEELHEDEN

firmanaam op elke bladzijde
Heeft U belangstelling, vraag ons dan onmiddellijk een proefexemplaar
PRIJS per stuk F 150
Vanaf 25 ex. 115 F Drukken van firmanaam op elke bladzijde : + F 1100
Vanaf 100 ex. F 100 Drukken van firmanaam op elke bladzijde is in de prijs inbegrepen
Vanaf 500 ex. F 80 Drukken van firmanaam op elke bladzijde is in de prijs inbegrepen

RONDREIS DOOR
ANDALOEZIE
MET VLAAMSE REISLEIDING,
EEN V.T.B.-EKSKLUSrVITEIT I
Rondreis

met geklimatiseerde

PROGRAMMA

autocar

- Twee

mogelijkheden.

A.

Achtdaagse rondrit met bezoek aan de Andalouzische steden
Ronda, Jerez, Cadiz, Sevilla, Cordoba en Granada en 1 of 2
weleen vefblijf aan de Costa del Sol.
Vertrekdata :
Op 1 maart, 16 maart en verder elke zondag, van 4 mei tot 28
september.
Reisprogramma :
Ie dag. IVIet onze chartervlucht van Zaventem naar Malaga. Per
autocar langs de Costa del Sol naar Marbella. Door de Sierra
Bermeja naar Ronda (99 km.). Avondmaal en logies in hotel Reina
Victoria -k "k 'k.
2e dag. In de voormiddag, bezoek aan Ronda. 's Namiddags naar
het witte Arcos. Bezoek aan dit pittoresk Moors stadje. Verder
naar Jerez de la Frontera (118 fcm.). Bodega's van Pedro Domecq,
Gonzales Byass, Sandemann, enz... Na het bezoek, avondmaal
en logies in hotel Los Cisnes -A- * * .
3e dag. Langs Puerto Santa Maria naar Cadiz. Bezoek aan de
stad, mooi gelegen op een schiereiland. Op de autosnelweg naar
Sevilla (155 km.).
Middagmaal, avondmaal en logies in hotel La Rabida, rustig en
toch centraal gelegen, 's Namiddags, eerste kennismaking met
de stad.
4e dag. Nog een dag te Sevilla. Geleid bezoek aan de stad : de
rijke Macarenakerk, het huis van Pllatus, het Alcazar, de katedraal met Giralda, de Plaza de Espana, het prachtige MariaLouisapark en de schilderachtige Santa-Cruz-wijk, tipisch Andaloezisch, met enge straatjes, mooie doorzichten en schilderachtige patio's.
5e dag. Vla het witte stadje Ecija naar Cordoba (139 km.).
Middagmaal, avondmaal en logies in hotel Zahira -Ar * * . Geleid
bezoek aan de stad : de uiterst schilderachtige wijk van de
Juderja, de Mezquita (Moorse moskee) enz.
6e dag. Nog een voormiddag te Cordoba. Verder bezoek aan de
stad en gelegenheid tot winkelen. In de namiddag naar Granada
(172 km.). Avondmaal en verblijf in hotel Victoria -k -k -k, zeer
gunstig gelegen aan de Puerta Real.
7e dag. Verblijf te Granada. Geleid bezoek aan de stad : het
Alhambra met het befaamde Alcazar en prachtige tuinen, de
Generalife, de katedraal met Capilla Real enz.
's Avonds gelegenheid tot bijwonen van een Andaloezische
avond op Sacro Monte (fakultatief).
Se dag. Op een uiterst schilderachtige weg door de Sierra
Nevada naar Motril en verder naar Nerja (130 km.). Middagmaal
in de mooi gelegen Parador.
's Namiddags langs de Costa del Sol via Malaga naar Torremolinos of Marbella (110 km.).
9e tot 14e (21e) dag. Vrij verblijf aan de Costa del Sol, naar
keus in het apartotel El Palomar te Marbella of in de Apartotels
Aloha of La Colina te Torremolinos.
15e (of 22e) dag. Per autocar naar de luchthaven te Malaga en
met de chartervlucht terug naar Zaventem.
LET WEL ! De groep van 28 septmeber verblijft na de rondreis te
Benidorm (Costa Blanca) in het hotel Rosamar en reist op de
15e of 22e dag terug naar Zaventem via Alicante.

KUNSTUITGEVERIJ

(1) De groep van 16 maart doet de rondreis uit Alicante. Reissom : 13.550 fr. Programma op verzoek te bekomen.

A . DE BELDER
Den Leeuwenberghstraat 41
2520 EDEGEM-ANTWERPEN
(België)

Tel. (031)49.86.56

NATIONALE

LOTERIJ

KERSTTRANCHE
Hoog lot

TREKKINE
op donderdag 26 december

ANTWERPEN IN BEELD

20

VIJFTALIC

MILJOEN

KLEURIG
VOLLEDIG
de derde hernieuwde oplage van A. DE BELDER

—

VIJFTIEN

^van 1 M I L J O E N

FOTOALBUM

440 F

In totaal : 168 MIUOEN fr. in 100.574 loten

Het biltet

WIJ SI

loten

400 fr

Het tiends

44 fr
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KARAVANS
MET VOLKSWAGEN
GEEN PROBLEMEN

GARAGE ST JOZEF
Assesteenweg 117 - Ternat
Tel. (02)52.13.12

Verkoop - verhuur . sfailing
KARA VANCENTRA ANTWERPEN
tel. (031)21.98.15
Frans Beirenslaan 278, BORSBEEK
Vervoer . Verhuizingen
Laadruimte van 30 tot 50 mS

VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47
1850 Grimbergen

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

LIERSE VLOERHANDEL
Lisperstraaf 49
—
LIER
Tel. (051)80.14.71
Specialiteit :
^AST TAPIJT — OPEN HAARDEN

« GROENSPAAN »
RUSTHUIS

BOEKHANDEL TUL

Café - vu-lokaal
Dorpsplein, Heusden-Limburg
Aanbouwkeukens
HELEMAAL naar maat.
Apart en per klant gemaak.
Niet duurder dan seriefabrikatie,
en zelfs beter I
Prijsbestek en studio zijn gratis.

- Parfumerie

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

KUNSTGEBITTENHERSTELLINGEN
VAN DER KLEIN

BRANDBESCHERMING
met aangepast materiaal van een
bedrijf met ervaring :

pvba ALBAG

FREETIME FLAT
INTERNATIONAL pvba
Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksijde
tel. (058)527.77
Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerke
tel. (059)322.60
Verhuring en verkoop van moderne, nieuvi^e appartementen en studios - bungalows en caravans
sommigen met privaat zwembad gelegen te Koksiide. Oostduinkerke en Middeikerke - huur per
maand, per week, per weekend
of een periode naar eigen smaak.
Vraag inlichtingen - Schrijf of telefoneer.

10%vr.V.U.Ieden

Keukenbedrijf R. ROSSEY

I KOSTUUMS-VESTONS-BROEKEN-PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort
Tel. (058)235.81

IRICO-KLEDING VERMEESCH
yteenhouwersvesl, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83

Ninoofse Steenweg 515
1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09

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 kontakt met ons

LUSTRERIE

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

ZIEKENFONDS
BRABANTIA
Voor

de Vlamingen in Brussel
en Vlaams Brabant

DIRK MARTENS
NINOVE

AALST

Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

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

^
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversiermgen - wastafels en waskussens - kinderkleding
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen pmg-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerel.
SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels.
—

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

—

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

Vlamingen,
1 ^ 1 vraag GRATIS
l # i # l advies voor uw
^ ^ ^ ^ hypotheek-leningen
^ ^ ^ ( I e en 2e r.)
en uw bouwgrondkredieten
aan de

Kwekerijen - Tuincentrum
J.V.H.

FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten.
Ook verhuring van tafelgerief.
Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen
(031/37.45.72-19.30.29)

Speciaal voor U bedacht

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

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

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

Groepen en maafschappijen allerhande ï I !

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem
Tel. (054)33.37.56

(Maleizen) - Tel. (02)653.05.11

Instituut P. VERMEIR

DE OUDE KRING

ADOLF CLAES
EN ZOON ANDRE

Schoonheidsinstituut

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

AL - AL AANBOUWKEUKENS UIT CLASAL
FABRIEKEN TE
RAMSDONK
TEL. 015/714.47 - 719.13
Aalst, Dirk Mortensstr. 58, 053/205.16
Dendermonde, De Bruynlaan 1 - 3
052/21 5. H
Kortriik, Gentsestwg 37, 056/120.61
Roeselare, Consiensestr. 42, 051/237.20
Bestuurssekretarlaat (dag- en weekeindles) - tot viertalige steno-daktylo,
tot viertalige briefwisseling, konversatie, boekhouden.
Kinderbiislag - Plaatsing.

Dames en heren, in uw belang
wendt U voor uw
SCHILDER. BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak

Middag- en avondmaal In groep : gezellig fijn, goed en goedkoop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse
goelasj - Eisbein mit Sauerkraut . Kip aan het spit Krachtvleesschotel beter dan In Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/22.86.72 - 1500 zitpl
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 031/31.20.37 - mooiste zaal van
de stad
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11. Tel. 016/22.68.69 mooiste kelder van Europa.
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/21.87.89- mooiste van
Brussel
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. T. 056/71.15.36 - 2.400 pi
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 031/57.30.32
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 pi. T. 051/72.28.22
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 091/26!74 32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/67.36.30
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/56.53.40
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 050/50 02 96
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/43.20.51
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke . T. 059/30 20 86
Wij zoeken dringend : als medewerkers : Ernstige families
waarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast
loon - Kost en mwoon gratis - In regel met de sociale wet .
Liefst mensen van 't vak

S S T S R S ! L E S " ?Ü,; f27l76.18.7r*^^

'''' '°*"''-^»

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

GRONDEN
OUD - EN NIEUWBOUW

IXFORMAIJECENTRA
ANTWERPEN

031/31.78.20

GENK
011/35.44.42

CENT
091/25.19.23

LEUVEN
016/23.37.35

600 ARBEIDERS...
1001 MOGELIJKHEDEN
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF
V
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ONDEMOKRATISCH VAKBONDSSTATUUT VOOR HET OVERHEIDSPERSONEEL

KLEURPARTIJEN SCHAFFEN
DE SYNDIKALE VERKIEZINGEN AF!
ANTIDEMOKRATISCH DIKTAAT
Dit ontwerp is een revolterend ontwerp.
Het is tekenend voor de geleidelijke
verwording van ons demokratische regime. Waar de zuivere politiek de uitholling van de inhoud van de demokratie nog probeert te verhullen door
de vorm te eerbiedigen, daar wordt op
het vlak van de vakverbonden zelfs
de eerbied voor de vorm overboord
gegooid.
Daar wordt de dennokratie plomp verkracht zelfs zonder doekjes voor het
bloeden.
Zij die geboren werden uit de demokratie, ja die een wezenlijk aandeel
hadden in het ontstaan, in de groei
ervan hebben in hun veiligheidsrefleks
en hun machtswellust de grote les
waarvan zij zelf de illustratie waren,
vergeten.
Op hun beurt gaan de klassieke vakverenigingen het vrije vakbondwezen
bevechten, door alle nieuwe mededingers brutaal ondemokratisch
uit te
sluiten.
Dit ontwerp is daarvan het zielig bewijs.
Het zielig bewijs eveneens dat de
politici die hun mandaat aan het vakverbond te danken hebben zich slaafs
onderwerpen aan het diktaat
van
nieuwe
machtswellustelingen.
Daar waar elk normaal demokratisch
refleks dit ontwerp in zijn huidige gedaante moet afwijzen, zien we niets
anders dan slaafse onderwerping aan
de broodheer.
Waar de vakverenigingen vroeger de
grote voorstanders waren van de verkiezingen schaft men deze verkiezingen in de overheidssektor
thans af.
Omdat men vreest dat het Kartel van
de Onafhankelijke Syndikaten te veel
stemmen zou halen.
Zo meent men de kans te hebben deze
konkurrerende vakvereniging te wurgen.
HUICHELACHTIGE ARGUMENTEN
In het verslag op bladzijde 8 lezen we:
. De regering heeft dit stelsel gekozen boven dit der verkiezingen, niet in
het minst omdat sociale verkiezingen
steeds spanningen veroorzaken —
kijk maar naar de privé-sektor — tussen de werknemers, spanningen die
indien mogelijk best kunnen vermeden worden ».
Dit is een huichelachtige wijze om de
demokratische
vakbondsverkiezingen
te ontlopen.
De redenering is te gek om los te
lopen.
Natuurlijk brengen verkiezingen spanningen mee : zowel de syndikale als
de politieke.
Als men ze daarom moet afschaffen
dan is het ook gedaan met de demokratie. Het voordeel van de spanningen in de verkiezingen tot uiting te
laten komen is echter de bezinning
achteraf. Men ziet wie het gehaald
heeft, men onderzoekt waarom er verloren of gewonnen werd.
En dit laatste lost de spanning op.
De basis, het volk heeft dan gesproken en men moet zich bij die uitspraak
neerleggen.
Deze spanning ontlopen leidt gewoonlijk naar grotere, scherpere en tragische spanningen die zich op een
andere wijze ontladen dan in de sffembus.
En dat is de tragiek van de autoritaire
en korporatistische regimes.
Logisch moet men zich bij zulke tekst
en bij de inhoud van dit wetsontwerp
de vraag stellen : waarom past men
het nieuwe stelsel dan ook niet toe
op het politieke vlak : waarom schaft
men ook daar de verkiezingen niet af?
Want daar bestaan de spanningen
toch eveneens.
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De waarheid is dat zich op het vlak
van de vakverenigingen een oligarchie
heeft gevormd, die geen demokratisch risiko meer wil lopen. Een oligarchie die probeert oude machtsverhoudingen geijkt vast te leggen, omdat men de demokratische verkiezingen vreest.
REEDS 15 JAAR GELEDEN...
De syndikale verkiezingen werden
vroeger uitgeschreven op basis van
artikel 14 van het Koninklijk Besluit
van 20 juni 1955, houdende syndikaal
statuut van het personeel der openbare diensten. In dit Koninklijk Besluit
werd gezegd dat syndikale verkiezingen gehouden worden om de 4 jaar
en voor de eerste maal in 1955.
Bij Koninklijk Besluit van 6 juni 1963
werd beslist de verkiezingen, die normaal in 1963 dienden gehouden te verdagen tot de dag door een nieuw
Koninklijk Besluit te bepalen en om
reden dat, ik citeer : •< aan de hervorming van het syndikaal statuut
wordt gewerkt ».
Zoals men thans moet vaststellen
heeft deze studie meer dan elf jaar
geduurd I
Het gevolg is dat de ambtenaren nog
steeds worden vertegenwoordigd door
personen verkozen bij de verkiezingen
in de openbare diensten uitgeschreven in 1959, nu 15 jaar geleden ! Ruim
100.000 personeelsleden, na 1959, in
dienst gekomen, hebben dus nog nooit
mogen kiezen ?
Zowel op 20 januari 1966 als op 13
november 1968 heb ik met kollega's
van onze fraktie wetsvoorstellen ingediend om dit Koninklijk Besluit van 6
juni 1963 op te heffen en tot nieuwe
verkiezingen te komen.
In december 1970 werd ons wetsvoorstel verworpen.

GEEN MAATSTAVEN
Dit wetsontwerp schaft niet alleen de
syndikale verkiezingen af en vervangt
ze door
ledentellingen.
Het gaat verder.
Om alle verrassingen bij de ledentellingen achteraf te kunnen ondervangen, verklaart het ontwerp dat om als
representatief
erkend te worden de
vakorganisatie moet aangesloten zijn
bij een vakorganisatie die in de Nationale Arbeidsraad
vertegenwoordigd
is.
Hier wordt de huichelarij nog groter.
Hoe kan men vertegenwoordigd zijn in
de Nationale Arbeidsraad ?
Welke zijn de maatstaven ?
Nergens zijn die terug te vinden. Niemand kent ze.
Zo men daarover een vraag stelt antwoorden de ministers niet of antwoorden ze naast de kwestie.
Men wil geen kriteria vastleggen,
doodeenvoudig om geen enkele vakvereniging de kans te geven de norm
te bereiken.
Achter het IJzeren Gordijn mag er
maar één vakverbond bestaan. Daar-

om zegt men terecht dat de demokratie ginder niet bestaat.
In dit land mogen er maar drie vakverbonden bestaan.
En toch wil dit demokratisch heten.
De syndikale vrijheid blijft beperkt tot
de schijnheilige drieëenheid. Want de
erkenning van een nieuw vakverbond
kan slechts geschieden mits instemming van de oude vakverenigingen en
zij erkennen ze niet.
Dit ontwerp is een stap achteruit inzake syndikale vrijheid. Men wil er
een mededinger mee nekken en uitschakelen.
VOLKOMEN WILLEKEUR
In het « Rechtskundig Weekblad » van
december 1964 schreef advokaat bij
het Hof van Beroep te Brussel, mr.
G.F. de Cuyper, wat volgt over het
toenmalig voorontwerp, waaruit het
huidig ontwerp is gegroeid.
Wezenlijk blijft zijn redenering geldig
omdat het vertegenwoordigd zijn in de
Nationale Arbeidsraad en de willekeur
bij het aanvaarden daartoe behouden
blijft. Ik citeer :
« De representatieve
werknemersorganisaties.
In het ontwerp wordt alleen als een
representatieve
werknemersorganisatie erkend deze werknemersorganisatie die :
1) interprofessioneel
georganiseerd

is ;
2) verbonden is op nationaal vlak ;
3) ten minste 50.000 leden telt ;
4) vertegenwoordigd is in de centrale
raad voor het bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad.
Zijn deze voorwaarden demokratisch ?
Naar mijn oordeel niet, in zoverre vereist wordt dat de werknemersorganisatie moet vertegenwoordigd zijn in
de twee vorengenoemde raden. Deze
vereiste schept een monopolie voor
de thans erkende werknemersorganisaties. Veronderstel b.v. dat een interprofessionele
werknemersorganisatie
ontstaat die zich op nationaal vlak
organiseert en die in kortere of langere tijd 100.000 of meer leden telt.
Het zal praktisch afhangen van de
vorengenoemde raden en van de thans
erkende representatieve werknemersorganisaties, die zeer invloedrijk zijn
in het parlement, of deze nieuwe organisatie in de centrale raad voor het
bedrijfsleven en de nationale arbeidsraad opgenomen wordt en bijgevolg
als representatief erkend wordt. Daar
de thans erkende
representatieve
werknemersorganisaties aan hun prerogatieven houden, kan men reeds het
antwoord gissen dat aan een vraag
om vertegenwoordiging in de CRB en
de NAR zou voorbehouden worden ».
Tot daar het citaat.
Hetgeen hij zegt en hetgeen ook het
Internationaal
Arbeidsbureau
zegt,
zegt ook iedere objektieve toeschouwer.
Slechts degenen die verworven posities willen bestendigen zonder het
normaal demokratisch risiko spreken
anders.

KONKURRENTEN WORDEN
UITGESCHAKELD,
DE VRIENDJES
KRIJGEN MILJOENEN !
Zo dit ontwerp wet wordt, zal de Algemene Syndikale Raad voor Advies
worden ontbonden en kan men het
Kartel van de Onafhankelijke Syndikaten uitsluiten zoals men w i l , vermits de konkurrenten zelf willekeurig
mogen bepalen wie zij bij de Nationale Arbeidsraad zullen aanvaarden.
Het Kartel heeft, in tegenstelling met
een uitspraak van de bevoegde staatssekretaris terzake wel, al gevraagd
doch vruchteloos om in de Nationale
Arbeidsraad te worden opgenomen.
Overigens zo het niet de bedoeling
zou geweest zijn het Kartel uit te sluiten zou men de Algemene Syndikale
Raad voor Advies kunnen laten bestaan in plaats van te spreken over de
Nationale Arbeidsraad.
In dit verband spreken over het feit
dat men niet kan onderhandelen met
te kleine organisaties is een foefje,
want het Kartel is een grote organisatie, die weet wat onderhandelen betekent vermits zij het jarenlang deed in
de Syndikale Raad voor Advies.
Op enkele terreinen is men trouwens
al op dit ontwerp vooruitgelopen.
Zo bij het burgerlijk personeel van
Landsverdediging.
Daar heeft men zelfs niet alleen het
Kartel ongelijkmatig behandeld doch
zelfs het Liberaal Syndikaat.
VDB staat voor niets en de staatssekretaris voor Openbaar Ambt geeft
de indruk terzake het liberaal vakverbond niet in het hart te dragen, want
hij laat begaan. Minister Van den
Boeynants heeft immers de syndikale
verloven die volgens artikel 36 van de
huidige syndikale wet dienen verleend
beperkt tot 10 dagen per jaar voor het
Kartel en voor het Liberaal Syndikaat,
10 dagen voor al hun afgevaardigden
samen, terwijl de twee grote vakverenigingen er zoveel nemen als ze
wensen.
Een andere weinig fraaie streek tegenover deze niet gedulde mededinger werd trouwens uitgehaald in de
sektor Binnenscheepvaart waar het
Kartel 9 zetels haalde op de 10 bij
de syndikale verkiezingen.
De regering heeft beslist de zetels te
verdelen, niet volgens de uitslag van
deze verkiezingen, doch zoals zij dit
goed vond. Ze kende zetels toe aan
organisaties die niet aan deze verkiezingen deelnamen en herleidde de
effektieven v. h. Kartel van 9 naar 3
Tenslotte is er het grote schelmstuk
van de pottenlikkerij van tientallen
miljoenen. Zonder veel opzien te willen baren heeft de regering niet minder dan 50 miljoen verdeeld tussen de
vakverenigingen in de Openbare Diensten.
En wie heeft geen cent van die 50
miljoen gekregen ?
Men kan het raden : het Kartel van
de Onafhankelijke Syndikaten.
In tijd van rampzalige inflatie gooit de
regering met 50 miljoen naar de
vriendjes en sluit ze een syndikale
konkurrent uit.
Het is een walgelijk spektakel.
Mijnheer de staatssekretaris, uw syndikaal ontwerp past in het raam van
de volledige regeringspolitiek ; een
politiek die steunt op publicitaire
stunts in plaats van op ernstig werk ;
een politiek die huichelachtig naar
buiten uit de vernieuwing van de demokratie predikt maar die ze in het
geniep de nek omwringt ; een kwalijk
ruikende vriendjespolitiek ; een politiek die noch met ernst, noch met eerlijkheid, noch met ware demokratie
iets te maken heeft ; kortom om het
met een hard maar juist woord te
zeggen : een wansmakelijke politiek.
WIM JORISSEN
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