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DE CVP
LONKT WEER
NAAR DE PSC
Sinds de jongste
verkiezingen
stelt men een sterile
wiiziging
vast in de CVP-houding. Haar onverdraagzaamheid
neemt
toe
evenals
haar
vriendjespolitiek.
Anderzijds groeit de toenadering
CVP-PSC en worden de Vlaamse
vraagstukken
verwaarloosd.
Vooral deze toenadering van de
CVP tot de PSC is gevaarlijk omdat Vanden Boeynants het in zijn
hoofd heeft gestoken zich te wreken en het FDF heelwat stemmen
af te nemen. Dit kan natuurlijk
slechts door tenminste even antiVlaams te zijn als het FDF.

DE VU-PARLEMENTSLEDEN EN DE PARTiJLEIDINC
WENSEN ALLE LEZERESSEN EN LEZERS VAN « WIJ »,
EN AL WIE TIMMERT AAN VLAANDERENS BEVRIJDING,
VAN HARTE EEN VREUGDEVOL 197S,
EN HOPEN, MET HUN STEUN EN VERTROUWEN,
DE MOEILIJKE STRIJD VOOR ALGEHEEL ZELFBESTUUR
TOT EEN GOED EINDE TE KUNNEN BRENGEN

£R 8S GEEN
BRUSSELSE
GEMEENSCHAP !

In ons vorig kommentaar noemden wij
het geplande « kongres van de Brusselse Vlamingen » (voorjaar 1975) een
uitstekend initiatief, waarnaar In Vlaanderen met grote belangstelling wordt
uitgekeken.
Wij hebben echter ook onmiddellijk gewaarschuwd tegen de niet-denkbeeldige neiging bij sommigen te Brussel
een soort « apartheidspolitiek » te
gaan voeren. Zo in de geest van : wij.

Vlaamse en Franse Brusselaars zullen
ortze problemen nu eens onder mekaar regelen, zonder de inmenging van
de niet Brusselaars.
Als het kongres die geest zou ademen,
dan zullen de meest rabiate frankofonen zich ongetwijfeld vergenoegd in
de handen wrijven en... zich bijzonder
begrijpend en tegemoetkomend tonen.
Zij hebben er immers alle belang bij
dat de band die gans de Vlaamse gemeenschap met de Brusselse Vlamingen verbindt, wat losser zou worden
gemaakt.
Volgens Manu Ruys in «De Standaard»
komt het positief over dat alléén Vlamingen uit de hoofdstad bij het kongres zullen betrokken worden. Dit is
slechts waar indien het kongres van
het onwrikbare principe uitgaat dat de
Brusselse Vlamingen integraal deel uitmaken van de Vlaamse gemeenschap,
en dat Brussel géén aparte gemeenschap vormt. Wanneer met andere
woorden aan vriend en vijand ondub-

Wij hebben het al beleefd dat de
minister van Binnenlandse Zaken,
de PSC-er Michel, geprobeerd
heeft de faciliteiten van de zes
randgemeenten uit te breiden tot
de vijf federaties van randgemeenten.
Heel Vlaanderen heeft moeten in
het geweer komen om eersteminister Tindemans te verplichten minister Michel tegen te
spreken.
Ondertussen heeft minister Michel burgemeester Nols in het
gelijk gesteld, wat betreft het

belzinnig duidelijk wordt gemaakt dat
er in geen enkel opzicht geraakt wordt
aan deze aloude stelling van de Vlaamse Beweging.
Is het verloop en de geest van het kongres echter van die aard dat men eruit kan besluiten dat een deel van de
Brusselse Vlamingen erin berust dat
Brussel verder wordt uitgebouwd tot
een volwaardig derde gewest, dan begaat men een politieke fout. Dan
speelt men het spel van die Franstaligen die de Vlaamse meerderheid in
dit land in een minderheidspositie willen manoevreren. Zij verwierven reeds
de pariteit op nationaal vlak, en gunnen de Vlamingen te Brussel hooguit
een statuut van beschermde minderheid in een uitgebouwd Brussels gewest dat zij beheersen.
Het is niet omdat men in socialistische
kringen in deze toestand reeds berust
(zie het kontrakt BSP-ABVV) dat de andere Vamingen op die weg zouden volgen I
Paul Martens

ene taailoket voor de Vlamingen
in het gemeentehuis te Schaarbeek.
Vooral niet minder extremistisch
dan het FDF luidt de PSC-leuze.
Men ziet onmiddellijk hoe groot
het gevaar is als men vaststelt
dat de CVP in de Brusselse gewestraad niet samenspant met de
andere Vlaamse partijen doch
zich integendeel bindt aan de
PSC. Op de jongste zitting van
deze gewestraad weigerde de
CVP trouwens de ondervoorzitterszetel waarop ze recht had en
wenste ze die af te staan aan de
PSC. De enige kans op een
Vlaamse ondervoorzitter werd zo
verspeeld.
Ook in de administratie van de
19 gemeenten van Brussel-Hoofdstad wordt de taalwet door minister Michel niet toegepast. Na
11 jaar strijd hebben de Vlamingen evenveel ambtenaren gekregen als de Franstaligen, doch niet
de gelijkheid op elke trap zoals
de wet eist. De Vlamingen zijn
de afdelingschefs, de Franstaligen zijn hun bazen als direkteurs.
Trouwens, op de 50 % Vlaamse
artsen in de Brusselse KOO's
wachten wij na 11 jaar nog, ook
al heet de CVP-er die het daar
moet doen De Saeger.
Wij zijn nog niet aan 20 procent i
De CVP is ook onbeschaamder
geworden. Ze stemde tegen de
splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde ir
de senaatskommissie van Binnen
landse Zaken doch ze betoogde
nadien te Halle voor diezelfde
splitsing !
(Lees door biz. 3)

KOPIJ VROEGER A.U.B. !
Ook voor volgende week
vragen wij onze medewerkers een inspanning ; 1
januari 1975 valt op een
woensdag. Er wordt dan
uiteraard niet gewerkt.
Daarom : stuur uw kopij
ZO VROEG MOGELIJK IN I
Dank bij voorbaat.

opiiiie?
de boeren wellicht ook en Paul
storten, haalde ze een toelating te
van februari 1973 gelezen hebben
Van den Boeynants zeker !
voorschijn, maar het bleek de
en zich het artikel « De NMBS
HALLE
(4)
Onze Volksuniestreekpers heeft
vergunning te zijn om de wal op
en de Vlaamse zaak » herinneren,
beslist iets om haar blad op een
te vullen rond een hoeve die
voornamelijk volgende tekst (biz.
zinnige wijze te vullen. Het is
niet eens in de zelfde straat ligt.
7) : « Voor uitvoerings- en geNiet alléén te Halle doch in he^l
mijns inziens het enige middel
Het was dus blijkbaar een verwestelijke diensten worden qeen
awt Vlaamse steden, en biezonom de boeren voor te lichten.
valsing, of men kan ook zeggen ;
verhoudingen
v o o r geschreven
der aan onze kust, treft men nog
Die mensen moeten nu maar eens
dubbel gebruik.
door de taalwet. De Nivibt» Kan
BELL
vele
franstalige
opschriften
aan.
te weten komen hoe men hen dus de zaken organiseren zoals
De burgemeester heeft de zaak
De verwezenlijking van de oude
uitzuigt I
het haar best past. Zo staan we
onderzocht en de stortingen doen
Vlaamse - eis « In Vlaanderen
bij de verdeling in gewestelijke
ophouden. Maar we hebben zonW.S., Molenstede.
De vakbonden van het bedrijf
Vlaams », is nog steeds een drindiensten (de zgn. groepen) voor
der de waard gerekend. De burBell, hebben zich niet duidelijk
de — naar onze mening onrechtgemeester van Westende is een gende opgave van de Vlaamse
gemaakt bij de werknemers over
Beweging. De uiterlijke overblijfvaardige en derhalve onaanvaardaannemer van grote wegenaanleg
afdankingen.
sels van een voorbijgestreefd
bare — volgende verhouding :
en ge weet al wat ik ga zeggen,
Het ABVV verklaarde dat zij het en ge weet ook waarom — hij
franskiljonisme leiden een taai
naast een tweetalige groep voor
niet was, maar de direktie die de
bestaan.
Brussel, 4 Waalse en 3 Vlaamse
heeft veel invloed. Nu zult ge
afdankingen voor stond.
Het is jammer dat zelfs in somgroepen. Voor West- en Oostdenken : bij de multi-nationals,
Bij het ACV kreeg ik te horen,
mige Vlaamse kringen het ijveVlaanderen is er slechts één
maar nee hoor ! Bij de kristen
dat het de ondernemingsraad was,
ren om aan Vlaanderen een negroep
West-Vlaanderen
heeft
demokreten. Toen w i j op beide
die de beslissing genomen had.
derlandstaliger uitzicht te geven
hierop reeds sterk gereageerd.
oren sliepen — zoals in de midWat is het juiste bericht ?
niet meer als een noodzaak wordt
De WER, ACV West-Vlaanderen
deleeuwen — kwam als een donHet bestaat daarin dat de vakbonaangevoeld, terwijl w i j toch dageen het VVO hebben een aktie onderslag bij heldere hemel, het
den en direktie, samen werken
lijks kunnen vaststellen dat w i j
dernomen om de oprichting te
bericht binnen in het gemeenteom de werkman te pesten en een
bij de Frans plaag nu nog de
bekomen
van een autonome
huis, dat de bestendige deputatie
verkeerde kijk op de zaak te geEngelse plaag hebben gekregen.
spoorweggroep in West-Vlaandevan West-Vlaanderen, op voorstel
ven.
Het wordt tijd dat w i j de nodige
ren'. Wij achten zulke oprichting
van de heer Mombalieu uit KortEr werd verleden week een vrouw
energie en vastberadenheid vinverantwoord... en zelfs niet meer
rijk — ja, ja N.K., uit Kortrijk —
ontslagen omdat ze een paar
den om met beide plagen definidan rechtvaardig ».
afgevaardigde van de kristen
keer ziek was geweest. En dat werklieden, de toelating gaf aan tief af te rekenen, willen wij niet
Via « Het Nieuw Klimaat », orondanks haar 18-jarige dienst !
volledig onze identiteit verliezen.
gaan van het VVO van november
de gemeente Westende om verDemokratisch en doeltreffende
'74 vernemen we wat volgt :
der op het grondgebied van PerB.D.G., Borgerhout.
akties (dus geen teer-akties) zijn
« Parlementaire vraag nr 60 van
vijze te storten.
hier
geboden.
Hopen
dat
het
vanVU-senator Vandezande aan de
De bewoners van de wijk hebben
zelf komt is dagdromen. Betogen
minister van Verkeerswezen Chageprotesteerd.
Is goed, maar na de betoging
bert » gelieve mee te delen hoe
De burgemeester heeft geprodient er gewerkt aan konkrete
het komt dat er naast de groep
BIJKOMENDE INLICHTINGEN
testeerd.
verbeteringen.
Brussel nog zeven andere beDe Westwatering, maatschappij
staan, namelijk 3 Vlaamse en 4
tot ontwatering van de streek en
A.V., Vilvoorde.
Waalse en wanneer gaat hierin
beschermster van de zoetwaterOp zijn frontpagina blokletterde
Als iedereen bezuinigt...
verandering komen. Is het nog
vis, heeft geprotesteerd omdat
<• Het Volk » onlangs over de
houdbaar dat Oost- en Westhet stinkend en vergiftigd water
TAK-aktie tegen de tweetaligheid
Vlaanderen slechts één groep
van
de
vuilnisbeld
geloosd
wordt
van een gepland ziekenhuis te
AL WAT ZE ONS AFNEMEN....
vormen ?
in de Beverdijk, een zeer visrijke
Dilbeek. Mocht haar prentjeskijBEDROG MET DE BOEREN
beek.
Totaal naast de kwestie gaf mikend lezerspubliek niet weten
Ik herinner mij nog goed, wat
Maar, naar het schijnt, zijn al die
nister Chabert volgend, voor mij
dat dit een projekt Is der kristen
Wim Jorissen eens zei over de
protesten onvindbaar.
alleszins bedroevend, antwoord :
— alias — CVP-mutualiteiten ?
Tijdens
de
BRT-uitzending
Pano
is
franstaligen en sindsdien nog
Het is hier niet beter dan elders
« De bevoegdheid der regionale
F.B., Munte.
weer eens gebleken dat de regeheeft herhaald : « Alles wat ze groepen van de NMBS en de
in België. Ge moogt zoveel proring van Leo « Anders » Tindeons afnemen zijn we kwijt en
testeren als ge maar wilt, de poligrenzen van deze groepen zijn
mans nog lang niet aan het einde
alles wat ze ons beloven krijgen
tiekers vegen er hun dingen aan.
niet geregeld in funktie van de
van
haar
schijnheiligheid
is
gewe niet I ».
Tegen de naaste verkiezing zijn
administratieve verdeling van het
komen.
de mensen het toch vergeten.
Ik meen dat dit gezegde in «Wij»
land. Deze grenzen dienen vastBACHTEN DE KUPE (2)
Tijdens deze uitzending is duideN.K. zet het maar op uw boekje
regelmatig moest verschijnen. Ik
gelegd met het oog op een degelijk t o t uiting gekomen, dat men
tegen de volgende verkiezingen.
hoorde in de radio dat FDF-er Delijke bevelvoering over de rit der
niet alles zegt.
Het staat reeds op het onze I
fosset (meen ik) gezegd heeft :
treinen die geschiedt via dispatIedereen
die het programma
De beschaving is bachten de
« Geef ons de meest franssprechinglijnen door de exploitatieleiheeft gevolgd kon vaststellen op
kupe nog niet doorgedrongen
kende wijken terug en we zulleri
der van die groep... ».
D.G., Pervijze.
welke
wijze
minister
Lavens
op
zegt M.R. en hij heeft niet al het
witte broodjes bakken voor de
De heer minister weet maar al
een bepaald ogenblik in het nauw
ongelijk. Maar ik wil hem doen
Vlamingen te Brussel •.
te goed dat de oprichting van een
werd gedreven door een joernaopmerKen dat hij zijn artikel, dat
Ze herhalen dergelijke slogans
groep Brugge heel wat meer beItst, die meer wilde weten over
mij ten andere zeer aanstaat,
zo vaak, dat ze deze op de duur
tekent dan de regeling van de r i t
het uitstellen van de betaling der
niet naar (• Wij ») moest sturen,
door velen als de waarheid doen
HALLE (3)
der treinen. Dit laatste is eerder
belastingen
door
de
landbouwers.
maar naar (« De Volksmacht »).
geloven. Ik meen dat we dit
een gering onderdeel van de
De
minister
kwam
aandraven
Het zit hem namelijk zo. Een
voorbeeld moeten navolgen, opwerking op de groep.
met
de
ronkende
verklaring,
dat
landbouwer kreeg de toelating,
Nu de CVP haar eigen vroegere
Het Praesidium en de leden van de regering daarover al lang had dat onze mensen zouden overwaarschijnlijk van de gemeente
tuigd worden, bijzonderlijk nu I
eis kan realiseren is de oprichhet KVHV-Antwerpen vestigt er
beslist.
Eén klein
aanvullend
of de provincie, dat kan onderDr. J.H., Dendermonde.
ting van een groep Brugge niet
de aandacht op dat ze nu de kon- vraagje : zonder interest ?
zocht worden, om een wal rond
meer verantwoord en zelfs niel
sekwente houding van de drie
N e e n ' ! was het antwoord. Ziezijn hoeve te laten opvullen met
meer rechtvaardig.
traditionele partijen, die past na
daar
de
schijnheiligheid
:
de
rede afval van de gemeente WestDe CVP schijnt hier analoog te
een solidariteit met de Halle-begering
geeft
iets,
maar
neemt
ende. Toen die wal opgevuld was,
POLITIEK FATSOEN
handelen met de betoging te
toging, verwacht. Of zullen deze
met de andere hand veel meer
werd een vuilnisbelt aangelegd
Halle. Ook daar ging ze akkoord
opnieuw de harde eisen van de terug. En dan maar bluffen over
langs de IJzer. Men zegt dat die tienduizenden manifestanten, die
met de doelstellingen van de bede hulp aan de boeren ! Maar...
landbouwer 100.000 fr. ontvangen
Tot mijn spijt heb ik eens te meer
toging. Wanneer een voorstel in
duidelijk een niet te versmaden
dat schrijven de kranten niet.
heeft van Westende om daar te
moeten vaststellen dat de CVP dit verband ter sprake kwam,
opiniegroep
vertegenwoordigen,
Een ander aanvullend vraagje
laten storten.
inzake gerechtvaardigde Vlaamse
werd het door haar mandatarisen opkwamen voor splitsing van
ware ook nog goed geweest : De eisen niet altijd te vertrouwen is
sen verworpen. Sommige betoToen een klacht ingediend werd,
het
Brusselse
kiesarrondisse180 fr. per dag voor hulp van een
en veeleer de leuze huldigt
gers skandeerden : CVP-ërs, Faridoor de bewoners van onze wijk,
ment. Federalisme met twee.
soldaat : komt deze ten goede
« Luister naar onze woorden,
zeeërs, ze hadden het verdomd
bij het provinciaal bestuur, werd
Amnestie
en eigen
Vlaamse
van deze soldaat ,of komt ze in kijk niet naar onze daden ».
bij het rechte eind.
een dame gezonden om de zaak
macht, verraden ?
de schatkist terecht ?
Ik hoop dat, zoals ik, alle CVPte onderzoeken. Toen haar geIk denk het antwoord te kennen ;
leden het ledenblad « Zeg » nr 3
R.C., Brugge.
KVHV-Antwerpen.
vraagd werd naar de toelating tot

BRicucn
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ZCXKCRC^S
Steno-daktylo, 21 j . , 3 j . ervaring
met diktafoon, zoekt passende
betrekking in het Antwerpse. Z.w.
tot gemeenteraadslid Clem De
Ranter, Steynstr. 85, 2710 Hoboken, tel. 031/27.72.78.
R 176
Jonge man (diploma A2 openbare
werken, daktilo, Frans), 20 j . , zoekt
zeer dringend werk. Kontakt opnemen met redaktie (RJ).
R 179
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 bedlende in de
streek Aalst-Gent-Brussel. Kontakt
. opnemen met Jan Caudron, t e l .
053/70 40.64.
R 178

WIJ t

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, t e l . 091/77.33.78.
R 185
Gewezen autobusbediende, zoekt
werk als magazijnier, bode of ander niet te zwaar werk.
Z.w. : dr J. Van Deun, Boniverlei
44, 2520 Edegem, tel. 031/55.45.79.
R 181
Ik wil een importhandel beginnen,
liefst in Brussel, voornamelijk in
textielgoederen. Beoogde markt
West-Europa. Ik zoek een vennoot
die zich met de verkoop zal bezig
houden, een goede kennis heeft
van textiel en iets durft ondernemen. Deze durver moet genoeg
kapitaal hebben om het minstens
zes maanden zonder inkomsten uit
te houden. Ikzelf ben een 37-jarige

boekhouder, bekend met internationale handel, kostenberekening,
fiskaliteit en zo meer. Schrijven
in detail naar kantoor-blad onder
nummer R 183.
R 183

Vlaamse firma voor binnenhuisinrichting (schilder, en behangwerken, vloerbekledingen, gordijnen
en overgordijnen) zoekt werk.
Zeer betrouwbaar en zeer goede
afwerking. Kontaktadres : Rom De
Craen, arr. voorz., tel. 015/71.12.40
of rechtstreeks bij betrokken firma, tel. 015/71,16.08.
R 188

Gediplomeerde steno-dktylo, 18 j . ,
zoekt een betrekking, hetzij in
een financiële instelling, hetzij in
een
partikuliere
onderneming,
vrij beroep of dgl. Schrijven aan
Beroepsfotograaf, 53 j . , zeer bevolksvert. Fr. Baart, Koningin Askwaam vakman, het pendelen
trldlaan 123, Gent.
R 186 moe, zoekt werk in eigen streek.
Z.w. volksvert. J. Vandemeulebroucke, Anjelierenl. 25, 8400
/laggen - ' W i m p e l t vah
Oostende, tel. 059/80.04.28). R 187
«lie landen - Vleamte
teeuwen - Kleur en p u '
-tliciteitsvlaggen - F t nions voor sport en
kuituur, per stuk 8 0 fr.
Herdenkingslintjes voor
feesten - Petjes V . U . - Koorden van
10 mt. met tweekleurige wimpels
voor zalen te versieren. - Kunstvlaggen - Bijbehorigheden.
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DE CVP LONKT WEER NAAR DE PSC

AMNESTIE - KERSTFEEST 1974

(VERVOLG VAN BLZ. 1)
Wie meent dat na Halle de CVP
die splitsing zal goedkeuren moet
goed uitkijken wanneer dit wetsvoorstel in de tweede helft van
januari in de openbare zitting van
de Senaat komt. Daar zouden ze
hun fout kunnen herstellen. Al
geloven wij het niet.
Wat anderzijds tegen de borst
stuit is de vriendjespolitiek. Voor
de vakbonden in de openbare diensten werd een gift uitgetrokken
van 50 miljoen : 21,5 miljoen voor
het ACV, 21,5 miljoen voor het
ABVV, 7 miljoen voor het liberaal vakverbond.
Het Kartel van de Onafhankelijke
Syndikaten, zeer sterk vertegenwoordigd in de openbare sektor,
krijgt niets. Men wil het kapot
krijgen op deze oneerlijke manier.
Voor de Mercator-pubüciteitskampanje heeft de regering 15 miljoen uitgetrokken.
Al de kranten mochten die publiciteit maken, van de weekbladen
sommige wel, andere niet volgens het goedvinden van de regering. Werkelijk willekeur.
Hetzelfde voor de 285 miljoen die
men over de kranten gaat uitstrooien. Hier krijgen de weekbladen niets. Nochtans worden
de bedragen uitgekeerd om de
vrijheid van de politieke mening
te waarborgen !
Zoals voor de Mercatorkampanje
wordt ons weekblad « .Wij » natuurlijk uitgesloten.
Demokratie en CVP zijn twee verschillende dingen.
Meer zelfs daar de regering vastgesteld heeft dat de Volksunie
veel werkt met lokale bladen die
huis aan huis worden bedeeld,
heeft ze die tarieven opgetrokken van 20 centiemen naar 1
frank en dit op één jaar tijd.
Toch is ook hier weer een uitzondering. Het Parochieblad mag
verder worden verspreid tegen
het oude tarief.
Werkelijk schandalig hoe men

met de demokratie een loopje
neemt, de vrienden bevoordeelt
en de tegenstrever benadeelt.
Heeft de CVP uit haar verkiezingsoverwinning
gemeend
dat
besluit te moeten trekken dat ze
minder Vlaamsgezind moet schijnen, dan Is daarnaast haar onverdraagzaamheid sterk toegenomen.
Het best heeft men dat ervaren
in de Kultuurraad waar ze de politiek van de zuiverste willekeur
die de top van de administratie
daar voert meent te moeten steunen tot de broodroof door machtsmisbruik toe.
De pers heeft dit nog niet goed
Ingezien of laat zich leiden door
oude vriendschapsbanden met die
administratieve top. Wie vertrouwd is met administratie weet
wat een hel ze kan zijn wanneer
de hoogste ambtenaar er alleen
op uit is altijd een stok te zoeken
om er op los te slaan. De lagere
bedienden mogen de mond niet
open doen om eens een klacht te
uiten of het heet opstand tegen

het gezag. Elk verschil, met de
willekeur van het diktatoriaal regime verdwijnt op die wijze.
Reeds zijn er twee slachtoffers
in die heksenketel. Andere zullen
fataal volgen.
Het is typisch voor de huidige
CVP (ACV inbegrepen) dat ze
zulke wantoestanden niet uitroeit
doch ze in de hand werkt. De
Kultuurraad heeft een gering bevoegdheidsveld.
De
Volksunie
heeft ook daar naar verhouding
enorm veel werk gedaan.
Door de machtswellust van de
CVP gaat ook deze instelling ten
gronde zoals het thans reeds
vaststaat dat de gewestraden
niet van grond zullen komen.
Een scherpe Vlaamse reaktie zal
nodig zijn om haar overmoed,
machtswellust
en
onverdraagzaamheid te keer te gaan, maar
vooral om de Vlaamse Beweging,
die zij probeert te drogeren, weer
in het offensief te krijgen.
WIM JORISSEN
Senator.
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IN MEMORIAM
FRANS DAELS
Waar aan de voorrechten van de Franstaligen geraakt wordt om de
Vlamingen gelijkheid te verschaffen, komt er protest. Voor de zetel
van de Spaarkas verbrandden ze vorige week symbolisch een Vlaming.

IS AMNESTIE OVERBODIG ?
Vaak hoort men beweren dat amnestie overbodig is omdat alle
oud-incivieken opnieuw ingeschakeld zijn in de maatschappij.
Is dit juist ?

ENKELE FEITEN
Nog zijn er 367 personen die niet
in België mogen komen zonder
onmiddellijk te worden aangehouden.
Zij moeten volgens de huidige
wetgeving wachten tot 30 Jaar na
de uitspraak van hun srtaf. Zo
ze dan terugkomen kan men ze
weliswaar niet meer aanhouden,
doch wel als ongewenste vreemdelingen over de grens zetten,
omdat ze hun Belgische nationaliteit verloren hebben.
Anderzijds schat men het aantal
personen dat nog geen eerherstel
heeft verkregen op 4.000 tot 4.500.
Er zijn verder de materiële nadelen, waarvan we hier de voornaamste opsommen :
1. Alle oud-incivieken wordt nog
steeds elke uitbetaling van oorlogsschade ontzegd, zelfs zo ze
nooit werden veroordeeld doch alleen willekeurig op de lijst van
een auditeur werden geplaatst.
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Dertig jaar na de feiten... Hoe Is het mogelijk 7 In een land dat geregeerd wordt door een koalitieregering met staatskatolieken en onder
de laatste katolieke koning ! Haat- en vreesgevoelens blijven overheersen. De dames en heren die « Het Jaar der Verzoening » na dat
van de « Rechtvaardigheid » mee proklameren, mogen wel in eigen land
beginnen. Het kenschetst het huichelen bij de CVP als vorige week
kamerlid Declercq «opkwam » voor de politieke gevangenen in Chili ;
de CVP-motie werd pas aanvaard toen Evrard Raskin namens de VUkamerfraktie de tekst deed aanpassen « voor alle politieke gevangenen
in alle landen »... En zeggen dat de CVP-vrienden van de Chileense Frei
op hun beurt de Chileense Allende deden sneuvelen. Ook over de
voornaamste twee Belgische bedrijven In Chili, nl. Bekeert en Eternit,
zou de heer Declercq anders ook eens kunnen « getuigen »... of liever
niet om het Boerenbond-kapitaal niet te « beledigen » ?
In de Kamer dienden André De Beul en Joos Somers wetsvoorstellen
in over amnestie en de hele fraktie zond een kerstkommunikee de
wereld in. Senator Wim Jorissen zette te Mechelen met zijn toespraak
de voettocht in voor amnestie, waarin TAK, VUJO-Mechelen en Were
Di met een 400-tal opstapten. De muziekkapel van het VNJ gaf de
kadans aan. Senator Bob Maes, kamerleden Jo Belmans en Willy KuiJpers hielden met vermoeide benen mee de zitstaking tussen een legertje Brusselse agenten, rijkswachters en stillen, terwijl boven een rijkswachtwentelwiek naar de Ster van Betlehem zocht... De rijkswachtsintniklazen-ie-paard draafden in groot ornaat door de Diegemse en
Harense velden... de veldslag kon weer eens beginnen. Maar, Uilenspiegel was door de niazen van het net gewipt : 6 personen tuften naar
Etterbeek waar aan de rijkswachtkazerne een krans werd neergelegd
ter nagedachtenis van dr Borms, die er in 1946 gefusilleerd werd.
Aan de Haachtsesteenweg te Haren was het intussen koud geworden
op de noorderflank van de Brabantse heuvel. Kommissaris Mortier,
broer van de BRT-man, achter het falanks schilden leidde de « beweging »... Maar aan zitten en zingen kan je niet veel doen ; dan gingen
de praatjes naar... « fraternisation »... aan 3S|3ssnjfl ap UBA uaeBfueui
politie legden we uit wie dr August Borms nu wel was...

Deze straf blijft ook als ze eerherstel kregen.
Hier gaat het om een willekeurige
bijkomende straf die de ene heeft
getroffen, de andere niet.
2. De jaren die in de gevangenis
werden doorgebracht gaan verloren voor het pensioen.
Uitzondering hierop vormen alleen
de arbeiders die op 1.1.1946 al
vrij waren en opnieuw aan het
werk als ingeschrevene In de
RMZ.
De afgezette ambtenaren zien niet
alleen die jaren verloren voor hun
pensioenen, doch moeten voor de
ambtenaarsjaren vrede nemen met
een minder gunstig pensioenstelsel. Deze straf blijft ook als ze
eerherstel kregen .
3. Er blijven nog steeds personen
over van wie het sekwester (betaling van hun miljoenenboete !]
niet geregeld werd. Alle erfenissen en gekende inkomsten, behalve hun pensioen, gaan dan
naar de staat.
Men kan geen eerherstel krijgen
eer de sekwesterzaak geregeld is.
4. Oud-incivieken die een kriminele straf toebedeeld werd en die
geen eerherstel kregen mogen
nog steeds geen café of restaurant houden ; zij niet, hun vrouw
niet, hun kinderen niet (wet op

de verkoop van gegiste dranken).
5. Aan oud-krljgsgevangenen wordt
jaarlijks een rente toegekend,
naargelang de duur van de krijgsgevangenschap
en
anderzijds
wordt hen geen 5 t.h. afgehouden
per Jaar vervroegd pensioen.
Oud-inivieken werd het krijgsgevangenebrevet geweigerd, zodat
beide hogervermelde voordelen
hen ontzegd worden.
Daarnaast heeft men incivieke
oudstrijders '14-'18 hun vuurkaart
en de voordelen eraan verbonden
ontnomen.
Het is dus erge onwetendheid
en grove misleiding te beweren
dat voor de ex-lnclvieken alles In
orde is en dat amnestie overbodig Is geworden.
Al moeten we hier aan toevoegen
dat amnestie slechts een gezamenlijk eerherstel betekent en
slechts voor punt 4 een oplossing
zou bieden. Voor de punten 1, 2,
3 en 5 zijn afzonderlijke wetten
nodig zoals er ook een wet nodig
is om de groep van 367 bannelingen opnieuw de Belgische nationaliteit te verlenen, tenzij ze op
de lange procedure van de naturalisatie zouden worden aangewezen.

Zo rumoerig het rond Frans Daels was tussen beide wereldoorlogen — toen hij zowat het levend geweten van Vlaanderen was en als voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee bezielde en bezielende, beroemde en uiteraard beruchte toespraken h.jld — zo stil was het rondom hem geworden na de
tweede wereldoorlog. Professor Daels ging de bittere ballingschap in, hoewel hij herhaaldelijk openlijk had geprotesteerd
tegen het sociale onrecht in het optreden van de Duitse bezetter tegen de Vlaamse volksmens.
Hoogbejaard kwam hij ten slotte naar Vlaanderen terug. Befaamd gynekoloog, deed hij de jongste jaren aan research in
de kankerbestrijding. Men beweert dat hij hooggeplaatsten in
België, na zijn terugkeer behandeld heeft.
Frans Daels — die uit een franssprekende familie te Antwerpen stamde werd flamingant « uit sociale plicht ». Als verloskundige te Gent (waar hij de leiding had van de universitaire klinieken voor gynekologie) werd hij gekonfronteerd
met de sociale en geestelijke miserie van de Vlaamse volksmens. Aan het IJzerfront werd hij voor de tweede keer gekonfronteerd met de ellende van de in militair uniform gestopte Vlaamse volksman.
Deze schrijnende ervaringen ontstaken in hem de vlam van
de liefde voor zijn volk, dat hij voortaan zou helpen, waar
het maar enigszins mogelijk was : als arts, als volkse voordrachtgever, als frontofficier (reeds in 1914 ridder in de
Leopoldsorde) die de vervolgde Vlaamse soldaten met raad
en daad bijstaat, steunend op zijn gezag als officier-arts en
als geleerde. Dat hij aldus met de Frontbeweging te doen
kreeg ligt voor de hand. Hij zou na de oorlog de Vlaamse
strijd voortzetten als niet-partijgebonden leider (zoals ook
Borms en Verschaeve). Tijdens de bezetting was hij aktief
In Winterhulp (wat hij daar meemaakte gaf rechtstreeks aanleiding tot zijn protest tegen het Duitse wanbeheer). De repressie en de ballingschap maakten een voortijdig einde aan
zijn openbare inzet. Hij zou na 15 Jaar verblijf in Zwitserland
terugkeren en tot zijn 86ste jaar in het ziekenhuis van Bonheiden zijn artsenpraktijk uitoefenen.
Men moet deze Vlaamse voorman in het kader van zijn tijd
zien. Feit is dat Frans Daels een konsekwent flamingant was
en via de geneeskunde een sociaal geïnspireerd flamingant.
Onverfranst, onverduitst was bij hem geen ijdel woord.
Met Daels verdwijnt een der laatste getuigen van die bewogen dertiger en veertiger Jaren. Reeds tot legende geworden
bij zijn leven vervoegt Frans Daels thans definitief de geschiedenis en de rijen van de grote Vlaamse doden.

WIM JORISSEN
Senator.
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(jeeveedee) Nog juist vóór de eindejaarsfeesten is er enige
beweging gel<omen in liet al acht jaar slepende proces van
partijvernieuwing en politieke samenwerking in Nederland.
Aan de « rechtse » kant (of moeten we tóch zeggen : In het
centrum ?) zetten de drie grote kristelijke partijen een verdere stap in de richting van een federatief verband, « links »
(juister ware gezegd : bij de progressieven, hoewel, hoewel...) vielen opmerkelijke geluiden te beluisteren, met name
wat een zekere toenadering tot de kommunisten betreft. De
samenwerkingsschepen zijn dan toch niet helemaal vastgelopen...

VOLKSFRONT-GELUID
VAN ROTTERDAMS

Te Mechelen hield prof. Hendrik
Brugman op donderdag 19 december een voordracht voor de Socialistische intellektuelen over «Hendrik de l\Aan en de vernieuwing
van het socialisme ».
Bij de bespreking achteraf kwam
een 75-jarige socialistische militante vinnig tussenbeide om aan
te klagen dat de BSP-Limburg In
1944 te Hasselt, haar man deed
aanhouden, die niets anders gedaan had dan de ideeën van Hendrik de Man verspreiden.
Zoals men weet, werd na de oorlog Hendrik de ly^an tot 20 jaar
gevangenis veroordeeld wegens
kollaboratie. Tal van vooraanstaande socialisten werden eveneens
veroordeeld, zo oud-parlementslid Lengville, oud-hoofdredakteur
Marinus
de
Jonh,
zo
Piet
Legin, zo de oud-sekretaris van
Hendrik de Man, de heer Tommelein.
Het schijnt ons nogal duidelijk
dat zo de BSP thans opnieuw De
Man gaat huldigen, dat ze niets
anders kan doen dan amnestie
voorstaan voor zijn oud-volgelingen.

BURGEMEESTER
MERCATOR

Wellicht herinnert men zich dat het fenomeen van de partijpolitieke samenwerking in Nederland begon te spelen na de
val van de rooms-rode regering Cals in oktober 1966 tijdens
de vermaard gebleven - Nacht van Schmelzer ». De katholieke fraktieleider met deze naam bracht toen eigenhandig
in de Tweede Kamer het kabinet om zeep. De reaktie bij de
socialisten, destijds opgezweept door Nieuw Links, was een
streven naar grotere politieke samenwerkingsverbanden
waarbij men als doel voor ogen hield : het veroveren van de
absolute meerderheid in het parlement. De kristelijken durfden daaraan nog niet te denken, maar zagen wél een sterk
centrum voor ogen dac, afhankelijk van de politieke situatie,
met de socialisten of de liberalen in zee zou kunnen gaan.
De Fartij van de Arbeid, de socialistische groepering dus,
kwam het verst met de samenwerkingsgedachte al bleef een
volstrekte meerderheidspositie buiten bereik. De Demokraten '66 (intussen vrijwel ter ziele) en de Radikalen (afgescheiden van de kristelijke partijen) schaarden zich inderdaad aan de zijde van de socialisten die zich vorig jaar dan
ook sterk genoeg voelden om, gedoogd door twee van de
drie kristelijke partijen), het regeringsschip te bemannen. Bij
de konfessionele partijen liep het allemaal minder vlot. Over
het levensbeschouwelijk fundament voor de toekomstige
ene grote kristelijke partij was men het gauw eens, maar
wat de politieke visie betreft — en daar dient het uiteindelijk
om te gaan ! — bleven de gedachten ver uiteen lopen. Dat
weerspiegelt zich trouwens in de huidige situatie : de Katholieke Volkspartij en de (protestantse) Anti-Revolutionaire
Partij zitten in de regering, maar de Dritte im Bunde, de
(eveneens protestantse) Kristelijk-Historische Unie, verkeert
in de oppositie. Van eenheid van politieke visie is dus geen
sprake.
Desondanks : de drie genoemde partijen verklaarden zich de
afgelopen week akkoord met de ontworpen statuten voor de
toekomstige federatie. De katholieke partij deed dat het
gretigst en wilde meteen doorstoten naar de afspraak om bij
de eerstvolgende verkiezingen met een gezamenlijke lijst
van de drie partijen uit te komen, maar zó hard wensten de
protestantse broeders nu ook weer niet voort te ijlen. Begrijpelijk, want hoe moet men zich dat voorstellen : twee partijen die hun kiezers ervan zullen willen doordringen dat ze
het in de regering-Den Uyl toch maar goed gedaan hebben,
en de bondgenootschappelijke derde partij die zich zal gaan
beroemen op haar oppositie-resultaten !
Die enorme haast bij de Katholieke Volkspartij is intussen
wel begrijpelijk. Want Bet was juist de KVP die de laatste
tien jaren geweldige klappen opliep en in het parlement
gehalveerd werd I Ze ziet nu in een federatie met de protestantse partijen (die zich ongeveer hebben kunnen handhaven) een kans om in het centrum weer de aloude rol van
onmisbare groep te gaan spelen : de overbekende figuur
van het blok op de wipplank waardoor die plank zowel naar
de ene als naar de andere zijde kan doorslaan.
Maar het is juist tegen dit laatste dat de socialisten zich
nu schrap gaan zetten. Als de kristelijken, die zich dan
zouden verenigen In het CDA (het Kristen-Demokratisch
Akkoord) beurtelings met liberalen of socialisten in de slag
zouden willen gaan, dan komen ze bij de Partij van de Arbeid
op de koude koffie. De voormalige PvdA-voorzitter André
van der Louw, thans burgemeester van Rotterdam, liet vorige
week weten dat samenwerking met de Kristelijk-Historische
Unie volstrekt ongeloofwaardig zou zijn. Hij zou dan nog
liever een front vormen met de kommunisten. En deze uitspraak is geen kleinigheid in Nederland, waar nog nooit
kommunisten in de regering hebben gezeten en het KoudeOorlog-syndroom In zekere mate nog altijd leeft.
Of dat (o volks »?-)front er ooit komt, is natuurlijk de vraag.
Maar het Is wél tekenend voor de omvang die de polarisatie
heeft bereikt : « rechts » heeft het zo verkorven bij de
PvdA dat het tot voor kort nog vervloekte « uiterst links »
nu aanvaardbaar is geworden als partner. Brêdero zei het al :
't kan verkeren I

De regering heeft 15 miljoen besteed aan de publiciteitskampanje
Mercator. Niet alleen werden alle
kranten bedacht, doch ook enkele
weekbladen, die de regering welgevallig zijn. Senator Wim Jorissen heeft de minister van Ekonomische Zaken nu gevraagd hoeveel publiciteit elke krant en elk
weeklbad kreeg en welke maatstaven werden aangelegd om het
ene weekblad wel publiciteit te
geven, het andere niet.

SPREKENDE CIJFERS
Wim Jorissen vroeg aan de minister van Binnenlandse Zaken hos
het stond met de toepassing van
de taalwet in de gemeentedienst
van Brussel-Hoofdstad.
Uit dë antwoorden blijkt dat de
wet in zijn geheel wordt toegeoast : globaal Is er gelijkheid, doch
dat ze niet wordt toegepast in de
onderdelen : er moet nl. gelijkheid zijn op elke trap. De voornaamste funktie is direkteur,
daarin zijn er (zonder Brusselstad voor dewelke de cijfers nog
niet beschikbaar zijn) 13 Nederiandstaligen tegenover 27 Franstaligen. Een van deze voornams
funkties is die van gemeentesekretaris. Hier telt men 4 Nederlandstaligen tegenover 15 Franstaligen. Bij de twee minst belangrijke funkties liggen de cijfers
als volgt
gemeenteontvanger
Nederlands 8, Frans 10 (één va-

KOLLOQUiUM « VERNEDERLANDSING VAN HET BEDRIJFSLEVEN »
Dit kolloquium dat moest plaatsvinden op 23 november j l .
werd verschoven naar 15 februari 1975.
Het zal plaatsvinden te Steenokkerzeel in het vormingscentrum Kasteel van Ham van 10 uur tot omstreeks 17 u.
SCHRIJF NU REEDS IN door storting van de bijdrage van 200
fr. — met inbegrip van middagmaal en dokumentatiemap —
op rek. nr. 430-0835551-81 van het Dosfelinstituut te 1000
Brussel met vermelding « kolloquium 15 februari 1975 ».

kant) en bij de laagste betrokken
post die van afdelingschef Frans
20, Nederlands 48.
Vermits er volgens de wet gelijkheid moet zijn op elke trap, stellen we weer vast dat de heer Tlndemans, de CVP en de PVV laten
begaan.
Senator Jorissen zal zeker over
deze cijfers interpelleren.

franstalige; het hardnekkig volhouden van Walter Luyten heeft meegebracht dat minister Vanderpoorten dan toch de stellige belofte
deed vorige week in het parlement
bij een interpellatie van VU-man
Peeters dat eindelijk de verbaliseringsbriefjes op alleenstaande
wagens achtergelaten voortaan
moeten in twee talen zijn. Belover 'Vanderpoorten zegt dat ze «in
druk zijn gegeven ». We zullen
zien en de zaak volgen. Want Vanderpoorten Is van zijn eerste leugen niet gebarsten.

FRANSDOLLEN BUITEN
Reeds een paar maal heeft de VUsenaatsfraktie
scherp geprotesteerd tegen de bezoedeling van
de Senaat door de Brusselse taalrassisten van het Rassemblement
Bruxellois.
Het bureau van de Senaat heeft
die zaak besprokeun en daar de
Vlamingen voor een keer aan één
zeel trokken, werd de Brusselse
gewestraad verzocht elders haar
rassistische bacchanaliën te houden.

WALTER LÜYTEN
W O N HET
De kranten blokletterden deze
week in vette koppen hoe de Brusselse gerechtelijke onnozelaars
het nodig hadden gevonden om in
beroep te gaan tegen de vrijspraak
van Walter Luyten voor de politierechtbank. Men kent de feiten :
Walter die hardnekkig geweigerd
had in te gaan op een eentalig
Franse verbalisering voor parkeren zonder parkeerschijf te Brussel moest nadien zeshonderd fr.
betalen, dus honderd meer, omdat hij in zijn taal wenste beboet
te worden. De politie-rechter
sprak hem vrij.
Voor die onnozele vijfhonderd
frank zijn de hogere heren dan in
beroep gegaan na de eerste vrijspraak. De politierechter was een
Vlaming van Asse. De man van
de korrektionele rechtbank luisterde naar de mooie aristokratische
naam Anne de Molina. Waarschijn,
vroegere Spaanse bezetters. In
elk geval een man met een aksent die duidelijk zijn franstalige
huistaal verraadt. Hij stelde het
vonnis uit tot 8 januari. Waarschijnlijk omdat er meer volk zat
dan gewoonlijk, met heel wat
joernalisten. Wat ook de uitspraak
zal
zijn van die Brusselse

VU IN TV
We vestigen er nu reeds de aandacht op dat in de reeks « Standpunten » de eerstvolgende VUbeurt zal uitgezonden worden op
16 januari a.s. And&re TV-uitzendingen op 20 februari, 3 april, 15
mei, 12 en 26 juni, 18 september,
30 oktober en 27 november.

NIETSZEGGEND
De kerst- en nieuwjaarboodschap
van Boudewijn I overtrof in banaliteit alle vorige « nieuwjaarsbrieven » vanuit Laken. Achteraf
heeft iedereen zich waarschijnlijk
afgevraagd, wat heeft hij nu eigenlijk gezegd...
Deze toespraak is overigens tiperend voor het aftandse unitarisme,
dat ons nog steeds teistert. Het
is naïef, hier enige verandering te
verwachten, in een dergelijke toespraak de werkelijke noden van
de tijd te horen ontleden, naar
de kern te zien tasten.
De regering, die in feite dergelijke toespraken zoniet opstelt, dan
toch censureert, heeft weer een
barslechte beurt gemaakt. Het
wordt niet anders, tenzij slechter en slechter...

FRANSTALIGE
ADRESSEN ?
Is het waar dat de Nederlandse
Kultuurraad zijn dokumenten, bestemd voor Laken en de buitenlandse ambassades onder franstalige adressen verstuurd ? Zo
wordt toch beweerd...
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20 JAAR
VOLKSUNIE

De laatste maanden van het jaar
1973 brachten een kentering in
alle westerse landen. Na de gelukkige zestiger jaren werd het
rijke Europa met de verwaande
neus op de waarheid gedrukt.
De Wijzen uit het Oosten brachten onze deze Kerst geen geschenken meer, integendeel. Net
zoals Den Uyl zat Europa in de
olie, een onvervalste olieboykot
met alle nare gevolgen vandien.
In binnen- en buitenland liepen de wegen leeg en plots ging
men zoeken naar de zin van deze
duizenden vierkante meter lege
asfalt en beton. De kerstlichtjes
brandden op halve kracht, in Nederland werd de « zonderdag »
geboren. Politici allerhande verklaarden wijs : «€ dat het geluk
ook grotendeels schuilt in de perken die men zichzelf weet op te
leggen.
».
De vermanende woorden van
Sicco Mansholt werden te pas en
te onpas herhaald en de vraag
wat de gevolgen van deze kentering in het volgend jaar zouden zijn werd met andere vragen beantwoord...

In de Limburgse mijnen is er weer staking. Geraard Siegers heeft er de leiding
van. De staking duurt slechts vijftien dagen, ze werd gebroken door de stakingsbrekers van de vakbonden en de teorieverkopers van Amada. De VU bracht de
stakerseisen in het parlement.
5 JANUARI
Dit is het eerste « Wij »-nummer van dit
jaar de twintigste jaargang. Feest dus,
tevens gooit een spiksplinternieuwe offsetrotatiepers « Wij » van d'er persen.
8 JANUARI
In de Brusselse boekhandels ligt het gehelm RTT-verslag (Baudrin) door het Hoog
Komitee van Toezicht voor ledereen te
koop, nog vóór het in het parlement ter
sprake kon komen !
19 JANUARI
IBRAMCO beheerst de Belgische politiek
Het is duidelijk dat door de BSP misbruik
gemaakt wordt van de ollekrisis om België een staatsraffinaderij op te solferen.
Men noemt IBRAMCO een verkiezingsstunt van de Luikse BSP. Wat er ook van
zij de drieledige regering Leburton-Tindemans-De Clercq wordt zwaar dooreengeschud. Zo erg zelfs dat de kranten schrijven : • IBRAMCO is een politiek bedrog
van Cools dat nu een vergissing van de
regering wordt I ».
Willy Claes, mmister van Ekonomlsche
Zaken, wordt door de politieke joernallsten verkozen als « de man van het jaar ».
Een week vroeger schreef « Wij » : « Een
te licht bevonden minister I »..
23 JANUARI
Op een perslunch lichten Van der Eist, Jorissen en Schiltz de VU-houdlng toe tegenover de politieke krisis die In de lucht
hangt. Volgens de VU bewijzen de drie
traditionele partijen, nu ze samen één
regering vormen, hun totale onmacht. De
BSP wil naar vervroegde verkiezingen in
het teken van pro of contra IBRAMCO.
Ondertussen verschijnen in het hele land
VU-afflchen met de slogans van het geslaagde VU-kongres (nov 73) :Een moderne partij. Een echte demokratie. Een
Vlaamse staat.
BASKENLAND
Vier KVHV-studenten doen mee aan een
hongerstaking in de katedraal van Bayonne. Zij protesteren tegen de schending
van de rechten van de mens in SpaansBaskenland. Ze worden door de CRS-politie uit de kerk gedreven. VU-kamerlld
Kuijpers en Walter Luyten staan hen bij.
Resultaat : een gratis rit, onder politiebewaking, naar Vlaanderen...

gen. Iedereen is er zich van bewust dat
het nu moet gebeuren. RTT-schandaal,
IBRAMCO, de mislukte drieledige regering zijn duidelijke redenen om de Vlaamsnationalisten dé kans tot vernieuwing te
geven.
De CVP besluit Leo Tindemans als nationale verkiezingsfiguur te gebruiken. Een
gekend CVP-sisteem waardoor al heelwat
grote CVP-figuren werden versleten.
De BSP neemt de roos van Mitterand over.
Op haar affiches . « De BSP weet wat ze
wil en doet wat ze zegt ». Guitige Pajottenlanders voegen er aan toe : <€ En pikt
wat ze kan ! ».
VERENIGDE STATEN
Begin februari treedt de Watergatezaak
in een beslissende faze. Nog 30% Amerikanen staan achter Nlxon. De Watergatebandjes trekken de strop nauwer rond
« tricky Dick ».
CYPRUS
Op Cyprus overlijdt de legendarische
EOKA-lelder en aartsvijand van Makarios :
Georgis Grivas.
In volle klesstrijd wordt de zaak BabylonKuljpers voor de rechter gebracht en dit
één maand vroeger dan voorzien (16
maart) Het is duidelijk dat men probeert
de VU In diskrediet te brengen.

MAART
9 iVIAART
Vooravond van de verkiezingen. Verkiezingsmeetings overal te lande verhogen
de kiesstrijdkoorts. TV-programma's waarIn tegen en voor aan bod komen scherpen
de tegenstellingen tussen partijen en personen aan. Opiniepeilingen bevestigen de
trend van de laatste jaren : de VU zal
vooruitgang boeken.
10 IVIAART
De opmiepeilingen vergissen zich, gedeeltelijk
De VU verliest zowel in Kamer en Senaat
enkele tienduizenden stemmen Daardoor
gaan In de Senaat twee rechtstreeks verkozen zetels verloren. Maar In de frontlinie, 't arr. Brussele-Halle-Vilvoorde wint
de VU een kamerzetel bij. Het arr. Leuven,
het andere Vlaams-Brabantse arr. boekt
ook vooruitgang.

Grote krantenprcblerncii. ua
regering
tracht deze door financiële tussenkomsten
op te lossen. « De Tijd » (130 jaar oud,
katoliek) moet In ruil voor regeringshulp
55.000 abonnees hebben.

Van der Eist schrijft • « De strijd gaat onverminderd verder, het federalisme is onafwendbaar ».
Wim Jorissen : « De beperkte nederlaag
zal een overwlnnmg waard blijken. Men
leert uit zijn fouten ».
Hugo Schiltz : « De politieke macht van
de VU IS onaangetast gebleven ».

29 JANUARI

15 MAART

In de avonduren wordt beslist dat de wetgevende verkiezingen op 10 maart zullen
gehouden worden. Onmiddellijk worden
alle vu-kaderleden dringend opgeroepen.
De financiële en materiële mobilisatie
treedt in werking.
De VU pakt met vier duidelijke slogans
uit : Een eigen Vlaamse staat, leder zijn
deel. Groen ? Doen I Een propere demokratie.

CVP en BSP gaan weer samen de bestendige deputaties vormen, wat er op
wijst dat de hekken aan de oude stijl
blijft hangen. Het geharrewar over het
vormen van een regering bereikt de grens
van de volledige onduidelijkheid. Men
spreekt van vijf of zes mogelijkheden om
een nieuwe meerderheid te vormen.

NEDERLAND

13 IMAART
Renaat Van Elslande wordt aangesteld
als rapporteur. De BSP wil echter alleen
van een formateur weten en noemt alle
andere opdrachten tijdverlies en zinloos.
28 IVIAART

FEBRUARI
2 FEBRUARI
Op de Antwerpse Grote Markt vertrekt
« de doemeling », een antiverdwazingsmanifestatie tegen het geplande duwvaartkanaal Oedelem-Zandvliet. De betoging Is een sukses.
« De loteling », een novelle van Hendrik
Conscience wordt verfilmd en gaat een
kassukses tegemoet. De Vlaamse filmindustrie wordt volwassen I
9 FEBRUARI

Opgeruimd staat netjes : de bezem In het verkiezingspapier

van de lente 1974.

NU met de Volksunie ! Een verkiezingsslogan die duidelijk te verstaan geeft dat
de Vlaams-nationale partij zich aanmeldt
om regeringsverantwoordelijkheid te dra-

Het nieuwe parlement komt bijeen. Brabantse VUJO-ers zijn er als de kippen bij
om de verkozenen aan hun verkiezingsbeloften te herinneren : de emancipatie
van de Vlaming en de vrouw...
De doorsnee bewoner van dit land stelt
vast dat het indexcijfer met 1,5 punt per
maand stijot. De lift naar de ongekende
Inflatiehoogte stijgt verder I
21 IVIAART
Dag lente, dag lieve lente I
31 MAART
Vandaag vertrekt vanuit Gent de Ronde
van Vlaanderen. De Nederlander Kees Bal
komt ze winnen. Even dromen wij grootNederlands...
In het Waasland ontstaat' groot protest
tegen een geplande reuze vlieghaven te
Bazel of te Temse. De betogers halen het!

JAAROVERZICHT
MEI

liJ^/s/
APRIL

PORTUGAL

25 APRIL
10 APRIL
De verkiezingen zijn nu een maand achter de rug en nog steeds is er geen regering. De onderhandelingen duren tot in
het oneindige. Verl<laringen met veel
woorden die niets zeggen, vullen de gesproken en geschreven pers. Wat er zich
allemaal afspeelt achter de schermen van
de Wetstraat zal wel nooit aan de openbaarheid worden prijsgegeven, de vraag
is wel groot of de doorsnee bewoner van
dit land wel enige behoefte heeft om het
allemaal te weten.
De jakhalzen van de politiek loeren mekaar bijtensklaar toe. Hun verklaringen
« dat er zo vlug mogelijk een stabiele regering moet komen om de sociale problemen op te lossen » lijkt iedereen praat
voor de vaak.
. Wij » bloklettert op 13 april :« Het geknoei wordt nu anders I ».

April in Portugal ! Het regime Caetano
wordt omver geworpen. Generaal De Spinola neemt de macht, in West-Duitsland
neemt Willy Brandt ontslag na bekend
werd dat een van zijn naaste medewerkers een DDR-spion is.
30 APRIL
Eerste-minister Tindemans legt in de Kamer zijn regeringsverklaring af. De BSPvolksvertegenwoordiging maakt groot kabaal.
Vandaag is het 100 Jaar geleden dat de
Ardooie kapelaan Cyriel Verschaeve geboren werd. De jaardag zal gans het jaar
door aanleiding geven tot eeuwfeestvieringen en rellen. Een " VMO-kommando
haalt zijn lijk uit Solbad Hall weg. Na een
zwerftocht door Vlaanderen wordt de kapelaan in een betongraf te Alveringem
bijgezet.

1 MEI
De socialistische 1 mei-manifestaties verwateren. De regen die zich te pas en te
onpas aankondigt ? De achteruitgang van
de BSP bij de laatste verkiezingen ? De
maialze In deze partij ? Op een BSP-meeting te Antwerpen dondert Van Eynde :
« Tindemans is bereid scheep te gaan met
de zwartsten onder de zwarten ! ».
2 MEI
Het minderheidskabinet Tindemans wordt
voorgesteld :
CVP : 6 ministers, 2 staatssekretarissen.
PSC : 6 ministers, 1 staatssekretaris.
PVV : 3 ministers, 2 staatssekretarissen.
PLP : 3 ministers, 1 staatssekretaris.
De partijraad van de VU besluit dat haar
frakties zich voorlopig zullen onthouden
Voorzitter Van der Eist noemt Tindemans:
Leo, de gedoogde...
8 MEI
Na de Kamer begint nu ook in de Senaat
de bespreking van de regeringsverklaring.
Bij de vertrouwensstemming haalt Tindemans in beide kamers na ellenlange debatten het vertrouwen door de onthouding
van de federalistische partijen.
16 MEI
In een radiorede zegt senator Jorissen :
« Oppositiepartijen zijn een noodzakelijk
bestanddeel in een demokratie. De VU
heeft sinds een paar Jaar gezegd dat zij
een regeringspartij wil zijn ! ».
De vraag of de regering zal uitbreiden
met FDF-RW en of VU blijft open. De toe-

stand is echter veel ingewikkelder. Sommige kranten (o.a. « De Standaard »)
schuiven de VU on-Vlaamse toegevingen
in de schoenen. De VU antwoordt daar
zeer klaar en duidelijk op. « Samen met
de andere Vlaamse partijen van Steenokkerzeel proberen een eervol akkoord
te bereiken met de franstaligen. Niets
meer en niets minder ».
18 MEI
Vandaag en volgende week verschijnt het
weekblad « Wij » noodgedwongen op 16
pagina's. Papierschaarste is daar de oorzaak van. Andere dag- en weekbladen delen in dezelfde moeilijkheden.
19 MEI
Frankrijk kiest eert nieuwe president. Met
50,80 pet van de stemmen haalt Giscard
d'Estaing het van Frangois Mitterand.
21 MEI
De onderhandelingen met de federalisten
naderen een beslissend stadium. Het is
duidelijk dat Tindemans naar een grote
verruiming wil. De BSP zit volkomen buitenspel.
28 MEI
In het Antwerpse Sportpaleis gaat het 37e
Vlaams-nationaal zangfeest door. « Vlaanderen één ! » is het motto. Een slogan
die meer dan betekenisvol is in deze
Steenokkerzeelse periode.
31 MEI
De regeringspartijen en de federalisten
komen weer samen in de Lambermontstraat. Tot 1 uur 's nachts wordt er onderhandeld.

FRANKRIJK
In Frankrijk komt de presidentszetel leeg
na het overlijden van Georges Pompidou
(62). Mogelijke opvolgers zijn te kiezen
tussen • Chaban-Delmas, Mitterand, Giscard d'Estaing.
In Brussel verschijnt het boek « LAscencion de Mobotu » van advokaat Chomé.
Het boek is één aanklacht tegen de Sese
Seko De zo al labiele banden tussen België nn Zaïre staan op een definitief afknaopen

JUNI
4 JUNI
Het FDF vraagt zware toegevingen van de
Vlaamse frakties. Het Zonieënwoud moet
aan Brussel gehecht worden. Tervuren en
St-Genesius-Rode moeten « individuele
inschrijvingsrechten » krijgen. Geen pariteit meer in de Brusselse gemeenten. De
VU verstrakt haar houding. Volgens haar
is het afschaffen van de faciliteiten in de
randgemeenten een voorwaarde tot verder gesprek. Om 17 u. opnieuw beraad ten
huize Tindemans in de Lambermontstraat.
De partijen blijven op hun standpunt, geen
akkoord !

11 APRIL
De onderhandelingen CVP-BSP breken af.
De gewestvorming en « andere knelpunten » zijn er de oorzaak van.
12 APRIL
Formateur Tindemans richt zich voor verder onderhandelen tot PVV-PLP.
18 APRIL
In de late avonduren wordt door de onderhandelaars (CVP-PVV) voor een nieuwe regering beslist de federalisten in de
gesprekken te betrekken. De VU vaardigt
Van der Eist, Jorissen en Schiltz af.

5 JUNI
Perin stelt voor de regering alleen met het
RW te verruimen, zodat een gewone
meerderheid tot stand kan komen. Het RW
kan onmogelijk in een regering met de VU
en zonder het FDF. In de namiddag stuurt
Tindemans een laatste uitnodiging naar
de federalisten. Hij vraagt beslissende
besprekingen op basis van zijn « krachtlijnen », de verworvenheden van Steenokkerzeel, het anti-inflatieplan en een akkoord
over Brussel.

19 APRIL
Van gemeenschap tot gemeenschap wordt
in deze lentenacht op het kasteel van Ham
te Steenokkerzeel 23 u. lang gepalaverd
over een mogelijke regeringsvorming. Alle partijen, zonder BSP en KP, zitten er
rond de tafel Men spreekt van een historisch ogenblik in onze politieke geschiedenis.

7 JUNI
Israël heeft een nieuwe eerste-minister.
Golda Meir verdwijnt van het toneel. Een
in Palestina geboren en getogen Jood, uitzak Rabin (52) komt aan de macht.

20 APRIL
Zaterdagmorgen, 9 u. Op de begrenzing
van de 19 Brusselse gemeenten breekt
het gesprek af. Het FDF en de PSC zijn
de schuldigen van de gang van zaken.
Er is echter een Vlaams front tot stand
gekomen, wat zeer belangrijk is. Men
spreekt nu van « de periode vóór Steenokkerzeel, en de periode na Steenokkerzeel ».

8 JUNI
Perin (RW) is er in geslaagd zijn partij in
de regering te krijgen zonder VU en FDF.
Martens en Grootjans zwichten voor de
eisen van deze Luikse Waal. De ploeg
Tindemans is de gijzelaar geworden van
een handvol Walen.
Van der Eist zegt : « De VU zal deze regering bestrijden •>.

22 APRIL
Vandaag wordt de Hollands-Amerikaanse
suksesschrijver Jan de Hartog 60 jaar.
Hij woont nu in Tervuren In een NOSvraaggesprek zegt hij
« Wij moeten
Zuid-Nederland (Vlaanderen) dankbaar zi.i.n
omdat het kalm en rustig naar verruiming
en vernieuwing gaat en de waardevoile
zaken van ons gemeenschappelijk erfgoed
weet te bewaren voor totale en zinloze
ondergang. Wij Noord-Nederlanders zijn
beeldenstormers ».
25 APRIL
Formateur Tindemans legt vandaag de
laatste hand aan een minderheidskabinet
CVP-PVV. De bedoeling is zijn regering
achteraf uit te breiden. Met de BSP ? Met
de federalisten ? In alle geval moet hij
op zoek naar een tweederde meerderheid
om de gewestvorming te verwezenlijken.

WIJ 6

13 JUNi
Hugo Schiltz houdt in de Kamer een
meesterlijke rede waar de meerderheid
stilletjes bijzit. « Vlaanderen aanvaardt
het veto van Perin niet. Het is een belediging ».
18 JUNi

BIJ DE FOTO'S
BOVEN : Ex-minister Willy Glees lacht als hij tot man van het jaar door de parlementaire
joernalisten wordt uitgeroepen. Toen uitlekte, dat hij de FN 45,5 miljoen kado had gedaan
lachte hl} groen.
MIDDEN : in afwachting van soldaten- en studentenhulp
achtig de verzopen suikerbieten.

oogsten

de boeren

koorts-

ONDER : Defensieminister Vanden Boeynants duimt op de Mirage. De overgrote meerderheid der Belgen duimt niet en zegt : « Weff met het 30 miljarden-geschenk aan
Dassault I ».

Op zijn beurt trekt Wim Jorissen zwaar
van leer tegen het veto van Perin. Jorissen zegt : « De strijd voor de wedergeboorte van ons volk duurt nu bijna een
eeuw. Dat maakt ons tegen veel bestand».
21 JUNi
Het zomert nog niet, maar zomeren zal 't.
Achteraf bekeken zijn wij van een natte
reis thuisgekomen.
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JULI
Voor de tweede maal zwichten Tindemans,
Martens en Grootjans voor Perin die de
steun l<rijgt van PSC en PLP.
De regering wordt uitgebreid. Twee belangrijl<e fur»i<tles in beide taalgroepen
worden gekreëerd. Robert Vande Kerckhove wordt Vlaams minister voor Staatshervorming, Perin zijn Waalse tegenhanger. Nog vóór het reces moet een voorlopige gewestvorming, door hen voorbereid, door het parlement gestemd worden.

In land- en tuinbouw heerst onrust. In
Vlaanderen, zoals overal in Europa, komen
de boeren op straat en eisen (terecht)
loon naar werk. Onze landbouwspecialisten
senator Persijn en volksvertegenwoordiger Sels spreken 't allenkanten de boeren
toe en verduidelijken het VU-standpunt
dat ze ook op een perskonferentie bekend
maken.
Van de vakantie wordt door de regering
Tindemans misbruik gemaakt om de prijzen de hoogte in te jagen. De neutrale
. Weekberichten van de Kredietbank •
melden dat de regering Tindemans geen
ernstige anti-inflatiepolitiek voert.

I JULI
Op de IJzervlakte te Diksmuide komen opnieuw tienduizenden Vlamingen samen.
De Vlaamse eisen worden er nog eens
uitgebreid beklemtoond.

I I JULI
Vandaag viert Vlaanderen zijn nationale
feestdag. Vieren ? Ach nee I
In de Senaat begint het debat over de
voorlopige gewestvorming. Het is een
slecht ontwerp. De VU wijst het totaal af.
Het is een stap naar het federalisme met
drie...
Tussen 7 en 9 uur 's morgens worden aan
de uitgangen van het Brusselse Centraal
station door de VU duizenden pamfletten
uitgedeeld waarin een vrije dag geëist
wordt voor alle Vlaamse arbeiders en bedienden.
CYPRUS
Op het eiland Cprus breekt de oorlog los.
Twee NATO-landen staan er tegenover
mekaar. Makarios vlucht naar de VSA.
Griekenland trekt zich terug uit de NATO.
De toestand is verwarrend, op hetzelfde
ogenblik komt in Griekenland een nieuw
regime aan de macht. De VSA en de Sovjetunie weten niet goed wie zij moeten
steunen. Al bij al blijven Griekenland, Cyprus en Turkije belangrijke NAVO-steunpunten.

1 SEPTEMBER
Te Montreal in Kanada haalt Eddy Merckx
zijn derde regenboogtrui, fietsen op de
weg. Alle Belgen lopen met gezwollen
borst.
Ongeveer 30 miljard is het bedrag dat
minister Vanden Boeynants nodig heeft
voor de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Uit vijf tipes dient gekozen.
VdB heeft het voor de Franse Mirage, alhoewel dit vliegtuig nog niet vliegklaar is.
Heelwat mensen vragen zich af of de
nieuwe belastingen moeten dienen voor
de aankoop. Anderen stellen zich de vraag
of ons land wel gevechtsvliegtuigen nodig heeft...
14 SEPTEMBER
Het weekblad « Wij » begint een artikelenreeks waarin de geschiedenis van de
VU in de 17 Vlaamse arrondissementen
verhaald wordt. Bij voorbaat is geweten
dat deze verhalen graag gelezen stof is
voor allen, die met onze beweging simpatiseren.

7 AUGUSTUS
Op het Brusselse Muntplein loopt weer
Mallemunt, tot 11 september. Het moet
een revival betekenen van het Vlaamse
ontspanningsleven in Bruxelles. Hoofdstedelingen en duizenden in Brussel werkende Vlamingen beseffen weer dat Brussel hun stad is.
VSA
Het Nixon-lledje Is uitgezongen. In dramatische bewoordingen neemt de president afscheid van het Witte Huls. Men
looft de Amerikaanse demokratie omdat
zij een president aan de dijk kan zetten.
30 AUGUSTUS
Vandaag verschijnt het laatste nummer
van « De Vlaamse Elsevier •. Dit verdwijnen werpt een schril licht op de situatie van de dag- en weekbladpers. Het
is vooral de socialistische pers die het
moeilijk heeft. Ook ons eigen weekblad
ontsnapt niet aan deze moeilijkheden.

14 OKTOBER
De Bank van Brussel maakt bekend dat
zij aanzienlijke sommen verloren heeft.
De goegemeente kijkt angstvallig op in
deze finansieel slechte tijd.
Spaarideetjes mogen de eerste-minister
gestuurd worden. Volksvertegenwoordiger Luk Vansteenkiste heeft het vooral
op de werkloze PTT-komputers gemunt.
23 OKTOBER
De geheimzinnigheid rond de VdB-mirages
neemt toe. In een Hollands dagblad verschijnt het bericht dat na Nederlandse
parlementairen nu ook Belgische zouden
benaderd zijn met grote sommen geld
door Mirage-bouwer Dassault.

NOVEMBER

15 SEPTEMBER
Het politieke leven krijgt terug vorm. De
haastig genomen beslissing tot een voorlopige gewestraad moet nu in werkelijkheid worden omgezet. Er moeten gewestelijke ministerkomitees worden opgericht. Een nieuwe regeringsverruiming is
daartoe nodig. Laat Tindemans zich verder
chanteren door Perin ?
19 SEPTEMBER

AUGUSTUS

bij een ontvangst op zijn stadhuis de nadruk op de noodzaak van zelfbestuur voor
Vlaanderen.

Nu raakt bekend dat de CVP van haar
macht in de Nederlandse Kultuurraad misbruik heeft gemaakt op een ogenblik dat
het bureau niet voltallig was. Een VU-gezinde sekretaresse wordt gebroodroofd.
Het klimaat van vertrouwen dat tot nu
in de Kultuurraad heerste krijgt een flinke deuk.
21 SEPTEMBER
In alle VU-afdelingen is de mobilisatie begonnen voor het massaal VU-feest in het
Gentse Sportpaleis op 3 november.
26 SEPTEMBER
Op een perskonferentie maakt de VU haar
anti-inflatieplan bekend. Maanden daarna
zal « De Nieuwe » schrijven dat de VU
de enige partij is geweest met een globaal anti-inflatieplan.
Ook de regering pakt uit met een dergelijk plan. Tindemans en co menen dat de
inflatiekoorts over haar hoogtepunt heen
is.
Ondertussen gaat het indekscijfer met
1,76 punt de hoogte in. De hoogste stijging
ooit genoteerd.

OKTOBER

3 NOVEMBER
Meer dan zevenduizend VU-mensen komen
samen in het Gentse Sportpaleis om er
twintig jaar VU te vieren. Een feest zonder weerga. Een massaal vertrouwen in
de Vlaams-nationale leiders. De VU : een
partij om van te houden.
Studenten (gratis) en militairen (betaald)
worden ingezet om de landbouwers te
helpen bij het binnenhalen van de verregende oogst. Heelwat VU-afdelingen springen ook in. Iemand vraagt zich af waar
blijven die linksen nu die het altijd hebben over het front : studenten, arbeiders,
boeren ?
11 NOVEMBER
Naast de onvermijdelijke vaderlandslievende plechtigheden ook heelwat amnestie-manifestaties. In Kortrijk laat de burgemeester de rijkswachters op de betogers los. Zoals in de goeie ouwe tijd.
16 NOVEMBER
Volgens de BOB maken VU-militanten met
een offset-pers bommen. Die springtuigen worden dan ook gezocht bij nietsvermoedende VU-bloedjes in het Mechelse.
Te Gent aaat de derde V(rouwen)dag
door. De VU-vrouwen nemen er aktief aan
deel. Zij noemen de bijeenkomst « uniek
en onvergetelijk ».
Te Brussel houdt de BSPSB haar ideologisch kongres. Jos Van Eynde probeert
deze bijeenkomst in goede banen te houden met vaste hand. Hij dreigt met ontslag van jong socialisten als deze hun
protest aanhouden tegen de MPR-delegatie (Zaïre).
Nu blijkt dat Bell-big-boss Pepermans iets
te maken heeft met de RTT-zaak wordt
het proces Baudrin stilgelegd. Eerst moet
de zaak Pepermans onderzocht worden.
24 NOVEMBER

3 OKTOBER
Geruchten duiken op als zou Tindemans
zijn regering willen verruimen. Maar deels
omdat ze door Tindemans in de oppHJsitie
gedwongen is maar ook omdat zij met
gag-man Perin nooit weet, heeft de VU
nu zeer duidelijk voor de oppositie gekozen.
Deze week verschijnt Germain Baudrin
(RTT) voor zijn rechter. Dé vraag is echter of ook alle beschuldigden voor het gerecht zullen gedaagd worden.
10 OKTOBER
Bestendig formateur Tindemans is aan
zijn derde verruiming toe. Dewinter (PW)
en Vlamingenhater Van Aal (PSC) worden
de adjunkten van VdB. De voorlopige
slechte gewestvorming van Perin-Vande
Kerckhove wordt werkelijkheid.
Deze oplap-regering plaatst steeds en
meer stellingen voor de gevel van het
krakende gebouw België. Hoelang nog
blijft het overeind ?
9 OKTOBER

De Sovjet-autorltelten
waagden het niet de beroemde schrijver en Nobelprijs
Literatuur
Alexander Soltjenitsin, in de gevangenis of in een psichiatrische instelling te stoppen.
De auteur van « Ivan Denisovitsj » (1964), « Kankerpaviljoen », « De eerste Cirkel »,
« Goelach Archipel », e.a. aanklachten tegen het barbaarse stalinisme, werd uitgewezen.
Zlln vrouw en kinderen volgden hem enkele dagen later. Nu verslijten de linksen in
West-Europa Soltlenitsin voor een « agent van rechts ». Ze weten natuurlilk beter, hoe
het er In de Sovjet-koncentratiekampen
aan toegaat...

28 DECEMBER 1974

Verkiezingen in Groot-Brittanië. Wilson
haalt het, maar de Schotse nationalisten
klimmen van twee naar zeven Lagerhuiszetels. Ook de Welsh-men boeken (weliswaar niet zo schitterend) vooruitgang !
13 OKTOBER
Te Antwerpen zitten 1200 VU-kaderleden
aan de feestdls. In diverse tafelredes
wordt sukses en tegenslag van de VU belicht. Zelfs burgemeester Craeybecx legt

In het Vlaams-Brabantse stadje Halle komen tienduizenden Vlamingen samen en
marcheren urenlang om de meest dringende Vlaamse eisen te bekomen. Enkele CVP-mandatarissen zijn er ook, alhoewel zij in de voorafgaande week zowel
in Provincieraad, Kamer en Senaat nog
tegen dezelfde Vlaamse eisen stemden.
25 NOVEMBER
In de Kamer van Volksvertegenwoordigers
houdt VU-kamerlid Jaak Vandemeulebroucke een interpellatie. Onderwerp : de
Belgische wapenhandel. Van Elslande verklaart dat aan landen in oorlog geen wapens worden gestuurd. Met bewijzen in
de hand antwoordt Jaak dat de minister
zich deerlijk vergist. Wat zoveel is als...
hij liegt !
26 NOVEMBER
In Mechelen wordt de voorlopige Vlaamse
gewestraad geïnstalleerd, in Brussel deze
voor de agglomeratie Brussel en in Namen
de Waalse. De raden uitgedacht door
Vandekerckhove - Perin,
hebben
geen
politieke macht. Over de gewestvorming
zei Leo Tindemans : « Liever geen gewestvorining dan een slechte ! >. Tindemans was toen nog geen eerste-minister.
30 NOVEMBER
De abonnementenslag breekt los. Onder
de slogan • elk VU-kaderlid maakt een
nieuwe abonnee deze maand ! » zetten
zich weer honderden in. In de Top 20
dringen de dames zich op. Zodat de vraag
kan gesteld worden of 1975, het jaar van
de vrouw, ook het jaar van de « Wij »vrouw wordt ?
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JAAROVERZICHT

liJVs>
DECEMBER
1 DECEMBER
De
veertiendaagse
TAK-betoging
te
Schaarbeek kent een aantal incidenten.
Een FDF-militant rijdt met zijn wagen op
de betogers in.
De voortzetting van het Oostends VUkongres te Brussel voor vandaag voorzien
wordt naar 1 en februari 1975 verschoven.
Dan gaat het door in het Kultureel Centrum te Hasselt.
6-7 DECEMBER
De CVP houdt haar kongres. Tindemans
spreekt er over de ekonomische krisis.
De jong CVP heeft het over het absenteisme van haar mandatarissen en kaderleden. Eyskens, Houben en Seghers worden
gevierd nadat ze jaren terug zonder takt
aan de dijk werden gezet. Martens blijft
partijvoorzitter.
Bij de BSP is het ruzie tegen de sterren
op. De ex-ministers Claes, Simonet en
Cools, de drie musketiers, zijn al dan niet
gewild, betrokken in duistere zaken. Brieven met (al dan niet toegelaten] valse
handtekeningen handelen over miljoenen
van de staatskas. De vierde musketier,
Leburton, stuurt aan op een afrekening
onder de rode kameraden. Blijft Jos Van
Eynde partijvoorzitter tot wanneer de rook
is opgetrokken ?

ne inhoud (tonnemaat) veel te klein achtte. De slimmeriken van Openbare Werken
moeten nu bakzeil halen. Ook OW morst
met miljoenen...
SINDIKALE DISKRIMINATIE
De kleurpartijen keuren ondemokratisch
vakbondstatuut goed en sluiten daardoor
de onafhankelijke sindikaten (met zeer
veel leden) uit. CVP, BSP en PVV blijven
ondanks tijdelijke « scheiding » drie handen op één buik.
STEEDS DUURDER
Tijdens de laatste kabinetsraad van het
jaar 1974 — konklaaf... — staat de regering de verhoging van de telefoontarieven
van het tel. abonnementsgeld en van de
plaatsingskosten (van 1500 naar 4000 fr.)
toe. Leve de inflatie ! Leve de schaamteloosheid I De RTT die met honderden miljoenen gooide tijdens het Baudrin-tijdperk
melkt de gebruiker alsof er niets gebeurd
was.
OVERLIJDEN
Te Parijs overlijdt Hendrik Diels, komponist, dirigent en muziekkritikus van internationaal formaat, broer van de bekende
Vlaamse akteur en regisseur Joris Diels.
Hendrik Diels werd als zovele Vlamingen
zwaar door de repressie getroffen.
Overlijden op 93-jarige leeftijd van prof.
dr Frans Daels (zie In Memoriam elders
in dit blad).

9-10 DECEMBER

ITALIË

Te Parijs komen onder de hoede van Giscard d'Estaing de Europese premiers samen. Tindemans speelt er de rol van
« verzoener uit het kleine landje dat de
grote broers weer bij mekaar brengt ».
De vraag wordt gesteld hoe deze man de
Europese winkel wil schoon vegen als hij
de eigen warboel niet weet te ontwarren?

Aldo Moro vormt minderheidsregering
(kristen-demokraten en republikeinen) met
de steun van de socialistische partijen.

10 DECEMBER
Wat te vrezen was is waarheid geworden De werkloosheid neemt in Vlaanderen alarmerend snel toe. Grote bedrijven
in het Vlaamse land kennen zware moeilijkheden. Het anders zo voorzichtige
« Tijdschrift van de Nationale Bank »
neemt geen blad voor de mond. Meer dan
100.000 Vlaamse werklozen worden genoteerd Andere tienduizenden staan op
het punt het ook te worden .
15 DECEMBER
De regering is de ganse dag in konklaaf
om zich over de slechte financiële toestand te beraden Officieel heet het : het
anti-inflatieplan bijsturen...
Te Schaarbeek wordt bij de veertiendaagse TAK-betoging een open treffen tussen
Vlaamse en Frans-Brusselse militanten
vermeden. Het gaat er zeer rumoerig aan
toe Burgemeester Nols is een weinig inschikkelijk wat de loketten betreft. TAK :
« Het gaat niet om loketten, het gaat om
Vlaamse mensen ! ». Nieuwe akties zijn
aangekondigd
FLUOR
Burgemeester van Brugge Van Maele beveelt de sluiting van de milieubedrelgende
Bayer-Richman-fabriek. Enkele dagen later
vaardigt het ministerie van Arbeid sito
presto een koninklijk besluit uit, waardoor
de fabriek haar werk kan hervatten. Ca
600 bewoners van de door fluor-bevuiling
getroffen wijken betogen tegen de hervatting van de Bayer-aktiviteiten.
VERBODEN TE DENKEN
De Waalse minister van Openbare Werken
schorst ingenieur André Mertens (VUkandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Groot-Brugge en bekend promotor van Zeebrugge's uitbouw en het zgn.
Borms-kanaal) daar deze zonder toelating
zijn mening over de havenproblematiek in
een tv-intervieuw uitsprak. Ir. Mertens
werd door de feiten in het gelijk gesteld
toen hij tijdig waarschuwde tegen de verkeerde inplanting van een nieuwe zeesluis
te Zeebrugge, waarbij hij ook de voorzie-
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TOPKONFERENTIE
Breznjev (later op de maand wordt gemeld dat hij zwaar ziek is) en Giscard
sluiten te Parijs een vijfjaren-handelsakkoord af : Rusland levert Siberisch aardgas, en bezorgt veel werk aan de Franse
arbeiders (technische en technologische
bestellingen).
KONGRES BRUSSELSE VLAMINGEN
Op initiatief van enkele Brusselse Vlaamse verenigingen wordt een Kongres van
de Brusselse Vlamingen voorbereid, dat
op 26 april a.s. zou doorgaan. De VU waarschuwt voor afzondering • aleen door verbonden te blijven met Vlaanderen kunnen
de Brusselse Vlamingen een sterke onderhandelingspositie innemen.
CVP-DIKTATUUR
De CVP volhardt in de boosheid in de Kul.
tuurraad : de personeelsleden moeten politieke kleur bekennen, de bokken moeten
van de schapen gescheiden worden. Een
hoger ambtenaar (PVV-strekking) die geen
onbetaald verlof kon krijgen na zijn benoeming tot hoogleraar aan de VUB neemt
na een incident met de griffier (CVPkreatuur) ontslag. De geest bij het personeel van de KR is nu volkomen verpest.
NATO EN MARTINIQUE
Jaarlijkse NATO-raad te Brussel legt de
klemtoon op ekonomische problemen. Het
beraad Ford-Giscard op Martinique mondt
uit in een oproep tot een wereldkonferentie voor de energie, waaraan zowel de producenten als de verbruikers zullen deelnemen.
VICE-PRESIDENT ROCKEFELLER
Na maandenlange vertraging bekrachtigt
het Amerikaans parlement Rockefellers
benoeming door president Ford tot vicepresident. Behalve binnenlande bevoegdheden zal Rockefeller ook een vinger in
de pap krijgen voor de buitenlandse politiek . hij wordt immers voorzitter van de
nationale
veiligheidsraad.
Onthullingen
over de CIA brengen deze contra-spionageorganisatie in het gedrang.
Oud-president Nixon spant geding in tegen
het Kongres, dat de door Nixon achtergelaten geluidsbandjes niet wil lossen. De
ex-president eist de bandjes op, op grond
van zijn « individuele rechten ».

BIJ DE FOTO'S
BOVEN : Tindemans en zijn gele en blauwe spitsbroeders
regering uit. Leo Anders wordt nu Leo de Gedoogde.

broeden

een

minderheids-

MIDDEN : Brasser tekent Halle 24 november 1974.
ONDER : De Nationale (Leeuwe) Bevlaggingsaktie
Orde van de Vlaamse Leeuw 1974.

verleende

aan Gaston Durnez de

BESTAND EN BOMMEN
De IRA kondigt een kerst- en nieuwjaarsbestand af, maar laat eerst te Londen een
zware bom ontploffen in een van de grootste warenhuizen, gelukkig zonder slachtoffers. Ook in Jeruzalem duurt de bomterreur voort. In Baskenland worden twee
Guardia Civil door de ETA neergeschoten.
KEERPUNT ?
De verklaringen van Vorster (Zuid-Afrika)
en Smith (Rhodesië) laten veranderingen
doorschemeren wat de inspraak van de
zwarte bevolking betreft. Of daarmee een
einde komt aan de apartheid en aan de
politieke onmondigheid is nog niet duidelijk. Wellicht komt er slechts een beperkte ontvoogding Pretoria overweegt ontslag
uit de UNO.
MAURITS VAN LIEDEKERKE

ZIJ VERLIETEN ONS IN 1974
Maurits De Keyser (Ichtegem).
Fons Van der Burcht (Erembodegem).
Joris De Groeve (Niel bij As).
Clem Colemont {Nieuwerkerken-St'/Truiden).
Henri Terryn (Oostende).
Jan Blanpain (Oostende).
Frans Termote (Oostende).
Hendrik Ballet (Antwerpen).
Lieven Kalingart (Merksem).
Pieter Luckx Buckinx (Lommei).
Albert Bigarré (Halle).
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W e h e b b e n w e e r t w e e a b o n n e m e n t e n w e r v e r s , die een u i t d a g i n g t o t z i c h
z e l f h e b b e n g e r i c h t . V o l g e n d e w e r v e r s h e b b e n een v e r b i n t e n i s aangegaan
4 0 r e s p e k t i e v e l i j k 2 5 a b o n n e m e n t e n o p « W i j » t e w e r v e n : V U - a r r . voorz i t t e r Roger V A N R A N S T (St-Niklaas) en Jaak G A B R I E L S u i t Bree.

HEBBEN

UW

ADRES

NODIG

Volgende personen stortten 450 fr. op onze
postrekening voor een abonnement op « Wij »
doch vergaten hun adres op te geven. We verzoeken hen vriendelijk doch dringend, ons hun
naam en adres te willen opgeven, zodat ze het

W I E VOLGT ?

blad reeds nu kunnen ontvangen :
— Albert GOOSSENS

WERF NU EEN
NIEUWE ABONNEE!

Petrus SABO

—

Dirk TERMOTE

— M. VERGAELEN

!^•ft•JSSï*'•^ ^ 1

Eugeen Franco, Oostende

747

Mia Geens, Kapelle-op-den-Bos

708

Karel Rigo, Gent

390

_

Lieve Jaspers, Hombeek

336

Nikole Van der Donkt, Bertem
Jaklien De Kaster, Ledeberg
Miei Van Langendonck,
St-Katelijne-Waver

180
180

8

Marcel Scheys, Lubbeek

159

9

Jan Caudron, Aalst
Jaak Gabriels, Bree

156
156

12

Noël Lecompte, Wervik

120

11

Georgette Martens-De Kegel, Ninove

123

13

Wim Jorlssen, Mechelen

108

14

Ferre De Beuckelaer, Kontich
Frans Van Dessel, Nijlen

96
96

16

Joris Depré, Tervuren

84
84

ZO MEENT DE VOORZITTER V A N HET PARTIJBESTUUR.

^ 77;. ''^^^r. ..^ '^'J:
.^^^J

—

Damien Van Haverbeke, Oostkamp
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18

Jan Roux, Genk

19

Vic De Winne, Diibeek
Jo Belmans, Geel
Herman De Kegel, PoUare
Julia Huyck, Londerzeel
Jozef Labaere, Kortrijk
Cis Nauwelaerts, Duffel

20

180

78
72
60
60
60
60
60
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ANTWERPEN
AANDACHT !
SPECIAAL NUMMER VAN « WIJ »
Op 18 januari 1975 verschijnt een tweemaal zo dik « Wij »•
nummer naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van ons
weei<blad.
Dit jubileumnummer van « Wij » is een uitermate geschikt
nummer voor de propaganda. Afdelingen die een aantal ex.
van dit 48 biz. tellende nummer wensen aan te kopen gelieven
zo spoedig mogelijk het VU-sekretariaat, Volderstraat 71, 1000
Brussel, tel. 02/ 512.51.60 te verwittigen. Dit ideale kolportagenummer kost hen 3 fr. per exemplaar (bij zelf-afhaling :
2,50 fr.).
Afdelingen : bestelt nu uw jubileum-weekblad !

VUJO-NATIONAAL
NEEN AAN DE 30 MIUARD VOOR
GEVECHTSVLIEGTUIGEN
Nationale betoging op zondag 12
januari 1975 te Brussel. VUJO
komt samen aan de Anderlechtsepoort (200 m van Zuidstation op
Zuidlaan) te 14 u.
ANTWERPEN (Arr.)
DEELNEMING
Arr. bestuur en raad betuigen
hierbij hun diep medevoelen aan
hun kollege en burgemeester
(Broechem) Juul De Cuyper, bij
het overlijden van zijn zuster mevrouw M. De Cuyper. Dezelfde
blijken van innige deelneming aan
mevr. en arr. sekr. Wim Claessens, bij het overlijden van hun
beminde moeder en schoonmoeder mevr. wed. Leijs-Smits.
VVM
Het VVM-bestuur wenst al de
mandatarissen een zalig kerstfeest en een vreugdevol 1975.
Mogen wij na deze feestdagen
opnieuw met nieuwe geestdrift
aan het werk gaan ter uitbouw
van ons mandaat ten dienste van
het Vlaamse volk. Wellicht zullen
wij u de juiste data kunnen mededelen van de kursussen « Voorbereiding
gemeenteraadsverkiezingen -. Initiatieven of suggesties gelieve u te laten kennen
aan VVM-voorz. Hugo Andries,
Turnhoutsebaan 116, 2200 Borgerhout, tel. 36.59.67.
VVM-bestuur en leden delen
mede in de rouw die onze vriend
Juul De Cuyper, burgemeester te
Broechem, treft bij het overlijden
van zijn zuster. We weten Juul dat
dit afsterven u een harde slag is:
we voelen dit verlies met u mede : weze het medeleven van zo
talrijke kollega's-mandatarissen u
een steun in deze beproefde dagen.
GEBOORTE
In het gezin van de nationale
voorzitter van de VUJO werd een
tweede zoontje geboren : Roel.
Wij feliciteren Hugo Coveliers en
zijn echtgenote.
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.
NIEUWJAARSWENSEN
Het bestuur der afdeling wenst
alle leden, simpatisanten, abonnees op «Wij», 'n gelukkig nieuwjaar. Een graad warmte minder en
een truitje meer, zullen in 1975
het geluk niet in de weg staan.
VUJO-NATIONAAL
Wij nemen deel aan de « Trietseling » tegen het Duwvaartkanaal
op zaterdag 4 januri. 70.000 handtekeningen tegen het Duwvaartkanaal worden door 700 fietsers
eigenwielig aan de heer Poma,
staatssekretaris voor Leefmilieu,
bezorgd. Speciale fietsentrein vertrekt vanuit Kapellen, Luchtbal,
Antwerpen-Oost, Berchem en Hove. Enkelingskaart : 150 fr., familiekaart : 300 fr. Inschr. bij Eddy
Gaublomme, Bist 35 te 2610 Wilrijk, tel. 031/27 52.41.
BOECHOUT-VREMDE
AVVS
Afgevaardigde-verantwoordelijke

nrij lo

voor AVVS (Agemeen Verbond
Vlaamse Sindikaten] : Peeters A.,
Kapeleveldstr. 51, 2530 Boechout,
tel. 55.36.44 (na 18 u.).
BORGERHOUT
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 : Marie-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.
EVELYNE EN STAF GYSEN
Van 11 tot en met 20 januari
heeft te Borgerhout, in de gemeentelijke feestzaal, Turnhoutsebaan 92, een tentoonstelling
plaats van de werken van kunstschilder Eveline Gysen en beeldhouwer Staf Gysen.
Eveline Gysen volgde lessen
aan de gemeentelijke kunstakademie van Berchem en studeerde
daarna nog verder bij Staf Van
Elzen. Slechts op rijpere leeftijd
kwam zij tot tentoonstellen o.a.
individueel en in groepsverband
te Berchem en te Antwerpen. De
eerste belangstelling tot de kunst
werd haar echter bijgebracht door
haar vader beeldhouwer en kunstschilder Staf Gysen, welke thans
eveneens een aantal van zijn werken voorstelt.
Beide kunstenaars brengen een
zeer rijke tentoonstelling van hun
recente werken. Eveline Gysen
met olieverfschilderijen, akwarellen en tekeningen in verschillende genres o.a. landschappen,
bloemstukken en figuren. Staf
Gysen toont beeldhouwwerk in
hout en ook tekeningen.
Vrij toegangelijk alle dagen van
10 tot 18 u. (vrijdag gesloten).
BRASSCHAAT
PERMANENT DIENSTBETOON
U kunt altijd terecht bij onze KOOleden als u dringende problemen
te bespreken hebt. Roger Vanthillo,
Martouginlei
144, tel.
51.64.02 ; Gert De Buysscher-VanOpstal, Hoogboomsestwg 79, tel.
51.61.61.
BROECHEM
IN MEMORIAM
Onze wensen voor een spoedige genezing van vorige week, gericht aan mevr. M. De Cuyper,
hebben haar niet meer bereikt.
Vorige zaterdag, 21 december,
vergezelden vele Broechemenaren
en talrijke vrienden « Tilleke »
naar haar laatste rustplaats. VUafdeling en bestuur Broechem
bieden hierbij hun diep medevoelen aan aan hun kollega en burge-

meester Juul De Cuyper, en betuigen hem hun innige deelneming,
bij dit veel te vroege afscheid
van zijn geliefde zuster.
EKEREN
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.

DECEMBER
31. Edegem : Oudejaarsavond in Drie Eiken. Feestmaaltijd
beperkt tot 40 personen, inschr. vóór 27 december.
JANUARI

6.
9.

KONTICH
NIEUWJAARSWENSEN
De mandatarissen en het bestuur wensen alle leden en abonnenten een voorspoedig jaar, de
nieuwe leden heten zij hartelijk
welkom en verder rekenen zij in
1975 op eenzelfde kameraadschappelijke samenwerking.

9.
13.
17.

HULP AAN DE BOEREN

10.

Onze afdeling staat reeds maanden in kontakt met verschillende
boerenorganisaties in het Kontichse. Verschillende malen werd er
reeds hulp verleend. Op zaterdag
14 december evenwel was er
groot alarm en waren ruim 20 man
present bij boer Kerrebroeck, om
onder zeer ongunstige weersomstandigheden nog te redden wat
nog te redden viel. Voor het gulle onthaal achteraf willen wij de
familie Kerrebroeck toch hartelijk
danken. Profisiat aan de ganse
ploeg vrijwilligers en ook dank
aan de afdelingen Hemiksem en
Edegem, die onze oproep in de
arr. raad beantwoordden en mee
kwamen helpen.
NAGEKOMEN BERICHT
Een nieuw telefoontje meldde
ons dat die vriendelijke boer Kerrebroeck zijn arm brak. Daarom
staken wij op zondag 22 december
onze handen opnieuw en nog eens
extra uit de mouwen.
AMNESTIE (PAPIERSLAG)
Oude kranten en tijdschriften
kunt u steeds kwijt bij Alois Verbist,
Nachtegaalstr.
68,
tel.
57.05.52. Intussen dankt Alois Verbist langs deze weg alle vrienden
die reeds hebben bijgedragen tot
het weilukken van zijn papierslag
ten bate van zijn amnestiewerking. MERKSEM
WENSEN
Mandatarissen en afdelingsbestuur wensen, via deze weg, alle
leden
en
simpatisanten-lezers,
veel geluk en voorspoed voor het
nieuwe jaar, maar hopen vooral
dat u van een goede gezondheid,
uw grootste rijkdom, zou mogen
genieten.
SPAARKAS TUL
De e.v. maandelijkse algemene
vergadering gaat door op dinsdag
7 januari te 20 u. 30 in Vlaams
Huis Tijl. Nieuwe leden-spaarders
zijn steeds van harte welkom. Er
zijn nog wel enkele vakjes vrij.
DIENSTBETOON
Elke 1ste woensdag, 2de dinsdag, 3de woensdag en 4de donderdag van de maand in Vlaams Huis
Tijl, Bredabaan 298, vanaf 20 u. 30,
zodat dus praktisch elke week
steeds iemand te bereiken is.
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, 014/31.20.72 of
Paul Van Grieken, Varenstr. 20,
Mol-Wezel, 014/31.36.30.
VUJO
Zeer binnenkort wordt gestart
met een VUJO-kern. Alle jongeren die hiervoor belangstelling
heben kunnen kontakt opnemen
met Paul Van Grieken, VarBnstr.
20, Mol-Wezel, 014/31.36.30.
MORTSEL
DEELNEMING
VU-afdeling en bestuur betuigen
hun blijken van deelneming, bij

Dessel : Arr. bestuur bij prov. raadslid H. Draulans.
Borgerhout : Worstenbroodavond om 20 u. 30 In de
« Nieuwe Carnot ».
Merksem : «Driekoningenfeest » ingericht door VUVrouwen om 15 u. in lok. Tijl, Bredabaan 298.
Antwerpen (arr.) : arr. bestuursvergadering i.p.v. 30-12.
Borgerhout : VUJO. « Dia-avond-Amnestie-Hongerstaking » om 20 u. in Trefpunt, Turnhoutsebaan 28, Deurne.
Westerio : Arr. raad in bovenzaal Torenhof.
Turnhout : Afdelingsbestuur in de Warande.
Deurne : Arr. raad om 20 u. 30 in lok. Trefpunt, Turnhoutsebaan 28 (i.p.v. 10-1-75)..

18.
18.

Mol : Afdelingsbal om 20 u. 30 In het Milo-Heem te MolMillegem. Orkest : Gene Curtis.
Borgerhout : Afdelingsbal om 20 u. 30 in zaal Pax, Sterlingstr. 80. Orkest : The Spiders. Inkom : 60 fr.
Kontich : Ledenfeest om 20 u. 30 in zaal Alcazar. Inschr.
bij bestuursleden of zaal Alcazar.

het overlijden van mevr. wed.
Leys-Smits, moeder en schoonmoeder van mevr. en Wim Claessens.
NIJLEN
DIENSTBETOON
1ste zaterdag : schepen Kegefaers, van 10 tot 11 u.
2de zaterdag : burgemeester
Van Dessel, van 10 tot 11 u.
3de zaterdag . raadslid Caethoven, van 10 tot 11 u.
4de zaterdag : Herman Cools,
van 10 tot 11 u. en mevr. Walraeven, KOO, van 11 tot 12 u.
5de zaterdag : raadslid Van Tendeloo Achiel, van 10 tot 11 u.
RANST
ADRESWIJZIGING SEKRETARIAAT
Wegens verhuis wisselt mevr.
Gerda De Nys-Leysen haar funktie met deze van propaganda, die
thans wordt waargenomen door
Willy Eeckhout.
Vanaf 1 januari 1975 is het VUsekretariaat gevestigd : Valken-

laan 24, Ranst (Doggenhoutvelden), tel. 85.58.18.
Intussen wensen we Gerda het
beste toe in haar nieuwe woonst,
Leliëlaan,
11, Broechem, tel.
85.60.12.

Te huur gevraagd : perceel grond
met of zonder gebouwen, omstreken Leuven of Mechelen, langs
drukke verbindingsweg. Inl. « Karavancentrum », Borsbeek, Frans
Beirenslaan 278, tel. 031/21.98.t5.

ST-JOB-IN-'T-GOOR
WENSEN
VU-afdeling en bestuur verheugen zich samen met hun voorzitter en mevr. Miei Pierlé-De Clercq
bij de blijde geboorte van kleine
An in het jonge gezin Luc PierléMansvelt. Proficiat aan de jonge
moeder en de gelukkige vader.
Even zoveel aan de verheugde
grootouders.

MERKSEM
KOMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND
Vakante plaatsen en aanleggen van een werfreserve voor de
duur van twee jaar :
— GEGRADUEERDE VERPLEEGSTER of VERPLEGER
— GEREVETEERDE VERPLEEGSTER of VERPLEGER
— VERPLEEGASSISTENT(E)
— KINDERVERZORGSTER
— GASTHUISHELPSTER
Aanvragen dienen uiterlijk op 6 januari 1975 ingediend.
Nadere inlichtingen te bekomen op het personeelsbureau van
de KOO, Jaak De Boeckstraat 3-11, 2060 Merksem.

STAD DIEST

Een betrekking. in vast verband, van REDDER bij het gemeen.
tebestuur van Diest, is vakant.
Inlichtingen en voorwaarden zijn te verkrijgen in het stadssekretariaat.
Uiterlijke datum van indiening der kandidaturen : 15 januari
-975.
Namens het Schepenkollege :
De Sekretaris,
R. TIMMERMANS

De Burgemeester,
G. GLUCKERS

28 DECEMBER 1974

wu ifi De voLKSurii€
DKHSCBCCOOn
Volksvert. A. DE BEUL
ANTWERPEN :
VU-sekretariaat,
Stad-Antwerpen, W e t s t r .
12, tel. 36.84.65
Elke
maandag van 16 t o t 19 u.
K O N T I C H : « Alcazar », Mechelsestwg 2 2 ,
tel. 5 7 . 1 3 . 5 2 .
1ste en 3de donderdag van 19 t o t 2 0 u.
B O O M : Onthaal-centrum c Nelc », A n t v^erpsestr. 3 7 8 , t e l . 8 8 . 0 5 . 0 3 .
1ste en 3de donderdag van 2 0 t o t 21 u.

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

Sen. H. DE BRUYNE
WIJNEGEM : « Vleminckhof

(tel.

», M a r k t p l e i n 8

53.89.26).

1ste en 3de maandag van 1 9 t o t 2 0 u.
BURCHT : ten huize van dhr Edw. Lammens,
K. A l b e r t s t r . 6 2 , t e l . 5 2 . 7 7 . 4 5 .
Elke 3de dinsdag van 2 0 t o t 2 1 u.

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

K A L M T H O U T : t e n huize van dhr Jtf Bofmans, Korte Heuvelstr. 3 5 , t e l . 6 6 . 7 4 . 5 9 .
2de en 4de donderdag van 2 1 t o t 2 2 u.
SCHOTEN : café . T i i l », Verbertstraat.
1ste en 3de donderdag van 2 0 t o t 2 1 u.

VOSSELAAR van 1 9 u 3 0 t o t 2 0 u : De Zwaan,
Kerkplein.
GEEL van 21 u t o t 2 1 u 3 0 : Hotel Sportwarande. M a r k t .

Volksvert. Jo BELMANS

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

Senator W. JORISSEN

Elke maandag
GEEL van 1 7 u t o t 1 9 u : Possonsdries 7.
Eerste dinsdag van de maand
V O R S T - K E M P E N van 1 9 u 3 0 t o t 2 0 u : De 4
wegen. K l e i n V o r s t .
VEERLE van 2 0 u l 5 t o t 2 0 u 4 5 : De W i j n gaard, D o r p .
R A M S E L van 21 u t o t 2 1 u 3 0 : De Pereboom,
Vosdonken.
H U L S H O U T van 2 1 u 4 5 t o t 2 2 u l 5 : Duivenlokaal, Grote steenweg 1 3 5 .
Tweede dinsdag van de maand
KASTERLEE van 1 9 u 3 0 t o t 2 0 u : Breugelhof,
Geelsebaan.
W E C H E L D E R Z A N D E van 2 0 u l 5 t o t 2 0 u 4 5 :
De Keyzer, D o r p .
H E R E N T A L S van 2 1 u t o t 2 1 u 3 0 : Kempenland, Statieplein.
H E R E N T H O U T van 2 1 u 4 5 t o t 2 2 u l 5 : De
nieuwe K r o o n , M a r k t .
Derde dinsdag van de maand
M E E R van 1 9 u 3 0 t o t 2 0 u : Heidegalm, Hoogstraatsebaan.
RIJKEVORSEL
van 2 0 u 1 5
Parochiecentrum, Dorp.
BEERSE van 2 1 u t o t 2 1 u 3 0 : ' t W i t t e Paard,
Vredestraat.
O U D T U R N H O U T van 2 1 u 4 5 t o t 2 2 u 1 5 :
Brouwershuis, Dorp.
Vierde dinsdag van de maand
W E S T E R L O van 19Pi30 t o t 2 0 u : V o l k s l u s t ,
Tongerlo-Dorp.
A R E N D O N K van 2 0 u l 5 t o t 2 0 u 4 5 : « V r i j heid I , V r i j h e i d 9 2 .
M O L van 21 u t o t 2 1 u 3 0 : De V a l k , Hoek
Corbiestraat R o n d p l e i n .
M E E R H O U T van 2 1 u 4 5 t o t 2 2 u l 5 : « W e versberg », Weversberg 4 1 .

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

:

Bij

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

M E E R H O U T van 1 9 u 1 5 t o t 1 9 u 4 5 : W a t e r molen, Molenpad 8.
E I N D H O U T van 2 0 u t o t 2 0 u 3 0 : Binnemans. D o r p .
VEERLE van 2 0 u 4 5 t o t 2 1 u i 5 : De W i j n gaard, Dorp 7 4 .
Derde donderdag van de maand
DESSEL van 1 9 u 1 5 t o t 1 9 u 4 5 : Bij de Koerel, Meistraat.
T U R N H O U T van 2 0 u t o t 2 0 u 3 0 : A m i c i t i a ,
Grote M a r k t 2 4 .
VOSSELAAR van 2 0 u 4 5 t o t 21 u i 5 : De
Ster, Reieinde.
Vierde donderdag van de maand
KASTERLEE van 1 9 u 1 5 t o t 1 9 u 4 5 : De
Druif, M a r k t .
O L E N van 2 0 u t o t 2 0 u 3 0 : In de oude Pot.
W E S T E R L O van 2 0 u 4 5 t o t 2 1 u i 5 : Weekend, O o s t e r w i j k .

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

Eerste en derde maandag :
O - L - V R O U W W A V E R van 2 0 u 3 0 t o t 21 u :
Waverveldeken 1 0 .
Tweede en vierde maandag
M E C H E L E N ( N o o r d ) van 2 0 u 1 5 t o t 2 0 u 4 5 :
Galgestraat 1 0 6 .
W A L E M van 21 u t o t 2 1 u 3 0 -. Oude Baan 6 6 .
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BRABANT

JANUARI
DIEST (Kant.)
WENSEN
De besturen van alle afdelingen
in het kant. Diest wensen aan
alle vrienden en simpatisanten
een vreugdevol kerstfeest en een
voorspoedig nieuwjaar 1975. Bovendien drukken wij de wens uit
dat bij het einde van het jaar van
de rechtvaardigheid en bij het begin van het jaar van de verzoening
eindelijk amnestie zou verleend
worden aan al diegenen, die na
de grijze oorlogsperiode veroordeeld werden om hun « Vlamina
zijn ». Zonder het leed van de
duizenden oorlogsslachtoffers te
willen vergeten kunnen wij niet
aanvaarden dat nu dertig jaar later nog steeds honderden Vlamingen moeten lijden onder de gevolgen van een duidelijke antiVlaamse repressie, waardoor vele
onschuldigen werden veroordeeld.
Aan de andere partijen vragen wij
de amnestie-eis van het Vlaamse
volk te steunen en vooral doen
wij een oproep tot de CVP, om
haar belofte inzake amnestie (zie
wetsvoorstel De Backer) nu na
te komen.

JONGERENWERKING
Een vernieuwde VUJO-werking
Is in het arr. Leuven gestart. Vanuit kant. Diest zullen wij hier aan
meewerken in de mate van het
mogelijke. Via deze weg doen wij
een oproep tot alle jonge VUvrienden om in hun kring andere
jongeren op te sporen teneinde
heri tot de VU te brengen. Al diegenen, die willen meewerken aan
onze aktie VUJO worden verzocht
kontakt te nemen met Rob Verheyden, Reppelsebaan 9 te Molenstede.
ONZE GEMEENTEMANDATARISSEN
In ons kanton beschikken wij
op dit ogenblik over vier gemeentemandatarissen, die
werkelijk
niets onverlet laten om hun taak
uitstekend te vervullen. Graag geven wij hier ter informatie hun
adressen ; schepen Dirk Van de
Weyer, Langenberg 30, Molenstede ; raadslid Van Compel, Eikelenbergstr. 25, Molenstede ; schepen Marcel Cemoets, Vesting
Noord, Scherpenheuvel ; raadslid
Renaat Rijnders, Bloemenl. 21,
niest. Deze mensen zijn steeds

VLAAMS NATIONALE STUDENTENUNIE LEUVEN
In een kollegezaal van « De Valk » aan de Tiensestraat te
Leuven zijn we op dinsdagavond 17 december met een 40-tal
studenten samengekomen om een nieuwe VNSU-werking op
het getouw te zetten. De mensen van TAK waren te gast en
bezorgden « logistieke steun » I
Studeer je te Leuven ? Neem kontakt met de VNSU. Je kan
er een simpatieke groep jongeren ontmoeten voor het het
komende werkjaar ; VNSU wordt in het spoor van de voorgaande generaties een vormings- en aktlegroep rond het
vr>ii'<«nation»lisme.
Indien je dit strookje terugstuurt word je ingelicht over de
kornenae aktiviteiten.
Terugzenden aan Willy Kuijpers, Swertmolenstr. 23 te 3020
Herent.
Naam :
Voornaam :
Thuisadres :
Kotadres te Leuven :
Fakulteit :
Jaar =
verlangt verdere inlichtingen over VNSU-werking Leuven.
Datum :

28 DECEMBER 1974

Handtekening :

ter beschikking van allen, die het
wensen.
INSPRAAK
Sommige mensen hebben wel
eens kritiek, ook op de VU, waartoe zij nochtans jiehoren. Soms
komt die kritiek van mensen, die
daarom niet altijd bereid zijn een
oplossing te vinden voor volgens
hen bestaande wantoestanden.
Vaak ook echter gaat het om opbouwende kritiek. Deze mensen
weten dikwijls niet waar naartoe
met hun ideeën. Mogen wij hen
vriendelijk vragen niet te aarzelen
kontakt te nemen met de afdelingsbesturen. Indien dat niet mogelijk is kan men steeds terecht
bij de kant. verantw. : Willy Somers, Klappijstr. 55, Molenstede,
tel. 013/33.26.69. Het is onze bedoeling, samen met leden en simpatisanten te streven naar de
meest doeltreffende VU-werking
in het kanton.
ABONNEMENTENSLAG
Op dit ogenblik wordt op nationaal vlak flink gestreden in de
abonnementenslag. Ondanks ons
flink werk stonden wij nog nooit
in de top 20. Daar moeten wij nu
maar eens vlug wat aan gaan veranderen. Allen, die het goed menen met de abonnementenslag
gaan nu aan het werk. Wanneer
wij zouden zeggen, dat alle bestaande abonnees een nieuwe
maken, dan kan men dat een utopie noemen, maar het is elders
ooit nog gebeurd. In ieder geval
moeten we voorop stellen dat alle
kaderleden dit jaar nog een abonnement op « Wij » bijmaken. Dat
kan zeker, mits een heel klein
beetje goede wil I Ons geschenk
aan de twintigjarige partij komt
er, daar kennen we onze mensen
te goed voor.
GANSHOREN-KOEKELBERG
NIEUWE AFDELING
Op 29 november 1974 was het
zover. In de tot dusver zonder VUwerking door het leven gaande
gemeenten Ganshoren en Koekelberg waren voldoende koppen bij
elkaar gestoken geworden om een
een afdeling uit te bouwen. Op
die vrijdag, onder de statutairkontrolerende ogen van arr. sekr.
Marcel Dominet, aggl. voorz. Els
Grootaers en aggl. verantw. Wim
Van der Eist, werd een bestuur
gekozen. Sen. Lode Claes en

1.

6.
6.
8.
11.
11.
17.
19.

20.

Leuven : Het arr. bestuur van Leuven wenst alle VUmilitanten en simpatizanten en alle « Wij »-lezers een
vreugdevol einde van het jaar het allerbeste voor 1975.
St-Kwintens-Lennik : Wafelbak om 17 u. in lok. « In de
verzekering tegen de grote dorst » (tegenover kerk te
Eizeringen).
Leuven : Vergadering arr. bestuur.
Leuven : Arr. bestuur.
Heverlee : Afdelingsbal.
Rotselaar-Heikant : Afdelingsbal, Parochiezaal, 20 u. 30.
Rotselaar : Afdelingsbal.
Leuven : Vergadering agglom. Leuven.
Grimbergen-Strombeek-Beigem-Humbeek : TAK-informatie-avond met voordracht door Piet De Pauw. Ingang 30
fr. Dit is een initiatief van de VUJO.
Leuven : Arr. bestuur.

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 ! ! !
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.

volksvert. Vic Anciaux spraken
over de taken van de VU in het
Brusselse. De
burenafdelingen
van Jette en St-Agatha-Berchem
hadden afgevaardigden gestuurd
om de nieuwkomer-afdeling met
raad en daad te helpen. J. Verlooy, van de Kultuurkommissle,
had zich ten andere zeer ingezet
om de start in Ganshoren mogelijk te maken.
Het bestuur ziet er uit als volgt:
voorz. Vik Van Aelst, sekr. Luk
Vandezande, penningm. Rudi Heene, prop. Jean-Marle Braet, org.
>" " Meyers, bestuurslid Maurits
Praet.

Vlamingen van Ganshoren en
Koekelberg, die zich willen inzetten, kunnen zich wenden tot Vik
van Aelst, Wereldtentoonstellingslaan 47, 1080 Ganshoren (tel. :
428.36.67) of tot Luk Vandezande,
Jules Besmestr. 110, 1080 Koekelberg (tel. 425.56.22).

JETTE
DIENSTBETOON
Aggl. en gemeenteraadslid Jan
De Berlangeer is elke zaterdag
van 10 tot 12 u. te bereiken in
het dienstbetoonkantoor, Jetsestwg 548.
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In 1949 — bij de eerste schuchtere poging tot Vlaamse frontvorming — i<on er in arr. Hasselt
geen lijst ingediend worden. Dit
gebeurde wel in Tongeren-Maaseik : er werden 3.649 stemmen
behaald, hetzij 3 %.
In 1954 kenden we ook in Limburg
het verbond van Vlaams-nationalisten, middenstanders en Boerenfronters. Dit kartel kende in
sommige kantons een opmerkelijk
sukses, zodat er drie provincieraadsleden gekozen werden, de
populaire dokter Laurent Duchateau in Bilzen (méér dan 20 % ) ,
Gobert van Tessenderio in kanton
Beringen [haast 15 % met een
modeliijst waarop naast Gobert
voorkwamen burgemeester Oeyen
van Leopoldsburg, burgemeester
dr. Elens van Koersel en molenaar Schraepen van Beverio
Voor de Kamer werden 7.492
stemmen behaald of 6,7 %, voor
de Senaat 7.020.
Bij de daaropvolgende oprichting
van de Volksunie, in Limburg,
door Wim Jorissen en Glem Colemont, bleven heel wat van deze
gelegenheidspolitiekers achterwege, zodat we van vooraf aan konden herbeginnen.
Tot 1961 werd de Volksunie in
Limburg gedragen door het duo
Jorissen-Colemont als voorzitter
en sekretaris.

De wedergeboorte

van een Vlaams-nationale

Vlaams verzet tegen het achterstellen
Belgicistische

en verfransende

partij,

het

vernieuwd

van ons voll< in de

unitaire,

staat, vanuit Brussel steeds tegen de

Vlamingen gevoerd, is bij ons in Limburg later dan elders in Vlaanderen tot stand gekomen.
Pas in 1968 kon de Volksunie in Limburg
Hoe was het mogelijk
Vlaams-nationalisme

dat m hetzelfde

doorbreken.
Limburg, waai voor 1940 het

ongekend hoge cijfers

haalde, méér dan 25 %

der stemmen, met o.m. 30 % in Herk de Stad, 38 % in Neerpelt
Maaseik en zelfs 41 % in Bilzen, méér dan de staats-katolieke
— dat in dit Limburg de Volksunie

en

partij

'

zo traag en moeizaam op gang

kwam ?
Er was vooreerst de rode terreur in de laatste oorlogsjaren,

waarvan

de geschiedenis nog moet geschreven worden, al heeft reeds in 1958
Karel Dillen met zijn brochure

« Theo Brouns en de terreur

m Lim-

burg » een tipje uit deze donkere tijden geopenbaard. Het verzet in
Limburg,

hoofdzakelijk

georganiseerd

door

kommunistische

vanuit Luik heeft nergens anders zo afschuwelijk
tallen

burgemeesters,

veldwachters,

Na de - bevrijding

gebracht door dezelfde kommunistische

vrouwen

martelingen,

. kende Limburg een woeste

repressie,

verzetskringen,

op gang
was..

Wij mogen hier zeker nooit de onwaardige rol vergeten, in die jaren
gespeeld door het . ene, groot Limburgs dagblad «, dat vaak jubelend
meehuilde met de wolven, omdat daarin de kans lag om voor de toeiedere konkurrentie

voor de nieuwe katolieke

partij,

de CVP,

iedere herleving van een Vlaams-nationale partij onmogelijk

te maken.'

Het moet dan ook niet verwonderen

duizenden,

dat in die periode

waaronder vele vooraanstaande Vlaamsgezinden, uitweken uit
gebroodroofd, bevreesd om hun leven.
Jarenlang bleef de schrik

erin.

Limburg,

Jorissen.

De CVP eerbiedigt ieders mening zodanig dat er slechts één
die van de CVP...
bij we hierbij een verdiende hulde brengen aan de simpatieke
Jan Warson, die ondanks de op
hem uitgeoefende druk, ons nooit
zijn huis weigerde.
Gok in de jaren 56-57 werd in het
kanton Herk de Stad de weldra
stevig-bloeiende St. Lutgartkring
voor jongeren opgericht, onder
impuls van Glem Golemont. Uit
deze kring is uiteindelijk haast
het ganse kader van de Volksunie in dit kanton ontstaan. Vermelden we voor die eerste jaren
namen als de gebroeders Urbaan

én kinvermoord

die overal het

gepeupel ophitsten tegen al wat tegelijk Vlaams én katoliek

komst

VU-beraad tussen pot en pint, rondaiti Wim

huisgehouden. Tien-

onderwijzers,

deren werden soms na de meest gruwelijke

cellen

De eerste kontakten werden gelegd te Genk, waar een aantal
« mcivieke mijnwerkers » waren
blijven hangen. Reeds tijdens het
Paasverlof 1955 konden Wim en
Glem te Genk een kern stichten
met o.m. IVIarcel Beckaert, Karel
Ponet, René Wenmeekers, Thans,
Louis Lamote, die er van dan af
zondag na zondag op uit trokken,
met de fiets, naar alle wijken van
Genk, naar As, Opglabbeek en
verder, om de oude boodschap te
gaan verkonden : er was opnieuw
een Vlaamse partij ! IVIet Allerheiligen 1955 werd de eerste
plaktocht gehouden, met alle mogelijke oude affiches over amnestie en zelfbestuur, o rn iijt
de kelders van het Verbondshuis
te Leuven « gevonden », of met
de losse bladen van ons maandblad « Volksunie » : muurkranten,
twintig jaar geleden !
Van de eerste jaren onthouden
we nog de opening van een autentiek Vlaams Huis te Genk,
door dokter Rik Ballet en Wim'
Jorissen, in 1956. Lokaalhouder
was Louis Lamote
Provinciaal
werd reeds vanaf 1955 vergaderd
in hotel Warson te Hasselt, waar-

UMBUI^G WORDT KOLONISATIEGEBIED
Voor de ontdekking van het Kempens Bekken (1901) nam het
agrarische Limburg geen deel aan het
industrialisatieproces,
tenzij wat gevSarlijke en vervuilende chemische
industrie
(Tessenderlo-Overpelt).
Maar de steenkolen, waarvan zoveel werd verwacht, voor
Limburg, gingen op een koloniserende wijze ontgonnen worden Ze werden goedkoop geleverd aan de Waalse industrie.
Limburg mocht immers zelf geen nevenindustrieén
krijgen.
Het moet leverancier van goedkope mijnwerkers blijven voor
de door volksvreemden uitgebate mijnen van de Kempen en
Luik. Gepoogd werd zelfs de hele mijnstreek te verfransen
Maar er rees Vlaams verzet in Limburg tegen deze donationalisatie, tegen de sociale en ekonomische
uitbuiting.
De Volksunie leverde ideeën en mankracht voor deze strijd.
J. Maerts

overblijft,

en Joris De Bruyn, Renaat Peremans, Fiel Rodiers, de gezusters
Droogmans, Paula, Marcella, Lutgart. Vergeten we ook de stuwende invloed niet van het orkest
Minten.
In Hasselt werkten Jan IMartens,
Jef Jacobs, Frans Kempeners.
In Beringen Frans Van Thienen,
Luc Golemont, in Sint Truiden Jef
Libens, Juul Bessemans, Eugeen
S'Heeren, Manu Brans, in Genk
Robert Hendrickx en vanaf 1956
Joris Degraeve.
In Limburg woog de schoolstrijd
waarschijnlijk nog meer door dan
elders, zodat de verkiezingen van
1958 een grote ontgoocheling
werden.
Niettegenstaande
een
grotere inzet, een reeds groter
kader van militanten en plakkers
— van deze kiesstrijd blijft de
veldslag op de markt te Bilzen
tegen GVP-plakploegen geboekstaafd — werd het aantal stemmen meer dan gehalveerd
3.329 of 2,6 % voor de Kamer,
slechts 2.481 stemmen voor de
Senaat.
De kameriijst te Hasselt werd
aangevoerd door Glem Golemont
en voor de Senaat had Fons Jeurissen van Zonhoven zich beschikbaar gesteld, niet om gekozen te
zijn, maar volgens zijn eigen
woorden omdat hij die daad beschouwde als het enige middel
om klaar te protesteren tegen het
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onrecht, door de katolieke partij
na de oorlog in Limburg bedreven.
Opnieuw herbegon de soms hopeloos geachte inzet van iedere
dag.
Van afdelingswerking was er nog
weinig sprake. Alleen te Genk
kende men een kontinuïteit in het
bestuur : Joris Degraeve, Frits
Vrancken, Robert Hendrickx volgden elkaar op als voorzitter.
Toch kwamen steeds nieuwe gezichten de rangen vervoegen entegen de verkiezingen van 1961
was men beter voorbereid. IVIet
groot vertrouwen werden deze
verkiezingen
tegemoet
gezien.
Dokter Rik Ballet leidde de kamerlijst samen met Clem Colemont, Fons Jeurissen de senaatslijst.
Lijsttrekkers voor de provincieraad waren Joris Degraeve (Hasselt-Genk), Marcel Heyligen (Beringen), Eugeen S'Heeren (St.
Truiden), Albert Colemont (Herk
de Stad). Het stemmenaantal verdubbelde, nl. 7.087 voor de Kamer
of 5,5 % en in het grote kanton
Hasselt-Genk, dat na deze verkiezingen gesplitst werd, werd Joris
Degraeve gekozen als eerste Limburgse Volksunie-mandataris
in
de provincieraad. Joris heeft voor
de Volksunie baanbrekend werk
verricht. Op zijn aktief in de provincieraad staan o.m. zijn aktie
voor het behoud van de Voer,
zijn bekommernis voor de mijnwerkers, zijn ijveren voor het
overbrengen van het Hof van Beroep van Luik naar Limburg.
Joris, die nadien nog eerste schepen werd in zijn dorp Niel-bij-As,
stierf in dit jubeljaar van de
Volksunie op 1 april 1974. En
nauwelijks zes weken later ontviel ons de andere Limburgse pionier, Clem Colemont.
Ondanks het minder goed resultaat, maar met voor ogen de
eerste doorbraak van de Volksunie in Antwerpen en Oost-

Vlaanderen, werd de moed niet
opgegeven.
Wim Jorissen, die tot 1961 provinciaal voorzitter gebleven was,
zou nu Limburg verlaten. Joris
Degraeve volgde hem op, Clem
Colemont bleef provinciaal sekretaris. De echte pioniersjaren waren voorbij, nu kwamen we de
straat op. Het worden de jaren
van de grote kolportages, eerst
enkel in de grotere centra, Hasselt, Genk, Sint Truiden, spoedig
in alle uithoeken van de provincie. Geleidelijk ontstond nu een
goede afdeiingswerking met afdelingen ais Genk, Sint Truiden,
Hasselt, Kermt, Beringen, Koersel, Opglabbeek, Kerkom. Namen
noemen wordt nu gevaarlijk, omdat we er al te veel zouden vergeten. Toch denken we aan Albert
Leenaers
(Kerkom), Leo
Schildermans (Opglabbeek), Urbaan Grognard (Genk), Frans
Werckx (Kermt), Bob Goiris (As),
Renaat Vanheusden (Hasselt).
Rond deze laatste man zal een
steeds groeiende kern vormen.
Hij is de onvervangbare, alomtegenwoordige spil.

HET EERSTE LICHTPUNT
De
gemeenteraadsverkiezingen
van 1964 brachten eindelijk de
glimlach : in Genk kende de koalitie Volksunie-Volksbelangen een
zeer groot sukses (zeven zetels),
in Zonhoven werden Fons Jeurissen en Miei Vaes schepen, in
Beverio haalde Jan Hendrickx 5
van de 11 zetels en ook elders
werden Volksunie-kandidaten gekozen, Joris Degraeve in As, Renaat Vanheusden (Hasselt), Maria
Jacobs-Colemont (Beringen), René
Reenaers (Stevoort). Te St. Truiden stierf lijsttrekker Jef Ribens
plots de morgen van de verkiezingsdag.

Betoging van 16 januari 1970 te Hasselt : studenten en arbeiders
Voortstaken ondanks zeven weken honger en kou !
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Clem Coolemont
besten
gaan
eerst...
Het sukses op gemeentelijk vlak
behaald, door allerhande Volksbelangen-lijsten, heeft evenwel
de voorbereiding van de parlementaire verkiezingen van 1965
bemoeilijkt. Het werd weliswaar
een
zeer
grote
vooruitgang,
11.761 stemmen of 8,8 %, maar
op enkele honderden stemmen na
werd het kworum nipt niet gehaald en kreeg Limburg met in
totaal 24.453 Volksunie-stemmen
géén kamerlid I
Arr. Hasselt stuurde nu toch drie
man naar de provincieraad : Antoon Martens (Hasselt) en Jan
Hendrickx
(Beringen),
kwamen
Joris Degraeve vervoegen. Van
Antoon Martens onthouden we
zijn uitstekend dienstbetoon voor
al wie beroep op hem deed, en
dan vooral in de bedreigde Voerstreek.
Bij de verkiezingen van 1965 was
arr. Hasselt voor het eerst sta-

front.

: de
altijd

tutair georganiseerd. Met Jos
Defreine als eerste arr. voorzitter
en Renaat Vanheusden sekretaris.
Deze laatste zou dit onafgebroken
blijven tot in 1974, waarbij achtereenvolgens
Clem
Colemont
(65-66), Jef Olaerts (66-68), Ludo
Henckaerts (68-71) en Rik Vandekerckhove
(71-74), voorzitter
waren.
Afdeling na afdeling werd nu in
versneld tempo opgericht : Tessenderlo, Diepenbeek, As, Halen,
Zelem, Stevoort, Zonhoven, Kuringen, Heusden, Beverio.

OE VOLKSUNIE EIST WERK

Van dan af werd de uitbouw en
de vorming van het steeds groeiend kader een eerste vereiste
via provinciale en arrondissementele kaderdagen.
In januari 1970 kende Limburg
zijn « Grote Staking » en zo werd
dit jaar het jaar van Gerard Siegers, de man die zes weken lang
20.000 stakende mijnwerkers aanvoerde en tenslotte een verloren
gewaande strijd won, niettegenstaande alle uitrokings- en uithongeringspogingen
van
rijkswacht, regering en vakbonden.
De
gemeenteverkiezingen
van
1970, die anders de Volksunie
minder goed liggen, brachten dan
ook de bevestiging : 9 zetels te
Genk voor een zuivere Volksunielijst, 6 zetels in Zonhoven (Zonder de overleden Fons Jeurissen,
maar met oud-burgemeester Albert Remans).
5 zetels in Heusden, twee zetels
telkens in Hasselt, Sint Truiden,
Tessenderio, Halen, As, Herk de
Stad, Schulen, Zelem en scheoenzetels in Opglabbeek (Bouchet)
en Stevoort (Reenaers).
De onmiddellijk daaropvolgende
verkiezingen van 1971 brachten
opnieuw stemmenwinst, zeer gevoelig zelfs voor de Senaat, waar
Gerard Siegers in arr. Hasselt
16.000 stemmen behaalde, waarvan 8.000 In het mijnkanton Beringen. Hij werd prov. senator.
Het was dit kanton dat zorgde
voor de vooruitgang, elders stagneerde de Volksunie of ging
zelfs achteruit.
Het werd ditmaal géén zetelwinst, wel kregen we een aantal
nieuwe gezichten voor de provincieraad
Rik Wijnen voor
Beringen, Albert Remans voor
Hasselt, Urbaan Driljeux voor
Sint Truiden.

IN EIGEN STREEK
Het nieuwe jaar 1966 begon met
het drama van Zwartberg, waar
alleen de Volksunie als politieke
partij, samen met de VVB de
verdediging op zich nam van de
gebroodroofde mijnwerkers, nadat ze vooraf jarenlang vruchteloos gewaarschuwd had tegen
deze door
onverantwoordelijke
politiekers
geplande
sluiting,
waarvan nu iedereen weet dat
het om een ekonomische misdaad
ging.
De gewone man uit de mijnstreek
heeft nooit vergeten wat in die
dagen door onze militanten én
door mannen als Jef Olaerts en
Rik Vandekerckhove voor hen
gedaan werd. Het werd duidelijk
dat de Volksunie een volwaardige
sociale politieke formatie is, een
echte volkspartij.
Dat groeiend inzicht van de kiezer werd bewezen bij de verkiezingen van 1968, die eindelijk de
zo
lang
betrachte
doorbraak
brachten. Met Jef Olaerts op de
kamerlijst
en Fons Jeurissen
steeds op de Senaat als kopman,
werd het stemmenaantal méér
dan verdubbeld, 23.774 of 17,3 %,
met uitschieters als Genk met
niet minder dan 27,2 %. Fons Jeurissen kreeg de beloning voor
tien jaar lang belangloze inzet en
werd senator. Jammer genoeg is
Fons, die door alle moeilijkheden
heen steeds een optimistische
kijk behield, nauwelijks een goed
jaar later van ons heengegaan.
Hij werd opgevolgd door Joris
Hardy van Hoeselt.
Jef Olaerts stuurden we naar de
Kamer, waar hij nu nog steeds
zijn man staat. En het arr. Hasselt
zond nu zes leden naar de provincieraad, Rik Decoster voor Beringen, Rik Vandekerckhove en
Cor Bouchet voor Genk, Antoon
Martens voor Hasselt, Irma Decap voor Herk de Stad en Gaston Govaerts voor Sint Truiden.

DE VERKIEZINGEN VAN 1974
In een ietwat moedeloze sfeer —
het spookbeeld van de inflatie,
het vergeefs optornen tegen de
barnumreklames van de TV-vedetten, BSP-minister Claes en CVPstaatssekretaris D'Hoore, en een
vrijwel lege kas tengevolge de
steeds sneller op elkaar volgende verkiezingen, — kreeg de
Volksunie in arr. Hasselt de
zwaarste klappen : de kamerlijst
verloor 7.000 stemmen en viel
terug op 12,5 %. De kamerzetel
bleef behouden, maar er ging
echter één provinciaal mandaat
verloren, nl. in het kanton Sint
Truiden.
Rik
Vandekerckhove
heeft Joris Hardy van het arr.
Tonegren-Maaseik opgevolgd In
de Senaat en in de provincieraad
brengen Door Vandueren voor
Genk en Kris Mommen (Zonhoven), die in oktober j l . Renaat
Vanheusden verving, de aflossing
van de wacht. Clem Colemont
ontviel ons op 14-5-74.

DE TOEKOMST
Ondanks de zware tol die de
Volksunie-Hasselt in maart j l . te
betalen kreeg, blijven we optimistisch. Waar we dachten dat
het gebeurd was en we voortaan
op onze lauweren mochten gaan
rusten, zijn we terug ontwaakt,
met het vaste voornemen door te
zetten in de wetenschap dat de
Volksunie, ook in Limburg, het
onvervangbaar politiek instrument
is waarop de Vlamingen kunnen
rekenen.
Renaat van Heusden.

ONZE MANDATARISSEN IN PARLEMENT EN PROVINCIERAAD
PROVINCIERAAD : Degraeve {61-65) — Hendrickx (65) —
Martens (65-68) — Bouchet (68) — Decap (68-71-74) — De
coster (68-71-74) — Govaerts (68) — Vandekerckhove (68-71)
— Driljeux (71) — Remans (71) — Wijnen (71-74) — Mommen (74) — Vandueren (74).
KAMER : Jef Olaerts (68-71-74).
SENAAT : Fons Jeurissen (68) — Gerard Siegers (71) — Rik
Vandekerckhove (74).
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LEUVEN
VOORBIJE EN GEPLANDE
AKTIVITEITEN
Op 17 december is VNSU-Leuven in aanwezigheid van een 40tal studenten weer van start gegaan.
De werkgroep • Landen » vergaderde op 18 december en
schonk de VU meteen een prachtig nieuwjaarsgeschenk
: een
streekblad. Binnenkort komt «Wij
in Landen» immers van de pers.
Op 20 december vergaderde de
uitgebreide arr. raad te Leuven en
besprak er uitvoerig de problemen rond de gewestplannen, de
sluitingen van ondernemingen in
het arr. en de landbouwersaktie.
Sen. Vandezande belichtte er de
huidige politieke toestand.
Op zondag 22 december trokken een hele ploeg VU-miiitanten

naar Tildonk om er een helperHde
hand toe te steken in de maïsoogst.
De Volksunie nam verleden zondag ook deel aan de amnestiebetoging die vanuit Mechelen vertrok.
In het Paenhuys te Hoegaarden,
op 26 december, presenteerde
Willy Kuijpers lichtbeelden over
de Koerdische vrijheidsstrijd en
vertelde hij over zijn reis naar de
Koerden.
Heden zaterdag 28 december
vergadert de werkgroep « Gewestplannen » in Tienen.

ze afdeling op 23 november j l . het
geluk had haar 150ste lid te vieren, kunnen wij vandaag met fierheid vaststellen dat dit getal intussen reeds ruim werd overschreden. Er is echter meer : waar onze afdeling een norm had vastgesteld wat ledenaantal betreft
(4- 5% t.o.v. 1974) kunnen wij
mededelen, dat dit percentage
reeds over de 10% is gestegen.
Wij zeggen dan ook heel gemeend
en oprecht « welkom •> aan ai de
nieuwe VU-leden in Molenstede.

MOLENSTEDE
De ledenhernieuwing is nu afgelopen.
Het
afdelingsbestuur
dankt langs deze weg al diegenen,
die spontaan hun lidkaart voor
1975 hebben hernieuwd. Waar on-

Na 3 jaar aktieve werking en
dienstbetoon is de Vlaamse Ziekenkas uitgegroeid tot een belangrijke Vlaams-sociale macht in de
het Druivenstreek. Alleen reeds
tijdens het laatste kwartaal van

DienscBccoon
Volksvert. VIC ANCIAUX
ALSEMBERG : iedere 1e 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).
VLEZENBEEK : 3e uroensdag van de maand,
van 2 0 u 3 0 t o t 2 1 u, in De Vrede.
O V E R U S E : 4e maandag van de maand, om
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 21 t o t 2 2 u , bij De Coster, Van Obberghenstraat 1 2 .
PEUTIE : 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 u, in De Gouden V o o r n .
STEENOKKERZEEL-PERK : 2e en 4e dinsdag van de maand, van 21 t o t 2 2 u . Van
Frachenlaan 4 0 (met prov. raadslid T. Pauwels) .
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 a , naast gemeentehuls (met 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 fed. 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 .
H E K E L G E M : de 3e dinsdag (van de pare
maanden) in Café Lindenhove, van 19 - t o t
20u, 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
Alex Benoit.
V I L V O O R D E : I e maandag, van 1 9 u 3 0 t o t
20u, bij Erik Clerckx, Heldenplein 2 2 .
KAPELLEN o / d BOS : elke dinsdag, van
1 8 u 3 0 t o t 2 0 u , elke zaterdag van 11 t o t
12u,
ten huize van P. Peeters, Mechelsesteenvi'eg 6 2 .
LONDERZEEL : 2e maandag, van 1 8 u 3 0 t o t
20u, 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
20u, in St. M a r t i n u s .

OVERIJSE-HOEILAART
VLAAMS ZIEKENFONDS

Volksvert. Dr. J. VALKENIERS
SCHEPDAAL : 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 1 1 u t o t 1 2 u .
TOLLEMBEEK : voor Tollembeek, Galmaarden en Vollezele, Bever en Sint-Pieters-Kapelle. Café « Commando », Plaats te T o l lembeek. Elke 4e dinsdag van de openbare
maanden van 1 9 u 3 0 t o t 2 0 u .
H E R F E L I N G E N : voor Herfelingen, H e i k r u i s ,
Leerbeek, Kester en H e m e . Bi] 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.
LIEDEKERKE : voor Liedekerke en Teralfene.
In het « Sociaal Centrum ». Elke 2e dinsdag
van de maand van 1 9 u 3 0 t o t 2 0 u .
ROOSDAAL : voor Roosdaal en B o r c h t l o m beek. Café « Bij 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-Ketherina-Lombeek. (afwisselend met
Senator M a e s ) . Café « Uilenspiegel », Kerkstraat te Sint-Katherina-Lombeek, 5 8 2 . 1 3 . 4 5 .
Op donderdag 1 4 - 1 1 - 7 4 en donderdag 9 - 1 - 7 5 ,
nadien op de 2e dinsdag van de onpare maanden van 1 9 u t o t 1 9 u 3 0 .
S I N T - K W I N T E N S - L E N N I K : (afwisselend met
Senator M a e s ) . Café « Verzekering tegen de
dorst y>, K e r k p l e i n te Eizeringen. Elke 4e
dinsdag van de onpare maanden van 1 9 u t o t
19u30.
ASSE : In het o: Sociaal Centrum », Prieelstraat. Elke 3e dinsdag van de maand, om
1 9 u 3 0 , met lederatieschepen Jules Van Dooren ( 4 5 2 . 6 6 . 0 2 ) .

Volksvertegenwoordiger W. KUIJPERS
Kanton Dl EST :

^

ledere 3e maandag
DIEST : b i j N. N u y t s , Robeynsl. 7 0 , tel. :
0 1 3 / 3 1 1 . 1 7 , van 1 9 u 3 0 t o t 2 0 u 3 0 .
M O L E N S T E D E : bij D. Van de Weyer, Langenberg 17, t e l . 0 1 3 / 3 1 4 . 0 8 , 2 0 u 4 5
tot
21u30.
TESTELT : b i j Fr. Clerckx, Voortstraat 3 5 .
Z I C H E M : b i j W . Joris, M a r k t 3 8 , t e l . :
0 1 3 / 7 1 9 . 1 8 , van 2 1 u 4 5 t o t 2 2 u 3 0 .
Kanton T I E N E N :
BOUTERSEM : b i j T h . De Vos, Oude baan
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ABONNEMENTENSLAG
Namens onze afdeling verbond
Jaak Gabriels zich er toe ook deze
abonnementenslag te helpen bevorderen door te proberen minstens 25 abonnementen te werven. Momenteel reeds 20 nieuwe
abonnementen aangesloten.
OVERLIJDEN
Onze oprechte deelneming aan
de familie en vooral aan mevr.
Eerlingen bij het overlijden van
haar man dhr Jaak Eerlingen, een
rotsvast en onwankelbaar Vlaming
die omwille van zijn overtuiging
heel wat geleden heeft, maar die
nooit versaagde. Een van zijn zonen die nog in Bree woont, Gerard, is lid van onze afdeling.
LEDENWERVING
leder lid van het bestuur verbond zich ertoe om minstens 5
leden bij te werven. Jaak Dreesen
staat momenteel aan de top met
reeds 10 nieuwe leden.
HUWELIJK
Onze gelukwensen aan Herman
Paredis en Frieda bij gelegenheid
van hun huwelijk op 20 december.
Herman was jarenlang bestuurslid
en aktief lid en gaat zich nu in
Maaseik vestigen. Heel veel geluk namens de ganse afdeling.
BETOGING NAAR HALLE
Aan allen die meegingen naar
Halle onze speciale dank. Vooral
aan enkele zoals : J. Neyens,
steeds op post, schepen en mevr.

thuis graag alle inlichtingen bezorgen : Dirk Hiers, Langeweg 34
te Maleizen-Overijse, tel. 653.91.62
Zitdagen in de Druivenstreek :
Overijse-Centrum : café Gemeentehuis, 1ste dinsdag, 19 u. 30 tot
20 u. 30 ; Jezus-Eik : café Luxemburg, 1ste donderdag, 19 u. 30
tot 20 u. 30 ; Eizer : bij Desees,
laatste zaterdag, 20 tot 21 u. ;
Maleizen : Langeweg 34, 2de en
laatste zaterdag, 10 tot 12 u. ;
Hoeilaart : zaal St-Clemens, 3de
donderdag, 19 u. 30 tot 20 u. 30 ;
Duisburg : zaal Desmet, 2de donderdag, 18 u. 30 tot 19 u. 30 ;
Vossem : zaal Casino, 2de donderdag, 20 tot 21 u. ; Loonbeek :
Schoolstr. 2, laatste zaterdag, 18
u. 30 tot 19 ü. 30.
Bij het overschakelen naar de
Vlaamse Ziekenkas behoudt u al
uw rechten en wij brengen alles
zelf in orde !

110, alle maandagen van 2 0 t o t 2 1 u.
H O E G A A R D E N : b i j L. Cresens, TIensestr.
12, 2e vrijdag van de maand, van 19 tot
2 0 u , of na afspraak.
K U M T I C H : b i j A . Verstraeten, Leuvensestr.
1 1 , t e l . 0 1 6 / 8 3 5 . 5 2 , maandag, woensdag,
donderdag en vrijdag, van 2 0 t o t 21 u.
T I E N E N : bij J. W e y n e , Leuvenselaan 4 3 ,
tel. 0 1 6 / 8 3 4 . 3 5 , maandag, dinsdag en v r i j dag, van 18 t o t 2 0 u , alsook zaterdagvoormiddag.

BERG : 3e dinsdag, van 2 0 u tot 2 1 u 3 0 , i n
Fauna-Flora (samen met mev. V a n HeckeThiebaut).
MELSBROEK : I e donderdag, van 1 9 t o t
2 0 u , i n Café Alcazar, G i l l i j n s t r a a t 1 .
Z A V E N T E M : 3e dinsdag, van 1 9 u 3 0 t o t
2 0 u , t e n 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 , ten huize van Bob Maes, Parklaan 1 4 .

Kanton ZOUTLEEUW-LANDEN :
ledere 4e maandag
D R I E S L I N T E R : café Cameo, Grote stwg,
van 1 9 u 3 0 t o t 2 0 u 3 0 .
L I N T E R : café Bij Jacqueline,
Dorpsplein
( N e e r l i n t e r ) , van 2 0 u 3 0 t o t 21 u.
Kanton LEUVEN-NOORD :
H E R E N T : Swertmolenstr. 2 3 , Herent, t e l . :
0 1 6 / 2 9 6 . 4 2 , na afspraak.
W I N K S E L E : A . V a n Laer, Dieriksgroebe 3,
tel. 0 1 6 / 4 8 3 . 2 1 .
VELTEM-BEISEM
: Schepen R.
Overloop,
S t - M i c h i e l s s t r . 1 2 , t e l . 0 1 6 / 4 8 2 . 7 5 , gemeenteraadslid R. Rochette, Hollestraat 2 1 .

Kanton L E U V E N - Z U I D :
ledere 4e maandag
O U D - H E V E R L E E : café « De Luchtbode »,
Statiestraat 1 , vanaf 2 0 u .
DUISBURG : Federatieraadslid J. Depré, 3e
donderdag, b i j J. Robeet,
Neder-Duisburg,
van 2 0 t o t 2 1 u.
H A A S R O D E - B L A N D E N : O. Steeno, Boetsenberg 1 1 , Haasrode, i n café •; De Nachtegaal «.
H U L D E N B E R G : b i j J. D'Haene.
N E E R U S E : b i j J. De Baetselier.
T E R V U R E N - M O O R S E L : Federatieraadslid J.
Depré of gemeenteraadslid G. Vandendriessche, iedere I e donderdag, café « In de
Oude Smidse », Kerkstraat 5, M o o r s e l , van
20 tot 21u.
VOSSEM-LEEFDAAL :
Federatieraadslid
J.
Depré, elke 4e donderdag, zaal V i k t o r i a , Smisstraat, Vossem, van 2 0 t o t 21 u.
BOORTMEERBEEK : R. V e r r e t h , Provinciebaan 3 1 , Boortmeerbeek, t e l . 0 1 6 / 6 1 3 . 7 4 .
H A A C H T - T R E M E L O : prov. raadslid E. Van
Besien, Kruisstr. 2 9 , Tremelo, telefoon :
0 1 6 / 6 1 8 . 0 4 , na afspraak.
ROTSELAAR : b i j M . Mispelter, I e en 3e
donderdag, van 1 9 u 3 0 t o t 21 u.
WESPELAAR - T I L D O N K - WAKKERZEEL KELFS : J. De Meersman, Neysetterstraat 3 1 ,
Wespelaar, t e l . 6 1 5 . 5 6 .

Senator M. VAN HAEGENDOREN
LEUVENSE A G G L O M E R A T I E :
HEVERLEE :
G.
Gezellelaan
63,
tel. :
0 1 6 / 2 4 5 4 5 , na afspraak.
L E U V E N : Sen. R. Vandezande, Naamsestr.
167,
t e l . 0 1 6 / 2 8 4 . 2 0 , elke dinsdag, van
19u30 tot 21u30.
H E V E R L E E : Fr. A e r t s , gemeenteraadslid,
kapelberg 19 ; mevr. A . Vloeberghs-De Roo,
gemeenteraadslid,
St.-Jorislaan
12,
tel. :
2 7 0 . 3 7 ; H. Lorent, lid COO, Egenhovenweg
4 7 / 3 2 , tel. 321.34.
KESSEL-LO : Sen. R. Vandezande, iedere I e
maandag, lokaal Coosemans, Holsbeekse stwg
139, van 2 0 t o t 2 2 u .

Senator Bob MAES
DILBEEK : 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, bij R. De Ridder, Brusselstraat,
van 19 t o t 2 0 u .
Z E L L I K : 4e dinsdag, van 20u3(3 t o t 2 1 u 3 0 ,
in De Zwaan.
ST.-PIETERS-LEEUW : 4e zaterdag van 11
t o t 1 2 u , b i j f e d . schepene Frans Adang, Ruisbroeksesteenweg 1 0 9 .

LIMBURG
BREE
OPROEP
De afdeling Bree zoekt kontakt
met een afdeling, liefst uit Oostof West-Vlaanderen, tijdens de
kongresdagen. Eventuele
overnachting kan aangeboden worden
(20 personen). Meer inl. te verkrijgen bij prov. raadslid Jaak Gabriels, Siemenstr. 28, Bree, tel.
011/46.22.90.
BESTUURSVERGADERING
Op 18 december j l . in café bij
J. Kosten te Opitter. Deze vergadering werd bijgewoond door J.
Dreesen, J. Geusens, A. Ousters,
P. Smolders, O. Thaens, en prov.
raadslid J. Gabriel. Op de agenda
o.m. het beleggen van een volksvergadering in de tweede helft
van februori met als vermoedelijke spreker sen. H. De Bruyne. In
mei zal dan een vergadering voor
zelfstandigen ingericht worden.
Telkenmale wordt op voorhand 'n
pamflet rondgestuurd. Ook de datum van het bal werd vastgelegd
nl. zaterdag na Pasen. Verder werden de leden afgerekend en hierbij kan worden aangestipt dat
reeds 25 nieuwe leden werden gemaakt (vooral J. Dreesen deed
een grote inspanning). Na wat diskussie over de fusieproblematiek
werd de vergadering besloten.
Volgende samenkomst op maandag 20 januari 75 bij J. Dreesen
aan huis.

1974 werden er meer dan 50 nieuwe aansluitingen geboekt I Toch
schijnt het nog altijd niet tot vele
VU-leden te zijn doorgedrongen
dat hun plaats is bij een Vlaams
ziekenfonds en niet langer bij een
mutualiteit van de kleurpartijen.
Beseffen onze leden voldoende
dat de miljoenen die onze VU-ers
in handen spelen van onze politieke tegenstrevers via hun kristelijke, blauwe of socialistische
mutualiteiten, gebruikt worden om
de VU met hand en tand te bekampen en Vlaanderen arm (en
dom) te houden. Dat kaderleden
in deze val lopen, begrijpen we
helemaal niet I
Bied uzelf en onze Vlaamse gemeenschap een ideaal kerst, en
nieuwjaarsgeschenk en sluit aan
bij de Vlaamse Ziekenkas Druivenstreek. Schrijf of bel naar onze afgevaardigde en hij komt u

J. Bosmans, een voorbeeld voor
de anderen en R. Leyskens, de
organisator. Heel het afdelingsbestuur was in de mate van het mogelijke aanwezig o.l.v. ons prov.
raadslid J. Gabriels. Met nog een
betere voorbereiding kunnen wij
volgende keer wellicht enkele harmoniën meenemen (Bree en Opitter). Die van Bree wisten het te
laat, en die van Opitter kregen
niet iedereen meer samen. Een
volgende keer (in Brussel wellicht) moeten zij erbij.
ZIEKENAKTIE
Op donderdag 26 december
deed de VU-Bree haar jaarlijks bezoek aan het ziekenhuis, de
kraaminrichting en het bejaardentehuis, waarbij telkens geschenken overhandig werden aan de
zieken en bejaarden.
WENSEN
Aan alle lezers van ons kanton
wenst het kant. bestuur van harte een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.
BOCHOLT
JAARLIJKS FEESTMAAL
Zaterdag 7 december ging voor
de eerste maal een jaarlijks souper door. Voorz. J. Latinne dankte
in zijn welkomswoord de medestichters van de jonge afdeling.
Prov. raadslid J. Gabriels feliciteerde het bestuur met het geslaagde initiatief en gaf een kort
maar helder overzicht van de ak-

Senator R. VANDEZANDE

Kanton GLABBEEK :
Gemeenteraadslid R. Lenaerts, Halensestraat
37,
Hoeleden, t e l . 0 1 6 / 7 7 6 . 6 1 , aan huis
elke I e en 3e maandag en op afspraak.
ERPS-KWERPS : H. Schillebeeckx, P. Stroeykensstr. 5, t e l . 0 2 / 5 9 . 7 8 . 8 9
; J. Vinex,
Mechelse steenweg 6 7 , l e l . 0 2 / 5 9 . 6 0 . 2 5 ;
N . Clauw, Van Gramberenstraat 2 7 , t e l . :

02/59.77.68.
H E R E N T : 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 .
KORTENBERG : S. Craessaerts, Groenstraat
12, t e l . 0 2 / 5 9 . 6 4 . 6 4 .
W I L S E L E : H. H o u d a r t , Aarschotsesteenweg
240, tel. 0 1 6 / 4 4 1 . 7 7 .

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

Di€nscB€c:oon
Volksvertegenwoordiger E. RASKIN
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 r e e l Centrum, K w i n ten 3 6 .
M A A S E I K van 1 1 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 , Rijksweg 4 0 6 .
3 0 december
E I G E N B I L Z E N van i g u 3 0 t o t 2 1 u : Ursulastraat 1 .
4 januari
K A U L I L L E van 9 u 3 0 t o t 1 1 u : G. Gossen, Kleine Fonteinstraat 1 4 .
ST. H U I B R E C H T S - L I L L E van 1 0 u 3 0 t o t 1 1 u : H . Lipkens, Venderstr. 5 .
PEER van l l u 3 0 t o t 1 2 u : J. Plas, Coiiegelaan 5 .
BREE van 1 2 u 3 0 t o t 1 3 u : Café W i t Paard, Nieuwstad 2 8 .
6 januari
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 .

tuele politieke situatie en van de
machteloosheid van de traditionele partijen. Hij beklemtoonde de
sociale gerichtheid van onze partij en verwees in dit verband naar
de sociale verwezenlijkingen waarvan de VU op haar kongressen de
grondslagen legde. Na een eenvoudig maar lekker souper werd
nog tot in de vroege uurtjes doorgefeest.

MAASEIK
BBESTUURSVERGADERING
Dinsdag 17 december j l . kwam
het bestuur van de afdeling bijeen, in aanwezigheid van volksvert. E. Raskin. Algemeen mag
worden gezegd dat men qoed opschiet met de samenstelling van
de kantonnale raden.
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WIJ in D€ lOLK9Uril€
DILSEN
LEDENVERGADERING
Op vrijdag 13 december j l . ging
in café IVIetropooi bij Jan Awouters de algemene ledenvergadering door van onze afdeling. Onder de aanwezigen mochten wij
ook de arr. bestuursleden Jaak Indekeu en Erik Van IMulders begroeten. Voor een aandachtig gehoor gaf volksvert. E. Raskin een
uiteenzetting van het VU-programma. Hierop volgde een zeer
uitgebreid en geanimeerd debat.
Ook werden reeds voorbereidingen getroffen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1976.
HASSELT ARR. NIEUWS
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-Vlaanjieren zo goed mogelijk te ontvangen. Daarom vragen
wij zo veel mogelijk gezinnen, die
bereid zijn aan één of meerdere
« kongresgangers » nachtverblijf
te verschaffen.

de opkomst betreft (60 aanwezigen) een groot sukses. Na een
uitstekend avondmaal, bereid door
mevr. Vos van Millen, werden toe.
spraken gehouden door de prov.
raadsleden J. Gabriels en L. Duchateau, terwijl volksvert. E. Raskin een oproep deed tot massale
deelname aan het kongres te Hasselt van 1 en 2 februari 1975.
Voorz. W. Ramaekers en zijn bestuur hebben alle eer van hun
werk.

HOESELT
AFDELINGSFEEST
De VU-Hoeselt organiseerde op
vrijdag 13 december j l . in café
ABC, Tongerse Baan 3, haar jaarlijks afdellngsfeest. Dit feest
werd zowel wat de sfeer als wat

TONGEREN-MAASEIK (Arr.)
VOORBEREIDING KONGRES
Als voorbereiding op het Kongres van 1 en 2 februari worden
in alle kantons van ons arr. voorbereidende vergaderingen gehouden.

Kant. Bilzen : 6-1, in de Pabilolokalen ; kant. Bree, 7-1, in café
Cambrinus te Bree ; kant. Maaseik, 9-1, in Kultureel Centrum te
Dilsen ; kant. Peer, 10-1, in café
Eden te Helchteren ; kant. Neerpelt, 14-1, in frituur Robert te
Neerpelt ; kant. Maasmechelen,
16-1, in hotel Nova te Neerharen;
kant. Borgloon en kant. Tongeren,
17-1, in zaal Plinius Fonteinen te
Tongeren. Telkens om 20 u. 30.
Zoudt u voor die vergadering
in uw kanton een warme oproep
willen doen bij alle leden om aanwezig te zijn.
Kongresvoorzitter,
volksvert,
Evrard Raskin, zal op elk van die
kant. vergaderingen het Kongres
komen toelichten. Deze toelich-

OOST-VLAANDEREN

ting zal In een open dialoog met
u allen kunnen geschieden.

VOERSTREEK
OVERNAME VLAAMS CAFE
Onze vriend, Jacky Herens, gemeenteraadslid en kandidaat bij
de jongste wetgevende verkiezingen, heeft het Vlaams café • Oud
Moelingen » overgenomen. Deze
overname werd gevierd met een
gratis drinkfeest op zaterdag 14
december, waarop o.a. volksvert.
E. Raskin aanwezig was. Wij wensen onze vriend Jacky veel sukses !

KflL€nD€R
JANUARI

AALST
DIENSTBETOON
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,
Kasteeldreef, Lede, vanaf 20 uur;
ledere vrijdag van 10 tot 11 uur :
Gulden Vlies, Aalst, thuis steeds
tel. 70.07.30.
DENDERMONDE (Arr.)
SPECIALE ARR. RAAD 9-12-74
Aanwezig : Hamme, Zele, Grembergen, Buggenhout, Dendermonde, Wetteren, Wicchelen, Schoonaarde. Het dienstbetoon ^al van
nu af door het CDNV « voor en
met » de Volksunie gebeuren. Eni.
ge naam : « Volksunie maatschappelijk werk ». Arr. raad keurde de
overeenkomst tussen CDNV en
arr. bestuur goed. De heren Duerinck, voorz. CDNV, Meert, sekr.
en Cobbaut verantw. Oost-Vlaams
dienstbetoon, die een uitgebreide
uiteenzetting hield, waren op deze
vergadering aanwezig. Het CDNV
zal alle mogelijke hulp, informatie, dokumentatie, enz. verlenen.
Dhr Cobbaut zal vóór 't verlof '75,
verscheidene lessen over de belangrijkste dienstbetoon-onderwerpen, geven in ons arr. In iedere
afdeling dient nu de grootste medewerking verleent. Na een uiteenzetting van Guido Pauwels
(TAK) besloot de arr. raad de betoging van 15 december te Schaarbeek te steunen. Lidkaarten 1975
werden rondgedeeld. Zo vlug mogelijk bij de leden bezorgen. Wie
helpt ons in gemeenten zonder

vu-afdeling ?

DOSFELINSTITUUT
Prof. Matton gaf op 11 december op het stadhuis van Dendermonde een uiteenzetting over inflatie die door lange diskussies
werden gevolgd. Eerlang volgt les
over : « Werkloosheid als gevolg
van inflatie ».

7.
11.

13.

MOORSEL
GENT
NIEUWJAARSBAL
Vlaams Huis Roeland en Jagerskapel vzw, nodigen u uit op hun
jaarlijks nieuwjaarsbal in Vlaams
Huis « Roeland », Korte Kruisstr.
3, Gent. Orkest « Claude Rabitsky's Sound Selection ». Inkom :
80 fr. (med.).
HEUSDEN-DESTELBERGEN
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.
LEDEBERG (Kant.)
KANTONNALE KOLPORTAGE
TE GENTBRUGGE
De afdelingen uit het kanton
Ledeberg houden op zondag, 19
januari 1975 een gezamelijke kolportage 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.

DienscBCcoon
Senator M. COPPIETERS
Eerste zaterdag van de maand
B U G G E N H O U T om 1 4 u : b i j dhr. Keldermans. Kasteelstraat 1 8 6 .
LEBBEKE
:
op
telefonische
afspraak
:
21.38.89.
W I E Z E - D E N D E R B E L L E om 1 6 u : Café
Centrum.
D E N D E R M O N D E om 1 7 u : Café Scaldis,
Brusselsestraat.
Tweede zaterdag van de maand
W E T T E R E N o m 1 4 u : Vlaams Huis De

Klokke.
S C H O O N A A R D E om 1 5 u : Café M i k e n e .
O V E R M E R E om 1 6 u : café Den H o o r n .
ZELE om 1 7 u : 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 1 6 u : Café Scaldis.
G R E M B E R G E N om 1 7 u ; Sekretariaat.
W A A R S C H O O T van 1 4 u t o t 1 5 u : b i j F. Van
Holderbeke, Nijverheidsstraat.
Vierde zaterdag van de maand
W E T T E R E N om 1 4 u : Vlaams Huis
De
Klokke.
SCHELLEBELLE - W I C H E L E N : o m 1 5 u .
S C H O O N A A R D E om 16u : M i k e n e .
ZELE om 17u : Vlaams Huis Pallieter.

Volksvert. G. DE KEGEL-MARTENS
ledere laatste zaterdag van de maand
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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.

KERSTFEEST

14.

Het bestuur van afd. MoorselMeldert-Baardegem
mag terugblikken op een mooi geslaagd
Kerstfeest op zaterdagnamiddag
21 december j l . Een honderdtal
kinderen zijn opgetogen huiswaarts gekeerd, de armen vol geschenken, na een sfeervol feest
in de zaal Breughel. Het bestuur
van de afdeling had voor een gevuld programma gezorgd : mooie
liederen door de kunstzanggroep
Soalteba o.l.v. de h. Opsomer, poppenkast, een reuze tombola voor
de kinderen en nog een voor de
moeders, koeken, koffie, enz. Voor
de ouderen was er een korte
plechtigheid tijdens dewelke Piet
Heymans de arr. oorkonden van
dankbaarheid uitreikte aan enkele
verdienstelijke leden van de afdeling. Nadien hield mevr. dr Anny
Dieriok een korte gelegenheidstoespraak waar de ouderen even
stil konden naar luisteren. De
woorden waren ook goed gekozen
voor deze tijd van het jaar. De
aanwezigen zullen van dit kerstfeest nog lang spreken I

19.

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.

G E R A A R D S B E R G E N van 10 t o t 1 2 u : Postkoets, M a r k t .
Eerste zaterdag van de maand
O K E G E M van 10 t o t l l u : Zaal RIo, K o u terbaan.
M E E R B E K E van H u t o t 1 2 u : Frans Tielemans, Kapellestraat 1 5 .
D E N D E R W I N D E K E van 1 3 u t o t 1 4 u : Jan
W i l l e m s , Stwg op Ninove 5 4 .
E R T V E L D E van 1 8 u t o t 1 9 u : b i j F. Delemarre, Hoogstraat 1 4 A .
P O L L A R E van 14 t o t 1 5 u : Herman De Kegel, Dorpsstraat 3 3 .
A P P E L T E R R E van 1 5 u t o t 1 6 u : Roger V a n
Oudenhove, Eichemstraat 2 4 .
O U T E R van 1 6 u t o t 1 7 u : A l f o n s De Clercq,
Aardeweg 7 0 .
Derde dinsdag van de maand
K E R K S K E N van 1 9 u t o t 2 0 u : W a r d De
Kegel, Berg 1 4 0 .
Tweede zaterdag van de maand
A A L S T van 1 0 u 3 0 t o t 1 1 u 3 0 : Café Den
IJzer, Vlaanderenstraat.
ledere zondagvoormiddag
N I N O V E : Leopoldlaan 8 6 .

Volksvert. P. VAN GREMBERGEN
Eerste zaterdag van de maand
M I D D E L B U R G van 9 u t o t l O u : Café De
Prins, D o r p .
A D E G E M van 10u t o t l l u : Gemeentehuis.
E E K L O van l l u t o t 1 2 u : Middenstandhuis,
Markt.

Wetteren : Politieke raad om 20 u. in De Klokke.
Aalst : Groot afdelingsbal te 21 u. in zaal FFR, Dendermondsestwg. Orkest en zanger Mark De Cock. Kaarten
70 fr.
Gent-WIjkkomitee Zuid : Vergadering om 20 u. in café
Monopole, Elizabethlaan.
Gent-Wijkkomitee Muide : Vergadering bij Guy Schools,
Meulestedestwg 330, om 20 u.
Gent-Wijkkomitee Centrum : Vergadering om 20 u., café
Metropole, Koornmarkt.
Gent-Wijkkomitee Muide : Nieuwjaarsontvangst en gezellig samenzijn in bovenzaal Scaldis, Voormuide.

AMNESTIE-AKTIES EN DE GENTSE POLITIE

Zaterdag 21 december vertrok een flinke groep Takkers met amnestiebedoelingen het Gentse stadscentrum in. In een mum van tijd klauterden ze de stellages van onze — steeds in herstelling zijnde — Gentse torens op, en ontvouwden aan de eerbiedwaardige wanden van de
St-Baafskatedraal, St-Niklaas- en St-Michieiskerken opvallende amnestiespandoeken.
Een aantal jeugdige lui vond aan St-Niklaas een soort houten balkon
van waaruit zij luid de eisen van de betogers kenbaar maakten.
Andere jonge mensen gingen op de Koornmarkt zitten, tot duidelijk
ongenoegen van een aantal heren-kontroleurs van de trammaatschappij.
De winkelende voorbijgangers ontvingen het amnestie-pamflet met even
duidelijke belangstelling, ondertussen liep het verkeer in het honderd.
Alles verliep in ludieke atmosfeer, ook en zeker toen de Gentse ordehandhavers blauw-gedecideerd kwamen opdagen. Alles bleef aanvankelijk tot goedmoedig-zenuwachtig heen-en-weer-praten beperkt, tot
een paar minder-opgevoede polltie-agenten het op de heupen kregen.
De matrak verscheen in hun stoere knuisten en daarmee sloegen ze
waar ze maar treffen konden, liefst op een aantal jonge dames in de
buurt, die op deze wijze met de psychologisch-verantwoorde scholing
van ons Gents politiekorps kennismaakten. Niet alle poiitielui gaven
van hetzelfde misplaatste entoesiasme blijk, en traden bezadigder op.
Tenslotte, na enkele lichte schermutselingen, belandden zeven betogers
in de « dievenkar », waaronder de prov. raadsleden Versyck en Hendryckx, en TAK-lelder Piet De Pauw. Na tussenkomst van onze Gentse
parlementariërs, Baert en Van Ooteghem, kwam iedereen weer spoedig
vrij. De « bezetters » van St-Niklaaskerk konden ongezien ontkomen.
Deze geslaagde aktie was een kleurrijk proloog op de amnestiemars
van zondag en de pamflettenaktie van VUJO te Gent op kerstavond.

Tweede zaterdag van de maand
W A T E R V L I E T van 9 u t o t l O u : Zaal Scala,
Dorp.
K A P R I J K E van l O u t o t l l u : b i j D. Coppajans.
E R T V E L D E van H u t o t 1 2 u : Emile Hullebroeckstraat 1 4 .
Derde zaterdag van de maand
E V E R G E M van 9 u t o t l O u : b i j D. Notteboom, Stationstraat.
S L E I D I N G E van l O u t o t l l u : b i j R. Van
Hoorebeke, D o r p .
ASSENEDE van l l u t o t 12u : café Diederiks,
Diederiksplein.
Vierde zaterdag van de maand
W A C H T E B E K E van l l u t o t 1 2 u : b i j M a r k
Herreman, Isegem.
Eerste maandag van de maand
OOSTEEKLO

van

Criel, Dorp.
Tweede maandag
E R T V E L D E van
Lindenlaan.
Vierde maandag
E R T V E L D E van
broekstraat 1 4 .

18u

tot

19u

van de maand
18u t o t 19u :

:

bij

JUIM

Café

RItz,

van de maand
17u t o t 1 8 u : EmIle

H E U S D E N van 2 0 t o t 21 u : Dorpslaan 7.
Laatste zaterdag van de maand
Z A F F E L A R E van l l u t o t 1 2 u : De Beurs,
Dam, 5.
M E L L E van 1 4 u 3 0 t o t 1 5 u 3 0 : A l l a e r t , G.
Gezellestraat 5.
M E R E L B E K E van 1 5 u 3 0 t o t ISuSO : in de
Vier Wegen, Steenweg 8 4 .
B O T T E L A R E van 1 6 u 3 0 t o t 1 7 u : b i j de
Geyter, K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 9 .
OOSTERZELE van 17u t o t 1 7 u 3 0 : b i j Parew i j c k . Dorp 8.
D I K K E L V E N N E van 1 7 u 3 0 t o t 1 8 u 3 0 : b i j
Van Gysegem, Kerkstraat 8 3 .

Volksvertegenwoordiger

F. BAERT

5 januari
O O S T A K K E R om 11 : b i j dr. De Pillecijn,
Holstraat, D o r p .
Elke eerste zaterdag
D E I N Z E om l O u : Café Rossbrau, M a r k t .
GENT om l l u : Koningin Astridlaan 1 2 3 .

Elke eerste zondag
Hulle-

Senator O. VAN OOTEGHEM
Elke maandag
GENTBRUGGE van 2 0 t o t 2 2 u : Rode Kruisstraat 7, t e l . 3 0 . 7 2 . 8 7 .
Eerste en derde donderdag
GENT van 2 0 u 3 0 t o t 2 1 u 3 0 : Vlaams Huis
Roeland, Korte Kruisstraat 3.
Tweede donderdag

O O S T A K K E R om l l u : afwisselend b i j dr.
De
Pillecijn
(Holstraat,
Dorp)
en
café
« Smisken » ( L o u r d e s ) .
Elke eerste maandag
GENT om 2 0 u : bij Karel Rigo, Peerstraat
129, Gent.
VURSTE om 21 u : b i j Roger Van Gyseghem,
Wannegatstraat 1 .
Elke derde zaterdag
A A L T E R om l l u : café « Casino », M a r k t .

Elke derde zondag
L A N D E G E M om l l u
Vosselarestraat 1 6 .

:

bij

Guido

Schaeck

WIJ IS

\
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WEST-VLAANDEREN
roep om in deze tijd de eis tot
algemene « amnestie » kracht bij
te zetten.

BLANKENBERGE
DIENSTBETOON
Zich wenden tot gemeenteraadslid Jef Fryns, de Smet de Naeyerlaan 78, tel. 050/41.22.39 of tot H.
Van Rijssel, KOO-lid, K. Boudewljnlaan 22, tel. 050/41.12.01.

Beste leden u zult ook gezien
hebben op zondag 22-12 wat de
Vlaamse TV op het scherm heeft
gebracht, tijdens het nieuws, over
de amnestie-mars die werd gehouden. Daarom deze oproep tot
alle Vlamingen om in massa te
protesteren tegen het optreden
van rijkswacht en politie in het
Brusselse tegen deze mensen die
om • amnestie » vragen, en die
dan brutaal uiteen worden geknuppeld, en dat op bevel van
haatdragers
en
Vlaminghaters.
Wij Izegemnaren eisen onvoorwaardelijke « amnestie ».
ROUWBETUIGING

IZEGEM
WENSEN EN AMNESTIE
Aan gans de bevolking van de
stad Izegem de beste gelukwensen voor de komende feestdagen.
Het afd. bestuur en ook zijn mandatarissen van de VU-lzegem wensen langs deze weg aan alle VUmensen en lezers van « Wij » een
zalig kerstfeest en een voorspoedig 1975. Bij deze feesten waar
men zoveel over « vrede » roepen wij u dan ook op massaal te
Ijveren voor « Amnestie ». Laat
ons dan ook in die geest het
nieuwe jaar inzetten en alle toeStanden van onrechtvaardigheid
massaal veroordelen. Laten wij
ais VU-mensen door onze daden
tonen dat wij voor vrede en rechtvaardigheid zijn, en er dan ook
voor strijden iedere dag gans het
jaar door. De VU-lzegem richt dan
ook tot gans Vlaanderen een op-

Het VU-bestuur en zijn mandatarissen betuigen hun rouw en
rouwen mede met de familie
Daels bij het afsterven van hun
vader.
WEST-FLANDRIA
Uw vertegenwoordiger : mevr. L.
Decoopman-Vanassche. Bureel :
Gentsestr. 18, tel. 051/30.33.37.
Alle werkdagen open van 14 tot
17 u. Vlamingen sluit massaal aan
bij het Vlaams ziekenfonds.

DKüscBecoon

KACHTEM
WEST-FLANDRIA
Sluit aan bij dis Vlaams ziekenfonds. Afgevaardigde
: Buyse
Jackues, Eikstr. 13. Uitbetaling :
iedere donderdag van 16 tot 18 u.
Tel. 051/30.18.23.
OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE
VERKIEZING ANNVULLING A.B.
De verkiezing van de aanvullende bestuursleden in het arr
bestuur is gepland op zateidag
11 januari 1975 te Diksmuide, 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.
WERVIK
SOC. DIENSTBETOON
Vandamme Hervé, St-Maartensplein 2 ; Noël Lecompte, Beselarestr. 109 ; Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108.
WEST-FLANDRIA
Wervik : vanaf januari 1975
gaan de zitdagen door op de 2de
en 4de vrijdag, van 18 u. 30 tot

BREDENE om 1 2 u 3 0 : D r i f t w e g 5 9 , b i j K a m .
Haeck.
OOSTENDE ( V u u r t o r e n ) om 1 3 u : Romy,
Voorhavelaan 2 0 .

Volksvert. E. VANSTEENKISTE

Senator VAN IN

ARR. VEURNE - DIKSMUIDE - OOSTENDp:

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
l l u t o t 1 2 u , in Breydelhof, J. Suveestraat.

Vlaamse soldatendienst « Ik dien », Van Iseghemlaan 6, Oostende (alle inlichtingen m.b.t.
problemen bij het leger, m i l i t i e enz
).
Elke maandag op afspraak.
(059/70.95 48).
Eerste zaterdag van de maand
V E U R N E om 9u : De Beurs, M a r k t .
D I K S M U I D E om l O u : Vlaams Huis, IJzerlaan.
H O U T H U L S T om 12u : De Speie-Lusthof,
Staatsbaan.
K O E K E L A R E o m 1 2 u 3 0 : Hertog van A r e n berg, Moerestraat.
I C H T E G E M om 1 3 u 3 0 : Engelstraat 1 0 , b i j
Mevr L. Dekeyser.
Derde zaterdag van de maand
W E S T E N D E om 9u : Casino, Essex Scottishiaan.
M I D D E L K E R K E om l O u : W e r e D i , de Smet
de Nayerlaan.
EERNEGEM om H u : Riva Venus, A a r t r i j k e straat.
DE H A A N om 11 u30 : De Torre Gasthof,
Mevr. Irma Vanhaecke.
VLISSEGEM om 12u : bij Irena Vanhaecke,
Kerkstraat ( d o r p ) .

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

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

Volksvertegenwoordiger

M. BABYLON

ROESELARE : iedere maandag van 1 6 u tof
1 9 u of op afspraak, t e l .
051/20.02.08,
Westlaan 1 4 5 .

19 u. 30. Wegens beroepsbezigheden zal de afgevaardigde geen regelmatige zitdag meer kunnen
houden de zaterdagmorgen, daarom werden de zitdagen naar de
vrijdag verschoven.
Zandvoorde en Geluveld : de
3de zaterdag van 9 tot 10 u., Dij
Verbeke Wilfried, Zandvoordedorp
22, Geluveld.
Voor inl. en Inschr. : ziekenfondsafgevaardigde Jef Claeys,
Ten Brielen laan 108, Wervik.
NAKLANKEN OVER GESLAAGD
SINTERKLAASFEEST
Dat een goede samenwerking
lonend Is, werd ditmaal bewezen.
Sinds enkele maanden reeds zijn
er regelmatige kontakten tussen
de VU-afd. Zonnebeke, Beselare
en Wervik. Deze drie afdelingen
besloten samen een gewestelijk
Sinterklaasfeest in te richten. Er
werd een ruime en geschikte zaal
gevonden te Beselare. Na weken
arbeid en huisbezoeken kwam dan
de grote dag op 8 december. Op
het programma stonden vermeld :
gezelschapsspelen,
koffietafel,
poppenspel en dan het bezoek van
de goede Sint. Na een hartelijk
welkomstwoord van de plaatselijke mandataris, dr Hoflack uit Beselare, die tussendoor een lans
brak voor de verspreiding van ons
weekblad « Wij », kwam een werkelijk enige Kiri-de-klown klein en
groot amuseren. Men moet het
maar kunnen om meer dan 220,
grote en kleine mensen op een
goede manier te begeesteren. Nadien werd er flink toegetast tijdens het « koekenvieruurtje ».

Tijdens het poppenspel kwamen
de kleintjes in een dusdanige vervoering, zodat de grote mensen
elkaar niet meer konden aanspreken. Heel wat stiller werden ze
echter toen de heilige man zijn
intrede deed. Hij vergastte de
kinderen op een grote zak snoep,
stripverhalen en kleurboeken. Een
vraag kunnen wij onmogelijk beantwoorden : waren nu de kinderen of de ouders het gelukkigst ? Wij zagen een glunderende dokter Hoflack (die prov. raadslid is), sen. Blanquaert was een
en al glimlach en niets dan tevreden gezichten bij de bestuursleden van bovenvermelde afdelingen die weken in de w^er zijn geweest. Het bijzonderste was toch
wel dat de aanwezigen unaniem
tevreden waren. Tot slot wensen
wij nog enkele woorden van dank
uit te spreken aan : de aanwezigen voor hun zeer talrijke opkomst ; sen. Blanquaert en prov.
raadslid dr Hoflack voor hun meelevende belangstelling en aanwezigheid ; de uitbaters van de zaal
Heksendaele, die werkelijk hun
beste beentje voor gezet hebben;
de koekenbakker die zijn waar leverde aan een prijs van ver voor
de inflatie ; de bestuursmensen
van de drie afdelingen die dit mogelijk hebben gemaakt ; een zeer
bijzondere dank aan Kiri-de-klown
en zijn charmant gevolg die zich
een ganse zondagnamiddag gratis
voor niks afgebeuld hebben, er
zijn nog idealisten !
Met de goede Sint zeggen wij :
« tot volgend jaar » !

Volksvert. L. VANSTEENKISTE

Eerste zaterdag van de maand

2 8 december
D E E R L I J K van 1 6 u t o t 1 7 u : « Bloemenhof >, Tulpenlaan.
V I C H T E van 1 7 u 1 5 t o t 1 8 u l 5 : b i j N. W a e l kens, Harelbekestraat.
H A R E L B E K E - S T A C E G E M van 1 8 u t o t 1 9 u :
a De Zvt/aan », Dorpplaats.

DE P A N N E om g 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 : W e r e D i , D t
Smet De Naeyeriaan.
DE H A A N om 1 2 u 1 5 : c De Torre », T r a m halte.
Derde zaterdag van de maand
V E U R N E om 9u : De Beurs, M a r k t .
D I K S M U I D E om l O u : Vlaams Huis, IJzerlaan 8 3 .

3 januari
BISSEGEM van 2 0 u t o t 2 1 u : n Leopold
Stationstraat 3.
6 januari

»,

L E N D E L E D E van l l u 3 0 t o t 1 3 u : « De
Handboog », Plaats.
K O R T R I J K van 1 7 u 3 0 t o t 1 9 u : « 1 3 0 2 »,
Burg Reynaertstraat 9.
W E V E L G E M van 2 0 u t o t 21 u : Vredestr. 1 0 .

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

M E R K E M - W O U M E N om l l u : N i e u w W o u men. Dorp 7 7 , W o u m e n .
K O R T E M A R K o m 1 2 u : De Speie, Staatsbaan
71.
K O E K E L A R E om 1 2 u 3 0 : Hertog van A r e n berg.
I C H T E G E M o m 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 9u : W i l l y Devriendt, Racollettenstraat 6 6 .
A L V E R I N G E M om l O u : ' t V l i e r h o f , Dorpplaats.
LO om l l u : R. Ascrawat, Weststraat 7 .
G I J V E R I N K H O V E o m l l u 4 5 : Drie R i d d e r t ,
Weegschede 1 , Leisele.

VU HELPT BOEREN IN NOOD
IN 'T VERZOPEN
BRABANTSE LAND...

EET UW BUIKJE ROND..."N
Z O V E E L ETEN ALS U M A A R WIL
^__^ Dat kunt u van ons "luiiekkerlandbuffet".
^^J Met het hele gezin, iedere week van vrijdagavond tot
^ ^ zondagavond. Smakelijk smullen met hors-d'oeuvre,
I 1 warm gerecht, kaassoorten, dessert, 1/2 liter wijn,
koffie. 350 F (BTW en dienst inclusief).
Uitgebreide menu-keuze en a la carte tot middernacht.
NO V O X E L Antwerpen Noord
over

Ahlersbuilding

Luithagen 6, 2030 Antwerpen
Tel. 031/42.03.20
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...staan verschillende VU-afdelingen uit het arr. Leuven méér dan
hun man Hoeveel hektaren bieten, aardappelen en maïs hebben
ze helpen oogsten in het Leuvense ? Het jongste weekeinde waren ze weer op de been. Ondertussen werden door
kamerlid
Ludo Sels, raadsl. Roger Lenaerts,
senator Rob Vandezande en kamerlid Willy Kuijpers een 8-tal
landbouwersmeetingen
gegeven.
Een paar duizend speciale temanummers van het arr. blad over
de landbouwersproblemen weraen verspreid en de kant. werkgroep
Leuven-Noord
o.l.v.
de
kant. gevolm. Rik de Deken
speelde St-Niklaas » door voor
duizenden deuren « netjes » in
een zakje één appel en een VUpamflet te toveren. In tiet Haachtse o.l.v. prov. raadslid Erik van
Beslen, werd het een maïs-slag
en in het Hageland o.l.v. Bert
Beelen een bietenkampanje.
Hierbij zie je onze mensen aan
't werk in het drassige land rond
het Dorremaelhof te Tildonk : 7
ha maïs .. wat Staf Vermeylen
aan de boer deed vragen : « Maar
Pol, waarom zette nu toch zovéél
maïs ? ».
Maria en Pol Verbelen-Van Assche van het Dorremaelhof te
Tildonk, een énig-groot hof in de
streek, mét geschiedenis ! De
familie baat het reeds uit van in

1885 ; de stichter van de bekende Rotselaarse melkerij Lacsoons
werd er geboren ; de degelijke
melkmachines Persoons werden
er uitgevonden. De Verbelen's
staan aktief in de Vlaamse Be-

weging ! Jaak (30) zet het bedrijf
voort ; de andere 8 zijn uitgezwermd naar alle beroepen en
windstreken. Joz. is missionaris
in Malawi. « Daar is meer werk
dan hier I », zegt Pol I

EDEGEM

VUJO-BOERENHULP TE EDEGEM

Landbouwer Kerrebroeckx uit
Edegem kreeg het dit jaar zwaar
te verduren : alsof de ellende
met het noodweer nog niet groot
genoeg was, werd hij nog het
slachtoffer van een arbeidsongeval waardoor hij voor lang op
non-aktief is gezet. De VU begreep dadelijk dat hier de ge-

meenschap
moest
bijspringen.
VUJO-ers uit Edegem, Kontich en
de Rupelstreek, samen met een
zeer talrijke VU-ploeg uit Kontich
rooiden op zaterdag 14-12 en zondag 22-12 zo maar eventjes 1,5
ha aardappelen. Een prestatie die
kan tellen.

28 DECEMBER 1974

M^WSOMPPUTÜ

DAG VOOR NATUURBEHOUD MOET ANDERS!
De 21e nationale natuurbeschermingsdag stond dit jaar in het tei<en van het
protest tegen de schade aangericht
door de bouw van autowegen. Het is
vooral de natuur en het landschap die
het doorgaans in zulke gevallen moeten ontgelden. Hier ging het om het
tracé van het vak Baraque Fraiture
Houffalize van de autoweg E - 9. Op
het Plateau des Tailles bevindt zich
een staatsnatuurreservaat, een merkwaardig hoogveenlandschap, waarvan
de h o g e
natuurwetenschappelijke
waarde algemeen wordt erkend. Om
aan te sluiten bij een jarenlange traditie heeft de Belgische overheid besloten om de autoweg dwars door dit
plateau aan te leggen. Als de plannen
worden uitgevoerd, betekent dit een
onherstelbare ramp voor het landschap. Maar, dit is blijkbaar van geen
tel. Verstoring van de waterhuishouding, vervuiling, vernietiging van planten en dieren zijn faktoren waarmee
in de officiële Belgisch-Brusselse milieu's nog steeds hoogmoedig wordt
gespot.
Anderzijds wijzigde het Nationaal verbond voor Natuurbescherming
zijn
strijdmethodes niet. Het is duidelijk
dat een paar verkenningstochtjes door
het bedreigde gebied niet volstaan om
zich met sukses te verzetten tegen
onkunde en technokratische onwil van
de overheid en tegen geldhonger van
enkelingen. Ook al worden die z.g.
protestwandelingen
gehouden
door
enkele honderden overtuigde en goedmenende natuurvrienden, zoals trouwens ook dit jaar nog maar eens het
geval was.
Nu moet in de meest strijdvaardige
kringen worden gereageerd, door de
oprichting van een overlegkomitee, dat
veel ruimer moet zijn samengesteld
en waarvan de eerste opdracht zou
moeten zijn ; de organisatie van de
eerste echte volkse, strijdvaardige en
massaal bijgewoonde natuurbeschermingsdag m 1975. Dit moet dan niet
in de natuur, maar daar waar de natuur het hele jaar wordt vernield en
verkocht : in de stinkende straten
van Brussel, waar de kantoren van de
verkaveiingsmaatschappijen en >grondspekulanten en de politieke kabinetten toch zo dicht bij elkaar gelegen
zijn !

GOED BEDOELD, MAAR TE
VERNIEUWDE AANPAK ?
Op zondag, 22 september kwamen vele
honderden (volgens de BRT-nieuwsdienst) te Vielsalm bijeen om te be-

Een natuurbeschermingsdag moet anders ! geen brave wandelaars in een schaars stukje natuur, maar eendrachtige kontestanten m de straten van onze grote steden.
togen tegen het geplande tracé van
de autoweg E - 9. 's Morgens hadden
velen de wandeling meegemaakt door
de Grande Fagne tussen Petites Tailles
en Bihain.
In het ontvangstpaviljoen van Grand
Bois had een tentoonstelling plaats
van de plaatselijke plantengroei en
dierenrijkdom en van de in de streek
toegepaste nieuwe bosbouwmethoden.
In de namiddag werden zinvolle toespraken gehouden door Dr. Collard en
de Heer Delaunois. Daarna volgde
een tweede wandeltocht.
Ditmaal
door het plaatselijk bosgebied van
Grand Bois. Al deze aktiviteiten waren stuk voor stuk zinvol en zullen
de deelnemers ongetwijfeld bijblijven.
Ook de aanwezigheid van ministerstaatssekretaris voor leefmilieu Karel
Poma was sympatiek. Hiermee is het
belangrijkste over deze manifestatie
meegedeeld. Misschien is het bezoek
van een minister vol goede wil, maar
zonder armslag aan een aktiviteit van
een organisatie, met te weinig weerklank bij de bevolking het zinnebeeld
van de huidige toestand op natuurbeschermingsgebied in dit land.

WEINIG WEERKLKANK
Het was in september precies 6 Jaar
geleden dat de kontestatie ter verdediging van het leefmilieu uitgroeide
tot soms
suksesvolle
initiatieven.
Toch is er niet veel verschil tussen de
betoging van september 1974 en de
natuurbeschermingsdag in september
1968 in het Peerdsbos bij Antwerpen.
Toen schreef Jos van Limbergen in
het populair wetenschappelijk maandblad Natuurwereld : « Het Peerdsbos
moet, met welke middelen ook, ongeschonden kunnen gehouden worden.
Inderdaad, want indien Nationale Verbonden en koninklijke Verenigingen
geen andere rol meer kunnen vervullen dan die van weeklagers en begrafenisondernemers bij het overlijden
van een kindje van moeder natuur,
dan kunnen wij hun nut niet meer
begrijpen. Wij hopen dat zij hun bestaansredenen zullen bewijzen door
hun methode te veranderen en de
medewerking te verlangen van de
pers, de grote kulturele verenigingen
en zelfs de jeugd voor een nieuwe
grootse operatie, maar nog wat hef-
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Tientallen landschappen, natuurgebieden en landbouwgronden worden bedreigd door de aanleg van autowegen, grondspekulatie e.a. door de overheid aangemoedigde initiatieven. Daarom moet het anders, met gelijk wie !
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tiger dan voor de Kalmthoutse heide,
die als staatsreservaat toch nog niet
helemaal veilig is.
Maar het moet snel gaan, want het is
niet vijf, doch reeds twee voor twaalf.
Daarom is het noodzakelijk op de passende wijze de jeugd, maar vooral de
studenten aan te spreken. Zeker, de
jeugd handelt niet altijd onberispelijk
en soms is haar verzet te hardhandig of onvoldoende beredeneerd. Maar
zelfs wanneer ze een operatie Peerdsbos slechts zou zien als een gelegenheid om haar felle levenskracht wat
te luwen, dan nog zou men dat in de
koop moeten nemen. . De ontgroening van onnozel Flandria voor het
genoegen van de politici met de Januskoppen moet nu met het geval
Peerdsbos definitief stopgezet worden .. ».
Welnu, waar bleven de grote kulturele verenigingen op 22 september
jongstleden ? We hebben de dagbladen van maandag, 23 september gelezen. Nergens stond een verslag van de
21ste « nationale » natuurbeschermingsdag : in de kranten van de
Standaardgroep niet, in de « Volksgazet » niet en evenmin in « De
Nieuwe
Gazet », « Het
Laatste
Nieuws », nochtans kranten van de
strekking van milieustaatssekretaris
Poma. Waar bleven de groen- en aktiekomitees ?
Nochtans is het thema : schade aan
de natuur door autowegen een nationaal verschijnsel. Voorbeelden zijn er
te over : in het Gentse, de Damslootvallei ; in het Mechelse, de beruchte
ring ; in Limburg de A 24 en noem
maar op
Bovendien zijn tientallen
milieuproblemen
brandend
aktueel.
Honderden groen- en aktiekomitees
werden de jongste vijf jaar in de
Vlaamse gemeenten opgericht. Sommigen waren en zijn bijzonder aktief.
Waar bleven hun vertegenwoordigers?
Het is duidelijk dat de tijd rijp is om
de natuurbescherming los te rukken
uit de handen van kleine groepjes.
Daarom aktie- en groenkomitees allerhande, verenigt U i Het ogenblik
is gunstig. Nu de fondsen en andere
kulturele organisaties hun kongressen
voorbereiden, zijn initiatieven in die
zin niet uitgesloten. Ook daarvoor is
het niet vijf doch twee voor twaalf.

DIRK BUYES
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Wie aan Vlaamse emigranten denkt, denkt al te vaak
aan de uitgewekenen in de
Verenigde Staten en Kanada. Denkt onmiddellijk
aan Dinska Bronska voor w i e de appelen
in Kaïiada dikker waren dan in Plokka. Aanstonds zien
w i j het muuropschrift op het stationsplein in Denderleeuw
voor ogen « Antwerp-America-red star line », maar w e denken
dan ook aan de twee jongens die in het
midden van het schooljaar op school kwamen omdat
f€ hun vaders avontuur in Kanada »
mislukt was...
Maar er zijn Vlaamse emigranten in alle 's Heren landen.
100.000 in Noord-Amerika, 4 tot 5.000 in Latijns-Amerika,
10.000 in Centraal A f r i k a ,
500 in Noord-Afrika, 7.000 in Zuid-Afrika,
3.000 in Australië en ± 1.000 in het Verre Oosten.
In Europa verblijven 150.000 Vlamingen.
Genoeg om te kunnen zeggen dat er naast de vijf
Vlaamse provincies,
een zesde bestaat, deze van Vlaanderen in de wereld.
Men kan zich dus onmiddellijk de vraag stellen
w i e zich om deze mensen bekommert,
wat zijn hun noden zo ver van het moederland, want
niet allen werden « de rijke oom in Amerika ».
is België, is Vlaanderen hen niet vergeten ?
Sinds tien jaar bestaat een organisatie, België in
de Wereld ( B i W ) die om hen bekommerd is.
Met sekretaris-generaal Arthur Verthé (ingelmunster 1926)
gingen w i j praten over deze wereldwijde vereniging.

EEN EIGEN GELAAT

Op het feestmaal (20 jaar VU) te Antwerpen stelde Hugo Schiltz dat een
van de dringende taken voor Vlaanderen is ons volk terug een eigen gelaat in de wereld te geven. En ook Arthur Verthé klaagt het totaal gebrek
aan een eigen Vlaams gelaat in de wereld aan. Voor de doorsnee buitenlander is Vlaanderen een historisch
begrip, een rijk maar ver verleden.
België daarentegen is voor hem een
franstalige staat, tegen Frankrijk leunend. Vlaanderen dat is Rubens, Van
Eyck, Brugge en Breugel. Om dit euvel
te voorkomen werd de vereniging « België in de wereld » genaamd en niet
om subsidies te krijgen en aan onderduims Vlaams werk te doen, zoals
franstalige kranten schreven. Arthur
Verthé is daarover zeer duidelijk.
De organisatie is het rechtstreekse
gevolg van het einde van het koloniaal
tijdperk in Kongo midden 1960. Verthé
was onderpastoor in Leopoldstad en
hield zich speciaal met de Vlamingen
bezig.
In de tijdschriften « Band » en « Zuiderkruis » vonden de Vlamingen in
Kongo hei! voor hun geestelijke izolering. Met de « independence » keerden velen definitief terug en vonden
na zovele jaren van afwezigheid de
weg naar de aanpassing niet terug.
« Band » en « Zuiderkruis » nam het
toen voor hen op en hielp bij de herklassering, waarna het werkterrein vlug
verruimd werd naar alle Vlamingen in
de wereld. In mei 1963 werd « Band »
en « Zuiderkruis » opgedoekt en BIW
opgericht.
In 1967 werd de organisatie autonoom
Vlaams terwijl de « Union des Belges
è l'étranger • voor de franstaligen opgericht werd « hiermee de evolutie
volgend van de kultureel-politieke verdubbeling in het moederland ».

OMNIBUS

Zopas verscheen bij de Arbeiderspers
(DAP-Reinaert) het tweede deel van
de omnibus « Vlaanderen in de wereld ». In het eerste deel, dat reeds
aan een herdruk toe is, had Verthé het
over de Vlamingen in Noord Amerika.
In dit boekdeel, dat zoals het tweede
als een spannende roman leest, wordt
het leven verhaald van de Vlaamse
emigranten en hun 150 Vlaamse klubs.
In alle takken van het sociale, kommerciële, politieke leven drongen de
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Vlamingen door. Een paar voorbeelden:
in Zuid-Ontario heeft de tabak-koöperatie een Vlaamse voorzitter, de vicegoeverneur van IVlichigan is van Vlaamse afkomst en mag dan ook altijd op
de Vlaamse stemmen rekenen.
In het tweede deel handelt Verthé
over de Vlamingen in Zuid-Amerika,
Afrika, Azië en Australië. Dit boekdeel
heeft voor de Vlamingen een speciale
betekenis. Verthé handelt hierin nl
over de kolonie Vlamingen die met
een « tiket levenslang » na 1944 in
Argentinië arriveerden. Zij richtten er
vrij vlug na hun aankomst « Vlaanderen in Argentinië » op, wat zou uitgroeien tot « een vereniging van al
wie in Argentinië tot de Dietse stam
behoort en van alle niet DIetsers die
simpatiseren met de Nederlandse taalgemeenschap ».
Het derde nog te publiceren deel van
deze omnibusreeks zal handelen over
Vlamingen in Europa, de psichblogie
van de Vlaamse emigrant en onze etische konsekwenties.
Als wij dhr Verthé op de uitgebreidheid en de volledigheid van zijn werken wijzen dan beklaagt hij er zich
over dat hij van zijn uitgever telkens
over slechts 500 pagina's kon beschikken. Zelf zou hij liever zien dat de
geschiedenis van de Vlaamse emigrant
het onderwerp zou worden van een
seminariestudie, want de Vlaamse aanwezigheid in de wereld, vroeger en nu,
is te uitgebreid en te vertakt om in
een paar honderd bladzijden af te
doen...

DE VLAAMSE EMIGRANT

Dhr Verthé maakt het onderscheid tussen de politieke emigrant (bv naar Argentinië) en de miserie emigrant (naar
Wallonië en Frankrijk, bv.). Beiden hebben hun eigen psichologie. Bij de eerste soort bestond het grootste gedeelte uit intellektueel sterk ontwikkelden.
Zij kwamen uit de kulturele of politieke aktie, velen van hen waren kunstenaars. Zij waren beter bestand tegen
de nieuwe situatie waarin ze terecht
kwamen. Een van hen zou zelfs zeggen : « Integrar, sin renegar ! », integreren, zonder de bronnen van herkomst te verloochenen. De miserie
emigrant daarentegen heeft het echter niet onder de markt gehad. België
dat hem als « boerke » beschouwde
zou dat ook blijven doen in het buitenlartd. Verthé zegt daarover : « De
Vlaamse emigrant voelde zich bij zijn
ontscheping als een ontvoogde die
voortaan zijn eigen lot In handen zou

BIW sekretaris-generaal A. Verthé wil

VLAANDEREN
IN
WERELD
nemen. Maar vlug ervoer hij dat hij
de anderen nodig had. Pas dan werd
hij bewust van de nalatigheid die begaan werd door de verantwoordelijken
van zijn geboorteland. Hij werd door
hen lamlendig in de steek gelaten. Met
als gevolg dat hij zich tot de vertegenwoordigers van zijn land moest wenden. Vaak hebben Vlaamse emigranten
het aan de stok gehad met de franstalige konsuls. Vlamingen in het buitenland hebben meer dan een keer vuur
gestookt met officiële Belgische papieren. Het is voor hen de enige warmte geweest die ze van hun geboorteland ontvingen, voor de rest werden
ze in de kou gelaten.
Het is dan ook niet te verwonderen
dat ze « Vlamingen » bleven en sterk
anti-ambassade gezind. Ze kwamen bijeen in Vlaamse klubs, voerden Vlaams
toneel op, gingen een eigen Vlaamse
gazet uitgeven en lieten op hun grafzerken nederlandstalige teksten aanbrengen. De miserie emigrant heeft
het kultureel niet gemakkelijk gehad.
In Noord-Amerika probeerde hij zich
kultureel te integreren, maar in wat ?
De VSA is een smeltkroes van kuituren, er was geen integreren mogelijk.
Nu de VSA 200 jaar bestaan worden
overal feesten voorbereid. Van de
feestkomitees kregen de etnische
groepen de opdracht hun land van herkomst en zijn kuituur in tentoonstellingen uit te beelden. De kuituur van de
VSA zijn de kuituren die de emigranten hebben meegebracht. En daar komt
BiW om het muurtje kijken. Nu het
merendeel van de Vlaamse emigranten
in Noord-Amerika het goed hebben, is
er ook heelwat kulturele interesse. De
minder begoeden in de andere kontinenten moeten echter meegenieten
van onze kulturele en sociale aktie.
Hier het lijstje aflezen van onze aktiviteiten zou te ver leiden, maar het
loopt van : Nederlandstalig onderwijs
over een Vlaams radiohalfuurtje tot het
verspreiden van tienduizenden Vlaamse leesboeken. Sociaal dienstbetoon is
ook een niet geringe taak van BiW. In
Detroit hielpen wij mee een tehuis
voor bejaarde Vlaamse emigranten oprichten. In de VS en Kanada werden
we gekonfronteerd met het grenzeloze
heiiiiwee van de Vlaamse oorlogsbruidjes die een Amerikaans soldaat huwden en sindsdien hun land niet meer
terugzagen. Van Bultenandse Zaken
kregen wij de opdracht de sociale begeleiding te verzorgen van de BelglschBraziliaanse landbouwkoöperatie van
Botucatu. Dit was een zware opdracht
daar heelwat menselijke drama's deze
nederzetting getekend hebben. Vlamingen in vreemde gevangenissen
worden bezocht en als het kan verlost, vermiste personen worden opgezocht en er wordt, wat zeer belangrijk
Is, aan voorlichting gedaan bij kandidaat-emigranten ».

BELGIË EN BIW
Het is niet altijd koek en ei geweest
tussen BfW en « België ». De organisatie was meermalen het voorwerp
van « zwarte nota's » Hoe kon het anders ?
« De laksheid van sommige Belgische
vertegenwoordigers In het buitenland
t.o.v. Vlaamse emigranten in het verleden was vaak hemeltergend. De
Vlaamse emigrant vond steeds gehoor
bij ons en wij hielden geen blad voor
de mond bij het aanklagen van toestanden. Het was niet moeilijk om in
konflikt te komen. Het respekt van
Buitenlandse Zaken voor BIW was bij
de aanvang mischien gebazeerd op
schrik I Nu is er een goede samenwerking. De organisatie betekent iets voor
de Vlamingen. Wij doen bestendig positief werk en veroverden zonder aan
politiek te doen de waardering en hel
vertrouwen van de vreemde overheden.
Dank zij ons kwamen heelwat
Buitenlandse bedrijven naar Vlaanderen en omgekeerd ».
Lezers van ons blad zullen zich de
noodbrieven uit Zaïre herinneren i.v.m.
diskriminaties tegenover het nederlandstalig onderwijs daar.
BiW spande zich in voor deze zaak en
ziehier het resultaat : met afvaardigingen van ouderkomitees uit verschillende steden in Zaïre werden op het
BiW-sekretariaat te Brussel werkvergaderingen gehouden. Vervolgens werd
Van Elslande tweemaal gekontakteerd.
Een koninklijk besluit was het resultaat. Het regelt de Vlaams-Waalse pariteit in de beheersorganen, voorwaarde
tot verder subsidiëren. Het aantal leerlingen wordt verlaagd zodat ook Vlaam.
se scholen een toelating kunnen krijgen. Sinds september '74 is dit KB van
kracht. Een zeer positief resultaat 1

CENTEN
Een wereldomvattende organisatie als
BiW kost geld, veel geld. Dhr Verthé
weet dat het gebrek aan fondsen de
organisatie bestendig lood In de vleugels steekt. De subsidie van rijkswege
is niet toereikend om groots werk te
doen. Het min. van Nederlandse Kuituur schenkt 250.000 fr. Verthé maakt
de opmerking dat de franstalige zustervereniging hetzelfde bedrag krijgt.
Dat is onrechtvaardig, daar de vereniging heelwat minder emigranten te
verzorgen heeft (van de 250.000 Bel-
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kelingshulp te verduidelijken. • Heelwat Vlamingen in de derde werdd
doen ongevraagd aan ontwikkelingshulp. Hun aanwezigheid zou gevaloriseerd kunnen worden. Zij kennen (uit
hoofde van hun funktie als leraar, funk.
tionaris, technieker, enz.) de bevolking
en de gewoonten sinds vele jaren. Zij
spreken vaak vlot de plaatselijke taal
en bezitten doorgaans het volle vertrouwen van de bevolking. Helpers
sturen kostgeld, met deze nieuwe visie
kan men een hele reeks wedden uitschakelen. In Brazilië ontmoette ik een
Vlaamse schrijnwerker, op de vrije da^
gen komen de inlandse kinderen met
zijn kinderen spelen. Dat is hadst tot
een jeugdbeweging
uitgegroeid
waarvan de vader-schrijnwerker de leider is. Maar de man kan zijn plannen
niet uitvoeren omdat hij het zelf niet
te breed heeft. Hier zouden een paar
duizenden franken groot ontwikkelingswerk kunnen doen ! In Indonesië vond
ik een kleine bloeiende gemeenschap
die dringend 350.000 fr. nodig heeft om
verder te kunnen blijven leven. Wat is
zo'n bedrag als we over projekten horen die vaak miljoenen en miljoenen
moeten kosten ? Dus, Vlamingen in de
derde wereld stimuleren om in hun
vrije tijd aan ontwikkelingshulp te
doen. Dat is zowat de opdracht van
BiW-OS ». Inderdaad een nieuwe aanpak die ons zeer realistisch lijkt en
tot grote resultaten kan leiden.

VLAAMSE BEWEGING
gische emigranten zijn er een kleine
50.000 van Waalse afkomst), over geen
personeel beschikt en er een kleinere
aktiviteit op na houdt. BiW daarentegen beschikt over acht personeelsleden en huurt een vierverdiepingen gebouw. Deze toestand kwam reeds ter
sprake in de Nederlandse Kuituurraad.
Daar werd voorgesteld twee onafhankelijke kommissariaten op te richten
onder toezicht van de Kuituurraad.
Maar daarvoor moet de kulturele autonomie worden toegepast en niet alleen op papier bestaan !
De grootste bron van inkomsten zijn
de Vlaamse studenten die elk jaar bij
Vlaamse tabaksfarmers in Kanada werken. De jaarlijkse werkingskosten belopen tegen de vijf miljoen aan. Het
is derhalve zeer de vraag hoe een
vereniging als BiW het met 600.000 fr.
aan subsidies (naast Ned. Kuituur
schenken Buitenlandse Zaken en de
Vlaamse Provincies een jaarlijkse som)
moet doen I
In juli van dit jaar kwam tijdens het
debat over het internationaal kultuurbeleid BiW ter sprake. Namens de VU
sprak senator Guido Van In. Hij had
het over de Vlamingen in verre landen
maar ook over « hen die ons zo nauw
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aan het hart liggen, in het noorden van
Frankrijk... » (Duidelijk doelend op de
Frans-Vlamingen die onbetwistbaar tot
ons kultuurgebied behoren !).
Guido Van In stelde verder « dat een
buitenlands beleid enkel en alleen kan
berusten op de volwaardige autonomie
van de Vlaamse gemeenschap ». Wat
minister Van Elslande alleen maar kon
beamen.

BIW-OS
Elk jaar trekken zowat 350 Vlaamse
studenten naar Kanada, ze helpen er
de Vlaamse tabakboeren bij de tabakpluk. Van hun loon schenken de studenten, elk duizend frank aan BIW-OS,
de BiW-dienst voor ontwikkelingshulp.
De organisatie heeft nl. een nevendienst opgericht die steun verleent
aan Vlamingen die naast hun dagelijks werk een of ander ontwikkelingsprojekt willen uitwerken. Het zijn doorgaans zeer kleine ondernemingen die
de plaatselijke gemeenschap echter
een zeer grote dienst kunnen bewijzen.
Pater Verthé maakt van de gelegenheid
gebruik om zijn visie op onze ontwik-

Voor dhr Verthé is BiW een stuk
Vlaamse Beweging. Als zendeling in
Kongo had hij de opdracht bij zijn volksgenoten te zijn, nu is hij bij hen over
heel de wereld. IVIet hetzelfde entoesiasme waarmee hij als kollegejongen
destijds de Vlaamse Beweging ontdekte en beleefde zo gaat hij nu op zoek
naar de Vlamingen in de wereld, als
de goeverneur van onze zesde Vlaamse provincie, zoals « Pan » hem noemde !
Toen in Paraguay een gekende bedeiares overleed vertelde men hem dat
zij een Belgische was. Daarover zegt
hij : « Zij is voor mij het simbool geworden van de duizenden onbekende
Vlamingen die door België in het buitenland moreel vermoord werden. Wij
hebben hen vermoord omdat we hen
verwaarloosden, omdat we hen in de
steek lieten, omdat we hen geen houvast hebben geboden. We verminken
hen nog dagelijks : de zeelieden die
geen thuis vinden in vreemde havens,
de Vlaamse gevangenen in een verre
cel, de banneling zonder genade, het
Vlaamse kind in het buitenland, de
handelsman die veel vreemd geld verdient maar er geen brood mee kan
bakken... ».

Dergelijke woorden getuigen van een
grenzeloze liefde voor ons volk en
van de overtuiging dat we weer dat
groot volk kunnen worden dat gekend
was van noord tot zuid, van west tot
oost. Dergelijke woorden getuigen tevens van de afkeer voor hen die
Vlaanderen klein en ingeblikt wensen
in het karakterloze België. Zij lijken
ons het oprecht kredo van een bewust
Vlaming.
Als slot van de inleiding van - Vlaanderen in de wereld », deel 1, schrijft
Arthur Verthé ; « Moge deze ontdekkingsreis bijdragen tot de grootheid
van het Vlaamse volk en vooral tot de
bereidheid zijn geestelijk erfgoed niet
langer onder de korenmaat te laten,
maar het uit te dragen in de gastlanden,
waar honderdduizenden van de
onzen evenveel bruggehoofden zijn
van meerwaarde en van vrede ».

HOE KLEIN ZIJN WIJ ?
Op de Avenida de la Reforma in Meksiko City staat naast Colombus, Fray
Pedro de Gante (Pieter van Gent) gebeeldhouwd : de grondlegger van Meksiko ! Op school leren de Meksikaanse kinderen van deze Pieter dat hij
een van hun grootste nationale figuren
is. Op tal van plaatsen, pleinen, hotels,
kloosters, katedralen, schilderijen, musea,
straten, staat zijn naam en/of
beeltenis. Verleden jaar was het 500
jaar geleden dat hij in de geschiedenis
van Meksiko opdook. Heel het land
herdacht massaal Pieter van Gent met
grote feesten. Bij ons in Vlaanderen,
geen beeld, geen herinnering. (Op één
plaats een straatnaam I). Zijn wij dan
zo'n klein volk ?
M.V.L.
Lezers die interesse hebben voor de
werking of de uitgave van het werk
voor de Vlamingen in de wereld lezen
best het tijdschrift « BiW-nieuws »,
Blanchestraat 11, 1050 Brussel, tel.
02/538.62.92.
Op hetzelfde adres is ook « Vlaanderen in de Wereld », deel 1 en 2 te bekomen. Telkens 500 biz. tekst, rijkelijk
geïllustreerd. Deel 1 : 185 fr. ; deel 2 :
240 fr.
BIJ DE FOTO'S
LINKS : oorkonde van de eerste steenlegging van het Vlaamse Klublokaal In
Capitan Miranda, Paraguay.. MIDDEN
BOVEN : Vlaamse studenten plukken
tabak in Kanada. RECHTS BOVEN :
Peter Corteville, eigenaar-uitgever van
de « Gazette van Detroit : ONDER :
luchtfoto van een Vlaamse farm In de
onmetelijke Noordamerlkaanse
prplrle.
Inzet : de bezieler
pater
Arthur
Verthé.
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FERNAND AlTWERA : ZIEK EN ALLEEN
Het werk van Fernand Auwera is in geen enkel opzicht vergelijkbaar met dat van Jef Geeraerts. Toch wil ik hun werk
even naast elkaar plaatsen, omdat ze allebei getuigen van
ons huidige bestaan. Ze spreken alle twee ontzettend veel
over zichzelf, hun boeken zitten vol verwijzingen naar de
« omgeving » waarin we leven. Onder « omgeving » versta
ik de hele maatschappelijke en ekonomische kontekst waarin
het leven van een Vlaming zich afspeelt. We weten langzamerhand wel dat Geeraerts aan die wereld wil ontsnappen
en er de zijne tegenover plaatst : een wereld van vitalisme
en van een diep doordrongen en ziek makend verlangen naar
de natuur, de vrouw, de stilte van de bossen en de sneeuw,
ver van de stad en het dolle leven. Bij Geeraerts is er, zoals
men dat in schoolse bewoordingen noemt, een « tegenpool».
Welnu, bij Fernand Auwera is die tegenpool er niet of slechts
in geringe mate.
De afwezigheid van een alternatief geeft aan zijn jongste
geschriften een tragische ondertoon. Het blijft een zachte
tragiek die wortelt in het absurde. Dat absurde holt zelfs de
tragiek helemaal uit. Er blijft slechts een langzaam ondermijnende eentonigheid over die het schrijven zelf en bij
gevolg ook het lezen overbodig maakt. Auwera schrijft zichzelf weer naar een nulpunt toe, naar een zwijgen dat onlangs
met Zelfportret met gesloten ogen onderbroken werd. Een
nieuwe periode leek aangebroken. Auwera is na zijn oogoperatie opnieuw beginnen spreken, maar erg hoopgevend
zijn z'n ervaringen niet. Op het daareven genoemde boek is
er een vervolg gekomen, onder de vorm van een autobiografisch geschrift, We beginnen de dag opgeruimd en lopen
rond de tafel.
Auwera's nieuwe boek bestaat uit drie delen. Het eerste is
een schrijnend menselijk dokument, het brengt het nuchtere
relaas van een oogoperatie die de schrijver onderging en
van de pijnlijke verwikkelingen die zich daarbij voordeden en
die leidden tot een operatie aan de penis. Je zou je kunnen
afvragen wat voor zin het heeft het verhaal van je lichamelijke ellende te boek te stellen en onder de ogen van wildvreemde lezers te brengen. Ik heb nog verhalen gelezen van
schrijvers die in het lang en in het breed over hun ziekte
en genezing vertelden. Marcel Ariand bij voorbeeld schreef
een echt dichterlijk boek over een oogoperatie die hij een
tiental jaren geleden onderging. Maar bij hem vind je nergens
de zielige toestanden en de treurige menselijke nood terug
waarover Auwera het heeft. Ik herinner me dat Ariand's
boek getuigde van een grote morele sterkte, die nergens
aangetast werd door het gevoel van zinloosheid. Het was een
hoopgevend werk dat je in de fianden van elke zieke kan
geven. Om Auwera's boek te verwerken moet je moreel al
sterk in je schoenen staan.
Bij Auwera gaat het niet zozeer om het lichamelijk
lijden,
maar wel om de morele ellende. Hij denkt na over zijn toestand. Hij brengt het verhaal van iemand, van hemzelf, die
« op de bodem van de put beland » is en die er op eigen
kracht moet uitkruipen. Had een van zijn beste vrienden hem
niet gezegd : ' Dat is iets waar je alleen door moet » ?
In de diepste nood werd hij op zichzelf teruggesmeten. Zodoende vertelt Auwera meer over de anderen, die er niet
zijn in de grootste ellende, dan over zichzelf. De hoofdklemtoon van het eerste deel en zelfs van het hele boek ligt op
de maatschappelijke
en de daaruit volgende
psychische
vereenzaming van de schrijver. Hij laat zien hoe vlug je in
onze samenleving door een lichamelijke of morele tegenslag
onverbiddelijk
in de volstrekte marginaliteit
kunt terechtkomen, waaruit niemand, zelfs je beste vrienden niet, je
zullen redden.
Dat is het moderne fatum.
De impotentie die als een bedreiging over het hoofd van de
schrijver hing, wordt niet afgezonderd van de hele menselijke
problematiek. Dat kan ook niet in die toestand van verlatenheid : ' Die al of niet definitieve impotentie leek me opeens
de uiterste konsekwentie van een reeds levenslang onvermogen om een zinvolle relatie op te bouwen ». Het ziek zijn
van Auwera is een doelloos piekeren over het uitzichtloze
van het eigen bestaan en een zich steeds dieper ingraven
in het besef van die doelloosheid. Eigenlijk maken we het
haast onafwendbare verloop mee van een psychische ontbinding : ' Door de onwezenlijkheid van de situatie waarin
ik was terechtgekomen werd ik niet alleen zelf uit elkaar
gehaald, maar leek de hele omgeving zich te ontbinden tot
een bar en kouwei ijk landschap ». Vanuit dat isolement velt
Auwera strenge oordelen over de maatschappij die je met
haar dikke ondoordringbare muren van onbegrip en egoïsme
tot een tragische vereenzaming veroordeelt :
En dan volgt de haast razende aanklacht van de maatschappelijk betrokken Auwera die, na zijn trieste ervaringen, naar
de harde kern boort van de echte maatschappelijke
problematiek op het vlak van de verhoudingen tussen de mensen.
De enige houvast bleek voor Auwera nog het schrijven te
zijn. Dan blijf je tenminste de relatie tot jezelf bewaren,
dan verlies je geen voeling met je eigen denken, dan probeer
je in jezelf de krachten op te wekken die je van een vriend
had verwacht. Het « engagement » waarover Auwera zoveel
geschreven heeft en waarnaar hij als oprecht maatschappelijk betrokken schrijver zozeer gezocht heeft, krijgt door het
schrijven voor zelfbehoud een konkrete grondslag. Het wordt
ontmaskerd en tot zijn naakte betekenis teruggebracht :
' Ik geloof niet meer in de geëngageerdheid van mensen,
die bij manier van spreken, uit volle borst vloeken als zij
op televisie zien wat ergens ver weg gebeurt, maar op de
meest onverschillige manier reageren als zij te maken heth
ben met reële mensen uit hun omgeving ».
De aanhalingen die ik hierboven neerschreef geven de Indruk
van een schrijver die in de kern geestelijk zeer vitaal gebleven is. Ze staan in een scherpe tegenstelling tot de hele
toon van het boek, vooral van het tweede gedeelte, dat korte
iktieve prozastukjes bevat die de auteur schreef toen hij
ziek was. Daar overheersen de gevoelens van eenzaamheid
en zinloosheid. Als geheel blijft het boek, althans voor mij,
getuigen van de geringe weerbaarheid, zowel wijsgerig en
konkreet moreel, van de moderne mens in onze verschralende wereld.
Eugene VAN ITTERBEEK
Fernand Auwera, We beginnen de dag opgeruimd en lopen
rond de tafel. Standaard Uitgeverij, 1974, 208 biz., 275 fr.
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ADVERTISING

Zo zou u ook
kunnen vragen
wat APR
met uw geld
te maken heeft.
Want daar
gaat het om.
De harde munt
die u in reklame
Wat heeft APR investeert.
te maken met
M e e n t U (terecht)
twee mannen en dat uw wijn
een grote tros
een betere krans
druiven?
verdient ?
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Dan bent u al
onderweg naar
APR.
Met deze
advertentie
hopen we u een
eindje tegemoet
te komen.
Om u misschien
binnenkort al
te assisteren bij
het binnenhalen
van een
r i j k e o o g s t , (zie plaatje)
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VLAAMSE ROMANS (i)
DE HARINGKONING
« Klassiek » of liever « traditioneel « in de goede zin is ook
« De Haringkoning » van Robin
Hannelore. Wat niet betekent dat
het realisme van het verhaal
geen magische toevoegsels mag
krijgen : het magische van het
sprookje is vaak heel wat realistischer dan de zeer wetenschappelijk-psychologisch of filosofischgefundeerde analyses van literaire konstrukties die men « moderne roman » heet. De waarde
van de traditionele — of in ieder
geval van de voor een groter literair-geïnteresseerd publiek meer
toegankelijke roman — mag wel
eens onderstreept worden zonder
de betekenis van het experiment
te verkleinen. Wij zien bv. in de
Duitse literatuur hoe er naast de
officieel-bevorderde en ook in het
buitenland gepropageerde moderne literatuur (die zelfs naar de
vorm vaak niet eens zo modern
is I) van Böll tot Walser, van
Zwerenz en Grass tot Lenz, een
« traditionele » literatuur bestaat
en bloeit, die niet zozeer de traditionele vorm als de traditionele
zin, de literaire en kulturele kontinuïteit voortzet : Bernt von Heiseler, zelf een niet onbelangrijk
auteur, heeft hierop nog kort voor
zijn dood gewezen.
Hannelores « De Haringkoning »
is geen zoveelste protest tegen

een maatschappij, die men afkeurt maar er van blijft profiteren ; is geen wrange en bittere
aanklacht tegen echt of vermeend
onrecht, tegen individuele en sociale ellende. Dat er auteurs zijn
die dat vergiezen ? Goed : maar
literatuur is en mag nog wat anders zijn dan wanhoopskreet of
aanklacht.
De centrale figuur in Hannelores
roman is geen gerevolteerde, hoewel hij vecht tegen een der uitwassen van onze rationalistische,
technologische maatschappij : de
vervuiling der natuur. De vrijgezel houtvester Hildebrand is een
mens die van het mooie houdt ;
in de natuur, in de kunst. Wanneer hij een jong meisje uit het
water redt, krijgt hij van de grootmoeder, een bejaarde zigeunerin,
een zakje met edelstenen, die blijkens haar zeggen, een wonderbare kracht bezitten. Eerst wil hij
niet aanvaarden, maar laat zich
daarna toch overhalen. Een expert
zegt hem dat de stenen autentiek
zijn en een grote waarde hebben.
Allerlei
omstandigheden
geven
Hil de gelegenheid, zijn stenen
aan vrienden en verwanten uit te
delen. De laatste steen, de « haringkoning » bezit een boosachtige kracht. Hoe deze steen zichzelf vernielt, hoe het meisje dat
op Hil verliefd is en hem ten-

slotte vermurwen kan ; dat alles
moet je zelf lezen : er is een
groot aantal anekdotische bizonderheden die men niet zo maar in
een paar zinnen kan samenvatten.
« De haringkoning » is een goed
geschreven
en
gekoncipieerd
boek. Daarnaast is het ook een
vlot leesbaar en voor een groter
lezerspubliek toegankelijk boek.
En tenslotte is het een gevoelig,
warm en optimistisch boek. IVIen
heeft wel eens geageerd tegen
het « gemakkelijk optimisme » in
sommige Vlaamse romans en bij
sommige auteurs van vroeger.
Het échte optimisme, deze levensaanvaarding die het levensrealisme niet uitsluit, is niet gemakkelijk, is véél moeilijker zelfs
dan het tranerige beklag, het in
de zwarte verf zetten van de
mens en de menselijke relaties.
Hannelore heeft bij die mens en
zijn relaties het betere naar voren willen halen, zonder de menselijke realiteiten — zwakheden,
lafheden, hebzucht e.a. — te verdoezelen. Zijn boek is niet alleen
een mooi, vlot verteld en aangenaam, maar ook een goed boek.

Robin Hannelore : « De Haringkoning • — Boekehgilde De Clauwaert, Kessel Lo — 154 bIz. —
175 fr.
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TIEN JAAR
DIMITRI VAN TOREN

tige en geruststellende « Want er zijn
geen wolven in het bos •, met fijnbespeelde dwarsfluit. De poëtische erotiek
van zijn liedjes vinden we ook terug in
het voor hem typische « Sluit de blinden
voor je ramen », waarbij het gebruik van
de synthesiser even doet denken aan
Johan Verminnen's hitsingel, zoals ook op
de achterzijde In « het lied voor na de
afwas ». Van Toren is de man die uitblinkt in de kleinkunst door ondermeer
zijn originele titels en meteen onderwerpen waarover hij zingt. Denken we maar
aan • Aquarel », of nog « Een dag vol
jaren, overgang, stedeling en tema, leegte • (een tot drie), en de reeks genummerd tot vijf van « Opleving •. In « Weet
je nog mijn kleine vogel » komt de her-

innering naar vervlogen dingen of het ongrijpbare weer naar voren, degelijk gesteund door het gebruik van de elektrische gitaar met fuzz en wah-wah-effekten, zeer positief aangewend. Deze
vernieuwde begeleidingsmanier die hij
samen even ook op de planken bracht,
samen met steelgitarist Cees De Jon^he,
is ongetwijfeld een pluspunt. Spijtig is
wel dat de door Cees bijgebrachte country-tint afwezig is. Met het gevoelvolle
« Melina, welkom thuis » rondt Dimitri
van Toren af, een lied geïnspireerd door
sociaal meevoelen met wantoestanden die
nog de wereld niet uit zijn. Weer een
meevaller van Dimitri van Toren, zonder
pretentie maar vol muziek en poësie die
door de subtiele eenvoud aanspreekt.

Van Toren voorstellen hoeft echt niet
meer. Hij is hoewel Nederlander van nationaliteit in Vlaanderen sedert een kleine
zeven jaar een der meest gevraagde kleinkunstartiesten, samen met Zjef Van Uytsel.
Slechts sedert enkele maanden is deze
reputatie voorbijgestoken door onze allernieuwste kolderrevelatie Urbanus van
Anus uit Lennik.
Maar Van Toren blijft een graag geziene
en gehoorde figuur, door zijn poëtisch
geïnspireerde liedjes en zijn sympatiek
en eenvoudig voorkomen, waarmee hij
telkens weer zoveel kleinkunstavonden
op elk vlak deed slagen. Op zijn aktief
staan een zestal elpees en evenveel singels hieruit getrokken, waarvan « Suzan »
ongetwijfeld de meest suksesvolle blijft,
naast « De dierentuin » en « Hé kom
aan » uit zijn vroegere periode. Op deze
plaat een reeks zowel van kompositie als
arrangement zeer gevarieerde keuze die
echter goed bijeen past.
« Kom binnen, het cirkus gaat beginnen »
Is de hartelijke welkom vol zwier en ritme dat zijn voorliefde voor de dieren en
het cirkus zoals eerder in « de dierentuin » bezingt. IVIet « Hier ben ik met een
doos vol muziek » plaatst hij zich tussen
de rijmelaars en sjacheraars, voor elk
wat wils, met een nederigheid die hem
tot eer strekt, maar boven de voornoemden doet uitstijgen. Met wat melancholie
die we van hem gewoon zijn, roept hij de
verre horizonten van eerder weer op, in
ondermeer « ik heb een schip », met de
stemmige akkordeon tussendoor en de
subtiele gitaararrangementen die enorm
tot de sfeer bijdragen.
Dit vinden we eveneens terug in het rusDimitri

BO WIDERBERC
FIMPEN
Wanneer de naam Bo Widerberg aan een
film vastkleeft, dan denk je onmiddellijk
aan de poësie van Elvira Madigan (1967)
en aan het sociale drama van Adalen 31
(1969) of Joe Hill (1971). Niets daarvan
vind je terug in Fimpen (1974).
Alles draalt rond het eenvoudig en komisch verhaal. Een jongetje van een jaar
of zes, Johan Bergman, voetbalt even
tegen Zwedens nationale held en blijkt
het beter te doen dan hem. Deze krijgt
er een echt minderwaardigheidskompleks
van, en de trainer besluit Johan, de kleine ukkie (Fimpen), aan te werven in de
voetbalploeg. Zo speelt Fimpen in verschillende internationale wedstrijden. Op
school valt hij in slaap en kan natuurlijk
niets. Dat voelt hijzelf pas wanneer hij
zijn handtekening moet zetten en helemaal niet schrijven kan. Fimpen laat dan
de ploeg in de steek en besluit toch maat
eerst te gaan leren.
Het is wel de vraag of Bo Widerberg deze
film werkelijk bedoeld heeft voor een volwassen publiek, indien dit zo zou zijn,
ontgoochelt de film. Het verhaal is dan
té onwaarschijnlijk opgebouwd. Johan onderneemt alles alléén en beslissingen
worden door hem zelfstandig getroffen.
Wanneer zijn medespelers het moe zijn
om hem steeds hetzelfde verhaaltje te
vertellen als slaapmutsje en een ander
boek vragen, dan kost dit teveel volgens
de manager : het kan niet af van het budget van de nationale voetbalploeg ! Het
slot is, gezien de rest van de film, ook
onwaarschijnlijk.
Het komische in de film is aanvankelijk
fijn en goed gevonden. Na een tijdje gaal
het echter vervelen omdat er weinig
nieuwe elementen bijkomen, en omdal
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de humor teveel doet denken aan de slapstick van de Amerikaanse TV-feuilletons.
Minderwaardig is de film zeker niet
maar je moet hem als genre volledig onafhankelijk zien van Bo Widerbergs vorige
films, waarin hij bewezen heeft uitstekend werk te kunnen leveren. Soms merk
je dat wel in deze film : de overgangen
van de dokumentaire delen (want je ziet
stukken uit echte matchen) naar de delen
met Fimpen erbij, zijn zeer goed geslaagd. Voor een kinderpubliek, vooral
jongens dan, is de film wel een hele
belevenis. Een kind vindt het wel plezierig dat iets grappigs nog eens herhaald
wordt en elk kind droomt er toch van
eens echt boven de volw:assenen te
staan.

Van Toren

Nog twee kleine opmerkingen. Vooreerst
is er een klein sociaal detail : er wordt
een jongetje getoond met een hazenlip,
gewoon zoals hij is, zonder speciale wendingen om dit te verbloemen. Het kind
wordt in de film gewoon aanvaard. Tenslotte nog de versie zoals die in ons land
vertoond wordt, met Nederlandse maar
zonder Franse ondertiteling. De reden
hiervan zal wel van technische aard zijn
(kopie uit Nederland ?), maar wanneer we
enkele franssprekende studenten achter
ons hoorden klagen, moesten wij toch
denken dat dit nog maar een kleine kompensatie is voor al de films die reeds
zonder Nederlandse ondertiteling verschenen !
M. MICHIELSEN.

BO WIDERBERG - FIMPEN

muziiK
QUEEN IN TEATER 140 :
EEN REVELATIE
Engeland blijft onafgebroken eik seizoen
artiesten produceren die via, de Londense studio's de wereld pogen te veroveren.
Vorig jaar was Steve Harley met zijn
Cockney Rebel dé grote revelatie, maar
de egotrip van de zanger deed de groep
na twee erg fijne elpees en de rekordtoer van vijftig achtereenvolgende dagen
optreden, uiteenvallen. Na een gewaardeerd optreden in de Londense Rainbow,
zowat het mekka van het lichte pop, waar
men slaagt of valt, nam de erg jonge
groep Queen nu een derde album op,
waaruit de singel « killer queen » momenteel nummer twee op de hitlijsten
prijkt.
De elpee « sheerheart attack » kreeg
zeer ruime belangstelling. Dinsdagavond
was het stampvolle teater 140 aan de
beurt, om tijdens dit énige koncert in
ons land te bewijzen dat ze ook ons publiek aankonden. Gitarist Brian May vertelde even ervoor hoe de groep die, een
vijftal jaar terug ontstond, na vele tegenkantingen en zonder management uiteenviel, maar dat de drummer Roger
Tayle en hijzelf een zanger zochten en
vonden. Na een jaartje demo's opnemen,
kwam dan een eerste elpee, en ook een
topsingel « seven sees of rhye ».
Nummer in pure Argent-stijI dat ze ook
talentvol op het podium brachten achteraf I Ik viel ziek, en intussen verscheen
« killer », vervolgde Brian, en wij konden
niets doen. Maar na vijf maanden was
ik er bovenop en hier zijn we dan om te
bewijzen dat we op het podium het ook
aankunnen ». Bewering die ze maar al
te waar maakten en vele kritikasters op
hun neus deden kijken. Muzikaal en technisch was de show af, met een zeer gevarieerde belichting en een denderende
akt van zowel de groepsleden als de Jaggertype zanger Fred die ook aan de
piano fijne muziek naar voren bracht.
De singel zelf leek wat gesofistikeerd
naar voren gebracht, maar nummers als
« liar » deden het publiek overtuigd meeklappen .De zeker niet gezonde rookkolom die van het podium de ganse zaal
na korte tijd in een waas hulde leek echt
teveel, en bij het encore met « jailhouse
rock » was de groep zelfs niet meer te
onderscheiden.
Eveneens nationale première zondagavond te Vorst met Sparks.
Bussel en Ron Mael zijn twee Amerikanen uit Californië die in hun streek reeds
jaren op de planken stonden, maar nooit
echter erkenning kenden. Op doorreis in
Londen zochten en vonden ze de kans
een nieuwe toekomst op te bouwen, begeleid door een drummer, bassist en
guitarist.
De sprankelende naam « Sparks » bracht
hen geluk, en drie opeenvolgende singels bracht ze dan ook in de toptien. De
jarenlange ervaring en stevige muzikale
basis zijn dan ook waarborg voor een
even degelijke prestatie op het podium,
iets wat vele hedendaagse groepen technisch niet meer aankunnen. Zanger Russel heeft een stevige en zwierige akt en
kontrasteert enorm met zijn rustig aan
de piano zittende broer Ron, die zelf opvalt door het kortgeknipte achterwaarts
gekamde haar, het hitlertype snorretje,
en hemd met das. Doorheen nummers
als « Lucie » en « Thank God » evolueert
de groep zeer muzikaal, waarbij het pianospel van Ron Mael met de originele effekten en stevige arrangementen enorm
overkomt. De hits als « amateur hour •
en « this town ain't big enough » doet
het enthousiaste publiek meeklappen, en
de groep komt uiteindelijk terug met als
encore de nieuwste plaat « girl from Germany », en ook het sprekende « up here
in heaven ». Wie een grootse show had
verwacht, werd misschien wat ontgoocheld, maar muzikaal is deze Sparks wellicht de meest originele groep voor het
voorbije jaar.
Voor hen was een akoestische schouwburgzaal het ideaal geweest om de muziek nog beter tot haar recht te laten komen, daar ook ditmaal door weerklanken
het subtiele verloren ging.
De momenteel meest suksesvolle groep
« Mud » ontving vorige week, tijdens
haar promotietoer door ons land en Nederland goud voor zowel hun singel
« rocket » als hun « Mudrock »-elpee,
terwijl de singel • lonely this. Christmas » overal honderdduizenden haalt.
Sergius.
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MOTIE VAN BURGEMEESTERS EN GEMEENTEMANDATARIS-

MEDEGEDEELD

STADSBESTUUR AALST

SEN UIT DE OOST-VLAAMSE LEIESTREEK
Burgemeesters, scnepenen en gemeenteraadsleden van verschillende gemeenten uit de Oost-Vlaamse Leiestreek, aanwezig te Deurie op een studiedag van de Stichting Lodewijk
De Raet voor een diskussie over het probleem van de fusies
van gemeenten, hierin gesteund door heel wat kollega's :
• betreuren de wijze waarop de gemeenten voor het probleem van de fusies zijn gesteld geworden, waarover zij naar
vorm en inhoud slechts via de pers werden geïnformeerd ;
• vrezen dat, als de fusies in hun huidige vorm worden doorgevoerd, deze zullen lelden tot een verdere depersonallsering van het bestuur, een verdere vervreemding tussen bevolking en beleidsmensen, een doortrekking van de politieke
verzuiling van het nationale op het lokale vlak en een voortschrijdende koncentratie van de macht.
Zij vinden het onontbeerlijk dat het plaatselijk bestuur rechtstreeks door de bevolking wordt gekozen en gekontroleerd
om de beslissingsbevoegdheid zo dicht mogelijk bij de basis
te houden.
Tenslotte betreuren zij dat het gepubliceerde plan tot stand
kwam zonder ernstige kostenraming en verantwoorde studie.
De technische funkties van de gemeenten kunnen naar hun
oordeel worden overgedragen aan een hoger bestuursorgaan
zonder aan de gemeentelijke vrijheden te tornen. Dit hoger
bestuursorgaan dient echter op federatieve basis te worden
samengesteld. Het kan eventueel worden ingeschakeld in het
huidig « ministerieel plan ».
A. De Kerchove d'Ousselghem, burgemeester van Vosselare ;
A. De Pesseroey, burgemeester van Deurie ; D. Desmet, burgemeester van Afsnee ; F. Mathys, burgemeester van Zevergem ; A. Melrlaen, burgemeester van De PInte ; C. Van
Crombrugghe van Leerne, burgemeester van St-Martens-Leerne ; R. Van den Abbeele, burgemeester van St-Martens-Latem;
A. Van den Berghe, burgemeester van St-Denijs-Westrem ; dr
J. Wannyn, burgemeester van Nevele ; J. Vercruysse, burgemeester van Drongen.

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

EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN
(EHBO) IN 20 LESSEN TE EIZERINGEN
Jaarlijks sterven, alleen reeds in
België, duizenden mensen ten gevolge van een ongeval op de weg,
op het werk, thuis .. Nog meer
mensen
blijven
maandenlang
werkonbekwaam na een ongeval
Om steeds meer mensen te leren
eerste hulp bij ongevallen toe te
passen, organiseert het Vlaamse
Kruis overal kursussen.

Inschrijving : op 10 januari, in
het leslokaal. Inlichtingen : t e l .
582.24.06.

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

AZAERT
DE MEEST COMPLETE ZAAK VOOR
BETERE HERENKLEDING

2 BRANDWEERMANNEN

•

1 BRANDWEERMAN-AUTOGELEIDER AMBULANCIEDIENST

•

1 BRANDWEERMAN-AMBULANCIER

AMBULANCIEDIENST

EEN JUWEEL MET STANDING
KIES JE BEST BIJ

UERELST & DUCKAERT

Bljhulzen : Cogelt Otylel 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel. (031)36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel. (09)22.45.62

Tei. 25.42.83

•

Brouwerij

•

—

7 BRANDWEERMANNEN-AUTOGELEIDER

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

Dus allen op post op vrijdag
10 januari 1975 in het St-Jozefsinstituut te Eizeringen en dit elke
vrijdag om 20 u.

Gemeenten die zich solidair willen verklaren, kunnen dit
schriftelijk melden aan één van de genoemde gemeenten.

Brabantdam 142 GENT

•

JUWELIERS - HORLOGEMAKERS
GEDIPL. EDELSTEENKUNDIGE
LONGINES - PONTIAC - VERDAL
MEIR 2 (HOEK WIEGSTRAAT)
2000 ANTWERPEN - T E L . : 33 46

het funktioneel kombinatiemeubei in eigentüdse^
nuttig, esthetische vorm.
Onze

'
'
'
i

studiedienst
lost

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

uw

woonproblerai
gratis op

KOSTUUMS
SPORTVESTEN
BROEKEN
MANTELS
REGENMANTELS
PULLS
HEMDEN
Tumhoutsebaaif 102-104 - BORGERHOUT - Tel. 3640.86
Begijnestraat 39-41 - ANTWERPEN Tei. 3347.24 - Ter Heydelaan 55-57 - DEURNE . Tel. 24.25.23

5e dag. Via het witte stadje Ecija naar Cordoba (139 km.).
Middagmaal, avondmaal en logies in hotel Zahira -k k ~k. Geleid
bezoek aan de stad : de uiterst schilderachtige wijk van de
PROGRAMMA A.
Juderja, de Mezquita (Moorse moskee) enz.
Achtdaagse rondrit met bezoek aan de Andalouzische steden
6e dag. Nog een voormiddag te Cordoba. Verder bezoek aan de
Ronda, Jerez, Cadiz, Sevilla, Cordoba en Granada en 1 of 2
stad en gelegenheid t o t winkelen. In de namiddag naar Granada
wei<en verblijf aan de Costa del Sol.
(172 km.). Avondmaal en verblijf in hotel Victoria -k k ir, zeer
Vertrekdata :
gunstig gelegen aan de Puerta Real.
Op 1 maart, 16 maart en verder elke zondag, van 4 mei tot 28
7e dag. Verblijf te Granada. Geleid bezoek aan de stad : het
september.
Alhambra met het befaamde Alcazar en prachtige tuinen, de
Reisprogramma :
Generallfe, de katedraal met Capilla Real enz.
Ie dag. Met onze chartervlucht van Zaventem naar Malaga. Per
's Avonds gelegenheid tot bijwonen van een Andaloezische
autocar langs de Costa del Sol naar Marbelia. Door de Sierra
avond op Sacro Monte (fakultatief).
Bermeja naar Ronda (99 km.). Avondmaal en logies in hotel Reina
Victoria -Ar * * .
8e dag. Op een uiterst schilderachtige weg door de Sierrs
2e dag. In de voormiddag, bezoek aan Ronda.' 's Namiddags naar
Nevada naar Motril en verder naar Nerja (130 km.). Middagmaal
het witte Arcos. Bezoek aan dit pittoresk Moors stadje. Verder
in de mooi gelegen Parador.
naar Jerez de la Frontera (118 km.). Bodega's van Pedro Domecq,
's Namiddags langs de Costa del Sol vla Malaga naar TorremoGonzales Byass, Sandemann, enz... Na het bezoek, avondmaal
linos of Marbelia (110 km.).
en logies in hotel Los Cisnes -k -k -k.
9e
tot 14e (21e) dag. Vrij verblijf aan de Costa del Sol, naar
3e dag. Langs Puerto Santa Maria naar Cadiz. Bezoek aan de
keus in het apartotel El Palomar te Marbelia of in de Apartotels
stad, mooi gelegen op een schiereiland. Op de autosnelweg naar
Aloha of La Colina te Torremolinos.
Sevilla (155 km.).
15e (of 22e) dag. Per autocar naar de luchthaven te Malaga en
Middagmaal, avondmaal en logies in hotel La Rabida, rustig en
met de chartervlucht terug naar Zaventem.
toch centraal gelegen, 's Namiddags, eerste kennismaking met
de stad.
LET WEL ! De groep van 28 septmeber verblijft na de rondreis te
4e dag. Nog een dag te Sevilla. Geleid bezoek aan de stad : de
Benidorm (Costa Blanca) In het hotel Rosamar en reist op de
rijke Macarenakerk, het huis van Pilatus, het Alcazar, de kate15e of 22e dag terug naar Zaventem via Alicante.
draal met Giralda, de Plaza de Espana, het prachtige Maria(1) De groep van 18 maart doet de rondreis uit Alicante. ReisLouisapark en de schilderachtige Santa-Cruz-wijk, tipisch Andasom : 13.550 fr. Programma op verzoek te bekomen.
loezisch, met enge straatjes, mooie doorzichten en schilderachtige patio's.
Rondreis

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

Vergunning nr 1185 Kat. A

WIJ I t

met geklimatiseerde

autocar

Twee

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

KARAVANS
Verkoop - verhuur . staltlng
KARAVANCENTRA ANTWERPEN
tel. ( 0 3 1 ) 2 1 . 9 8 . 1 5
Frans Beirenslaan 2 7 8 , BORSBEEK

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

Vervoer . Verhuizingen
Laadruimte van 30 t o t 50 m3

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem

VECOVEN Jozef

Tel. (054)33.37.56

LIERSE VLOERHANDEL
Litperstraat 49
—
LIER
Tel. ( 0 5 1 ) 8 0 . 1 4 . 7 1
Specialiteit :
^AST TAPIJT — OPEN HAARDEN

Schoonheidsinstituut

BOEKHANDEL TUL

TANDTECHNiSCH LABORATORIUM
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek
a 734.06.43 en na 18u. 425.46.42

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

Instituut P. VERMEIR

FREETIME FLAT
INTERNATIONAL pvba

DE OUDE KRING
Café - vu-lokaal
Dorpsplein,

Heusden-Limburg

Aanbouwkeukens
HELEMAAL naar maat.
Apart en per klant gemaak.
Niet duurder dan seriefabrikatle,
en zelfs beter I
Prijsbestek

en studio

zijn gratis.

KUNSTGEBITTENHERSTELLINGEN
VAN DER KLEIN

(02)653.05.11

AL - AL AANBOUWKEUKENS UIT CLASAL
FABRIEKEN TE
RAMSDONK
TEL. 015/714.47 - 719.13
Aolst, Dirk Martensstr 58, 053/205.16
Dendermonde, De Bruynlaan 1 - 3
052/215 14
Kortriik, Gentsestwg 37, 056/120 61
Roeselare, Consiensestr 42, 051/237.20
Bestuurssekretariaot (dog- en weekeindles) - tot viertalige steno-doktylo,
tot viertalige bnetwisseling, konversatie, boekhouden.
Kinderbiislag - Plootsing

BRANDBESCHERMINC
met aangepast materiaal van een
Itedrijf met ervaring :

pvba ALBAG
Ninoofse Steenweg 515
1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09

Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksijde
tel. ( 0 5 8 ) 5 2 7 . 7 7
Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerke
tel. ( 0 5 9 ) 3 2 2 . 6 0
Verhuring en verkoop van moderne, nieuv/e appartementen en studios - bungalows en caravans
sommigen met privaat zwembad gelegen te Koksijde, Oostduinkerke en Middelkerke - huur per
maand, per w e e k , per w e e k e n d
of een periode naar eigen smaak
Vraag inlichtingen - Schrijf of telefoneer.

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

UNITAS n.v.

10%vr.V.U.l8den

KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARDESSUSl
SSUSl
OOK NAAR MAAT

Keukenbedrijf R. ROSSEY

R I C O - K L E D I N G V E R M E E SCCHHI

Kokstraat 53 - 8450 N I e u w p o o r I
Tel. ( 0 5 8 ) 2 3 5 . 8 1

gt—nhouwrswst, 52 Anlwerpen Tel 03.3135.
}5.B3j

Kwekerijen - Tuincentrum
J.V.H.

Kortrljkse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 0 9 / 2 2 . 8 8 . 3 3
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.)
Agenten en makelaars
neem kontakt met ons

DIRK MARTENS

Dendermondsesteenweg 120
9208 Schellebelle - T. 0 9 1 / 7 9 . 3 1 . 7 0
Geselekteerde planten voor
partikuliere verkoop
— OPEN 'S ZATERDAGS —
Kleurenkataloog op aanvraag

AALSt

NINOVE
P.V.B.A.

Lange Zoutstr. 3 0 , 2 9 - 3 3 , 36-38
Tel. ( 0 5 3 ) 2 4 0 . 6 0

Beverstraat 24-26
Tel. ( 0 5 4 ) 3 3 1 . 0 5

FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten.
Ook verhuring van tafelgerief.
Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen

*
KINDERARTIKELEN : plooi- e n wandelwagens - bedjes en
w i e g e n - stoelen en looprekken - schommels - kamerversleringen - wastafels en waskussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledi] - rulteruitrustingen ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- e n
ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei.

(031/37.45.72-19.30.29)
LUSTRERIE

MARC DE VRIESE
WANNEER HET O M U W
VERLICHTING GAAT.
Bon. Ruzettelaan 5 6 ,
Assebroek - Brugge
Grote Baan naar Kortrijk

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten m e kanieken - schooltasten - borden - tuinmeubelen - tuintchommelt.

ZIEKENFONDS
BRABANTIA
Voor

—

ZEER VOORDELIGE

PRIJZEN

—

de Vlamingen in Brussel
en Vlaams Brabant
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031/31.78.20

GENK
011/35.44.42

GENT
091/25.19.23

LEUVEN
016/23.37.35

ANTWERPEN

111111)1

[

1'

Parfumerie

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

« GROENSPAAN »
RUSTHUIS
- Tel.

-

ESTHETICA

N i e u w b o u w . rustige omgeving
VALIEDE en MINDER-VALIEDE
personen
Vlaams-nationale eigenaars
Langeweg 34 B - 1900 Overifte

(Maletzen)

.H4!ilH^Hu"""H"Hfti,U- 4H;wlUüm-a"

JV-'i-^V-ylj,pti^JJ

Speciaal voor U bedacht

ADOLF CLAES
EN ZOON ANDRE

Haneveldlaan 47
1850 Grimbergen

MACONFECT - KLEDING
Opperttraal 37
—
LIEDEKERKI
Tel. ( 0 5 3 ) 6 6 2 . 1 9
MAATWERK en zeer grote keu$
kleding « KLAAR O M DRAGEN »

Groepen en maatschappijen allerhande I I I

y--"-

T '~ ï"

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
Kan U op ieder ogenblik van de dag van het
jaar middag- en avondmalen aanbieden
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur
een der beste Oberbayern-orkesten
M i d d a g - en avondmaal In groep : gezellig f i j n , goed en goedkoop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse
goelasj - Eisbein mit Sauerkraut . Kip aan het spit Krachtvleesschotel beter dan In Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 0 1 6 / 2 2 . 8 6 . 7 2 - 1500 zitpl.
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 0 3 1 / 3 1 . 2 0 . 3 7 - mooiste zaal van
de stad
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel. 0 1 6 / 2 2 . 6 8 . 6 9 mooiste kelder van Europa.
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 0 2 / 2 1 . 8 7 . 8 9 - mooiste van
Brussel
AALST (Klaroen) : A u t o w e g . Tel. 0 5 3 / 2 1 . 2 8 . 5 3 - 1.000 pi.
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesiwg. 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-Llchterv. 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 Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 0 5 0 / 5 0 . 0 2 . 9 6
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 0 1 1 / 4 3 . 2 0 . 5 1
OOSTENDE : O u d e luchthaven Middelkerke - T. 0 5 9 / 3 0 . 2 0 . 8 6
W i j zoeken dringend : als medewerkers : Ernstige families
waarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale w e t Liefst mensen van 't vak.
Schriftelijk aanbieden b l | : ABTS : TIensestwg 128, Korbeek-Lo
SINT-PIETERS-LEEUW. Tel. 0 2 / 3 7 6 . 1 8 . 7 2 .

ALLE MONTUREN
WALTER ROLAND
gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 • ANTWERPEN
(Let op het huisnummer I )
Telefoon ( 0 3 1 ) 3 6 . 8 6 . 6 2

GRONDEN
OUD - EN NIEUWBOUW
600 ARBEIDERS...
1001 MOGELIJKHEDEN
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

KUNNEN
» JJJ..I1.4 I , 1

',
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JAAROVERZICHT

1974
« Gedaan met de tamme boerezoon » : 1974 was inderdaad het jaar der ontelbare betogingen van de boerengramschap in de EEG (links
boven). De IJzerbedevaart herdacht Cyriel Verschaeve, « terug in het land van roem en rouwe » (rechts boven). Honger in de wereld niet
opgelost ondanks de grote voedselkonferentie te Rome (midden links). Enkele maanden na zijn bezoek aan EEG-Brussel sneuvelde Nixon
roemloos op het Watergate-front (midden rechts). Afbraakwoede en mastodont-bezetenheid te Brussel : hoe langer hoe meer een onbewoonbare stad (links onder). De zondvloed in de herfst : 90 dagen regen over een land met slechte afwatering en slechte waterwering.
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