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HET KONGRES
VAN DE
BRUSSELSE
VLAMINGEN
Op initiatief van een aantal BrusselsVlaamse verenigingen wordt er een
• kongres van de Brusselse Vlamingen » voorbereid. Het zou doorgaan
op 26 april 1975.

De bedoeling is uitstekend : de Brusselse Vlamingen de kans geven zich
uit te spreken over de maatregelen
die nodig zijn opdat zij te Brussel volwaardig als Vlaming zouden kunnen
leven Voor alle Vlaamse politici kan
zo'n kongres een waardevolle leidraad
betekenen. In de mate dat het geplande kongres representatief is zal
het dan ook grote waarde hebben.
Het dient echter van meet af aan
duidelijk gesteld dat wel een kongres
van Brusselse Vlamingen door alle
Vlamingen kan worden toegejuicht,
maar een kongres van Vlaamse Brusselaars heel wat minder. Het zou een
onvergeeflijke flater zijn als de Vlamingen te Brussel een soort « apartheidspolitiek » zouden gaan bedrijven.
De geruchten over een louter Brussels
taal- of gemeenschapspakt met de
Franstaligen wijzen in dat verband op
een naïeve gedachtengang bij sommige van de initiatiefnemers. Brussel
is geen afzonderlijke gemeenschap.

De Vlamingen die er leven maken integrerend deel uit van de Vlaamse natie in België. Wie op een of andere
manier de Brusselse Vlamingen wil
afzonderen van de rest van de Vlaamse gemeenschap, begaat een zéér
zware fout Wie deze weg opgaat,
berooft hen van het politieke gewicht
van Vlaanderen en bouwt mee aan het
door de frankofonen zo gepropageerde « derde gewest ». Een pakt tussen
alleen de Brusselse Vlamingen en de
frankofonen is een pakt tussen roodkapje en de wolf.
De voornaamste doelstelling van zo'n
kongres zou een vruchtbare dialoog
moeten zijn tussen Brusselse en nietBrusselse Vlamingen. Vlaanderen mag
Brussel niet loslaten, maar het omgekeerde evenmin. Sommige ideetjes
kunnen verleidelijk lijken, maar blijken achteraf biezonder gevaarlijk politiek speelgoed. Een lokaal taalpakt
te Brussel lijkt op zoiets.
Paul Martens.

PRIjS : 14 F

Wij dromen allen wel eens
van een witte kerstmis
Is het heimwee
naar een zuiverder wereld,
met klare lijnen ?
Verlangen naar een
nieuw begin wellicht,
of simpel trachten naar vrede,
naar rust ?
Wanneer zal ook dit land
met al zijn burgers
weer in vrede leven 9
Wanneer, in 's hemelsnaam,
komt de
verlossende amnestie ?

OPlMl€v

HEUVELHOF

In de nacht van 25 op 26 novem
ber 1974 bood een afvaardiging
van het aktiekomitee Park Heu
velhof zich aan bij de woning van
staatssekretaris Luc Dhoore te
Genk De afvaardiging bestond
uit een twintigtal inwoners van
de gemeente Kessel-Lo
Niettegenstaande het late uur
werd de groep ontvangen door de
minister
Schepen Eugene Van
Itterbeek overhandigde hem, m
naam van de afvaardiging, een
omstandig schrijven
In deze brief wordt aangetoond,
aan de hand van officiële gemeentelijke en njksstukken, dat het
gemeentebestuur van Kessel-Lo
het domein « Heuvelhof » niet
mocht bebouwen noch er een
stuk van verkopen Zelfs de minister van Openbare Werken kan
daartoe geen toestemming geven,
omdat het gaat om een park dat
bij overeenkomst en na meer dan
dertig jaar publiek gebruik tot de
gemeenschap behoort
De bouw van het flatgebouw irt
het park, voor rekening van de
bouwmaatschappij S M
Heuvelhof, waarvan de werken begonnen zijn, IS een onwettelijke
daad Het gemeentebestuur heeft
in 1969 en in 1971, toen beslist
werd een gedeelte van het park
te bebouwen en verkopen, verwaarloosd de stukken bekend te
maken die bouwverbod inhouden
Door dat zware verzuim werden,
volgens het overhandigde schrijven, de gemeenteraad en zelfs
de minister van Openbare Werken om de tuin geleid
Het aktiekomitee vraagt nu aan
de minister
de
onmiddellijke
stopzetting van de werken te bevelen en het park terug te brengen n de juridische toestand van
1939
Het aktiekomitee bood zich aan
op dit nachtelijke en ongewenste
uur om het gemeentebestuur, wegens de te betalen schadevergoedingen aan de aannemer bij de
onvermijdelijke stopzetting van
de werken voor hogere steeds
stijgende kosten te vrijwaren
Het Aktiekomitee

MINDER
ZELFGENOEGZAAMHEID

Ingaande op het zeer belangrijk
artikel uit •• De Nieuwe », dat in
« WIJ » van 9 nov werd opgenomen ben ik zo vrij enkele beschouwingen neer te pennen

Nu de VU een 50-tal bezoldigde
vrijgestelden (parlements- en senaatsleden,
bedienden)
telt,
mocht m i ongeveer 50-maal meer
gepresteerd worden op propagandistisch gebied dan t o
in
t-958, toen we slechts over 1
vrijgestelde beschikten (1 volksvertegenwoordiger)
ik heb met de indruk dat zulks
het geval is Zeker en vast met
in het arrondissement Brussel,
waar in de jaren '60-'61 zonder
éen bezoldigde vrijgestelde veel
meer gewerkt en gepresteerd
werd dan nu met 2 senatoren en
3 volksvertegenwoordigers en een
flink aantal andere politieke mandatarissen (gemeente- federatieen agglomeratieraadsleden) het
geval is
De vruchten van de eerste volgehouden inspanningen (kolportages, vergaderingen, manifestaties) werden in 1965 en 1968 geplukt Wil men bij de volgende
verkiezingen in al onze arrondissementen eindelijk weer eens
flink vooruitgaan, dan moeten
onze mandatarissen, naast de onbezoldigde en waardevolle militanten, zelf stuk voor stuk als
militant optreden
Verder moeten ze ieder op hun
gebied en volgens hun aanleg
werkelijk specialisten worden, die
met zo maar wat in het ijle werken, spreken en schrijven Ze
moeten als ze tot éen of andere
kommissie behoren, meer belang
hechten aan degelijk werk in deze
kommissie dan aan reisjes in het
buitenland
Als groep moet zowel in parlement als in senaat aan degelijk,
gekoordineerd groepswerk worden gedaan Geen geliefhebber,
maar goed verdeeld specialistenwerk
Geen gemaneuvreer
in
kliekjes en groepjes, maar open
en oprecht werk voor de Vlaamse mensen, vooral voor de meest
benadeelden
Hier kom ik m de lijn van « De
Nieuwe » door aan te dringen op
veel en aanhoudend sociaal gericht groepswerk Soms vraag ik
me af of de verbeeldingskracht
ter zake uitgeput is en of er nog
wel direkt kontakt bestaat tussen
de mandatarissen en het volk,
vooral de kleine man van het
volk die het nu zo lastig heeft
Neem b v de m principe zo mooie
aanpassing van wedden en lonen
aan de hollende inflatie Maar
hebben onze mandatarissen zich
al eens afgevraagd waarom deze
aanpassingen percentsgewijze en
met schijfsgewijze gebeuren '
Weten zij dat de percentsgewijze
verhogingen een schandelijk sociaal onrecht zijn ' Ze moeten
eens onze kongresbesluiten nalezen die m 1963 m Mechelen werden genomen en waarin o a aangedrongen werd op indeksaanpassingen van de lonen, die billijk zijn voor de minderbezoldigden
De percentsgewijze aanpassingen
van nu zijn voor de hogere ambtenaren werkelijke weddeverho-

gingen, maar dekken voor de anderen met eens de echt verhoogde kosten (Een korporaal krijgt
+ 150 f r , een generaal 1500 f r )
Reken maar uit welk verschil dit
vooral nu (8 verhogingen per jaar)
betekent
Tenslotte meen ik dat de VU eens
ernstige aandacht moet besteden
aan de gevolgen van het steeds
groter wordend aantal buitenhuis
werkende vrouwen
Onze
konsumptiemaatschappij
dwingt de jonge echtgenote mee
te gaan verdienen met al de last
vandien, vooral als het kind of
de kinderen komen Thuisblijvende moeders zijn er haast niet
meer in de werknemerskringen.
Wanneer eens een ernstige studie over dit probleem en een passende reeks oplossingen ervoor'
Suggesties
aanmoediging van
de mogelijkheid tot halvedagwerk , recht van de jonge moeder om tijdens de moeilijkste jaren (als de kinderen haar erg
nodig hebben) haar loopbaan te
onderbreken zonder nadeel op sociaal gebied, d w z met behoud
van recht op wederindienstneming, op pensioen en bepaalde
sociale voordelen Ik meen zelfs
dat tijdens die werkonderbreking
en dit zeker voor de lager-bezoldigden een vergoeding voor de
thuisblijvende ex werkende moeder meer dan billijk is Dit b v tot
het jongste of enige kind 6 jaar
oud IS
Zoals de VU eertijds vooraan
stond met te ijveren voor werk
in eigen streek, tegen milieuvervuiling en -hinder, zo moet ze nu
de kleine slachtoffers van de
welvaartsmaatschappij
beschermen en verdedigen Dat kan ze
als ze minder zelfgenoegzaam
blijft dan de andere partijen en
bewijst meer sociaalbewogen te
zijn dan zij

neratie of twee wachten, want
zoniet zouden de Perms en Michels te kwaad kunnen worden.
ZIJ hebben m elk geval op minder
dan 6 maanden tijd bekomen de
zo plechtig mogelijke installering
van drie gewestraden, die wel
zullen moeten leiden naar drie
machten, waarvan de kleinste
twee de ene grote wel zullen
overmeesteren En zeggen, dat
meer dan 65 % van onze wetgevers rechtstreeks verkozen werden op uitsluitend zogenaamd
« Vlaamse lijsten », de enkele
verdwaalde en verdwaasde (maar
tegelijk gefranciseerde Vlamingen
op wat PSC-PLP en PSB-lijsten)
met bijgerekend.
WIJ, Vlamingen, vertegenwoordigen hier meer dan de twee derden van de totale bevolking en
zouden ons zo gefaten moeten laten besmeuren door het resterend overschot en minderheid
van éen derde Het is en blijft
een feit, dat die twee-derdenmeerderheid de gunst kreeg om
eens « propertjes » haar verzuchtingen kenbaar te maken aan die
resterende één derde minderheid,
maar dan ook nog wel op uitdrukkelijke voorwaarde
« kalmpjes
aan » Zonder teveel lawijt en ver
genoeg van Brussel » Diegene,
die zulks knikkend hebben durven aanvaarden, zijn de kwaadste
en gevaarlijkste verraders m eigen midden, omdat zij ten koste
van alles wat hun eigen volk betreft en dient, eerst hun deze of
gene kleur aanvaard hebben te
verdedigen, en daarvoor bereid
zijn nu en in de toekomst alle
belangen van en voor hun eigen
volk op te offeren
Vlamingen i Staat op ' Het Is mm
vijf I Doet u gelden als levend,
groeiend en bloeiend volk Laat
u met langer verdrukken en opslokken door dat uitstervend Wallonië I

J E T , Vilvoorde
PVC,

St.-Pieters-Woluwe.

HALLE (1)
HALLE (2)
Regeringsleden
en
wetgevers
zuchten, want de betoging in het
kleine Halle, ver genoeg afgelegen van Brussel, is voorbij zonder teveel gebroken potten Eerste minister en sommige andere
regeringsleden en wetgevers hebben toch laten zien, dat ook zij
Vlaamsgezmd kunnen zijn in geval van nood Wij, alle Vlaamssprekenden, moeten ons tevreden stellen met het bitter oor
deel
Oh sotternie, te Halle hebben tientallen wetgevers en regeringsleden betoogd tegen de
wetgevers zelf
Het resultaat is reeds lang gekend in middens van PSC-CVPPVV PLP-PSB-BSP
+
natuurlijk
FDF RW
Arrondissement HalleVilvoorde en provincie VlaamsBrabant mogen gerust nog 'n ge-

Langs deze weg vernam ik graag
of de frituur achter het gemeentehuis te Halle reeds eentalig
Nederlandse opschriften draagt '
Daar deze zaak langs beide zijden
Franse opschriften droeg (op de
eerste plaats), en slechts onderaan Nederlandse, ontstond er een
korte aktie ( + 1 1/2 uur) tijdens
de betoging
De dame uit deze zaak, besloot
daarom, binnen een termijn van
10 dagen, vanaf 25 nov, (dus de
dag na de betoging) haar frituur
te laten herschilderen Om te weten of ze haar woord hield, zou
ik willen vragen of iemand zo
vriendelijk wil zijn, dit langs ons
weekblad « Wij » te vermelden
L.U., Overmere
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Jonge man (diploma A2 openbare
werken daktilo, Frans) 20 j , zoekt
zeer dringend werk Kontakt op
nemen met redaktie (RJ)
R 179
Te huur gevraagd
perceel grond
met of zonder gebouwen, omstreken Leuven of Mechelen, langs
drukke verbindingsweg Inl « Karavancentrum », Borsbeek, Frans
Beirenslaan 278 tel 031/2198 15
Over te nemen
Spijshuis, 30
plaatsen administratief centrum
Brussel
70%
nederlandstalige
klanten Grote uitgeruste keuken
Week end gesloten Tel
Cortier
Hamel 02/428 69 84
R 153
Steno daktylo 21 j , 3 j ervaring
met diktafoon, zoekt passende
betrekkmg in het Antwerpse Z w
tot gemeenteraadslid Clem De
Ranter Steynstr 85 2710 Hoboken tel 031/27 72 78
R 176

Zoek tandartspraktijk over te ne
men in Brussel of omgeving Brie
ven aan redaktie « Wij » met vermelding R 170

WIJ 1

Gehuwd man, + 45 j , ongeschoold maar nijver arbeider zoekt
werk in de streek van Aalst
Jonge heer, 23 j , diploma A2
bouwkunde, zoekt passende betrekking in'de streek AntwerpenBrussel 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 cafe met Vlaamse vriendenkring in Maaseik Drin
gend 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

Jonge dame, 21 j 3 jaar ervaring
boekhouden textielbedrijf, zoekt
betrekking omg Gent-Eekio Z w
tot prov raadslid Fons Van Holderbeke, Nijverheidsstr 72 9950
Waarschoot, tel 091/77 33 78
R 185
Gewezen autobusbediende, zoekt
werk als magazijnier bode of ander met te zwaar werk
Zw
dr J Van Deun, Boniverlei
44, 2520 Edegem, tel 031/55 45 79
R 181

Ik wil een importhandel beginnen,
liefst in Brussel, voornamelijk m
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
m detail naar kantoor blad onder
nummer R 183
R 183

Herdenkingsboek
« WIM MAES »
Gebonden, in luxe-uitvoering.
190 bladzijden en verlucht met
22 f o t o s
Te bestellen door overschriji/ing van 220 fr op rekening
412-9093591-16
Kredietbank
^^an Walter Maes Drie Koningenstraat 12, 2600 Berchem.

GEVRAAGD .
JOBS voor JOBSTUDENTEN
Opgave van |obs bi|
Socio-kulturele dienst U.I.A.
Universiteitsplein 1
2610 WILRIJK
Tel. (031)28.18.58
tussen 14 en 16 uur
Indien gewenst ook bi|lessen door studenten op
licentieniveau

VOORBEELD
De pers in Vlaanderen, zoals elders in de wereld weet waarover
te schrijven — alleen al aan het
inflatieprobleem
worden
liters
inkt gespendeerd.
Onze Vlaamse en ook sommige
franstalige journalisten, experten
in Belgische politiek, verwekken
de indruk dat de kommunautaire
zaken in definitieve funderingen
gegoten werden en in de komende jaren rustig de uitbouw van
beide gemeenschappen kan worden afgewacht
De Vlamingen in Vlaanderen sussen met hol geschrijfsel over
nieuwe instellingen en vage aspekten IS met zo moeilijk (men
hoeft maar 100 jaar achteruit te
kijken)
Ondertussen worden een paar
politiek- dringend - noodzakelijke
beslissingen van verkiezing tot
verkiezing in de laden van de
politieke bureau's verborgen
Waar blijft Halle-Vilvoorde ' En
wat gebeurt er tegen de voortschrijdende druk op de Vlamingen
te Brussel, nu o a door vele
vreemdelingen (franstalig) in te
schakelen op openbare en sociale diensten Twee voorbeelden slechts
de Brusselse trams
en het Sint Pieters-hospitaal.
Nog erger is dat door uitstel van
beslissingen de Vlaamse randgemeenten zodanig worden aangevreten door de franstalige inwijking dat, naar eender welke pietluttige aanleiding binnen een
paar jaar opnieuw eens een 10tal Vlaamse randgemeenten als
hoofdschotel op het politiek menu van de RB, FDF en PSC zullen gepresenteerd worden aan
onze zo-geleerde maar helaas
steeds m verdediging spelende
Vlaamse politiekers Bon appetit!
De eerste en misschien wel
grootste oorzaak is de fijne onthaaldienst waarover de franstaligen beschikken in onze Vlaamse
randgemeenten
De politie, de
postdiensten, de gemeentelijke
administratieve diensten, vinden
het normaal hun twee-talen-kennis subito presto te demonstreren
zonder een poging aan te wenden om dadelijk te laten verstaan
dat deze inwijkelingen m Vlaanderen terecht zijn gekomen
Dat gebeurt allemaal zo nonchalant dat vele franstaligen nadien,
met hun nederlandstalige papieren in hun handjes en weeral m
't Frans, onze bedienden op onze
gemeentehuizen op stang komen
jagen en die arme jongens en
meisjes ook nog eens « par
écrit » het vertaalwerk mogen
doen
De enige man die daar iets aan
deed was destijds burgemeester
Soens van Strombeek-Bever en
het bleek dat hij het bij 't rechte
eind had (er is dus wel een voorbeeld ')
A B , St Pieters-Leeuw
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DE CVP
KRIJGT WEER
EEN DIKKE NEK

Brussel, 12 december 1974.

Afschrift aan :
Voorzitter Cultuurraad
Griffier Cultuurraad
Fractievoorzitters Cultuurraad

Aan alle leden van het personeel van het
Secretariaat van de Cultuurraad voor de
Nederlandse Cultuurgemeenschap
Paleis der Natie
Natieplein 2
1000 - BRUSSEL

Mevrouwen,
Mijne Heren,

Conform de parlementaire tradities die wij dachten
in de Cultuurraad na te leven zoals in Kamer en Senaat, heeft
de C.V.P. tot dusver, na benoening zelfs net haar steun, aan
geen enkel personeelslid de vraag gesteld tot welke politieke
partij zij/hij al dan niet behoort.

Ik stel nochtans vast, dat door het feit dat een
aantal politieke partijen regelmatig met "hun vertrouwensmensen"
in het kader van het Secretariaat van de Cultuurraad contact
nemen, het een noodzaak is geworden ook een aantal onder U voor
de keuze te stellen. Ik betreur dit ten zeerste.

Het zou mij aangenaam zijn, met degenen onder U die
zich als C.V.P. wensen te affirmeren, een persoonlijk contact
te hebben. Deze vrienden nodig ik uit op een bijeenkomst in
het Hotel Atlanta, Ad. Maxlaan 7, 1000-Brussel, op woensdag 18
december 1974, om 12 uur, voor een gezamenlijk eetmaal met bespreking.

Dit procédé - in se verwerpelijk - is een noodzaak.

Met genegen groeten.

Aan alle leden van het personeel van de
Cultuurraad voor de Nederlandse
Cultuurgemeenschap.
K. BLANCKAERT
Voorzitter C.V.P.-Cultuurfractie

Wij hebben de tijd gekend, hij ligt trouwens nog niet zo ver achter ons,
dat de CVP het in Vlaanderen op haar eentje voor het zeggen had. Van
1950 tot 1954 regeerde zij zelfs op haar eentje het gehele land.
Het was een onverdraagzame tijd ; wie niet danste naar het pijpen
van de almachtige klerikalen moest er vaak voor boeten. Wie niet
vóór hen was, was tegen hen, zo redeneerden ze Tegen de rebellen
— meestal Vlaamse nationalisten — werd op tijd en stond de kromstaf
van het episkopaat gebruikt. Wie herinnert zich niet meer het jaar
1958 toen de bisschop van Brugge, ten gerieve van de CVP, aan zijn
dierbare gelovigen op straf van « zware zonde » verbood voor de
Volksunie te stemmen ?
Keren wij stilaan terug naar deze - donkere middeleeuwen » van onze
recente politieke geschiedenis ? Er zijn tekenen die daarop wijzen. In
elk geval neemt de machtshonger en de onverdraagzaamheid van de
CVP-ers met de dag weer toe. In de zestiger jaren waren zij er willens
nillens toe gebracht zich wat bescheidener te gaan opstellen : van
verkiezing tot verkiezing leden zij zware nederlagen, en met de macht
en invloed van de kerkelijke hiërarchie ging het ook al bergafwaarts.
Leuven 1968 leek zowat het Waterloo van het politieke klerikalisme in
Vlaanderen.
Maar bij de jongste algemene verkiezingen slaagde de CVP erin weer
enkele zetels winst te boeken, na vijftien jaar politieke nederlagen.
Het iijkt erop dat deze beperkte overwinning een aantal CVP-ers naar
het hoofd is gestegen, hun nek zwelt zienderogen, en meteen duiken
weer de slechte gewoonten uit het verleden op. Waar zij zich sterk
genoeg voelen om hun wil op te leggen, zelfs tegen alle anderen in,
doen zij het brutaalweg. Desnoods met louche streken.
Neem nu de Nederlandse Kultuurraad, waar het de jongste maanden
voortdurend bliksemt en dondert tussen de CVP-ers en de huidige
oppositiepartijen. De CVP-gezinde kranten stellen de hele herrie systematisch voor als kleinzielig partijgevit en futiliteiten, en geven de
VU en de BSP de schuld. De oppositie neem echter de uitingen van
brutale CVP-machtspolitiek niet zo licht op, daarvoor zijn de herinneringen aan de klerikale onverdraagzaamheid in het recente verleden
nog te vers. En zolang de betwistbare beslissingen, tijdens de vakantie
genomen door een toevallige en tijdelijke CVP-meerderheid, niet herzien zijn zal het blijven rommelen in de Kultuurraad, alle krantengepreek ten spijt.
De wijze waarop de CVP deze week in de Kultuurraad getracht heeft
een VU-kandidaat voor de kultuurpaktkommissie te wippen, is een
ander staaltje van deze machtspolitiek. VU-fraktieleider Maurits Coppieters kloeg scherp de onverdraagzaamheid aan, waarvan da meerderheid blijk geeft. Hij verweel de CVP wraak te willen nemen op een
hogere ambtenaar die de euvele moed heeft gehad z.ch door de VU
voor bedoelde kommissie te laten voordragen. Tevens hekelde hij de
houding van de PVV die in deze aangelegenheid een knechtenrol vervult ten gerieve van de klerikalen.
En voor wie er nog aan zou twijfelen dat het allemaal om toevallige
incidentjes gaat (de diktatuur van de CVP-grIffier, afdanking van een
personeelslid van VU-strekking zonder reden, de wraak op een ambtenaar omwille van vermoede VU-simpathieën) moet er maar eens bijgaande brief op nalezen, die alle leden van het personeel zopas kregen
toegestuurd. Het herbegint weer met de mentaliteit van - wie niet
voor ons is... ». De CVP is alvast begonnen met onder het personeel
van de Kultuurraad de bokken van de geiten te scheiden. De rest volgt
wel. In hotel Atlanta hebben diegenen die op de « uitnodiging » zijn
ingegaan nu kleur mogen bekennen in ruil voor een lekker bord linzensoep.
De richtlijnen volgen later wel. Wij houden u, lezer, verder op de
hoogte omtrent de CVP-drijverijen in en om de Nederlandse Kultuurraad.

BUITENLANDS KOMMENTAAR
Op Martinique hebben Gerald Ford en
Giscard d'EstaIng zondag en maandag
jl. een hinderlijk meningsverschil over.
brugd betreffende de manier waarop
de wereld-ollekrisis het best kan aangepakt worden. Dat de twee staatshoofden in een slotkommuniquee gezamenlijk een oproep richten tot de
olie-producerende en olie-importerende
landen om zo spoedig mogelijk (waarschijnlijk nog vroeg In de zomer 1975)
in konferentie bijeen te komen rechtvaardigt alvast een paar gunstige verwachtingen.
De « diplomatie In hemdsmouwen »
afgewisseld met zwempartijtjes en
kreoolse gerechten heeft dan blijkbaar
toch een sinteze mogelijk gemaakt van
de Frans-Amerikaanse opvattingen. Er
kwam nl. een kompromis tot stand tussen het Amerikaanse front van olieverbruikende landen en het Frans voor-
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stel voor een drieledig gesprek tussen
olie-producerende,
verbruikende
en
ontwikkelingslanden.
Men kent de tegenstellingen die hierover een week vroeger waren gerezen
tijdens de meer ekonomisch dan militair georiënteerde najaarsbijeenkomst
van de Navo te Brussel. Frankrijk was
immers van mening dat de olieverbruikende industrielanden tegelijk met hun
onderling overleg ook de dialoog met
de olie-uitvoerende landen moesten
aanvangen terwijl Washington stelde
dat de landen-verbruikers het eerst
grondig eens moesten worden over
een gemeenschappelijke strategie inzake energiebeleid alvorens met de olieuitvoerende landen te praten. Frankrijk is trouwens nog altijd niet toegetreden tot het internationaal energieburo dat de VSA en acht EG-lidstaten
groepeert. Van die omstandigheid uit

kan men zelfs zeggen dat Ford en Giscard daar op Martinique een formule
hebben uitgedokterd die beide partijen gezichtsverlies bespaart...
Hoelang Frankrijk inzake energiebeleid
nog Cavalier Seul wenst te spelen
heeft Giscard d'Estaing niet gezegd.
Anderzijds kan gevreesd worden dat
Washington de grote driezijdige petroleumkonfer. zo lang gaat uitstellen —
met steeds maar te verwijzen naar
het uitblijven van een deugdelijke over.
eenkomst tussen de verbruikerslanden
— dat het ten slotte toch nog tot een
nieuwe Frans-Amerikaanse kontroverse komt. Mochten die verbruikerslanden het niet eens worden dan kan
Washington immers nog altijd op eigen
houtje een (multilateraal) gesprek met
de landen van het Nabije Oosten gaan
voeren. Met Saoudi-Arabië en Iran zijn
er trouwens altijd kontakten geweest.
Wie de zaken objektief wil bekijken
mag niet vergeten dat de ministers
van de OPEP-landen (de petroleum-exploiterende landen) vlak vóór de FransAmerikaanse top een welwillend gebaar hebben weggegeven toen ze te

Wenen besloten de nieuwe prijzen
voor negen maanden te bevriezen. Anderzijds moet hij ook oog hebben voor
de gelukkige ontwikkeling die het Frans
voorstel nu op gang brengt. Door de
aanvaarding van dit voorstel kunnen
nu ook de ontwikkelingslanden, de Habenichts die nooit over industrie, technologie en petroleumbronnen beschikten bij het internationaal energie-beleid
betrol(ken worden. En last but not least
is na Martinique ook duidelijk gebleken dat Amerika bij het zoeken naar
oplossingen voor de energiekrisis niet
langer in naam van Europa kan spreken... en dat ook Europa op verstandhouding en samenwerking met Washington aangewezen blijft. Of dit besef volstaat zal de aanstaande ontwikkeling moeten aangeven. Niet alleen
zijn West-Europa en de VSA ekonomisch kompleet verschillend gestruktureerd maar Amerika hangt slechts
voor 10 pet van de Arabische leveranciers af terwijl het Arabisch « zwarte
goud » over zijn of niet-zijn van Europa beschikt.
Ad. Van Duyn
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SINTER-CLAES VOOR DE FN

STEEDS GEEN AMNESTIE.
We staan weer vlak vóór Kerstmis en opnieuw is er geer
amnestie.
De kristelijk-humanistische regering Tindemans-De Clercq
maakt verstek als het er op aankomt de gevolgen van een
blinde wraak-repressie en epuratie ongedaan te maken Het
establishment verschuilt zich steeds achter de dooddoener
« dat men door Individuele behandeling van de dossiers en
rehabilitatie de nog hangende repressiegevallen wil oplossen » Botte weigering ook voor dit Heilig Jaar, dat voor de
deur staat en door de Paus van Rome o a in het teken van
de amnestie werd geplaatst.
Botte weigering van alle VU-wetsvoorstellen tot verlenen
van amnestie Hieraan herinnert VU-kamerlid Joos Somers
in een vraag aan de minister van Justitie Vander Poorten.
HIJ stelt met minder dan 9 vragen met onderverdelingen over
o m hoeveel dossiers werden afgehandeld i z uitwissen en
klasseren van aan het sekwester verschuldigde boeten en
schadeloosstellingen, hoe groot het bedrag van de metafgesloten dossiers, hoeveel sekwestergevallen er nog overblijven, hoeveel veroordeelden in ballingschap leven, hoeveel
kleine incivieken hun oorlogsschade konden krijgen, hoeveel
er daarvan werden opgelost en hoeveel er overblijven, hoeveel personen in hun politieke rechten werden hersteld en
hoeveel ervan beroofd blijven, idem burgerrechten, hoe ziet
het er uit met de administratieve straffen van ambtenaren
idem pensioenen, of er werk is gemaakt met het teruggeven
van frontstreeprenten, eretekens, vuurkaart aan oudstrijders
van 14-18, en ten slotte m hoeveel gevallen erfgenamen van
veroordeelden hun erfenis konden verwerven en hoeveel
gevallen werden geregefd
Is het geen schande dat een volksvertegenwoordiger einde '74
nog zulke vragen moet stellen '

Een management-studie (voor de
herstrukturering van een bedrijf)
levert meestal slechts een rapport met adviezen op. De koerante prijs IS aanzienlijk minder dan
10 000 fr. per uur. Nochtans is
dat de prijs, die volgens ex-minister Willy Claes en de huidige
regering (die dit Smter-Claesgeschenk aan de wapenfabriek —
waar is de tijd van het gebroken
geweer '
— honoreert <] moet
betaald worden, gedurende tienduizend uren (5 jaar i)
Dit was de inleiding van de vraag
van VU-kamerlid Luk Vansteenkiste tot minister Oleffe, Ekonomische Zaken Ons vinnig kamerlid vroeg zich dan af, wat bij
dergelijke extra-studie, de beheerders, de direktie en hun staf
van FN dan nog uitrichten i
Minister Califice antwoordde namens zijn kollega Oleffe « die
naar de dokter moest » — zo
staat het m het Beknopt Verslag
— en draaide eerst wat rond de

pot om dat op de acht vragen in
te gaan. De studie werd uitgevoerd door twee bureaus, waarvan één buitenlands, gekozen
door de FN zelf De studie begon
in
1969 en is nog met ten einde ! De regering heeft navraag
gedaan, uit wat de studie eigenlijk bestaat ' (Men zou zoiets
maar eens in de privé-sektor
moeten wagen, nvdr) en zal aan
de hand van het antwoord oordelen of de tussenkomst verantwoord IS De studie lijkt in verband te staan met de zeer belangrijke
investeringen
sinds
1969 De minister mag geen nadere cijfergegevens verschaffen
en zei alleen dat de 45,5 miljoen
aan de FN
slechts het normale percentage van de door
de FN in dezelfde
tijdsspanne
^ ^ ^ ^ gedane investe^^mn^^^m
ringen uitmaakt
^ ^ H j ^ ^ ^ ^ B De aard van de
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verleende hulp maakte een goedkeuring door de EG overbodig. Tot
slot verzekerde de minister dat
er kontrole zou uitgeoefend worden op het met door staatstussenkomst gedekte gedeelte van
de gedane kosten en deelde hij
mede dat het aantal tussenkomsten voor studiedoeleinden betreffende de organisatie of herstrukturering van industriële sektoren « zeer beperkt is ». Ze vertonen trouwens grote onderlinge
verschillen
Rekening
daarmee
gehouden is het van geen belang,
hier cijfers te vermelden, nog afgezien van de gebruikelijke diskretie

We weten allemaal en al lang dat
Belgische ministers, of ze nu Van
Elslande, Harmei of Oleffe heten,
inderdaad altijd zeer diskreet zijn
wanneer het om de Belgische
wapenfabriek gaat, zo diskreet
dat ze zelfs bij tijd en wijle
gloeiende leugenaars worden

•A'

KINDERKRIBBEN EN PEUTERTUINEN
Uit het antwoord van de minister van Volksgezondheid op
vraag van VU senator Jonssen blijkt dat er op het grond
gebied van Brussel-Hoofdstad in 1973 m de kinderdagver
blijven (kribben) 5 114 kinderen verbleven, w o 599 in Neder
landstalige Er waren daarvan slechts 5 kinderen in rijksinstellingen ondergebracht (nl dat van de Nederlandse Kom
missie voor Kuituur te Brussel) In de peutertuinen (nationaal
Werk voor Kinderwelzijn) luiden de cijfers resp 4071 voor
franstaligen en 1025 voor de nederlandstaligen (geen enkel
kind in een rijksinstelling)
Men heeft ons destijds beloofd dat het Rijk zou inspringen
om de m gebreke blijvende gemeentebesturen en vrije
instellingen te konfronteren met rijksinstellingen Afgezien
van het feit dat dit met veel indruk zou gemaakt hebben
stellen we vast dat die rijksinstellingen op een totaal van
ca 10 000 kinderen er zegge en schrijve vijf m een rijksinstelling werden ondergebracht '

MICHEL ONDERZOEKT
Op vraag van VU kamerlid J. Vandemeulebroucke, aan minister
Michel (Binnenlandse Zaken) hoe het nu zit met de toestand
op taalgebied te Schaarbeek (Nols) antwoordde de minister
dat hij had vernomen « dat het gemeentebestuur de aangeklaagde toestand gewijzigd had Aanstonds heb ik een onderzoek voorgeschreven om vast te stellen of het ingevoerd
stelsel met de voorschriften van de taalwetten strookt »
Over een verbetering te Schaarbeek was begin december nog
mets geweten Daarom betoogde TAK ook voort TAK heeft
nu eenmaal betere voelhorens dan Michel, die trouwens de
verfransing van Vlaams-Brabant via de federaties poogt in
de hand te werken En die we daarom niet op zijn woord,
het weze dan gedrukt in het Bulletin, met geloven i

HOGE JACHTRAAD : 85% FRANS
VU-kamerlid Nelly Maes vroeg landbouwminister Lavens naar
de samenstelling van de Hoge Jachtraad Deze instelling is
belangrijker dan op het eerste gezicht lijkt, want ze mag advies verstrekken in jachtaangelegenheden .In jagerskringen
is momenteel veel kritiek op het gedrag van sommige jagers,
er wordt betwijfeld of er wel beteugelend genoeg wordt opgetreden enz Uit andere berichten weten we dat Brusselse
frankofone jachtiiefhebbers in Vlaamse gewesten de grote
Jan uithangen, nodeloos de landelijke rust verstoren en aldus
een faktor van milieustoornis zijn
Uit het antwoord van de minister blijkt dat de raad m kwestie
uit dertig leden bestaat, benoemd door de koning op voorstel van de minister De minister beweert dat de leden zoveel mogelijk de diverse streken van België vertegenwoordigen en terzelfdertijd de onderscheiden belangen van de verschillende « jachtwijzen » Dit laatste kunnen we met kontroleren maar het eerste wel Wanneer we namen- en adressenlijst overlopen hebben we sterk de indruk dat de franstaligen
overwegen, dat vooral het Brusselse oververtegenwoordigd
is en dat het bijna uitsluitend om een zwaar kapitalistisch
gezelschap gaat, al dan met met ronkende adellijke titels
Een frankofone high-life-aangelegenheid die eens te meer
aantoont dat de taalbarrière ook een sociale barrière is '

WIJ 4
V

TINDEMANS HEEFT SCHRrK VAN
DE WAARHEID
Eerste-mmister Tindemans heeft
al herhaaldelijk verklaard, dat hij
de regels van de parlementaire
demokratie wil eerbiedigen en
derhalve wil bijdragen tot een
betere werking van de instellingen in de praktijk komt daarvan
echter met veel in huis, te oordelen naar een interpellatie van
VU-senator Wim Jonssen « over
de schending van het recht op
informatie van de senatoren en
het onverantwoord toenemen van
het personeel op de ministeriele
kabinetten », gericht tot premier
Tindemans
Wim Jonssen hamert al jaren op
dat punt Jaarlijks komt hij meerdere keren op de tribune om
scherp te protesteren tegen het
laattijdig indienen en bespreken
van de begrotingen Maar de opeenvolgende regeringen blijken
met m staat, deze slechte gewoonte af te leren Nu moest senator Jonssen andermaal op de
tribune komen, omdat de regering de senaat te weinig inlicht,
waardoor een der voornaamste
taken van het parlement, kontrole
op de uitvoerende macht, onmogelijk wordt gemaakt Konkreet
het komt met de regering toe,
over de herwaardering van het
parlement te spreken (maar precies het tegenovergestelde te
doen I) want er bestaat nog zoiets als de scheiding der machten
Bovendien heeft de regering de
begrotingswet en het senaatsreglement geschonden door haar
begroting met voor 1 september
rond te delen
Het tweede gedeelte van deze
interpellatie betrof de overbevolking van de ministeriele kabinetten, waarbij de
mterpellant zich
trouwens
afvroeg, of die kabinetten er wel
nodig zijn
In
.^•aj-^fii
Nederland blijkÉÊ^^'^lfËÊÊ^
baar met In (eH R k > # t J H i der geval
de
viaag wordt gesteld of er in de
ministeries en staatssekretariaten overtallig personeel is en zo ja
hoeveel Ten tweede
er is de
jongste tijd steeds meer sprake

van politieke verstekelingen m
de kabinetten Zo nestelde een
PLP-voorzitter zich een bepaalde
tijd in de kantoren van de minister van Openbare Werken, zijn
partijgenoot
Een
oud-mimster
van Nederlandse Kuituur hield er
een schare •< kabinetsleden » op
na, die zonder wedde voor hem
werkten Dan is er die Luikse
zakenman, die «opdrachthouder»
was onder drie opeenvolgende
ministers van Ekonojnische Zaken (Hier wordt allusie gemaakt
op de zaak der vervalste Simonet
brieven, nvdr) Niemand weet of
hij bezoldigd was Andere kabinetsleden, al dan met « duikboten », vinden het met nodig brieven van parlementsleden aan de
ministers over te maken, ook al
gaat het vaak om « persoonlijke
brieven »
Premier Tindemans meende er
zich m zijn antwoord vanaf te
kunnen maken, door de mterpellant er op te wijzen, dat de door
hem gevraagde kontrole kan gebeuren in het kader van de inza-

ge van de begrotingen. Uit deze
materie zou eveneens kunnen opgemaakt worden of er al dan
niet overtollig kabinetspersoneel
IS Premier Tindemans antwoordde dus duidelijk naast de vragen,
wat senator Jonssen in een zeer
vinnige repliek met naliet te onderstrepen HIJ betwijfelde o m
of de eerste-mimster zelf wel een
dokument kan lezen, (cfr Middenstand met zeven kabinetsleden, waar het slechts recht heeft
op 3 adviseurs en 3 attaches)
Senator Jonssen erkende wel dat
men gegevens uit de begrotingsstukken kan halen, maar dat kan
niet wanneer deze stukken met
tijdig worden rondgedeeld ' En
waarom
krijgen
CVP-senatoren
gevraagde inlichtingen wel en
anderen met ' Senator Jonssen
besloot met een snijdende zin
« Een eerste-mmister die informatie weigert is een minderwaardige eerste-mimster ' Hij wil de
kontrole op het parlement ontlopen omdat hij schrik heeft van
de waarheid i »

NEDERLANDSE
KULTUURRAAD
Dat de Volksunie alle kansen benut, om haar federalistisch
ideaal te benaderen is gekend Zo poogt ze alle mogelijkheden, geboden binnen het kader van een nog zeer ontoereikende kulturele autonomie, op het maximum te benutten
Geen enkele andere partij is zo aktief in de Kultuurraad
omdat de VU nu eenmaal poogt zo vlug mogelijk Vlaanderen
een eigen gezicht te geven
Het verwondert dus niemand dat het Bulletin van Vragen en
Antwoorden van de Nederlandse Kultuurraad praktisch een
VU-aangelegenheid is In Bulletin nr 1 van de nieuwe zittijd
worden de vragen gesteld door VU-kamerleden W. Kuijpers,
IVIattheyssens, Raskin, J. Vandemeulebroucke, L. Vansteenkiste en door senatoren Van Haegendoren, Vandezande, Coppieters, Van In en De Facq. De overige vragen werden gesteld
door de hh De Vlies (2), Kempmaire (2), Derore (1), Calewaert (1) en Vandamme (1)
We kunnen dus stellen dat dit vragenbulletin voor 85% een
eksklusieve VU aangelegenheid is Ware het met van de VUvragenstellers, er zou geen bulletin moeten gedrukt worden
En er zou minder informatie en vooral minder parlementaire
kontrole zijn '
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Vorige week heeft de BOB bij
verschillende Vlaamsgezinden in
het arr. Leuven een beleefd bezoek gebracht met de vragen :
« Gaat u naar Schaarbeek betogen ? », « Kent u mensen die
gaan of meegaan ? » en tutti
quanti. Is een nieuwe Ganshof
van der Meersch zwarte lijsten
aan het opstellen ?

Daar kerstmis 1974 midden van de week valt
(woensdag 25 dec.) verzoeken wij alle medewerkers beleefd doch dringend hun kopij zo vroeg
mogelijk in te s t u r e n
(liefst tegen maandag
a.s.)

INTERPARLEMENTAIRE
BENELUXRAAD
Twee of driemaal 's jaars vergadert (beurtelings in Brussel, Den
Haag en Luxemburg) de Interparlementaire Beneluxraad.
Toen in 1955 de Benelux Konven.
tie definitief werd gesloten stelde men nog enige hoop op een
werkelijke samenhorigheid en
zelfs samengroeien van de Lage
Landen. Van een supra-nationaal
gezag wou men echter niet weten. Sedertdien werd de raadgevende « Raad » ontwaard tot
een bijna nutteloos akademisch
praatkollege waar niemand nog
aandacht aan schenkt.
Dit bleek eens te meer bij de
jongste vergadering van 13 en
14 december jl. te Brussel.
De rapporten die de regeringen
aan de Raad moeten bezorgen
over de vooruitgang van Benelux worden niet meer of te laat
bezorgd. Van enige harmonisatie
op fiskaal en sociaal gebied
(punten aan de orde op 12 en
13 december) is van langsom
minder sprake.
Zowel Den Haag als Brussel
treffen schuld en meest van al
de Luxemburgse Knaap. De
Lukemburgers blijven hun «lijn»
van reaktionnaire Duitse Franskiljons trouw. Zij halen hun profijten niet alleen uit hun uitstekende wijn maar vooral uit hun
positie ais toevluchtsoord voor
alle verdoken kapitalen en winsten in West-Europa.

Dank bij voorbaat.
De Redaktie.
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TAFELEN MET DE FISKUS
VU-senator Jorissen heeft aan
Willy De Clercq, minister van
Financiën, een vervelend vraagje gesteld. Hij vroeg of het juist
is dat het hoofdbestuur van de
BTW getelefoneerd heeft naar
de hoofdkontroleurs van alle
BTW-kantoren om te vragen of
hun kontrolerende agenten bereid zouden zijn op Kerstmis
en op Oudejaarsavond de restaurants te kontroleren (aantal
aanwezigen tellen, prijzen nakijken, ontvangsten berekenen). In
ruil voor deze prestatie zouden
ze dan twee dagen extra verlof
krijgen. Jorissen vroeg de minister ook hoeveel vrijwilligers
zich voor deze laak hebben opgegeven.

Bovenstaande zelfklever kan besteld worden aan 5 fr. 't stuk
(minstens 10 eks.) door storting
op 414-7051631-58 van initiatiefnemer KVHV-Antwerpen (storting geldt als bestelling).

In « Het Laatste Nieuws » van
vorige woensdag kon men lezen
dat Jorissen roos geschoten had.
In kringen van de administratie
van Financiën heeft een redakteur van dit blad vernomen dat
de fiskus op de feestdagen inderdaad mee aan tafel zal zitten. Er zouden zich reeds heel
wat vrijwilligers van de BTW-
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diensten hebben aangeboden om
na te gaan of de horeca-mensen
uit eigen beweging de BTWkwijting aanbieden bij het betalen van de rekeningen. « Het
Laatste Nieuws » voegt er nog
aan toe dat de horeca-sektor
« geen graten ziet » in de geplande aktie van de fiskus.

40.000 EN NIET 4.000 •
In een vorige uitgave stond in
de Persspiegel (« Wij », 30 nov.,
p. 4) o.a. te lezen dat « BRT het
zondagmiddag over... 4.000 betogers (te Halle) had •>. Dat is natuurlijk fout : de BRT had toen
reeds de massa betogers op
40.000 geschat en had het verder over « vele tienduizenden ».
Onze redakteur, die deze Persspiegel
samenstelde, verontschuldigt zich dan ook tegenover de BRT-kollega voor dit
misverstand !

BOMAANSLAG TEGEN HALLE
Enkele dagen na de betoging te
Halle blokletterde de « Pourqoi
Pas ? • > : • • ils recommencent »
(ze herbeginnen). Ge moet niet
vragen wie herbegon. Voor de
transtaligen is opkomen voor
zijn recht extremistisch. Wat zal
nu hun reaktie zijn op de granaataanslag in het stadhuis van
Halle ? We moeten er niet aan
twijfelen, ze zullen deze gevaarlijke aanslag (de sporen van de
ontploffing en de materiële schade bewijzen dat het om een levensgevaarlijk tuig gaat) pogen
te minimaliseren.
Het is duidelijk dat de — alsnog
spoorloze — daders dienen gezocht bij de fanatici van de
franstalige Brusselse partijtjes
en « mouvements ». Na de betoging werden in de Brusselse
gemeenteraden
sistematisch
moties gestemd tegen Halle 24
november, in een paar gevallen
wero zelfs het ontslag van burgemeester Devoghel van Halle
geëist, omwille van zijn positieve houding tegenover de betoging.
Waarmee bemoeien zich die
door blinde Vlamingenhaat bezielde machtswellustelingen ?
Ze hebben te Halle, gelegen in
Vlaanderen, niets verloren en
we ontkennen de Brusselse
franstaligen elk recht, in Vlaanderen te gaan ageren, zeker niet
met bomaanslagen. Deze aanslag tipeert hen : ze aarzelen
niet, om geweld te gebruiken.
We zijn intussen benieuwd of
het gerecht de daders zal vinden, ze zijn immers te zoeken
onder het frankofone Herrenvolk. Dat lijdt geen twijfel. Daarom ook moet scherp gereageerd
worden op deze misdadige provokatie !

autocar

- Twee

mogelijkheden.

A.

Achtdaagse rondrit met bezoek aan de Andalouzische steden
Ronda, Jerez, Cadiz, Sevilla, Cordoba en Granada en 1 of 2
weken verblijf aan de Costa del Sol.
Vertrekdata :
,
,
.
4. oo
Op 1 maart, 16 maart en verder elke zondag, van 4 mei tot dü
september.
Reisprogramma :
., ,
n
1e dag. Met 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 * * * .
. , „.
...
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 km.). Bodega's van Pedro Domecq,
Gonzales Byass, Sandemann, enz... Na het bezoek, avondmaal
en logies in hotel Los Cisnes -k "^ "k3e dag. Langs Puerto Santa Maria naar Cadiz. Bezoek aan de
stad, mooi gelegen op een schiereiland. Op de autosnelweg naar
Seviila (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 Pilatus, 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.
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Met een aktieve bevolking van 38 % — die dus voor liet
brood en de zorg van 100 % van de bevolking moet instaan
— gaan wij de krisis in. Wij ervaren daarbij dat de oudere
generatie zich het minst van alle leeftijden bewust is van
de inhoud van dat woord « krisis ». Dat klinkt natuurlijk als
een schoolvoorbeeld van een paradox. Want zij hebben de
langvergeten dertiger jaren meegemaakt, de krach, de zwarte
sneeuw, de chaos, de inflatie van schandalen, de orde en
de wanorde. Hitler en Chamberlain. Kortom, precies alles
wat wij niet moesten meebeleven. Of liever : precies alles
wat wij nu voor de tweede maal beleven, één keer in de
lessen van de geschiedenis en één keer in de werkelijkheid
van vandaag. De woorden waarmee wij de sfeer van beide
ervaringen beschrijven, zijn net dezelfde, slechts de eigennamen zijn gewisseld : Chamberlain wordt Kissinger en
Hitler wordt Arafat enz. En om dan opnieuw bij die paradox
van daareven te kunnen belanden : de ouderen hebben al
eens middenin het centrum van een krisis geleefd, zij zijn
er al eens gezuiverd uit opgestaan. Daarom schieten hun
herinneringen van toen en hun indrukken van vandaag over
onze verziekte tijd heen, net als de blik van een verliefde
die niet wil aanvaarden dat de andere helemaal niet meer
van hem houdt, als een die beseft dat al zijn liefdesgeluk al
voorbij is op het ogenblik waarop hij het in vraag gaat
stellen.
Misschien is onze-generatie te oud om nog te kunnen geloven in de oprechtheid en de duldbaarheid van het produktiekonsumptie-schouwtoneel
van de laatste paar decennia. En
misschien zijn wij niet eens jong genoeg meer om ons
naiefweg te kunnen vastklampen aan de wetenschap dat de
weelde krachtens en door zichzelf bestaat en dus nog oneindige tijd zal verderleven.
Jarenlang hebben wij spontaan aangevoeld dat er naar het
woord van Hamlet " something rotten » was in onze samenleving van torengebouwen,
popmuziek,
kleurentelevisies,
grootwarenhuizen en een bandeloze vrijheid van kopen en
verkopen. Wij ervaarden het en het heeft ons diep pijn
gedaan, het heeft ons tot onverschilligheid
gevoerd of tot
de spekgladde troost dat het bezit van oude voorwerpen en
hoevetjes in een rein milieu ons wantrouwen verdrijven zou.
Maar de gevoeligsten onder ons genazen niet, ze schreven
bitterroerende
verzen, die onmiddellijk onbetaalbare kunst
werden geacht, maar nooit als vermaningen of sombere voorspellingen werden aangezien. Als een dichter
schuchter
orakelde dat onze fraaie lusttuintjes morgen zouden veranderen in moestuinen die onze honger helpen stillen, dar
vond eenieder dat meteen heel mooi gezegd en dus geschikt
om in een aluminiumkadertje in een kunstgalerij opgehangen
te worden. Maar als een eerste minister vandaag zegt dal
de komende tijd somberder zal zijn dan wij durven geloven,
dan nemen alle kranten die versleten uitlating op als brandnieuws, dan is die eerste-minister plots een Kristus die vermanend over de wereld gaat.
De eerste-minister
heeft er niet bijgevoegd dat over vijl
of tien jaar alle krisisleed geleden zal zijn U merkt het,
wij zijn dus nog optimist. Wij zeggen de dingen alleen maar
wat bitterder. Omdat wij door onze ouders verwekt zijn
toen die nog volop in hun krisis leefden.
FRANS-JOS VERDOODT

N.B. Een gelukkige moeder van zes kinderen is niet akkoord
met ons N.B. van vorige week : zij leerde haar man
immers kennen na een lekke band.

5e dag. Via het witte stadje Ecija naar Cordoba (139 km.).
Middagmaal, avondmaal en logies in hotel Zahira ir * -k- 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 • * • * • , 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 I 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.
(1) De groep van 16 maart doet de rondreis uit Alicante. Reissom : 13.550 fr. Programma op verzoek te bekomen.
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DE SUBNATIONALITEIT ALS ENIG REDMIDDEL
Wij hebben dus betoogd te Halle voor o.m. « de verdediging van de
Vlaamse gemeenschap te Brussel ». In het manifest van het 24 nov.komitee wordt dit aldus verwoord : « De Nederlandstalige gemeenschap
te Brussel moet zich autonoom en als volwaardige groep ontwikkelen
met behulp van eigen instellingen. Hiertoe is vereist dat de beide kultuurgemeenschappen als dusdanig erkend worden door passende bestuurlijke maatregelen met alle gevolgen op administratief, sociaal, rechterlijk of fiskaal gebied, alsook inzake onderwijs, gerecht, militie, benoemingen en verkiezingen ». Dit alles is vervat in wat wij de « subnationaliteit noemen, maar het gebruik van dit woord is tijdens de betoging
en de voorbereiding ervan angstvallig vermeden geworden. Schrik voor
een woord ? Of schrik om de Rode en Blauwe Leeuwen en sommige
CVP-ers te ontstemmen ? Toch is bij nader inzien de invoering van de
subnationaliteit het enige afdoende middel om de Vlaamse gemeenschap te Brussel te beveiligen.

HOE IS DE HUIDIGE TOESTAND
TE BRUSSEL ?
INDIVIDUELE PLAGERIJEN
De Vlamingen die het geluk hebben niet te Brussel te moeten
leven, hebben er geen flauw idee
van hoe alle Instanties daar samenwerken om via individuele
plagerijen de Vlamingen het Frans
op te dringen. Mij is persoonlijk
in één week tijd het volgende
overkomen : 1. een frans-ééntalig
bericht van het postkantoor dat
ik een aangetekend schrijven
moest komen halen ; 2. een fransééntalige uitnodiging van de gerechtelijke politie om mij op het
justitiepaleis te melden ; 3. een
frans-ééntalige mededeling van
de maatschappij Electrogaz; 4.
een ziekenfondsdokter die niet in
staat was een gesprek in het Nederlands te voeren.
Moet ik er nog aan toevoegen dat
alle fakturen en eventuele mededelingen van openbare nutsbedrijven (gas, water,
elektriciteit,
enzO steeds alleen in het Franse
vak van de tweetalige formulieren
zijn ingevuld en van een Frans
adres zijn voorzien. Kleinigheden
zullen sommige zeggen, maar al
die kleinigheden te zamen betekenen toch maar dat voor al die
instellingen de Vlamingen gewoonweg niet bestaan. Al wie
ambtshalve aan de deur komt
(politie, postbode, opnemers van
water-, gas en elektriciteitsmeters, enz.) begint met Frans te
spreken, hoewel het meestal zelf
Vlamingen zijn, en als ge vraagt
« waarom spreekt ge Frans ? »
dan krijgt ge als antwoord « As
ik in 't Vloms begin en me ne
Woel te doen ep, dan krijg ik ambras ; de Vloemingen dè kunnen
allemoel uuk Frans, en as ik huur
da ze liever Vloms spreken, dan
kan ik nog altijd in 't Vloms voesjgoen ». In haast alle winkels is
het ook zo, omdat de (meestal)
Vlaamse
winkeliers
werkelijk
schrik hebben om de Franstalige
kliëntele te
ontstemmen. Zo
wordt de Vlaming te Brussel overal en altijd in het Frans benaderd,
en men moet al een sterk karakter hebben of sociaal-ekonomisch
onafhankelijk zijn, om van 's morgens tot 's avonds van zich af te
bijten. En voor één Vlaming die
dit wel doet, zijn er honderden
die alles maar in 't Frans laten
gebeuren, om geen last te krijgen. Op officiële plechtigheden
mogen de Vlamingen al dik tevre- "
den zijn, wanneer een gezagsdrager zich gewaardigd enkele woorden Nederlands te spreken of te
stotteren, iets wat nog niet eens
het geval is in alle Brusselse gemeenten. En zo ondervindt de
Vlaming te Brussel altijd en overal dat hij maar een tweederangsburger is.

BRUSSEL : MASSAGRAF VAN DE
VLAAMSE GEMEENSCHAP
Geen wonder dus dat de frankofonen in hun bedrieglijke propaganda kunnen gewagen van een
onbeduidende
minderheid
van
Vlamingen, nl. 15%, tegenover
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85% franstaligen, maar de werkelijkheid is geheel anders. Uit de
ministeriële antwoorden op parlementaire vragen blijkt dat tijdens
de zevenjarige periode 1964-1970
meer personen uit het nederlandstalig gebied (102.781) dan
uit het franstalig gebied (97.439)
zich te Brussel zijn komen vestigen.
Wat blijft er van die Vlaamse
meerderheid over ? Van zodra de
Vlamingen hun eerste stappen op
Brusselse bodem zetten, worden
zij in de klauwen van de verfransingsmachine gegrepen. Het begint al met de inschrijving in het
bevolkingsregister van hun nieuwe gemeente. Ten bewijze daarvan laten wij hier voor het jaar
968 de cijfers van het aantal
Vlaamse
inwijkelingen
volgen,
met tussen haakjes het aantal afgeleverde nederlandstalige identiteitskaarten :
Anderlecht .337 immigranten (165
ned. identiteitskaarten), Brussel
2.906 (302), Eisene 941 (42), Evere 392 (61), Ganshoren 362 (35),
Etterbeek 620 (32), Jette 363
(125), Koekelberg 261 (34), Molenbeek 1085 (100), Oudergem 328
(38), Schaarbeek 1.547 (149), StAgatha-Berchem 396 (55), SintJoost-Ten-Node 389 (21), St-Gillis
698 (29), St-Lambrechts-Woluwe
576 (47), St-Pieters-Woluwe 521
(43), Ukkel 892 (50), WatermaalBosvoorde 205 (23) en Vorst 562
(40).
En met het bekende liedje vragen
wij : « waar zijn al die Vlamingen
heen ? Waar zijn zij gebleven ?

Sedert meer dan honderd jaar
heeft Vlaanderen inderdaad tot
zijn schade moeten ondervinden
dat de overgrote meerderheid
van zijn uitwijkelingen te Brussel
de rug hebben toegekeerd aan de
Vlaamse gemeenschap, en de
rangen van de passieve en soms
wel van de agressieve frankofonen zijn gaan versterken. Op de
jaarvergadering 1966 van het Willemsfonds stipte de h. Fayat aan,
dat « de jongste dertig jaar te
Brussel ongeveer 150.000 Vlamingen voor de Nederlandse kuituurgemeenschap zijn verloren gegaan ». Dit komt neer op zowat
5.000 per jaar. Wanneer wij nu
nagaan dat, volgens onze eigen
op de verkiezingen voor de Brusselse agglomeratieraad in 1972
berustende
berekeningen,
te
Brussel op zijn minst 350!000 Vlamingen leven (39%), naast plus
minus 300.000 Walen, dan komt
men tot de vaststelling dat er te
Brussel zeker 250.000 a 300.000
verfranste Vlamingen wonen. Dit
betekent dat de bevolking van een
gehele stad, die de grootste van
Vlaanderen zou zijn, te Brussel
voor Vlaanderen verloren is gegaan. Moeten wij daarbij lijdzaam
blijven toezien ?

HET VERRAAD
VAN DE KLEURPARTIJEN
Hoe mee,- men er over nadenkt,
hoe meer het misdadig moet genoemd worden dat de vrijheid van
het gezinshoofd op "schoolgebied
opnieuw is ingevoerd, des te meer
daar geen enkele afdoende maatregel is getroffen om de positie
van de Vlaamse gemeenschap te
Brussel op zijn minst te stabiliseren. De kleurpartijen hebben aldus de frankofonen de wapens in
de hand gespeeld, waarmede die
de al zo wankele Vlaamse instellingen in de hoofdstad verder kunnen blijven ondermijnen. Dat
noemde Van Elslande « een kleine prijs die we betalen voor het
geheel (van de grondwetsherziening) in het raam van de bewegingsstrategie, ook te Brussel,
waar het paritair kollege (hahaha!)

en de kultuurkommissies voor de
Vlamingen de gewenste infrastruktuur moeten scheppen, zodat de
kleine Vlaming zich beschermd
zal voelen » (Kamerverslag 9 december 1970). Welnu, de « kleine
Vlaming » voelt zich te Brussel
helemaal niet beschermd, maar
wel verraden en weerloos overgeleverd aan een RB-kollege, dat
hem meer dan ooit behandelt als
« quantité négligeable », zolang
hij niet overschakelt naar het
Frans.
De Antwerpse burgemeester Jan
Van Rijswijck heeft eens geschreven : « In 't verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal ! ».
En vermits de in het verleden
door de kleurpartijen toegepaste
verfransingspraktijken heden onze hoofdstad van ons vervreemd
hebben, moeten wij nu resoluut
nieuwe middelen bedenken en
nieuwe wegen opgaan om onze
toekomst te Brussel veilig te stellen.

DE SUBNATIONALITEIT
Wij, van de Volksunie, zijn ervan
overtuigd dat alleen de invoering
van de subnationaliteit te Brussel
het tij kan doen keren ; alleen
wanneer al de naar de hoofdstad
verhuizende Vlamingen verplicht
opgevangen
worden
door
de
Vlaamse gemeenschap, zal deze
zich volwaardig kunnen ontwikkelen.
De bevolking van de hoofdstad
zal ingeschreven worden in een
dubbel register : een van de Nederlandstaligen en een van de
Franstaligen. Voor de Vlamingen
brengt dit mee dat elke Vlaming
in de toekomst in het Nederlands
benaderd, te woord gestaan en
aangeschreven moet worden, en
dat al de hem betreffende dossiers op straf van nietigheid in
het Nederlands moeten gesteld
zijn.
Het zou ons te ver leiden de
technische modaliteiten van de
gehele operatie hier te behandelen : die is voer voor deskundigen. Dat het een ingewikkelde
operatie zal worden staat vast,
maar in ons komputertijdperk zal

het wel geen heksenwerk zijn.
Hebben wij niet gelezen dat geheel Nederland in de komputer
gaat gestopt worden ?
Grosso modo komt het hierop
neer dat 1) al de nieuw aankomende Vlamingen in het Nederlandse register zullen ingeschreven worden ; dit kan geen probleem zijn. 2) de reeds te Brussel wonende Vlamingen ook in
het Nederlandse register moeten
geboekt worden. Bij de jongeren
zal dit geen aanleiding geven tot
onoverkomelijke
moeilijkheden,
maar bij vele ouderen zal men op
tegenkanting en onwil stuiten, en
die verbasterden zijn toch voor
ons verloren, en hoe sneller wij
die zieke uitwassen wegsnijden,
hoe sneller wij in Brussel een
hecht gezond blok zullen vormen.
Het valt te verwachten dat een
zeker, wellicht nogal groot percentage voor opneming in de
franstalige groep zal opteren. Om
die afval moeten wij niet treuren!

VOORDELEN VAN DE
SUBNATIONALITEIT
De subnationaliteit is een toekomstgericht beleid ; indien wij
de Vlaamse nieuwelingen voor
onze gemeenschap kunnen behouden, dan zal de tijd, die te Brussel
altijd tegen ons heeft gewerkt,
eindelijk ook voor Vlaanderen
gaan werken. Hun optreden als
volwaardige Vlamingen zal dan
niet meer kunnen beschouwd worden als een daad van vijandigheid
of van agressiviteit, en hun zal de
lust of de noodzaak naar het Frans
over te schakelen ontnomen worden. Een positief feit is ook dat
zij onmiddellijk kunnen geïntegreerd worden in de Nederlandstalige groep van hun nieuwe gemeente, en aldus kunnen betrokken worden bij de kulturele en
andere ontspanningsaktiviteiten ;
die groep zal zich geleidelijk uitbreiden en versterken, en aldus
aan zelfbewustheid en invloed
winnen.
Tenslotte is het een daad van
wettige
zelfverdediging
voor
Vlaanderen, te Brussel geen Vlamingen meer te laten verloren
gaan. Medio 1949 verklaarde eerste-minister Eyskens plechtig :
« De regering zal er de hand aan
houden dat de vigerende taalwetten gewetensvol worden tiegepast ». Ook dat was praat voor
de vaak I
Met
het
taalwettenstelsel
is
Vlaanderen te Brussel steeds
meer in de verdrukking geraakt.
En toch blijven Rode en Blauwe
Leeuwen e.d. CVP-strekking-voorzitter Lefère hardnekkig zich daaraan vastklampen, hoewel het verleden bewezen heeft dat met taalwetten niets bereikt is. Ons inziens kan alleen de invoering van
de subnationaliteit de Vlaamse
gemeenschap te Brussel redden,
maar dit probleem dient benaderd te worden niet vanuit een
eng partijpolitiek maar wel vanuit
een algemeen Vlaams standpunt.
De moeilijkheden die vastzitten
aan de verwezenlijking van de
subnationaliteit mogen ons niet
afschrikken, evenmin als het feit
dat duizenden verbasterde Vlamingen definitief zullen opgeofferd worden.
Wij mogen ons niet blind staren
op het verleden, maar moeten resoluut de toekomst tegemoet zien,
en met de dichter Hendrik Tollens
zeggen wij : « En reken d'uitslag
niet, maar zie alleen het doel ».
En daarom zijn wij de mening toegedaan dat in de toekomst geen
onderhandelingen over
Brussel
meer mogen worden aangegaan,
zonder dat de invoering van de
subnationaliteit in de hoofdstad
punt één op het Vlaamse eisenprogramma is.

M.V.d.B.
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Voor een fotoreportage zie biz 24.
Schaarbeek is een van de grootste
gemeenten van de Brusselse agglomeratie. Er wonen meer dan 100.000
mensen, waarvan tegenwoordig een
groot gedeelte uit vreemdelingen bestaat, gastarbeiders uit de zuidelijke
landen.
Zoals alle gemeenten van de Brusselse
agglomeratie was Schaarbeek oorspronkelijk Vlaams, maar werd samen
met Brussel zelf. Eisene en St. Joostten-Node al vrij vroeg verfranst. Volgens de officiële talentellingen kreeg
Schaarbeek omstreeks 1900 een Franssprekende meerderheid.
In 1971 werd er een fanatieke FDF-er
tot burgemeester aangesteld : Roger
Nols. Sindsdien zijn de Vlamingen te
Schaarbeek een rechteloze, verdrukte
minderheid. Op het stadhuis, in het
ziekenhuis worden buitenlanders voorkomender behandeld dan zij, de oorspronkelijke bewoners van de gemeente. Dat is dan het Belgische resultaat
van 144 jaar unitair bewind en de o zo
vooruitziende politiek van de traditionele partijen...
Tegen het anti-Vlaamse racisme van
een Nols is al veel en vaak geprotesteerd. De Raad van State bevestigde
dat hij de taalwetten met de voeten
treedt, maar de regering blijft deze
burgemeester-wetsovertreder met fluwelen handschoenen aanpakken.
Het Taalaktiekomitee (TAK) van de
Gentenaar Piet De Pauw, een onvermoeibare ludieke flamingantentroep,
was al herhaaldelijk op bezoek te
Schaarbeek. Door allerhande prikakties hebben ze geprobeerd Nols tot
rede te brengen, maar het mocht niet
baten.
Na de Vlaamse massaprocessie onlangs te Halle, waar zovelen om aktle
te Brussel zelf riepen, besloot het
TAK het « geval Schaarbeek » ernstiger aan te pakken. Veertien dagen
geleden gingen ze met zo'n driehonderd man naar de gemeente van Nols
om te betogen voor diens gemeentehuis aan het Collignonplein. Die betoging werd door Nols eerst verboden,
maar de dag zelf oogluikend toegestaan. Enkele van zijn fanatiekste aanhangers — figuren uit zijn gemeentelijke administratie en uit de KOO —
konden zich «ctiter niet bedwingen en
het scheelde niet veel of het was tot
een ernstig incident gekomen. Met
een Volkswagen reden toen twee FDFers op de betogers In, die gelukkig
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nog net op tijd opzij konden springen.
Een en ander werd de aanleiding tot
de nieuwe TAK-betoging, die vorige
zondag te Schaarbeek doorging en die
in de annalen van de « strijd om Brussel • wel geboekstaafd zal blijven.
Omstreeks 11 u 's voormiddags verzamelden de betogers op de grote
parking achter de Koninklijke Vlaamse
Schouwburg aan de Brusselse Arduinkaai. Het werd al spoedig duidelijk dat
er ditmaal méér volk zou zijn : de incidenten bij de vorige betoging hadden blijkbaar voor publiciteit gezorgd.
Dat er « nieuws » in de lucht hing was
ook te merken aan de meute persjongens en fotografen die ditmaal om
de betogers snuffelde. Nols had de
betoging op het grondgebied van
Schaarbeek immers weer verboden, en
er werd vernomen dat hij zijn politie
in volle wapenuitrusting had opgesteld aan de gemeentegrenzen. Bovendien bleek ook de rijkswacht zich
klaar te houden met groot materieel,
en toen ten slotte ook gemeld werd
dat FDF-knokploegen gesignaleerd waren, was er voldoende stof om de
spanning zienderogen te doen toenemen.
Er was echter niet de minste aarzeling te bespeuren onder de Vlamingen. Zij zouden hoe dan ook in Schaarbeek zelf betogen, Nols of geen Nols,
politie of niet. Een FDF-diktator zou
hun recht op vrije meningsuiting niet
beknotten !
Ze waren met ruim duizend toen de
optocht zich in beweging zette onder
het geknal van voetzoekers, een vrij
indrukwekkende groep, waartegen de
Brusselse zondagswandelaars wat verbouwereerd aankeken. Vooral toen, ter
hoogte van het Rogierplein met zijn
gigantische buildings, de hele bende
het plots op een lopen zette, recht de
viadukt in die naar de Brabantstraat
leidt.
Een krijgslist van de baardige TAKchef Piet De Pauw. Het Schaarbeekse
politieleger stond de betogers in
groot ornaat op te wachten in de
Koningsstraat hogerop. Door de snelle duik naar de Brabantstraat zouden
de betogers op Schaarbeeks grondgebied staan vóór de knuppelmannen
het goed en wel beseften. En zo gebeurde het ook.
Een haag politiemannen van St. Joostten-Node trachtte nog te verhinderen
dat de kop van de betoging op Schaar-

beeks grondgebied zou doordringen,
maar ze werden in een mum van tijd
onder de voet gelopen. De agenten in
burger met hun walkie-talkies deden
erg zenuwachtig. Er was blijkbaar
groot alarm gegeven aan politie en
rijkswacht, want de versterkingen
stroomden toe.
Terwijl een gedeelte van de betogers
die indrukwekkende ordemacht in de
Brabantstraat « aan de klap hield •>
(tot de waterkanonnen in aktie traden) sloop het grootste deel via de
Dupontstraat naar boven tot aan de
Ste Mariekerk. Daar kwam het tot
een korte maar heftige kloppartij met
een inderhaast opgetrommelde horde
Schaarbeekse politieagenten en rijkswachters met geweer. Dit leverde enkele bebloede koppen op, maar weer
braken de betogers door het kordon
en stapten enkele ogenblikken later
juichend op in de Koninklijke Ste Mariestraat, die lijnrecht naar het Schaarbeekse gemeentehuis loopt.
Het hele politie- en rijkswachtapparaat
was kennelijk verrast door de snelle
opmars van de Vlaamse betogers. Niet
zij, maar de kalme TAK-voorzitter Piet
De Pauw en enkele van zijn medewerkers, hebben daar een bloedige botsing voorkomen. Enkele honderden
meters verderop in de Koninklijke Ste
Mariestraat stonden immers een honderdtal FDF-militanten over de hele
breedte van de straat de snel naderende Vlamingen op te wachten met
stokken en pekbommen. En de Vlamingen waren echt niet in de stemming om zich te laten ophouden door
dat stelletje FDF-ers... Het zag er dus
naar uit dat daar een hevig gevecht
zou worden geleverd, met alle mogelijke gevolgen van dien. Tussen de
twee vijandige groepen bevonden zich
op dat ogenblik slechts een paar
rijkswachtjeeps met enkele manschappen, dat was alles.
Op dat moment heeft Piet De Pauw
ingegrepen. Hij liet de kop van de
betoging halt houden om de botsing
te voorkomen. Het doel was immers
bereikt : de betoging was doorgegaan
op Schaarbeeks grondgebied zelf, het
sukses was volledig. Bloedvergieten
diende te worden vermeden. Van die
korte tijdswinst maakte de rijkswacht
dan dankbaar gebruik om zich met
man en macht tussen de twee groepen
op te stellen, en daarmee waren de
« fronten • gestabiliseerd.

Samen met de VU-parlementsleden
(die met zo'n 15 aanwezig waren) wist
de TAK-leiding dan van de rijkswacht
te bekomen dat een delegatie naar
het Schaarbeekse gemeentehuis zou
trekken om de eisen van de betogers
aan Nols voor te leggen Dit gebeurde, tot grote woede van de groep FDFtegenbetogers, die dan niet beter
vond dan haar woede te koelen op de
banden van enkele geparkeerde auto's.
Persmensen die met de delegatie meetrokken naar het Schaarbeekse gemeentehuis, hebben daar kunnen vaststellen dat met stokken gewapende
FDF-ers onder het oog van de politie
in en uit het gemeentehuis liepen als
betrof het hun privé-woning.
Tijdens het onderhoud — waarbij hartige woorden werden gewisseld —
beloofde Nols dat de volgende week
alles taalkundig in orde zou zijn in de
lokettenzaal.
Nadat de delegatie terug bij de betogers was aangekomen, gaf Piet De
Pauw het sein voor de aftocht. Het
was omstreeks half twee. Het was een
ongewoon schouwspel daar in de Koninklijke Ste Mariestraat : achter de
imposante betogersgroep trok ook de
hele rijkswacht- en politiemacht af,
met paarden en waterkanonnen en al:
een leger dat van de oorlog kpmt...
De intocht van Brussel over de Kruidtuinlaan was een oppeppend sukses
voor de betogers. Er was veel meer
volk op de been dan 's morgens en
de Vlamingen onder de wandelaars
lieten duidelijk hun simpatie blijken,
terwijl de Franstaligen zwijgend toekeken.
Ook in Schaarbeek was ons dat reeds
opgevallen. Er is kennelijk toch iets
aan het veranderen te Brussel. Tien
jaar geleden was zoiets ondenkbaar
geweest...

P.S. In verband met de TAK-betoging
van 1 december j . l . te Schaarbeek,
heeft VU-senator Oswald Van Ooteghem aan minister Michel o.m. gevraagd wat hij denkt te doen om Nols
te verplichten de taalwet na te leven.
Hij vroeg hem ook of tegen de FDFtegenbetogers
proces-verbaal
werd
opgesteld en welke maatregelen de
prokureur des konings heeft genomen
tegen de moordzuchtige chauffeur van
de Volkswagen en zijn begeleider.
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KEERPUNT ?

(jeeveedee) Kan het Nederlands winkelpersoneel,
dat ai
lang zit uit te tiijken naar een vrije zaterdagmiddag, die hoop
wel laten varen ? En gaat de koopavond, dat wekelijks brokje
gezelligheid-met-een-kommercieel-tintje,
in het gedrang raken ? Twee vragen die momenteel, met de traditionele kooprage vóór de eindejaarsleesten,
erg aktueel zijn, want de
regering is van plan met een wetsontwerp voor de dag te
komen waarin de hele zaak van de winkelsluiting (en -opening) opnieuw wordt geregeld. En juist de afgelopen week
hebben de vakverbonden een brief aan het parlement gericht
waarin ze krachtig pleiten voor een vrije
zaterdagmiddag
voor het hele winkelpersoneel.

WINKELSLUITING
OP ZATERDAGNAMIDDAG
EEN ONHAALBARE ZAAK ?
De huidige stand van zaken is dat alle winkels in het land
's avonds om uiterlijk zes uur moeten sluiten, dat naargelang
de branche bepaalde winkels één voor- of namiddag per week
gesloten zijn en dat de gemeentebesturen bevoegd zijn de
winkels één avond per week toestemming te geven om tot
9 uur open te blijven. Dat lijkt een goede regeling (al wordt
ze, zeker op het platteland, nogal eens ontdoken), maar een
feit is dat er al jaren over wordt gediskussieerd of ze nu
bevredigend is voor de mensen achter de toonbank, voor hun
patroons óf voor de konsumenten, de bood schappen-doeners
dus. De belangen lijken herhaaldelijk strijdig : de ene keei
moppert het personeel over veel te lange werktijden, dar
weer klagen hele kategorieën van konsumenten dat ze buiten
hun werktijd herhaaldelijk voor gesloten winkeldeuren komen,
en weer een andere keer protesteren in de steden de buurtwinkels omdat op de koopavond het publiek alleen maai
naar het stadscentrum trekt. Kortom, wat op papier aardig
gearrangeerd lijkt, wil in de praktijk dikwijls niet zo best
werken.
Staatssekretaris Haze'-amp van Ekonomische Zaken wil nu
op korte termijn de puntjes opnieuw op de i plaatsen. Van
hem is het wetsontwerp Winkelsluiting dat binnenkort bel.anoüld zou moeten worden, en dat als voornaamste punten
bevat : 1. Alle winkels mogen hoogstens 55 uur per week
open zijn ; 2. Dagelijkse sluiting om zes uur (óók op zaterdag) behalve op de koopavond die de winkeliers dan onder
mekaar mogen afspreken. Oppervlakkig gezien lijkt dat op
een status quo, maar we gaan u tonen dat de zaak wel wat
ingewikkelder ligt.
Op de eerste plaats krijgt het winkelpersoneel
vanaf het
komende nieuwe jaar een veertig-uren-werkweek.
De grote
warenhuizen die de maximum 55 uren per week open zullen
zijn, kunnen wellicht vrij gemakkelijk het vast wmkelpersoneel aanvullen met hulpkrachten (part-timers), maar voor de
kleine middenstanders zijn die extra krachten niet te betalen.
Dezelfde middenstand die toch al zoveel klappen heeft opgelopen, komt zodoende nog meer in de verdrukking. Vervolgens wenst de meerderheid van de Nederlandse winkelbedienden, zo heeft een onderzoek onlangs uitgewezen, eindelijk eens te beschikken over een vrije zaterdagmiddag zoals
het grootste deel van de bevolking die heeft. Als de zaken
tot zes uur op de zaterdag mogen openblijven, komt er van
die vrije middag niets in huis. En tenslotte is er grote verdeeldheid over de koopavond. Een deel van het winkelpersoneel is bereid op die avond te werken mits daar een vrije
zaterdagmiddag tegenover staat. Een ander deel heeft grote
bezwaren tegen de koopavond vanwege de « onaangename
uren » waarin dan toch gewerkt moet worden. Alles bijeen
vallen de plannen van Hazekamp dus toch niet in goede aarde, en nu de vakbeweging zich voor de vrije zaterdagmiddag
heeft uitgesproken, zal de staatssekretaris voorzichtig moeten laveren om zijn wetsontwerp erdoor te krijgen.
Daar komt nog bij dat over de konsument in de wettelijke
regelingen niet gesproken wordt. Toch zijn het de klanten
die in feite bepalen wat de gunstigste winkeltijden zijn. En
het is in Nederland nu eenmaal zo dat de grotere aankopen
(meubels, kleren, schoenen) op de zaterdagmiddag worden
gedaan. Men kan dan immers in gezinsverband gaan winkelen en de tocht naar het winkelcentrum of de stad is tevens
een « uitje « waarbij men ook al eens een café of een theesalon binnenloopt. Het kan dan ook niet verwonderen dat de
schoenenwinkels, kleding- en meubel magazijnen en dergelijke nog altijd op de zaterdagmiddag een derde gedeelte
van hun weekomzet halen. Zouden de winkels die middag
verplicht sluiten, dan kreeg men een sterke
koncentratie
op de zaterdagvoormiddag wat niet bevorderlijk zou zijn om
rustig een keuze te maken of de kwaliteiten in verschillende
winkels te vergelijken.
Er zijn dus nogal wat tegenstrijdige belangen rond de winkelsluiting. Redelijke werktijden zijn één ding, het middenstandersinkomen is iets anders en daarnaast gaat het om de
koopgewoonten. Omdat feitelijk iedereen met deze materie
te maken heelt, zal het nog niet meevallen een regeling uit
te dokteren die alle mensen naar de zin is. Het enige wat
bij voorbaat vaststaat is dat de kleine winkelier, zeker wanneer hij zijn nering drijft buiten de grote centra, steeds verder in de problemen zal raken. Zijn konkurrentievermogen
is
haast nihil en zijn klanten zijn tegenwoordig zo mobiel dat
ze niet tegen een uitstapje opzien om elders hun aankopen
ten doen. Veel van die kleine middenstanders wacht straks
een permanente
winkelsluiting...

WIJ 8

(AVD) Eind vorige weel< zorgde
premier Smith van Rliodesië voor
een autentieke verrassing toen hij
de vrijlating van alle Afrikaanse
politiei<e gevangenen aankondigde en zich bereid verklaarde rond
de tafel te 'gaan zitten voor een
konstitutionele konferentie. Die
onverwachte
ommezwaai
werd
dan nog versterkt door een beslissing van de Afrikaanse guerilla-leiders om de gevechten te
staken zodra een datum is vastgesteld voor « zinnige onderhandelingen « over de toekomst van
het land.
Na het afspringen, vijf dagen
vroeger, van voorbereidende onderhandelingen te Lusaka had wel
niemand die gunstige kentering
verwacht. Waarschijnlijk hebben
de zwarte nationalistische partijen van hun eerste eis (het algemeen stemrecht en een meerderheidsregiem) afgezien. Het is
zonder meer duidelijk dat hun
opneming in de Nationaal Afrikaanse Raad (African National
Council) — de enige door Smith
gedulde Afrikaanse p o l i t i e k e
groep — bedarend heeft gewerkt.
Bewust van hun nieuwe mogelijkheden hebben Nkomo van de
Zapu en dominee Sithole van de
Zanu (de twee belangrijkste Afrikaanse politieke partijen In Rhodesië) willen vermijden dat een
eventuele breuk aan hun onverzettelijkheid zou toegeschreven
worden.
Met die voorlopige verstandhouding zijn niet alle moeilijkheden weggeveegd. Met een zwarte
bevolking van 5 miljoen achter
zich (tegen een minderheid van
hooguit 300.000 blanken) doelen
de Afrikaanse nationalisten onveranderlijk op een zwart meerderheidsregiem en het Is weinig
waarschijnlijk dat ze zich nog
lang bij halve oplossingen zullen
neerleggen. De vraag is maar of
de ultra-rechtse blanken bereid
zijn om hun premier ongehinderd
de weg van de verzoening te laten opgaan. In die samengang
mag lan Smith zich wel gelukkig
achten dat Zuld-Afrika en Zambia — zij het dan ook om ver uit
elkaar liggende motieven — achter een vreedzame
oplossing
staan. De bereidheid van Smith

om zijn Zuidafrikaanse politie
uit Rhodesië terug te trekken is
berekend op het bereiken van een
modus Vivendi met de hele Afrikaanse wereld terwijl Kaunda
niets onverlet mag laten om zijn
ekonomische betrekkingen met
Rhodesië en Zuid-Afrika te handhaven en op te voeren.
Als de op gang gekomen ontwikkeling voortduurt zal allicht
een « top » van heel zuidelijk
Afrika (Zambia, Zuid-Afrika, Rhodesië, Malawi, Botswana en Tan-

Knabbelende

Kissinger

zania) uitkomst bieden op een
globale regeling. Premier Vorster
van Zuid-Afrika staat hierbij voor
een harde dobber want als hij
dan toch de problemen wil helpen oplossen kan de apartheid
niet buiten de onderhandelingen
worden gehouden. De Zuidafrikaanse premier zal dus klare wijn
moeten schenken : hij kan zich
niet (vrij onverwacht) opwerpen
als kampioen van de Afrikaanse
ontvoogding... en in eigen land
de apartheid bestendigen.

een suksesgelaat
mensen...

en het lot van

miljoenen

ONHEILSPELLEND
(AVD) De gevolgen van de vastgelopen vredespogingen in het
Midden-Oosten stapelen zich on.icilspellend op. Zowel in Israël
als in de Palestijnse kampen leven mensen bestendig onder bedreiging van geweld en represailles. Doden en gewonden aan
weerskanten van de barrikade en
het enige verschil is dat de
Palestijnen ageren in kleine, afzonderlijke groepen, terwijl aan
de andere kant van de grens een
georganiseerde staat (Israël) gelijkmoedig en onverstoorbaar de

PARIJS - BRUSSEL
(AVD) Of en in welke mate de Parijse Eurotop van 9 en 10 december
]l. een sukses of een mislukking is geweest zal de toekomst wei uitmaken. Vast staat dat de konkrete resultaten blezonder schaars zijn.
Zelfs met een Europees Regionaal Fonds kan die Eurotop zich niet eens
tooien (die ware er ook wel zonder haar gekomen) en op het vlak van
de energiepolitiek lagen de belangen van de nationale staten blijkbaar
te ver uiteen. Positief is alleen dat de EG in haar huidig groeistadium
kon ontkomen aan het uittreden van Groot-Brittanië. Als de tekenen
niet bedriegen wordt dit gevaar met de dag meer beperkt tot een
paar « re-entry terms » (o.m. vermindering van de Britse bijdrage tot
de Europese begroting) — waaruit premier Wilson zowat zijn nieuwe
verkiezingsslogans heeft gedistilleerd. Verder zal het hoofse samenspel tussen Helmut Schmidt en Giscard d'Estaing — verstandhouding
die als een rode draad door de Eurotop liep — zijn duurzaamheid nog
moeten bewijzen. Allicht komt Giscard na Martinique tot het besef dat
de enerigeproblemen van Europa niet zonder Amerikaanse hulp kunnen
opgelost worden. Wat te Parijs ontbrak was precies die internationale
dimensie. Nergens een verwijzing naar Europese plannen om op wereldvlak iets aan de situatie te doen. Onveranderlijk blijft de voorkeur
van de technokratische Europeanisten uitgaan naar institutionele aangelegenheden : tegenover de direkte verkiezing van het Europees
parlement (een zaak die voorlopig alleen technici interesseert) staat
het falen van een onontbeerlijke koördinatie inzake energiebeleid. Om
nog te zwijgen van de politieke unie waarvoor naar nog op te stellen
rapporten verwezen werd.
Ook te Brussel stonden op de najaarsvergadering van de Navo de
ekonomische problemen vooraan en bleven de specifieke vraagstukken
van defensie en veiligheid op de achtergrond. Wat zijn defensie be
treft moet de Navo uiteraard genoegen nemen met wat de lidstaten
bieden. Die lidstaten pikken uit het Navo-pakket wat hun het meest
bevalt en schuiven de minder interessante ingrediënten op zij. Terwijl
ze van Washington de volle inzet eisen verminderen de Europese landen hun militaire inspanningen. De Navo beleeft trouwens niet haar
beste tijd. Erozie overal : in het Zuid-Oosten is de alliantie aangewreten
door het Grieks-Turks geschil over Cyprus, in het Zuiden zit ze opgescheept met een bankroet Italië, in het Noorden met een Groot-Brittanië
dat wankelt op een deficitaire betalingsbalans en van wat eens het
Franse middenstuk was weten we het nu stilaan wel. En dit op een
ogenblik dat eenieder beseft dat het ontspanningsbeleid met de landen van het Oostblok alleen kan slagen als het vau uit een sterke positie wordt gevoerd. Dit standpunt van de Amerikaanse minister van Defensie Schlesinger blijft onaanvechtbaar maar die «position of strenght»
veronderstelt een rationaliseren en standaardiseren door alle lidstaten van de westerse militaire inspanning — wat niet hetzelfde is als
bezuinigen terwille van eigen nationale narigheid.

metodes van de guerilla toepast.
Dit verschil mag wel even aangestipt worden, ofschoon de indernationale pers aan die niet
onbelangrijke nuancering voorbijgaat.
Er is vandaag niet veel overgebleven van de (voorbarige) verwachtingen die eind vorige maand
gingen rijzen toen Syrië het stationeren van de VN-vredesmacht
op de Golan-hoogten verlengde.
Wel had de triomfantelijke ontvangst van Yasser Arafat in de
VN-assemblee de Israëli's heftig
beroerd, maar in ruil mocht men
hopen dat de Feddayin hun eisen
en... metodes zouden matigen.
Toen de PLO-leider eind november te Moskou was, beloofde hij
zelfs hard te zuilen optreden tegen Palestijnen, die op Israëlisch
grondgebied Joodse burgers zouden molesteren. Maar hierop is
het geweid weer gaan eskaleren
met een bomaanval op het hoofdkwartier van de PLO te Beiroet,
met het beschieten van Palestijnse kampen in Libanon en met de
aanslag op een bioskoop te Tel
Aviv. Dat Arafat die laatste aanslag goedkeurde, bewijst dat hij
zich niet langer kan verzetten
tegen de trend naar radikalisermg in eigen rangen.
Het werd maar erger toen ook
de Israëlische leiders opruiende
taal begonnen te spreken. De
jongste uitlatingen van premier
Rabin van Israël moeten in felheid niet onderdoen voor de onverzoenlijke taal van de rechtsnationalistische Likoed. Door publiekelijk te belijden dat Israël
nooit met de terroristische PLO
gaat onderhandelen (ook indien
die organisatie niet langer op de
vernietiging van de Joodse staat
zou aansturen) heeft Rabin ahw
de deur afgegrendeld voor de
neus van meer gematigde Palestijnen. En op ditzelfde ogenblik
verklaart Sadat van Egypte dan
nog dat zijn land gereed staat om
de bevrijding van de door Israël
bezette gebieden desnoods met
nieuw geweld af te dwingen...
Tegenover zoveel onheilspellende
voortekenen blijft de internationale gemeenschap wel erg onberoerd. Men zou zeggen dat ze
onverschillig staat tegenover de
waarschijnlijkheid van een vijfde
Israëlisch-Arabische oorlog waardoor niet alleen de verziekte internationale ekonomie maar ook
de wereldvrede op een gevaarlijke helling zouden terechtkomen.
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Deze oproep is ongetwijfeld overbodig voor de
top-twintigers en zij die drummen om er bij te zijn.
Met Mia Geens die deze week resoluut de leiding
herovert hadden wij een kort vraaggesprek over

^^^^P|H

« hoe zij het doet »...

WERF NU EEN
NIEUWE ABUNNEE!

,f^

Joernalistiek heeft ook zijn goede
kanten Naast ons staat een dubbele cognac en rechttegenover
ons zit Mia Geena, huldig lijstaanvoerder van de top-20. Het eerste
wat wij willen weten is natuurlijk
•• Hoe doe je dat ' ».
Mia : Ik ben helemaal geen Joris
Depré, hoor... Een kei in het overtuigen van mensen ben ik niet.
Daarbij heb ik nog drempelvrees.
Daarom schrijf ik gewoon brieven.
Brieven naar vrienden en kennissen en naar mensen waarvan ik
weet dat zij belangstelling hebben voor de « zaak ».
Wij : Is dat dan zo renderend ?
Mia : Blijkbaar wel. Het komt er
volgens mij op aan « de gevoelige
snaar te treffen », zoals men dat
zegt. De mensen moeten overtuigd worden dat hun medewerking — in dit geval hun 450 fr. —
een noodzaak is. En zij krijgen
dan toch elke week « Wij » in de
bus, nietwaar. Het blad is trouwens zijn prijs meer dan waard.
WIJ
WIJ zijn diep ontroerd
Mia : Echt waar, ik meen het. ik
vind « Wij » als partijblad voortreffelijk.
WIJ
Nu ie het toch over het blad
hebt, krijg je van uw abonnees
wel eens reakties over <• Wij » '
Mia : Wel kijk, de ene vindt bijvoorbeeld de filmkritiek overbodig,
de andere vindt diezelfde
filmkritiek steengoed, enzovoort.
Maar een klacht die regelmatig
terugkomt is wel het verdwijnen

van de TV-programma's. Ik heb er
trouwens een verklaring voor. Vele mensen hebben door de stijgende levensduurte andere weekbladen of zelfs hun krant afgezegd. Maar hun TV-toestel staat
er nog, en als de TV-programma's
niet meer zouden verschijnen
vrees ik dat bij sommige mensen
« Wij » zal vervangen worden door
een weekblad met TV-programma's.
WIJ
Ben je erg politiek geïnteresseerd ?
Mia : Politiek is geenszins een
stuk van mijn leven. De ene Ideologie zegt mij natuurlijk wel meer
dan de andere. Maar elk politiek
sisteem wordt tenslotte uitge
voerd door mensen en is ipso
facto gebrekkig. Wat mij echter
wel nauw aan het hart ligt is het
lot van het Vlaamse volk waartoe
ikzelf behoor. En als je dan eerlijk bent met jezelf kom je automatisch bij de Volksunie terecht.
WIJ
Ben je van plan met jouw
aktie door te gaan tot het einde
*/an de abonnementenslag '
Mia : Als onze twee bengels hier
— en ze wijst naar Wim (3 jaar)
en Veerie (1 jaar) — niet teveel
kabaal maken, en als mijn man
geen bezwaren heeft... Sedert ik
aan de slag ben spreekt hij geregeld over de aankoop van een
vaatwasmachine, als je begrijpt
wat ik bedoel...
Wij • Dank je Mia, en nog veel
- 'kses !

ALDUS DE VU-FRAKTIELEIDER IN DE KAMER

't•7

1 ) Mia Geens, Kapelle-op-den-Bos

588

2 ) Eugeen Franco, Oostende

411

3 ) Lieve Jaspers, Hombeek

336

4 ) Karel Rigo, Gent

330

5 ) Nicole Van der Donkt, Bertem

156

6 ) Marcel Scheys, Lubbeek

153

7 ) Jaklien De Caster, Ledeberg

144

8 ) Jan Caudron, Aalst

132

9 ) Miei Van Langendonck,
St. Katelijne-Waver
10) Georgette Martens-De Kegel, Ninove

>0^«i

11 ) Joris Depré, Tervuren
Wim Jorissen, Mechelen
Noëi Lecompte, Wervik

^ .
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14) Jan Roux, Genk
15) Ferre De Beuckelaer, Kontich
Vic De Winne, Dilbeek
Damien Van Haverbeke, Oostkamp
18) Jo Belmans, Geel
Herman De Kegel, Pollare
Frans Van Dessel, Nijlen

108
99
84
84
84
78
72
72
72
60
60
60
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ANTWERPEN
ANTWERPEN CArr.)
ARR BESTUUR
Wegens de ei ndejaarsf eesten
zai uitzonderlijk de e k arr bestuursvergadering
plaatsgrijpen
op maandag 6 'anuari 1975 Gewoon lokaal en uur
ARR RAAD
De eerste arr raad 1975 zal gezien de na-nieuwjaarsomstandigheden geen doorgang vinden op
de normale tweede vrijdag 10 januari doch wel op, en uitzonderlijk de derde vrijdag 17 januari
1975, te 20 u 30 m « Trefpunt »
te Deurne
VUJO ( A r r )
LANDBOUWERS-HULP
Vorige zaterdag 14 december,
ging VUJO arr Antwerpen over
tot de daadwerkelijke inzet «NoodHulp aan Landbouwers » Trots
de koude en zeer ongunstige
weersomstandigheden
( echt
Belgisch <) verzamelden tientallen
VUJO ers om hun « veldslag » aan
te vangen bij landbouwers te Edegem en Berendrecht, ten einde
mede de veldvruchten te redden
die nog te redden zijn, uit de
bijna in modder herschapen velden Dank u, VUJO, voor deze
spontane inzet m deze noodtijd
(CW)
VU ANTI-INFLATIEPLAN
De door het arr bestuur georganiseerde publikatie van het VU.
Anti-Inflatieplan (o 1 v sen H De
Bruyne) kreeg een eerste bekendmaking in de « Koerier » In de
loop van januari 1975, zullen alle
kaderleden en mandatarissen (ai;r
Antwerpen) deze tekst in hun bezit hebben, via het arr Kaderbladarr mededelingen
DANK
Volksvert Andre De Beul dankt
langs deze weg, allen, voor de
zovele wensen van genegenheid,
hem betoond tijdens zijn gedwonge ziekte afwezigheid Met genoegen verheugen wij ons op het
« wederoptreden » van onze Wilrijkse volksvertegenwoordiger en
wensen hem van harte een blijvende gezondheid
WENSEN
Arr bestuur en raad wensen
hun kollega en prov raadslid Roger Van Dijck (Brecht) een spoedig en algeheel herstel met een
spoedig terug-in-ons-midden zijn
PROFICIAT
Hartelijke felecitaties vanwege
arr bestuur en raad van de weigelukte « kinderaankoop » bij hun
volgende kollega's mevr en Staf
De Lie (Berendecht), mevr en
Johan Van Dijck-Boen (Ekeren),
mevr en Lode Rombouts-Van Dooren (Wuustwezel)
ANTWERPEN (Stad)
DIENSTBETOON
Elke maandag van 16 tot 19 u
Wetstr 12 Een volksvert en een
prov raadslid tot uw dienst Bij
uitzondering op maandag 30 december geen dienstbetoon
NIEVEJAARKE-ZOETE
Het bestuur der afdeling biedt
aan alle leden, simpatisanten,
abonnenten en steuners haar beste wensen aan voor het nieuwe
jaar
GEPENSIONEERDEN
De
VU-leden-gepensioneerden
van Antw Stad werden uitgenodigd op een gezellig samenzijn op
zaterdag II in lok Trefpunt Het
was een aangenaam treffen tussen vrienden van vroeger en nu
Initiatiefneemster, prov raadslid
mevr Monseur kreeg alle eer Jef
Burm bracht de plezante noot
LIDKAARTEN
Bestuursleden en propagandisten doen huisbezoeken om het
lidgeld 1975 op te halen Om tijd
te besparen kan ook het lid op
het sekretariaat aanbetaald worden Wetstr 12 open alle dagen
van 9 tot 16 u 30 en 's maandags
tot 19 u
ABONNEMENTENSLAG
Verschillende onzer leden of
simpatisanten kunnen met over
de kosten om een jaarabonnement
op ons weekblad « Wij » te betalen Is er iemand die een geschenkabonnement wil geven ''
WIJ weten wel iemand Het zal
overgemaakt worden aan betrok-
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kenen met vermelding van de
schenker Hiervoor kan ook gestort worden op onze bankrek
404-3036801-74 van Kredietbank,
Carnotstr, Antwerpen voor VUAntwerpen Stad (vermelden geschenkabonnement)
INZAMELING
Oude huisraad van enige waarde, papier en flessen van een ruime hoeveelheid worden afgehaald
op verzoek We maken er nog iets
van voor de propagandakas Tel
sekr 36 84 65
VUJO
Volksuniejongeren komen geregeld samen op het sekretariaat in
vergadering Voor juiste data tel
Viaene 37 15 37
BERLAAR
EN WAT NU MET DE ZIEL
VAN 'T KIND '
Men herinnert zich nog goed te
Berlaar hoe onze lokale CVP-ers
steeds op een echte kruistochtersmanier de snaar van « de
school » betokkeld hebben Onderwijzersbenoemingen, scholen, het
hing in hun geest allemaal erg samen met « de ziel van 't kind »
volgens oud-geexploiteerde CVPrecepten Wee degenen die de indruk gaven aan de socialisten iets
toe te geven op dat vlak Maar
ZIJ mogen dat blijkbaar Na jaren
gezwamd te hebben dat voor onze
gemeentescholen mets te veel
mocht zijn is vorige week tijdens
de begroting de bom gebarsten
Vorig jaar reeds stond een nieuwe gemeenteschool opgenomen
in de begroting Men zou 60%
staatssubsidie krijgen werd snoevend gezegd Dit jaar is de nieuwe gemeenteschool spoorloos ge
worden m de begroting Men zal
de oude wel wat opkalfateren en
laat het dan het gemeenteonderwns maar verder verkommeren
zal socialist Houben in zijn vuistle larhen Wat nu reeds jaren
blijkt wordt wel overduidelijk in
deze kwestie van geschrapte
nieuwe school
De CVP in Berlaar ligt onder de
sloef van de socialisten op een
manier die soms tot meelijden
stemt voor iedereen die het politiek spel van de lokale BSP-er
Houben van wat dichter volgt De
CVP-ers hangen als een soort afschermingstrofee aan Houbens
zegekar Als hij deze sukkelaars
zo kan meesleuren waar hij wil,
dat is dan hun zaak Maar de CVP
zou dan best gaan ophouden zich
noq op te werpen als de verdediger van « ons dierbaar gemeentelijk onderwijs » zoals zij dat vroeger steeds kraaiden De socialis
ten fluiten, de CVP-ers dansen
naar hun pijpen Dat het een kostelijk danspartijtje wordt ligt voor
ÓP hand Want hoewel nog mets
geweten is over eventuele samen
smeltingen met andere gemeenten
zal men dan toch (richting Herenthout) een zwembad willen bouwen van 32 miljoen, zonder enige
staatssubsidie Doe maar op, zegde LOUIS XIV, « après nous Ie deluge », vrij vertaald « achter ons
zijn het er mischien met houten
koppen »
BORGERHOUT
OVERLIJDEN
Bestuur en leden onzer afdeling
bieden hun oprechte deelneming
aan aan schepen en mevr Verbeolen-Verschroeven bij het overlijden van mevr Henri Verschroeven-Goossens, moeder van mevr
Verbeelen
WENSEN
Het afdelingsbestuur wenst al
haar leden en simpatisanten een
zalig kerstfeest en een voorspoe
dig nieuwjaar Mogen wij na deze
dagen van vrede en vreugde met
nieuwe stimulans het jaar 1975
aanvatten om ons opnieuw in te
zetten in de werking en de uitbouw van onze afdeling
KINDERFEEST
Het kinderfeest werd een suk
ses De aanwezige kinderen (en
ook ouderen) amuseerden zich
best met de poppenkast en nadien het bezoek van Sinterklaas
die voor elk kind afzonderlijk een
verrassingspakket mede had ge-
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bracht Vergeten wij met de dames-bestuursleden te feliciteren
die eens tg meer voor een pikfijne organisatie zorgden '
TENTOONSTELLINGEN
De kalender van de tentoonstelling tijdens de maanden januari, februari, maart, april en mei
1975 in de gemeentelijke feestzaal, Turnhoutsebaan 92, ziet er
uit als volgt
Van 10 tot en met 21 januari
Eveline Gysen, kunstschilder en
Staf Gysen, beeldhouwer
Van 24 januari tot en met 4 februari
Kunstkring « G 6 »
Van 7 tot en met 18 februari
Joris Buseyne, keramist
Van 21 februari tot en met 4
mart Karel Rapier, kunstschilder
Van 7 tot en met 18 maart Mane-Elise, kunstschilder
Van 21 maart tot en met 1 april
Karel Jan Melis, kunstschilder
Van 4 tot en met 15 april
Alfons Van Meirvenne, kunstschilder
Van 18 tot en met 29 april
Benny Blommaert, kunstschildergrafikus
Van 2 tot en met 13 mei
Elisabeth Adams, kunstschilder
BORSBEEK
LIDKAARTEN 1975
Op dit ogenblik worden door de
bestuursleden de lidkaarten voor
1975 bij onze leden aangeboden
Met uw hulp kan dit op een vlugge manier tot een goed einde gebracht worden Leg uw lidgeld nu
reeds klaar (100 fr hoofdlid, 50
fr bijlid) BIJ voorbaat onze beste
dank
BRASSCHAAT
PERMANENT DIENSTBETOON
U kunt altijd terecht bij onze KOOleden als u dringende problemen
te bespreken hebt Roger Vanthillo,
Martougmlei
144,
tel
51 64 02 , Gert De Buysscher-VanOpstal, Hoogboomsestwg 79, tel.
51 61 61
BRECHT
WENSEN
Afdeling en bestuur wensen van
ganser harte een zeer spoedig en
algeheel herstel aan hun zeer geacht mede-bestuurslid en prov
aadslid Roger Van Dijck
BROECHEM
DANK
Het
Broechems
afdelingsbestuur dankt al haar leden, en deze
van de hen toevertrouwde zustergemeenten, voor de spontane en
algehele « lidmaatschapshernieu
wing 1975 », waarvan de totaalafrekening tegenover het algemeen- en arr sekretariaat volbracht werd op 13 dez
WENSEN
Afdelingsbestuur
en afdeling
wensen een spoedige en algemene genezing aan mevr M De Cuyper, zuster van onze burgemeester Juul De Cuyper
BURCHT
LEDENVERGADERING 5 DEC
Op een druk bijgewoonde volks,
vergadering hield sen M Coppieters een boeiende uiteenzetting
over de huidige politieke toestand
waarbij de fusie-problemen ter
sprake kwamen Vooraf spraken
O Meyntjens, schepen, en W
Verhulst, gemeenteraadslid, over
de
Burchtse
gemeentepolitiek,
waarbij de begroting werd toegelicht Op deze vergadering mochten we ook onze nieuwe sekr
R Dobbeleir (pas terug van het
leger) verwelkomen
EKEREN
WENSEN
Het bestuur wenst alle leden
en simpatisanten een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar
1975
ABONNEMENTEN EN LEDEN
De personen, die een abonnement wensen of lid wensen te
worden, kunnen zich steeds wenden tot het VU-sekr, Geestenspoor 72, tel 41 04 41.
KONINGSHOOIKT
UITSLAG TOMBOLA
De speciale trekking voor de
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21
Berendrecht : Aktie « Hulp aan de boeren » Afspraak
aan de kerk telkens om 10 u. 30 en 13 u. Ook op 22 dec.
21
Emblem : Officiële stichting VU-afd. Emblem om 20 u.
in het Chiroheem, Kloosterstr
Booischot : Ledenfeest
Borsbeek : Amnestie-aktie Inl bij bestuursleden.
22
Mortsel : VUJO . Amnestie H Mis » om 20 u. 30 In St23
Lodewijk-kerk, Osijlei (Dieseghemwijk).
Edegem : Oudejaarsavond in Drie Eiken. Feestmaaltijd
31
beperkt tot 40 personen Inschr. vóór 27 december.
JANUARI
2
Dessel : Arr bestuur bij prov. raadslid H. Draulans.
3
Borgerhout : Worstenbroodavond om 20 u. 30 in de
« Nieuwe Carnot ».
9
Westerio : Arr raad in bovenzaal Torenhof.
6. Antwerpen (arr.) : arr. bestuursvergadering i.p.v. 30-12.
13
Turnhout : Afdelingsbestuur in de Warande
17
Deurne : Arr raad om 20 u 30 in lok Trefpunt, Turnhoutsebaan 28 (i p.v 10-1-75).
18
Mol : Afdelingsbal om 20 u 30 in het Milo-Heem te Mol.
Millegem Orkest • Gene Curtis.
18
Borgerhout : Afdelingsbal om 20 u 30 in zaal Pax, Sterlingstr 80 Orkest
The Spiders Inkom
60 fr.
10
Kontich : Ledenfeest om 20 u 30 in zaal Alcazar. Inschr.
bij bestuursleden of zaal Alcazar

inkomkaarten van ons dansfeest
gaf volgend resultaat • TV 1546;
fiets
1762 , mistlampen • 2481
Richt u tot ir Van Bouwel, Schoolstr De afdeling dankt bij deze gelegenheid ook al de vrienden en
simpatisanten uit het omliggende
die zo talrijk waren opgekomen.
KONTICH
ABONNEMENTENSLAG • WIJ »
Zoals vorige jaren zal onze sekretaris
de
abonnementenslag
voor Kontich waarnemen Wie niet
via de postbode kon hernieuwen,
neemt dus kontakt met Ferre De
Beukelaer, Posterijstr 6, tel
57 09 82
GELUKWENSEN
Met veel vreugde begroeten
WIJ Jan, zoontje bij Jan en Frieda Van Dessel , Geert, zoontje
bij Paul en Godelieve Van Genechten , Elke, dochtertje bij Werner
en Chris Van wchelpoel , Peter,
zoontje bij Koen en Margaretha
Van Der Auwera Onze hartelijkste gelukwensen
VLAAMSE KRING
Hierbij volgt de lijst der nog
met afgehaalde prijzen van de
tombola, gehouden op het bal
van de Vlaamse Kring dd, 30 november jl Om het u gemakkelijk
te maken hebben wij deze voor
u in nummervolgorde gerangschikt
17 - 124 - 476 - 568 - 1034
1179 - 1282 - 1332 - 1509 - 1671
1719 - 1781 - 2111 - 2310 2493
2575 - 2625 - 2773 - 2866 - 9217
3018 - 3294 - 3423 - 3561 - 3605
3733 - 3841 - 3896 - 3910 - 4116
4442 - 4509 . 4 8 3 1 - 4877 - 4900
5001 - 5121 - 5234 . 5437 - 5755
5805 - 6099 - 6187 - 6269 - 6471
6583 - 6621
6734 - 6866 - 7193
7246 . 7296
MECHELEN (Stad)
AMNESTIE-VOETTOCHT
Op zondag 22 december organiseert VUJO-Mechelen een amnestie-voettocht Mechelen-Etterbeek
Samenkomst om 10 u 30 aan het
Boerenkrijgmonument op de Wollemarkt Vertrek, na korte toespraak van Wim Jorissen om 11 u
Aan de omliggende afdelingen
wordt gevraagd om met een sterke delegatie (en de afdelingsvlag)
de tocht mee te maken tot aan
de grens van Mechelen Meer
inlichtingen bij Koen Van Nieuwenhove. Oude Baan 66, Walem
Tel 015/21 83 42
MOL
PROPAGANDA
Wie mee wil werken aan de diverse aktiviteiten van de propagandaploeg, gelieve kontakt op
te nemen met Deny Kog, Zandstr
61, Mol-Rauw, 014/3120 72 of
Paul Van Grieken, Varenstr 20,
Mol-Wezel 014/3136 30
VUJO
Zeer binnenkort wordt gestart
met een VUJO-kern Alle jongeren die hiervoor belangstelling
heben kunnen kontakt opnemen
met Paul Van Grieken, Varenstr
20, Mol-Wezel, 014/31 36 30

LEDEN EN ABONNEMENTEN
Kent u in uw buurt nog mensen
die de VU goed gezind zijn, maar
geen lid of geen abonnement OD
het weekblad « Wij »hebben, geef
naam en adres door aan iemand
van onze bestuursleden, zij zullen zorgen dat het verder in orde
komt
MORTSEL
VUJO-NIEUWS
Alle VUJO- en VU-leden, alsmede onze « W I J -lezers en simpatisanten, alsook al wie het goed
voor heeft met de « Rechtvaardigheid » nodigen wij vriendelijk uit
aanwezig te willen zijn tijdens
een speciaal door VUJO-Mortsel
aangevraagde « Amnestie-mis »,
welke plaatsgrijpt op maandag
23 december te 20 u 30 in de
kerk van St-Lodewijk, Osijlei (Dieseghemwijk) te Mortsel Na de
zeer geslaagde « Amnestie-handtekeningen-aktie » van 5 oktober
11 , wenst VUJO-Mortsel, ter gelegenheid van kerstmis, in het
raam van het jaar van de « Rechtvaardigheid », met deze h mis,
bij te dragen tot een zeer dringende en rechtvaardige oplossing
van de nog blijvende gevolgen
van de onmenselijke Belgische repressie
GEMEENTERAAD
BIJ de gemeenteraadszitting van
9 december jl brachten de tussenkomsten van onze raadsleden
Wim Claessens en Jan Vandewalle heel wat leven in de brouwerij De interpellaties omtrent
TV-kabeltelevisie, de gerechtvaardigde kritiek en voorstellen i v m
het gemeentelijk bejaardenfeest,
de vermoedelijke inplanting van
een vast zigeunerskamp te Mortsel (door W Claesens), en de interpellatie en voorbreng van een
ter stemming gebrachte en goedgekeurde motie aangaande het
plaatsen van een lift ten gunste
van onze bejaarden en gehandikapten, m het nieuwe station van
Oude-God (door J Vanderwalle),
genoten een welverdiende belangstelling en goedkeuring bij het
aanwezige publiek, en ver daarbuiten
WENSEN
Het Mortsels VU-afdelingsbestuur
en
gemeenteraadsfraktie
wensen de Mortselse VU-leden
en simpatisanten van harte aangename kerst- en nieuwjaarsdagen, en een komend 1975 in goede gezondheid en prima samenwerking
NIJLEN
DIENSTBETOON
1ste zaterdag
schepen Kege
faers, 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
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NOORDERWIJK
De afd. Noorderwijk en omgeving, die pas vóór enkele weken
van start is gegaan, heeft in korte
tijd een verbazingwekkende aktiviteit ontwikkeld. Het aantal leden werd op een maand tijd verdubbeld, waardoor met een korte
inspanning het honderdtal kan
worden bereikt. Een kontaktblad
wordt gezonden aan enkele honderden uitgekozen adressen. In
Oosterwijk Is een biljartwedstrijd
georganizeerd die o.m. voor het
onmisbare geld in de afdelingskas
moet zorgen. Door de aktie van
de afdeling, geholpen door de parlementsleden, werden op de levensgevaarlijke baan HerentalsHerselt eindelijk de nodige wegmarkeringen aangebracht ; er zal
verder geijverd worden voor de
aanleg van een fietspad langs deze weg. Verder zijn er goede vooruitzichten in de naburige gemeen-

te Olen, die men altijd beschouwd
heeft als een blauwe burcht, waar
VU-werking totaal was uitgesloten ; het afdelingsbestuur zal weldra uitgebreid worden met Olense vertegenwoordigers.
RIJKEVORSEL
FELICITATIES
De VU van het kant. Hoogstraten feliciteert van harte bestuurslid Jaak Francken en echtgenote
Ldie bij de geboorte van Geert.
TURNHOUT (Arr.)
LEDEN 1975
Afd. Turnhout werd de eerste
om haar ledenhernieuwing volledig af te werken, terwijl de eerste nieuwe leden werden overgemaakt door de afdelingen Hoogstraten en Vorst-Kempen. Andere
afdelingen volgen eerstdaags. Wil.
len ook de enkele achterblijvers
er spoed achter zetten ?

TURNHOUT-HOOGSTRATEN
(Kantons)
Bestuursleden van de afd. Turnhout, Vosselaar en Hoogstraten
hielden hun tweemaandelijkse vergadering te Merkplas. Enkele principes van een vernieuwde VU-werking in de Noorderkempen werden besproken. 1) In beide kantons delen de CVP (traditioneel)
en de PVV (sinds enkele jaren) de
politieke lakens uit, terwijl de VU
er zwakker staat dan in de andere kantons van het arr. 2) Er moet
een sterk stimulerende rol gespeeld worden door de afd. Turnhout ,die bijna de helft van de
honderdduizend inwoners van de
Noorderkempen telt. 3) De organisatorische uitbouw (afdelinnen.
leden, abonnementen) blijft belangrijk, maar een direkte aanweziqheidspolitiek moet hiermee samengaan. 4) Konkrete voorstellen:
uitbouw van de streekpers, die
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om de twee maanden alle inwoners zouden moeten bereiken ;
het betrekken van tipische streekproblemen in onze aktie, tot en
met interpellaties in het parlement ; straatakties (kolportages,
mikrowagen, uitdelen van pamfletten). 5) De voorbereiding van de
gemeenteverkiezingen, die door
de fusies in de Noorderkempen
wel bijzondere problemen (en mogelijkheden ?) biedt.
TURNHOUT
WIJKWERKING
Op voorstel van voorz. Tuur
Robberechts wordt de afdelingswerking voortaan grondig gewijzigd : de opdeling in een tiental
wijken, waarvoor telkens een bestuurslid verantwoordelijk is, moet
het mogelijk maken een aantal
taken vlugger en goedkoper uit
te voeren. Zo zullen de leden meer

rechtstreeks koatakt krijgen met
het bestuur en zullen de meeste
berichten rechtstreeks aan huis
worden bezorgd, wat de afdelingskas vele duizenden per jaar bespaart. Turnhout verwacht het
beste van deze formule, die ook
in andere stedelijke afdelingen
haar nut heeft bewezen.
WUUSTWEZEL
GEBOORTE
VU-afdeling en bestuur wensen
hun geachte medeleden Lode en
Gerda Rombouts-Van Dooren een
welgemeend proficiat bij de geboorte van kleine Kristel (7.12.74)
als welgekomen zusje van Rudi,
Patrik en Hedwig.
WENSEN
Het
afdelingsbestuur
wenst
haar Loenhoutse en Wuustwezelse leden van harte vreugdevolle
kerst- en nieuwjaarsdagen, met
een prima komende jaarwerking
1975
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ASSE
GEZELLIG KERSTSAMENZIJN
Voor alle VU-leden en simpatisanten. Vrijda g27 december te
20 u. in zaal Belinda, Gentsestwg
217, Asse-tre-Heide (nabij kerk).
Koude schotel, dans en muziek,
Vlaamse kerstsfeer (dit alles voor
slechts 125 fr.).
BRUSSEL (Stad)
IN MEMORIAM
Onze vriend Erik Cluckers is
niet meer. Een auto-ongeval heeft
dit jonge onstuimige leven afgebroken. Erik was een idealist.
Eerst was hij een zilvermeeuwtje,
bij de Blauwvoetvendels was hij
leider Erik 2. Hij was een aktiel
Vlaams-nationale militant bij VMOBrussel. Enkele jaren geleden ging
hij naar Antwerpen wonen. In
Brussel kwam hij toen minder,
doch hij kwam af en toe nog zijn
Brusselse vrienden bezoeken.
Erik wij vergeten je niet.
DIEST
HALLEZAAL BEZET VOOR
VU-DANSFEEST
Voorz. Staf Schellen van de
VU-afd. Diest mocht rond 22 u.
met een vermoeid, maar stralend
gezicht verklaren « Het is gelukt ». Dat mocht inderdaad met
reden gezegd worden van het 2de
dansfeest van de afdeling. Dank

z\\ een doeltreffende propaganda, kwamen om en bij de 400 mensen opdagen, die tot in de vroege
uurtjes dansten op de tonen van
het goede orkest •• Eddy Smets
en zijn Amigos ». Naast voorz.
Schellens mag gezegd worden,
dat volgende personen zich werkelijk totaal hebben ingezet voor
dit feest : Piet en mevr. Bollen,
Maurits en mevr. Sels, Willy en
mevr. Brie, Karel en mevr. Thiels,
Paul en mevr. Cresens, dhr Celis
en mevr. Schellens zorgden ervoor dat de tombolaprijzen werden verdeeld. Verschillende arr.
bestuursleden
waren
aanwezig
nast de sen. M. Van Haegendoren
en Rob Vandezande en kamerlid
Willy Kuijpers. Van de afd. voorz.
vernamen wij, dat een groot gedeelte van de opbrengst zal besteed worden aan de streekpers.

die wellicht eind januari zal tot
Ttand komen.
DIEST (Kanton)
Vijf van de zes afdelingen waren vertegenwoordigd op de kant.
vergadering van donderdag 12 december j l . Heel wat aandacht
werd besteed aan de fusies. In
dat verband werd beslist een
grootse informatievergadering te
organiseren voor heel het kanton
in Berkenhof te Molenstede. Deze
bijeenkomst, waarop de bevolking
de gelegenheid zal krijgen vragen
te stellen, ideeën te formuleren,
enz., zal doorgaan op 24 januari
met medewerking van het Dosfelinstituut. Alle politieke partijen zullen worden uitgenodigd, terwijl uiteraard alle gemeenteraadsleden van de betrokken gemeenten worden verwacht.

LEUVEN LANDBOUWERSAKTIES
Na de boerenmeetings van Keerbergen, Erps-Kwerps, Huldenberg, Glabbeek en Kumtich zijn de landbouwers samen gekomen in zaal Eden te
Budingen om er hun problemen te bespreken met volksvert. Ludo Sels
en W. Kuijpers en gemeenteraadslid Roger Lenaerts (Hoeleden).
De VU-afdelingen Zoutleeuw, Herent en Tildonk staan nog steeds met
man en macht op het veld met de boeren.
BOERENHULP IN KANTON HAACHT
In het kanton Haacht werken onze « dapperen » in de maïs ! De nood
is echter nog zo groot dat dringend om meer helpend volk wordt geroepen. Zaterdag 21 december (vandaag) van 9 u. tot 's avonds gaat
weer een geïntensifieerde aktie door. Voor inlichtingen : prov. raadslid
E. Van Besien, Kruisstr. 29 .Tremelo, tel. 016/60.18.04.

Volksvert. Dr. J. VALKENIERS
Voiksvert. VIC ANCIAUX
A L S E M B E R G : iedere I e dinsdag van de
maand, van 2 0 t o t 21 u, in Café De H o o r n ,
Pastoor Bosstr. 16 ( m e t prov. raadslid W .
De Saeger).
V L E Z E N B E E K : 3e v/oensdag van de maand,
van 2 0 u 3 0 t o t 21 u, in De Vrede.
O V E R U S E : 4e maandag van de maand, o m
20u,
op
het
gemeentehuis,
Taymasstraat,
met fed. schepene M . De Broyer.
M A C H E L E N : 3e maandag van de maand,
van 2 1 t o t 2 2 u , b i j De Coster, Van Obberghenstraat 1 2 .
P E U T I E : 3e maandag van de maand, van 19
t o t 2 0 u , b i j Couvreur, Hartenstraat 4 3 .
V I L V O O R D E : 3e maandag van de maand,
van 2 0 t o t 21 j , in De Gouden V o o r n
S T E E N O K K E R Z E E L - P E R K : 2e en 4e dinsdag van de maand, van 21 t o t 2 2 u . Van
Frachenlaan 4 0 ( m e t prov. raadslid T. Pauwels) .
W E Z E M B E E K : 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 ( m e t fed. raadslid B. Ceuppens).
BEERSEL : I e dinsdag van de maand, van
2 0 t o t 2 1 u, in T e i r l i n c k p l . ( m e t f e d . schepene F. A d a n g ) .
ASSE : De 3e dinsdag (van de pare maanden) in het V I . Soc. Centrum, van 2 0 t o t
21 u. Prieelstraat 2 .
M E K E L G E M : de 3e dinsdag (van de pare
maanden) in Café Lindenhove, van 19 t o t
2 0 u , met fed. raadslid De Schrijver.

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 , b i j
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 t
2 0 u , b i i 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
1 2 u , ten huize van P. Peeters, Mechelsesteenweg 6 2 .
L O N D E R Z E E L : 2e 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 t o t
2 0 u , in St. M a r t i n u s .
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S C H E P D A A L : voor Schepdaal, Sint-MartensLennik, Itterbeek, Wambeek en Sint-MartensBodegem. 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 .
T O L L E M B E E K : voor Tollembeek, Galmaarden en Vollezele, Bever en Sint-Pieters-Kapclle. Café K 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 Herfeiingen, H e i k r u i s ,
Leerbeek, Kester en Herne. 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 (c Sociaal Centrum ». Elke 2e dinsdag
van de maand van 1 9 u 3 0 t o t 2 0 u .
R O O S D A A L : voor Roosdaal en Borchtlombeek. Café « Bij M o n s k e n
», 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. (afw^isselend 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 », K e r k p l e i n t e Eizeringen. Elke 4e
dinsdag van de onpare maanden van 1 9 u t o t
19u30.
ASSE ; In het a Sociaal Centrum », Prieelstraat. Elke 3e dinsdag van de maand, om
1 9 u 3 0 , met federatieschepen Jules Van Dooren
(452.66.02).

Volksvert. Willy KUIJPERS
Swertmolenstr. 2 3 , Herent, t e l . 0 1 6 / 2 9 6 . 4 2 .
Kanton AARSCHOT :
A A R S C H O T : b i j gemeenteraadslid A . M a cken, Duivenstr. 1 9 1 , t e l . 0 1 6 / 5 8 6 . 8 7 .
L A N G D O R P : b i j A . De Samblancx, Franse
Liniestr. 3, t e l . 0 1 6 / 5 8 4 . 3 7 .
K a n t o n DIEST :
B E K K E V O O R T : b i j 'R. Costermans, Oude
Tiensebaan 4 7 , t e l . 0 1 6 / 6 4 7 . 1 8 .

25.

Leuven : Het arr. bestuur wenst langs deze weg alle
VU-leden en militanten van het arr. Leuven een zeer
gezellig Kerstfeest.

JANUARI
6.
8.
11.
17.

Leuven :
Heverlee
Rotselaar
Leuven :

Arr. bestuur.
: Afdelingsbal.
: Afdelingsbal.
Vergadering agglom. Leuven.

Het arr. Brussel-Halle-Vilvoorde voert een kampanje met Amnestie-affichen !
Arrondissementen, kantons en afdelingen uit gans het Vlaamse land voeren deze kampanje samen met ons door zich deze
affiches aan te schaffen aan 3 fr. per stuk door storting op
PR 000-0865450-16 of Bank 434-8116751-86 van het arr. B-H-V.
Deze affiche is bijzonder geschikt voor de komende kerstperiode, tijd van liefde en bezinning, doch ook daarna zal zij
haar nut hebben bij het voeren van uw amnestie-aktie.
Maak uw bestelling en tevens uw betaling over aan het arr.
sekretariaat, Kongresstr. 53, 100 Brussel. Tel. 02/217.92.18.
BESTEL NU I I I
Beter nog : Zo U te Brussel werkt, zoek ons eens op en neem
ze terstond mee. Zo spaart u tijd en hebt u de zekerheid dat
ze niet verloren gaan. De adm. sekr. is met dit doel te uwer
beschikking elke werkdag van 17 u. 15 tot 21 u. alsook, de
ganse zaterdag.

DIEST : bij N. Nuyts, Robeynslaan 7 0 , t e l .
013/311.17.
K O R T E N A K E N : b i j K. Hermans, Dorp 2 6 ,
tel. 0 1 1 / 8 7 3 . 2 0 .
M O L E N S T E D E : b i j schepen D. Van de
Woyer, Langenberg 3 0 , t e l . 0 1 3 / 3 1 4 . 0 8 .
TESTELT : bij Fr. Clerckx, V o o r t 4 1 .
Z I C H E M : b i j W . Joris, M a r k t 3 8 , t e l .
013/719.18.
Kanton G L A B B E E K - Z U U R B E M D E :
A T T E N R O D E - W E V E R : bij gemeenteraadslid
D. Geyskens, Heirbaan 1 , t e l . 0 1 6 / 7 7 3 . 5 3 .
H O E L E D E N : bij gemeenteraadslid R. Lenaerts, Halensestr. 3 7 , t e l . 0 1 6 / 7 7 6 . 6 1 .
Kanton H A A C H T :
B O O R T M E E R B E E K : b i j R. V e r r e t h , Provinciebaan 3 1 , t e l . 0 1 6 / 6 1 3 . 7 4 .
R O T S E L A A R : b i j M . Mispelter, Stwg op
Aarschot 1 4 .
T R E M E L O : b i j provincieraadslid
E. Van
Besien, Kruisstr. 2 9 , t e l . 0 1 6 / 6 1 8 . 0 4 .
W E S P E L A A R : b i j J. De Meersman, Neysettestraat 3 1 , t e l . 0 1 6 / 6 1 5 . 5 6 .
Kanton LEUVEN-NOORD :
ERPS-KWERPS : b i j J. Vinex, Mechelse stwg
67, tel. 0 2 / 5 9 . 6 0 . 2 4 .
H E R E N T : bij R. De Deken, O . L . V r o u w p l e i n
9 1 , tel. 0 1 6 / 2 9 6 . 7 7 .
K O R T E N B E R G : bij S. Craessaerts, Groenstr.
12, t e l . 0 2 / 5 9 . 6 4 . 6 4 .
L I N D E N : b i j J. Mortelmans-Remon, Jachthuislaan 1 3 , t e l . 0 1 6 / 3 2 5 . 0 6 .
V E L T E M - B E I S E M : b i j provincieraadslid R.
Overloop, St.-Michielsstr. 12, t e l . 0 1 6 / 4 8 2 . 7 5
W I L S E L E : b i j H. Houdart, Aarschotse stwg
240, tel. 0 1 6 / 4 4 1 . 7 7 .
W I N K S E L E : bij A . Van Laer, Dieriksgroebe
3, l e l . 0 1 6 / 4 8 3 . 2 1 .
W I J G M A A L : b i j J. Vanderelst, W i j v e l d 4 4 .
Kanton TIENEN :
BOUTERSEM : b i j T h . De Vos, Oude baan
1 10, t e l . 0 1 6 / 7 3 1 . 0 1 .
H O E G A A R D E N : b i j L. Cresens, Tiensestr. 1 2 .
K U M T I C H : b i j A . Verstraeten, Leuvensestr.
1 1 , tel. 0 1 6 / 8 3 5 . 5 2 .
T I E N E N : b i j J. W e y n e , Leuvenselaan 4 3 ,
tel. 0 1 6 / 8 3 4 . 3 5 .
Kanton ZOUTLEEUW :
H A L L E - B O O I E N H O V E N : b i j R. Geukens,
lid COC, Vinnestr. 1 4 , t e l . 0 1 1 / 8 9 8 . 1 2 .
L I N T E R : b i j R. Houtmeyers, Pelsstr. 1 1 .
R U M M E N : b i j gemeenteraadslid F. Eeveraerts, Keteistr. 8 5 , t e l . 0 1 1 / 8 7 1 . 3 7 .
Z O U T L E E U W : b i j W . Laroy, Stationsstr. 3 8 ,
tel. 0 1 1 / 8 9 6 . 5 3 .
Telkens vanaf 2 0 u .

Senator Bob MAES
D I L B E E K : Elke dinsdag en donderdag van
18 t o t 2 0 u , b i j 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, b i j 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 Z w a a n .
ST.-PI ETERS-LEEUW : 4e zaterdag van 11
t o t 1 2 u , bij fed. schepene Frans Adang, Ruisbroeksesteenweg 1 0 9 .
BERG : 3e dinsdag, van 2 0 u t o t 2 1 u 3 0 , in
Fauna-Flora (samen met mev. Van 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 M. VAN HAEGENDOREN
Guide Gezelleiaan
016/245.45.

63,

Heverlee,

telefoon

:

en senator R. VANDEZANDE
Naamsestraat 1 6 7 , Leuven, t e l . 0 1 6 / 2 8 4 . 2 0 .
HEVERLEE :
bij
gemeenteraadsleden
F.
Aerts, Kapelberg 19, en H . Lorent, Egenhoveweg 4 7 / 3 2 , t e l . 0 1 6 / 3 2 1 . 3 4 en K O O - l i d
E. Van de V o o r d e , Papenstr. 10, t e l . :
015/245.13.
KESSEL-LO : b i j A . Degeest-Lambrechts, De
Becker-Remyplein 1 5 / 2 , t e l . 0 1 6 / 3 3 3 . 0 8 .
L E U V E N : iedere dinsdag b i j senator R. Vandezande, Naamsestr. 1 6 7 , t e l . 0 1 6 / 2 8 4 . 2 0 .
Kanton LEUVEN-ZUID :
B E R T E M : bij F. Goedseels, Dorpsstr. 2 A ,
tel. 0 1 6 / 3 2 3 . 5 8 .
BIERBEEK : b i j A . Laurent, Ruisbroekstr 5,
tel. 0 1 6 / 4 2 1 . 3 9 .
DUISBURG : Federatieraadslid J. Depré, zaal
Derom, Kerkplaats 8, elke 3e donderdag.
H A A S R O D E - B L A N D E N : b i j O. Steeno, Boetsenberg 1 1 , t e l . 0 1 6 / 4 2 1 . 8 9 .
NEERIJSE : b i j Federatieraadslid J. De Baetselier, Kamstr. 8 .
O U D - H E V E R L E E : i n café « De Luchtbede >,
Statiestr. 1 , iedere 4e maandag.
TERVUREN-MOORSEL : gemeenteraadslid G.
Vandendriessche en federatieraadslid J. Depré,
café « In de Oude Smidse », Kerkstr. 5,
elke 1e donderdag.
VOSSEM-LEEFDAAL
: Federatieraadslid
J.
Depré, zaal Casino, Gemeenteplaats, elke 4e
donderdag.
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BRABANT-LEUVEN
TOEKT VERDER I

En de Volksunie groeit I De magnesiumbommen van Stassart die
op 25 september 1963 te Gent in
het miljoenenkwartier ontploften,
deden ook de Leuvense VU reageren en we trokken met 'n bus op
29 september naar de Provinciale
Betoging te Gent.,
Walter Luyten en Leo Wouters
kwamen er over vertellen in de
Cristal op 23 oktober.
Scheidsrechter Blavier uit Namen
maakte het zo kakelbont op Eendr'jcht Aalst en wij deelden aan
de Stade en Daring Leuven pamfletten uit over het zoveelste deel
van de grieventrommel... ze waren in een Leuvense frankofone
bank gestencild ! Ondertussen
was ook het jaar 1964 van de kalender geraakt, zoals je gelezen
hebt in de vorige bijdrage en in
het
Hageland herdachten
wij
priester Cleeren met zijn 50-jarige inzet voor zijn volk
daar
was toen moed voor nodig.
In Wallonië ontstond in 1965 het
l\/IPW (Mouvement Populair Walton) en later het RW (Rassemblement Wallon) ; via C. Daenen
(VVB) kregen ze voor 't eerst in
Leuven 'n paneelgesprek... we waren de mode voor I Op 3 februari
1965 lanceerde Antoon Roossens,
destijds
sekretaris
voor
het
Vlaams Aktiekomitee Brussel en
Taalgrens zijn federalistisch front
tegen de grondwetsherziening. In
het Verbond (KVHV) werden de
« vertrouwde bakens » even verzet
Gaby Vandromme (waar zit
hij nu ?) preses van het KVHV,
later berucht door een happenlngartikel over de IJzerbedevaart,
staat mee op het anti-grondwetspodium. Te Aarschot hebben we
op 5 februari 1965 een « volle
zaal » : bij de inleiding herdenken wij even de zware inzet van
Ralf van den Bogaert — te vroeg
overleden, één der pioniers in het
Aarschotse.

i'ARR. LEUVEN;
(2)
« La /orce des mouches
profetische

woorden

» e//es gagnent les batailles

•, waren de

van Theo Lefèvre in 1963. In een

werden verboden ; eindelijk vonden we in Herent een niets-vermoedende zaal-uitbater. Het werd
een triomf ; een (studentenstoet naar Herent... maar Paardekoper was er niet... Hij sprak
wel via de KRO-Hilversum en het
radiootje van de baas hielden we
voor de mikro. De BOB en de
franstaligen geraakten niet binnen ; de Verbondswacht «deed«
de kontrole.
Ondertussen kregen we ergens
door de goede zorgen van SegersPelgrims-Rens (ik weet echt niet
hoe ze het voor mekaar boksten!)
een VW-reklamewagen ; die in
de kieskampagne duchtig gebruikt werd. Albert Segers, Mark
Pelgrims en Je.f Delvaux trokken
de Kamerlijst ; Istas uit Meerlanden en Raymond Denruyter uit
Linter de Senaat ; voor de provincielijsten : Georges van den
Driessche
(Tervuren)
Francois
van de Plas (Kumtich) en Mark
Pelgrims (Kessel-Lo).
De miljoenen - trikolore - reklame
van Omer van Audenhove ; de
moeilijkheden in eigen rangen
beklemden ons. Al was Uilenspiegel met dood. Op de hoek
van de Gilbert- en Naamstraat
spoten we met zwarte verf Omer
sierlijk tot • de Führer • en daaronder kwam « Twee Belgen op
drie denken zoals wij » bijzonder
goed uit. Tegelijk was het mijn
visitekaartje voor de lieve Lieve
Devijver, die wat verder — vreedzaam — rustte !
En herinner je nog de illegale
VU-zender, waarover
iedereen
sprak ?

WE JUICHEN...

Op 23 mei 1965 haalden we er 12
« door » in de Kamer, 4 in de
Senaat en 35 provincieraadsleden. Maar... niets voor het arr.
Leuven. Wel stegen de VU-stem-

men van 6.716 (Kamer) naar
12.681 (5,9 %) ; de Vlaamse Demokraten haalden 1.056 stemmen.
Op 10 juli 1965 vieren we toch
met « The Skyliners » van André
Coucke en Kalinka in de chieke
Salons Georges de vreugde. De
toegangskaarten waren voor die
tijd wel schromelijk duur, 50 fr. !
Maar je kreeg er wel de feestrede van Frans van der Eist erbij en « de openingsdans » van
Lieve en onderketekende, die dezelfde dag getrouwd waren. Dat
was dan ook de eerste en laatste
keer dat hij stijlvol
gedanst
heeft...

LEUVEN VLAAMS...
Jan en Pim schilderen het reuzegroot aan de universiteitsgebouwen. Wilfried de Goeyse, Milo
van Brusselt, Fikke Brans enz...
voeren letterlijk en figuurlijk op
hun sloefen de guerilla met de
Besten Onzer Broeders. De strijd
rond Leuven is ingezet I Op 22
augustus 1965 staan we met een
paar Leuvense bussen bij de afgewerkte toren in Diksmuide. De
fut is er wel wat uit met de zeer
pijnlijke verkiezingen, maar een
goeie VNSU met Truyens steunt!
Na 11 jaargarlgen krijgt ons blad
op 27 november 1965 een lekkernieuwe naam « Wij » en kolporteren maar...
Op 15 december 1965 komt dan
die eerste scherpe betoging rond
de overheveling, maar op het beruchte Suenens-mandement zullen we moeten wachten tot 13
mei 1966.
Ondertussen zit Zwartberg erop
en tuffen we met ons ploegje
naar de mijnstreek ; BSP-Leuvenaar Alfons Vranckx laat « zijn
rijkswacht »' schieten op Theo
van Hecke, Jan Latos en de anderen
Dezelfde avond zetten
wij in de afgezette Maria-Tere-

anti-klimaat

startte de strijd rond Leuven, wij waren « les mouches » — dat besefte
Theo toen niet. Einde maart 1963 stappen voor het laatst (!) 12.000
Belgische — Vlag — Verdedigers door Brussel ; een pover
op de schitterende

marsen op Brussel

van 22 oktober

antwoord

1961 en 14

oktober 1962 !
We telden toen nog 16 PVV-PLP-parlementsleden,

14 van de CVP-PSC

en 2 van de BSP-PSB. Ook in Leuven waren de franskiljons
aanval, zij eisten franstalige
franstalige

bedienden- en arbeidersfamilies

1963 verloren we de ' Slag rond Hertoginnedal
Ook CVP-kamerlid

oktober

Godelieve

1961 mee-opgestapt

Devos

Kessel-

voor 'n 600-tal

van de universiteit.

mentsleden ; 81 CVP-PSC-ers (6 onthoudingen
heid

in de tegen-

scholen ; faciliteiten -te Heverlee,

Lo, Korbeek-Lo en Leuven ; bovendien vestigingsruimte

In juli

» ; s//e BSP-PSB-parle!] vormden de meerder-

(Kortenaken)

was in de eerste

die

op 22

mars op Brussel

en

daardoor in het Leuvense een « Vlaams imago » gekregen had, stemde
de ongelukswetten

waardoor de ongelukkige

' Brusselse faciliteitenregeling

taalgrensregeling

» in de 6 randgemeenten

en de

doorgevoerd

werden. Onze federale landdag te Wemmei (9 juni) de betogingen

te

Wemmei (22 luni 1963) en Wezembeek-Oppem (29 juni 1963) hadden
mets uitgehaald.

In de Leuvense Cristal

stond Wilfried

Martens

toen nog met opgenomen in de CVP-geleding ! — ook zijn
ontgoocheling

weg te spoelen !

WIJ I t

DE KOORTS STIJGT...

—

(tijdelijke)

Naar de verkiezingen van 23 mei
1965 toe. De gelederen zijn zeer
zwaar opgedeeld in « Volksunionisten » en « Vlaamse Demokreten ». Met pijn kan je terugdenken aan de passievolle vergaderingen, waar ideologie en argwaan bij gebrek aan struktuur
door mekaar opgediend werden !
Een
verkiezingskampagne
om
nooit te vergeten . de « broederstrijd » op aanplakborden en
vooral — wie weet het nog ? —
de veldslag rond de Alma II in
de Van Evenstraat I En tussen dat
alles door « kultiveerden » wij
het Paardekooper-mcident. In mei
1962 was Paardekooper uitgewezen door BSP-er Vermeylen (zoals in 1929 Jaspar Geyl en Burger « uitgedreven » had en in
1933 de Broqueville het deed met
Meller, Gooien en terug Geyl I)
Wij nodigden hem uit naar Leuven ; Mark Pelgrims heeft toen
wat zorgen gehad. Alle zalen

Deze foto van een betoging, mei 1966, geeft een goed beeld van de
massale eensgezindheid tegen het bisschoppelijk
mandement.
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wu in D€ yoiK9uru€
zlastraat — waar Vranckx woont
— de boel op stelten en zenden
hem een brief : < .. het bloed
van de Leuvenaars die in 1907
neergeschoten werden door de
Garde CIvlque voor het algemeen
stemrecht is hetzelfde als dat
van gisteren in Zwartberg. Ons
volk is uw volk, mijnheer de minister... ».
Op 1 maart verkiezen wij een
nieuw
arrondissementsbestuur
o.l.v. Remi Verreth.
Te Scherpenheuvel houden wij
een mosselfeest voor de streek
en Hektor Goemans, kamerlid en
oud-Leuvenaar, houdt er de feestrede. Intussen maken wij een
mooie Borms-tentoonstelling
in
de Cristal, maar de • Leuvense
Resistance » waakt... en de spiegelruit van ons lokaal gaat aan
diggelen ! Te Merksem is Leuven ook aanwezig ; maar ons
kranske wordt ons afgenomen
door de Rijkswacht. Op 11 juli
vieren we speciaal « het 100e
lid • van de afdeling Kortenberg
- Erps-Kwerps en dan wordt de
Leuvens-Vlaams-tocht
opgesteld,
die van 4 tot 9 oktober « We
shall overcome » doet zingen en
geloven i In november trekken
we naar Rotem waar de zinkfabriek wordt gesloten ; Preses Pol
Goossens (KVHV) legt er de binding tussen arbeiders- en studentenstrijd. Van Audenhove vindt
anders voor de BBC dat er « niet
genoeg gelikwideerd werd » en
daarom gaan we aan zijn Diestse
schoenfabriek een doodkist plaatsen...

DOSFELINSTITUUT •
VUJO - BROEDERBAND
VJP - W G . . .

wordt in Leuven in gang getrokken door Dries De Smet uit Kessel-Lo. Onze eerste kursus start
met de Noordnederlander Henk
Waltmans in 1967 en'redelijk veel
volk. (Henk is intussen Kamerlid
geworden). De kadervorming begint serieuse vormen aan te nemen.
De VUJO start met Joz. Bex en
een eigen blad ; later zullen Noël
Guypers (jr.), Luk Wijnhoven,
Ludwig van Damme, Mieke en Pol
Toilet en nu Polly Raskin met
Mark en Marieke Cels-Decorte
het vuur overpakken.
Broederband start
met
mevr.
Brouns, Rob Fringe, Vader Van
Damme, Piet Vleminckx, en Piet
Wijndaele. Jaar na jaar een schitterend feest en permanent een
echte steun voor de repressiegetroffenen.
Daarnaast groeide onlangs het
Vlaams Verbond der Gepensioneerden met de eeuwige duiveldoet-al, André Van Hoof en mevrouw Engelen. En de vrouwen
trachten Vrouw in Politiek uit te
bouwen. Het Guldensporenkomitee met Norbert van Opstal
wordt zo stilaan « officieel » nu ;
wie had dat ooit gedach t?

december 1967 sluit de voor Leuven belangrijke • Dyle » ofte Ateliers Belges Réunies en 550 mannen staan op de keien ; aan de
fabriek houden we 'n openluchtmeeting en Walter Luyten draait
• op zijn best >. Ondertussen is
Leuven oververhit in de strijd
rond de overheveling ; tegen het
mandement van de bisschoppen
trekken prof. Odiel van Paemel
en prof. Herman Verduyn de lijsten. In de Georges beleven we
een stampvolle zaal ; Walter Luyten houdt er een merkwaardige
speech. En de doorbraak was e r !
Herman Verduyn, zoon van Soppen Verduyn — medestichter van
Heldenhulde a.d. IJzer — is verkozen voor Leuven ; voor de provincie Erik van Beslen en Alida
Brauns, (opvolger
van
Denis
Claes). Dan wordt Maurits van
Haegendoren
gekoöpteerd
en
voor Leuven zijn de donkere jaren voorbij !

DANK...
Tot slot onze echte
waardering
voor het arrondissementeel
kader dat dag-in-dag-uit het nu waar
maakt. Ons 30-tal gemeentemandatarissen ; onze federatieraadsleden Joris Depré en Jef de Baetselier. De onvermoeibare
Joris,
die ons arrondissement leidt en
telkens weer — naast Jef Vinex
— de abonnementenslag onvoorstelbaar sterk — trekt ! In 1971
volg ikzelf Herman Verduyn op
en wordt Rob Vandezande gekoöpteerd ; het juridisch
brein
van het VVO zit mee in onze
ploeg. Roger Overloop volgt Joris
Depré in de provincieraad op en
in 1974 zijn we samen met Brussel de enige
arrondissementen
die vooruitgang boeken. Een stevig stuk te danken aan de « logistieke steun ' van de eeuwige
Van Haegendoren die avond-naavond geld bij mekaar haalt ; ons
leert vergaderen en denken. Een
groot stuk is voor de rekening
van onze sekretarissen,
Gert
Bert en daarna Frans van den
Eynde — wie zou het hen nadoen ! Toch wel, onze « minister
van Financieén », Jef Demeyer...
welk arrondissement kan er trots
opgaan nog zoveel mensen uit de
katakombentijd
vooraan te zien
stappen ?
In het Hageland blijft Roger Lenaerts doorwroeten
en gebeurt
het ' wonder Zoutleeuw » .' In
het kleine Molenstede groeit een
grote afdeling en zal Willy Somers met Willy Joris
(Zichem)
onze
propaganda - karavaan
op
gang brengen. De streekpers is
intussen stevig uitgebreid
met
offset-pers o.l.v. Omer Steeno en
nu Roger Lenaerts !
Veertig afdelingen staan
stevig;
de lust bekruipt je om alle namen neer te pennen — maar dat
kan niet ! Je beseft dat je Joz.
Loosen, Ludo van Lent, Lode van
Put en Jaak Dacosse niet beschreven hebt I... en dat ze zo onvervangbaar zijn ! Maar de lijnen
zijn geteld...

DE VERKIEZINGSDOORBRAAK 1968
DE VROUWEN

De foto's van boven naar onder :
Kerstmis 1971, stertocht voor amnestie doorheen het arr. Leuven.
Wij zijn de mannen van de nacht ! In de 60-er jaren waren de VU-vrijmetselaars
volop aan het
Hierbij de Icasteschool van les Chers frères des écoles Chrétienne aan de Brusselse poort...
De kamerlijst (10 maart 74) te gast bij prof. Herman Verduyn, uiterst linkst, te Kessel-Lo.
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werk.

De 5 novemberbetoging van 1967
te Antwerpen maakte het federalisme Vlaams-officieel en Maurits
van Haegendoren duwde de kar
vooruit, onder andere op het DFKongres te Leuven. Te Michelbeke wordt graanhandelaar Leon
de Poortere (46 jaar) neergeknuppeld op 26 november 1967 in een
toegelaten boerenbetoging te Oudenaarde ; te Leuven schilderen
wij « drietanden » en houden
landbouwersvergaderingen. Op 17

Krijgen de laatste » dank u • ;
zij die thuis wachten, zij die mee
opstappen, zij die helpen. Leuven
is daar wel vóór op geweest...
zou dat 't werk van de mannen
geweest zijn ? Wie weet !
Wllly Kuypers
Kamerlid.
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JETTE
DIENSTBETOON
Aggl. en gemeenteraadslid Jan
De Berlangeer is elke zaterdag
van 10 tot 12 u. te bereiken In
het dienstbetoonkantoor, Jetsestwg 548.
LEUVEN
VOORBIJE EN GEPLANDE
AKTIVITEITEN
De werkgroep « Gewestplannen » werkte, studeerde en vergaderde op 11 december in OudHeverlee, onder leiding van Willy
Kuijpers en zal weer bijeenkomen
op 28 december in Tienen In Kessel-Lo steunde de VU-afdeling de
aktie ter bescherming van het
Heuvelhofpark. Onze militanten
waren dan ook aanwezig in zaal
. De Kring », waar o.a. Jan De
Wilde en de Kadullen optraden.
Sen. Vandezande en Ariette Lambrechts maakten als VU-leden deel
uit van het diskussiepaneel i.v.m.

de bescherming van het Heuvelpark. Tussendoor glipten onze
mandatarissen even over naar
Scharbeek om burgemeester Nols
wat Nederlands bij te leren.
Op 18 december staken de mensen van de « Werkgroep Landen »
de hoofden bij elkaar om hun
werking te plannen.
Op 26 december zal volksvert.
W. Kuijpers in het Paenhuys te
Hoegaarden vertellen over zijn
reis naar de Koerden en lichtbeelden over de Koerdische Vrijheidsstrijd projekteren (20 u.).
ARR. BESTUUR
Op maandag 16 december besprak het arr. bestuur van Leuven
uitvoerig de VU-landbouwersakties. Rond het probleem van de
fusies werd een inspraak- en informatieprogramma opgesteld en
de aktie « Werk in eigen streek »
werd geëvalueerd. Deze tema's
zullen samen met de militanten
besproken worden op de eerstvolgende arr. raad.

SCHERPENHEUVEL
HERNIEUWDE WERKING
De afd. Scherpenheuvel is werkelijk aan een vernieuwde werking toe. Waar het de laatste tijd
nogal stil was naar buiten uit, is
deze afdeling nu vast van plan
om via een streekblad regelmatig
bij de mensen aan huis te
komen.-Eerlijkheidshalve dient gezegd te worden, dat ondanks de
stilte deze afdeling toch rriet heeft
stilgezeten. Vooral persoonlijke
kontakten hebben onze afdeling
sterker gemaakt. Bovendien verzet schepen Marcel Gemoets zodanig veel werk, dat men hem
soms echt moet intomen. Dat alles is allemaal niet zo ophefmakend, maar toch heel belangrijk.
Waqr het bestuur van Scherpenheuvel in de voorbije maanden
meer in stilte heeft gewerkt, zal
binnenkort blijken dat ze bij de
bevolking heel wat waardering en
simpatie heeft verworven. Hun
werking zal vanaf nu ook meer in

LIMBURG
AS
VRIJ-UIT
Regelmatig verzorgt ons afdelingsbestuur de uitgave van het
afdelingsblad « Vrij-Uit », dat gratis verspreid wordt in alle huizen
van As. De vele, meestal gunstige reakties die we ontvangen bewijzen dat er ook in As goed gewerkt wordt.
BILZEN
AFDELINGSAKTIVITEITEN
Onder de bezielende leiding
van Johan Sauwens is de plaatselijke afdeling terug aan het werk
geschoten. Er werden reeds twee
uitgebreide
bestuursvergaderingen georganiseerd. Een volgende
heeft plaats op maandag 6 januari in de Pabilo-lokalen. Tevens
zal eerstdaags een nieuw nummer
van het afdelingsblad verschijnen
DILSEN
BESTUURSVERGADERING
Het bestuur vergaderde op zondag 8 december in café Metropol
bij Jan Awouters in aanwezigheid
van Indekeu, arr. sekr. Van deze
vernamen wij dat onze afdeling
de eerste was in ons arr. die

klaar kwam me tde ledenhe-nieuwing '75. Na het afhandelen van
enkele
technische
problemen
werd vooral aandacht besteed aan
de uitbreiding van het afd. bestuur. Daar onze voorz. A. Sieypen ontslag nam, was vooral zijn
vervanging het hoofdprobleem. Op
een volgende vergadering zal hieraan een oplossing worden gegeven. Wij wensen echter wel langs
deze weg onze vriend « Berke » te
danken voor het vele werk dat hij
voor de afdeling presteerde en
hopen binnenkort opnieuw op hem
beroep te kunnen doen.
HASSELT
ARR

NIEUWS

Op de laatste arr. raad die
plaats had in lok. « De Oude
Kring » te Heusden werd aan de
afdelingen gevraagd zo spoedig
mogelijk de ledenvernieuwing af
te werken. Verschillende afdelingen zijn nu bijna zover : ze worden verzocht af te rekenen met
Renaat Vanheusden, Zavelvennestr. 32, Hasselt.
Het Nationaal Kongres van de
Volksunie dat op 1 en 2 februari
a s. te Hasselt gehouden wordt,

vraagt een nieuwe inzet van ons
kader. Zo dienen wij beroep te
doen op vrijwilligers, die willen
instaan voor onthaal, ordedienst
stemopname, enz. Ook wensen
wij onze vrienden uit West- en
Oost-Vlaanderen zo goed mogelijk te ontvangen. Daarom vragen
wij zo veel mogelijk gezinnen, die
bereid zijn aan één of meerdere
« kongresgangers » nachtverblijf
te verschaffen.
HOESELT
BESTUURSVERGADERING
Het bestuur van de afdeling
vergaderde op donderdag 5 december in café ABC. Er werd uitvoerige aandacht besteed aan een
aantal organisatorische opdrachten o.m. de ledenhernieuwing.
Ook het afdelingsbal van 1 februari kwam aan de orde.
ZONHOVEN
BESTUURSVERGADERING
Vergaderde ten huize van Kris
Mommen op donderdag 12 december. Als inzet voor het nieuwe jaar werd besloten alle leden
uit te nodigen op een gezellig samenzijn op vrijdag 10 januari in
lokaal Zonnehof.

de openbaarheid komen, dat hebben de Scherpenheuvelnaren ten
stelligste beloofd. Wij hebben alle reden om dat te geloven.
MOLENSTEDE
. GOEDENDAG » VERSCHEEN
IN ALLE HUISBUSSEN
Deze week verscheen het tweede nummer van « Goedendag »,
op een iets groter formaat dan
het eerste. De reden daarvoor
dient gezocht te worden in het
feit, dat er heel wat meer tekst
moest verwerkt worden op eenzelfde aantal bladzijden. In dit
nummer vinden wij naast een aantal fotos van het feest « Vijf jaar
VU-Molenstede » een artikel over
de korruptie in dit land. Darnaast
een belangrijk artikel over « werk
in eigen streek » geschreven door
Willy Kuijpers. Ook de andere teksten zijn werkelijk 't lezen waard.
De VU-Molenstede wil absoluut
verder gaan met dit blad, maar
legt er de nadruk op dat de finan-

cies hieromtrent hoog kunnen oplopen. Daarom arzelen zij niet (en
terecht) om via •• Wij » aan de
Molensteedse lezers van dit weekblad te vragen om financiële
steun. Elke gift is uiterst welkom.
Ook het Paasbal zal in het teken
van de « Goedendag •> staan. Wij
wensen de mensen van Molenstede alle sukses toe met hun initiatief.
ZICHEM
INZET GEVRAAGD
Wij willen hier niet verhelen,
dat de afd. Zichem op dit ogenblik een tekort heeft aan aktieve
mensen. Door allerlei omstandigheden, zoals verhuis, enz., worden
dringend
enkele
mensen
gevraagd, die zich enkele dagen per
maand willen inzetten om de afdeling nog sterker te maken. Alle
inlichtingen hieromtrent kunnen
verkregen worden via Jan Biesemans, Averbodeweg 21, Zichem
(Okselaar).

DECEMBER
31.
Dilsen : Algemene ledenvergadering.
JANUARI
6. Bilzen : Bestuursvergadering.
18.
Eigenbilzen : Jaarlijks afdelingsfeest met eetmaal in gemeentelijke feestzaal, Hartenberg. Spreker : sen. J.R.
Vandekerckhoven.

DienscB^coon
Volksvertegenwoordiger E. RASKIN
2 1 december
M A A S M E C H E L E N van 9 u 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 10u t o t 10u3U : P. Jorissen, Blaasmolenstraat 1 3 .
BORGLOON van l l u t o t l l 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 .
2 8 december
ST. M A R T E N S - V O E R E N van 9 u 3 0 t o t l O u : K u l t u t e e l Centrum, K w i n ten 3 6 .
M A A S E I K van l l u t o t 1 1 u 3 0 : Café De Posthoorn, Bosstraat 3.
D I L S E N van 1 2 u t o t 1 2 u 3 0 : Café M e t r o p o l e , Riil<sweg 4 0 6 .
3 0 december
E I G E N B I L Z E N van 1 9 u 3 0 t o t 2 1 u : Ursulastraat 1 .

Senator J.R. VANDEKERCKHOVE
2 3 december
H O U T H A L E N van 1 8 u t o t 19u : bij T. D i r i x , Z w a l u w s t r a a t 9 .
TESSENDERLO van 1 9 u t o t 2 0 u : b i j Provincieraadslid R. Decoster,
Industriepark.
2 7 december
GENK van 18u t o t 19u : Schaapsdries 2 9 .

OOST-VLAANDEREN
DECEMBER
21.
Moorsel : Kerstfeest om 14 u. 30 in zaal Breughel, Dorp.
JANUARI
7.
13.

Wetteren : Politieke raad om 20 u. in De Klokke.
Gent-Wijkkomitee Zuid : Vergadering om 20 u. in café
Monopole, Elizabethlan.
Gent-Wijkkomitee Muide : Vergadering bij Guy Schools,
Meulestedestwg 330, om 20 u.

14.

Gent-Wijkkomitee Centrum : Vergadering om 20 u., café
Metropole, Koornmarkt.

19.

Gent-Wijkkomitee Muide : Nieuwjaarsontvangst en gezellig samenzijn in bovenzaal Scaldis, Voormuide.

GEMEENTE WELLE
AALST (Arr.)
TWINTIG JAAR VOLKSUNIE
IN HET ARRONDISSEMENT
AALST
Het arrondissement Aalst heeft
op onvergetelijke wijze het twintigste verjaarsfeest van de Volksunie gevierd. Met een ongewoon
suksesrijk dasnfeest in de Aalsterse Keizershallen en met een
ontroerende hulde aan wie gisteren en vandaag al het dankba-

WIJ 14

re en vooral ondankbare werk
van de politieke aktie hebben uitgevoerd... en het morgen opnieuw
zullen doen. De hulde, de dank en
het vertrouwen werden gesimboliseerd in de uitreiking van bloemen en oorkonden. Als het simbool van onze
Vlaams-nationale
strijd en als het teken van grote
waardering voor de onvoorwaardelijke inzet en trouw.
Tweeduizend aanwezigen in de
Keizershallen, dat
had
Aalst
nooit eerder beleefd. De Volks-

unie van het
arrondissement
Aalst deed het thans. Omdat zij
jarig is. Omdat zij bouwt op een
uitzonderlijk
rijk
Vlaams-nationaal verleden. Omdat zij rekent
op morgen. Met een gewettigd
vertrouwen. Want waar kan men
op zo'n groots politiek verleden
terugkijken ? Te Aalst, waar precies 80 jaar geleden de Vlaamse
Beweging met de verkiezing van
Adolf Daens haar eerste volksvertegenwoordiger naar het parlement kon zenden.
(F.-J. V.)

Volgende betrekking in vast verband is te begeven bij het
gemeentebestuur van Welle :
GESCHOOLD WERKMAN A - TUINIER
De eigenhandig geschreven aanvragen moeten aangetekend
verstuurd worden naar het Kollege van Burgemeester en Schepenen van Welle en moeten uiterlijk op 31 december 1974
vóór 12 u. in hun bezit zijn.
De aanwervingsvoorwaarden zijn te bekomen op het gemeentesekretariaat.
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NINOVE

AALST
DIENSTBETOON

HELPENDE HANDEN VOOR LANDBOUWER DE MEUTER P J. HENDRICKX
1ste zat. van de maand :
10 uur : Hof ten Dale, Mere ; 11
uur : Café Sparrenhof, Grote
steenweg, Erondegem.
3de zat. : 10 uur : Café Van
de Velde, dorp, Oordegem ; 11
uur : Café Desire Troch, dorp,
Wanzele ; 11 u. 30 : Café Lamot,
dorp, Impe.
2de maandag : lokaal Reinaert,
Kasteeidreef, Lede, vanaf 20 uur;
iedere vrijdag van 10 tot 11 uur :
Gulden Vlies, Aalst, thuis steeds
tel. 70.07.30.

HEUSDEN-DESTELBERGEN
BESTUURSVERGADERING
Donderdag, 12 december. Aanwezig : Koen Van Meenen, Werner Hoogewijs, Roland Kerckaert,
Emma Meirlaan, Gabriel De Vos,
Hilda Janssens. Verontschuldigd :
Michel Coppens en Erna Haentjens.
Op de dagorde : Inzage briefwisseling, verslag vorige zitting,
kasverslag (uitgesteld), TAKbetoging, abonnementenslag, kantonnale koiportage met « Wij », regionale pers, verdere bespreking
van de briefwisseling, ledenhernieuwing en varia.
Onze afdeling
besloot
hun
steun toe te zeggen aan de Takbetoging te Schaarbeek.
Een bijzondere inspanning werd
beloofd voor het werven van
abonnementen op het weekblad
« Wij ».
VU-Heusden-Destelbergen doet
mee aan de kantonnale koiportage te Gentbrugge op zondag,
19 januari 1975 te 10 u.
Wij gaan naar het kongres te
Hasselt. Onze afdeling wacht
evenwel dringend op de te bespreken resoluties.
De te hernieuwen lidkaarten
voor 1975 werden onder de aanwezige bestuursleden verdeeld.
De afwezigen gelieven de lidkaarten zo vlug mogelijk af te
halen op het sekretariaat. Er
werd afgesproken alle lidkaarten
te hernieuwen vóór 10 januari.
Ten laatste op die dag dient alles
afgehandeld te zijn op het VUsekretariaat.
Dorpslaan 7, te
Heusden.

LEDEBERG (Kant.)
KANTONNALE KOLPORTAGE
TE GENTBRUGGE
De afdelingen uit het kanton
Ledeberg houden op zondag, 19
januari 1975 een gezamelijke koiportage met het weekblad «Wij»
te Gentbrugge.
Alle bestuursleden (en eventueel leden en simpatisanten) uit
Gentbrugge, Ledeberg, Heusden
en Destelbergen, alsook onze
Vlaamse vrienden uit de omliggende gemeenten, worden uitgenodigd deel te nemen aan deze
grote kolportageslag met mikrowagen. Noteer alvast deze datum:
zondag, 19 jan.
Samenkomst te 10 uur aan het
Lunapark te Gentbrugge (Brusselse stwg - t.o.v. ingang Gantoise). Verdere inlichtingen bij
kantonnaal afgevaardigde Koen
Van Meenen, Nederbroekstraat 1,
te Heusden. Tel. 30.73.88.
ST-AMANDSBERG
NIET DRAAGBAAR
Wat eenmaal moest gebeuren,
gebeurde op de jongste zitting
van de gemeenteraad : de burgemeester zag zich genoodzaakt
wat omzichtiger te werk te gaan
met het geld van de gemeenschap.
De benarde toestand van de gemeentekas verplicht het CVP-BSPkollege de bouw van de beloofde
sporthal uit te stellen.
Wat lijst Volksbelang al jaren had
voorspeld en zien aankomen werd
trieste werkelijkheid. Raadslid Hu-

go Waeterloos (Volksbelang) herinnerde terecht het kollege aan
wat hij al zo vaak had betoogd :
dat het kollege niet de kunst
verstaat de gulden middenweg te
kiezen. De uitgaven hielden geen
gelijke tred met de inkomsten.
Het uur van de waarheid sloeg
toen de schepen van Financiën
letterlijk verklaarde dat de uitgaven voor de sporthal niet draagbaar zijn voor de begroting. Op
het eerste gezicht pleit zo'n bekentenis in het voordeel van de
schepen. Hem moet worden toegegeven dat hij dikwijls verplicht
werd tot uitgaven waar hij persoonlijk niet achter stond. Inzake
de sporthal heeft hij zich niet laten bepraten.
Lijst Volksbelang heeft, uit verantwoordelijkheidsgevoel,
gestemd voor de verdaging van het
sporthal-projekt. De gemeentekas
is zo penibel dat de miljoenen
met mate en met overleg moeten
worden geïnvesteerd.
Het kollege is nog niet aan het
einde van zijn financiële zorgen.
Ook te St-Amandsberg wordt het
anders...
ZOTTEGEM
DIENSTBETOON H. PONNET
Ten huize van dokter Van Leemputten : alle werkdagen van 10
tot 11 uur ; Korte Munte 5, Velzeke-Zottegem ; ten huize van
Wilfried Cantaert, Hofstraat 18,
Strijpen-Zottegem, de eerste en
de derde dinsdag van de maand,
van 19 tot 20 uur.

VU-WAARSCHOOT IN DE WEER
VOOR GEHANDIKAPTEN

Tijdens het punt Varia werden
de foto's rondgedeeld over de
verbroedering met Heusden-Limburg op zondag, 3 november in
het Stekkershof. Wie deze foto's
nog wenst in te kijken of bij te
bestellen, kan dit nog tot 24 december
op
het
sekretariaat,
Dorpslaan 7, te Heusden.
Deze landbouwer had beroep gedaan op het leger, het stadsbestuur
van Ninove, scholen, jeugdverenigingen, enz. om hem te helpen bij hel
rooien van zijn maïs. Niemand daagde op I
Tot op donderdag 5 december Richard telefonisch kontakt nam mei
volksvertegenwoordiger Georgette De Kegel.
Zaterdag 7, zondag 8 december en zaterdag 14 december gingen dan
ongeveer 30 ton mai's door de handen van meer dan twintig VU-mensen
uit Ninove, Kerksken en Denderleeuw.
Landbouwer De Meuter vertelt ons dat hij opnieuw 's nachts kan
slapen, hij was stilaan aan het wanhopen...

DKnscBecoon

SOCIAAL DIENSTBETOON
Gemeenteraadslid K. Van Meenen, iedere maandag van 19 tot
20 uur in de Nederbroekstraat 1,
te Heusden. Tel. 30.73.88. Of na
afspraak.
Gemeenteraadslid Michel Coppens : na afspraak bij hem thuis,
Dendermondse stwg 43, te Destelbergen. Tel. 28.22.42.

SCHELLEBELLE - W I C H E L E N : om 15u.
S C H O O N A A R D E om 16u : Mikene.
ZELE om 17u : Vlaams Huis Pallieter.

De Waarschootse gemeenteraadsleden Fons Van Holderbeke en Daniël
De Poorter, die vorige week door de korrektionele rechtbank van Gent
werden veroordeeld, omdat zij op de trappen van het gemeentehuis
hadden geschilderd : « Voor minder-valieden : een lift nu !», zullen tegen het vonnis beroep aantekenen.
Zij willen hiermede nog sterker beklemtonen dat, niettegenstaande alle
mooie beloften en bestaande of nog-in-de-maak-zijnde reglementen of
besluiten, tal van openbare gebouwen ontoegankelijk blijven voor
minder-valieden, ondermeer het Paleis van Justitie te Gent zelf I

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

: Café

Den

Senator M. COPPIETERS
Eerste zaterdag van de maand
B U G G E N H O U T om 14u : bij dhr. Keldermans, Kasteelstraat 1 8 6 .
LEBBEKE :
op
telefonische
afspraak
21.38.89.
W i E Z E - DENDERBELLE om 16u : Café
Centrum.
D E N D E R M O N D E om 17u : Café Scaldis,
Brusselsestraat.
Tweede zaterdag van de maand
W E T T E R E N om 14u : Vlaams Huis Da
Kloklte.
S C H O O N A A R D E om 15u : Café Mikene.
O V E R M E R E om 16u : café Den Hoorn.
2ELE om 17u : Vlaams Huis Pallieter.
Derde zaterdag van de maand
H A M M E om 15u : Spinnershof.
D E N D E R M O N D E om 16u : Café Scaldis.
G R E M B E R G E N om 17u . Sekretariaat.
W A A R S C H O O T van 14u tot 15u : bij F. Van
Holderbeke, Nijverheidsstraat.
Vierde zaterdag van de maand
W E T T E R E N om 14u : Vlaams
Klokke.
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Huis

Dt

Volksvert. G. DE KEGEL-iVIARTENS
ledere laatste zaterdag van de maand
GERAARDSBERGEN van 10 tot 12u :
koets, Markt.
Eerste zaterdag van de maand
O K E G E M van 1 0 tot 11u : Zaal Rio,
terbaan.
MEERBEKE van l l u tot 12u : Frans
mans, Kapellestraat 15.
D E N D E R W I N D E K E van 13u tot 14u
Willems, Stwg op Ninove 5 4 .
ERTVELDE van 18u tot 19u : bij F.
marre, Hoogstraat 1 4 A .

Post-

KouTiele: Jan
Dele-

POLLARE van 14 tot 15u ; Herman De Kegel, Dorpsstraat 3 3 .
APPELTERRE van 15u tot 16u : Roger Van
Oudenhove, Eichemstraat 2 4 .
OUTER van 16u tot 17u : Alfons De Clercq,
Aardeweg 7 0 .
Derde dinsdag van de maand
KERKSKEN van 19u tot 2 0 u : Ward De
Kegel, Berg 1 4 0 .
Tweede zaterdag van de maand

Voiksvert. P. VAN GREiMBERGEN
Eerste zaterdag van de maand
M I D D E L B U R G van 9u tot l O u : Café D«
Prins, Dorp.
A D E G E M van l O u tot l l u : Gemeentehuis.
EEKLO van l l u tot 12u : Middenstandhuis,
Markt.
Tweede zaterdag van de 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 11u : bij D. Coppejans.
ERTVELDE van l l u tot 12u : Emile Hullebroeckstraat 14.
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 10u 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 18u 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 : EmIle Hullebroekstraat 14.

Senator O. VAN OOTEGHEIM
Elke maandag
GENTBRUGGE van 2 0 tot 22u : Rode Kruisstraat 7, tel. 3 0 . 7 2 . 8 7 .
Eerste en derde donderdag
GENT van 2 0 u 3 0 tot 2 1 u 3 0 : Vlaams Huis
Roeland, Korte Kruisstraat 3.
Tweede donderdag
H E U S D E N van 2 0 tot 21 u : Dorpslaan 7
Laatste zaterdag van de maand
Z A F F E L A R E van l l u tot 12u : De Beurs,
Dam, 5.
M E L L E van 1 4 u 3 0 tot 15u30 ; Allaert, G.
Gezellestraat 5.
MERELBEKE van 1 5 u 3 0 tot 1 6 u 3 0 : in de
Vier Wegen, Steenweg 8 4 .
BOTTELARE van 1 6 u 3 0 tot 17u : bij de
Geyter, Koningin Astridlaan 19.
OOSTERZELE van 17u tot 1 7 u 3 0 : bij Parewijck. Dorp 8.
D I K K E L V E N N E van 1 7 u 3 0 tot 1 8 u 3 0 : bij
Van Gysegem, Kerkstraat 8 3 .

WIJ IS

WIJ in D^ l/OLK9UMie
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WEST-VLAANDEREN

DECEMBER
Izegem : Familiewandeling met Vlaams etentje In « Wante » te Ingelmunster. Vertrek om 16 u. 30 aan Vlaams
Huis, Grote Markt.
Koekelare-Leke : Afdelingsbal.
Kortrijk : Kerstfeestje om 15 u. in lok. 1302.

21.
BLANKENBERGE
VIERING 20 JAAR VOLKSUNIE
Vrijdag 13 december was een
hoogdag voor onze afdeling, dag
waarop hier in onze stad de arr.
viering doorging van het 20-jarig
bestaan van de VU. Uit alle hoeken van het arr, zelfs van ver er
buiten, waren leden en simpatisanten opgekomen om de ruime
zaal van - Het Witte Paard » tot
in de kleinste hoekjes te vullen.
Vooraf werd er in « De Reiziger •
een receptie gehouden waarop benevens de alg, voorz. Fr. Van der
Eist en de alg. sekr. Wim Jorissen, al de mandatarisen van het
gewest benevens de arr. raad en
het plaatselijk bestuur aanwezig
waren. Op de viering werd het
woord gevoerd door onze alg.
voorz. en alg. sekr. Door een aandachtige zaal werden beide sprekers luidruchtig toegejuicht. Het
aangenaam gedeelte van de avond
begon met 'n lekkere koude schotel gevolgd door het optreden van
Wim De Craene en de VOK uit
Brugge. Deze laatsten schotelden
ons, op een vesperale wijze, verkleed in bruine paterspij, gans
de historiek van de arr. werking
gedurende de voorbije jaren, voor.
Hierbij werden vele herinneringen
wakker geschud. De daarna gehouden tombola, welke gratis
werd uitgeloot, bracht vele gelukkige winnaars bij de aanwezigen. Ons gemeenteraadslid Jef
Fryns, heeft al dit gedoe, op zijn
gewone grappige wijze, aaneen gelijmd. En daarna werden de beentjes uitgeslagen op de tonen van
het flink orkest Freddy's Combo.
Tot in de laatste uurtjes werd er
gezwaaid en gezwierd. En toen,
in de vroege morgenduren, de
lichtjes in de zaal werden gedoofd, was er iemand in de zaal
wiens aangezicht glunderde van
voldoening, nl. Hektor Van Rijssel, de duiveldoetal van onze afdeling, welke in de hoogste mate heeft bijgedragen tot het volkomen welgelukken van deze
prachtige feestavond.

DIKSMUtDE
GEBOORTE
Op 12 december werd bij Gaby
Larldon en Lieve Vandamme, onze afd. sekr., een vierde kindje
geboren : Bert. Na drie dochtertjes is eindelijk de stamhouder
opgedaagd : onze hartelijkste gelukwensen aan het simpatieke gezin.
GISTEL
GEBOORTE
Op 4 december kwam bij Jean
Meyers en Viviane Warmoes een
zoontje Manno : hartelijke geluk-

TIEGEM
TENTOONSTELLING
Onze vrienden R. en R.D. Verhaeghe stellen schilderwerken,
tekeningen en skulpturen ten toon
in Galerij « De Sisse », Molenstr.
7, Tiegem van 20 december tot
5 januari. De officiële opening
gaat door op 20 december om 20
u., inleiding door dr Vanrijckeghem ,schepen van kuituur te Waregem.

gen die u dit indachtig zullen zijn
bij de volgende verkiezing, want
spreekt u maar van demokratie
en dan maar andere niet van uwe
partij diskrimineren en liefst deze
mensen van de VU, want dat zijn
« Vlamingen » en u noemt u ook
Vlaming, maar dan met een zeer
kleine « v ». Zo beste VU-leden
en abonnees van « Wij », dat weten julie ook weer.

bezocht en met een geschenkje
gelukkig gemaakt. 90 Vlaamse gepensioneerden
beleefden
een
prettige namiddag toen de Sint
hen in het lokaal 1302 met lekkernijen vergastte. Rik Reysman
ging rond al weldoende en werd
waardig vervangen door Walter
Vande Vijvere. Zwarte Piet werd
groter of kleiner alnaargelang
Wilfried of Julia Bogaerts, Jet
Bouckaert of Denise De Schaepmeester voor de tucht zorgden.
Denise De Schaepmeester zorgde ook voor de algemene organisatie. De VU-St-Niklaas is een
vaste waarde geworden die ook
volgend jaar zeker zal verschij-

VLAAMS ZIEKENFONDS
WEST-FLANDRIA

IZEGEM
BEDANKING AAN DE SINT
Op zondag 8 december hadden
wij de Sint op bezoek voor onze
kleintjes van de VU-afdeling. De
opkomst was zeer talrijk ledereen was tevreden over de mooie
poppenkast. Het afdelingsbestuur
dankt nogmaals de Sint in naam
van alle VU-kinderen en ook mogen we Zwarte Piet niet vergeten. De VU-afd. Izegem mag terug eens spreken van een groot
sukses.
IVO
Op zondag 15 december, dus
de dag waarop dit is geschreven
heeft onze afdeling een geleid bezoek gebracht aan de verbrandingsoven en aan de werken van
de nieuwe brug. Dit bezoek werd
mogelijk gemaakt door onze mandatarissen die kontakten legden
met de ingenieurs. Deze laatsten
zijn dan ook zo bereidwillig geweest om hun zondagvoormiddag
op te offeren evenals de direkteur. Daarom nog een speciaal
woord van dank aan deze mensen,
die ons zeer deskundig uitleg
verschaften. Het afdelingsbestuur
dankt ook de talrijke aanwezigen.
Er was een kleine schaduwzijde
die echter niet het minste invloed heeft gehad, nl. de heer
burgemeester en volksvert. van
Ingelmunster, dhr Vankeirsbilck
(CVP), ook nog voorz. van de IVO
heeft getracht lanqs omwegen dit
bezoek te doen aflasten. Zo zien
wij dat deze heer bang is voor
het sukses van de VU. Beste leden u weet dat de VU-afd. Izegem
zich niet zomaar laat afschepen,
wij hebben al voor hetere vuren
gestaan dan een Vankeirsbilck.
Het bezoek is toch doorgegaan
niettegenstaande dit feit. Vrijdag
11. kregen een aantal VU-leden te
Ingelmunster, tot de zaal waar
minister Vandekerckhove sprak,
geen toegang vanwege het CVPbestuur. Zulke mensen spreken
dan maar van demokratie en medemenselijkheid en eerbied voor
andermans gedacht en overtuiging.
Heer burgemeester Vankeirsbilck, wij danken u voor uwe
daad tegenover al deze Vlamin-

DienscBCCOon

Uw vertegenwoordiger : mevr.
Decoopman-Vanasche. Bureel :
Gentsestr. 18, tel. 33.03.37. Alle
werkdagen open van 14 tot 17 u.
Vlamingen sluit massaal aan bij
het Vlaams ziekenfonds.

EHELGEM
SUKSESRIJKE

AVOND

Niet minder dan 32 leden van
onze kleine gemeente mochten
zich verheugen in een kosteloze
Vlaamse hutsepot. Voorz. L. Roose, met zijn aangeboren sprekerstalent, schetste de opgang
van de plaatselijke VU-afdeling.
Gemeenteraadslid M. Meyns kon
zich een gelukkig man noemen,
omringd als hij is door een zo
jong bestuur, waar ook nog J.P.
Vandenberghe, F. Denblauwe en
Marie José Vervaecke deel van
uitmaken en met wier hulp hij in
het rood bestuurde Ettelgem flink
van zich af kan bijten. Gastspreker was Jaak Vandemeulebroucke
die de korruptie van onze gewezen
ministers uit de doeken deed. De
aanwezigen kregen ook langs fotokopies te zien hoe de geldverkwisting steeds verder gaat, met
privérecepties,
privéwonmgen
van ministers die de staatskas betaalt. VU-Ettelgem, één der meest
dinamische afdelingen van 0-V-D
staat gereed om haar rol te spelen in de aanstaande fusiegemeente. NB. : Deze hutsepot werd niet
gehouden op kosten van de nemeente I

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE
VERKIEZING ANNVULLING A.B.
De verkiezing van de aanvullende bestuursleden in het arr
bestuur is gepland op zateidag
11 janari 1975 te Dilksmuide, VI.
Huis, om 14 u. 45. De leden van
de arr. raad zullen nog een persoonlijke uitnodiging krijgen. Alleen de raadsleden worden verwacht ; aangezien zij alleen stemgerechtigd zijn.

Nog nooit waren er zoveel kinderen ingeschreven als dit jaar.
Meer dan 135 I Dit feest is nu
wel een vaste traditie geworden
in Groot-Oostende en een pluim
voor alle vrouwelijke organisatoren, waaronder hoofdzakelijk de
dames Van Sijnghel, Depoorter,
Vanhoutte, Meyers, Schockaert,
Sarrazijn en Vanmaele. Niemand
vergeten ?
OOSTENDE-STENE
JUUL SCHOCKAERT 50 JAAR

KORTRIJK

Gilbert Trouwaen en zijn helpers haalden alle eer van hun
werk vorige zaterdag toen In een
allerbeste atmosfeer, de zaal Bloemendaal vol liep om liet 20-jarig
bestaan van de VU te vieren. Voorzitter Jef Tommelein kon dan ook
fier zijn de feestavond te openen
met een korte doch bezielende
toespraak. Hij prees zich ook gelukking hulde te brengen aan de
VU-plonler van de Konterdam, nl.
Juul Schackaert, bl] diens 50ste
verjaardag. De arr. sekr. Jef Nagels sloot zich daar gaarne bij
aan, en riep de herinnering op van

Teneinde nauwer kontakt te
krijgen met de afdelingen zal de
arr. raad beurtelings in de afdelingen vergaderen. Op deze raads.
zitingen zullen alle kaderleden van
de plaatselijke afdeling uitgenodigd worden. De e.v. raad gaat
door te Marke in januari.
SINT-NIKLAAS
De VU-St-Niklaas van de afd.
Kortrijk had ook dit jaar drukke
weken. 110 kinderen werden thuis

BREDENE om 1 2 u 3 0 : Driftweg 5 9 , bij Kam.
Haeck.
OOSTENDE (Vuurtoren) om 1 3 u : Romy,
Voorhavelaan 2 0 .

Volksvert. E. VANSTEENKISTE
Senator VAN IN

Vlaamse soldatendienst < ik dien >, Van Iseghemlaan 6, Oostende (alle inlichtingen m.b.t.
problemen bij het leger, militie enz
).
Elke maandag op afspraak.
(059/70.95.48).
Eerste zaterdag van de m u n d
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 1 0 u : Vlaams > l u i s , IJzerlaan.
H O U T H U L S T om 1 2 u : De Speie-Lusthot,
Staatsbaan.
KOEKELARE om 1 2 u 3 0 : Hertog van Arenberg, Moerestraat.
I C H T E C E M om 1 3 u 3 0 : Engelstraat 1 0 , bij
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 : Were Oi, de Smet
de Nayerlaan.
E E R N E C E M om 1 1 u : Riva Venus, Aartrijkestraat.
DE H A A N om 1 1 u 3 0 : Da Torre Gasthot,
Mevr Irma Vanhaecke.
VLISSEGEM om 12u : bij irena Vanhaecke,
Kerkstraat ( d o r p ) .

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 tot 1 2 u , in Breydelhof, J. Suveestraat.
2 5 december
D U Z E L E van 2 0 u tot 21 u : C a f i D« Drie
Zwanen.

Volksvert. L. VANSTEENKISTE
2 8 december
DEERLIJK van 16u
hof », Tulpenlaan.

tot

17u

: c

Blocman-

V I C H T E van 1 7 u 1 5 tot 1 8 u 1 5 : bl] N . W a e l kens, Harelbekestraat.
HARELBEKE-STACEGEM van 1 8 u tot 1 9 u :
< De Zwaan >, Dorpplaats.

Volksvert. J. VANDEMEULEBROUCKE
Senator Frans BLANQUAERT
• EPER : elke eerste zaterdag van de maand,
van 1 1 u 3 0 tot 1 2 u 3 0 , in café <Rembrandt9,
Menenstraat 4 6 ( 0 5 7 / 2 0 . 3 2 . 9 7 ) .
POPERINGE : elke eerste zaterdag van da
maand, tussen 10u en 11 u.
2 1 december
lEPER van 1 1 u 3 0 tot 1 2 u 3 0 : Rembrandt,
Menenstraat 4 6 .
2 3 december
K O R T R I J K van 1 8 u 3 0 tot 2 0 u : c 1 3 0 2 >,
Burg. Aug. Reynaertstraat 9 .
K U U R N E van 2 0 u 3 0 tot 2 2 u : < De Cirkel >,
Harelbeeksestraat 4 0 .

Aan huis : elke maandag op afspraak : Anjelierenlaan
25,
8400
Oostende
Tel. :
(059)80.04.28.
Eerste maandag van da maand
S P E R M A L I E 18u : <
muidestraat 15, Siijpe.

Sportvriend

>,

LEFFINGE
Zuid. 3 4 .

Bierhuis

Vaartdijk

ETTELGEM
straat 3 0 .

18u45
19u30

het eerste bestuur van Stene
waarvan Jef Tommelein en J.
Schockaert totnutoe de ker-'ifiguren gebleven zijn. Gusta Schockaert werd zowel door de afd.
als de fraktie in de bloemen gezet.
OOSTENDE-VUURTOREN
GEBOORTE
Op 20 november kwam bij Willy Hintjes en Urbanie Vantyghem
een zoontje Franky. Onze afdeling
wenst het echtpaar alle geluk toe.
ROESELARE-TIELT (Arr.)
VUJO . KERNWERKING
Na de arr. VUJO-vergaderIng
donderdag II. te Izegem zal duidelijk werk worden gemaakt van
een intensieve kernwerking. De
voorbereiding van het VUJO-kongres, de uitbreiding van de bestaande
kernen, vormingscykll,
zijn de meest dringende programma punten. Alle geïnteresseerden
die willen meewerken kunnen kontakt nemen met de arr. verantw.
Jan Crabbé op nr. 051/20.54.58.
WINGENE
HULP AAN BOEREN

OOSTENDE
GESLAAGDE SINTERKLAAS

ARR. RAAD

ARR. V E U R N E - D I K S M U I D E - OOSTENDE:

W I J N»

21.
22.

: c
: .

>,

De Baggc

>,

Dlks-

Dorps-

De VU help de boeren uit de
streek. Maispluk. Morgen zondag
22 december verzamelen bij sen.
W. Persijn te 13 u.
ZARREN-WERKEN
MIEL VANSTEENKISTE OP BEZOEK
Vorige vrijdag hield onze afdeling haar tweede hutsepotavond !
Niet minder dan 34 leden waren
opgekomen, en ofschoon we nog
niet weten hoeveel
kilometer
worst dit jaar verorberd werd,
kunnen we toch getuigen dai het
ook niet gering was. Odi Menseeren, de voorz. was dan ook gelukkig deze goede avorKl te kunnen openen, waarvoor ook onze
kersverse gehuwde oud-sekr. Willy Serpieters extra van Oostende
was gekomen. De gelegenheidsrede werd gehouden door Emiel
Vansteenkiste, die wees op de
hopeloze knoei van alle mogelijke
strukturen die het Belgisch establishment tegen hoge kosten in
het leven roept om toch maar het
federalisme te kunnen ontkomen.
Hij riep de aanwezigen op tot nieuwe daadwerkelijke inzet : toen we
op straat kwamen haaiden we
sukses I

Eerste zaterdag van da maand
DE P A N N E om 9 u 3 0 : Helvetia, Kerkstr. 3 2 .
W E S T E N D E om 1 0 u 3 0 : Casino, Essex Scottishlaan.
M I D D E L K E R K E om 11 u i 5 : Were Dl, Da
Smet De Naeyerlaan.
DE H A A N om 1 2 u 1 5 : < Da Torra s. Tramhalte.
Derde zaterdag van da 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, Uzerlaan 8 3 .
M E R K E M - W O U M E N om 1 1 u : Nieuw W o u men, Dorp 7 7 , Woumen.
K O R T E M A R K om 1 2 u : Da Spaia, Staatsbaan
71.
K O E K E L A R E om 1 2 u 3 0 : Hertog van Arenberg.
I C H T E G E M om 1 2 u 3 0 : De Engel.
GISTEL om 1 5 u : Kantoor Zwaenepoel, Stationstraat 2 A .
Derde zondag van de maand
N I E U W P O O R T om 9 u : W i l l y Devrlendt, Racollettenstraat 6 6 .
A L V E R I N G E M om l O u : 't Vllerhot, Dorpplaats.
LO 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 : Drla Ridders,
Weegschede 1 , Lelsele.
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VERGniGMG TE HOBOKEN NOG N I H OPGELOST
ZWIJGPLICHT OF
INFORMATIERECHT ?
Nadat verleden jaar acht paarden en
twee koeien stierven aan ernstige
loodvergiftiging, ontstond
beroering
bij de bevolking. Professor Heyndrickx,
toxicoloog van de Gentse Rijksuniversiteit : « Voor de bevolking rond de
fabriek en zeer zeker voor de schoolkinderen ligt de vergiftiging
beslist
veel hoger, temeer omdat lood zich
opstapelt na verloop van jaren. Ik kan
de situatie rond de metallurgie niet anders beschrijven als ernstig verpest •.

o

vSsï

Hoboken en omgeving w o r d t
al geruime tijd geteisterd door
een ernstige milieuverontreiniging. De bodem, het gras, de
groenten en het fruit zijn besmet door lood en een hele
reeks andere zware metalen,
afkomstig van de NV Metallurgie Hoboken - Overpelt. Het
loodgehalte in het bloed van
volwassenen en kinderen nam
toe, wat zeer schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid.
Zowel de bedrijfsleiders als de
overheid hebben gepoogd om
de waarheid te verzwijgen, of
om ze verkeerd voor te stellen.
De methodes en argumenten,
die daarbij werden gebruikt,
verdienen grote aandacht.

De overheid miskende het recht op
informatie en trachtte, waar het kon,
analyseresultaten en verslagen aan de
openbaarheid te onttrekken. Enkele
voorbeelden :
1. <• Zoals beloofd aan de heer Vandenberghe, van uw dienst, stuur ik u
de analyseresultaten van de grond- en
grasmonsters die op 26 april werden
genomen in het bijzijn van de ambtenaar van uw gemeente. Mag ik noch
tans vragen deze resultaten
sfr/fet
vertrouwelijk
te behandelen, daar ik
ze normaal niet mag doorgeven »
(Dr. R. De Boeck van het ministerie
van Volksgezondheid en van het Gezin
aan de heer De Bruyne, Hoofd van de
Technische Diensten van de gemeente
Hoboken).
Ambtenaren staan soms voor een
moeilijke keuze : handelen volgens
hun geweten en belangrijke resultaten bekendmaken ; of zwijgen en
daardoor hooggeplaatsten ter wille
zijn. Daarom moet de zwijgplicht worden afgeschaft.
2. ' De zeer ernstige
ongerustheid
die bij de publieke opinie van het gewest Antwerpen
en van de Rupelstreek dreigt te ontstaan door het
bekend geraken van
vertrouwelijke
gegevens... ».
(Schepen WIjninckx van Hoboken In
de senaat).

Zelfs In het parlement wordt openheid
blijkbaar gevreesd. De bevolking heeft
het recht om deze gegevens te vernemen. Dit recht zou door het parlement moeten worden gewaardeerd.
De BSP-senator betreurt blijkbaar het
bekendmaken van z.g. vertrouwelijke
gegevens.
3 ' Welk nut zou de burger erbij hebben dat we hem de analysecijfers bezorgen van loodgehalten in het bloed
van inwoners te Hoboken of van gevonden gehalten in de lucht, gras-,
groenten- of grondmonsters ?
Om deze gegevens op hun waarde te
beoordelen zou hij dienen te beschikken over een hele achtergrond wetenschappelijke
kennissen
;
toxicologische, epidemiologische,
analytische,
scheikunde, landbouwkundige,
bodemkundige en nog andere wetenschappelijke diciplines kunnen hierbij
nodig
zijn '. (minister R. Vandekerckhove
aan de Heer F. Thys te Hoboken).
De argumenten van de CVP-minister
komen er op neer dat de bevolking
voor dom wordt gehouden en daarom
niet over levensbelangrijke gegevens
mag beschikken. Zulke mentaliteit is
op zijn zachtst uitgedrukt schijnheilig
en onverantwoord.

WAT NA DE MILIEUTOP 7
Op de milieutop van september werd
het plan van de Metallurgie Hoboken,
verder uitgewerkt door het Antwerpse
Centrum tegen lucht- en waterverontreiniging, goedgekeurd. Alleen de regeringsdelegatie maakte voorbehoud.
Op 24 september sloot ook de regermg zich aan bij de voorgestelde bijkomende exploitatievoorwaarden, die
aan het bedrijf zouden worden opgelegd. Of de problemen daarmee zijn
opgelost, is lang niet zeker. Bovendien weet niemand wie de investering

van 100 miljoen BF. zal betalen, die
vereist zijn voor de uitvoering van het
noodzakelijke moderniseringsprogramma.
Begin oktober werd dan ook betoogd
vóór de fabriek te Hoboken door de
groene fietsers. Afdoende maatregelen werden geëist.

MAATREGELEN

•'O

Volgende maatregelen zijn onontbeerlijk :
1. De bouw van een gesloten ruimte
voor ertsopslag.
2. Het ontwerpen en in gebruik nemen van een gesloten stelsel voor
ertsvervoer.
3. Het aanbrengen van nieuwe rookfilters, zodat de normen voorgesteld
door het staatssekretariaat voor Leefmilieu kunnen worden nageleefd, wat
tot nog toe niet gebeurde.
4. Het installeren van krachtis^,jtofafzuiginginstallaties.
5. Het stopzetten van schadelijke lozingen in de Schelde.
6. Zorgen voor een afdoende oplossing van het afvalprobleem.
Dit vraagstuk niet langer verschuiven,
o.m. door gebruik te maken van openbare stortplaatsen.
De luchtvervuiling moet regelmatig
worden gemeten. De resultaten belangen iedereen aan en dienen bijgevolg
onmiddellijk openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor : het toxicologisch
onderzoek van planten, dieren en bodem ; de resultaten van de bloed- en
urinetesten bij kinderen en volwassenen ; de gegevens van de proefnemingen, die nog zullen worden genomen.
Verder is een algemeen bloed- en
urineonderzoek bij alle bewoners van
de gemeente dringend vereist.
Dirk Buyes

Protesterende groene fietsers vóór de fabrieksgebouwen van de Metallurgie te Hoboken
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Over kinder- en jeugdiektuur, over jeugdauteurs en hun taak zijn er heel wat —
vaak schijnbaar tegenstrijdige — meningen geopperd. Het gaat in de meeste
gevallen om een touwtrekken tussen de
literaire, pedagogische en rekreatieve opvattingen, waarbij nu eens de klemtoon
meer op het ene, dan op het andere
aspekt gelegd wordt. Is jeugdiektuur in
de eerste plaats literatuur, opvoedingselement of doodgewoon ontspanning ?
Is de jeugdauteur een letterkundige, een
pedagoog of doodgewoon een amuseur ?
Albert van Nerum citeerde in zijn uiteenzetting op de opening der jongste boekenbeurs te Antwerpen de Nederlandse
kriticus Kees Fens, die in « De Volkskrant » schreef dat aan een jeugdauteur
een slecht schrijver is verloren gegaan.
De kinderboekauteur Janosch zei, dat een
auteur van kinder- en jeugdboeken, die
daarbij nog aan literatuur of wereldverbetering wil doen, zich liever een andere
job uitkiest.
Tegenover de boutade van Fens staat dan
weer een verklaring als die van Heinrich
Böll die o.m. zei « dat onze kinderen
waarschijnlijk allang geen « kinderen
meer zullen zijn als ik, als 't God belieft,
als schrijver zo wijs en zo vèr zal zijn, dat
Ik een kinderboek kan schrijven... ».
Een — verscheidene malen bekroonde —
jeugdschrijfster als de Weense Christine
Nöstlinger, tevens bekende recensente
van jeugdboeken, schreef : « Kinderboeken zijn in de eerste plaats naar literaire
kriteria te beoordelen, eerst in de tweede
plaats naar pedagogische... ».

LITERAIR, PEDAGOGISCH,
ONTSPANNEND
Deze diverse uitspraken beklemtonen elk
een noodzaak, een vereiste. Vatten wij ze
samen, dan kunnen wij zeggen dat aan
een boek voor de jeugd literaire, pedagogische en rekreatieve eisen kunnen gesteld worden en dat de beoordelingen met
hun beklemtoning van het éne kriterium
meer dan het andere vaak van de taak
en funktie van de beoordelende persoon
zelf afhangen (een leraar zal wellicht
meer het pedagogische, een letterkundig
recensent meer het literaire... en het
kind zelf meer het ontspannende appreciëren !). Het beste jeugdboek is echter
datgene, wat aan de drie kriteria tegelijk
voldoet.
De literaire eis eerst. Het boek voor de
jeugd is een stuk lektuur, dat in het
massa-leesvoer verzinkt en er zich niet
boven verheft indien de auteur er niet
in slaagt van de jeugdiektuur ook jeugdliteratuur te maken. Aan het boek van
de jeugd worden dan ook de eisen van
taal, stijl en kompositie gesteld, die algemeen geldend zijn voor de hele literatuur en voor de verhalende in hgt bizonder.
De pedagogische eis : levensbeschouwing, boodschap, opvoedkundige en instruktieve waarde geven het jeugdboek
daarenboven een supplementaire dimensie, vooropgesteld dat zij het artistiekvereiste en het de jeugd zelf aantrekkende spannings- en ontspanningselement
niet doden of verminderen.
In het pedagogische aspekt dient men ook
te zien : het aanraken van de individuele
en de tijdsproblemen op het niveau der
jeugd. Hier schuilt echter een gevaar
voor tendens en indoktrinatie, gevaar dat
zeker niet denkbeeldig is en waardoor
een eenzijdig beeld opgedrongen wordt,
ofwel wantrouwen gewekt omtrent de
eerlijkheid der bedoelingen. Wij hebben
bij ons recente voorbeelden van dergelijke jeugdiektuur gehad en ze bestond
ook vroeger. Wat minister De Backer op
de jongste boekenbeurs daarover zei,
geldt als richtsnoer voor al wie aan pedagogie en instruktie vla jeugdliteratuur wil
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doen : het jeugdboek is geen kapstok
waar men ideologieën aanhangt... Dat
sluit geen recht én mogelijkheid uit om
via het jeugdboek op geschikte wijze aan
individuele, sociale, nationale opvoeding
mee te werken en interesse te wekken
voor de problemen op elk dezer vlakken.
Tenslotte, en dat kriterium mag zeker
ook niet uit het oog verloren worden, is
er het rekreatieve, de ontspanning. Een
ontspanning, die bij de jongeren vooral
in de spanning ligt van het goedgeschreven en onbezwaarde verhaal. De jongste
enquêtes bewijzen dit nog eens : de
meeste jonge lezers opteren voor spanning en avontuur en van al de « auteurs
voor volwassenen » zijn het de vertellers
die het glansrijk halen : Ernest Claes,
Felix Timmermans, Stijn Streuvels, Gerard Walschap.
Men kan zich als ideaal natuurlijk een
betere, verhalende jeugdliteratuur stellen,
die het stadium van het instruktieve en
het ontspannende heeft overschreden en
die zodoende voorbereidt op de moderne
literatuur met heel haar problematiek.
Zulke literatuur is echter, evenals haar
volwassen pendant, die van een kleine
minderheid, en voor de jeugd geldt voorzeker de kwaliteit van het gebodene,
maar ook de « demokratisering » van het
leesverschijnsel via de jeugdiektuur is,
als basis voor een lektuurgerichte en
daardoor voor de kuituur openstaande gemeenschap, een noodzaak.
Op dit gebied is de « generation gap »
zeker groot : waar wij vroeger zonder
veel moeite van Dik Trom overstapten
naar de Witte en vandaar naar een ver-'
boden — Pallieter, is de stap van « De
rode Ridder » naar Michiels, Mulisch of
Reve zeker heel wat moeilijker. Wellicht
wordt er ook hier eens, zoals elders, aan
een universiteit jeugdliteratuur gedoceerd
en brengen lagere school en lager middel
baar onderwijs goede jeugdliteratuur-tek
sten als brug, samen met een verantwoorde jeugdliteratuur-keuze in de klas
C. Verleyen, zelf jeugdschrijver, sprak
deze wens trouwens ook uit in het verslag dat hij schreef voor « Het Boek in
Vlaanderen ».
Wij menen echter, dat een literair- en
pedagogisch verantwoord jeugdboek een
zo groot mogelijk aantal jongeren moet
kunnen aanspreken en dat het spannende
en ontspannende daarbij niet als essentiële faktor mag geminimaliseerd worden.
Alleen uit een jeugd die « lecture-minded » gemaakt wordt via het voor haar
aantrekkelijke jeugdboek, kan het publiek
groeien voor de romanschrijver, de dichter, de essayist, en kan een voor literatuur en kuituur openstaande gemeenschap ontstaan. Ook dat werd trouwens
op de Boekenbeurs gezegd door van Nerum : de jeugdauteur en het jeugdboek
maken de weg vrij voor de « volwassen »
literatuur en auteurs.
Hierna brengen wij een kleine greep uit
de boekenproduktie, zowel op het gebied
van kinderlektuur als op dat der lektuur
voor tieners en jongeren. De keuze is
"uiteraard beperkt, maar bezit toch een
zekere diversiteit, zodat wij menen daarmee ook een indruk van de diversiteit op
het gebied van jeugd- en kinderboek en
de uitgebreidheid van de keuze hebben
kunnen geven.

Opdebeek / Nederlandsche Boekhandel,
Kapellen/Antwerpen.
Deze prettig-geïllustreerde boekjes zijn
lektuur voor kinderen die de eerste stappen der leestechniek al achter zich hebben (8/10 j.).
T^r Jac Linders : « Honide en Ponl<ie en
de witte Aap •> - tekeningen van Lie 110 blz. - 188 fr.
Twaalf kabouterverhalen voor hetzelfde
publiek als hierboven. Ook zeer goed geschikt als voorleesboek voor kleintjes.
Jac Linders : « Piet en Tom in liet Spookkasteel » - 126 blz. - 188 fr.
Twaalf verhalen over de vrienden Piet en
Tom en hun belevenissen.
Lie : « Jonas en Sof ie en... Toetela natuurlijk » - met tekeningen van schrijfster - 110 blz. - 188 fr.
Marietta Vanhalewijn ; « Simon en Saartje onder de regenboog » - Omslag en
tekeningen van Jaklien - 110 blz. - 188 fr.
Deze
vier
groot-formaat-kinderboeken
werden uitgegeven door Lannoo, Tielt en
zijn geschikt voor lezertjes vanaf 8 jaar.
Drie boekjes voor kleineren zijn :
iic Karel Joncktieere : « Mijn gouden leesboek
ABC'.
Jonckheere bewerkte de hjpngaarse tekst
van Magda Donaszy : elke letter kreeg
een meerstrofig versje mee. De tekeningen zijn :van Karoly Relch. - Lannoo, Tielt
- 125 fr.
if Marietta
Vanhalewijn
voor Annelientje ».

Een

if Reiner Zimmik ; « Billy Bal en de rode
ballons » - Lannoo, Tielt - 158 fr.
Gwij Mandelinck vertaalde dit prettige
verhaal uit het Duits. Dit grootformaat
kinderboek bevat weinig tekst, maar de
zeer mooie illustratie maakt er een prettig kijkboek van.
Vermelden wij in de reeks kinderlektuur
nog het lijvige sprookjesboek « Sprookjes
uit mijn wijde wereld », een vertaling van
« Der goldene « Marchenschatz » door
Liesbeth Linders-Bakkeren. Zeer geschikt
als voorleesboek, blijft het echter ook
nog zeer prettige lektuur voor jong en
oud.
Uitgave Lannoo, Tielt - 320 fr.
Besluiten wij dit kort overzicht van de
jeugdiektuur met te verwijzen naar enkele « omnibussen » met verhalen van
bekende jeugdauteurs, reeds verschenen
of binnenkort te verschijnen bij de Standaard-Uitgeverij. Na de Bovée, Garlier en
Van Marcke-omnibussen komen die van
Van Nerum, Van Remoortere, Vermeiren
en Staes : de beste verhalen van deze
auteurs bijeengebracht in een lijvige en
stevige band... Prijzen variërend van 200
tot 295 fr., en uitzonderlijk geschikt als
geschenk voor de eindejaarsfeesten I

molen

SEPTENTRION
Revue de culture néerlandaise

Een molen-verhaal voor beginnende lezertjes, mooi geïllustreerd door Jaklien Moerman - Lannoo, Tielt - 95 fr.

J.V.

Septentrion
revue de culture néerlandaise
Opgericht in 1972
Verschijnt 3 l<eer per jaar
leder nummer telt 96 blz.

Voor informatie en proefnummers
Stichting Ons Erfdeel vzw
Dialoogcentrum
Murissonstraat 160, 8530 Rekkem
Tel.. (056) 41 12 01
BMio par la Sllchlirtg On* Erldtel v.

Septentrion: een origineel eindejaarsgeschenk.
Bied uw Franstalige vrienden n.a.v. de jaarwisseling een geschenk aan dat objektieve
informatie verstrekt over Vlaanderen. Een kostbaar geschenk... maar niet duur.
Sedert 1972 verschijnt, 3 keer per jaar, het tijdschrift Septentrion, revue de culture
néerlandaise.
Dit volledig in het Frans gestelde tijdschrift, bestemd voor Franstaligen, biedt
Informatie over het kultureel en maatschappelijk leven In Vlaanderen en Nederland. In
1975 begint het blad zijn 4e jaargang De Franstalige pers oordeelt zeer positief over
Septentrion:
• C'est a la vellle des vacances que nous est parvenu l'excellent premier numero de
Septentriort. Une équipe internationale assure è la revue une qualité culturelle tres
grande. (Le Soir, Brussel)
• La meilleure carte de visite de cette revue est son sommaire d'une richesse
alléchante. (La Croix, Parijs)

Septentrion: niet duur, maar efficiënt.

EEN KLEINE GREEP
if Marianne Keser : Prinsesje Sabine en
de geest van tante Pamela - tekeningen
van Lie - 48 biz. gen. - 45 fr.
Marianne Keser : Prinsesje Sabine heeft
de vertelziel<te - tekeningen van Lie 48 bIz. - 45 fr.

Wilt u aan enkele Franstalige vrienden een geschenkabonnement op Septentrion voor
1975 aanbieden, dan gebeurt dat als volgt'
• u bezorgt ons de naam en het volledig adres van de begunstigden;
• WIJ versturen regelmatig de nummers en voegen er een kaartje bij waarop wIj uw
naam als schenker vermelden;
• wIj bezorgen u een faktuur voor uw bestelling op basis van de volgende abonnementsprijzen (verzendingskosten inbegrepen): 250 fr. voor een abonnement in Belgié,
280 fr. voor alle andere landen.
Voor een klem bedrag kunt u een aantal Franstaligen beter informeren over onszelf.
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WILLEM DE ZWIJGER
In het najaar van 1973 verscheen eer
prachtig boek, een levensbeschrijving
van « Guillaume Ie Taciturne » van de
hand van de Fransman Yves Cazaux,
een vurig bewonderaar van de Prins,
uitgegeven door het Mercator Fonds.
Aan dit boek werd een uitvoerige bespreking gewijd in het nummer van
26 januari 1974 van dit weekblad.
Ter gelegenheid van de Boekenbeurs
bracht het Mercator Fonds thans hetzelfde uitermate prachtig geïllustreerd
werk op de markt, doch met een tekst
van dr. Rob van Roosbroeck.
Voor dr. van Roosbroeck is de Prins
van Oranje, Willem de Zwijger, ongetwijfeld een vertrouwde figuur. Herhaaldelijk heeft hij in de loop van zijn
reeds lang leven gepubliceerd over de
Prins en over de periode van de opstand in de Nederlanden. Hij is onbetwistbaar een der beste kenners van
deze bewogen periode uit ons verleden. In 1962 nog verscheen In de
Vlaamse Pockets een levensbeschrijving van Willem van Oranje van zijn
hand.
Voegen wij er aan toe dat de Prins een
van de boeiendste figuren is uit de
geschiedenis en dat men een ganse
biblioteek zou kunnen vullen met de
ontelbare boeken die over hem geschreven werden van in de 16e eeuw
tot op heden en dit in meerdere talen.
Altijd opnieuw komen historici in de
ban van zijn uitzonderlijke persoonlijkheid en zijn dramatische levensloop.
In Vlaanderen ontstond in de schoot
van de Vlaamse Beweging een grote
verering voor de Vader des Vaderlands, een verering die geenszins uitgestorven is zoals de Orde van de
Prince bewijst. Velen in Vlaanderen
zullen er prijs op stellen dit prachtig
boek in hun bezit te hebben.
Weliswaar ontbreekt in dit boek het
wetenschappelijk apparaat, de verwijzing in voetnoten naar de bewijsplaatsen. Dit is een leemte, een tekort dat
zal betreurd worden door de wetenschapsmensen, doch dat de doorsnee
lezer met zal hinderen.
De
wetenschappelijke
degelijkheid
wordt gewaarborgd door de naam van
de historicus die het geschreven
heeft en die vooral een leesbaar boek
heeft willen schrijven.
Een van de kenmerken van deze biografie is overigens het bijna stelselmatig inlassen van uittreksels uit
brieven of andere geschriften van de
Prins of van tijdgenoten.
Dit bevordert een direkt kontakt —
men hoort de Prins zelf aan het woord
— doch vergt ook enige vertrouwdheid met de stijl en de omgangsvormen in zijn tijd en zijn milieu.
Het zal daarbij opvallen dat zeer overwegend geciteerd wordt uit Franse
brieven. Het is een feit dat waarschijnlijk de meeste brieven van Willem van Oranje in het Frans geschreven zijn, alhoewel hij ook veel brieven
geschreven heeft in het Duits en ook
(minder) in het Nederlands. Zijn handteken was niet uitsluitend Guilliaume
de Nassau ; zijn Duitse brieven ondertekende hij Wilhelm printz zu
Uranien. Dit weze terloops aangestipt,
want het zou onhistorisch zijn onze
gevoeligheid voor het taalgebruik te
transponeren in de 16e eeuw. Toch
was ook toen reeds ergens het bewustzijn aanwezig van een onderscheid, een tegenstelling tussen de
Waalse en de Dietse gewesten zoals
zeer duidelijk blijkt uit een brief van
Jan van Nassau, broeder van de Prins,
uit 1579, waarop we nog terugkomen.
In het Wilhelmus van Nassouwe belijdt de Prins dat hij « van Duitsen
bloed » is en in de periode van de
opstand reeds heeft men van Spaanse
zijde geinsinueerd dat hij een « vreemde » was in de Nederlanden. In een
eerste hoofdstuk heeft dr. Van Roosbroeck uitvoerig uiteengezet welke
grote en belangrijke rol de voorouders
van de Prins reeds sedert lang in de
Nederlanden gespeeld hadden en hoe
de Prins zelf door zijn bezittingen en
zijn titels een der voornaamste edellieden was in de Nederlanden.

Geboren op het kasteel te Dillenburg,
het stamslot van de Nassau's, kwam
hij reeds als knaap ingevolge een eis
van Keizer Karel naar de Nederlanden
om hier opgevoed te worden. Al zal
hij familiale en andere bindingen met
Duitsland behouden (en versterken,
o.m. door zijn huwelijk met Anna van
Saksen) zonder de minste twijfel behoorde hij volledig tot de nationale
adel van de Nederlanden en was hij
zelfs de onbetwiste woordvoerder en
leider in het verzet tegen de toenemende Spaanse invloed in de staatszaken V. d. Nederlanden. De historische
gebeurtenissen hebben overigens bewezen in welke mate hij niet alleen
door de adel, maar door gans de bevolking aanzien en aanvaard werd als
nationale figuur. Herinneren we slechts
aan de triomfantelijke ontvangst van
de Prins te Brussel, door gans de bevolking in 1577.
De auteur komt tegenover de moeilijkheid te staan waarop men botst
wanneer de vraag gesteld wordt naar
de godsdienstige overtuiging van de
Prins. In dit opzicht zijn er in zijn leven
verschillende periode's. Het blijkt wel
dat hij een tijd lang (en o.m. in de
periode rond zijn huwelijk met Anna
van Saksen) een dubbelzinnige houding aangenomen heeft uit politieke
berekening. In de Nederlanden deed
hij zich voor als een getrouw roomskatoliek (in zijn vorstendom Oranje
liet hij de protestanten vervolgen),
doch in Duitsland poogde hij zich als
protestant te laten doorgaan. Ook later zal hij om politieke redenen of
noodzaak, al of niet innerlijk overtuigd, zijn godsdienstige toehorigheid
aanpassen. Daartegenover staat dat
hij persoonlijk afkerig stond tegenover
de godsdiensttwisten en voorstander
was van verdraagzaamheid, tolerantie.
Zeer terecht onderstreept de auteur
dat er evenwel geen twijfel mogelijk
is aan de diepe en oprechte godsdienstigheid van de Prins, aan zijn
godsvertrouwen. Het Lied van de
Prins, het Wilhelmus, werd ongetwij-

feld gedicht door Iemand die de Prins
zeer nabij stond en die zijn gevoelens
vertolkte. Niet alleen in zijn politieke
geschriften, maar ook in zijn brieven,
o.m. aan zijn familieleden, geeft de
Prins steeds opnieuw uiting aan zijn
godsvertrouwen.
Zeer duidelijk is het verhaal hoe het
verzet ontstaan en gegroeid is ten
overstaan van de eigenzinnige en wantrouwende politiek van de koning van
Spanje, waarbij niet uit het oog wordt
verloren dat de adel niet alleen aan
zich zelf dacht maar ook bekommerd
was om de armoede en de miserie in
het land, gevolg van de opeenvolgende oorlogen en veldtochten en de f i nanciële uitputting. Een nationale bekommernis is daarbij reeds zeer vroeg
te ontwaren : het bewustzijn van een
eigen, nationaal belang dat niet mocht
opgeofferd worden aan de politiek van
de Koning van Spanje.
Dr. Van Roosbroeck behandelt in tien
hoofdstukken opeenvolgend : De jonge edelman, aan het hoofd van de Oppositie, Naar de Beeldenstorm, op
weg naar de ballingschap. De ballingschap. Van Holland naar Brabant, De
generaliteit, De Hertog van Anjou,
Naar het einde en Den Prince : Epiloog.
Het kan niet de bedoeling zijn hier
een samenvatting te geven van al deze
hoofdstukken (het boek telt bijna 500
blz.). Wel enigszins afwijkend van de
nogal romantische of verheerlijkende
benadering van Yves Cazaux is Van
Roosbroeck historisch-objektief en verzwijgt hij niet dat de Prins periodes
gekend heeft van ontmoediging en
evenmin ontwijkt hij het moeilijk en
delikaat probleem van hetgeen wij de
buitenlandse politiek van Oranje zouden kunnen noemen. In zijn opstand
tegen het machtige Spanje heeft
Oranje uitgekeken naar bondgenoten.
Deze bondgenoten heeft hij in de
eerste plaats, doch zonder sukses,
pogen te vinden in Duitsland, bij de
protestantse vorsten. Vervolgens in
Engeland. Doch hij heeft ook een

bondgenootschap met Frankrijk nagestreefd, waarbij hij de Nederlanden
aanbood aan Frankrijk. Dit is een delikate aangelegenheid, van nationaal
standpunt bekeken, vooral in de episode met de hertog van Anjou. Zijn
Franse politiek was ongetwijfeld een
wanhoopspolitiek,
waarbij
rekening
moet gehouden worden met sommige
faktoren, bv. de vraag of Engeland
zou geduld hebben dat de Nederlanden in het bezit kwamen van Frankrijk. Er zijn ook verdelingsplannen gemaakt.
Onbetwistbaar was in de 16e eeuw
in de Nederlanden een natie aan het
groeien en was rond hetgeen men
toen noemde de generaliteit een gemeenschapsbewustzijn, een samenhorigheidsgevoel ontstaan dat krachtig
tot uiting kwam o.m. in de geuzenliederen.
De auteur betoogt dat bij de Prins dit
bewustzijn, deze gehechtheid aan de
generaliteit, aan het gemene Vaderland (Den Vaderland getrouwe blijf
ik tot in de dood), zeer sterk aanwezig was. Deze generaliteit omvatte de
17 provincies van de Bourgondische
Kreits die keizer Karei tot een afzonderlijke entiteit gevormd had met een
eigen bestuur : de Nederlanden of
het Nederland. Hiertoe behoorden ook
enkele Waalse gewesten die evenwel
in het geheel betrekkelijk onbelangrijk waren. In 1579 waren het deze
Waalse gewesten die de generaliteit
verlieten. Het is uit deze periode dat
de brief dateert van Jan van Nassau,
stadhouder van Gelderland, waarin
hij het onderscheid maakt tussen de
Nederlanders, die dezelfde taal, rechten, gebruiken, privilegies, zeden en
afkomst hebben en de Walen die een
andere taal spreken en die hij wantrouwt.
Het zou historisch onverantwoord zijn
hedendaagse toestanden en verhoudingen in het verleden te verplaatsen,
maar het is ook niet zonder betekenis
dat reeds in de 16e eeuw de scheuring in de generaliteit zich voordeed
langs de taalgrens en de kommentaar
daarbij van Jan van Nassau. Een leemte is het dat, wellicht om artistieke
redenen, alleen oude landkaarten of
fragmenten opgenomen werden. Door
de oriëntatie van deze oude kaarten
IS het niet gemakkelijk er wijs uit te
worden.
Vermelden we nog dat de inleiding
van prof. H. Brugmans en het nawoorrf
van prof. J. Eyskens, die reeds ta
vinden waren in de vorige, Franse
uitgave, ook in dit boek opgenomen
werden. Aan het historisch beeld van
de Zwijger voegen zij niets toe, het
zijn beschouwingen die er op gericht
zijn de figuur van de Prins van Oranje
te aktualiseren, wat altijd een gewaagde onderneming is, tenzij men zich
er toe beperkt de moed, de karaktersterkte, de trouw, de standvastigheid,
de verdraagzaamheid, de vroomheid
van de Prins te onderstrepen. Zijn
leven is een heroïsch leven geweest
en hij is en blijft een der grootste,
ja de grootste figuur uit onze geschiedenis. Daarom moeten wij ons verheugen over het verschijnen van dit
prachtig boek, waardoor ook in onze
tijd, in Vlaanderen, hulde gebracht
wordt aan zijn nagedachtenis. Hij
leeft nog steeds in de geesten en dit
is niet onbelangrijk voor al wie Nederlands voelt.
De auteur van dit boek, dr. Rob Van
Roosbroeck, zelf banneling, zal wel
erg gelukkig zijn dat hij dit boek heeft
mogen en kunnen schrijven. Hij heeft
een zeer leesbaar boek geschreven,
tevens een degelijk boek getuigend
van een volkomen beheersing van het
onderwerp. Moge dit boek een grote
verspreiding kennen. Het is ongetwijfeld duur, maar het is een prachtboek.
F. VAN DER ELST

Rob Van Roosbroeck. « Willem de
Zwijger », Mercator Fonds, Antwerpen. Prijs : 3.500 fr.
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VIRIJ^ TIJD
niks voelen voor het verknoeien
van geld aan dergelijk stoef-spektakel. Zoals Joop het zei : men
kan er prettiger dingen mee doen.
Voor ons moet — en zal — men
het niet laten.
Wij hopen echter dat men niet al
te veel van ons belastingsgcM
zal overhebben voor de eer.

LIEVER PRETTIGER
DINGEN
De Belgische en de Nederlandse
Voetbalbond hebben laten weten
dat zij wel de eindronde van de
wereldbeker voetbal zullen organiseren in 1978, als Argentina
om een of andere reden zou moeten « passen ». Bij gebrek aan
hotelakkomodatie of kommunikatiemiddelen bij voorbeeld, of
doodgewoon wegens de binnenlandse « kweddelen ».
En de Belgische en Nederlandse
voetbalbonden hebben al laten
verstaan dat zij hopen dat de regeringen niet al te krenterig zullen zijn met de centen.
Waarop Joop zei dat er met zoveel geld prettiger dingen te doen
zijn, en Leo dat het zal ver... pardon, dat de idee simpatiek is als
het niet te veel kost.
Zullen wij maar ineens veronderstellen dat Argentina zal « passen », en dat Joop en Leo zullen
afduimen ?

En wij moeten erkennen dat ons
verstand andermaal tekort schiet.
Wij horen altijd maar dat zo'n
wereldkampioenschap honderden
miljoenen winst oplevert. Welnu,
als daar zoveel aan gewonnen is,
waarom dan nog die overheidsgelden ? Het zal wei weer een
kolossale stommiteit zijn, maar
wij zien niet iiet nut in van het
overhevelen van massa's geld van
de schatkist naar de voetbal, als
nadien de winst, met dat geld
mogelijk gemaakt, naar enkele
bondskassen verhuist. Nog stommer gezegd : wij vinden het niet
prettig dat ons geld moet dienen
om enkele voetbalbonden waar
ook ter wereld de grote jan te
laten uithangen.
Zodat wij alles samen voor een
wereldkampioenschap
in
ons
land zijn als met het doet met
de middelen die men heeft, maar

POLITIEK
In hoeverre cJe sport boven de
politiek verheven blijft, mag blijken uit twee berichtjes die verleden week binnenliepen. Eén.
De nationale
rugbyploeg
van
Frankrijk moest gaan spelen in
Zuid-Afrika. De Fransen willen
absoluut tegen een gemengde
(blank en zwart) ploeg spelen, de
Zuid-Afrikanen willen daar niet
van weten. Misschien geen rugbymatch dus. Twee. De Russische
afgevaardigde te Montreal (technische voorbereiding van de olimpische spelen) wordt verdacht
van spionage, en is teruggeroepen naar de Sovjetunie. Wie zou
het overigens verwonderen dat
de internationale kontakten bij
uitstek, de
sportontmoetingen,
meer en meer een politiek tintje
krijgen ?

NOG MAAR EENS RAYMOND
Heeft die Raymond Ceulemans
dan geen zenuwen ? Al jaren en
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ZATERDAG 21 DEC

ZONDAG 22 DEC
BRT
18.50 Van landen, mensen en dieren.
Dok. reeks over Zuid-Afrika.
NEDERLAND 2
21.45 Jubileumprent.
De Vara gaf aan twaalf Nederland-

WIJ 2 0

Af en toe ontmoet men in de
sportberichtgeving toch nog eens
iets dat een beetje gewoon en
plezierig menselijk is. Zo was er
onlangs de historie van de internationale
basketbalontmoeting
Luxemburg - België. Van onze nationale ploeg hadden twee vedetten hun kat gestuurd. In de zaal
was echter een joernalist aanwezig, die in zijn vrije tijd ook al
eens naar de korf gooit. De man
werd op slag tot internationaal
bevorderd. Of hij ook van de partij zal zijn als er moet gevierd
worden, of als er premies moeten
opgeveegd worden, dat vermeldt
de historie niet. Zal de man wellicht ook niet interesseren.

se kunstenaars opdracht tot het
maken van een prent.
RTB
21.10 Een winter in Nederland.
De winter 1944-45, bijgenaamd «de
hongerwinter», voor een ploeg
Belgische parachutisten.
ORTF 3
20.40 Un Aisacien nommé Schweitzer.
DUITSLAND 1
20.20 Der Ob.
Reportage over West-Siberië.

MAANDAG 23 DEC
BRT
16.45 Op -gouden vleugels.
Geschiedenis en nieuwe perspektieven van de burgerluchtvaart in
België.
NEDERLAND 1
14.00 De vogels in de tuin.
Filmpje over allerlei tuinvogels
met hun bijzonderheden en hun
kleuren.
NEDERLAND 2
21.50 Arthur Rubinstein.
Rubinstein is nu bijna 88 jaar :
een NGRV-team was een paar dagen te gast in zijn huis in Parijs
waar de maestro te midden van
zijn boeken en schilderijen vrijmoedig sprak over zijn persoonlijk
leven.
RTB
22.15 IMuzikale folklore in de
hoge Venen.

HORIZONTAAL

NIET PREHIG

1) Grondvrucht - Getij.
2) Duitse stad . Open plek in
het bos.
3) Gewest.
4) Vlijtig - Povere.
5) Troefkaart - Selenium . Omgekeerde rij.
6) Achtervoegsel - Gravure - 2
medeklinkers.
7) Beroep.
8) Lengtemaat - Tepel.
9) Arend.
10) Sterker dar goochelen - Muzieknoot.

Komiek
(nou ja...)
geval
in
Mexiko, waar een bokser (bij
vergissing ?) zo'n oplawaai kreeg
dat hij voor veel meer dan de
klassieke tellen naar de mat
ging. Men bracht de jongen over
naar het ziekenhuis, waar men
vaststelde dat een operatie noodzakelijk was. Alles werd in gereedheid gebracht, maar uiteindelijk weigerde de chirurg de operatie uit te voeren, omdat de inrichters van de match duidelijk
te verstaan gaven dat zij de operatie niet zouden betalen. Men
heeft de bewusteloze jonge man
dan maar laten sterven. Wij twijfelen er, eerlijk gezegd, wel aan
of dit wel de ware toedracht is
(vooral van de zijde van de dokter), maar een prettig verhaal is
het niet bepaald.

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

Werf jij er ook één ?
Slede - Gebergte in Rusland.
Tamelijk . Aan Veerle.
Duitse mark - Lidwoord.
Suksesboek.
Loot - Baskische organisatie Frans lidwoord.
Mast - Duivel.
Voorzetsel - Meisjesnaam.
Kluizenaar - Kippenhome.
Plaats van oorsprong.

lende sportspektakels is verontrustend, schrijft Jacques Lecoq,
en zo zal het dan ook wel zijn.
Jacques denkt, o.i. zeer terecht,
dat de levensduurte en de ekonomische slaptitude die Leo wel
eens zal veranderen daar voor
iets tussen zitten. En hij komt
tot het logische besluit dat de
prijzen veel te hoog zijn. Wat ook
klopt, want zondag nog gingen
wij met heel het gezin naar de
schouwburg voor de prijs van één
(slecht) plaatsje voor een nog
slechtere
voetbalinterland.
En
Jacques trok ook de tweede moedige konklusie : de vedetten minder betalen. Nieuw en origineel
is het niet, maar het is juist.
Maar het doen...

BLITZKARRiERE

10

1 4BRT
14.00 De Normandische eilanden.
21.30 Terloops.
Nieuws in de marge.
NEDERLAND 2
21.50 Mensenleven.
Aandacht voor de mens met zijn
gewone maar soms ook zeer speciale problemen.
RTB
19.00 Le passé compose.
Eerste van een reeks van drie programma's over Leopold II en z'n
tijd.
20.15 Le jardin extraordinaire.
Dierenprogramma.
ORTF 3
20.35 Les mystères du monde
animal.
Le röle de la louleur dans la nature.

jaren domineert hij de biljartsport
op het hoogste vlak. De sport die
wellicht de hoogste eisen stelt
aan het zenuwstelsel. Zopas won
hij nog voor de zoveelste keer —
kent hij zelf nog het aantal titels
dat hij behaalde ? — het Europese
kampioenschap
drieband.
Men heeft hem op het TV-scherm
aan het werk gezien. Nooit een
gebaar van onbeheerstheid. Nooit
enige blijk van humeurigheid. Altijd dezelfde kalmte, altijd dezelfde, bijna griezelige nauwkeurigheid. Die man moet een baarlijke duivel zijn voor de tegenstrevers die hem nu al zoveel
jaren belagen.

TANTE POST
Wij hadden het hier onlangs over
de nieuwe posttarieven — ondertussen in voege —, die van aard
waren om het vele kleine verenigingen lastig te maken. Het verzenden van een berichtje aan de
leden, van een klubblaadje e.d.m.
dreigde zo duur te worden dat
sommige verenigingen er zouden
moeten van afzien. Gelukkig is
er een soort kompromis gevonden. Ook niet-erkende tijdschriftjes, als ze tenminste niet publicitair zijn, mogen, altans voorlopig, aan « menselijke » tarieven
verzonden
worden.
Gelukkig,
want het zijn die mini-blaadjes
die vaak in sport- en andere verenigingen voor het menselijke
kontakt zorgen.

LASTIG
Wij lezen in de sportkrant dat de
Bulgaarse gewichtheffers nogal
straffe kost te slikken krijgen.
Onder meer ionen. Nu zijn wij
niet direkt speciSlisten op het
gebied van de kernenergie of van
de voedingsleer, maar het komt
ons voor dat ionen elektrisch geladen atomen zijn, dat ze te maken hebben met ionisatie, nukleaire energie, met materie en
anti-materie zelfs. Maar wat ze
zo direkt te maken hebben met
de voeding, dat is ons niet zo
duidelijk. Er zijn dus veel mogelijkheden : ofwel gaat onze klok
enorm achter, ofwel vervangt
men in de sport de ouwe onschuldige « dinamiet » door sterkere kernenergie, ofwel gaf men
ons doodgewoon een « zak » op.

OOK DOEN
De vermindering van de publieke
belangstelling voor de verschilSTEEDS STRAFFER

DUITSLAND 1
22.50 Der Untergang einer Republik.
Venetië in de 18e eeuw.
DUITSLAND 3
17.30 Die Erben Lilienthals.
De ontwikkeling van de zweefvliegluchtvaart.

DINSDAG 24 DEC
BRT
1830 Tienerklanken.
Programma over geweld. Jonge
mensen praten over geweld, verdrukking, foltering, het verbod tot
vrije meningsuiting.
20.50 Waar de sterre bleef stille
staan.
Poppenfilm naar het gelijknamige
verhaal van Felix Timmermans.
NEDERLAND 1
22.15 Ondanks alle twijfel.
Filmportret van een werkster die
voor het Leger des Heils werkt
in het rampgebied Bangladesh.
DUITSLAND 3
23.05 Weekoverzicht van 40 jaar
geleden : 24 december 1934.

WOENSDAG 25 DEC
BRT
19.13 Natuurfilm.
Het intieme leven van de zwaan.
20.00 Op hoop van zegen.
Toneelstuk van Herman Heyermans.
ORTF 2
22.05 Georges Braque.
Dokumentaire.

DONDERDAG 26 DEC
BRT
19.10 Alaska.
Dok. over de sledehondenraces.
20.00 Baas Gansendonck.
TV-spel naar de roman van Hendrik Conscience.
21.30 Wie leeft er naast u 7
Dok. over de eenzaamheid.
NEDERLAND 1
22.00 Leven vandaag net als vroeger.
Een film over twee gewone Brabantse mensen, die zonder gas en
elektriciteit, zonder TV en krant
werken en leven op hun boerderij.
NEDERLAND 2
22.30 En duizend anderen.
Aandacht voor kinderen, die een
vader en moeder missen.
DUITSLAND 3
19.15 Chruschtschow erinnert
sich.
Naar de memoires van de vroegere Kremiinchef.

VRIJDAG 27 DEC
BRT
20.00 Toon Hermans show.
Reportage over het optreden van
Toon Hermans in Amsterdam.
RTB
20.15 Transit.
De indianen uit 't Amazonegebied.
NEDERLAND 1
23.00 Dokumentaire over Haarlem.

Van die ionen heeft Alexejev —
die nog ingenieur is, en dus terzake bevoegd — wellicht dapper
gesnoept, want hij verbeterde
nog maar eens een paar wereldrekords. Enkele jaren terug zag
het er naar uit dat Serge Reding
de nummer één zou worden,
maar niemand zal nu nog geloven dat hij er ooit zal in slagen
zijn Russische rivaal bij te benen.
Behalve hijzelf misschien, zal
niemand dat ook van Reding verlangen. Wij weten het niet, maar
vermoeden toch dat mannen als
Alexejev in hun land over middelen beschikken — niet alleen op
het gebied van de wetenschappelijke begeleiding — die voor
onze jongens onbereikbaar zijn.
Vergelijking van prestaties is bijgevolg zinloos.

Vlaggen - W l m p a U van
alle landen - Vlaamie
leeuwen - Kleur en publiciteitsvlaggen - Fanions voor i p o r t en
kuituur, per stuk 8 0 fr.
Herdenkingsllnt]ei voor
Pet jet V . U . - Koorden van
met tweekleurige w i m p e l i
voor zalen te veriieran. - Kunttvlaggen - BIjbehorigheden.
VRAAGT

PRIJSLIJST :

Paul SUYS
Molenvest 50, Harantalt 2410
T. 014/21.12.07 - P.R. 10.29.28
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ABU EL BANAT
(DAUGHTERS, DAUGHTERS Dochters, Dochters)
Moshe Mizrahi is een Israëlische
kineast die sedert 1968 in Frankrijk verblijft. Tot nog toe realiseerde hij vijf films, waarvan drie
in ons land te zien waren. De
eerste was « Le d i e n t de la morte saison », een psychologische
thriller met Claude Rich in de
hoofdrol. Vooral de tweede, « Ik
hou van je, Rosa » (Ani ohev
otach Rosa), die ook op de BRT
te zien was, deed de naam
Mizrahi bij de cinefielen inslaan.
Het was een erg poëtische prent
waarin de kineast, doorheen een
traditionele
legende,
opkomt
voor het zelfstandige beslissingsrecht van de vrouw « Abu el
banat », bij ons uitgebracht onder de Engelse titel « Daughters,
Daughters », heeft met « Ik hou
van je. Rosa » wel een en ander
gemeen. Ook in deze film vertrekt Mizrahi van een eeuwenoude Joodse tragedie om van daaruit iets te zeggen over hedendaagse vooroordelen. Toch zijn er
ook grondige verschillen tussen
beide films, want met « Abu el
banat » gaat de kineast meer op
de luchtige toer. Het is een tragikomedie, waarin de humor echter overheerst. Mizrahi tekent
zijn personages vol monkelende
ironie ; een ironie die tegelijk
doordrongen is van tederheid en
begrip.

begrip of liefde voor hen kunnen smeekt om terug te komen. En
opbrengen. Zijn enige troost zijn dan blijkt Esther zwanger te zijn
de dromen waarin hij af en toe van Josef. Aanvankelijk is het een
wegvlucht en waarin hij zich om- drama ,maar eenmaal verzoend,
ringd ziet door acht zonen. Zo- gaat Sjabtai weer nieuwe hoop
nen die hem eerbiedig de hand koesteren : is hem geen zoon gekussen en hem toegewijd omrin- gund, dan misschien een kleingen rond zijn doodsbed. Maar zoon ? Maar ook deze hoop zal
even later belandt hij telkens weer ijdel blijken...
weer in die ontnuchterende rea- Het verhaal van Sjabtai Alfandari
liteit vol meisjesstemmen. De is in wezen dit van een levenstraenige met wie hij over zijn pro- gedie, maar dan één die voortblemen kan praten is Josef, de vloeit uit eigen vooroordelen.
opzichter van zijn sinaasappel- Door de ironie en de vele humoplantages. Josef vindt er niets ristische details die Mizrahi doorbeters op dan Sjabtai bij « Kas- heen dit verhaal heeft geweven
serola de Wijze » te brengen. beklemtoont hij het komische van
Deze geeft hem nieuwe hoop, een dergelijke tragedie, wanneer
bezorgt hem amulet en andere men het vanop een relativerende
toebehoren en geeft hem datum afstand bekijkt. Mizrahi's ironie
en uur op waarop hij bij zijn IS tegelijk een vorm van milde,
vrouw een negende kind moet rustige kontestatie tegen het
verwekken. Sjabtai gaat rotsvast traditionalistische
vooroordeel
in zijn kans geloven en hij laat er dat aan de grondslag ligt van
zelfs zijn maitresse voor in de Sjabtai's tragedie : de opvatting
steek. Maar zoals de kijker wel dat jongens meer waard zijn dan
verwacht wordt Sjabtai opnieuw meisjes. « Abu el banat » is een
gezegend met een dochter. De film die bij ons niet erg lijkt aan
wanhoop nabij en overtuigd dat te slaan. Komt dit omdat het pudit een streek is van zijn vrouw bliek er slechts een kontestatie
(« Ze deed het met opzet ») laat
in ziet van zuiver Joodse tragehij Bianca in de steek. Het chro- dies ? Toch is het m.i. zo dat
mosomen-verhaaltje van de dok- hier, vanuit een extreme situatie,
ter die hem w i l uitleggen dat het een vooroordeel op de korrel
geslacht van het kind helemaal wordt genomen die ook bij ons
door de man bepaald wordt, gaat nog diep ingeworteld zit. Ook bij
gewoon aan hem voorbij. Hij stapt ons hebben velen bvb. als eersterecht naar zijn vroegere maitres- ling liever een jongen dan een
se toe, in de hoop bij haar een meisje, of bvb. liever allemaal
zoon te kunnen verwekken. Wan- jongens dan allemaal meisjes.
neer zijn bedoelingen haar duideLachen met de tragedie van SjabHoofdpersonage is Sjabtai Alfanlijk worden, weigert deze echter tai is daarom ook lachen met
dari (prachtig vertolkt door Shai
kordaat. Ontgoocheld keert Sjab- eigen vooroordelen, ondanks alle
K. Ophir), gehuwd met Bianca.
tai toch maar weer naar huis te- huidige emancipatietendensen.
Ze hebben acht dochters, waarrug, om er nu negen dochters te Zoals gezegd kent de film bij ons
van de oudste, Esther, 22 jaar
vinden en... geen Bianca. Op maar een geringe belangstelling :
is en de jongste, Nourit, acht
Esthers bevel w i l niemand zich na één week werd hij te Brussel
jaar. Alfandari heeft zijn hele humet de baby bemoeien, zodat
welijksleven lang reeds een on- Sjabtai nu plots zelf voor kinder- reeds van de affiche genomen.
Aangezien hij echter ondertiteld
vervulde wens gekoesterd : een
meid moet spelen. Voor het eerst werd, hoop ik dat hij toch verder
zoon hebben. Zijn vader noemde
gaat hij nu zoiets als genegen- zijn weg zal vinden in onze biosmen « de vader van Sjabtai »,
heid voor een kind voelen, maar kopen. De film verdient het in
hem noemt men « de vader van
hij kan zijn nieuwe taak echt niet elk geval.
dochters ». En wat voor dochaan, zodat hij Bianca uiteindelijk
ters ! Sjabtai heeft nooit veel
Hilde Dekeyser

^iLms
Zaterdag 21 december — RTB
BUFFALO BILL (1944)
Het bleekgezicht dat elke Roodhuid eens een heilige schrik inboezemde, wordt hier dik in de verf gezet door William A. Wellmann. Er komen
opwindende avonturen, talrijke gevechten en prairieritten bij te pas.
Met Joel Mac Crea, Maureen O'Hara en Anthony Ouinn

Maandag 23 december — BRT
DRIE STUIVERS GELUK (Half a sixpence) (1967)
Pretentieloze filmversie van de gelijknamige, suksesvolie musical die
op zijn beurt een bewerking was van de roman . Kipps . van G H Wells
Wat in de film vooral opvalt zijn de dansnummers, en de originele verfilming daarvan. Realisator George Sidney mag dan ook als een specialist van de musical-film beschouwd worden. Met een voortreffelijke
Tommy Steele.

Donderdag 26 december — RTB
JAMES BOND 007 - CASINO ROYALE (1967)
Wellicht hebben de talrijke akteurs en de vele kineasten die aan deze
film hebben meegewerkt plezier beleefd aan het geheel, maar van dat
plezier komt toch te weinig over. Opeenvolging van koldersituaties
met een ietwat overladen chaotisch resultaat.

LIMBURGS
UNIVERSITAIR
CENTRUM
Voor onmiddellijke indiensttreding worden vacatures geopend:

BIBLIOTHEEK
Een jong universitair afgestudeerde (wedde bestuurssecretaris) of eventueel een dynamische en ervaren medewekrer
van een wetenschappelijke bibliotheek (wedde hoofdcorrespondent) kan voor deze functie solliciteren.
Uiteraard dient uit opleiding, diploma, en/of loopbaan, belangstelling, kennis en ervaring te blijken op gebied van bibliotheek- en documentatiewezen.

MEDEWERKER VAN HET ONDERWIJSKUNDIG
STUDIEBUREAU
Een jong universitair afgestudeerde (licentiaat in de psychologie of pedagogie, alhoewel andere diplomarichtingen niet
bij voorbaat worden uitgesloten), die belangstelling of eerste
ervaring heeft op het gebied van studiebegeleiding en onderwijsvernieuwing (wedde bestuurssecretaris).
Bijzondere voorwaarden :
— Belg zijn ;
— voldaan hebben aan de militieverplichtingen ;
— houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag ;
— de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten.
Kandidaatstellingen moeten als aangetekende zending uiterlijk op 15 januari 1975 aankomen bij de Vaste Sekretaris van
het Limburgs Universitair Centrum, Universitaire Campus,
3610 Diepenbeek, en dienen aan de hand van een op dit
adres aan te vragen sollicitatieformulier en met toegeving
van een bewijs van goed zedelijk gedrag voorgedragen te
worden.
Sjabtai's droombeeld : acht zonen rondom zijn sterfbbed gescKaard. Helaas maar een droom
ROBIN HOOD

bin Hood is echter, in tegenstelling met onze Reinaerd, een vos
Deze nieuwste oroduktie uit de die het opneemt tegen het kwaad,
Disney-droomfabriek, door Wolf- in casu de rijke en uitbuitende
gang Retherman nerealiseerd vol- prins Jan (een leeuw met moedergens het tienjarenplan door Dis- komplexen). Hij neemt het op
ney zelf nog voor zijn dood opge- voor de armen, en samen met
steld, siert in verschillende ste- zijn gezel Beer weet hij telkens
den bij ons een aantal bioskoop- weer de niet erg snuggere prins
affiches tijdens de eindejaarsda- wat geld lichter te maken. Met
gen. En het is inderdaad een leu- plezier ziet men als kijker de hele
ke ontspanningsfilm die duidelijk dierenwereld voor zijn ogen voorzowel voor een jong als voor een bijgaan : muizen, olifanten, neusouder publiek is bedoeld.
hoorns,
wasberen,
konijnen,
De oud-engelse legende van Ro- schildpadden, een wolf, een das,
bin Hood, de held van het Sher- een kip, een slang, enz., en niet
wood-woud, heeft op het eerste te vergeten een minnezanger-haan
zicht wel iets gemeen met deze die ons het verhaal vertelt.
van de vos Reinaerd bij ons. Ze- De film eindigt natuurlijk op een
ker in" de film waar alle persona- happy-end : de edele Richard
ges de gedaante van een dier Leeuwenhart is teruggekeerd van
aannemen en Robin Hood als een de Kruistocht en regeert met milsluwe vos wordt voorgesteld. Ro- de hand ; prins Jan moet voor
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zijn hoogmoed boeten in een
strafgevangenis ; en Robin Hood
kan eindelijk trouwen met zijn
lieve wijfjesvos, Maid Mairian.
Volwassen kijkers zullen wellicht
de bedenking maken dat « The
Jungle Book » frisser, fantasistischer en origineler was dan « Robin Hood ». Of dat de songs in
deze film minder inslaand zijn
dan deze in <• The Jungle Book »
en « The Aristocats ». Toch blijft
er voldoende over aan prachtige
animatie en leuke gags om er in
zijn geheel een amusante, prettige ontspanningsfilm-voor-de-helefamilie van te maken. En kinderen
zullen geen vergelijkingen met vorige Disney-films maken, maar gewoon genieten van dit dieren-spektakel.

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

HILDE DEKEYSER
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MET

VOLKSWAGEN
GEEN

PROBLEMEN

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

KARAVANS
Verkoop - verhuur . stalling
KARAVANCENTRA ANTWERPEN
tel.
(031)21.98.15
Frans Beirenslaan 2 7 8 , BORSBEEK
Vervoer . Verhuizingen
Laadruimte van 30 t o t 50 mS

LIERSE VLOERHANDEL
Llip«r»traat 49
—
HER
Tel.
(051)80.14.71
Specialiteit :
\/AST TAPIJT — OPEN HAARDEN

Haneveldlaan 47
1850 Grimbergen

Instituut P. VERMEIR

DE OUDE KRING
Café - vu-lokaal
Dorpsplein,

Heusden-Limburg

Aanbouwkeukens
HELEMAAL naar maat.
Apart en per klant gemaak.
Miet d u u r d e r d a n seriefabrikatie,
en z e l f s b e t e r !
Prijsbestek

en s t u d i o

zijn

gratis.

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

Schoonheidsinstituut

N i e u w b o u w . rustige omgeving
VALIEDE en MINDER-VALIEDE
personen
V l a a m s - n a t i o n a l e eigenaars
Langeweg 34 B - 1900 Overijta

(Maleizen)

-

3ie Cabeeme
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. ( 0 2 ) 4 7 8 . 8 3 . 1 8
O p e n vanaf 18u - gesloten o p zondag
W a a r d i n : Julia v a n M i e g h e m - V a n C a p p e l l e n .

ESTHETICA

KUNSTGEBITTENHERSTELLINGEN
VAN DER KLEIN

- Tel. ( 0 2 ) 6 5 3 . 0 5 . 1 1

BOEKHANDEL TUL

RESTAURANT

BAR

Parfumerie

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

« CROENSPAAN »
RUSTHUIS

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

ADOLF CLAES
EN ZOON ANDRE
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strljtem
Tel.
(054)33.37.56

VECOVEN Jozef

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

Dames en heren, in u w belang
wendt U voor u w
SCHILDER- BEHANGWERKEN an
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak

EET UW BUIKJE ROND,
ZOVEEL ETEN ALS U MAAR WIL
^
^
^
I

^
^J
^
I

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

L e u v e n s e s t r a a t 58,
1800 VILVOORDE
TEL.
(02)51.03,86

BRANDBESCHERMINC

Alle grote
uitgaven
en ook... alle
kleine.

met aangepast materiaal v a n aan
bad rijf met ervaring :

pvba ALBAG

FREETIME FLAT
INTERNATIONAL pvba

Dat kunt u van ons "luilekkerlandbuffet".
Met het hele gezin, iedere week van vrijdagavond t o t
zondagavond. Smakelijk smullen met hors-d'ceuvre,
warm gerecht, kaassoorten, dessert, 1/2 liter w i j n ,
koffie. 350 F (BTW en dienst inclusief).
Uitgebreide menu-keuze en a la carte tot

middernacht.

NO VOXEL Antwerpen Noord
over

Ahlersbuilding

Luithagen 6, 2030 Antwerpen
Tel. 031/42.03.20

Nlnoofsa Steenweg 515
1711 IHERBEEK - Tel. 0 2 / 2 1 . 1 9 . 0 9

Rousseauiaan 1 - B 8460 Koksijde
tel.
(058)527.77
Leopoldi. 260 - 8430 Middelkerke
tel.
(059)322.60
V e r h u r i n g en v e r k o o p v a n moderne, n i e u w e a p p a r t e m e n t e n en studios - b u n g a l o w s en caravans
s o m m i g e n met p r i v a a t z w e m b a d •
gelegen te Koksijde, O o s t d u i n k e r ke en M i d d e l k e r k e - h u u r per
m a a n d , per w e e k , per w e e k e n d
of een p e r i o d e naar eigen smaak.
Vraag i n l i c h t i n g e n - Schrijf o f t e lefoneer.

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

RICO-KLEDING VERMEESCH
gt««nhouw«r3v«st, 52 Antïy«n»n Tel. 03.31.35.83,

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! I
Vlamingen,
^""^^^ GRATIS

l a l

1*1*1 3<^v'^* v ° ' ' "^
^ ^ ^ ^
^•^^
an u w

Speciaal voor U bedacht

hypotheek-leningen
( I e en 2e r.)
bouwgrondkradietan
aan de

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

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

Kwekerijen - Tuincentrum
J.V.H.
Dendermondsesteenweg 120
9208 Schellebelle - T. 091/79.31.70
Geselekteerde planten v o o r
partikuliere verkoop
— OPEN 'S ZATERDAGS —
Kleurenkataloog op aanvraag
FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
A a n n e m e r van alle f e e s t e n .
Ook v e r h u r i n g van t a f e l g e r i e f .
Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen

DIRK MARTENS
AALST

NINOVE
Beverstraat 24-26
Tel.
(054)331.05

P.V.B.A.
Langa Zoutttr. 30,
Tal.

^

(031/37.45.72-19.30.29)
LUSTRERIE

MARC DE VRIESE
WANNEER HET O M U W
VERLICHTING G A A T .
Bon.
Ruzettelaan 56,
Assebroek - Brugge
Grote Baan naar Kortrijk

ZIEKENFONDS
BRABANTIA
Voor

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandalwagans - badjas an
w i e g e n - stoelen en looprekkan - schommels - kamervarsiaringen - wastafels an waskussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingan ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei.
SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoran poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanleken - schooltassen - borden • tuinmeubelen - tuinschommeis.

de Viamingen in Brussel
en Vlaams Brabant

—

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

•
Btlhulxan : Cog«l» O s y U I 73
2600 Barchem-AnhMerpen
Tel.

ZEER VOORDELIGE

PRIJZEN

—

STADSBESTUUR AALST

Openverklaring van vakante betrekkingen in het beroepskader
van de STEDELIJKE GEMENGDE BRANDWEERDIENST.
Ingevolge de openverklaring zijn volgende betrekkingen t e
begeven :
•

7 BRANDWEERMANNEN-AUTOGELEIDER

•

2 BRANDWEERMANNEN

•

1 BRANDWEERMAN-AUTOGELEIDER

AMBULANCIEDIENST

•

1 BRANDWEERMAN-AMBULANCIER

AMBULANCIEDIENST

(031)36.10.11

Dahaegher Jan
Ladaganckitraat 19
Gant
Tal.

29-33, 36-38
(053)240.60

(09)22.45.62

Als het om verzekeringen gaat
denk aan :
REIIVIOND AERTS
OPGLABBEEK
Erkend makelaar
die partij kiest voor z'n klant
Tel. 011/85.44.58
Rozenstraat 9

W I J 12

De kandidaturen voor deelneming aan de examenproeven
worden ingewacht t o t uiterlijk 31 januari 1975. Zij moeten bij
ter post aangetekende brief worden gericht aan het kollege
van burgemeester en schepenen, stadhuis, Grote Markt 3 t e
Aalst.
De volledige voorwaarden kunnen op mondelinge, schriftelijke of telefonische vraag bekomen worden t e n stadhuize,
Grote Markt 3, 9300 AALST (Tel. (053)215.751 - toestel 113
of 114).

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
Kan U op ieder ogenblik van de dag van het
jaar middag- en avondmalen aanbieden
I N T E R E S S A N T
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.
Nadien k r i j g t U gratis gedurende 5 uur
een der beste Oberbayern-orkesten
M i d d a g - en avondmaal in groap : gezalilg flfn, goed an g o e d koop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse
goeiasj - Eisbein mit Sauerkraut . Kip aan het spit Krachtvieesschotal beter dan In Duitsland.
LEUVEN ; Tervuursevest 60. Tel. 0 1 6 / 2 2 . 8 6 . 7 2 - 1500 zitpi.
ANTWERPEN : Groenpl. 3 3 . T. 0 3 1 / 3 1 . 2 0 . 3 7 - mooiste zaal van
de stad
LEUVEN (Bierkelder) : O u d e Markt 1 1 . Tel. 0 1 6 / 2 2 . 6 8 . 6 9 mooiste keider van Europa.
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 0 2 / 2 1 . 8 7 . 8 9 - mooiste van
Brussel
AALST (Klaroen) : A u t o w e g . Tel. 0 5 3 / 2 1 . 2 8 . 5 3 - 1.000 p i .
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1 . T. 0 5 6 / 7 1 . 1 5 . 3 6 - 2.400 p i .
KONTiCH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 0 3 1 / 5 7 . 3 0 . 3 2
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 p i . T. 0 5 1 / 7 2 . 2 8 . 2 2
DRONGEN : A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel. 0 9 1 / 2 6 . 7 4 . 3 2
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 0 1 1 / 6 7 . 3 6 . 3 0
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 0 1 1 / 5 6 . 5 3 . 4 0
KNOKKE : Stwg K n o k k e - M a l d e g e m - M o e r b e k e . T. 0 5 0 / 5 0 . 0 2 . 9 6
BERINGEN : Grote M a r k t 17 - Tal. 0 1 1 / 4 3 . 2 0 . 5 1
O O S T E N D E , : . O u d e luchthaven Middelkerke . T. 0 5 9 / 3 0 . 2 0 . 8 6
W i j z o e k e n d r i n g e n d : als m e d e w e r k e r s : Ernstige f a m i l i e »
w a a r v a n de man o f de v r o u w de k e u k e n kan l e i d e n — Vast
l o o n - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale w e t Liefst mensen v a n 't vak.
Schriftelijk aanbieden bij . ABTS : TIansestwg 1 2 8 , Kerbaak-Lo
SINT-PIETERS-LEEUW. Tel. 0 2 / 3 7 6 . 1 8 . 7 2 .

ALLE MONTUREN
WALTER ROLAND
gediplomeerd opticien,
arkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Lat o p het huisnummer I )
Telefoon ( 0 3 1 ) 3 6 . 8 6 . 6 2
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INFLATIE

! houd uw geld VAST t
maar dan MUURVAST t

beleg uw geld iti otiroeretide kwaliteit
Bouwen te duur ? geen financiering ?
DANK ZIJ DE GRATIS VOORSTUDIE VOOR DE KLANT
1. Een verzekering tegen opslag
2. Een verzekerde en voordelige financiering en kostprijs !
3. Opwaardering van uw geld zonder risiko !
4. Een kwaliteitswoning volgens uw ideeën en uw budget !
EEN AFSPRAAKJE VERPLICHT U TOT NIETS EN BIEDT U ONGEVEER ALLES WAT U ZIEN EN HOREN WIL
FISKAAL ADVIES. DE VEILIGE WEG NAAR WAT U ZOU MOETEN WETEN.
y — ^ »i..rln,,„„;v-»«(ii..>-«p. W w y « - . > i l w .
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ANTWERPEN
031/31.78.20

GENK
011/35.44.42

CENT
091/25.19.23

LEUVEN
016/23.37.35
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GRONDEN
OUD - EN NIEUWBOUW
600 ARBEIDERS...
1001 MOGELIJKHEDEN
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

ï
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GRATIS FINANCIEEL EN

1

KUNNEN
WIJ »
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