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Na het onverkwikkelijke schandaal-Baudrin, waarbij BSP-mi-
nister Anseele in het gedrang kwam, is er nu weer een ge
val - Van Mechelen dat deze week de krantenkoppen haalde 
Tussendoor wordt de opheffing van parlementaire onschend
baarheid gevraagd voor PVV-parlementslid Rolin-Jacquemms 
die in onwelriekende financiële operaties betrokken blijkt 
Onlangs was er de detective story rond de valse Simonet 
brief Er zijn de geregelde •< roddelpraatjes « rond invloedrij
ke figuren als Vanden Boeynants en De Saeger 
De Belgische regeringen en hun entourage beginnen steeds 
meer te lijken op een enorme kaas waarin veletlei wormen 
welig tieren. Met een groeiend gevoel van afkeer kijkt de 
belastingbetalende bevolking het ergerlijke schouwspel aan. 
De ministers en de politici in het algemeen verspelen steeds 
meer de achting van het brede publiek. 

DE VIS BEGINT 
TE STINKEN 
AAN DE KOP 
En dan maar jammeren over de teloorgang van het gezag, 
over de sfeer van « scandalitis •• in het land. Niet het volk 
heeft die sfeer echter gekreeërd, ook niet de pers die door 
sommigen van stemmingmakerij beschuldigd wordt Het zijn 
in de eerste plaats de politici, ministers en staatssekretaris-
sen op kop, die dringend voor de spiegel moeten gaan staan. 
En ze moeten vooral niet schijnheilig gaan doen wanneer in 
krant of tijdschrift al eens allusies worden gemaakt zonder 
dat er direkt klinkende bewijzen op tafel worden gelegd. Er 
gebeuren genoeg onoirbare dingen, waarbij de betrokkenen 
uiteraard geen getuigen roepen en terdege de waarschuwing 
» scripta manent » indachtig zijn. Wie echter zijn oor te luis
teren legt in het milieu van grote aannemers en leveranciers 
verneemt sterke verhalen genoeg. 
Wij zijn het er over eens dat een sfeer van « scandalitis » 
niet bevorderlijk is voor de goede werking van onze demo-
kratische instellingen. Er is echter maar één goede manier 
om er een einde aan te maken : het milieu van de politici 
moet zichzelf zuiveren. De verantwoordelijkheden moeten on
dubbelzinnig worden vastgelegd, en wie zijn macht misbruikt 
dient onverbiddelijk op het matje geroepen, wie hij ook Is, 
tot welke partij hij ook moge behoren. Het parlement en de 
regering moeten er streng over waken dat in het midden van 
de politici een moraliteit heerst, waarnaar de bevolking met 
respekt kan opkijken. Dit is momenteel in België niet het ge
val. Het vertrouwen moet dringend worden hersteld, in het 
belang zelf van onze parlementaire demokratie. 

PAUL MARTENS 

EXTRA EDITIE 
Deze maand is het precies 20 Jaar geleden dat het eerste nummer van 
ons blad van de pers kwam. Bij die gelegenheid zal er op zaterdag 18 
lanuari een dubbele « WIJ » bij onze abonnees toekomen : de gewone 
« WIJ » plus een bijgevoegde extra-editie. 
Deze extra-editie is uitermate geschikt voor de propaganda. Afdelingen 
welke een hoeveelheid nummers van deze extra-editie (24 biz., met 
vele foto's) wensen te bestellen gelieven ZO SPOEDIG MOGELIJK het 
VU-sekretariaat te verwittigen (Voldersstraat 71, 1000 Brussel - Tel. 
02/512.51.60. 
Dit ideale kolportage-nummer kost hen 3 fr. per eksemplaar. Bij zelf-
afhaling : 2,50 fr. 
Afdelingen, bestel dit jubileumnummer dadelijk ! 

DE 30 MUIARD VDB-VUEGTUIGEN 
OfVBEN 
BEWEREN DE VREDE TE DIENEN... 
De pacifisten die oproepen laat ons de gevechtsvliegtuigen omsmeden 

tot ploegscharen, zij doen het voor de vrede. 

Vanden Boeynants en de militaristen zeggen : de enige waarborg voor 

de vrede is een doeltreffende bewapening. Wij kopen dus geen ge

vechtsvliegtuigen om oorlog te voeren maar ais afschrikkingswapen, 

voor de vrede. 

Deze twee stellingen zijn niet m^t elkaar te verzoenen. De logika van 

het ene systeem sluit de logika van het andere systeem uit. 

GEVECHTSVLIEGTUIGEN 
VOOR DE VREDE 

Laat ons eerst onder ogen nemen 
wat de verdedigers van de aan 
koop van 30 miljard vliegtuigen 
voor ogen zweeft 
De Starfighters zijn versleten Ze 
moeten dus vervangen worden 

(lees door bIz 3) 

Te-wijl wij deze , ^ ^^ ; ; ^ t ypen legt KgpK 
voorzitter Dequae een verklaniig af over h.-
« geval Van Mee lelen » Men weet dat het 
Hoog Komitee van Toezicht aan de Kamer 
voorzitter een dossier heeft overgemaakt 
dat bezwarend zou zijn voor de gewezen 
CVP-minister van Nederlandse Kuituur. On
der zijn verantwoordelijkheid zouden een 
aantal administratieve onregelmatigheden 
begaan zijn, zou een meubelbedrijf uit het 
kiesarrondissement van de minister (Turn
hout) sterk bevoordeligd zijn, en tevens be
staat het vermoeden dat de gewezen be
windsman uit een aantal manipulaties per
soonlijk voordeel zou hebben gehaald. In elk 
geval heeft het Hoog Komitee van Toezicht 
geoordeeld over voldoende gegevens te be
schikken om de zaak rechtstreeks bij de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers aan
hangig te maken. 

Het gerecht kan immers niet rechtstreeks 
de zaak m handen nemen omdat de • on
schendbare » heren ministers zelfs niet eens 
mogen ondervraagd worden. Na het geval An
seele (verbrand aan de affaire-Baudrin) en 
dit nu weer dringt zich heel spoedig een dui
delijke omschrijving van de ministeriële 
verantwoordelijkheid op. Het gaat niet op 
dat de heren met de gelden van de gemeen
schap naar hartelust mogen omspringen zon
der ooit de kans te lopen — bij misbruik — 
voor de rechter te worden gedaagd. 
Waar men inmiddels met dit nieuwe « geval •• 
wel sterk verveeld zal zitten is in de Bond 
van Grote en Jonge Gezinnen, waarvan Van 
Mechelen nog steeds de voorzitter is. Daar 
zit men in de topleiding nu al met twee in
dividuen die verdacht worden van ongeoor
loofde financiële handelingen (V.M. en zijn 
goeie vriend K. Grijseels, afgevaardigde
beheerder). De Bond is wel zéér breed en 
verdraagzaam voor sommigen 
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OE GELOOFWAARDIGHEID 
VAN DE POLITIEKE PARTIJEN 

Het is onloochenbaar dat U de 
laatste tijd vooral de traditionele 
partijen met hun waar gelaat ge
zien hebt. Wij hoeven maar even 
de lijst van hun misbruiken en 
van hun geest van profiteurschap 
bloot te leggen. 
1. Politieke personen worden 
voltijds betaald door het ministe
rie, alhoewel zij er niet werkten 
(CVP, PLP,...) ; de zogenaamde 
verstekelingen op de kabinetten. 
2. Het voortdurend stichten van 
openbare instellingen om politieke 
benoemingen te kunnen doen en 
te ontsnappen aan de kontrole 
van de gemeenschap (schuldi
gen : BSP, CVP en in mindere 
mate PVV). Er zijn er nu al meer 
dan 180 openbare instellingen I 
3. Toelagen verlenen aan private 
industrieën, uiteraard grote on
dernemingen (grote kampioenen 
zijn de BSP-ministers). Het zijn 
enkel de kleinbedrijven en de 
zelfstandigen, die nog konkurre-
ren met hun vindingrijkheid en 
hun spaarzaamheid. Zij zijn im
mers niet groot genoeg om het 
wapen van de macht en de om
koperij te hanteren. 
4. Bouwvergunningen toelaten in 
groene- en in landbouwzones aan 
invloedrijke personen. 
5. Kolossale toegevingen aan he1 
Franstalig imperialisme (Komen, 
Moeskroen, Voerstreek, randge
meenten rond Brussel) zonder 
ook maar een tegemoetkoming 
aan de eisen van de Nederlands-
taligen. Integendeel : liberté du 
père de familie, terbeschikking
stelling van hoge posten aan 
Franstaligen met behoud van vol
ledige wedde, benoemingen van 
Franstaligen buiten het kader te 
Brussel, miljardeninvesteringen 
van staatsgelden in Wallonië enz. 
6. Belangrijke geldsommen, die 
sommige politici ontvangen voor 
hun verkiezingskampagne. Als 
wederdienst worden dan ook 
vaak, en voor de gemeenschap 
nadelige, tegemoetkomingen ge
daan aan diezelfde geldschieters. 
7. De zaak Baudrin - RTT. Deze 
verregaande korruptie zegt ge
noeg (vooral BSP-ers bij betrok
ken). Uiteindelijk schijnen er ook 
financiële instellingen als Bell en 
ASLK bij betrokken, waarvan de 
raden van beheer samengesteld 
zijn uit vertegenwoordigers van 
de traditionele partijen. 
8. Steun aan de partijpolitieke 
pers van BSP, PVV en CVP. 

9. Allerlei raden en instellingen 
worden geschapen om vetbetaal-
de funkties te kunnen geven aan 
partijpolitieke vrienden, wij den
ken maar aan de federaties en 
de kultuurraad (PVV, CVP. BSP). 
10. Kumuls allerhande (hieraan 
maken alle partijen zich schuldig 
maar vooral de traditionele par
tijen of moet de lijst van Van den 
Boeynants, De Keersmaeker, Cu-
dell e.a. eens opgesomd worden). 
11. Geldelijke steun van miljoe
nen aan de monopolie-vakbonden 
(BSP, CVP, PW). 
12. Terugbetaling van de kosten 
voor studiedagen van « de Bel
gische boerenbond, SVV, PVV-
jongeren. Socialistische Rode 
Wacht, enz. ; allerlei mantelor
ganisaties van de traditionele 
partijen. 
Deze opsomming zal ieder van U 
kunnen verder zetten, jammer ge
noeg. 
Een politiek gericht op spaar
zaamheid en op aanwending van 
rationele middelen om tot de 
ekonomische, sociale en kulturele 
doeleinden te komen ten bate 
van ons volk, wordt door de tra
ditionele drie partijen niet ge
volgd. 
Het Vlaams-nationalisme heeft 
hiertegen sinds haar bestaan 
voortdurend openlijk en nadruk
kelijk geprotesteerd. De gevol
gen zijn gekend : vele Vlaams
nationalisten werden gebrood
roofd en geminacht. Overal wer
den ze geweerd omdat ze niet 
stilzwijgend wilden of willen mee
spelen in de korrupte handelin
gen. 
De Vlaams-nationalisten hadden 
nog een warm hart over voor 
waarden als vrijheid, liefde, 
trouw, eerlijkheid en taal. Ze zet
ten zich nog belangloos in voor 
hun volk, voor het leefmilieu... 
Door hun persoonlijke inzet en 
door zich belangloos in te zetten 
hebben de Vlaamsgezinden van 
de Volksunie een geloofwaardige 
partij gemaakt I 

VUJO-Asse. 

m^' 
GEWESTVORI\AING 

Dhr. Tindemans heeft eens ge
zegd : « Liever geen gewestvor
ming dan een slechte » I 
En toch heeft hij er een voorlo
pige gewestvorming doorgejaagd 
— dit terwille van dhr. Perin en 
ook van de PSC. 
Onlangs schreef dhr. Vanden 
Boeynants in zijn maandblad «De 
brief» van september 1974 : 
« Vanaf 1 september 1974 wordt 
Brussel het derde gewest, op 
voet van gelijkheid met de twee 

andere gewesten en met machten 
en middelen die op dezelfde wij
ze bepaald worden. Deze oplos
sing strookt volledig met de poli
tieke stellingen die ik sinds vele 
jaren verdedigd heb ». 
De CVP, Blauwe en Rode leeu
wen steken hun kop tussen de 
pluimen en zwijgen. Wij Vlamin
gen te Brussel, willen daar niet 
van weten, wij Vlamingen maken 
deel uit van het Vlaams gewest. 
Aan de Vlamingen van gans het 
land om ons te helpen. 
Dit met nieuwe abonnementen 
aan te werven voor het weekblad 
« Wij » en ook om overal, in 
ledere gemeente een afdeling te 
stichten van de Volksunie I 

me goedzak gespeeld. Om dit 
alles te bereiken moeten alle 
mijnwerkers laten zien dat ze 
haar op hun tanden hebben. 
Een goede reden om een Tinde
mans, en zijn wettenmakers vol
gende maal met de verkiezingen 
wandelen te sturen ! 

J.V., Houthalen 
Mijnwerker 

J.V., Oudergem. R E G E R I N G S - M E D E D E L I N G E N 

SOCIAAL AKKOORD '75 
VOOR MIJNWERKERS 

Het is een geluk dat de mijnen 
nog bestaan. Had het van onze 
regeerders afgehangen dan was 
de laatste mijn reeds lang geslo
ten. Alle argumenten waren goed, 
het moest maar gedaan zijn, de 
mijn had al slachtoffers genoeg 
gemaakt. Daar hadden ze zich 
nochtans vroeger nooit om be
kommerd. Hun winsten gingen 
vóór alles, ook voor de gezon-
heid der mijnwerkers. Het is een 
eer voor onze mijnwerkers die 
gestreden hebben voor het open
houden van onze Kempische 
Steenkoolmijnen. Er staat geen 
goed ekonomisch jaar voor de 
deur. De gevolgen van de ener-
giekrisis worden voelbaar, en stij
gende werkloosheid. Onze re
geerders hebben hier eens te 
meer hun onbekwaamheid ge
toond I 
Bovendien in deze slechte tijd 
wordt de mijn opnieuw een toe
vluchtsoord, waar de werkloze 
arbeider of kleine boer opnieuw 
kan beginnen. Gedurende de gro
te mijnstaking van '70, beloofde 
men ons te onderzoeken hoever 
de lonen achter lagen op deze 
van andere beroepen. Het Sociaal 
Akkoord '75 zou misschien een 
goed jaar voor de mijnwerkers 
zijn ? Op 1 januari '75 een loons
verhoging van 5%. Rustpensioen 
na 25 jaar ondergrond, en mis
schien een 13de maand einde
jaarspremie in fasen. Zovele an
dere arbeiders en bedienden heb
ben reeds lang een 13de maand. 
Maar waar moet het geld van
daan komen om dat te betalen ? 
Om 30 miljard voor jachtvliegtui
gen te kopen moet er niet ge
zocht worden. De Vlaamse mijn
werkers hebben veel te lang lam-

Het feit, dat er toch zoveel mi
nisters van dag tot dag om beurt 
hun « ZEG » via TV willen komen 
doen onder vorm van zogenaam
de « regerings-mededelingen » is 
reeds een vast bewijs, dat er 
reeds veel verkeerd gelopen is, 
en dat er met zekerheid nog 
te verwachten is in de eerstvol
gende maanden. Het bewijst te
vens ook voldoende de « beken
tenis van de onmacht » van de
zelfde ministers. Zij durven het 
volk niet vlakaf bekennen, dat zij 
gefaald hebben in Parijs, noch 
minder, dat de moedige Westeu-
ropese volkeren (West-Duitsland, 
Nederland, België en Luxemburg) 
na de verwoestingen tijdens 40-
45 kranig hebben willen werken 
aan de wederopbouw, zich nu 
opnieuw met toestemming van 
onze regering zullen moeten la
ten melken door en voor die 
twee bijna faljiet gegane groten : 
La France en Engeland. De mi
nisters beperken er zich enkel 
toe, dat er nog wel 'n zeer klein 
kansje in zit voor ons, als we 
zeer braaf blijven en ons verder 
laten melken. 
Sommige ministers komen ons 
zeggen, wat wij reeds lang goed 
genoeg weten, dat er op de we
reld toch nog zoveel armoede is, 
en dat wij voor de zoveelste maal 
onze zuur met zweet en bloed 
verdiende en tot hiertoe bewaar
de spaarcentjes zeer vrijgevig 
moeten gaan opofferen, en die
zelfde ministers durven er dan 
ook nog vlakaf bij zeggen, dat er 
gelukkig bij ons toch geen ware 
armoede meer heerst. Zij ver
klaarden zulks, terwijl geen en
kel van hen de lef heeft dikwijls 
genoeg neder te dalen tot bij het 
kleine volk, en omdat zij inmid' 
dels al te zeer zelf beveiligd zit
ten. Leugen, want elkeen weet 
goed genoeg, wanneer hij of zij 
eens ernstig en gewetensvol in 
e i g e n m i d d e n s en krin
gen gaan rondkijken, dat er bij 
ons, volgens de statistieken van 
het ministerie zelf, nog minstens 
één miljoen en 'n half mensen 
zijn, welk juist genoeg hebben om 
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Beroepsfotograaf, 53 j . , zeer be
kwaam vakman, het pendelen 
moe, zoekt werk in eigen streek. 
Z.w. volksvert. J. Vandemeule-
broucke, Anjelierenl. 25, 8400 
Oostende, tel. 059/80.04.28). R 187 

Vlaamse firma voor binnenhuisin
richting (schilder, en behangwer-
ken, 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 fir
ma, tel. 015/71.16.08. R 188 

Alleenstaande dame, 34 j . , 3 kin
deren ten laste, zoekt zeer drin
gend werk als verkoopster, geran-
te of iets dergelijks te Gent of 
omgeving. Via KOO-lid B. Dosfel, 
Kleine Bareelstr. 80, 2800 Meche-
len (tel. 015/41.38.13). R 189 

Arbeidster, 18 p.. Waarschoot, 
zoekt dringend werk te Gent-Eek-
lo. Z. w. :prov. raadslid Fons Van 
Holderbeke, Nijverheidsstr. 72, 
9950 Waarschoot, tel. 091/77.33.78 

R 190 

Handelsingenieur, 23 j . , zoekt in 
omgeving van Antwerpen passen
de betrekking, mag ook in verze-
kerirtgssektor zijn. Z.w. tot ge-
meenteraadsid Clem De Ranter, 
Steynstr. 85, 2710 Hoboken, tel. 
031/27.72.78. R 1 

— Boekbinder - goudzetter uit 
Wemmei vraagt werk. 
— Jong paar gevraagd voor hulp 
in Wemmelse meubelzaak. 
— 55-jarige dinamische Vlaming 
zoekt werkt in of boven Brussel. 
— Sociaal Centrum vraagt jonge 
dinamische medewerker voor 
avondwerk in binnen- en buiten
dienst. Goede verdienste wordt 
geboden. 
Voor inl. z.w. : Vlaams Centrum 
voor Soc. Dienstbetoon, Merch-
temsestwg 28, 1810 Wemmei, tel. 
02/479.39.81. R 2 

Juffrouw, 23 j . , diploma A7-A1 ar
tistiek onderwijs, zoekt werkgele

genheid bij de publiciteit, fotogra
fie of zeefdruk. Kan onmiddellijk 
in dienst treden. Schrijv. : Bil-
looye Armand, Isabellastr. 19, 
Schepdaal of tel. (8 tot 17 u.) 
523.45.22. R 3 

Gevraagd : Inwonend dienstmeis
je of bekwame huishoudster, op 
kasteel Botelaerhof, te Deurne bij 
Antwerpen, tel. 031/21.33.29. R 4 

Burgerlijk ingenieur (elektrotech-
niek-werktuigkundige) zoekt be
trekking. 

Technisch ingenieur elektronika-
mechanika, 25 I., 2 j . praktijk, 
zoekt passende betrekking prov. 
Antwerpen en Brabant. Schrijv. of 
tel. : sen. W. Jorissen, Louisastr. 
21, 2800 Mechelen, tel. : 015/ 
41.35.96. R 5 

Zoeken werk : 
Jonge man, legerdienst achter de 
rug, boekhouder. 
Dame, 45 j . , licht-invaliede, om het 
even welk licht werk. 
Jong meisje, afgestudeerde tech-
nikus in gist- en voedingsbedrij
ven. 

Jong meisje, getuigschrift sekre-
tariaat. 
Jonge man, elektrotechnisch in
genieur. 
Plaatsaanbieding : 
Gezocht : ingenieur met ervaring. 

Alle inl. bij Huguette De Bleecker, 
prov. raadslid, Tolhuisl. 15, 9000 
Gent, tel. 25.64.87 (tussen 18 en 
19 u.). R 6 

Te TIELT : café met Vlaams karak
ter, lokaal van de VU, te huur ein
de februari 1975. Dringend uitba
ter gevraagd. Gelieve kontakt op 
te nemen met het VU-sekr. arr. 
Roeselare-Tielt, hetzij schriftelijk 
Stationsstr. 91, hetzij telefonisch 
051/40.23.11. R 7 

Plaatsaanbieding voor een direk-
tiesekretaresse, Ned., Fr., Duits. 
Werkkring Gent. Diploma A6/A1 
vereist. 
Werk gezocht voor direktiesekre-
taresse in de buurt van Wetteren 
of Aalst. Zeer goede referenties. 
Inl. bij sen. E. De Facq, Europa
laan 11, 9820 St-DeiTijs-Westrem, 
tel. 091/22.64.23. R 8 

niet van honger te vergaan. Die 
één en 'n half miljoen personen 
kunnen niet meer « versoberen » 
vermits zij moeten leven in nog 
veel minder dan « soberheid ». 
Die één en 'n half miljoen men
sen, en de regering bekent zelf 
dat het er morgen wel twee mil
joen kunnen zijn, of misschien 
nog meer, die mensen kunnen 
niet meer sparen, want zij heb
ben geen centen meer. Op de 
duur komt er wel eens 'n mi
nister zogenaamd verkondigen, 
maar in werkelijkheid wijsmaken, 
dat er in 1975 meer dan 15 mil
jard Bfr. meer zullen uitgegeven 
worden voor degene, welke reeds 
bijna dood zijn. Die 15 miljard 
Bfr. zullen uiteindelijk wel uitge;;^ 
geven en opgevreten geraken via 
de reeds zovele openbare instel
lingen en zwaargewichten van 
vakbonden. Het is te triestig om 
ermede te lachen. Waar de mi
nisters soms het « lef » hebben 
om te verklaren, dat zij toch eens 
werkelijk gaan zorgen voor de 
minsten, wel heren ministers, al 
de kreupelen, al de half-doven en 
doven, al de blinden, al de epilep-
tiekers en andere gehandikapten 
waren tot hiertoe wel verplicht, 
niettegenstaande hun werkonge-
schiktheid, een of ander werkske 
zelf uit te vinden en te verrichten 
wilden zij niet van honger ver
gaan. Deze 100% werkongeschik-
ten, welke zelfs « 'n soort van 
openbaar gevaar » moeten zijn als 
zij zich alleen op straat begeven, 
zullen omwille van hun toch uit-' 
gevonden bezigheid de openbare 
instellingen laten besluiten : U 
hebt nog teveel inkomen alzo, 
dus no, kun je niet in aanmerking 
komen. Om toch in aanmerking te 
geraken, zullen de overschietende 
sukkelaars eerst op hun kniekes 
moeten gaan zitten voor de al
machtige deze of gene kleurge-
zinde politiekers, om dan met 
'n kastje nog fameus gekeurd en 
gekontroleerd door 'n hele hoop 
ploegen van artsen, specialisten, 
die er ook geraakt zijn, en besla
gen met elk 'n half dozijn ver-
pleegstertjes tot hun dienst. Die 
zeer duurkope benden zullen eens 
gaan testen, precies zoals het 
gedaan wordt met beesten. Om 
de aanvraag in te dienen, zat men 
nog uit te vinden en te maken 
formulieren moeten gaan vragen 
bij « den arme », en als het daar 
bestuurd is door iemand als een 
Monsieur Nols bv. zullen alle 
mensen nog verplicht zijn uitslui
tend Frans te « broebelen •. 
Volksgenoten, U die 65% van de 
ganse bevolking vertegenwoor
digt, vermits 65% van de kamer
leden rechtstreeks door U ver
kozen werden op uitsluitend 
Vlaamse lijsten, laat niet langer 
met U leuren door zulke rege-
rings-geJdmagnaten, welk altijd 
opnieuw tienmaal meer van U 
nemen dan ze U willen geven. 

P.V.C., St-Pieters-Woluwe 

WEEKBL 
WIJ 

VLAAMS 

AD 

NATIONAAL 
WEEKBLAD 

Hoofdredakteur: Paul Martens 1 
Redaktie en publiciteit : Druk- 1 

persstraat, 20, 1000 Brussel. 1 
Tel. 02/217.97.98 (liefst in de 
voormiddag) 

Abonnementendienst: Volders-
straat, 71, 1000 Brussel. 
Tel. 02/512.51.60. 

Jaarabonnement : 
Halfjaarlijks 
Driemaandelijks 
Steunabonn. 
Losse nummers 
Alle stortingen voor 

450 fr. 
260 fr. 
135 fr. 

1000 fr. 
14 fr. 

het blad 
op prk. 000-0171139-31 van 
« Wij », Voldersstraat, 
Brussel. 

Verantw. uitg. ; F. 
Eist, Beizegemstraat, 
Brussel. 

71, 1000 

*/an der 
20, 1120 

WIJ t 
11 JANUARI 1975 



/4KTU/1LIT€1T 

DE 30 MILJARD 
VdB-VLIEGTUIGEN OF VELEN 
BEWEREN DE VREDE 
TE DIENEN 
(vervolg van btz. 1) 

Zoniet komen wij aan onze NAVO-
verplichtingen te kort. Schieten 
wij te kort, dan zullen ook ande
ren onmiddellijk gelijkaardige 
houdingen aannemen, bv. Neder
land, Denemarken, enz. 
De alliantie zal verzwakken. Ame
rika zal weigeren de last van de 
defensie alleen te dragen. Dan 
ontstaat een vakuum, en de Rus
sen zullen dat onmiddellijk opvul
len. 

Besluit : -als wij geen nieuwe 
gevechtsvliegtuigen kopen, staan 
morgen de Russen hier. 
Vergeef me indien ik de redene
ring tot haar meest summiere 
vorm heb herleid. Het is nochtans 
een duidelijke samenhang. Men 
kan ze aanvaarden als men de 
uitgangspunten aanvaardt en dat 
doe ik niet .Deze redenering gaat 
uit van een statisch beeld van 
de wereld-politiek, die in feite 
voortdurend in beweging is. 
Ik bedoel hiermee niet dat de 
Russen meer of minder oorlogs
zuchtig zijn geworden dan de 
Amerikanen of omgekeerd. Het is 
immers duidelijk dat het in bei
de gevallen gaat om imperialis
tische grootmachten die tot de 
tanden gewapend zijn en elk zo
veel hebben dat ze daarmee de 
hele wereld naar de bliksem kun
nen helpen. Als zij in hun « vita
le » belangen geschaad worden, 
achten zij militaire tussenkom
sten geoorloofd, onafgezien van 
de menselijke gevolgen en het lot 
der kleine volkeren. 
Maar de verhoudingen in de we
reld zijn grondig gewijzigd. Door 
de opkomst van China als derde 
mogendheid. China is ook kandi
daat van de pas ontvoogde zwar
te Afrikaanse en Aziatische vol
keren. In feite is de opkomst van 
een derde in 't spel een belang
rijke ontspanningsfaktor. Verdenk 
de Russen van wat je maar wi l , 
dan nog moet je inzien dat ze 
het zich niet kunnen veroorloven 
om Europa aan te vallen. In de 
huidige verhoudingen zou China 
daarvan onmiddellijk kunnen pro
fiteren. 

We zijn dus onbetwistbaar op het 
vlak van de grote mogendheden, 
de periode van koude oorlog voor
bij. We leven In een periode van 
allerlei diplomatieke kontakten 
en vriendenbezoekjes van staats
hoofden. 
In deze periode van afnemende 
spanning moet ook de bewape
ningswedloop vertraagd worden. 
Bovendien neem ik niet aan dat 
Amerika het zich kan veroorloven 
om zijn invloed in Europa teloor 
te laten gaan. De Amerikanen 
hebben Europa na de tweede we
reldoorlog niet voor niets « ge
holpen ». Zij hebben hier een 
belangrijk neo-koloniaal bezit te 
verdedigen tega» mogelijke aan
randers van buiten, mogelijks van 
binnen uit. Zij beijveren zich sterk 
om telkens weer te beweren dat 
de NAVO de hoeksteen is van 
hun defensiesysteem, maar aar
zelen niet Europa telkens weer 
diplomatieke uppercuts te geven, 
de Europese eenheid met plezier 
te kelderen en op eigen houtje 
oorlogsbedreigingen uit te spre
ken tegenover onze grondstoffen-
leveranciers.' 

Misschien geloven onze Europese 
militairen dat ook wel niet, maar 
vrezen zij dat Europa overspoeld 
zou worden door Amerikaanse mi
litairen, waarbij zijzelf niet de 
minste rol meer kunnen spelen. 
Maa'' dat soort redeneringen kan 
mij niet bekoren : eerst een poli
tiek sterk en ééngemaakt Europa, 
vooraleer er over een militair 
Europa gesproken wordt. 
Tenslotte nog iets over die NAVO-
verplichtingen. 

Waarom moet België altijd zo 
ijverig betalen, als wij in het hele 
beleid van de NAVO niets te ver
tellen hebben ? Ja, wanneer een 
politiek wordt gevoerd, waarmee 
wij het oneens zijn en die niet 
strookt met de doeleinden waar
voor de NAVO is opgericht ? 

VREDE BLIJFT BEDREIGD 

Willen wij met dit alles zeggen 
dat de vrede verzekerd is ? Dat 
zou strijdig zijn met mijn uit
gangspunt : alles is in evolutie. 
Immers, niet alleen de traditio
nele krachtverhoudingen tussen 
de groten zijn belangrijk. Reeds 
jarenlang maken wij oorlogen 
mee als voortzetting van de oude 
koloniale politiek (Indochina, Por
tugese koloniën. Chili, enz.). Daar 
speelt de strijd om de macht van 
de groten op in. Uitzichtloze oor
logen zijn ervan het gevolg. 
[Vietnam, Cambodja, het Midden-
Oosten). 

Wellicht zullen oorlogen van dat 
type nog lang blijven ontbranden. 
Temeer daar de strijd om de 
grondstoffen weer in een akuut 
stadium is getreden. Het streven 
naar meesterschap en eigenmach
tig aanwenden over eigen bodem
schatten vanwege de Arabische 
en binnenkort ook andere volke
ren, noopt tot een nieuwe stra
tegie. 
Indien wij onze positie als Euro
peanen zuiver zouden omlijnen 
willen, kunnen wij het best van 
al op openlijke en doorzichtige 
samenwerking aansturen. 
Maar het enige duidelijke ant
woord aan het adres van de Ara
bieren kwam van Amerika en het 
was een oorlogsdreiging. 
Als korrekte NAVO-partners ma
ken wij het de Amerikanen mo
gelijk om zulke dreigementen uit 
te spreken en desgevallend uit te 
voeren. Wat zij ook ondernemen 
(Cyprus bv.) wij zorgen ervoor 
dat er geen zwakke plek zit in 
hun schild. Met andere woorden : 
onze houding vormt mede een be
dreiging voor de vrede. 

WAPENS 
MAKEN OORLOG 
ONVERMIJDELIJK 

Tot hiertoe heeft men de bewa
peningswedloop als officieel be
leid gekozen. De ene partij zoekt 
het telkens in een totale of ge
deeltelijke voorsprong (reëel of 
vermeend). 
Voor de andere een reden zijn 
potentieel op te voeren. Om de 
afschrikking reëel te maken. 
Impliciet heeft men echter steeds 

het gevaarlijke van deze toestand 
beseft. Hoe lang praat men reeds 
over ontwapening ? Toen ik vijf
tien was, hield ik daarover een 
zomer lang een politiek dagboek 
bij. 
Bijna twintig jaar later ben ik nog 
even ontgoocheld over de resulta
ten van de ontwapeningskonferen-
ties als op het einde van die zo
mer. Het verdrag over de niet-
spreiding van atoomwapens ver
andert daar niet zoveel aan, even
min als de recente Russisch-
Amerikaanse top. Het vernieti
gingspotentieel (o.a. met biologi
sche wapens) is ruimschoots in 
staat om de wereld te vernietigen 
zonder atoombommen te gebrui
ken. 
Met de toenemende verspreiding 
van het splijtingsmateriaal (kern
centrales) en gezien de toename 
van de guerilla en anti-guerilla 
methodes kan men zich wel vra
gen stellen over het nut van zo
genaamde beperkingen. En wat 
bevindt zich nu of binnenkort in 
de ruimte ? 
Men zegt dat de kernwapens zo 
gevaarlijk zijn dat niemand het 
zou wagen ze te gebruiken. Een 
kernoorlog, een nieuwe wereld
oorlog ontketenen, zou zelfmoord 
betekenen. De pacifisten stellen 
dan ook terecht de vraag wat 
voor afdreigingskracht er steekt 
in een zelfmoord. Zou men dan 
niet beter radikaal ophouden met 
dergelijke wapens te maken ? 
Een argument tegen gevechts
vliegtuigen is dit niet direkt maar 
elke oorlog zal wel daarmee be
ginnen. Men zal er niet aan ont
snappen, de vraag naar de zin 
van het klassieke leger als verde
digingsapparaat te blijven stellen. 
Het zal steeds meer kosten en 
steeds minder efficiënt blijken 
om de vitale sektoren van onze 
ekonomie te beschermen en men
senlevens te sparen. Oorlog 
wordt steeds meer een algemene 
katastrofe, de ergste die volkeren 
kan overkomen. 

OORLOG VOORKOMEN 
DOOR 
RECHTVAARDIGHEID 

Het defensie-apparaat zal wel
licht moeten bestaan in de weer
baarheid van de hele bevolking 
en het kollektief passief verzet 
tegen onderdrukkers. 
Konflikten tussen de volkeren zul
len moeten vt/orkomen worden 
door samenwerkingsverbanden 
tot stand te brengen en door de 

"vestiging van supra-nationale ge
zagslichamen. 
Maar dat alles zal illusoir blijven 
indien het huidige onrecht in de 
i/erdeling van de wereldrijkdom
men blijft bestaan. Vooral de 
schande van de honger, de zeker
heid dat ook dit jaar miljoenen 
mensen zullen sterven als vliegen 
moet ons doen nadenken. 

Voor wie zich op moreel stand
punt wil plaatsen, kan er geen 
keuze zijn : « het geld voor de 
gevechtsvliegtuigen moet ge
bruikt worden om de honger te 
bestrijden » . 
Maar ook de « harden » zouden 
even moeten nadenken. De doden 
vormen geen bedreiging, maar 
de overlevenden zullen revanche 
nemen. En we leven in een tijd 
dat de macht van de zwakken en 
de zwakheid van de machtigen 
aan het licht komt. Moeten wij 
daar niets uit leren ? 
Moet niet vóór alles het welzijn 
van de mensen en de volkeren 
worden beoogd in plaats van de 
belangen van een industrieel-mi
litair apparaat, dat tien jaar ge
leden aan het ontwerpen van be
paalde vliegtuigen is begonnen en 
die nu zo nodig kwijt moet. 
Wij zullen ons verzetten tegen 
de besteding van 30 miljard aan 
gevechtsvliegtuigen, VdB, de 
CVP en de PVV ten spijt, en in
dachtig de oude pacifistische 
leuze van de Fronters : NOOIT 
MEER OORLOG I 

Nelly MAES 
Volksvertegenwoordiger 

MASSALE 
TRIETSELING 
Neen aan het duwvaartkanaal (omleidingskanaal) Oeiegem-Zandvliet 
was zaterdag 4 januari de grote aanleiding om in Brussel te betogen 
De « Trietseling » (triets is een versmelting van trein en fiets) vertrok 
vanuit Kapellen en pikte de laatste van de zevenhonderd fietsers te 
Hove op, met als einddoel Brussel Noord, waar de betoging onder ster
ke politiemacht kon starten. 
Onder de leiding van Luk Versteylen (sj) van het aktiekomitee « Red 
de Voorkempen » reden de trietsers, waarvan de fietsen meestal met 
leeuwenvlaggetjes en VL-kentekens uitgerust waren, door de hoofd
straten van Brussel op weg naar de staatssekretaris voor het leefmi
lieu, de heer Poma. Deze stond de betogers op te wachten, en zou van 
enkelen onder hen de pakken ontvangen waarin 80 000 handtekeningen 
waren verzameld, van mensen uit heel het arrondissement Antwerpen 
Door volksvertegenwoordiger André De Beul, lid van de groene fiet
sers en tevens lid van het parlement werd een sterke interpellatie aan
gekondigd (waarschijnlijk volgende week), waarop de heer Poma ant
woordde dat hij met één van de slogans van deze betoging •• Red de 
Voorkempen. Kontestatie op basis van een dossier » rond zijn hals, de 
heer De Beul zal antwoorden. We zullen zien. 
Buiten volksvertegenwoordiger André De Beul, waren ook nog heel ütat 
kaderleden en gemeenteraadsleden aanwezig, o.a. Jan Vandewalle 
(Mortsel), Rik Decleir (Brasschaat), Anita Viaene (Antwerpen), Walter 
Decoene (Wilrijk) en Stan Van Looveren (Borsbeek). 
De heer Poma beloofde aan de betogers een ronde-tafel konferentie, 
waaraan alle betrokken partijen zouden deelnemen, op basis waarvan 
een witboek zal worden samengesteld, dat alle informatie en vooral 
de verschillende standpunten zal bevatten. 
De volgende stap tegen dit duwvaartkanaal is een studie, gemaakt door 
de bond « beter leefmilieu », die volgende week aan de pers zal voor
gesteld worden en die heel wat gegevens en cijfermateriaal zal bevat
ten. Want uiteindelijk, aldus de heer Poma, zal het zo wel zijn, wie het 
beste dossier kan voorleggen, ook zal winnen. Laten we alleszins ho
pen. 

Hugo Van Bueren 

WELNU VAN ELSLANDE ? 
Enkele weken geleden noemde VU-kameriid Jaak Vandemeuiebroucke 
de minister van Buitenlandse Zaken (Van Etslande, CVP) koudweg een 
leugenaar. Naar aanleiding van zijn interpellatie over de Belgische 
wapenproduktie en -handel had de minister hem maar wat op de mouw 
gespeld — of hij trachtte dit te doen - en hem verder met de klassieke 
kluitjes in het riet gestuurd. 
Maar Van Elslande onderschat Jaak Vandemeuiebroucke. In een vraag
gesprek met ons blad bewees het VU-kamerlid kort daarop dat Vafi 
Elslande inderdaad « onwaarheden » had verteld, om het eens in parle
mentair jargon te zeggen. En dat hij welbewust een aantal « vervelen
de vragen » had « vergeten » te beantwoorden. Zo vroeg Vandemeuie
broucke of het waar was dat afgevaardigden van de FN-wapenfabriek 
te Herstal en van de « Poudreries Réunies de Belgique » te Balen deel 
uitmaakten van de officiële Belgische handelsmissie die in maart vorig 
jaar o.l.v. prins Albert naar Koeweit en Saoedi-Arabië was gereisd, en 
van de handelsmissie die in oktober naar Venezuela en Ecuador ging. 
In antwoord op zijn schriftelijke parlementaire vraag heeft Van Elslan-
de's kollega van Buitenlandse Handel, Toussaint, nu geantwoord dat 
het inderdaad zo was : de wapen- en springstofifabrikanten waren er 
telkens bij. 

BROODVRIENDEN 

Uit het weekblad « De Nieuwe », waarin een artikel verscheen over 
de politiek van de Schaarbeekse huurderskoöperatieve citeren wij 
volgende passus : 
« Zo komen de voor de huisvesting van de Schaarbeekse arbeiders 
noodzakelijke gronden in handen van de financiële belangengroepen, 
waarin de Brusselse politieke instanties degelijk vertegenwoordigd 
zijn. Hier spelen partijbanden nog slechts een geringe rol. Het is met 
name CVP-raadslid P. De Kerpel die als advokaat voor de Huurders
koöperatieve (vooral FDF) in de zaak Iplici het pleit won. Niettegen
staande R. Nols en P, De Kerpel, wellicht voor het oogstrelend effelu 
bij hun kiezers, elkaar bekampen in de taalstrijd, blijken ze wel dege
lijk broodvrienden te zijn ». 
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uQwrm mr 
Als ik in de loop van dit jaar jarig word, dan zal op datzelfde 
ogenblik ergens in Spanje prinses Irene óók haar verjaars-
feest vieren, haar zesendertigste, net als ik. En ver weg, in 
Amerika, zullen sentimentele mensen zich herinneren dat 
net dertien jaar voordien Marilyn Monroe zelfmoord pleegde, 
terwijl men overal in de wereld met bitterheid dertig jaar 
ver zal terugkijken in de geschiedenis, naar het ogenblik 
waarin vanop een Amerikaanse basis de fatale Hirochima-
bom vertrok. 
Zo schrijft men dus geschiedenis, als een steeds terugkeren
de beweging, van datum tot datum, van herinnering tot her
innering, van bladzijde tot bladzijde, van monument tot 
monument. Soms hebben wij de indruk dat de geschiedenis 
een bewegend verleden is, een processie van Echternach 
met twee stappen voorwaarts en drie achterwaarts, zodat 
mensen en feiten steeds verder van ons verwijderd raken. 
Maar dat is een kapitale misvatting : wij zijn het, die een 
gewone processie gaan, steeds voortschrijden, de toekomst 
naar het verleden zien versukkelen. 
Van de VSA-Amerikanen heeft men steeds verteld dat zij 
geen geschiedenis bezitten. Die stelling is intussen achter
haald, want Washington — de generaal met het Griekse wijs-
gerenhoofd — heeft nu welhaast twee eeuwen geleden zijn 
staat gesticht. En de velen die na hem kwamen hebben 
samen zoveel gedaan en misdaan, zoveel van het beste van 
zichzelf gegeven of voor zichzelf gehouden, dat Amerika nu 
wél een geschiedenis bezit. 
En zo wordt het morgen ook met België : een (schijn)op-
stand, een staat, een grondwet en een vlag, tesamen een 
somber feit dat de Vlamingen konden vergeten of negeren in 
de troostende wetenschap dat België niet voor ernstig te 
nemen was omdat het geen geschiedenis had. 
Maar intussen zijn staat, vlag en grondwet over ons hoofd 
heen honderdvijfenveertig jaar oud geworden en als wij 
straks — God bespare ons die kramp ! —, over vijf jaar, een 
« anderhalfeeuwfeestpaleis " moeten helpen oprichten, dan 
erkennen wij meteen ook dat er een Belgische geschiedenis 

.bestaat. En dan zullen wij, met het ongewenst geschiedenis
boek in de hand, vóór het anderhalfeeuwfeestpaleismonu-
ment gaan staan zoals echtgenoten voor de rechter die moet 
oordelen over hun mislukt huwelijk : in de eerste jaren kon 
je niet echtscheiden omdat de verbintenis nog onbeproefd 
was en na vele jaren van vermetele trouw kan je het ook 
niet meer omdat je het samen al zolang volgehouden hebt. 
Tenzij ? Ja, tenzij er zwaarwichtige redenen voorhanden zijn. 
Bijvoorbeeld na het bewijs van overspel met beledigend 
karakter. — Wat wij allen weleens bedreven hebben zónder 
spijt of met een klein beetje spijt : de Vlamingen toen zij 
het Wilhelmus zongen en de Walen toen zij de Marseillaise 
dreunden en samen en gelijktijdig toen wij Heil Hitler riepen, 
maar toen bedreef eigenlijk heel Europa dit overspel. 
Een verwittigd volk zou er twee waard moeten zijn. Nog vijf 
jaar scheiden ons van de dag waarop België een geschiede
nis krijgt.' ' " ^ ^ Ï ' ~ 

• - .M,r>l2'i„. . , FRANS-JOS VERDOODT 
N.B. Vijf jaar + / dag. (1976 is een schrikkeljaar) 

WEER 
POLITISERING 
BIJ 
DE 
STUDENTEN ? 

IN 
MEMORIAM 
LODE 
BONTEN 

Sedert 1968 en de beweging rond 
Leuven-Vlaams, heeft de klassie
ke Vlaamse beweging haar be
langstelling voor wat leeft in stu-
dentenmiddens verloren. 

Het omgekeerde is evenzeer 
waar. Een groot deel van de stu
denten is onverschillig geworden 
tegenover om het even welk poli
tiek gebeuren, ook tegenover de 
Vlaamse zaak. 

Of dit komt doordat de voorhoe
de van de studenten zich opsloot 
in kleine gauchistische kringen, 
ofwel of de kleine gauchistische 
kringen juist het resultaat zijn 
van de onverschilligheid der stu-
dentenmassa, is moeilijk uit te 
maken. 

Het lijkt echter dringend noodza
kelijk dat de voorhoede van de 
Vlaamse beweging opnieuw aan
knopingspunten vindt met de stu-
dentenaktie. 
Misschien is het moment nu gun
stig. Het blijkt dat de invloed van 
de maoïstische strekking aan het 
afnemen is in de VVS (Vereniging 
van Vlaamse Studenten). Dit is 
gebleken op kongressen in Leu
ven, Brussel en Antwerpen. Te 
Gent werd het kongres zelfs niet 

Op 5 januari overleed op 68-jari-
ge leeftijd in het rusthuis « Zon
nehof » te Schoten Loden Bonten. 
Lode, geboren te Merltsem, was 
de eerste Vlaming die in het Bel
gisch leger weigerde Franse be
velen uit te voeren en door zijn 
voorbeeld anderen tot dienstwei
gering aanzette. 
Toen hij op 29 oktober 1928 dienst 
nam bij de grenadiers in de Prins 
Albertkazerne te Brussel, schreef 
hij een brief aan de minister van 
Landsverdediging, waarin hij 
verklaarde « zich niet te zullen 
onderwerpen aan de taaldwang 
de Vlaming in het Belgisch leger 
opgelegd » en waarin hij bij 
voorbaat weigerde welkdanig 
Frans bevel ook uit te voeren. 
Na een artikel in « De Schelde » 
van 3 mei 1929 van de hand van 
Herman Vos volgde Joris De 

gehouden. Daar tegenover blijken 
de trotzkisten veld te winnen. 
In tegenstelling met de maoïsten 
zouden zij nu van plan zijn de 
studenten niet naar de arbeiders 
te sturen, omdat zij zich op die 
manier van het eigen sociaal mi
lieu afzonderen en de studenten
beweging politiek gewicht zou 
verliezen. De trotzkisten zouden 
de kontradikties binnen het stu-
dentenmilieu gebruiken als steun-
basis om de studenten te radika-
liseren en de noodzaak te doen 
inzien van hun engagement aan 
de kant van de arbeidersklasse. 
De berichten over deze evolutie 
kan men afdoen als berichten uit 
een smal gauchistisch midden of 
bekvechterij in het kommunisti-
sche kamp der ultras. In elk ge
val houdt het de mogelijkheid in 
zich dat er aan de universiteiten 
zelf weer opnieuw kernen van 
aktie in het milieu zullen ont
staan. 

Wellicht zal er een grotere po
litisering van de universiteiten 
het gevolg van zijn. 
Het is te hopen dat de Vlaams-
nationale voorhoede op dat mo
ment niet ontbreekt, of zich niet 
laat isoleren I Nelly Maes 

Leeuw zijn voorbeeld. 
Lode was propagandist van de 
« Vlaamse Legerkommissie » en 
na zijn ontslag uit het leger werd 
hij voorzitter van de door Jef Van 
Hoof geleide zangkring « Kunst 
en Vermaak » waaruit het zang
feest en het ^VNZ ontstonden. 
In 1942 meldde hij zich als Oost-
frontvrijwilliger en werd hierom 
na de oorlog ter dood veroor
deeld. Hij wist te ontsnappen tij
dens een transport en vluchtte 
naar Spanje, waar hij ongeveer 
20 jaar verbleef. 
Zijn dienstweigering en zijn zich 
vrijwillig melden voor het Oost
front kenden beiden slechts één 
beweegreden : liefde voor zijn 
volk, liefde voor Vlaanderen, 
Vlaams-Nationaal bewustzijn. 
Aan de nabestaanden betuigen 
wij onze oprechte deelneming. 

TAAK 

NEEN AAN 
DE DERTIG MILJARD ! 

Morgen zondag 12 januari wordt te Brussel de nationale betoging ge. 
houden tegen « de dertig miljard ». Dit enorm bedrag nodig voor de 
aankoop van nieuwe jachtvliegtuigen wordt door verenigingen van alle 
slach sterk gekontesteerd. Het aktiekomitee tegen de 30 miljard vindt 
het ongepast in een periode van spaarzaamheid, inflatie, dergelijke 
grote kosten te doen. Naast de wens tot afbouw van alle militaire 
pakten stelt het komitee dat de multinationale wapenfabrikanten al 
genoeg verdiend hebben met hun moordhandel en dat dit bedrag dan 
ook beter besteed wordt aan dringende sociale eisen, zoals : tewerk
stelling, hulsvesting, onderwijs, gehandikapten- en bejaardenzorg, ont
wikkeling van de derde wereld, enz... 

De betoging verzamelt aan het Zuid-Station om 14 u. 30 CHallepoort-
Waterlolaan). 

Ook VUJO-nationaal roept op tot het bijwonen van deze betoging. Alle 
VUJO-ers en simpatisanten komen om 14 u. samen aan de Anderlecht-
sepoort (200 m van het Zuidstation op de Zuidlaan). 

Grillig weer heeft soms politieke 
gevolgen : droogte of regen kan 
regeringen doen vallen, staats
hoofden aan de dijk zetten en 
nieuwe landen laten ontstaan. 
Niet dat politieke gebeurtenissen 
het gevolg zijn van een teveel 
aan wolken of zon, maar de na
tuur weerspiegelt — vreemd ge
noeg — vaak wat bij de mensen 
omgaat, en hun revolutionaire ge
dragingen vergezellen soms de 
stormen van de natuur. 
Zo kreeg de Boerenbond niet al
leen met ontevreden landbou
wers te maken die hun oogst op 
de velden zagen verdrinken, maar 
tevens ook met opstandige jon-~ 
geren in de eigen jeugdorganisa-
tie af te rekenen . 
Spruit van de katolieke aktie uit 
de dertiger jaren, groepeert de 
katolieke landelijke jeugd of 
KLJ, een aantal jongeren van het 
Vlaamse platteland onder de vleu
gels van de Boerenbond. 
De jeugdorganisatie is sterk-
hiërarchisch ingericht : met een 
stevig centraal gezag, verdeeld in 
provinciale groepen, vandaar nog 
eens in afdelingen geschikt, vol
gens het beproefde traditioneel-
Belgisch model. Al wie als jon
gere op het platteland leeft, kan 
lid worden, ook als de ouders 
geen boerenbedrijf besturen. 
Als gewoon lid kan je de aktivi-
teiten van je afdeling bijwonen, 
bestijg je de echelons van het 
kader, dan kan je van de kader
vormingsvergaderingen snoepen. 
— « D e kadervorming is een 
soort premie, een beloning voor 

het bestuurslid ». Zo meent een 
KLJ-er. 
Meestal behandelen de kaderver
gaderingen organisatie-thema's, 
de inhoud is weinig « kontesta-
tair ». 
De huidige moeilijkheden in de 
rangen van de KLJ vinden hun 
oorsprong in de aard van de or
ganisatie zelf. 
In hoever is de aangesloten jeugd 
nog <• katoliek •> en « landelijk »? 
Waar je de minste diskussies 
hebt, in Oost- en West-Vlaande-
ren, ontmoet je de sterkste boe
renstand. De beroepsbezigheid, 
de struktuur ook van de platte
landsbevolking, evolueerde de 
laatste jaren en daarmee tevens 
de mentaliteit. 
Die werd kritischer, ook tegen
over de eigen KLJ. De jongeren 
hadden meer gestudeerd, de vrij
gestelden waren meestal vrijge
vochten sociale assistenten. 
Steeds meer fluisterden ze over 
inspraak van de basis en verlang
den ze naar een minder strak 
centraal gezag. De daad bij het 
woord voegend, richtten een aan
tal provinciaal-verantwoordelijken 
raden in om de gewone leden te 
laten meepraten. 
Vergeten we niet dat, alhoewel 
de KLJ een « onafhankelijke » 
jongerenorganisatie is, zij finan
cieel voor 67 % van haar budget 
op de Boerenbond steunt. 
In de Limburgse afdeling rees 
het eerste daadwerkelijke ver
zet : tegen de verhoging van het 
lidgeld. De vrijgestelde Maai Ver
meulen meldde het « feit » niet 
door aan het algemeen gezag. Dat 
was de druppel die het vat deed 
overlopen. 
Toch waren vooral Brabant en 
Antwerpen roerig, tijdens de ka
dervormingen vertelde • men » 
over Brasil-export en Chili. 
Was dit de officiële reden om zes 

vrijgestelden aan de deur te zet
ten ? 
De ontslagenen beweren zedig 
dat het vooral was omdat ze het 
lidgeld en de struktuur betwist
ten. 
In feite is de KLJ een school
voorbeeld van wat er met de 
« klassieke » katolieke jeugdor-
ganisaties gebeurt : de jonge lui 
willen van hun groep een zelf
standig lichaam maken, los van 
de " beschermende » volwasse
nen. Dit streven naar onafhanke
lijkheid bewijst een zekere be
wustwording bij een deel van de 
Vlaamse jongeren. Tevens echter 
krijgen we het beeld van een be
paalde inhoudsééntonigheid 
steeds weer verdiepen de jonge
ren zich in verre buitenlandse 
gebeurtenissen. 
De situatie van de eigen bevol
king, het kritiek-leveren op de 
machtigen m eigen land : dat is 
er nog steeds niet bij. 
Over de situatie van de landbou
wers en de rol van de Boeren
bond denken ze weinig na. 
Verwoord je het als volgt : 
« Tracht eerst de wantoestanden 
hier te bestrijden, om die in het 
buitenland beter te kunnen ver
helpen . ». 
dan krijgt je het antwoord : 
« Pas door buitenlandse voor
beelden kan je het binnenlandse 
onrecht begrijpen ». 
Duidt dit op een vervorming in 
gedachten ? 
Of is het een vlucht voor de 
eigenste werkelijkheid ? 
Misschien wordt het bovenstaan
de het diskussie-onderwerp bij 
uitstek en wie het beslissend en 
sterkste argument vindt, wint het 
hart van de boze jonge leeuwen. 
Ons, volks-nationalisten, wacht 
hier een dringende informatie
taak. 

Huguette De Bleecker 
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KOnM€liT^/1R 

DE VOLKSUNIE BOUWT 
VERDER AAN 
HAAR PROGRAMMA 
Op het stuk van de 
kongressen kan de 
Volksunie terecht 
fier zijn op een aan
tal mijlpalen die ze 
in de jaren zestig 
als groeiende oppo
sitiepartij, langs de 
wegen van de Bel
gische p o l i t i e k 
heeft achter gela
ten. 

VIA DE OPPOSITIE 
HET BELEID BEÏNVLOEDEN 

Inderdaad heeft de Volksunie sinds 
1963 regelmatig tema's behandeld die 
soms jaren later in de politieke en 
publieke aktualiteit kwamen en die 
dan ook door de vastgeroeste partijen 
pas later werden ontdekt. 
Het meest krasse voorbeeld is het 
Kongres van Mechelen van 1963. Daar 
werden resoluties goedgekeurd, die 
nu 10 jaar later zeer aktueel zijn, zo
als bv. de problemen i.v.m. medebe
heer en i.v.m. de kontrole van de 
overheid op de energiesektor (naar 
dit laatste wordt trouwens in de reso
luties van dit kongres verwezen]. We 
hoeven onze lezers niet duidelijk te 
maken dat de Volksunie de grondleg
ger is — in de Belgische politiek — 
van het pluralistisch denken (kongres 
1966), dat de partij de eerste was om 
de vraagstukken van leefmilieu, vrouw 
en verbruiker (kongres 1969) te for
muleren en dat ze uiteindelijk de nieu
we paden van het beleid inzake inko-
mensherverdeling en minimum-inko-
men en inzake een vernieuwd beleid 
i.v.m. ontwikkelingssamenwerking uit
stippelde. 

Met trots kunnen we stellen dat het 
kongres van 1971 en de daarop ge
stemde resoluties aanleiding hebben 
gegeven tot het aannemen - vorig jaar 
— van de wet op het leefgeld (Indien 
de onderhandelingen van Steenokker-
zeel waren gelukt, dan was dit punt 
één van de hoofdeisen op sociaal vlak 
geweest van het Volksunie-eisen-pak-
ket als voorwaarde tot regeringsdeel
name). 

EEN NIEUWE STAP 

NAAR VLAANDEREN 2000 

De optie van het 14e partijkongres 
was dan ook alles nog eens duidelijk 
te herformuleren in het kader van de 
basisopties of grondslagen van het 

• % 

politiek denken van de Volksunie. De 
olie-sjeiks gooiden echter suiker in 
de benzine en zo kwam het kongres 
in Oostende niet helemaal uit de verf. 
Toch werden daar de hoofdstukken 
« Beginselen », « Staatshervorming » 
en - Demokratie in de politiek » goed
gekeurd. In het hoofdstuk Beginselen 
werd het fundament van de Volksunie 
nog eens duidelijk in het licht gesteld. 
Alle andere hoofdstukken (onderwijs 
en kuituur - sociaal en ekonomisch be
leid - demokratie op sociaal en ekono
misch vlak) staan als het ware in het 
verlengstuk van dit hoofdstuk Begin
selen. Militanten, kaderleden en kon-
gressisten doen er dus goed aan de
ze beginselen nog eens te herlezen 
om de bedoeling en draagwijdte van 
de formulering van de andere resolu
ties beter te begrijpen. 
De Volksunie affirmeert zich daarin 
als een partij die vertrekt van een 
mensbeeld waarbij vrije ontplooiing 
van de mens slechts kan gebeuren in 
een zinvol samenspel met de gemeen
schap (humanisme), beginsel dat au
tomatisch de klemtoon legt op deze 
meest natuurlijke gemeenschap — het 
volk — (volks-nationalisme) waarbij 
echter wel de besluitvorming zo dicht 
mogelijk komt te liggen bij die levens
kringen waarbinnen de persoon zich 
maximaal kan ontplooien (federalis
me). 

Daarbij vyordt gewaakt over de vrij
waring van de persoonlijke vrijheden 
en ideologische overtuigingen (plura
lisme) en zal de Volksunie zich niet 
laten vastroesten op starre toepas
singsprincipes van haar beginselen 
(pragmatisme). 
Met deze beginselen gewapend heeft 
de Volksunie gewerkt aan een blauw
druk van een samenleving voor het 
straks zelfstandige Vlaanderen van 
2000 ; samenleving die aan alle Vla
mingen en aan het Vlaamse volk ein
delijk échte levenskansen voor meer 
vrijheid en geluk zal brengen. 

(slot volgende week) 

W. AUGUSTIJNEN 

Dezer dagen werd in onze kranten, verloren tussen vette koppen, een 
berichtje afgedrukt dat vele tienduizenden hulsmoeders met wat ver
bazing moet geslagen hebben. Er kon licht uit afgeleid worden, dat 
« Het Rijk der Vrouw - Femmes d'Aujourd'hui » zijn personeelvoorraad 
wil opruimen. Men kon namelijk lezen, dat 49 « pionnen » zouden weg
geveegd worden van het luxueuse Franse « schaakbord », made In Paris 
(uitgeverij Hachette). De vakbonden, die amper een klein steuntje van 
hun leden In de rug hadden gevoeld, waren bereid gevonden de zelf
moordpoging te ondertekenen en er moest dan ook alleen nog maar 
wat gepalaverd worden over de manier waarop « Het Rijk der Vrouw -
Femmes d'Aujourd'hui » de hand aan zichzelf mocht slaan. En daar 
werden direktle en vakbonden het niet over eens. De onderhandelingen 
sprongen af, en er zou een bemiddelaar van het ministerie van Arbeid 
zijn intrede moeten doen. 
Achter het droge berichtje schuilt eens te meer een ergerlijk drama 
van de Vlaming, die in Brussel de boterham voor vrouw en kind bij 
elkaar moet scharrelen. Want hoe zere waren ze al afgevallen de jong
ste maanden, de Vlamingen die het zat waren te wroeten voor de luxe-
paarden van « Femmes d'Aujourd'hui ». Frans kakelende wichten 
die, met de perskaart van de beroepsjoernalist op zak, kritiek- en zout
loze oppervlakkige artikels schreven als het hun paste (en dit was echt 
niet zo dikwijls). Stiefzusterlijk keken zij, samen met hun vetbetaalde 
mannelijke kollega's neer op hun Vlaamse kollega's, die géén perskaart 
konden krijgen, die véél minder werden betaald voor héél wat moei
lijker en beter werk. Dit kon allemaal, omdat zij het onrecht en de 
werknemer aan hun zijde hadden. 
De Vlamingen die begin december '74 nog voor « Het Rijk der Vrouw » 
administratief, redaktioneel, vertaal- en ander werk verrichten, konden 
op twee handen geteld worden. En toen kwam plots een klap, een uiting 
van het recht van de sterkste : een Vlaamstalig redakteur en een re-
daktrlce moesten aan de deur. Schijnbaar niet erg, want zij waren netjes 
gekamoefleerd door de 47 Franssprekenden die óók afgedankt werden. 
Maar In feite werden de Vlamingen weer eens de dupe van de geschie
denis. Hun gelederen waren vroeger al zo fel uitgedund geworden, en 
nu, door de nieuwe, verplichte Inkrimping van personeel zou de schrij
vende macht van « Het Rijk der Vrouw » herleid worden tot vier ver
nederden I Als zij in het verleden al de teksten van de andersspreken-
de kollega's voor een ruim deel moesten vertalen en aan de Vlaamse 
werkelijkheid aanpassen (met alle gevolgen vandien), dan zou er nu 
gewoon geen tijd meer overblijven voor een eigen Inbreng en een 
persoonlijk Vlaams karakter. Wie nu veronderstelt, dat het snoeimes 
in de Vlaamse redaktie ging omdat bij « Het Rijk der Vrouw - Fem
mes d'Aujourd'hui » ernstig getracht wordt een faillisement tegen te 
gaan, die heeft het gladweg verkeerd voor. Want er wordt momenteel 
zo eenzijdig besnoeid, dat men zulke tesis gewoon kan vergeten. De 
huidige redaktie van « Het Rijk der Vrouw » kan de opgedrongen taak 
nauwelijks aan, laat staan dat ernstig zou kunnen gedacht worden aan 
het schrijven van artikels waarin de polsslag van de Vlaamse vrouw is 
te voelen. IWaar intussen blijft een tekenbureau van meer dan 20 per
sonen, bijna allen franssprekenden, kompleet behouden. (Bij de kon-
kurrentic, « Libeile-Rosita » heeft men aan vijf tekenaars genoeg). 

« HET RIJK DER VROUW - FEMMES 
D'AUJOURD'HUI » LiKWIDEERT 

VAN EEN VLAAMS WEEKBLAD 
Toch wordt de toestand pas echt scheef getrokken en dus ergerlijk als* 
men hem bekijkt in het licht van de globale financiële politiek van het, 
vrouwenblad. Want de put die in Frankrijk gedolven wordt doordat men' 
er grootheidswaanzinnig met de gelden van het huls omspringt, dient 
in ons land — en dan vooral In Vlaanderen natuurlijk — gedempt. 
« Het Rijk der Vrouw - Femmes d'Aujour'hui » leed vorig jaar een ver
lies van ca. 170 miljoen fr., met niet minder dan 38 miljoen op reke
ning van « Femme Pratique », de « fllle de luxe » die, al Is zij maar een 
maandblad, op haar eentje voor de ondergang van de multinational zou 
kunnen zorgen. Niettemin stonden, nog vóór een vinger naar dit spil
zieke kind werd uitgestoken, de 49 personen waarover wi j het al had
den als eersten op de afdankingslijst. En « Het Rijk der Vrouw », het 
kind dat — na al de anderen — pas vorig jaar (toen de krisis In de 
pers algemeen werd) verlies begon te lijden, werd helemaal In de ver
drukking geduwd. De artikels moesten nu sterker dan ooit parallel 
lopen met de Franstalige : zogenaamd om de kosten te drukken, maar 
in feite om levensvreemde artikels, die zo weinig sprekend zijn voor 
de Vlaamse vrouw, binnen te smokkelen. Voeg daarbij, dat — zoals 
voor Femmes d'Aujour'hui — het aantal redaktionele pagina's met een 
achttal moest Ingekort worden, dat meteen ook het aantal publicitaire 
pagina's diende verminderd, dat zestien bladzijden patronen moesten 
wegvallen, en ten slotte dat het formaat van het weekblad met één 
centimeter diende verkleind, en de gevolgen liggen zo voor de hand. 
« Het Rijk der Vrouw » moet het kind van de rekening worden. Het le
zersaantal moet in deze tijd van inflatie drastisch achteruitgaan. Men 
zou nog kunnen aanvaarden, dat •• Het Rijk der Vrouw », het van Frank
rijk afhankelijke kind, op een dieet van water en brood wordt gezet om 
de zuster in het naburige land te redden, maar zelfs deze redding 
valt niet te voorzien. Er wordt integendeel door de direktie zelf, on
danks de reorganisatie en ondanks alle voorziene budgetaire besnoeiin
gen, een verlies van ettelijke tientallen miljoenen « gepland ». Kan het 
ook anders ? In Parijs bvb., waar men nog personeel zat heeft, kost 
de huur van gebouwen dagelijks 70.000 a 100.000 fr. ! En in eigen land 
blijft men het doen met een redaktrice die maanden na elkaar gewoon 
niets heeft verricht, doch er koninklijk wordt voor geremunereerd. Bij 
« Femmes d'Aujourd'hui » « werkt » een man die met ondergeschikt 
personeel « uitpakt » met uiteraard een vette wedde, maar wekelijks 
niets méér op papier kan krijgen dan een (kleine) tv-rubriek en een 
(nog kleinere) film-rubriek ! Een wraakroepende situatie, enkel moge
lijk omdat zich aan de top niet minder erge feiten afspelen. Een rus
tend Belgisch direkteur bvb. krijgt jaarlijks nog één miljoen fr. 
Het blijft Intussen een feit, dat In Brussel één nog lang niet gelijk is 
aan één : een Vlaming is nog steeds geen Franstalige waard. Bij •• Het 
Rijk der Vrouw » blijkt dit vooral uit dê abnormale toestand, dat een 
Nederlandstalig redakteur zijn pennevruchteh ter beoordeling dient 
voor te leggen aan iemand die ten hoogste een woord Nederlands zo 
groot als een huis kent. Als hij meent dat hij voor al de vernederingen 
toch wel « smartgeld » verdient, moet hij dit vragen aan een frans-
denkende personeelscheffin die het Nederlands veracht. Ten slotte kan 
men zich verongelijkt tot de algemene direkteur wenden, die soms wel 
Nederlands probeert te spreken, maar men heeft meestal het raden 
naar wat hij bedoelt. 

Intussen kan voor de mensen die dit allemaal dag na dag mo^ten har
den slechts gehoopt worden, dat « Het Rijk der Vrouw » zo vlug mo
gelijk verdwijnt. De Vlaamse lezeres zal op dit ogenblik wellicht al el
ders haar gading gevonden hebben. FLAMINGO 
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AMERIKAANSE 

DREIGEMENTEN 
(AVD) Het geruchtmakend interview dat Kissinger vorige 
weel< weggaf aan « Business Week » en dat hij twee dagen 
later nog eens extra toelichtte t.a.v. geschrokken Ameri
kaanse joernalisten, laat alvast geen twijfel bestaan aan de 
mogelijkheid van « bepaalde » Amerikaanse noodoplossingen 
in het Nabije Oosten... bijaldien mocht blijken dat een nieu
we olieboykot de financiële en industriële politiek van het 
Westen ernstig in gevaar brengt. 

Al bij al moet men aan dergelijke verklaringen niet al te 
zwaar ti l len... vooral als men bedenkt dat uitgerekend Saoedi-
Arabië en Iran, twee landen die zich onveranderlijk op hun 
vriendschap en simpatie voor de VSA laten voorstaan, het 
lijdend voorwerp van de door Kissinger bedoelde militaire 
aktie zouden zijn. De gevolgen van die aktie in bovenge
noemde gewesten zouden vooreerst onoverzienbaar zijn voor 
de Amerikaanse belangen zelf. Dergelijke aktie zou trouwens 
ook biezonder ongunstig overkomen op de Amerikaans-Rus-
sische detente, die recentelijk te Vladivostok nog zo geest
driftig werd bezongen. Ten slotte is Amerika niet eens zo 
kwetsbaar terzake van petroleum uit het Midden-Oosten 
zodat de hele operatie eigenlijk zou moeten gebeuren .. in 
naam van West-Europa ! 
West-Europa schrikt lichtjes op bij zoveel Amerikaanse 
dienstvaardigheid, te meer dat het oude vasteland (althans 
het westelijke deel ervan) op luttele uitzonderingen na, niet 
eens amerikaansgezind is. Kissinger vraagt zich trouwens 
in bewust interview af, waarom Europa toch zo on-Ameri
kaans reageert op al het Amerikaans dienstbetoon, vermits 
het toch zijn veiligheid en ekonomische welvaart aan Amerika 
te danken heeft. 
Toch kleeft er bij nader beschouwen dubbelzinnigheid aan 
Kissingers haast psycho-analytische benadering. Het is nl. ZQ 
dat de term « veiligheid » in Europa niet langer de betekenis 
heeft van vóór de oktoberoorlog en de daaruit voortgevloeide 
oliekrisis. Vóór oktober 1973 deed « veiligheid » nog denken 
aan... de Sovjetunie en overlapte termen als « Europese en 
Amerikaanse veiligheid » elkaar kompleet. Maar vandaag 
komt de bedreiging van de Europese veiligheid meer uit de 
olieproducerende wereld rond de Perzische Golf. En tegen
over die olieproducenten lopen de Amerikaanse en Europese 
belangen beslist niet zo braafjes paralleel : Europa is nl. 
's werelds belangrijkste oliekonsument, terwijl de Amerika
nen belangrijke olieproducenten zijn ! 

MEER POLITIEK 
DAN MILITAIR 
(AVD) Ten gsMeve van hen die 
volkomen te goeder trouw zouden 
nlenen dat Vietnam' onmiddelUjk 
na de door Kissinger en Le Due 
Tho bedongen Parijse akkoorden 
in een paradijselijke oase van 
vrede en verstandhouding werd 
herschapen, weze gezegd dat het 
cijfer van gesneuvelden en ge
wonden daar in 1974 hoger lag 
dan in 1973. Tijdens de afgelopen 
weken werd zelfs verwoed ge
vochten om de stad Phuoc Binh 
Men vraagt zich in die samen
hang af waarom de Nobelprijs 
voor de vrede uitgerekend naar 
Henry Kissinger en de Parijse 
konferentie over Vietnam moest 
gaan. 
Intussen is het duidelijk dat de 
kommunisten met hun bliksem-

aanvallen proberen het regiem 
van president Thieu verder af te 
takelen. Men mag evenwel het 
belang van die militaire akties 
niet buitensporig . opschroeven 
Met is waar dat die aanvallen in 
de wereldpers meer deining en 
kommentaar veroorzaken dan ge
lijkaardige operaties van de rege
ringstroepen. Dit is dan vooreerst 
te wijten aan het feit dat het 
leeuwedeel van de strategische 
informatie over Vietnam uit Sai
gon afkomstig is waarbij de door 
Thieu's krijgers gepleegde be
standsschendingen angstvallig 
worden verzwegen. 
De njstoogst die nu weer aan de 
gang is, zorgt traditioneel voor 
een heropflakkeren van de mili
taire wedijver aldaar. Men kan er 
vanuit gaan dat de Vietkong zijn 
tegenstander wil testen op het 
moment dat die de gevolgen be
gint te voelen van de vermmder-

Vroege lente voor het EEG-gebouw te Brussel. Dient er wat gezocht 
achter deze simboliek met Japanse kerselaars ? 

de Amerikaanse hulp. Toch ligt 
de klemtoon bij al die militaire 
verrichtingen meer op politiek 
dan op strategisch vlak ; terwijl 
Thieu de bevolking oproept om 
zich onverwijld achter het leger 
^ scharen, manifesteren te Sai

gon katolieke studenten tegen de 
willekeurige beschikkingen van 
hun president, predikt aartsbis
schop van Saigon mgr Binh de 
nationale verzoening en werkt de 
GRP (de voorlopige regering van 
het door de Vietkong in Zuid-
Vietnam veroverd gebied) aan 
nieuwe socio-ekonomische struk-
turen 
Tot vandaag toe steunen de Ame
rikanen nog altijd het regiem van 
Saigon. Ofschoon ze beseffen dat 
het zo niet verder gaat lijken ze 
tot dusver niet bereid om hun 
houding van nieuwsgierig en 
geïnteresseerd waarnemer eraan 
te geven. Door recente, felle be

snoeiingen van hun kongres be 
schikken ze trouwens niet langer 
over bodemloze financiële mid
delen om Thieu tegen de stroom 
in nog lang overeind te houden 
Het moet Washington inmiddels 
wel duidelijk zijn geworden dat 
de GDRP en Hanoi niet van zins 
zijn hun ondubbelzinnige streef
doelen af te stemmen op de zo 
lyrisch bezongen detente tussen 
kapitalistisch Amerika en de 
volksdemokratische wereld. 

ALBIONS IERSE 
MAAGZWEER 
(AVD) Donderdag van vorige 
week werd het elfdaags kerstbe
stand in Noord-lerland met veer
tien dagen dwz tot 16 januari e.k. 
verlengd. Inmiddels rezen al spe-
kulaties over nieuwe verlengin

gen die, zo menen optimisten, 
uiteindelijk op vrede en verzoe
ning in de woelige provincie moe
ten uitlopen. Voorlopig blijft de 
hele ontwikkeling beperkt : tot de 
Britse belofte meer katolieke ge
detineerden vrij te laten en meer 
Britse soldaten uit Ulster terug 
te trekken... vooropgezet dat het 
bestand ook tijdens zijn veertien
daagse verlenging wordt nage
leefd. Het gaat bijgevolg om een 
soort probatie waarbij veel zal 
afhangen van de protestantse 
loyalisten. Die hebben al gewaar
schuwd dat ze zich nooit zullen 
neerleggen bij een vrede, die ge
kocht is met het kompromis en 
de overgave van de « verraders 
van het Ira ». Het gevaar is dan 
ook niet denkbeeldig dat de pro
testantse extremisten het Ira in 
extremis provoceren om het be
stand voortijdig te beëindigen. 
Het is bijna ondenkbaar dat Pais
ley en andere protestantse fana
tici vrede zouden nemen met de 
Idee van een noordierse onafhan
kelijkheid die volgens het Ira 
slechts een voorportaal is naar 
vereniging met de Ierse repu
bliek. Maar meer dan duizend 
doden (sinds 1968) en de « oor
logsmoeheid » van een bevolking 
die smacht naar een normaal en 
geweldloos bestaan, beginnen 
blijkbaar ook bij het protestantse 
bevolkingsdeel zwaarder door te 
wegen dan de lofwaardige toe
naderingspogingen van minister 
van Noordierse aangelegenheden 
Mervyn Rees en van prominente 
kerkelijke leiders in Ulster. 
De provisionals zelf hadden rede
nen te over om de verlenging van 
het bestand te aanvaarden. Sinds 
de moordpartij te Birmingham 
(21 nov. '74) kan de organisatie 
niet langer rekenen op de onver
deelde steun en simpatie van de 
katolieke Ierse gemeenschap. Het 
overweldigend sukses van de pro
testantse stakingsaktie (juni '74) 
heeft tenslotte ook de meest ra
biate katolieke extremisten ervan 
overtuigd dat overmacht bezwijkt 
voor heldenmoed en dat het, ge
zien het verschil in de machts
verhoudingen, maar beter is van 
terroristische op politieke aktie 
over te schakelen. 
In Engeland zelf is de socialis
tische premier Wilson die al te 
lang de kool en de geit wilde spa
ren eindelijk uit zijn berekende 
letargie ontwaakt. Gekonfron-
teerd met terroristische bedrij
vigheid op eigen Engelse bodem 
kon hij zijn gevaarlijk attentisme 
niet langer handhaven. Zijn nieu
we bereidheid om bij te dragen 
tot oplossing van het Noordierse 
probleem rechtvaardigt beslist 
een reeks nog altijd broze maar 
hoopvolstemmende verwachtin
gen. Aan zijn inflatie en toetre
dingsperikelen tot de EG heeft 
Groot-Brittannië inderdaad al kop
zorgen genoeg. Het Noordiers 
probleem is een weelde die het 
bijna bankroet^ Albion zich niet i 
langer. ^4:yk'^:8^°Md-9& ' 

BUITENLANDS KOMMENTAAR 

Uit de recente en vrij nenige mani
festaties van arbeiders en studenten 
te Kairo moet blijken dat die Egypte-
riaren niet alleen op straat komen voor 
nationalistische revendikatles m.b.t. 
territoriale betwistingen met Israël. De 
-rumoerige betogingen die daar vorige 
week door de Egyptische hoofdstad 
wervelden hebben ondubbelzinnig be
wezen dat de interne socio-ekonomi
sche toestand van het land het eerste 
en belangrijkste zorgenkind van Egyp
te is gebleven. Bovendien is het dui
delijk dat die « betreurenswaardige 
gebeurtenissen » (zo worden de mani
festaties door de burokraten van de 
Egyptische informatiedienst omschre
ven), ook hun weerslag hebben op de 
internationale opstelling van het land. 
Uit die ekonomische malaise kan im
mers een situatie groeien waarbij Kis
singer nog weinig kansen overblijven 
om dit • neutraal » in wezen westers 

gezind land, voor Washington te be
houden. 
De Egyptische malaise heeft honderd 
en één oorzaken. Tijdens het voorbije 
jaar zijn de prijzen daar naar raming 
met 25 pet gestegen terwijl de lo
nen hooguit met 10 pet werden ver
hoogd. Om de inflatie In 1975 af te 
remmen wil de regering de lonen nog 
hechter vastschroeven. In ruil heeft ze 
dan een paar vitale konsumptiegoede-
ren gesubsidieerd. Maar ook die maat
regel is een druppel op een hete 
plaat gebleken want de arbeiders zijn 
er na die subsidiëring evenmin in ge
slaagd het peil van hun levenskosten 
te handhaven, om nog te zwijgen van 
de •• lagere » burgerij die letterlijk 
om haar voortbestaan spartelt. 
Bij dit alles speelt ook de liberalise-
ringspolitiek van Sadat een problema
tische rol. Zij Is immers verantwoor
delijk voor het alsmaar groter wor

dend verschil in koopkracht tussen de 
berooide volksmassa en de socio-eko
nomische « elite •. Eigenlijk kan men 
zich afvragen of een land als Egypte 
zich die liberalizeringspolitiek kan 
veroorloven. De president steunde de 
liberalizerende trend omdat hij van 
mening was dat hij op die manier 
meer buitenlandse investeerders zou 
aantrekken. Hij besefte kompleet dat 
ekonomisch liberalisme meteen een 
minimum aan politieke vrijheid impli
ceert. Maar de ekonomische behoef
ten van zijn land zijn zo groot dat ze 
onmogelijk kunnen samengaan met 
verhoogde militaire inspanningen... 
terwijl de verwachte buitenlandse in
vesteerders zich wijselijk op de vlak
te houden zolang het konflikt met 
Israël niet is bijgelegd. Van die we
tenschap uit is het niet uitgesloten 
dat Sadat zelf het eerste slachtoffer 
van zijn eigen liberalizering wordt. 
Niet alleen kan een nieuwe oorlog 
Sadat van het politiek toneel wegve
gen maar ook de hele interne situatie 
wordt voor hem met de dag meer pre-
kalr... 

Daar Sadat de voor zijn militaire plan
nen onontbeerlijke Sovjetmensen niet 
in zijn land kan opnemen zonder Was
hington voor het hoofd te stoten heeft 
hij pertinent een paar • buitenlandse » 
suksessen nodig om zijn gehavend 
imago bij te werken en de binnen
landse toestand in evenwicht te hou
den. Blijven die « buiteninadse » suk
sessen uit — en alleen Kissinger kan 
hier nog reddend bijspringen — dan 
moeten de Russen alleen maar wach
ten op vadertje t i jd.. . Om toch maar 
ergens suksessen binnen te rijven 
spant Sadat zich vandaag voorbeelde-
lijk in om de bres op te vullen die 
Jordanië van de Palestijnse verzets
organisatie gescheiden houdt. Maar 
uit de konferentie van Kairo (zondag 
jl) werd niet bijster veel bereikt in 
de richting van een toenadering tus
sen Jordanië en de Palestijnse PLO. 
Anderzijds is het zo dat Sadat niet 
veel « buitenlandse » sporen kan ra
pen zolang de Israëli's weigeren met 
de Palestijnen rond de tafel te gaan 
zitten . 

Ad. Van Duyn 
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In het nummer van vorige week 
schreef kamerlid Willy Kuijpers n.a.v. 
een reis doorheen Irak, enkele beden
kingen rond de toestand in het Mid
den-Oosten. Vandaag wat meer over 
de vrijheidsstrijd van de Koerden. 

KOERDISTAN 

Op een avond bij een van de « zwerf-
tochtjes » doorheen de door Bagdad 
gekontroleerde stad Arbil hebben we 
in een typisch-oosters café lekker-lang 
gepraat met een drietal KoerdiscTie 
jongeren ; één van de vele niet-offi-
clële gesprekken waarin we al het ge
stroomlijnde, dat we te horen en te 
zien kregen konden testen... 
« Jullie krijgen nu toch een zeker zelf
bestuur van Bagdad. is dan deze 
oorlog nog nodig ? ». Hun besnorde 
lippen grinikten even en dan komt het 
In een vrij sierlijk Engels : « Ten eer
ste, het verleden leerde ons dat «ze» 
niet te betrouwen zijn ; ten tweede 
eisen de Arabieren ten aanzien van 
de hele wereld, het volkerenrecht van 
de Palestijnen op — en wij dan ' ». 
'n Oudere man is naderbij gekomen 
QH doet hen aan mij vertellen dat naast 
de 2,5 miljoen Koerden m Irak er ook 
nog andere bestaan. Op een stuk in-
pakpapier wordt het Koerdistan afge 
lijnd : in het oosten van Turkije vindt 
je er ongeveer 6 miljoen, in het noord
oosten van Syrië een half miljoen, in 
het noord-westen van Iran (Perzie) 
zowat 2,5 miljoen en in de Sovjetrepu
bliek Armenië en elders nog een half 
miljoen. Samen met de grote Koerdi
sche wijken in Bagdad, Damascus en 
andere steden, samen met de Koer
dische woongebiedjes elders in Iran 
en in Aghanlstan en Pakistan mag je 
geloven dat ze zowat met + 13 mil
joen zijn. De bevolkingsgegevens over 
de Koerden zijn eerder schaars. Geen 
enkele staat, waar ze wonen, draagt 
ze erg in het hart. Hun drang naar een 
eigen staat, Koerdi-stan, is eeuwen
oud. Aan de Konferentie van San 
Francisco hebben ze in 1946, na dë 
2e W.O., net als na de 1ste W.0. aan 
het Verdrag van Sevres hun vertrou
wen geschonken... doch tevergeefs. 
Hun woongebied dat ze strategisch 
— minder etnisch — bepalen van aan 
de Middellandse Zee tot aan de Perzi
sche Golf is groter dan Frankrijk, dan 
Irak of dan West- en Oost-Duitsland I 
Wie zal hen als medespeler nü nog 
dulden in het Midden-Oosten. Geen 
enkele grootmacht wil er zijn (olie) 
vingers aan verbranden. En in de « Ho
ge Vergadering » van de Verenigde 
Naties kom je niet terecht; dit zijn 
maar « binnenlandse problemen » 
van... 5 landen-ieden I 
De naam Koerd betekent « durver » ; 
en hij heeft het nooit gemakkelijk ge
had in dat bergachtig deel van het 
Midden-Oosten waar de toppen — de 
Ararat — tot meer dan 5.000 meter 
reiken. Zij hebben de Romeinen, de 
Mongolen en de Turken wel overleefd, 
waarom de Arabieren niet ? Je wordt 
ontroerd door zovéél Pesh Merga (« Zij 
die de dood in de ogen zien »)-stijl. 

« ER IS GEEN ENKEL ARABISCH 

KERKHOF IN KIRKOEK I > 

Kirkoek het oudste en aan Irak het 
meest-opleverende oliegebied, is de 
knoop van de huidige strijd. Bij de 
goeverneur van het iraakse Koerden
gebied vernamen we dat Kirkoek niet 
aan de Koerden « gelaten » kon wor
den omdat er teveel Arabieren woon
den, en dat de petroleumnijverheid 
een « nationale » nijverheid is... 
'n Koerdisch kleermaker — die nog 
Britse uniformen maakte 1 — vertelt 
me ironisch daartegenover bij een 

HET MIDDEN-OOSTEN 
EN DE KOERDEN 2 
avondlijke gelegenheidsontmoeting ; 
« Zoek 'ns een Araabs kerkhof in Kir
koek. . ». Maar de tijd en de moge
lijkheden zijn er niet In het dokument 
dat de Koerden voorgebracht hebben 
op het Seminarie v.d. Verenigde Naties 
over de rechten van verdrukte volke
ren te Ahrid in Joegoslavië (25 juni -
8 juli '74) beweren ze dat ongeveer 
70'/f van de Iraakse olie uit Koerdis
tan komt maar dat ze de opbrengst wil
len verdelen volgens het aantal in
woners Rond Kirkoek merken we heel 
wat sociale woningbouw, net als el
ders in Irak — rond Bagdad tref je 
hectaren eentonjg-geplande rechthoe
kige woonwijken. Onze kleermaker 
schampte even ironisch • « Wie zal er 
mogen wonen ' » Grijpt hier hetzelfde 
plaats als in Zuid-Tirol, waar de Ita
lianen, na de inlijving in 1919, de klei
nere duitstalige groep voegden bij het 
grotere Italiaanse Trentino en waar al
le sleutelposities m het duitstalig ge
bied in handen van Italianen werden 
gespeeld ? 

En weer mag ik horen dat hun Koer
distan beter zelfstandig zou kunnen 
zijn dan Engeland « We hebben 
kolen, ijzer, lood, zink, chroom, mag
nesium, gas en. . petroleum... Kan jij 
daar niets aan doen ? ». Ik moet hem 
uitleggen dat Vlaanderen m België 
nog eisende partij is en dat we in het 
spel der grootmachten niet veel te 
betekenen hebben . Het speciale 
veeltalige nummer van « Doorbraak » 
(V.V.B.-uitgave) laat ik hem achter . 
Zo weet hij ook wat over onze strijd 
én onmacht . 

HOE HET GROEIDE... 

Xenofoon vertelt in de Anabase reeds 
over de Koerden ; ook de Araabse 
aardrijkskundigen vermelden steeds 
het Koerdisch woongebied op hun 
kaarten. Gedurende de Middeleeuwen 
leveren zij durvende huurlingenlegers 
aan de omliggende volkeren en blij
ven in stamverband leven in hun berg
achtig Midden-Oosten. Bij de komst 
der Mongolen in de 3e eeuw trekken 
ze zich terug in « hun bergen » en na
dien zullen de Turken hen erin hou
den tot in de 17e eeuw I 

Van dan af zullen verschillende Koer
dische chefs mekaar het leiderschap 
betwisten tot in het begin van de 19e 
eeuw, wanneer ze hun gemeenschap
pelijke Turkse vijand zullen bekampen, 
naast de Grieken, de Bulgaren, de Ser
viërs, enz... zullen zij « zelfbeschik
king » eisen. In 1908 komt het eerste 
ware Koerdische blad van de pers : 
« Hetavi-Kurd » (« De Koerdische 
Zon ») en ze stichtten in 1910 de eer
ste Koerdische partij « Heiva Ya 
Kuurd » (« De Koerdische Hoop »). 
Wanneer de Ie w.o. uitbreekt worden 
de Koerden in Turkije gewezen op 
hun « vaderlandse plichten... nu het 
oorlog is » (Waar hoorden we dat 
nog ?). En ook zij hopen dat ze « be
loond » zullen worden met zelfbe
schikkingsrecht na de oorlog ! 
In Mosoel vertelde ik op een avond 
over de Vlaamse Beweging aan een 
tweetal Koerden die ooit in Antwer
pen geweest waren en dus wel wat 
afwisten van « onze » problemen. Toen 
ik hen vertelde over de « grote hoop » 
die de Frontbeweging stelde in de be
lofte op zelfbeschikkingsrecht van Pre
sident Wilson, haalden zij hetzelfde 
aan uit hun geschiedenis. Bij het Ver
drag van Sevres in 1920 werd hen de 
mogelijkheid gegeven een eigen Koer
dische staat op te richten... (Zover 
zijn wij nooit gekomen !) 

De Turken hebben het hen echter 
nooit toegelaten Vanwege de Britten 
en de Fransen werd de greep op het 
Midden-Oosten In koloniale « man
daat «-zin uitgevoerd De nomadenver-
voerwegen van de Koerden werden 
doormidden gesneden en het zuidwes
telijk gedeelte van het Turkse of Otto
maanse Rijk werd met als kerngebied 
het olierijke Mosoel-Kirkoek, bij de 
Araabse gebieden Bagdad en Basra 
gevoegd. Zo ontstond de staat Irak 
onder Brits bestuur i In Syrië, onder 
Frans bestuur, werden door dezelfde 
potloodtrek, bepaald door de loop van 
de Bagdadspoorweg, enkele honderd
duizenden Koerden bij deze overwe
gend Araabse staat gevoegd 
In Perzié (Iran) zal de Reza Sha en In 
Turkije de Atatürk alles In het werk 
stellen om de Koerden te « pacifice
ren » en « gelijk te schakelen » De 
Koerdische opstanden zullen « gere
geld » worden met behulp van de 
Royal Air Force In 1937 zullen An
kara, Bagdad en Teheran zelfs dien
aangaande een « verdedigingspakt » 
sluiten I De droom van het Grote 
Koerdistan blijft 'n droom terwijl 
Groot-Brlttannië rustig de petroleum 
weghaalt. . 

NA DE TWEEDE WERELDOORLOG... 

De toestand In het Midden-Oosten zal 
drastisch veranderen. De nationale 
bewustwording van de Arabieren met 
de komst van Nasser, de oprichting 

van de staat Israel in 1948 met het Pa
lestijns vluchtelingenprobleem schud
den de politieke kaarten De rol van 
Frankrijk en Groot-Brittannië schijnt 
uitgespeeld Het Midden-Oosten wendt 
zich resoluut naar het Oostblok. On
der bescherming van de Sovjet-troe-
pen kunnen de Koerden in het Perzi
sche (Iraanse) Mehabad al in 1946 een 
eigen republiek uitroepen. Het wordt 
een volksdemokratie die het echter 
— na de terugtrekking van de Rus
sische troepen uit Noord-lran — niet 
lang zal uithouden Amerika en Rus
land hebben in Jalta en Potsdam de 
oorlogsbuit anders verdeeld. Teheran 
herovert het Iraans-Koerdisch gebied 
Een officieren- en kommandolegertje 
van ternauwernood 700 man o.l v. Mol-
lah Mustafa Barzani kan in een heroï
sche terugtocht ontsnappen naar de 
Sovjets (die hem « verraden » had
den I) Gedurende zijn elfjarig verblijf 
Studeert Bar/gni ,er ekonomie,, lltjbe'r 
ratuur, enz. In Iraaks Koerdistan — 
waar hij vandaan' is —' blijft' rhen ^ó-
pen op een Messias-komst van Bar
zani met behulp van de Sovjets ' 
Ondergronds worden de strukturen 
klaar gesmeed voor de elnd-afreke-
nlng ! Stalin bezorgt Intussen aan Bar
zani de eretitel « Maarschalk van het 
Rode Leger » ! 

Het pro-Enge(s Iraaks bewind van mo
narch FeisaI wordt op 14 juli 1958 om
vergeworpen door Abdoel Al-Kassem 
Het nieuwe socialistlsch-kommunis-
tisch bewind laat Barzani naar Bag
dad terugkeren.. Zijn populariteit is 
echter té gevaarlijk en van zelfbe
stuur komt weer niets in huis ! 

(vervolgt) 

Wiily Kuijpers, kamerlid 

• j s n e n 
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^ M D P U M T 

lUIKER WALEN VERSTERKEN TAALGRENSSTELLINGEN 
Minister van Binnenlandse Zaken 
Michel heeft tijdens het inter
view, dat hij daags voor de publi-
katie van zijn gemeentensamen-
voegingsplannen aan Oostbel-
gische burgemeesters toestond 
een verklaring afgelegd die, om
dat ze geruststellend bedoeld 
was, ons wantrouwen heeft op
gewekt Er zou geen reden be
staan om voor Oostbelgie op het 
stuk van gemeentelijk beleid (fe
deraties of samenvoegingen en 
welke ' ) anders te werk te gaan 
dan elders m België Hij zag niet 
m welke specifieke problemen 
daar in dit verband zouden rijzen 
en dus ook met waarom daar 
andere kriteria zouden gelden 
WIJ geloven met meer in de on
schuld van zulke verklaringen Na 
al de verontrusting die de stich
ting en de eerste suksessen van 
de PDB bij de CSP hebben ver
oorzaakt IS het uitgesloten dat 
minister Michel gewoon maar on
wetend IS over wat zich in en 
rond de Oostkantons afspeelt 
Vermoedelijk vertrouwt hij er op 
dat in België geen persorgaan 
belangstelling heeft om de vorde
ringen van de verfransing in het 
oosten der provincie Luik op de 
voet te volgen In dit geval heeft 
hij zich dan vergist 

'T IS GOED VISSEN 
IN TOEBEL WATER 

De provincie Luik kent, zelfs na 
de afhaking van de Voerstreek 
en van twee Platdietse gemeen
ten, een ingewikkelde taaitoe
stand In haar noord-oostelijke 
uithoek bevinden zich enkele Ger
maanse gemeenten, waar een ge
westtaai gesproken wordt die 
even goed onder een Duitse als 

,,c}nde/ eea Nederlandse kuituur 
taal op hun plaats zouden zijn, 
maai die in het Frans bestuurd 
worden (de Platdietse streek) 
Rond Eupen heeft men te maken 
met een dergelijke bevolking, die 
evenwel een eeuw lang het Duits 
als kultuurtaal opgedrongen kreeg 
en tegenwoordig m het Duits be
stuurd wordt, terwijl het Frans er 
in opmarsj is 
De streek van Maimedy is een 
oorspronkelijk Waals gebied, een 
eeuw lang met verduitsmg be
dreigd (vandaar nog Duitse min
derheden) doch nu weer volop 
met het Waalse moederland ver
smolten 
Tenslotte is er het kanton Sankt-
Vith, net zoals het oosten van 
het kanton Eupen oer Duits en 

/Op plaatselijk vlak in het Duits 
bestuurd 
In een vorig artikel toonden 
WIJ aan hoe een federalisering 
van de officieel duitstalige ge 
meenten — liefst in een enkele 
federatie — een zekere adminis
tratieve eenheid van dit gebied 
had kunnen bewerken en meteen 
een versmelting met het Waalse 
land enigermate bemoeilijken 
Het was voor de Waal Michel 
met genoeg dat de duitstaligen 
de kans op verweer ontnomen 
werd door hen geen federatie te 
gunnen en in plaats daarvan sa
menvoegingen van gemeenten op 
te dringen Deze samenvoegingen 
zijn zo gepland dat aan het Ger 
maanse gebied op enkele plaat 
sen behendig geknaagd wordt 
Voor een juist begrip van de toe
stand dient men te weten dat de 
Germaans-Romaanse taalgrens in 
België officieel met oostelijker 
dan Remersdaal afgebakend werd 
noch aan enige administratieve 
onderverdeling aangepast 
De geplande samenvoegingen van 
gemeenten in de provincie Luik 
gaan samen met talrijke afsplit
singen van wijken en gehuchten 
Niets had dus meer voor de hand 
gelegen dan bij deze gelegenheid 
taalminderheden te voegen bij ge
meenten waar zij naar de taal thuis 
horen Een dergelijke verrichting 
heeft m 1961-62 plaats gevonden 

bij de afbakening van de Neder
lands-Franse taalgrens (uiteraard 
met helemaal konsekwent, want 
over de hele lijn leden de Vlamin
gen gebiedsverlies) Voor het oos
ten des lands wordt daar blijkbaar 
nog steeds met aan gedacht, al
thans zolang de Vlamingen uit de 
kleurpartijen alle VU-voorstelten 
in die zin schouderophalend voor
bijgaan. 
Er bestaat wel een belangrijk ver
schil tussen de toestand van de 
taalgrens die in 1962 vastgelegd 
werd en die van de nog met vast
gelegde Romaans-Germaanse taal
grens Heel wat met-Franse dorpen 
(vooral de zgn Platdietse) worden 
nl officieel in het Frans bestuurd 
De feitelijke taalgrens verloopt 
dus heel wat westelijker dan die 
van het officiële taalgebruik Zo
dat minister Michel met een uit
gestreken gezicht en naar (offi
ciële) waarheid ^kan verklaren dat 
het taaistatuut van geen enkele 
gemeente door de voorgenomen 
samenvoeging gewijzigd wordt 
Inmiddels worden precies voor 
deze gevaarlijke zone samenvoe-

Maastricht 

gingen gepland die de overheer
sing van het Frans verder in de 
hand werken en een eventuele af
scheiding van het officieel Waalse 
land m de toekomst bemoeilijken 

OOSTBELGIE'S 
NIEUWE GEZICHT 

Hieronder volgt een overzicht, 
van noord naar zuid, van de ad
ministratieve wijzigingen die voor 
het Germaanse taalgebied van de 
provincie Luik beraamd worden 
Samenvoegingen van welke geen 
verfransende weerslag te duch
ten 18 vermelden wij zonder kom-
mentaar 
1' Plombieres nieuwe naam (ei
genlijk de vertaling van « Blei-
berg », een gehucht dat precies 
op de raakpunten ligt van Hom
burg, Montzen en Gemmenich), 
voor een gemeente die met de zo 
juist vermelde ook Sippenaken 
en Moresnet, allen Platdietse ge
meenten, samenvoegt 
2° Aubel krijgt Neufchateau bij 
en een stuk van Weerst (nu War
sage) Dit IS een typisch voor
beeld van taalgrensafknagmg 
Aubel (met Frans als bestuurs-
taal) IS m feite drietalig de 
dorpskom is Vlaams (Limburgs) 
spijts de verfranste burgerij, het 
gehucht de Glouse is Duits (ge
worden) en het gehucht Saint-
Jean-Sart (Sint Jansert) is ver-
waalst sedert de 18e eeuw Door 

toevoeging van anderhalve Waal
se gemeente verzwaart de druk 
van het Frans binnen een ge
meente waar vóór de eerste we
reldoorlog nog een Duits week
blad uitgegeven werd (•• die flie-
gende Taube ») 
3"^ Clermont - op - de - Berwinne 
wordt uitgebreid tot Thimister 
De Vlaamse minderheid te Cler
mont (vooral te Vlamerie geves
tigd) wordt nu nog kleiner Men 
had haar kunnen voegen bij Hen-
drikkapelle, maar klaardere taai
toestanden worden juist niet be
doeld 
4" Welkenraat wordt vergroot 
met Hendrikkapelle S t u k j e s 
grondgebied worden geruild met 
Balen-op-de-Wezer 
5° Kalmis wordt uitgebreid met 
Neu-Moresnet en Hergenrath 
6° Lontzen krijgt Walhorn bij 
7' Raeren krijgt Hauset en Ey-
natten bij 
8° Limbourg, reeds lang ver-
franst, krijgt de eveneens ver
franste gemeenten Bilstain en 
Goe (Gulke) bij 
9° Balen op de Wezer wordt ver
groot met het veel meer uitge
strekte Membach De Frans-
Duitse taalgrens loopt evenwijdig 
langs de binnenkant van heel de 
westelijke grens dezer beide ge
meenten, die dus in dit opzicht 
goed bijeen passen 
De kans om deze beide gemeen
ten zoal met officieel dan toch 
in feite taalkundig homogeen te 
maken door hun Franse west
rand bij Limbourg en Jalhay on
der te breng'en, werd natuurlijk 
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'\.Voerstteek. 
SL.Teuven 
^- Remersdaal 
4. <Aübel 
S".Clermor\t 

?-. Welkenraat 
?. BaUh 

9.Membach 
to.Robeftv/iUe 

U^neuviKe 

met benut In Waalse ogen be
staat hiertoe geen aanleiding om
dat het over « Waalse » gemeen
ten gaat 
10° Eupen wordt vergroot met 
het eveneens duitstalige Kette-
nis 
11° Waimes, oorspronkelijk ze
ker Waals, maar met een min
derheid van nagenoeg 20 % Duit
sers, krijgt Robertville toegewe
zen (met een dergelijke minder
heid) en Faymonville ( + 10 % 
Duitsers) Hiertegen ware niets 
in te brengen, indien het duits
talige noord-oosten van Robert
ville afgehakt werd om het aan 
Eupen of aan Butgenbach toe te 
voegen 
Ofschoon bijna onbewoond is 
deze smalle strook zeer belang
rijk omdat ZIJ tot aan de staats
grens reikt en zodoende de na
velstreng vormt tussen het Duit
se taalgebied ten noorden en dat 
ten zuiden van het Hoge Veen 
Het Duitse karakter ervan blijkl 
duidelijk uit plaatsnamen als 
Heckenvenn, Herzogenhugel, Pan 
nensterz en Schwarzbach 
12° Tegen de samenvoeging van 
Beverce en Bellevaux-Ligneuville 
met Maimedy is er met zoveel 
bezwaar Het zijn allen Waalse 
gemeenten met een kleine (onge 
veer 10 %) Duitse minderheid 
Natuurlijk wordt de kans onbenut 
gelaten om de duitstalige zuide 
lijke strook van Bellevaux-Ligneu
ville uit dit Waalse geheel los te 
maken 
13° Butgenbach wordt vergroot 
met Elsenborn, Rocherath en Bul-
lingen 
14° Heppenach breidt zich uit tot 
Amel, Manderfeld en delen van 
Schonberg, Meyrode en Recht 
15° SanktVith wordt uitgebreid 
tot Crombach, Lommersweiler en 
delen van Schonberg, Meyrode 
en Recht 
16° Thommen tenslotte krijgt 
(Burg) Reuland bij 

SAMEN GEVANGEN, 
SAMEN GEHANGEN 

Dat Vlamingen en Duitsers of, 
zo men wil , Dietsers en Duitsers, 
binnen het Belgische staatsver
band m hetzelfde schuitje zitten 
(of ze dit beiderzijds prettig vin
den of met) IS nergens zo duide
lijk als in Oost-Belgie Het plan 
Michel (maar waarom al het 
odium op Michel zelf werpen ' Is 
dit geen plan van Verviers, van 
Luik, van Brussel of eenvoudig
weg van de Belgische •< franco-
phonie » ' ) tot samenvoeging van 
de Luikse gemeenten houdt in 
— de versnelde verfransing van 
Aubel en het Vlaamse gedeelte 
van Clermont , 
— een versterkte administratie
ve wig tussen Eupen en Sankt
Vith , 
— vergemakkelijkte verfransing 
van Ligneuville s Duits kwartier 
Dit IS met wereldschokkend, dat 
betreft geen groot aantal men
sen, het zal dus met veel weer
stand oproepen maar het gaat 
toch weer in dezelfde richting 
uitbreiding van het Franse (taal) 
gebied 
Of gelooft iemand dat dit toeval
lig gebeurt ' 

Karel Jansegers 

OOSTKANTONS 
KRIIGEN 

KANS 
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HELP ONS AAN 

3000 
NIEUWE ABONNEES 
De abonnementenslag loopt behoorlijk. Er is een duidelijke herneming 
van de aktiviteit na de stille dagen rond kerstmis en nieuwjaar. 
Inmiddels hebben wij de jaarbalans over 1974 kunnen opmaken. 
Alle « Wij «-lezers, en al wie begaan is met de Vlaams-nationale ge
dachte en aktie, moet weten dat wij dit jaar — voor het eerst sinds 
het bestaan van ons blad — een financieel verlies hebben geleden, 
dat zelfs vrij groot uitvalt. Voor 1975 zijn de vooruitzichten dan ook 
aan de sombere kant. Wij vragen ons bezorgd af of de gekke prijsstij
gingen — verantwoordelijk voor ons huidig deficiet — zullen voort-

f-w»wi duren... 

U kan ons echter helpen, vrienden. Wanneer wij erin slagen de ko
mende weken minstens 3.000 nieuwe abOnnëeS tè yjrtde,n,'zUlle'rt''Wii 
althans de put van 1974 hebben gedempt. <j^ f ^ < ^ f t ^ # ' i t s f t ö s M 

f Als elk van u eens 1 enkele nieuwe abonnee voor 1975 kon bijwinnen ! 
Kijk eens rondom u, er zijn zeker nog vrienden of kennissen die ervoor 
in aanmerking komen. 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Mia Geens, Kapelle-op-den-Bos 

Eugeen Franco, Oostende 

Karel Rigo, Gent 

Lieve Jaspers, Hombeek 

Nicole Van der Donckt, Bertem 

Herman De Kegel, Pollare 
Jaak Gabriels, Bree 

1160 

963 

720 

396 

276 

228 
228 

216 
216 
216 

Miei Van Langedonck, St.-Kath.-W. 
Roger Vandenbiicke, leper 
Frans Van Dessel, Nijlen 

Jan Caudron, Aalst 192 

Jaklien De Caster, Ledeberg 180 

Ferre De Beuckelaer, Kontich 168 

Georgette Martens-De Kegel, Ninove 159 

Marcel Scheys, Lubbeek, 159 

Wim Jorissen, Mechelen 144 

Koen Van Meenen, Heusden (O.-VI) 132 

Noël Lecompte, Wervik 120 

Jan Roux, Genk 114 

Damien Van Haverbeke, Oostkamp 108 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 
VVM (Arr.) 

Na de nieuwjaarsfeesten gaan 
wij met hernieuwde l<rachten aan 
de slag. De VVM in samenwerking 
met het Dosfelinstituut brengt 
van bij de jaarsaanvang de wer
king in lijn, en wel de kursus 
« Voorbereidingen op de gemeen
teraadsverkiezingen ». Op maan
dag 6 januari In gemeenschaps
centrum Drie Eiken te Edegem ; 
op maandag 20 januari in Vle-
minckhof, IVIarktplein 8 te Wijne-
gem ; op maandag 3 februari In 
Trefpunt, Turnhoutsebaan 28 te 
Deurne ; op 17 februari in Tijl, 
Bredabaan 298. te Merksem. 

Initiatieven of suggesties, ge
lieve u te laten kennen aan VVM-
voorz. Hugo Andries, Turnhoutse
baan 116, 2200 Borgerhout, tel. 
36.59.67. 
ABONNEMENTENSLAG 1975 

Alle afdelingsbesturen (arr. 
Antwerpen) ontvingen via hun 
arr. sekr. de vollediae overzichts-
komputerlijsten van de « her
nieuwde en niet-hernleuwde Wij
abonnementen 1975 ». Wij ver
zoeken onze afdelingsbesturen, 
aan de hand van deze administra
tieve gegevens, aan de « slag » 
te gaan, ten einde de nog te 
hernieuwen abonnementen terug 
op te vangen en een nieuwe 
reeks lezers bij te winnen. 
LIDMAATSCHAP 1975 

De hernieuwing der lidgelden 
'75 overtreft alle voorgaande ja
ren. Meer dan 75% onzer arr. 
afd. volbrachten hun globaal-af
rekening vóór 31 december 1974 
Het kleine groepje •• achterblij
vers » verzoeken wij, ten spoe
digste dit voorbeeld te volgen, 
ten einde de naam en fa^m van 
arr. Antwernen ook op dit vlak 
hoog te houden. Het arr. sekr. 
dankt alle afdelingsbesturen voor 
deze prachtige medewerking ! 

i ANTWERPEN (Stad) 
, DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekr.. Wet-
str. 12, Antw., van 9 tot 16 u. 30 
en s' maandags tot 19 u. Tevens 
treft u op maandag van 16 tot 
19 u een volksvert. en een prov. 
raadslid aan. 
KOO 

Problemen voor Inwoners van 
Antw. Stad betreffende de KOO, 
tel. voor afspraak met een onzer 
afgevaardigden : De Boel 33.97.90 
of De Laet 38.66.92. 
KONTAKTBLAD 

Het volgend nummer van « Kon-
takt » wordt gebust In de eerste 
en tweede wijk. 

' GALABAL 
Zaterdag 22 februari in de Han

delsbeurs voor de 7de maal : ga
labal « Vroeger en Nu ». Kaarten 
op het sekr., Wetstr. 12, Antw. 
Men kan ook storten op Krediet
bank, Carnotstr., Antw., voor nr 
404-3036801-74 van de inrichters 
Vlaamse Aktie. en Kultuurge-
meenschap Kaarten 250 fr. 

AARTSELAAR 
WENSEN 

Het bestuur wenst aan alle le
den en simpatisanten van onze 
afdeling een gelukkig en voor
spoedig jaar. 

BOECHOUT-VREMDE 
AVVS 

Afgevaardigde-verantwoordelijke 
voor AVVS (Agemeen Verbond 
Vlaamse Sindikaten) : Peeters A., 
Kapeleveldstr. 51, 2530 Boechout, 
tel. 55.36 44 (na 18 u.). 

BRASSCHAAT 
SCHOL ! 

Aan al onze leden van harte 
een zeer gelukkig 1975 I Een 
blauwere hemel dan vorig jaar 
en als het even kan zonder al 
te veel wolkjes. 

Zit er toch hier of daar wat 
scheef, wat belet er u onze KOO-
leden te raadplegen, ze zijn per
manent te bereiken. Tel. even of 
loop eens binnen bij Gert De 
Buysscher-Van Opstal, Hoogboom-
sestwg 79, tel. 51.61.61 en Roger 

Vanthillo, Martouginlei 144, tel. 
51.64.03. 
DIENSTBETOON 

Donderdag 16 januari van 21 
tot 22 u. bij « Het Boerke » in ' 
de Rustoordlel, tegenover de Ho
ge Kaart, dus in de wijk Kaart 
zoals we afspraken (iedere 
maand in een andere wijk). U 
kunt er volksvert. dr Hektor Goe-
mans en opvolgend kamerlid Mo
nica Verijke-Deschepper met uw 
kleine en grote problemen lastig 
vallen. Ze zullen u naar beste 
vermogen helpen. 

Te huur gevraagd : perceel grond 
met of zonder gebouwen, omstre
ken Leuven of Mechelen, langs 
drukke verbindingsweg. Inl. « Ka-
ravancentrum », Borsbeek, Frans 
Beirenslaan 278, tel. 031/21.98.15. 

EKEREN 
ABONNEMENTEN EN LEDEN 

De personen, die een abonne
ment wensen of lid wensen te 
worden, kunnen zich steeds wen
den tot het VU-sekr., Geesten-
spoor 72, tel. 41.04.41. 

WERF NU 
EEN 
NIEUWE 
ABONNEE ! 

HET IS 
MEER 
DAN 
EEN PLICHT 

LIER 

FEESTZALEN 

HOF VAN ARACON 
Aragonstraat, 6, LIER 

Tel. (031)80.15.68 

MERKSEM 
DIENSBETOON 

Voor de maand januari werden 
volgende dagen en data voor
zien : dinsdag 14, woensdag 22 
en donderdag 30, telkens vanaf 
20 u. 30 in ons lok. Vlaams Huls 
Tijl, Bredabaan 28, tel. 45.89.76. 

Buiten deze data en uren zijn 
onze mandatarissen eveneens te
lefonisch te bereiken : Toon De-
wachter, schepen, 45.65.59 of 
45.24 38 ; Leo Michielsen, KOO-
voorz., 45.55.90 ; Luk Droogmans, 
gemeenteraadslid, 45.51.81 ; Jan 
Poels, gemeenteraadslid, 45.51.71; 
Omer Stevens, raadslid KOO, 
45.25.17. 

Het sekretariaat is te berei
ken op het nr 46.02.79. 
« 'T EN ZAL » 

Ons afdelingsblad is eindelijk 
terug verschenen en werd in ver
scheidene wijken van de gemeen
te gebust. Volgende uitgave rond 
15 januari. Van al onze leden 
verwachten we namen en adres
sen van simpatisanten en geïnte
resseerden in het afdelingsblad. 
Leden die bereid zijn mee te 
helpen bij het bussen van het 
blad kunnen hun naam opgeven 

aan het sekretariaat of bij Luk 
Droogmans op de hierboven ver
melde telefoonnummers. 

MOL 

PROPAGANDA 

Wie mee wil werken aan de di
verse aktivlteiten van de propa-
gandaploeg, 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. 
NIEUWJAARSWENSEN 

De mandatarissen en het be
stuur bieden alle leden en simpa
tisanten de hartelijkste wensen 
aan voor het nieuwe jaar : veel 
zon en strijdlust. Want we kun
nen Iedereen gebruiken voor on
ze vernieuwde inzet, en er is 
voor elk wat wils. 

De propagandaploeg kan nog 
vele medewerkers gebruiken voor 
de talrijk geplande aktles. Propa
gandisten kunnen kontakt nemen 
met Denis Kog, Zandstr. 61, Mol-
Rauw. 

Wie zich interesseert voor stu-
dlewerk kan terecht bij de plaat
selijke Dosfeiwerking. Kontakt : 
Frans Geyzen, Beekstr. 22, tel. 
014/31.23.20. 

Jongeren kunnen hun gading 
vinden bij de VUJO-kern. Geef uw 
naam op aan Paul Van Grieken, 
Varenstr. 20, Mol-Wezel, tel. 014/ 
31.36.30. 

Tenslotte is een flinke financi
ële steun steeds welkom. Ons 
rek. nr 413-3029811-73. 
FANFARE-DRUMBAND 
KEMPENLAND 

Het gaat de drumband voor de 
wind. De laatste tijd werden weer 
nieuwe jongeren opgenomen. Dat 
jong geweld is werkelijk niet te 
stuiten. Maar... de kas is leeg. 
Wie doet zoals onze schepenen 
en koopt een trommel ? Ook klei
nere giften zijn steeds van harte 
welkom. 

MORTSEL 

VUJO-NIEUWS 

Alle Mortselse VUJO-ers 
verwachten wij op onze informa
tie-avonden met als onderwerp 
« De Vlaamse Beweging » die ach 
tereenvolgens zullen plaatsgrijpen 
In het Parochiecentrum St-Lode-
wljk, Osijlei 43. Deel 1 op 21 janu
ari. Deel 2 op 28 januari. Deel 3 
op 4 februari. Telkens om 20 u. 30. 

Op 9 februari neemt VUJO-
Mortsel deel aan de TAK-betoging 
te Schaarbeek. Hieromtrent ma
ken wij nog de nodige afspraak. 

NIJLEN 
DIENSTBETOON 

2de zaterdag burgemeestei 
Van Dessel, van 10 tot 11 u. 

3de zaterdag . raadslid Caetho-
ven, van 10 tot 11 u. 

4de zaterdag : Herman Cools, 
van 10 tot 11 u. en mevr. Walrae-
ven, KOO, van 11 tot 12 u. 

5de zaterdag : raadslid Van Ten-
deloo Achiel, van 10 tot 11 u. 

TURNHOUT (Arr.) 
KADERBLAD 

Deze week verschijnt het 1ste 
nummer van het kaderblad voor 
bestuursleden en mandatarissen. 
Hoofdbedoeling is de organisatie 
In het uitgestrekte arr. te verste
vigen door maandelijks alle no
dige Informatie te verstrekken. 
In het 1ste nummer wordt gehan
deld over ledenstand, abonnemen
tenslag en het partijkongres. 

WESTERLO (Kant.) 
KANT GEVOLMACHTIGDE 

Na raadpleging van de afdelin
gen Is Oktaaf Janssens uit Vorst 
aangesteld tot kant. gevolmach
tigde voor Westerlo. Oktaaf, die 
al jaren In de partij werkzaam 
is, krijgt de zorg over de Zuider
kempen met 4 afdelingen (Vorst, 
Hulshout, Ramsel en Westerlo) 
die in totaal 11 gemeenten be
strijken. 

JANUARI 

13. 
14. 

15. 

17. 

17. 

18. 

18. 

20. 

24. 

Turnhout : Afdelingsbestuur in de Warande. 
Merksem : Ledenvergadering « VU-Vrouwen van Van
daag » te 20 u. 30 in lok. Tijl, Bredabaan. 
Meer : Vergadering kant. Hoogstraten In Heidegalm, 
Hoogstraatsebaan. 
Brasschaat : Nieuwjaarsbinnenwip om 21 u. In lok. Pen-
dennls-Castle, Augustijnslei. 
Deurne : Arr. raad om 20 u. 30 in lok. Trefpunt, Turn
houtsebaan 28 (i.p.v. 10-1-75). 
Mol : Afdellngsbal om 20 u. 30 in het Mllo-Heem te Mol-
Millegem. Orkest : Gene Curtis. 
Borgerhout : Afdelingsbal om 20 u. 30 in zaal Pax, Ster-
lingstr. 80. Orkest : The Spiders. Inkom : 60 fr. 
Wijnegem : VVM -f Dosfelinstituut in Vleminckhof, om 
20 u., Markt-plein 8. Kursus (2) • Gemeenteraadsverkie
zingen ». 
Wuustwezel : Vertelavond « Heksen uit de Kempen » 
door dhr TIreliren uit Essen. Feestzaal « Zodiac », te 
20 u. zeer stipt. Inkom 50 fr. + gratis een glas wonder
bare « heksendrank ». Nadien gezellig samenzijn. 

FEBRUARI 

1. Aartselaar : Afdelingsbal in de Gemeentelijke Feest
zaal, G. Gezellestr., te 20 u. Orkest « The Scarps ». 
Kaarten aan 60 fr. bij de bestuursleden. 

3. Deurne : VVM + Dosfelinstituut In lok. Trefpunt, te 
20 u. 30. Kursus (3) : Gemeenteraadsverkiezingen. 

6. Hove : Dia-avond door Luk Geenen « Een jaar in Indo
nesië ». Parochiecentrum St-Jozef, te 20 u. 

15. Wilrijk : Afdelingsbal in zaal Gasthof, Helstr. 14, te 
20 u. 30. Orkest The Raindrops. Inkom 50 fr. 

17. Merksem : VVM + Dosfellnstituut in lok. Tijl (Breda
baan 298) te 20 u. 30. Kursus (4) : Gemeenteraadsver
kiezingen. 

22. Antwerpen : Galabal « Vroeger en Nu » in de Handels
beurs (Meir). Toegangskaarten aan 250 fr. op VU-stads-
sekretarlaat, Wetstr. 12, Antwerpen. 

PROVINCIEBESTUUR VAN ANTWERPEN 

Volgende ambten in provinciedienst zijn te begeven : 

— Kantonnier 2e klas. 

— Sociale verpleger-verpleegster. 

— Stielman-schilder. 

— Adjunkt-kondukteur. 

Inschrijvingen vóór 20 januari 1975. Inlichtingen kunnen be
komen worden op het provinciebestuur Antwerpen, Kon. Eli-
sabethlei 22, bureel 235 (tel. 031/37.28.00 binnenpost 1235). 

TAK-BETOGING TE SCHAARBEEK 
OP ZONDAG 9 FEBRUARI 1975 

Gewestelijke verzamelplaatsen en Kontaktadressen : 
Oostende : station 8.50 uur - Jef De Busschere, Zwaluwen
straat 35 - 059/70.61.16. ^;,. 
Roeselare : station 8.50 uur - Gaston Verraest, Ommegang' 
straat 4. 
Kortrijk : station 9 uur - Herman Roeland, Kloosterstraat 80, 
Marke - 056/22.07.73. 
West-V laanderen sluit aan te : 
GENT : St Pietersstation, 9.50 u. - Piet De Pauw - 091/21.32.06. 
AALST : station, om 10.20 uur - Alex Colen, Bauwensplein 7, 
Aalst ; 053/70.01.41 ; Rudy De Grom, Broekstraat 49, Welle. 
ANTWERPEN : E. en G. Bogaerts, Mechelse stwg 202, Kon-
tich - 031/57.46.93. 
ST NIKLAAS : Guido Pauwels, Sportstraat 11, Waasmunster -
052/47.84.16. 
MECHELEN : Hugo De Ruysscher, Leegheid 9, Mechelen, of 
Ludo Segers, St Amandsstwg 6, Bornem, 031/89.15.77. 
LIMBURG : Edmond Rubens, Korenstr. 4, Bilzen - 011/41.10.02 
BRABANT : met « man en macht » verzamelen om 11 uur, 
aan de KVS I (medegedeeld) 

BERICHT VOOR GEWETENSBEZWAARDEN 
EN KANDIDAAT-DIENSTWEIGERAARS 

Het ANZ (Algemeen Nederlands Zangverbond) werd onlangs 
erkend tot instelling, waar gewetensbezwaarden te werk mo
gen gesteld worden. 
Eventueel belangstellenden zouden allerlei administratieve 
taken kunnen vervullen alsook kunnen zij — zo hun belang
stelling en aanleg zulks toelaten — aktief betrokken worden 
bij de programmatie van de aktivlteiten (Vlaams-nationaal 
Zangfeest, NEKKA, kinderzangfeesten, koormanifestaties, 
vormingsaktiviteiten en dergelijke). 
Kandidaten gelieven kontakt te nemen met het ANZ-sekre-
tariaat, Vrijheidstr. 30-32, 2000 Antwerpen, tel. 031/37.93.92 -
37.96.43, iedere dag tussen 9 en 17 u. ('s zaterdags gesloten), 
waar ook alle nadere inlichtingen kunnen bekomen worden. 

(medegedeeld) 
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Volksvert. A. DE BEUL 
ANTWERPEN : VU-sekretariaat, Stad-Ant-
werpen, Wetstr . 12, te l . 36 .84 .65 Elke 
maandag van 16 to t 19 u. 
KONTICH : •: Alcazar », Mechelsestwg 2 2 , 
te l . 57 .13 .52 . 
1ste en 3de donderdag van 19 to t 20 u. 
BOOM : Onthaal-centrum « Nele », An t -
werpsestr. 3 7 8 , te l . 88 .05 .03 . 
1ste en 3de donderdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. R. MATTHEYSSENS 
BROECHEM : lok. « Frankenheem », Dorps
plein. 
1ste en 3de maandag van 19u.30 to t 20u .30 . 
BORSBEEK : Café < Parking n, hoek Wem 
gerstraat en Karel Soefelaan. 
1ste maandag van 18u30 to t 19u30 . 
Café « Riviera » - Jos Reusenslei, 17. 
3de maandag van 18u30 to t 19u30 . 
BRECHT : ten huize van dhr Alois Van Hoof, 
Lessiusstr. 37 , te l . 13 .81 .95 . 
2de woensdag van 20 to t 21 u. 
WESTMALLE : ten huize van dhr Frans Dams, 
Hallebaan 40 , te l . 12 .04 .52 . 
2de woensdag van 19 to t 20 u. 

Sen. H. DE BRUYNE 
WIJNEGEM : I V leminckhof », Mark tp le in 8 
(tel. 53 .89 .26) . 
1ste en 3de maandag van 19 to t 20 u. 
BURCHT : ten huize van dhr Edw. temmens, 
K. A lber ts t r . 6 2 , te l . 52 .77 .45 . 
Elke 3de dinsdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. H. GOEMANS 
BERCHEM : ten huize van dr. Goemans, 
Grote steenweg 86 , te l . 39 .02 .30 . 
Elke maandag van 14 to t 16 u. 
KAPELLEN : ten huize van dhr. M . Op de 
Beeck, Wi lgenstr . 4 , te l . : 6 4 . 5 5 . 9 3 . 
2e en 4de donderdag van 20 to t 21 u. 
BRASSCHAAT : 3de donderdag van 21 to t 
2 2 u . 
Afwisselende lokalen (zie berichtgeving on
der afdel. Brasschaat). 
K A L M T H O U T : ten huize van dhr Jef Bos-
mans, Korte Heuvelstr. 35 , te l . 66 .74 .59 . 
2de en 4de donderdag van 21 to t 22 u. 
SCHOTEN : café « T i j l », Verbertstraat. 
1ste en 3de donderdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. Jo BELMANS 
Elke maandag 
GEEL van 17u to t 19u : Possonsdries 7. 

Eerste dinsdag van de maand 
VORST-KEMPEN van 19u30 to t 20u : De 4 
wegen, Klein Vorst . 
VEERLE van 20u15 to t 20u45 : De W i j n 
gaard, Dorp. 
RAMSEL van 21 u to t 21u30 : De Pereboom, 
Vosdonken. 

HULSHOUT van 21u45 to t 22u15 : Duiven-
lokaal, Grote steenweg 135 . 
Tweede dinsdag van de maand 
KASTERLEE van 19u30 to t 20u : Breugelhof, 
Geelsebaan. 

WECHELDERZANDE van 2 0 u l 5 to t 20u45 : 
De Keyzer, Dorp. 

HERENTALS van 21 u to t 21u30 : Kempen-
land, Stat ieplein. 

HERENTHOUT van 21u45 to t 2 2 u 1 5 : De 
nieuwe Kroon, Mark t . 
Derde dinsdag van de maand 
MEER van 19u30 to t 20u : Heidegalm, Hoog-
straatsebaan. 

RIJKEVORSEL van 20u15 : Parochiecen
t rum, Dorp. 

BEERSE van 21u to t 21u30 : ' t W i t t e Paard, 
Vredestraat. 
OUD TURNHOUT van 21u45 to t 22u15 : 
Brouwershuis, Dorp. 
Vierde dinsdag van de maand 
WESTERLO van 19i i30 to t 20u : Volksiust . 
Tongerlo-Dorp. 
ARENDONK van 20u15 to t 20u45 : « V r i j 
heid », Vr i jhe id 92 . 
MOL van 21 u to t 21u30 : De Valk, Hoek 
Corbiestraat Rond plein. 
MEERHOUT van 21u45 to t 22u15 : « We-
versberg », Weversberg 4 1 . 

Senator E. BOUWENS 
Eerste maandag van de maand 
GROBBENDONK van 21 u to t 21u30 : Bij 
Van Nauwe, Kerkple in . 
Vierde maandag van de maand 
VOSSELAAR van 19u30 to t 20u : De Zwaan, 
Kerkple in . 
GEEL van 21 u to t 21u30 : Hotel Sportwa-
rande, Mark t . 

Senator W. JORISSEN 
Derde maandag van de maand 
VORSELAAR van 17u45 to t 18u15: Bierhuis, 
Kerkstraat. 
HERENTALS van 1 8 u l 5 to t 18u45 : De 
Zalm, Grote Mark t . 
NOORDERWIJK van 19u to l 18u45 : b i j 
Mertens, de Ghell incklaan 14. 

I e maandag : 
MARIEKERKE : Gasthof De Hert , van 18 
to t 19u. 
BORNEM : De Eenhoorn, Stationstraat, van 
19 to t 2 0 u . 

WILLEBROEK : Vinkstraat 23 , van 20 tot 
21u . 
TISSELT : Westd i jk 37, van 21 to t 22u . 
2e maandag : 
BOOISCHOT ; Westmeerbeeksteenweg 25, 
van 18 to t 19u. 

HERSELT : Bij de Mike - Bergom, van 19 
tot 2 0 u . 

HOMBEEK : VU-lokaal , Bankstraat, van 21 
tot 22u . 
3e maandag : 
VORSELAAR : Kerstraat 4, v. 18 to t 18u30. 
HERENTALS : De Zalm, Grote Mark t , van 
18u30 to t 19u15. 

NOORDERDIJK : De Ghell incklaan 14, van 
1 9 u l 5 to t 2 0 u . 

N l i L E N : Tak hier, Kerkplein, van 20u15 
lo t 21 u. 

MECHELEN : ten huize ; telefonisch af te 
spreken. 

Senator C. VAN ELSEN 
Elke vri jdag 

MOL-CENTRUM van 18u to t 19u : de Bro-
quevil lestraat 5. 
Elke zaterdag 

MQL-CENTRUM van l O u to t 11u : de Bro-
quevil lestraat 5. 
Eerste vr i jdag van de maand ^ 
BALEN van 19u to t 19u30 : Bij de Coiffeur, 
Kerkstraat 57 . 
Tweede maandag van de maand 
MOL-EZAART van 1 9 u l 5 to t 19u45 : Onder 
de Linden, Ezaart 1 5 1 . 

HESSIE van 19u45 to t 2 0 u l 5 : Vissershuis, 
Hoogeind 16. 
MOL-ACHTERBOS van 20u15 to t 20u45 : 
We lkom, Achterbos 80 . 
MOL-SLUIS van 20u45 to t 21 u i 5 : Sport, 
Sluis 178. 
Derde maandag van de maand 
M I N D E R H O U T van 20u to t 20u30 : Café 
Wi l laerts, Dorp. 
MERKSPLAS van 20u45 to t 21 u i 5 : Breu
gelhof, Kerkstraat. 
Vierde maandag van de maand 
MOL-GINDERBUITEN van 19u15 tot 19u45: 
De Wi t t e , Ginderbuiten 213 . 
MOL-RAUW van 19u45 to t 20u15 : Zi lver-
hoek, Kiezelweg 2 5 4 . 
MOL-WEZEL van 20u15 to t 20u45 : Paro

chiehuis, St. Jozefslaan. 
Tweede dinsdag van de maand 

MOL-MILLEGEM van 19u30 to t 20u ; Mast. 
Mi lostraat 66 . 
Derde dinsdag van de maand 
MEERHOUT van 1 9 u l 5 to t 19u45 : Water
molen, Molenpad 8. 

EINDHOUT van 20u to t 20u30 : Binne-
mans, Dorp 

VEERLE van 20u45 tot 21 u i 5 : De Wi jn 
gaard, Dorp 74 . 
Derde donderdag van de maand 
DESSEL van 19u15 to t 19u45 : Bij de Koe-
rel, Meistraat. 

TURNHOUT van 20u tot 20u30 : Amic i t ia , 
Grote Mark t 24 . 

VOSSELAAR van 20u45 to t 21 u i 5 . De 
Ster, Reieinde. 
Vierde donderdag van de maand 

KASTERLEE van 19u15 tot 19u45 ; De 
Druif, Mark t . 

OLEN van 20u tot 20u30 : In de oude Pot, 
WESTERLO van 20u45 to t 21 u i 5 : Week
end, Oosterwi jk . 

Volksvert. Joos SOMERS 
Elke maandag 
ST.-KAT. WAVER : van 18u30 to t 20u30 
of op afspraak, Lierse Stwg 1 1 , tel 
0 1 5 / 2 1 . 7 9 . 0 0 . 
Eerste zaterdag van de maand 
ITEGEM van 10u30 to t H u : Lokaal Mimo
sa, Bevelsesteenweg. 

NIJLEN van 11 u i 5 tot 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkple in. 
Tweede vri jdag van de maand : 
MECHELEN (centrum) van 18u15 to t 19u15: 
Vlaams huis Brigand, Hoogstraat 57 . 
WILLEBROEK van 19u30 to t 20u : lokaal 
Ziekenfonds, tak Wi l lebroek, Dendermondse 
steenweg 72 . 

HINGENE van 20u15 lo t 20u45 : lokaal 
« In de oude poort ». 
Tweede zaterdag van de maand : 
LIER van 10u30 tot H u : taveerne Rebels, 
Berlaarstraat 5 1 . 
NIJLEN van 11 u i 5 tot 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkplein. 
Eerste en derde maandag : 
O-L-VROUW WAVER van 20u30 tot 21 u 
Waverveldeken 10. 
Tweede en vierde maandag 
MECHELEN (Noord) van 20u15 to t 20u45 : 
Galgestraat 106 . 
W A L E M van 21 u to t 21u30 : Oude Baan 66 

BRABANT 
ASSE (Fed.) 
RAAD DER AFDELINGEN 

Maandag 13 januari om 19 u. 30 
in zaal Uilenspiegel, Kerkstr. 24, 
St-Kat.-Lombeek. Alle afdelingen 
zijn op post I 

DIEST (Kant.) 
De voorzitters van de VU-afd. 

in het kant. Diest komen samen 
met de VU-gemeenteraadsleden 
bijeen in een werkvergadering 
om de volksvergadering omtrent 
de fusies welk doorgaat op 24 
januari, grondig te kunnen voor
bereiden. Deze mensen worden 
verwacht op maandag 12 januari 
in Berkenhof te Molenstede. 
PENNINGMEESTERS 

Zoals reeds aangekondigd op 
de arr. raad en de kaderdag zal 
Jef Demeyer aan alle penning
meesters van het arr. Leuven een 
bezoek brengen voor het opma
ken van de jaarlijkse financiële 
staat van de afdelingen en om 
hulp en advies te verstrekken bij 
het gebruik van het officieel kas
boek. De afspraken zijn gemaakt. 
Jef Demeer begint zijn ronde. 
LEDENHERNIEUWING 

De ledenhernieuwing in het arr. 
Leuven is goed op gang. Reken
den reeds af, de afd. Bertem, 
Boortmeerbeek (Hever), Budln-
gen, Heverlee, Kortenaken (Geet-
bets, Rummen), Kumtich (Hon-
sem]. Landen (Attenhoven, Neer
winden, Washoutem), Leuven, 
Lubbeek (Binkom), Molenstede, 
Rotselaar (Werchter, Wezen-
maal), St-Joris-Winge, Tervuren, 
Hoegaarden, Tienen, Wammer-
sem, Keerbergen, Veltem, Wink-
sele, Vossem, Wespelaar, Tildonk. 
Sommigen rekenden gedeeltelijk, 
anderen volledig af. 
FUSIES 

Op dit ogenblik wordt er in 
het kanton heel veel teorie ver
kocht over de fusies, maar nie
mand weet in feite wat er gaat 
gebeuren. Wanneer minister Mi
chel de fusies Inderdaad tegen 
de verkiezingen wil doorvoeren 
dan zou hij best nu de gemeen
tebesturen inlichten, zodat de 

bevolking tenminste nog enige 
inspraak zou krijgen. Wij maken 
ons geen illusies omtrent de 
plannen van Michel ; die zal in
derdaad wel pogen zijn onder po
litieke druk opgesteld plan te 
verwezenlijken. Alleen nog een 
krachtdadig protest van de be
volking kan enige verandering 
brengen. Dat heeft men in het 
kant Diest begrepen. Daar wordt 
de bevolking opgeroepen om op 
vrijdag 24 januari naar een infor-. 
matievergadering te komen, waar 
niet-politieke deskundigen het 
woord zullen voeren en waar de 
bewoners van de betrokken ge
meenten hun ideeën naar voor 
kunnen brengen en vragen kun
nen stellen. Deze bijeenkomst 
gaat door met medewerking van 
het Dosfelinstituut in Berkenhof 
te Molenstede. Alle gemeente
mandatarissen van het kanton 
zullen bovendien uitgenodigd 
worden, terwijl parlementairen 
van alle partijen eveneens zullen 
gevraagd worden aanwezig te 
zijn. Meer inlichtingen omtrent 
deze belangrijke vergadering bin
nenkort via dit blad. 

JETTE 
DIENSTBETOON 

Aggl. en gemeenteraadslid Jan 
De Berlangeer is elke zaterdag 
van 10 tot 12 u. te bereiken in 
het dienstbetoonkantoor, Jetse-
stwg 548. 

LEUVEN (Arr.) 
WIJ DOEN MEE ! 

Het arr. bestuur heeft beslo
ten haar steun te verlenen aan 
de TAK-betoging te Schaarbeek 
op zondag 9 februari. In Schaar
beek gaat het niet om een taal
kwestie maar vooral om een so
ciale wantoestand waarvan alleen 
de Vlamingen het slachtoffer zijn. 
Er wordt verzameld achter de 
KVS (parking). Degenen, die met 
de trein komen, worden verzocht 
in het Noord-Station af te stap
pen. Dan is het slechts 10 minu
ten lopen tot aan de KVS. Wij 
rekenen erop dat deze oproep 
massaal zal worden beantwoord 

door onze vrienden uit het arr. 
Leuven. 
WIJ DOEN OOK MEE MET... 

Het VUJO-bestuur van het arr. 
Leuven roept alle Volksunie-jon
geren op tot deelname aan de 
betoging morgen 12 januari, ge
richt tegen de aankoop van ge
vechtsvliegtuigen voor 30 m'H-
jard frank. Verzamelen om 14 u. 
aan de Anderlechtse Poort te 
Brussel 
MOBIELE 
PROPAGANDAPLOEGEN 

Dat de Volksunie terug de 
straat op moet werd nu toch al 
wel voldoende aangetoond. In het 
arr. Leuven zijn zowat alle ka
derleden het er roerend over 
eens, dat affiches, pamfletten e.d. 
in de komende weken en maan
den terug « in » zullen zijn. Deze 
affiches zullen moeten geplakt 
worden, terwijl de pamfletten dê 
bussen in moeten. Dat kan al
leen maar, wanneer de oproep 
omtrent « mobiele propaganda-
ploegen » nu dadelijk beant
woord wordt. Al diegenen, die 
aanwezig waren op de jongste 
arr. raad weten voldoende waar
over het gaat. Enkele kantons 
zijn reeds gestart met genoem
de ploegen. De anderen worden 
dringend verzocht de arr. prop. 
verantw. in te lichten omtrent 
de gang van zaken. Dank bij 
voorbaat. 
WERK IN EIGEN STREEK 

Deze aktie loopt nu vrij goed 
in de kant. Haacht, Aarschot, 
Diest en Tienen. De advertentie 
in het weekblad « Koerier », 
welke op arr. initiatief werd in
gelast heeft blijkbaar als een ro
de lap op een stier gewerkt. In
derdaad wordt over de VU-aktie 
enorm veel gepraat in het kant. 
Diest. Sommige CVP-leden, die 
reeds beginnen te twijfelen aan 
hun partij hebben ons reeds mee
gedeeld, dat de plaatselijke CVP 
erg verveeld zit met de situatie 
en dat zij wellicht niet zullen 
nalaten « hun » ACV voor de 
wagen te spannen. Maar .. ook 
in dat ACV zitten nu eenmaal 

JANUARI 

11 
17. 
19 

20. 
23. 

25. 

24 
31. 

Rotselaar-Helkant : Afdelingsbal, Parochrezaa1,^^jjr.|^2," 
Leuven : Vergadering agglom. Leuven. \ ' •.. 
Grimbergen-Strombeek-Beigem-Humbeek : TAK informa
tie-avond met voordracht door Piet De Pauw. Ingang 30 
fr. Dit is een initiatief van de VUJO. 
Leuven : Arr. bestuur. 

St-Jans-Molenbeek : Ledenvergadering in Parochiaal Cen
trum, Menenstr. 55 (1ste verdiep) om 20 u. Onderwerp : 
Volksnationalisme, Demokratie en Federalisme. 
Peutie : Dansfeest om 21 u. in zaal Monty met Jef Burm 
en het orkest van Freddy Sunder. 
Leuven : Arr. raad. 
Zoutleeuw (Kant.) : TAK-avond. 

FEBRUARI 

1. 

1. 
1. 
3. 
4. 

22. 

Attenrode : Kant. bal Glabbeek in zaal « 't Hageland » 
met optreden van The Bright Stars. 20 u. 30. 
Keerbergen : Kant. bal in zaal Berk en Brem. 
Leuven : Deelname aan VU-kongres te Hasselt. 
Leuven : Arr. bestuur. 
Dilbeek : Ledenvergadering om 20 u. in de parochiale 
zaal, Roelandsveld. Sprekers : volksvert. J. Valkeniers, 
prov. raadslid M. Panis en schepen O. Grauls. 
Heverlee : Lustrumbal in zaal Den Dooleeg te Egenho-
ven met « The Brothers Five ». 
St-Kat.-Lombeek : Haantjeskermis in zaal Uilenspiegel, 
Kerkstr. 24. Begin 18 u. Eveneens op 23 (begin 21 u.) en 
24 (begin 18 u.). 

veel VU-ers, die zich zeker niet 
zullen laten meeslepen. Intussen 
moet onze aktie onverwijld ver
der gaan. Nieuwe initiatieven 
worden inmiddels uitgedokterd, 
die weldra op hun uitvoering ge
test worden. Iedereen in de VU 
en ook daarbuiten moet weten 
dat de aktie « Werk in eigen 
streek » geen bliksemaktie is, 
maar dat ze permanent zal ge
voerd worden tot de bevoegde 
ministers van zich zullen laten 
horen en tot wanneer tastbare 
resultaten kunnen vastgesteld 
worden. 
JUBILEUMNUMMER 

In « Wij » van 28 december j l . 
werd medegedeeld dat hpt jubi
leumnummer van 18 januari op 

48 bladzijden zal verschijnen en 
dat het beschikbaar is voor kol-
portage of andere aktiviteiten 
aan 3 fr. en aan 2,5 fr. indien 
het zelf wordt afgehaald. Voor 
de afhaling kan arr. een regeling 
worden getroffen (dat betekent 
een 0,50 fr. winst per nummer). 
Via deze weg doet de arr. ver
antw. voor propaganda een drin
gende oproep aan de afdelings
besturen om te profiteren van 
deze aanbieding. Het is een uit
stekende gelegenheid om ons 
weekblad dichter bij de massa te 
brengen en bovendien een uniek 
propagandainitiatief. Bestel nu I 
Voor eventuele afhaiing verwit
tig Willy Somers, Klappijstr. 55 
te Molenstede, tel. 013/33.26.69. 
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Een overzicht brengen van 20 jaar-Volksunievi/erking en zijn politieke 
resultaten is een boeiende, doch niet gemakkelijke opdracht, die voor 
Limburg nog bemoeilijkt wordt door het feit dat in deze provincie mét 
twee kiesomschrijvingen voor de Kamer en één omschrijving voor de 
Senaat, de VU-aktiviteiten en organisatie de eerste 10 a 12 jaar voor 
de arr. Hasselt en Tongeren-Maaseik haast volkomen in elkaar ver
strengeld verlopen zijn. 
Provinciaal werd in die eerste periode de leiding waargenomen door 
één equipe, temeer daar de Limburgse politieke problemen naast de 
eenheid met Vlaanderen ook als een regionale eenheid werden en nog 
worden aangevoeld. 
Enige herhaling zal dan ook niet helemaal te vermijden zijn, wil deze 
bijdrage een afgerond geheel zijn. Doch de geachte lezer gelieve de 
beknopte historieken van de beide Limburgse arrondissementen als 
elkaar aanvullend te beschouwen. Zoveel als mogelijk zullen we uiter
aard de eigen situatie van het arr. Tongeren-Maaseik trachten te 
duiden. 

SCHETS 
VAN DE POLITIEKE 
TOESTAND 

De Vlaams-nationale partij en be
weging waren tengevolge van de 
lepressie volledig van de kaart 
geveegd. Dit geldt in bijzondere 
mate voor Limburg Gedurende en 
na de repressie hebben vele na
tionalisten Limburg verlaten om 
elders een nieuwe toekomst op 
te bouwen en wellicht nieuwe 
steentjes bij te dragen tot de her-
opbloei van de Vlaams-nationale 
werking, of zijn voor jaren in de 
katakomben als levend begraven 
ondergedoken Tenminste voor 
zover talrijke vooraanstaanden of 
trouwe medewerkers in de pré-
burgerrevolutie van 1942 tot en 
met 1945 niet werden omverge-
schoten of met bommen onscha
delijk gemaakt 

In ieder geval • Limburg was van 
zijn VI nationale ruggegraat be
roofd. Niettegenstaande de H 

Kerk de wet van de Liefde predikt 
en deze provincie zovele jaren 
kerkelijk beheerste en o.m. mgr. 
Kerkhofs, bisschop van Luik, in 
de oorlogsjaren aanmaande tot 
het ophouden met elkaar te ha
ten, was het feest van de haat 
nergens zo hard en zo bitter als 
in Limburg. 

De « zwart-wit » tegenstelling 
heeft jarenlang zeer sterk zijn 
sporen getrokken in dit gewest 
en nu onlangs nog (okt. 1974) bij 
de opgezette waardige herden
king van J. Deumens, oud-sena-
tor en burgemeester van Hasselt, 
en zijn offer voor Vlaanderen, 
werd haast de katedraal, maar 
uiteindelijk door hetze en dorps-
politiek in de hoofdstad van Lim
burg, het kultureel centrum ge
weigerd 

Na <• de schoonmaakpolitiek » 
werd één partij de alleenheerser 
in Limburg ; de CVP. Ruimschoots 
heeft zij van de VI nat. onthoof
ding geprofiteerd. Na de politiek 
sterkste konkurrent mee te heb
ben uitgeschakeld, trachtte zij 

« zwarte schaapjes » in de ene 
zaligmakende politiek - kerkelijke 
stal binnen te halen. Wanneer de 
Limburger Custers (Opoeteren] 
mee in de Vlaamse verruimings-
politiek van de CVP binnenstapte 
was dit voor velen van zijn vroe
gere medewerkers een definitie
ve slag. 

Haar grote machtspositie heefi 
de CVP dan ook benut om te kra
ken en in stilte te broodroven al 
wie het waagde zijn politiek 
hoofd op te steken buiten de 
CVP-rangen. Enerzijds via de kris-
telijke organisaties en anderzijds 
via het openbaar leven en zijn 
uitlopers in industriële relaties 
beheerste die partij vele toe
gangsdeuren. De CVP werd en 
wordt hierin bewust of onbewust, 
maar in ieder geval door struk-
tuur en omstandigheden van het 
kerkelijke en parochiale leven 
een flink handje toegestoken. 
Volwassen kristendom ? CVP en 
ortodoks katoliek zijn, was één I 
Een derde aspekt van waaruit 
men de Limburgse situatie dient 
te benaderen is voorzeker de so-
ciaal-ekonomische toestand van 
Limburg, die vertrekkende van het 
agrarische en de monostruktuur 
van de Kempense mijnen, in op
eenvolgende fasen tot begin der 
zestiger jaren in volle ekspansie 
was. « Waarom dus veranderen 
als wij het goed hebben ? ». De 
negatieve zijden als pendelar-
beid, vlucht naar het Luikse bek
ken, de weigering van het vesti
gen van nevenbedrijven, het af
romen van de winsten van het 
Kempens bekken in het kompen-
satiestelsel voor Wallonië, wo
gen niet op tegen de euforistlsche 
groei. 

Daarenboven groeide de politie-
ke-sindikale macht in gelijke ver
houding. 

Tenslotte willen we nog even 
doen opmerken dat Limburg niet 
zo dadelijk met franskiljonse si
tuaties allerlei (behalve de Voer
streek en Overmaas) werd gekon-
fronteerd en dat hiermee een 
vaag algemeen gevoel aanwezig 
was dat zeker niet uitnodigde tol 

militant Vlaams verzet of akties 
Speelde daarbij het historisch 
verleden van het oude prinsbis
dom Luik ook nog door in de men
taliteit ? Het prinsbisdom was 
immers in feite opgesplitst in het 
leidende, progressieve en politie
ke Luik enerzijds en het agra
rische land van Loon ( + Limburg) 
anderzijds dat de Luikse beslis
singen had leren ondergaan zon
der veel staatsgevoel Het enge 
Limburgse partikularisme was 
inderdaad niet een stimulans om 
een gemeenschapsgevoel te or
ganiseren dat refleksen betoonde 
tegen de vroegere Luikse en nu 
Belgische onderdrukkende mach
ten. 

Het landelijke karakter van Lim
burg, zeker in het arr Tongeren-
Maaseik, waar geen enkel groot 
centrum is en dat zich van het 
Zuiden tot in het Noorden van 
Limburg als een boon uitstrekt, 
hebben mede de ontwikkeling en 
de werking van de VU hier in 
grote mate beïnvloed. 

DE VU 
ZOEKT HAAR WEG 
Vóór 1954 was er praktisch geen 
sprake van een degelijk georgani
seerd Vlaams leven, laat staan 
van een Vlaams-nationale politie
ke aktie. Na de stichting van de 
Volksunie was Wim Jorissen {Ton-
geren-Anderlecht) een bedrijvig 
man in de Limburgse kontreien 
en samen met de onlangs gevier
de dr. Duchateau (65 j.) was hij 
in 1954 de grote schrager van de 
politieke strijd in ons arr. Van die 
tijd wordt verteld dat W. Jorissen 
een volksvergadering organiseer
de te Borgloon : kafeetje bemach
tigen, strooibriefjes opstellen en 
zelf verspreiden en op de mee
tingsavond één toehoorder heb

ben, nl. de kafeebaas I Dat was 
pionierswerk... 
Wat later zijn René Evers (Over-
pelt) als eerste provinciaal sekre-
taris, ir. Cl. Colemont (Nieuwer
kerken) als tweede sekretaris en 
drs. J. Degraeve (Niel-bij-As) als 
tweede prov. voorzitter na Wim 
Jorissen, mede de leiding in han
den komen nemen. 

Cl. Colemont heeft na een toe
vallig bezoek aan dr. H. Ballet te 
Antwerpen, zich op het toenmalig 
VU-blad geabonneerd en kontakt 
opgenomen met W. Jorissen. R. 
Evers was sekretaris van prof. 
Pinxten en werd na in zijn VU-
sekretarisschap te zijn opgevolgd 
door Colemont, eigenlijk een ze
kere « privé-sekretaris » van W. 
Jorissen om deze in zijn vele 
initiatieven bij te staan. Evers 
trok destijds alleen met kalk en 
borstel de Noorderkempen af en 
ging alleen pamfletten aan fabrie
ken uitdelen. Naast en in opvol
ging van W Jorissen, R. Evers, 
dr. Duchateau, hebben Colemont 
en Degraeve de VU in Limburg 
uit de gfond gestampt en er ja
renlang dag en nacht voor ge
wroet. Dit leiderstrio was na ze
kere tijd in alle Vlaamse kringen 
wel bekend en met R. Vanheus-
den (Hasselt) werd in de mate 
van het mogelijke aan de siste-
matische uitbouw van de VU ge
sleuteld. 

De schoolstrijd van 1958 was een 
zware domper van het klerikale 
Limburg, hierbij nog opgejut door 
een wraakzuchtige CVI^, op de VI, 
nationale partij. De kandidaten 
voor de verschillende lijsten wa
ren niet licht te vinden, evenmin 
als de handtekeningen voor de 
peterslijsten waren te verzame
len. Zo gebeurde het bv. dat Hu-
bert Cuppens (Neeroeteren) kan
ton Maaseik, naar het kanton 
Bree-Peer moest om de nodige 
handtekeningen te bekomen. Op 
sommige plattelandsgemeenten 
werden VU-kandidaten met de 
riek achtervolgd of « met de 
nek » bekeken bij het naar de 
h. mis gaan. Uit heilig vuur voor 
de goede zaak van de schoolstrijd 
en de ziel van het kind werden 

Bid voor de ziel van zaliger 

Senator 
Fons JEURISSEN 
echtgenoot van mevrouw 

Josephfna CLOOSTERMANS 
Rustig en vroom overleden in de Heer 

te Zonhoven op 11 december 1969 

Op 1 april 1974 ging van ons heen 
in de ouderdom van 59 jaar 
onze lieve echtgenoot en goede vader 

Joris Degraeve 

Tredend tot uw graf buigen wij het hoofd 
voor het voorbeeld van uw leven, 
dat was het leven van 'n rechtvaardige 
het leven van 'n goed en edel mens 
voor het werk dat gij verrichtte in 
uiterst plichtsbewustzijn 
voor uw sterke, aan God en Volk met 
onbreekbare trouw verbonden ziel. 

Dat uw diepe, stralende liefde ons 
zoveel jaren heeft begeleid 
ik dank u mijn man 
wij danken u vader. 

Dat gij zoveel malen onze wijze 
raadgever en helper geweest zijt 
wij allen danken u. 
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families in hun broodwinningen 
zwaar onder druk gezet. Een gro
te kristelijke sociale organisatie 
zag er niet tegen op om voor de 
bouwwerken van haar kantoren in 
het lastenkohier te stipuleren dat 
geen aankopen mochten gebeu
ren bij de firma A. Jeurissen, VU-
kandidaat voor de Senaat. 

In deze periode dienden tal van 
Limburgse mensen overtuigd te 
worden van de noo.dzaak van hun 
kandidatuur, aangezien er een 
zware gewetensdruk op hen 
woog. Zo werd A. Jeurissen over-
haald zijn kandidatuur uit kriste
lijk protest te stellen. Maar an
deren oordeelden het juister, na 
gesprekken met kerkelijke over
heden, hiervan te moeten afzien. 
Wel hebben deze laatsten beko
men dat hun vrienden, de VI. na
tionale kandidaten, niet met de 
officiële bisdommelijke banblik
sems als deze van mgr. Desmedt 
verguisd werden. 

Doch in de praktijk woog de 
schoolstrijd zeer zwaar door. 

Gezien het gebrek aan kandida
ten had men bv. in het kanton 
Maaseik het klaargespeeld Jan 
Vandersteegen, zonder burger
rechten, op de prov. lijst te plaat
sen, zonder dat hiertegen enige 
klacht werd ingediend. Nood aan 
kandidaten bracht vindingrijke op
lossingen... 

In het Haspengouwse dorpje Ber-
lingen had de pastoor een zware 
preek gehouden tegen de godde
loze VU-mensen — de vuilste 
schimpnamen waren nog te goed 
voor ons — waarvan hij hoopte 
dat nooit iemand een voet zou 
zetten in dit katolieke dorp. Pre
cies die voormiddag had Wim Jo-
rissen in het kafee tegenover de 
kerk een meeting belegd. Na de 
h. mis liep het drankhuis vol en 
de Haspengouwers zeiden ; « de 
pastoor mag in zijn kerk (kuit) 
zeggen wat hij wil, maar hier zeg
gen wij het ónze ! Aliez Jorissen, 
spreek ! ». 

Na het dieptepunt van 1958 werd 
een periode van lichte opgang in
gezet. Meerdere personen kwa
men effektief de rangen verster
ken.. Jef Nagels (Mechelen-aan-
de-Maas) was zo een sterke 
steunpilaar achter de schermen. 
Organisatorisch en propagandis
tisch stak hij een flinke hand 
toe. Voor de verkiezingen van 
196T werd de verkiezingspropa
ganda uitgeschreven door een 
joernalist van « Het Limburgs 
Dagblad » (NI. Limburg) en ook 
aldaar gedrukt. Op een nacht 
werden de 500.000 pamfletten 
over de grens gesmokkeld en 
naar de « vlieghaven » van Genk 
gebracht, van waaruit een vlieg
tuig ze zou droppen boven Lim
burg. Doch de zaak lekte voor
tijdig uit en er volgde een ver
bod van opstijgen (de gemeente
lijke overheid met CVP-burge-
meester Bijnens was hieraan 
niet vreemd). Dan maar terug de 
grens over met de pakken papier 
om het opzet te laten gebeuren 
vanuit de vlieghaven van Beek 
(NI. Limburg). 

Na de verkiezingen van 1961 
kwam een meer sistematische 
werking op gang. In juli van dat 
jaar werd de Waalse terreuraktle 
in de Voerstreek beantwoord, 
o.m. door het weekblad « De 
Volksunie », wekenlang aldaar 
gratis huls aan huls te bezorgen. 
Onder Impuls van W. Jorissen en 
J. Nagels werd de aktie « Hof de 
Voer » ontketend en fondsen ver
zameld. Op 20 okt. 1962 werd de 
plechtige opening van dit hof 
gefeest en Jorissen hield de vlam
mende openingstoespraak. Jef 
Ernst werd de uitbater van dit 
Vlaamse huis. De volgende jaren 
werd telkens met steun vanuit 
heel Vlaanderen de overheveling 
van de Voerstreek naar Limburg 
met « grote trom » gevierd (bv. 
dec. 1962 te Moellngen). Onze 
propagandaploegen bleven ook 
regelmatig aktlef In die streek. 
Vergeten we echter niet dat het 
Vlaamse karakter van de Voer
streek en zijn overheveling voor 
een groot deel te danken is aan 
de voorvechter voor Overmaas 
Pastoor Veltmans (overleden op 
20 okt. 1954). 

'iiNia. ièetü*^ •'•«4«.Ay. 

Volksunie kondigf aktie 
aan voor de Voerstreek 

En voor een statuut voor de Platdietse streek 
Niet alleen moet de J^ 

streek bij Limburi 
maar bovendien 
taalfaciliteiten er 
geschaft. 

De Platdietse 
samen met Aub«j 
talige Oostkantt'^ 
te worden in 
arrondissement 

Dit zijn de 
de Volksunie, 
dag werden 
perskonferen' 
ze perskon 
werd gezeg , 
« meer uitf 1 
door de V f 
met de V' | 
streek zal 
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ie Wetenschapsstraat 

Om even aan te duiden hoe het 
in die jaren met onze partij in 
Limburg gesteld was, zullen we 
hier de jaren 1962, 1963 en 1964 
even grondiger toelichten. 

1962 

Inzake sociale aangelegenheden 
werd een prov. sekretariaat voor 
sociaal dienstbetoon opgericht 
ten huize van mr. Adons te Genk. 
De sociale aktie zette zich door 
in het verspreiden van pamflet
ten tegen de sluitingsdreiging 
van de mijnen, de lagere lonen in 
Limburg en tegen de pendelar-
beid. Om de propagandistische 
kracht nog op te voeren werd een 
kolportagewagen aangekocht 
een VW-kamionnette. O.l.v. Ur
baan De Bruyn werd een stevige 
propagandaploeg uitgebouwd om 
de VU-bladen te verspreiden, om 
voorlichtingsvergaderingen aan te 
kondigen In Tongeren, St. Trui
den, Zolder, Maaseik, Hasselt, 
Meeuwen, Herderen. 
Verder waren de huisbezoeken 
de propagandawerking-ln-stilte bij 
uitstek. 

Een financieel komltee werd op
gericht om de nodige fondsen te 
verzamelen om de propaganda
ploegen en hun diverse aktivltei-
ten te ondersteunen. (W. Joris
sen, J. Degraeve, R. Vanheusden, 
F. Kempeners). Dit komltee heeft 
meerdere jaren een grote wer
king aan de dag gelegd om de 
straatstrijd, die toen zonder meer 
de grote noodzakelijkheid was, te 
ondersteunen. 
Vanaf sept. 1962 zouden meer dan 
10 afdelingen officieel bestaan : 
Tongeren, Herderen, Bilzen, Ei
genbilzen, Lanaken, Neerpelt, 
Maaseik, Bree-Peer, St.-Truiden, 
Kerkom, Hasselt, Genk, Beringen, 
Herk-de-Stad. 

1963 

De Vlaamse Ziekenkas richt een 
sekretariaat op bij mevr. Kempe-
neers-Jacobs te Halen en even
eens bij J. Veestraten te Gruit-
rode. Het sociaal dienstbetoon 
werd uitgebreid. Er waren zitda-
gen te Niel-bij-As (Degraeve), 
Nieuwerkerken (Colemont), Ha-
mont (Sempels), Zonhoven (Jeu
rissen), Overpelt (Evers), 's Gra-
venvoeren (Hof de Voer). Senator 
Diependaele (arr. Aalst hield zit-
dagen in hotel Warson te Hasselt 
en in hotel « Neuf » te Neerpelt. 
Op meerdere wijzen werd natuur
lijk ook de ekonomische politiek 
in Limburg aangepakt. 
De opeenvolgende regeringen 
hadden sedert J e bevrijding een 
verkeerde kolenpolitiek gevoercf: 
de verspillingspolitiek heeft de 
Kempense kolennijverheid flink 
geremd en de Industrialisering 
van Limburg en Vlaanderen voor 
lange tijd belet. Deze politiek 
hing daarenboven volledig samen 
met de monopoliepositie van de 
staalnijverheld in Wallonië en 
door deze werd opgeëst en die 
gevoerd werd onder de vlag van 
de socialistische solidariteit en 
de Belgische temerlge nationale 
en ekonomische motieven. Wij
len prof. Pinxten betoogde op eko. 
nomlsche gronden dat federalis
me voor Vlaanderen een weldaad 
zou zijn en dat de uitbuiting en 
de verwaarlozing van de eigen 
kansen van het Kempens bekken 
onmogelijk zou zijn geweest. 
De afdelingswerking werd stilaan 
omvangrijker. Even opnoemen uit 
het arr. Tongeren-Maaseik. Bil
zen spant de kroon met de leden, 
sekretaris L. Vrijens. Herderen : 
R. Peumans, voorzitter, N. Mer
ken, sekretaris. Maaseik : E. 
Theelen, M. Slootmaekers, J. Ber
gers, M. Schippers, M. Smits, J. 
Peeters. Kantonnale verantw. P. 
Van Venckenray, propaganda 
H, Telen. Dllsen : Cyriel Boutsen. 

Neeroeteren ; H. Cuppens, J. Cup
pens, J. Stegen. Opoeteren : de 
familie Vandersteegen. Elen : de 
jonge R. Driessen. Peer : Jaak 
Vaesen en J. Knevels. Bree : J. 
Geusens. Meeuwen : E. Wellens, 
F. Geyssels. Lauw : J. Vande-
venne, dr. Landmeters. Lanaken : 
G. Begas, sekretaris, H. Dillen, 
voorzitter. Neerpelt-Overpelt : R. 
Evers, F. Kempeners. Gruitrode : 
J. Veestraten. Millen : J. Dewa-
leffe, L. Bancken. Alken : M. Bil
len, M. Haesevoets. Hamont ; 
Sempels. Voerstreek : Ernst, Wal-
pot, 's Heren, Slootmaekers, Ber-
genhuyzen, Brabants, e.a. 
In maart 1963 startte ook offi
cieel de werking per arrondisse
ment : Colemont werd voorzitter 
voor arr. Hasselt en Degraeve 
voor Tongeren-Maaseik. Het duo 
vormde de prov. leiding. Naar wij 
menen is, niettegenstaande een 
aantal afzonderlijke vergaderin
gen, de toenmalige arr. werking 
nooit echt van de grond geraakt. 
Dit gebeurde eerst in 1966-1967. 
De propagandistische aktie liet 
daarom niet af. Vooral door G. 
Begas werd met een groep van 
min of meer vaste medewerkers, 
al naargelang plaats van aktie en 
omstandigheden, regelmatig met 
de VW-kamlonnette met geluids
installatie, propaganda-aktie on
dernomen, vooral In de kantons ; 
Maasmechelen (Mechelen-aan-de-
Maas), Maaseik, Bree-Peer, Neer
pelt en de Voerstreek. 
Tal van volksvergaderingen wer
den gehouden, o.a. te Millen (60 
aanwezigen). Herderen, Maaseik. 
Te Lanaken sprak kamerlid R 
Mattheyssens over « de schijn
heilige politiek van de kleurpar-
tijen en de problemen van de 
Vlamingen in deze staat >•. Te 
Lauw werd een grote meeting 
georganiseerd onder het voorzit
terschap van dr. Landmeters. 
Hier werd de landbouwproblema
tiek aangepakt door ir. Colemont, 
terwijl Jorissen de slechte en an
ti-Vlaamse Belgische politiek 
brandmerkte. Deze twee waren. 
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samen met Degraeve en Van
heusden de traditionele sprekers 
op zulke vergaderingen. 
Het is ook de tijd dat pater Brauns 
s.j. in vele Limburgse gemeenten 
met groot sukses optreedt : Mil
len (70 aanwezigen). Lauw (150), 
Herderen (100), Valmeer (130), 
Riemst (70), Maaseik (het ganse 
kanton : 250), Opglabbeek, Genk, 
Lanaken (80), Meeuwen (150), 
Voerstreek in 1963 en in 1964 te 
Beringen, St.-Truiden, Nieuwer
kerken, Peer en Bree. Het tema 
was haast onveranderlijk « De 
Vlaamse en sociale beweging on
der Bijbelse belichting ». 

In het Zuiden van Limburg hadden 
vooral dr. Landmeters en L. Ban
cken daartoe het Initiatief in han
den. 

Mannen van de aktie waren ook 
P. Van Venckenray en H. Telen, 
beiden van Maaseik, die op tal
rijke plaatsen straat- en propa-
ganda-akties voerden of gingen 
« tegen spreken » op openbare 
politieke vergaderingen. 

Jef Ernst zorgde voor een flink 
stuk Vlaams leven in de Voer
streek : pensenkermissen, ver
broederingsavonden, toeristische 
uitbouw, karnavalszlttingen : In 
dat alles was Jef een grote mo
tor. 

Op 1 sept. 1963 werd op grootse 
wijze de overheveling van de 
Voerstreek naar Limburg gevierd. 
Uit heel Limburg en uit vele VU-
afdellngen van heel Vlaanderen 
zijn er bussen en autotrips Inge
legd om die dag In de Voerstreek 
te gaan feesten. 

Het was de tijd van de veelvul
dige '< prov. kaderdagen - waar
op Degraeve « de doelstellingen 
van de VU behandelde » en T. 
Overstraeten « de propagandis
tische werking » toelichtte en 
Colemont onveranderlijk « een 
overzicht van de evolutie in Lim
burg " bracht. 

Niettegenstaande nog vele orga
nisatorische moeilijkheden werd 
een aktleve werving en propa
ganda gedaan voor deelname aan 
de landdag te Wemmei (•< om te 
bewijzen dat Limburg ook zou 
meetellen »). Twee bussen reden 
naar de bedreigde streek rond 
Brussel 

Ook de « Neen Theo »-aktle tegen 
het roven van Vlaamse grond 
kwam in Limburg goed los en te 
Lommei was men het eerst om 
met kalk en borstel het verzet 
op straat uit te schilderen. 

Op vele plaatsen sloeg de woede 
over in straataktles, het publice
ren van moties en de organisatie 
van aktiekomltees. De VU beet 
hierin de spits af. De stroolbrief-
jes « De tien rovers » (Vlaamse 
ministers) werden massaal ver
spreid. Ook pamfletten omtrent 
de zetelaanpassing waren regel
matig in omloop. 

Het Is de tijd van deelname aan 
het kongres te Mechelen en de 
mars te Antwerpen. 

Intussen is de aandacht voor de 
gemeenteraadsverkiezingen ('64) 
stijgende en tracht men op meer
dere plaatsen kontakten te leggen 
om er voor te zorgen dat de VI. 
nat. politiek rechtstreeks of on
rechtstreeks een voet kan zetten 
in de gemeentelijke politiek. 

Een ander geluid bracht de schut-
tersgilde - Tijl Uilenspiegel » 
van Millen door schiftingswed
strijden voor de kroning van 
« Nele, prinses van Vlaanderen >• 
te organiseren. Dit in samenwer
king met tal van VI. verenigingen 
en Jef Burm. Vele maanden lang 
heeft dit Initiatief Vlaams leven 
in de Z.-Llmburgse brouwerij ge
bracht en zelfs na het kroonfeest 
op 18 juli 1964 is Nele nog op 
vele Vlaamse bals, o a in de 
Voerstreek, opgetreden. 

Kortom : voor al die jaren van 
wroeten en labeur waren de ken
merken : leden- en abonnemen
tenwerving, de verspreiding van 
foldertjes, blaadjes, VU-nrs, het 
beleggen van politieke en kultu-
rele avonden, straataktle en 
krachtige werving voor Vlaamse 
betogingen. 

(vervolgt) 
Jaak Cuppens 
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MOLENSTEDE 
Het afd. bestuur heeft beslist 

via een open brief de bevolking 
op te roepen om aanwezig te zijn 
op de informatievergadering om
trent de fusies. Een opiniepeiling 
in de gemeente verricht, op ini
tiatief van het gemeentebestuur, 
heeft als resultaat gehad dat een 
grote meerderheid van de bevol
king zich radikaal kant tegen de 
fusie. De VU-mandatarissen van 
Molenstede, gekozen door de Mo-
lensteedse kiezers hebben tot 
plicht terdege rekening te hou
den met deze opinie. Daarom ho

pen zij dat de IVIolenstedenaars 
massaal zullen aanwezig zijn op 
24 januari. De VU-raadsleden zul
len daar dan ook meteen de ge
legenheid krijgen met • hun » 
dorpsgenoten van gedachten te 
wisselen. 

SCHEPDAAL 

FEEST 

Driekoningenfeest voor al de 
VU-leden van onze afdeling op 
zondag 12 januari te 15 u. 

WEMMEL (en omstreken) 

SOC. DIENSTBETOON 

Gemeenteraadslid en federatie-
schepen Walter Van Mieghem in 
het « Vlaams Centrum voor Soci
aal Dienstbetoon », Merchtemse-
stwg 28, 1810 Wemmei (tel. 02/ 
479.39.81) : elke dinsdag van 17 u. 
30 tot 20 u. en elke zaterdag van 
15 tot 17 u. 

Ziekenfonds Brabantia : elke 
dinsdag van 17 u. 30 tot 19 u. 30 
op bovenstaand adres. 

HENDRIK W.K. AELVOET 

(7 april 1913 - 11 januari 1970) 

Voor vijf jaar herdachten we in de bomvolle St-Antoniuskerk 
het leven van Rik Aelvoet. Vijf jaar is die rusteloze man met 
zijn 100-karaatse overtuiging niet meer aktief in ons midden. 
Het hele erfgoed rond de Germaans-Romaanse taalgrens ; 
de strijdpositie Brabant en het heelnederlandse waren zijn 
inzet. Wij dragen zijn strijd verder. 

Willy KUIJPERS, kamerlid 

Volksvert. VIC ANCIAUX 

ALSEMBERG : iedere I e dinsdag van de 
maand, van 20 to t 21 u, in Café De Hoorn, 
Pastoor Bosstr. 16 (met prov. raadslid W . 
De Saeger). 
VLEZENBEEK : 3e woensdag van de maand, 
van 20u30 to t 21 if, in De Vrede. 
OVERUSE : 4e maandag van de maand, om 
20u, op het gemeentehuis, Taymasstraat, 
met fed. schepene M. De Broyer. 
MACHELEN : 3e maandag van de maand, 
van 21 to t 22u , bi j De Coster, Van Obber-
ghenstraat 12. 
PEUTIE : 3e maandag van de maand, van 19 
tot 20u , bi j Couvreur, Hartenstraat 43 . 
VILVOORDE : 3e maandag van de maand, 
van 20 tot 21 u, in De Gouden Voorn . 
STEENOKKERZEEL-PERK : 2e en 4e dins
dag van de maand, van 21 to t 2 2 u . Van 
Frachenlaan 40 (met prov. raadslid T. Pau
w/els) . 
WEZEMBEEK : 2e dinsdag van de maand, 
van 20 to t 20u30 , b i j Math i lde, naast ge
meentehuis (met fed. raadslid B. Ceuppens). 
BEERSEL : I e dinsdag van de maand, van 
20 tof 21 u, in Tei r l inckpl . (met fed. sche
pene F. Adang) . 
ASSE : De 3e dinsdag (van de pare maan
den) in het V I . Soc. Centrum, van 20 to t 
21u , Prieelstraat 2 . 
HEKELGEM : de 3e dinsdag (van de pare 
maanden) in Café Lindenhove, van 19 to t 
20u , met fed. raadslid De Schrijver. 
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenvi/eg 28 , elke 
vierde dinsdag van 18u to t 19u. 

Volksvert. Paul PEETERS 

EPPEGEM : I e maandag, van 20u30 to t 
21 u, ten huize van Jan Loos, Drieslaan 163. 
M U I Z E N : I e maandag, van 21 to t 22u , b i j 
Alex Benoit. 
VILVOORDE : I e maandag, van 19u30 to t 
20u , bij Erik Clerckx, Heldenplein 2 2 . 
KAPELLEN o / d BOS : elke dinèdag, van 
18u30 tot 20u , elke zaterdag van 11 to t 
12u, ten huize van P. Peeters, Mechelse-
steenweg 62 . 
LONDERZEEL : 2e maandag, van 18u30 to t 
20u , in St. Jozef. 

MERCHTEM : 3e maandag, van 20 to t 21 u 
bi j Guy Smet. 
W O L V E R T E M : 2e maandag, van 19u30 to t 
20u , in St. Mar t inus. 
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
tweede dinsdag van 18u to t 19u. 

Volksvert. Dr. J. VALKENIERS 
SCHEPDAAL : voor Schepdaal, Sint-Martens-
Lennik, I t terbeek, Wambeek en Sint-Martens-
Bodegem. Gemeentehuis te Schepdaal (Tel . : 
5 8 2 . 1 2 . 2 8 ) . Elke maandag van 19u to t 2 0 u . 
Elke donderdag van 11u to t 12u. 
TOLLEMBEEK : voor Tol lembeek, Galmaar
den en Vollezele, Bever en Sint-Pieters-Ka-
pelle. Café « Commando », Plaats te To l 
lembeek. Elke 4e dinsdag van de openbare 
maanden van 19u30 to t 2 0 u . 
HERFELINCEN : voor Herfel ingen, Heikru is , 
Leerbeek, Kester en Herne. Bij Weverbergh 
Roger ( lokaal van de Vlaamse Z iekenkas) , 
Honingeveld 7 te Leerbeek ( 5 3 2 . 4 5 . 0 5 ) . 
Elke 4e dinsdag van de onpare maanden van 
20u to t 20u30 . 

LIEDEKERKE : voor Liedekerke en Teralfene. 
In het «: Sociaal Centrum ». Elke 2e dinsdag 
van de maand van 19u30 to t 2 0 u . 
ROOSDAAL : voor Roosdaal en Borcht lom-
beek. Café « Bi j Monsken », Kerkp le in , 
Roosdaal-Pamel. Elke 2e dinsdag van de 
maand van 20u to t 20u30 . 
SINT-KATHERINA-LOMBEEK : voor Ternat 
en Sint-Katherina-Lombeek. (afwisselend met 
Senator Maes) . Café i Uilenspiegel J>, Kerk
straat te Sint-Katherina-Lombeek, 582 .13 .45 . 
Op donderdag 14-11-74 en donderdag 9-1-75, 
nadien op de 2e dinsdag van de onpare maan
den van 19u to t 19u30. 
SINT-KWINTENS-LENNIK : (afwisselend met 
Senator Maes) . Café « Verzekering tegen de 
dorst », Kerkplein te Eizeringen. Elke 4e 
dinsdag van de onpare maanden van 19u to t 
19u30. 
ASSE : In het « Sociaal Centrum », Prieel
straat. Elke 3e dinsdag van de maand, om 
19u30, met (ederatieschepen Jules Van Doo-
ren ( 4 5 2 . 6 6 . 0 2 ) . 
W E M M E L : In Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
eerste dinsdag van 19u to t 20u . 

Volksvertegenwoordiger W. KUIJPERS 
Kanton D l EST : \ 
ledere 3e maandag 
DIEST : bi j N. Nuyts, Robeynsl. 70 , te l . : 
0 1 3 / 3 3 . 1 1 . 1 7 , van 19u30 to t 2 0 u 3 0 . 

MOLENSTEDE : b i j D. Van de Weyer, Lan-
genberg 17, te l . 0 1 3 / 3 3 . 1 4 . 0 8 , 2 0 u 4 5 tot 
21u30 . 
TESTELT : b i j Fr. Clerckx, Voortst raat 35 . 
Z I C H E M : b i j W . Joris, M a r k t 38 , te l . 
0 1 3 / 7 1 9 . 1 8 , van 21u45 to t 2 2 u 3 0 . 
Kanton T I E N E N : 
BOUTERSEM : b i j Th. De Vos, Oude baan 
110, alle maandagen van 20 to t 21 u. 
HOEGAARDEN : b i j L. Cresens, Tiensestr. 
12, 2e vr i jdag van de maand, van 19 to t 
20u , of na afspraak. 

K U M T I C H : bi j A. Verstraeten, Leuvensestr. 
1 1 , te l . 0 1 6 / 8 1 . 3 5 . 5 2 , maandag, woensdag, 
donderdag en vr i jdag, van 20 to t 21 u. 
T IENEN : b i j J. Weyne, Leuvenselaan 4 3 , 
te l . 0 1 6 / 8 1 . 3 4 . 3 5 , maandag, dinsdag en vr i j 
dag, van 18 to t 20u , alsook zaterdagvoor
middag. 
Kanton ZOUTLEEUW-LANDEN : 
ledere 4e maandag 
DRIESLINTER : café Cameo, Grote stwg, 
van 19u30 to t 2 0 u 3 0 . 
LINTER : café Bij Jacqueline, Dorpsplein 
(Neer l i n te r ) , van 20u30 to t 21 u. 
Kanton LEUVEN-NOORD : 
HERENT : Swertmolenstr. 23 , Herent, te l . : 
0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 4 2 , na afspraak. 
WINKSELE : A . Van Laer, Dieriksgroeve 3, 
te l . 0 1 6 / 4 8 . 8 3 . 2 1 . 
VELTEM-BEISEM : Schepen R. Overloop, 
St.-Michielsstr. 12, te l . 0 1 6 / 4 8 2 . 7 5 , gemeen
teraadslid R. Rochette, Hol lestraat 2 1 , te l . 
0 1 6 / 4 8 . 8 2 . 7 5 . 

Senator M. VAN HAEGENDOREN 
LEUVENSE AGGLOMERATIE : 
HEVERLEE : G. Gezellelaan 63 , te l . : 
0 1 6 / 2 2 . 4 5 . 4 5 , na afspraak. 
HEVERLEE : Fr. Aer ts , gemeenteraadslid, 
kapelberg 19 ; mevr. A . Vloeberghs-De Roo, 
gemeenteraadslid, St.-Jorislaan 12, te l . : 
22 .70 .37 ; H. Lorent, l id COO, Egenhoven-
weg 4 7 / 3 2 , te l . 22 .21 .34 . 

Senator Bob MAES 
DILBEEK : Elke dinsdag en donderdag van 
18 to t 20u , b i j M . Panis, Moeremanslaan 86 . 
GROOT-BIJGAARDEN : De 4e dinsdag van 
de maand, b i j R. De Ridder, Brusselstraat, 
van 19 to t 20u . 
ZELLIK : 4e dinsdag, van 20u30 to t 2 1 u 3 0 , 
in De Zwaan. 
ST.-PIETERS-LEEUW : 4e zaterdag van 11 
to t 12u, b i j fed. schepene Frans Adang, Ruis-
broeksesteenweg 109 . 
BERG : 3e dinsdag, van 20u to t 21u30 , in 
Fauna-Flora (samen met mev. Van Hecke-
Thiebaut) . 

MELSBROEK : I e donderdag, van 19 to t 
20u , in Café Alcazar, Gi l l i jnstraat 1 . 
Z A V E N T E M : 3e dinsdag van 19u30 to t 
20u , ten huize van Bob Maes, Parklaan 14. 
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
dinsdag van 17u30 to t 18u30 . 
ERPS-KWERPS : H. Schillebeeckx, P. Stroey-
kensstr. 5, fe l . 0 2 / 7 5 9 . 7 8 . 8 9 ; J. Vinex, 
Mechelse steenweg 67 , l e l . 0 2 / 5 9 . 6 0 . 2 5 ; 
N. Clauw, Van Gramberenstraat 27 , te l . : 
02/59.77.68. 
HERENT : R. De Deken, O.L.Vrouwple in 9 1 , 
tel. 016/22.96.77. 
KORTENBERG : S. Craessaerts, Groenstraat 
12, te l . 759 .64 .64 . 
WILSELE ; H. Houdart , Aarschotsesteenweg 
240 , te l . 0 1 6 / 4 4 . 4 1 . 7 7 . 

Senator R. VANDEZANDE 
KESSEL-LO : Sen. R. Vandezande, iedere I e 
maandag, lokaal Coosemans, Holsbeekse stwg 
139, van 20 to t 2 2 u . 
LEUVEN : Sen. R. Vandezande, Naamsestr. 
167, te l . 0 1 6 / 2 2 . 8 4 . 2 0 , elke dinsdag, van 
19u30 to t 21u30 . 
Kanton LEUVEN-ZUID : 
ledere 4e maandag 

OUD-HEVERLEE : café « De Luchtbede », 
Statiestraat 1 , vanaf 2 0 u . 
DUISBURG : Federatieraadslid J. Depré, 3e 
donderdag, b i j J. Robeet, Neder-Duisburg, 
van 20 to t 21 u. 
HAASRODE-BLANDEN : O. Steeno, Boetsen-
berg 1 1 , Haasrode, in café « De Nachtegaal ». 
HULDENBERG : b i j J. D'Haene. 
NEERIJSE : b i j J. De Baetselier. 
TERVUREN-MOORSEL : Federatieraadslid J. 
Depré of gemeenteraadslid G. Vandendries-
sche, iedere I e donderdag, café « In de 
Oude Smidse », Kerkstraat 5, Moorsel , van 
20 t o t 21 u. 
VOSSEM-LEEFDAAL : Federatieraadslid J. 
Depré, elke 4e donderdag, zaal V ik to r ia , Smis
straat, Vossem, van 20 to t 21 u. 
BOORTMEERBEEK : R. Verreth, Provincie-
baan 3 1 , Boortmeerbeek, te l . 0 1 6 / 6 0 . 1 3 . 7 4 . 
HAACHT-TREMELO : prov. raadslid E. Van 
Besien, Kruisstr . 29 , Tremelo, te lefoon : 
0 1 6 / 6 1 8 . 0 4 , na afspraak. 
ROTSELAAR : bi j M . Mispelter, I e en 3e 
donderdag, van 19u30 to t 21 u. 
WESPELAAR - T ILDONK - WAKKERZEEL -
KELF5 : J. De Meersman, Neysetterstraat 3 1 , 
Wespelaar, te l . 6 1 5 . 5 6 . 
Kanton GLABBEEK : 

Gemeenteraadslid R. Lenaerts, Halensestraat 
37 , Hoeleden, te l . 0 1 6 / 7 7 . 7 6 . 6 1 , aan huis 
elke I e en 3e maandag en op afspraak. 

LIMBURG 
AS 
AFDELINGSNIEUWS 

Einde december verscheen nr 
21 van ons informatieblad « Vnj-
As », zoals steeds goed verzorgd 
door de plaatselijke redaktle .Tij
dens de bestuursvergadering van 
dinsdag 7 januari werd de leden
vernieuwing afgerekend aan arr. 
voorz Renaat Vanheusden, die 
regelmatig op onze samenkom
sten aanwezig is. 

BERINGEN 
LEDENWERVING 

De ledenvernieuwing werd door 
onze bestuursleden opnieuw goed 
verzorgd met een minimum aan 
ledenverlies. Tegelijkertijd wer
den reeds méér dan twintig nieu
we leden aangeworven, waarmee 
wij meteen aan de spits staan 
van ons arr. 

BREE 
ZIEKEN
EN BEJAARDENAKTIE 

Op tweede kerstdag trok naar 
jaarlijkse gewoonte een delega
tie van het VU-bestuur naar het 
ziekenhuis, de kraaminrichting 
en het bejaardentehuis. Aan alle 
zieken, moeders en bejaarden 
werd een klein geschenkje over
handigd met daarbij de beste 
wensen voor 75. Opvallend was 
ook dit jaar weer de grote bijval 
dat dit bezoek genoot. Eerst kwa
men wel enkele verpleegsters 
vertellen, wat ze ook reeds vori
ge jaren meldden, dat het van de 
KOO (lees burgemeester) niet 

mocht. Wij hebben de verpleeg
sters dan ook een geschenkje 
aangeboden en het werd in dank 
aanvaard. Deden mee aan deze 
aktie : Geusens, Thaens, Smol
ders, gemeenteraadsleden Ous
ters, Dreesen, Gabriels en prov. 
raadslid Jaak Gabriës. Meer dan 
130 mensen werden door die 
keine attentie weer wat blijer ge
maakt. Meer dan 130 mensen 
kregen aldus een blijk van het 
feit dat de VU hen op de einde-
jaarsfeesten niet vergeet. 
AKTIE VOOR HET 
BEJAARDENTEHUIS 

Op kerstnacht heeft de ge-
meenteraadsfraktie « Verjonging 
Bree » aan al de kerken van de 
gemeente een pamflet uitgedeeld 
waarin dringend de uitvoering 
van de plannen voor een nieuw 
bejaardentehuis werd geëist. Op 
zeer grote affiches die door Colla 
oordeelkundig waren aangebracht 
werd deze eis onderstreept. Deze 
aktie waarbij meer dan 3000 men
sen of een pamfet kregen, of die 
aanplakbrieven welke nog steeds 
hangen, konden zien, kende een 
enorme bijval, vooral bij de be
jaarden zelf, die 's anderendaags 
hun kerstfeest hadden. Woorden 
als « Verjonging Bree doet het » 
waren niet uit de lucht. Op de 
gemeenteraadszitting van 30 dec 
kwam burgemeester Mondelaars 
er voortdurend op terug. Ze kon
den het niet verkroppen dat wij 
het gedaan hadden. 

Een greep uit het pamflet : 
« Wie ooit het huidige bejaarden
tehuis bezocht heeft kan getui

gen dat dit geen bekroning van 
de oude dag kan genoemd wor
den. Ondanks de uitstekende zor
gen die de bejaarden van de zus
ters krijgen, blijft er dat versle
ten huis, waar geen mens met 
plezier naar toe gaat. Wat wij 
willen bereiken is dat u allen 
via de verenigingen, organisaties 
met ons zoudt meewerken om de 
overheid onder druk te zetten 
het bejaardentehuis in een ver
sneld tempo te realiseren. Wij 
willen niet (en wij menen dat dit 
ook uw gedacht is) dat er nog 
een kerstmis voorbijgaat zonder 
dat er iets gebeurt voor de be
jaarden ». 
LEDENWERVING 

Een oluim voor J. Dreezen die 
reeds meer dan 20 nieuwe leden 
wierf. Hij wil absoluut aan de 25 
komen. Een voorbeeld voor de 
anderen. 
OVERLIJDEN 

De afdeling betuigt hierbij haar 
oprechte deelneming aan de fa
milie Nolens-Leenders bij het 
overlijden van mevr. Nolens-Leen
ders. Aan Paul en Monique die 
lid zijn en aan de familie Nolens-
Leenders wensen wij heel veel 
sterkte toe. De gedachte aan zo 
een fijne figuur moge een troost 
zijn voor iedereen. Mevr. Nolens-
Leenders was en blijft in Bree 
een begrip. 

DILSEN 
AFDELINGSBLAD 

Deze week verscheen dan 
(eindelijk) het eerste nummer 
van ons afdelingsblad « Maas-

JANUARI 
16. Eigenbilzen : Ledenfeest om 20 u. in de gemeentelijke 

feestzaal, Hartenberg. Toespraak door sen. J.R. Vande-
kerckhove. Inschr. bij de bestuursleden. Prijs : eetmaal 
-t- 2 konsumpties : 125 fr. 

20. Tongerlo-Opitter : Bestuursvergadering in Den Engel. 
25. Lommei : Kant. ledenfeest van het kant. Neerpelt. 
FEBRUARI 

1. Hoeselt 
Hern. 

MAART 
1. Maaseik : Afdelingsbal in het Thierbrauhof te Kessenich. 

Afdelingsbal, Dancing Lunbo te St-Huibrechts-

DicnscBCcoon 
Volksvertegenwoordiger E. RASKIN 
11 januar i 
OVERPELT van 9u30 to t l O u : Raf Geusens, Dorpsstraat 4 5 . 
LOMMEL van 10u30 to t l l u : Mevr. M . De Rao-Neven, Beemdstraat 9 2 . 
HELCHTEREN van 11u30 to t 12u : Café Eden, Houthalenseweg 30 . 
13 januar i 
EIGENBILZEN van 19u30 to t 21 u : Ursulastraat 1 . 

K a m e r l i d dr . J . V A N D E K E R C K H O V E 

Maandag 13 jan. b i j prov. raadslid Jaak Gabriels, Siemensstraat 28 
Bree, van 18 to t 19u ; b i j G. Van Duf fe l , Korisbos 1 te Neerpeld, van 
19 to t 2 0 u . 
Vr i jdag 17 jan. aan huis. Schaapdries 29 te Genk, van 18 to t 19u. 

galm ». Vooral Van Mulders ver
dient hiervoor een grote pluim. 
Ook onze beste dank aan arr. 
sekr. Indekeu en Van Bree. 

DIEPENBEEK 
LEDENVERNIEUWING 

Ook afd. Diepenbeek kon reeds 
voor nieuwjaar het grootste ge
deelte van de leden vernieuwen 
en afrekenen met het arr. sekr. 
Voor het nieuwe jaar plannen wi j 
ons afdelingsbal op zaterdag 8 
maart in zaal Carlton. 
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EIGENBILZEN 

ZIEKENBEZOEK 

Traditiegetrouw bracht het be
stuur van de plaatselijke afdeling 
een bezoek aan de zieke en oude 
leden van onze gemeente. Negen
tien personen werden bij deze 
gelegenheid met een geschenk 
bedacht. 

GEMEENTEBESTUUR 

Door tussenkomst van volks-
vert. Raskin bekwam het gemeen
tebestuur twee toelagen van de 
Staat. Een eerste toelage, ten 
bedrage van 500.000 fr. is be
stemd voor de verplaatsing van 
een gedeelte van het elektrici
teitsnet, de tweede toelage, ten 
bedrage van 7 miljoerv fr., is be
stemd voor de aanleg van een 
algemeen rioleringsnet. 

HALEN 

JAARLIJKSE FEESTAVOND 

De jaarlijkse feestavond, waar
op al onze leden worden uitge
nodigd, heeft plaats op zaterdag 
8 maart. 

HASSELT (Arr.) 
LEDENVERNIEUWING 

De afdelingen worden verzocht 
de ledenvernieuwing voor 1975 af 
te rekenen via Renaat Vanheus-
den, Zavelvennestr. 32, Hasselt, 
bankrek. 456-9647331-29. 

HOESELT 
AFDELINGSBLAD 

« Op de Uitkijk », het plaatse
lijk afdelingsblad verschijnt met 
de regelmaat van een klok. Enke
le dagen geleden kwam het vier
de nummer van de 2de jaargang 
van de pers. In dit nummer wordt 
o.m. de rede afgedrukt, die pater 
D. Meers bij gelegenheid van de 
jongste 11-juliviering in onze ge
meente heeft gehouden. 

MAASEIK (Kant.) 
KANT. VERGADERING 

Had plaats op donderdag 8 ja
nuari met op de agenda : regeling 
van het voorzitterschap van de 
kant. raad ; indiening van een 
motie van het kant. Maaseik in 
verband met de fusies van ge
meenten en het eventuee oprich
ten van federatie en gemeenten; 

kongresvoorz., volksvert. Raskin 
zal het kongres toelichten ; orga
nisatorische maatregelen opdat 
zoveel mogelijk mensen uit ons 
kant. zouden deelnemen aan het 
kongres ; voorstel om een kant. 
vergadering te beleggen in de 
loop van de maand februari als 
voorbereiding op de komende ge
meenteraadsverkiezingen. 

NEEROETEREN-OPOETEREN 
AFDELINGSNIEUWS 

De ledenhernieuwing werd vlot 
afgewerkt, vóór de voorziene da
tum. Er waren geen achterblij
vers. Verder werden reeds zeven 
nieuwe leden gemaakt. De abon
nementenwerving startte eerder 
laat, maar de trein is aan het lo
pen. Zes nieuwe abonnementen 
zijn reeds binnengestuurd. Voor
al voorz. Cuppens is van plan 
zijn 25 nieuwe abonnementen 
van vorig jaar ook in 1975 te wer
ven. Bestuursvergadering : Het 
afd. bestuur vergaderde ook in 
december reeds een tweede maal. 
Buiten de leden- en abonnemen-
tenslagbespreking werd 30-12-74 
vooral een bezinningsavond over 

de laatste verkiezingen. Aan de 
hand van de rapporten i.v.m. deze 
verkiezingen zal een uitgebreid 
verslag opgesteld worden. Leden
blad en kalender : onze vierde 
gestencileerde uitgave van ons 
afdelingsblad « Oetergalm 
werd verstuurd. Alle leden, abon
nementen en simpatisanten wer
den eveneens bedacht met een 
kalender van 1975 en de beste 
wensen voor het nieuwe jaar. 
Tombola 10 in 20 : bij gelegen
heid van ons 10-jarig bestaan in 
20 jaar VU zal onze afdeling een 
grootse tombola organiseren. 
Trekking met Pasen op een le-
denfeest. 

SINT-TRUIDEN 
AFDELINGSNIEUWS 

Het afdelingsbestuur heeft de 
jongste weken de hand gelegd 
aan de ledenvernieuwing, die nog 
voor nieuwjaar kon afgerekend 
worden. Volgende bestuursverga
dering maandag 13 januari. 

TONGEREN-MAASEIK (Arr.) 
KONGRES 

Alle leden en simpatisanten van 

de VU-Tongeren-Maaseik worden 
van nu af verzocht de nodige 
schikkingen te treffen opdat zij 
zo riassaal mogelijk aanwezig zou
den zijn op het nationaal kongres 
van de VU op zaterdag 1 en zon
dag 2 februari in het Kultureel 
Centrum te Hasselt, onder voorzit
terschap van volksvert. E. Raskin 

Kant. Bilzen • 6-1, in de Pabilo-
lokalen ; kant. Bree, 7-1, in café 
Cambrinus te Bree ; kant. Maas
eik, 9-1, in Kultureel Centrum te 
Dilsen ; kant. Peer, 10-1, in café 
Eden te Helchteren ; kant. Neer-
pelt, 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 aan 
wezig te zijn. 

Kongresvoorzitter, volksvert 
Evrard Raskin, zal op elk van die 
kant. vergaderingen het Kongres 
komen toelichten. Deze toelich
ting zal in een open dialoog met 
u allen kunnen geschieden 

OOST-VLAANDEREN 
AALST (Arr.) 

; LEDEN EN ABONNEMENTEN 
[ Omwille van het arr. bal van 

14 december, werd de streefda
tum voor de hernieuwing van de 
lidkaarten 1975 verschoven tot 
einde januari. Mogen wij er bij 
de afdelingsbesturen op aandrin
gen dat op 31 januari het hele arr. 
zou afgerekend zijn ? 

Wat de hernieuwing van de 
abonnementen op « Wij » betreft, 
de afd. besturen worden in het 
bezit gesteld van de namen der 
abonnees die na dè tweede aan
bieding niet hernieuwd hebben. 
Mits een kleine inspanning kun
nen deze mensen voor het blad 
teruggewonnen worden. 

Voor een en ander dankt het 
arr. bestuur de afdelingen bij 
voorbaat. 

AALST 
DIENSTBETOON 
P.J. HENDRICKX 

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; 
iedere vrijdag van 10 tot 11 uur : 
Gulden Vlies, Aalst, thuis steeds 
tel. 70.07.30. 

DENDERMONDE 
ZIEKENFONDS 
SCHELDE-DENDER-DURME 

Zitdag : wekelijks op woens-
.dag, 16 u. 30 tot 17 u. 30, in Den 
Ommeganck, Grote Markt 18. 

EEKLO 
NAKLANK HUTSEPOTAVOND 

Op 7 november ging onder im
puls van de familie Van Hecke-
Standaert de lepel in de hutse-
pot, waarbij alle bestuursleden 
van VU-EekIo en hun familieleden 
uitgenodigd waren. « De Kluis » 
te Balgerhoeke, bereidwilig afge
staan door de familie Standaert, 
liep vol Vlaamse stemming. De 
topper van de avond was echter 
de aankomst van liefst een vol
ledige autocar met VU-leden van 
de afd. Kontich. Inderdaad be
stond reeds een plan om kontak
ten te leggen tussen onze twee 
afdelingen. Na het ledigen van 
de vleespotten van Egypte, sloeg 
men onvermijdelijk aan de dans. 
Véél te vroeg moesten wij van 
dit onvergetelijk Kontich-gezel-
schap afscheid nemen, wel met 
de belofte dat ook Eekio te gast 
zou zijn op het jaarlijks bal van 
Kontich in februari a.s. 

Waarde vriendinnen en vrien
den van Kontich, dank u nogmaals 
voor uw simpatie. Wij komen 
stellig, en hopen daarbij dat een 
nog steviger band onze beide 
afdelingen zal mogen binden. 
ABONNEMENTENSLAG 

Bij het afdragen van de lid
kaarten, zal aan alle VU-leden, 
die nog geen abonnement van 
« Wij » hebben, de kans gebo
den worden voor 1975 « Wij » in 
de bus te krijgen. Wij hopen op 
een goed onthaal. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Gemeenteraadslid K. Van Mee-

nen, iedere maandag van 19 tot 
20 uur in de Nederbroekstraat 1, 
te Heusden. Tel. 30.73.88. Of na 
afspraak. 

Gemeenteraadslid Michel Cop-
pens : na afspraak bij hem thuis, 
Dendermondse stwg 43, te Des-
telbergen. Tel. 28.22.42. 
GOOSSENAERTSKRING 

Volgende aktiviteiten staan op 
de agenda : Januari : demokratie 
op het sociae en ekonomische 
vlak ; februari : armoede in de 
wereld ; maart : TAK-avond met 
film, 1 mei-avond ; juni : uitstap. 

Verder bijwonen van « Ontdek 
de wereld » (2 x) ; een uitstap 
naar het NTG-teater te Gent en 
naar de Mmard-schouwburg. 
12 JANUARI : BETOGING 

De Goosenaertskring en de 
plaatselijke VU-afd. stappen mee 
op in de nationale betoging te 
Brussel, morgen zondag 12 janua
ri. Er wordt betoogd tegen de 30 
miljard voor gevechtsvliegtuigen 
en tegen de levensduurte en de 
voedselproblemen in de wereld. 
Wie meerijdt met ons kan in
schrijven bij Koen Van Meenen, 
tel. 30.73.88. 
Nederbroekstr. 1 te Heusden, 
BEZOEK AAN DE 
HONGERSTAKERS 

Van kerstmis tot nieuwjaar heb
ben enkele kranige en idealisti
sche jongeren een hongerstaking 
gehouden te Destelbergen in het 
lokaaltje van de Pius X-kerk. Al
les stond in het teken van «Neen 
aan de 30 miljard voor gevechts
vliegtuigen » en « protest tegen 
de onverschilligheid van de rege
ring i.v.m. de voedselproblemen 

JANUARI 
11. Aalst : Groot afdelingsbal te 21 u. in zaal FFR, Dender-

De Pinte : Nieuwjaarsreceptie om 18 u. in zaal Blanca-
tony. Om 20 u. gezellig samenzijn met optreden van 
Gent-Wijkkomltee Zuid : Vergadering om 20 u. in café 
Monopole, Elizabethlaan. 
Gent-Wijkkomitee Mulde : Vergadering bij Guy Schools, 
Meulestedestwg 330, om 20 u. 
Gent-Wijkkomltee Centrum : Vergadering om 20 u., café 
Heusden : Spreekbeurt « Demokratie op sociaal-ekono-
misch vlak ». Dikke Linde, Nederbroekstr. 1, 20 u. 
Metropole, Koornmarkt. 
Gent-Wijkkomitee Muide : Nieuwjaarsontvangst en ge
zellig samenzijn in bovenzaal Scaldis, Voormuide. 
Zomergem : Jaarlijks bal « Vlaams Vriendenbal » in Pa
rochiaal Centrum. Kaarten aan 50 fr. bij aile bestuurs
leden. 

FEBRUARI 
1. Denderleeuw : 11e daverend nachtbal. 21 u. 30. Feest

zaal H. Kruiskollege, Nieuwstr. Kaarten 60 fr., bij het 
VU-bestuur. Geen reservatie. 

25. Ninove (Kant.) : Ledenfeest VU in Bungalow van Varen-
berg, 20 u. Eregast : Mr Fr. Van der Eist. 
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VROUWENWERKGROEP IN DE VOLKSUNIE 

Wij komen nationaal opnieuw samen op zaterdag 25 januari 
om 15 u. in café Reinaert, Maria-Hendrikaplein, te Gent. Op 
de agenda ; wat doen we voor het Jaar van de Vrouw. 
Besprekingsnota's worden op voorhand gestuurd. 
Wie graag wil aansluiten, nog niet tot de groep behoort, kan 
naam en adres opgeven bij Huguette De Bleecker, Tolhuis
laan 15, 9000 Gent, tel. 091/25.64.87. Je krijgt de nota's thuis 
gestuurd. 

in de wereld ». De vele bezoeken, 
brieven en telegrammen die zij 
ontvingen moedigden hen aan en 
was een hart onder de riem. On
ze gemeenteraadsleden Coppens 
(Destelbergen) en Van Meenen 
(Heusden), brachten hen 2 keer 
'n bemoedigend bezoek. Tijdens 

een perskonferentie in het Pius-
zaaltje op dinsdag 31 december, 
gaf onze volksvert. Nelly Maes 
een korte toespraak over de ar
moede in de wereld en de on
verschilligheid van onze regeer
ders ten aanzien van deze pro
blemen 

Di€nscB€coon 
Senator M. COPPIETERS 
Eerste zaterdag van de maand 
BUGGENHOUT om 14u : b i j dhr. Kelder-
mans, Kasteelstraat 186 . 
LEBBEKE : op telefonische afspraak : 
21 .38 .89 . 
W I E Z E - DENDERBELLE om 16u : Café 
Centrum. 
DENDERMONDE om 17u : Café Scaldis, 
Brusselsestraat. 
Tweede zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14u : Vlaams Huis De 
K lokke. 
SCHOONAARDE om 15u : Café Mikene. 
OVERMERE om 16u : café Den hloorn. 
ZELE om 17u : Vlaams Huis Pall ieter. 
Derde zaterdag van de maand 
H A M M E om 15u ; Spinnershof. 
DENDERMONDE om 16u : Café Scaldis. 
GREMBERGEN om 17u : Sekretariaat. 
WAARSCHOOT van 14u to t 15u : b i j F. Van 
Holderbeke, Nijverheidsstraat. 
Vierde zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14u : Vlaams Huis De 
K lokke. 
SCHELLEBELLE - W I C H E L E N : om 15u. 
SCHOONAARDE om 16u : Mikene. 
ZELE om 17u ; Vlaams Huis Pall ieter. 

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

GERAARDSBERGEN van 10 to t 12u : Post
koets, Mark t . 
Eerste zaterdag van de maand 
OKEGEM van 10 to t l l u : Zaal Rio, Kou-
terbaan. 
MEERBEKE van l l u to t 12u : Frans Tiele-
mans, Kapellestraat 15 . 
DENDERWINDEKE van 13u to t 14u : Jan 
Wi l lems, Stwg op Ninove 54 . 
ERTVELDE van 18u to t 19u : b i j F. Dele
marre, Hoogstraat 14A. 

POLLARE van 14 to t 15u : Herman De Ke
gel, Dorpsstraat 33 , 

APPELTERRE van 15u to t 16u : Roger Van 
Oudenhove, Eichemstraat 2 4 . 
OUTER van 16u to t 17u : A l fons De ClerSCt, 
Aardeweg 70 . 
Derde dinsdag van de maand 
KERKSKEN van 19u to t 20u : Ward De 
Kegel, Berg 140 . 
Tweede zaterdag van de maand 
AALST van 10u30 to t l l u 3 0 : Café Den 
IJzer, Vlaanderenstraat. 
ledere zondagvoormiddag 
N I N O V E : Leopoldlaan 86 . 

Volksvert. P. VAN GREMBERGEN 
Eerste zaterdag van de maand 
MIDDELBURG van gu to t l O u : Café De 
Prins, Dorp. 
ADEGEM van lOu to t l l u : Gemeentehuis. 
EEKLO van l l u to t 12u : Middenstandhuis, 
Mark t . 

Tweede zaterdag van de maand 
W A T E R V L I E T van 9u to t lOu : Zaal Scala, 
Dorp. 
KAPRIJKE van l O u to t l l u : bi j D. Coppa-
jans. 
ERTVELDE van l l u to t 12u : Emile Hul le-
broeckstraat 1 4 . 
Derde zaterdag van de maand 
EVERGEM van 9u to t lOu : b i j D. Notte-
boom. Stationstraat. 
SLEIDINGE van lOu to t l l u : bi j R. Van 
Hoorebeke, Dorp. 
ASSENEDE van l l u to t 12u : café Diederiks, 
Diederiksplein. 
Vierde zaterdag van de maand 
WACHTEBEKE van l l u to t 12u : b i j Mark 
Herreman, Isegem. 
Eerste maandag van de maand 
OOSTEEKLO van 18u to t 19u : b i j Jules 
Criel, Dorp. 
Tweede maandag van de maand 
ERTVELDE van 18u to t 19u : Café Ritz, 
Lindenlaan. 
Vierde maandag van de maand 
ERTVELDE van 17u t o t 18u : Emile Hul le-
broekstraat 14. 

Senator O. VAN OOTEGHEM 
Elke maandag 
GENTBRUGGE van 20 to t 22u : Rode Kruis
straat 7, te l . 30 .72 .87 . 
Eerste en derde donderdag 
GENT van 20u30 to t 21u30 : Vlaams Huis 
Roeland, Korte Kruisstraat 3. 
Tweede donderdag 

HEUSDEN van 20 to t 21 u : Dorpslaan 7. 
Laatste zaterdag van de maand 
ZAFFELARE van l l u to t 12u : De Beurs, 
Dam, 5. 

MELLE van 14u30 tot 15u30 . AUaert, G. 
Gezellestraat 5. , , , , . ^ ü - i l ;)C, 
MERELBEKE van 15u30 to t 1 6 u 3 , 9 3 . i y ^ ^ ^ j , 
Vier Wegen, Steenweg 84 . I j n i o K T 
BOTTELARE van 16u30 to t 17u 1 ,B i j " f f i ' . , ' 
Geyter, Koningin Astr id laan 19. c8 i^ • . 
OOSTERZELE van 17u to t 17u30 : bi j Pare-
wi jck, Dorp 8. 
D I K K E L V E N N E van 17u30 to t 18u30 t b i j 
Van Gysegem, Kerkstraat 83 . 

Volksvertegenwoordiger F. BAERT 
Elke eerste zondag 
OOSTAKKER om l l u : afwisselend bi j dr. 
De Pil leci jn (Holstraat , Dorp) en café 
« Smisken » (Lourdes) . 
Elke eerste maandag 
GENT om 20u : b i j Karel Rigo, Peerstraat 

129, Gent. 
VURSTE om 21 u : b i j Roger Van Gyseghem, 
Wannegatstraat 1 . 
Elke derde zaterdag 
AALTER om l l u : café « Casino », Mark t . 
Elke derde zondag 
LANDEGEM om 1 l u : b i j Guido f^chaeck, 
Vosselarestraat 16. 
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LEDEBERG (Kant.) 
KANTONNALE KOLPORTAGE 

De afdelingen uit het kanton 
Ledeberg houden op zondag, 19 
januari, een gezamenlijke koi-
portage met het weekblad «Wij» 
te Gentbrugge. 

Alle bestuursleden (en even
tueel leden en simpatisanten) uit 
Gentbrugge, Ledeberg, Heusden 
en Destelbergen, alsook onze 
Vlaamse vrienden uit de omlig
gende gemeenten, worden uitge
nodigd deel te nemen aan deze 

grote kolportageslag met mikro-
wagen. Noteer alvast deze datum: 
zondag, 19 jan. 

Samenkomst te 10 uur aan het 
Lunapark te Gentbrugge (Brus
selse stwg - t.o V. ingang Gan-
toise). Verdere inlichtingen bij 
kantonnaal afgevaardigde Koen 
Van Meenen, Nederbroekstraat 1, 
te Heusden. Tel. 30.73.88. 

MARIAKERKE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : wekelijks op donder

dag, 13 u. 30 tot 15 u. 30, Advok. 
De Bruynestr. 5, tel. 091/26.38.59. 

NEVELE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : wekeijks op donder
dag, 14 tot 15 u., Cyr. Buyssestr. 
2. 

ST-NIKLAAS 
AFDELINGSNIEUWS 

Vrijdag 24 januari, om 20 u., in 
restaurant Flipper, Hogenakker-
str. 50, een gezellig etentje voor 

leden en simpatisanten. Keuze 
tussen mosselen of koude scho
tel, met friet naar believen en 
witte wijn voor 130 fr. Inschr. 
vóór 17 januari via storting of 
overschrijving op postrekening 
000-0017490-30 van WiJly Toté, 
Verbindingsstr. 20, St-Niklaas. 
mosselen, koude schotel. 

WEITEREN 
SOC. DIENSTBETOON 

De h. Antoon Janssens, lid van 
de KOO, houdt elke eerste maan

dag van de maand van 19 tot 20 
u. zitdag bij hem thuis, Hamstr. 
51 en na tel. afspraak 69.25.43. 

rOTTEGEM 
DIENSTBETOON 

Ten huize van dokter Van Leem-
putten : alle werkdagen van 10 
tot 11 uur ; Korte Munte 5, Vel-
zeke-Zottegem ; ten huize van 
Wilfried Cantaert, Hofstraat 18, 
Strijpen-Zottegem, de eerste en 
de derde dinsdag van de maand, 
van 19 tot 20 uur. 

WEST-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE 
DIENSTBETOON 

Zich wenden tot gemeenteraads
lid Jef Fryns, de Smet de Naeyer-
laan 78, tel. 050/41.22.39 of tot H. 
Van Rijssel, KOO-lid, K. Boudewijn-
laan 22, tel. 050/41.12.01. 

GISTEL-SNAASKERKE 
GEBOORTE 

Op 26 december kwam bij Mar
cel Denduyver en Diane Baelde 
een tweede zoontje : Koen. On
ze hartelijkste gelukwensen. 

lEPER 
VLAAMSE VROUWENVERENI
GING lEPER (VVD 

De VVI start haar aktiviteiten 
voor 1975 met een reeks van 10 
turnlessen, vanaf woensdag 5 fe
bruari om 20 u. stipt, in de turn
zaal van het instituut Immaculata. 

KORTRIJK 
KERSTFEEST 

Het traditioneel kerstfeest, in
gericht door de vrouwenafdeling 
VU-Kortrijk ging rfoor op 22 de
cember II. in ons lok. « 1302 ». 
Een stampvolle zaal, schitteren
de kinderogen, een verbluffende 
goochelaar, smakelijke koeken 
met koffie en chocolademelk en 
manden vol geschenken waren de 
ingrediënten van dit geslaagde 
feest, 

i ABONNEMENTENSLAG 
Wie dit leest heeft reeds zijn 

of haar abonnement op « Wij ». 
Spreek echter ook uw vrienden 
en kanissen aan opdat ook zij 
hun abonnement zouden nemen 
of hernieuwen. Geef hun namen 
aan Jozef Labaere, maak ze in 
ons lokaal bekend of stort zelf 
op PR 000-0171139-31. Jozef staat 
in de top 20. Wij helpen hem nog 
vele plaatsen vooruit. 

KUURNE 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Van 1 januari af neemt de sek-
tie Kuurne en Bavikhove uitbrei
ding met de gemeenten Hulste 
en Lendelede. 

Wij voeren een aktie : leden 
werven leden. Vlamingen sluit 
massaal aan bij het Vlaams Zie
kenfonds. Ziekenfondsafgev. 
Jef Piepers, Kattestr. 91, 8720 
Kuurne, tel. 056/71.09.74 en Lie

ven Gevaert, Vruchtendreef 15, 
8720 Kuurne, tel. 056/71.01.85. 

Zitdagen voor inlichtingen en 
uitbetalingen : iedere dinsdag, 
17 u. 30 tot 19 u., Kattestr. 91, 
Kuurne ; 19 tot 20 u., Harelbeek-
sestr. 40, in <• De Cirkel ». 

MIDDELKERKE 
KINDERFEEST 

Onze afdeling richtte samen 
met de Nele-kring een kinderfeest 
in bij Were-Di. De goochelaar en 
vooral de poppenkast heeft onze 
kinderen geweldig geboeid. Het 
is een van de best geslaagde kin
derfeesten van de laatste jaren. 
Grote dank aan de gastvrouw en 
vrouwe Greta voor hun grote toe
wijding. Terloops : dit jaar gaat 
ons bal door in het Kursaal van 
Middelkerke (op 15 februari). 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUIDE (Arr.) 
ARR. BESTUUR 

Wegens het ontslag van W. De-
vriendt als verantw. voor het soc. 
dienstbetoon, en wegens de toe
gelaten uitbreiding van het arr. 
bestuur wordt op heden, 11 janu
ari, onder de ingedragen kandi
daten de verkiezing gehouden. 
Kiesgerechtigd zijn alleen de le
den van de arr. raad, welke ook 
alleen uitgenodigd zijn. Een her
verdeling van de arr. funkties 
wordt voorzien. Vlaams Huis, 
Diksmuide, 14 u. 45. 
DE WEST 

Vele leden zijn niet op de hoog
te van de vaste boden die het 
ziekenfonds De West, door de 
VU van ons arr. aangewezen als 
te verkiezen boven de kleurfond-
sen en de andere neutrale fond
sen. Hier volgen namen en adres
sen van gewestelijke sekretari-
aten : A. Van Sijnghel, Witte Non. 
nenstr. 5, Oostende ; R. Heme-
ryck, Lekestr. 44, Koekelare ; M. 
Vancleven, Terrestr. 8, Houthulst. 
Medewerkers in de bodendienst: 
Eug. Franco, Warschaustr. 29, 
Oostende ; Jan Defurme, leper-
leedstr. 9, Leffinge ; Anne-Mie 
Zwaenepoel, P. Bortierl. 27, Gis
tel ; Karel Theunyck, St-Jorispl. 
5, Nieuwpoort ; Rik Paesbrugghe, 
Marktplein 8, Zarren-Werken ; 
Marcel Viaene, Nieuwpoortse-
stwg 30, Middelkerke ; Jean P. 

Vandenberghe, Oude Kerkwegel 
13, Ettelgem ; Mevr. Sercu- De-
boevere, Veldstr. 40, Adinkerke ; 
Sonja Carroen, IJslandvaarders-
str. 1, Koksijde. 

OOSTENDE-MARIAKERKE 
NIEUW BESTUUR 

Onze leden ontvangen in de ev. 
dagen een brief waarmede zij uit
genodigd worden om zich kandi
daat te stellen voor het bestuur 
van onze afdeling. Door verhui
zingen en jobsveranderingen zijn 
te veel bestuursleden weggeval
len, zodat een nieuwe verkiezing 
noodzakelijk is. Men kan echter 
van nu af aan zijn kandidatuur 
stellen bij J. Nagels, Narcissen-
laan 4. 

OOSTENDE 
NIEUWJAAR 

Zoals elk jaar hebben onze ge
meenteraadsleden tijdens de 
nieuwjaarsnacht een attentie be
zorgd aan de stedelijke diensten 
die juist in die nacht van dienst 
zijn : de verplegers van het zie
kenhuis, de politie, de brandweer 
en voor het eerst ook aan de sas-
seniers. Om jaloerse oprispingen 
van de rode KOO te voorkomen 
— zoals vorig jaar — werd in 
het ziekenhuis het pakje afgege
ven met een briefje, om niemand 
van zijn werk te halen. Op 20 ja
nuari is daarbij een nieuwjaars
ontvangst voorzien voor de be-
stuurs- en wijkraadsleden van 
Groot-Oostende. 

WERVIK 
SOC. DIENSTBETOON 

Vandamme Hervé, St-Maartens-
plein 2 ; Noël Lecompte, Besela-
restr. 109 ; Jef Claeys, Ten Brie-
lenlaan 108. 
WEST-FLANDRIA 

Wervik : vanaf januari 1975 
gaan de zitdagen door op de 2de 
en 4de vrijdag, van 18 u. 30 tot 
19 u. 30. Wegens beroepsbezighe
den zal de argevaardigde geen re
gelmatige zitdag meer kunnen 
houden de zaterdagmorgen, daar
om werden de zitdagen naar de 
vrijdag verschoven. 

Zandvoorde en Geluveld : de 
3de zaterdag van 9 tot 10 u., Dij 
Verbeke Wilfried, Zandvoordedorp 
22, Geluveld. 

y 
11. 
16. 
20. 
25. 
25. 
31. 

Diksmuide : Arr. raad in Vlaams Huis. 
leper : Bestuursvergadering. 
Nieuwjaarsreceptie besturen Groot-Oostende. 
Kortrijk : Nieuwjaarsreceptie om 17 u. in « 1302 ». 
Nieuwpoort-Pervijze-Oostduinkerke : Breugelavond. 
leper : Voordracht « Gemeentebeleid » door Vü-gemeen-
teraadslid Jan Carpentier. Gasthof 't Zweerd, Grote 
Markt, 20 u. 

FEBRUARI 

7. leper : Arr. raad, zaal 't Zweerd. 
15. Kortrijk : Vlaams karnavalfeest in « 1302 ». 
23. Poperinge : Landbouwvergadering. Spreker : 

sijn. 't Belfort, Markt, om 10 u. 30. 
sen. Per-

VUJO lEPER OPENDE « ZWEMBAD » 

Het lepers stadsbestuur had beloofd, dat de leperlingen stellig in de 
winter van 74-75 in een nieuw zwembad zouden kunnen rondplonzen. 
Het zwembad bestaat voorlopig uit een modderige werf. VUJO-leper 
meent echter, dat modderbaden gezond kunnen zijn en opende zondag 
22 december jl. (eerste officiële winterdag) simbolisch het « zwem
bad '. Een autentieke VUJO-burgemeester (met sjerp !) knipte er het 
traditionele lint door (foto). Na de plechtigheid werd een ere-bier aan
geboden in de « Rembrandt », uiteraard in het raam van de bezuini
gingskampanje tegen betaling... 

DienscBecoon 
Volksvert. E. VANSTEENKISTE 
ARR. VEURNE - D IKSMUIDE - OOSTENDE: 
Vlaamse soldatendienst « I k dien >, Van Ise-
ghemlaan 6, Oostende (al le inl ichtingen m.b.t. 
problemen bi j het leger, mi l i t ie enz . ) . 
Elke maandag op afspraak. 
( 0 5 9 / 7 0 . 9 5 . 4 8 ) . 
WESTENDE om 9u : Casino, Essex Scottish-
laan. 
MIDDELKERKE om lOu : Were Di , de Smet 
de Nayerlaan. 
EERNEGEM om 11 u : Riva Venus, Aar t r i j ke-
straat, 
DE H A A N om 11 u30 : De Torre Gasthof, 
Mevr. Irma Vanhaecke. 
VLISSEGEM om 12u : bi j Irena Vanhaecke, 
Kerkstraat ( d o r p ) . 
Eerste zaterdag van de maand 
VEURNE om 9u : Oe Beurs, Mark t . 
DIKSMUIDE om 10u : Vlaams Huis, IJzer-
laan. 
HOUTHULST 11u : b i j raadslid M. van ele
ven, Terreststraat 8. 
KORTEMARK 12 u : Lusthof •: De Speien >, 
Staatsbaan. 
KOEKELARE om 12u30 : Hertog van Aren-
berg, Moerestraat. 
iCHTEGEM om 13u30 : Engelstraat 10, bi j 
Mevr. L. Dekeyser. 
Derde zaterdag van de maand 

BREDENE om 12u30 : Dr i f tweg 59 , b i j Kam. 
Haeck. 

OOSTENDE (Vuur toren) om 13u : Romy, 
Voorhavelaan 20 . 

Senator VAN IN 
BRUGGE : elke 2de en 4de zaterdag van 
n u to t 12u, in Breydelhof, J. Suveestraat. 
TORHOUT : 1ste zaterdag van de maand, 
tussen 9u30 en lOuSO, ten huize van gemeen
teraadslid P. Vlieghe, apoteker, Hofstraat. 

Senator Frans BLANQUAERT 
lEPER : elke eerste zaterdag van de maand, 
van n u 3 0 to t 12u30, in café «Rembrandt», 
Menenstraat 46 ( 0 5 7 / 2 0 . 3 2 . 9 7 ) . 
POPERINGE : elke eerste zaterdag van de 
maand, tussen lOu en H u . 

Volksvertegenwoordiger M. BABYLON 
ROESELARE : iedere maandag van 16u to t 
19u of op afspraak, te l . 0 5 1 / 2 0 . 0 2 . 0 8 , 
Westlaan 145. 

Volksvert. LUK VANSTEENKISTE 
11 januari 
I N G O O I G E M van 16u to t 17u : c< Streu-
vèls », St. Antoniusstraat. 

W A R E G E M van 17u15 to t 18u15 : Week
end, Holstraat 23 . 

GULLEGEM van 18u30 to t i g u 3 0 ; i Sta
d ium », Wevelgemstraat. 
13 januari 

KORTRIJK van 17u30 t o t 19u : 1302 , Burg. 
Reynaertstraat 9. 

WEVELGEM van 20u to t 21 u : Vredestr. 10. 

6 januari 
LENDELEDE van 11u30 to t 13u : < De 
Handboog », Plaats. 
KORTRIJK van 17u30 to t 19u : « 1302 », 
Burg. Reynaertstraat 9. 
WEVELGEM van 20u to t 21 u : Vredestr. 10 . 

Volksvert. J. VANDEMEULEBROUCKE 
Aan huis ; elke maandag op afspraak ; Anje
l ierenlaan 25 , 8400 Oostende - Te l . : 
( 0 5 9 ) 8 0 . 0 4 . 2 8 . 

Eerste maandag van de maand 
SPERMALIE 18u : « Sportvr iend », Diks-
muidestraat 15, Sl i jpe. 

LEFFINGE 18u45 : « Bierhuis >, Vaar td i jk 
Zu id , 34 . 
ETTELGEM 19u30 : « De Bagge », Dorps
straat 30 . 

Eerste zaterdag van de maand 
DE PANNE om 9u30 : Helvet ia. Kerkstr . 3 2 . 
WESTENDE om 10u30 : Casino, Essex Scot-
t ishlaan. 

MIDDELKERKE om 11 u i 5 : Were Di , De 
Smet De Naeyerlaan. 

DE H A A N om 12u15 : « De Torre », Tram
halte. 
Derde zaterdag van de maand 
VEURNE om 9u : De Beurs, Mark t . 
D I K S M U I D E om l O u : Vlaams Huis, IJzer-
laan 83 . 

MERKEM - W O U M E N om l l u : Nieuvi W o u -
men. Dorp 77 , Woumen. 
KORTEMARK om 12u : De Speie, Staatsbaan 
7 1 . 
KOEKELARE om 12u30 : Hertog van Aren-
berg. 
ICHTEGEM om 12u30 : De Engel. 
GISTEL om 15u : Kantoor Zwaenepoel, Sta
t ionstraat 2 A . 
Derde zondag van de maand 
N IEUWPOORT om 9u : W i l l y Devriendt, Re-
collettenstraat 66 . 

A L V E R I N G E M om l O u : ' t V l ierhof , Dorp-
plaats. 
LO om H u : R. Ascrawat, Weststraat 7. 
GIJVERINKHOVE om 11u45 : Drie Ridders, 
Weegschede 1 , Leisele. 
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Bij ieder 
aangekocht kledingstuk geeft 
STANDING 3 maand 
GARANTIE 

Bij elke aankoop neemt U deel 
aan de gratis wedstrijd 
en kunt U 
TWEE AUTO'S winnen 
en andere prachtprijzen . J i - - ^ - l 4.JL ofVA/ 

•ÜA 

TREKKING OP 8-3-1975 

Will Tura gekleed bij 
het huis STANDING 

John Horton gekleed bIJ 
het huis STANDING 

Bijhuis STANDING Gitschotellei 138 
Berchem - Antwerpen 
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WAT BRACHT ONS HET " SOCIAAL JAAR'' 1974 ? 

Op de valreep van het oude naar het 
nieuwe jaar past het even achterom te 
kijken naar het verleden dat nog fris in 
ons geheugen ligt. De toekomst kan daar
van alleen maar rijker worden. 

Het sociaal jaar 1974 startte met de af
wikkeling van een geschil dat einde 1973 
gerezen was bij ACEC Gent, toen daar de 
,sluiting van de gieterij bekendgemaakt 
werd. De arbeiders hadden daarom als 
reaktie hun bedrijf bezet. 
ACEC komt trouwens nog herhaaldelijk 
in het nieuws, o.m. in april met een sta
king van de arbeiders, tijdens dewelke 
de werkgevers overgingen tot de toepas

sing van een lock-out voor 2.200 bedien
den. Nog maar heel zelden werd in ons 
land een lock-out uitgeroepen. Dit feit is 
voor sociale geschiedschrijvers, rechts
geleerden, parlementairen en vakbonds
verantwoordelijken een uitzonderlijk feno
meen geweest, dat aanleiding gaf tot 
allerlei initiatieven op gerechtelijk en 
parlementair vlak. 
De stakingen en bedrijfsbezettingen zijn 
in 1974 niet uit het nieuws geweest. Deze 
stonden meestal in het teken van de 
strijd tegen de sluiting van bedrijven, het 
wanbeheer en het behoud van de werk
gelegenheid. 
Bedrijfsbezettingen deden zich o.m. voor 
bij Ampex te Nijvel, de textielfirma Da-
phica te Doornik en in de zopas nog in 
het nieuws gekomen « gres de Bouf-
fioulx ». Bij deze laatste hadden de ar
beiders de fabriek in eigen beheer geno
men naar het voorbeeld van LIP in Frank
rijk. Omwille van de zware schulden is 

deze poging einde 1974 moeten opgege
ven worden. 
Stakingen deden zich ook voor bij de 
geneesheren van het Akademisch Zieken
huis te Gent, in verband met geschillen 
over de uitbetaling van een eindejaars
premie en de prestatie van wacht- en 
overuren. De kranten zijn zelf in het 
nieuws gekomen door de staking van de 
grafische bedrijven, naar aanleiding van 
het uitblijven van een nieuwe kollektieve 
arbeidsovereenkomst voor hun eigen sek-
tor . 
Zo werden in het voorbije jaar ook tal 
van stakingen vastgesteld in sektoren, 
waarover voorheen niet zo heel veel ge
hoord werd. De sociale opvoeders kwa
men in het nieuws omdat zij voor hun 
zware en moeilijke arbeidsomstandighe
den een oplossing wensten. Hun eisen 
betroffen de oprichting van een paritair 
komitee (dat er intussen gekomen is) en 
het afsluiten van een kollektieve over

eenkomst (waarover men thans informeel 
onderhandelt). 
Ook de Vlaamse akteurs gingen bijna 
twee maanden in staking om hetzelfde 
statuut als het dramatisch gezelschap 
van de BRT te bekomen. De voorstellen 
tot regehng van hun probleem werden 
einde oktober aanvaard, zodat de toneel-
en operaliefhebbers heel wat geduld heb
ben moeten opbrengen. 
Al even lang duurde de staking van 2.800 
vrouwelijke werknemers van FN te Her
stal voor betere arbeidsvoorwaarden en 
gelijke bezoldiging voor mannen en vrou
wen. 
Naast deze golf van stakingen en bezet
tingen bood 1974 ook een aantal minder 
bewogen, maar zeker niet minder belang
rijke feiten. 

EEN « SOCIAAL JAAR » 
VOOR MIN-BEGOEDEN 

Nadat in 1973 de pensioenen welvaarts-
vast gemaakt werden, ontvingen de ge
pensioneerden op 1 januari 1974 een pen
sioenverhoging van 4 %. Voor de verho
ging op 1 januari 1975 werd dit jaar beslist 
dat deze 6 % zou bedragen. 
In de loop van het jaar werd het principe 
van de welvaartsbinding ook doorgevoerd 
voor andere uitkeringen, met name de 
mvaliditeitsuitkeringen, de kinderbijsla
gen, de uitkeringen voor arbeidsongeval
len en beroepsziekten. 
De wet op het bestaansminimum, die een 
leefgeld toekent aan al wie onbemiddeld 
is, werd op 18 oktober gestemd. Voor al 
wie van liefdadigheid en openbare onder
stand afhankelijk was, heeft 1974 nu ook 
een recht op inkomen geschapen. 
Voor de gastarbeiders die illegaal in ons 
land verbleven en er werkten, bood het 
jaar 1974 ook de hoopvolle verwachting 
dat hun situatie zal geregulariseerd wor
den. Begin augustus werd een aanvang 
genomen met de regularisatieprocedure, 
die op 31 januari 1975 zal moeten beëin
digd zijn. 

EEN DEMOKRATISCH JAAR 

D§ wet op de kredieturen, die het demo-
kratisch onderwijs moet waar maken voor 
deze die er voorheen geen mogelijkheden 
toe kregen, werd in 1974 herhaalde malen 
uitgebreid, o.m. tot de kursussen van 
algemene vorming en de vorming op uni
versitair niveau. Opdat de kansen meer 
benut zouden worden, startte een infor
matiekampanje onder de jongeren. 
Een goede en bruikbare basisvorming is 
de eerste vereiste om de inspraak van 
de werknemers in hun onderneming w a r 
kelijkheid te doen worden. Het buitenge
woon kongres van het ACV op 17 maart 
had juist tot doel deze inspraak na te 
streven .De oprichting van werknemers
raden, waarin uitsluitend arbeiders, be
dienden en kaderpersoneel zouden zete
len met uitsluiting van de werkgever en 
zijn vertegenwoordigers, zou de thans 
paritair samengestelde ondernemingsraad 
moeten vervangen. In hun resoluties werd 
voor deze werknemersraad een beslis
singsrecht opgeëist over de arbeidsvoor
waarden, een adviesrecht over het beleid 
en de werking van de onderneming en 
een vetorecht voor kollektieve afdankin
gen en sluiting van afdelingen. 

VOORUITZICHTEN VOOR 1975 

De sociale gebeurtenissen in 1974 ston 
den sterk onder invloed van de ekono 
mische situatie van het land en van he1 
bedrijfsleven in het bijzonder. Gedurende 
de eerste 9 maanden van het jaar sloten 
108 bedrijven die 10 en meer werkne
mers tewerkstelden, waardoor 4.647 ar
beidsplaatsen verloren gingen. Anderzijds 
telde men op 15 december 131.329 vol
ledig en 86.618 gedeeltellik werklozen. 
Meer dan 5 % van de aktieve bevolking 
van ons land is werkloos. 
Met deze vooruitzichten voor 1975 Is de 
tot stand koming van een nieuw centraal 
akkoord een zeer belangrijke zaak. Of 
dergelijk akkoord zal afgesloten worden, 
zal pas In 1975 bekend zijn. De vakorga
nisaties hebben hun instemming reeds 
betuigd met het voorstel dat m overleg 
met de werkgevers tot stand kwam. Deze 
laatsten hebben zich op 9 januari 1975 
daarover uitgesproken. 
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SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN 

DE BIJZONDERE TEGEMOETKOMING VOOR MINDER-VAÜEDEN 

ii-cyo4 1 

Sinds de wet van 27 Juni 1969 wordt in onze wetge
ving eveneens een tegemoetkoming voorzien voor 
sommige kategorieën gehandikapten die niet voor 
de gewone tegemoetkoming in aanmerking komen. 

Voor welke minder-valieden ? 

De wet is bedoeld voor zwaar gehandikapten die 
vroeger uitgesloten waren : geestelijk gehandikap
ten, epileptlcl, hartlijders, lijders aan sclerosis mul
tiple, enz. 

Toekenningsvoorwaarden 

De toekenningsvoorwaarden, die strer>g mogen ge
noemd worden, zijn de volgende : 

1. Belg zijn en werkelijk in België verblijven. Voor 
tijdelijke verblijven van minder dan drie maand 
in het buitenland is deze voorwaarde niet vereist. 
Eveneens kan van deze regel afgeweken worden 
ten voordele van bepaalde vreemdelingen. 

2. Betrokkene dient getroffen te zijn door een defi
nitieve arbeidsongeschiktheid van 100%. 

3. Betrokkene dient minstens 25 jaar oud te zijn, 
zonder de leeftijd van 65 jaar (man) of 60 jaar 
(vrouw) te overschrijden. 

4. Betrokkene mag niet over bestaansmiddelen be
schikken die bepaalde grenzen overschrijden. 

5. Niet genieten van de gewone of aanvullende 
tegemoetkoming. 

Wanneer een aanvrager de voorwaarden vervult om 
zowel de gewone als de bijzondere tegemoetkoming 
te ontvangen, zal hem ambtshalve de meest voor
delige tegemoetkoming toegekend worden. 
Bemerk dat de betrokken minder-valieden hun leven 
lang recht hebben op een tegemoetkoming : ver
hoogd kindergeld tot 25 Jaar, nadien de bijzondere 
tegemoetkoming waarvan hier sprake, en vanaf 65 
jaar het gewaarborgd Inkomen voor bejaarden. 

De bedragen 
Sinds 1 november 1974 gelden volgende bedragen : 
— 2.130 fr. per maand voor de gerechtigden op een 

tegemoetkoming van ten huize gesekwestreer-
den of die in een instelling voor geesteszieken 
verblijven ; 

— ^.883 fr. per maand voor de overige gerechtig
den. 

Aanvraag 
De aanvraag wordt ingediend bij de burgemeester 
van de gemeente waar de minder-vallede zijn ge
wone verblijfplaats heeft. 

Wijziging 
De rubriek « Vergoeding voor hulp van derden aan 
zwaar gehandikapten » (Zie « WIJ » nr 44 van 2 no 
vember 1974) krijgt als volgnummer : ll-C/05. 
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MARNIX 6IISEN EN DE KRISIS VAN DE VUUUKSE DURGERII 

Marnix Gij sen 
De kroeg van groot verdriet 

In een vraaggesprek met Willem 
M. Roggeman, verschenen in «De 
Vlaamse Gids » (nov. 1974), ver
klaarde Marnix Gijsen : « Ik ben 
zeker niet een volksverbonden 
schrijver ». Wat is hij dan wel ? 
Waarmee is hij verbonden ? Of 
voelt hij zich alleen op de we
reld ? Is het werkelijk zo, zoals in 
« De kroeg van groot verdriet » 
geschreven staat, dat hij een lid 
is « van een kleine groep eenza
men » ? Een beetje verder zegt 
de ik-figuur uit de genoemde ro
man d9t hij met tegenzin deel 
uitmaakt van een gemeenschap. 
De rol van onbevangen waarne
mer van de menselijke fauna 
schikt hem beter. Hij verlangt er 
slechts naar « een totaal name
loos man te zijn », een « man die 
zich van het wereldbestel niets 
aantrekt ». Met dat soort zinnen 
raken we aan de metafisische ach. 
tergrond van de eenzaamheid bij 
Gijsen. Wanneer Gijsen echter 
zegt dat hij geen « volksverbon
den schrijver » is, zinspeelt hij 
op een maatschappelijke vereen
zaming. Hij blijkt zich geen Vlaams 
schrijver te voelen van het type 
Timmermans of Streuvels. Dat ge
voel heeft Gijsen in 1950 naast 
de prijs van de provincie Antwer
pen doen grijpen. De jury zei toen 
immers « Het Boek van Joachim 
van Babyion » niet te kunnen be-
ki;Snen omdat het niet « strookte 
mét de opvattingen van de meer
derheid der inwoners van de pro
vincie ». Dat zinnetje is voor Gij
sen, terecht, een bron van erger
nis gebleven. 
We hebben het hier zo maar niet 
over bijkomstigheden of losse ge
zegden van Gijsen. Het gaat over 
een wezenstrek van Gijsens' 
schrijversschap en van zijn intel-
lektuele plaats en betekenis in de 
Vlaamse gemeenschap en daarbui
ten Zijn oeuvre leert me iets over 

" ik was 
doodgewoon 
beschaamd 
een mens 
te zijn" 

roman 

de Vlaamse samenleving, mis
schien meer dan Gijsen zelf ver
moedt of wi l . In deze zin is hij 
wel een Vlaams schrijver, hij is 
ook alleen maar tegen de achter
grond van de Vlaamse intellektu-
ele en maatschappelijke ontwik
keling grondig te begrijpen. Met 
buitenlandse maatstaven gemeten, 
brengt Gijsen eigenlijk niets 
nieuws. Voor mij is hij interessant 
omdat hij met zijn werk, ook al is 
dat op een grote afstand van de 
Vlaamse werkelijkheid geschre
ven, namelijk vanuit New York of 
elders in de wereld, een inzicht 
geeft in de langzame Laicisering 
die zich sinds 1950 voorgedaan 
heeft in de Vlaamse burgerij. Gij
sen is daarvan een merkwaardig 
intellektueel eksponent. Als kun
stenaar is hij belangrijk omdat 
hij op een zeer fijngevoelige en 
haast feilloze wijze, ook door de 
autobiografische inslag van zijn 
romans, de innerlijke dramatiek 
heeft weergegeven die deze gees
telijke verschuiving met zich mee
bracht. In zijn eigen leven plaatst 
Gijsen dat ogenblik omstreeks 
1939, het jaar waarop hij naar 
Amerika terugkeerde en zich vol
ledig losmaakte van de Kerk. Die 
ontwikkeling was al begonnen in 
1927 toen Gijsen voor 't eerst in 
Amerika verbleef. 

Gijsen is niet mals tegenover zijn 
opvoeders. Bij hen liggen de eer
ste belangrijke kiemen van zijn 
vervreemding : Aan mijn feitelijke 
opvoeders, aan mijn leraren, ben 
ik niets verschuldigd dan misprij
zen. Zij hebben hun uiterste best 
gedaan om me los te maken van 
mijn taal en mijn gemeenschap, 
om mij die taal te doen verach
ten ». Die woorden werden ge
sproken in het Koninklijk Paleis 
van de Dam bij de uitreiking van 
de Prijs der Nederlandse Lette
ren. Gijsen zinspeelt hierbij op 
de volksvervreemdende gevolgen 
van het franskiljonisme. De diepe
re vervreemding ligt in het feit dat 
Gijsen de godsdienst van zijn volk 
niet meer beleed : «Het leek wel 
of men in Vlaanderen evenmin 
niet-gelovig kon zijn als men kato-
liek kon zijn in Israël. Geloof en 
de zogenaamde volksverbonden
heid vielen samen ». Gijsens ver
zaking van het geloof was de 
vrucht van een persoonlijke be
slissing. Men kan niet zeggen dat 
ze het resultaat was van een bre
de maatschappelijke ontwikkeling 
in de Vlaamse burgerij. Wel was 
Gijsen de voorbode van een mas
sale geloofsafval die vooral de 
jongere intellektuelen trof om
streeks de vijftigerjaren. Die jon
geren hadden een grote bewon
dering voor Marnix Gijsen omdat 
hij een verdraagzaam agnosticus 
was. Een andere aantrekkings

kracht was zijn naar het absurdis
me overhellende relativeren van 
de gevestigde wijsgerige en gods
dienstige waarden. Die lichtjes 
spottende en van klassieke kui
tuur doordrongen levenshouding 
bood aan vele jongere Vlamingen 
een geestelijk houvast. Samenvat
tend waren dat ongeveer de ge
voelens waarmee iemand als een 
Dirk de Witte Gijsen bewonderde 
Meer dan Gerard Walschap gold 
Gijsen als een soort model van 
geestelijke ontvoogding 
Nu zijn er vrienden en generatie
genoten van Gijsen, — we den
ken aan een Hendrik Elias —, die 
ook hun geloof verloren hadden, 
maar die toch « volksverbonden » 
zijn blijven denken en handelen. 
Voor een Elias gold het bezwaar 
van Gijsen met. Tussen hen bei
den lagen de scheidingslijnen to
taal anders. Die waren van histo-
risch-politieke aard. Gijsen moet 
men, vanuit het oogpunt van het 
sukses in het leven, bekijken als 
een geslaagd man. Burgerlijk ge
zien heeft hij het ver geschopt. 
Dat soort bedenkingen heeft Eli
as me, niet zonder bitterheid, 
eens gemaakt toen ik met hem 
reisde tussen Antwerpen en Brus
sel. Hij zag op het einde van zijn 
leven heel duidelijk in, dat een 
aantal jongere Vlaamse universi-
tairen, met wie hij op de school
banken had gezeten en die de 
wetenschappelijke of diplomatieke 
weg waren opgegaan, het burge-
lijk gezien veel verder geschopt 
hadden dan hij. 

Deze lange inleiding achtte ik 
hoogst nodig, vooraleer Gijsens 
nieuwe roman « De kroeg van 
groot verdriet » voor te stellen. 
Ik kan Gijsen niet lezen zonder 
hem historisch en maatschanne-
lijk te situeren. Het is bovendien 
het onderwerp van deze kronie
ken om literatuur niet enkel als 
mooischrijverij te beschouwen. Ze 
is immers veel meer. 
Het vaJt me telkens-^op dat de ik
figuren uit Gijsens romans en 
ook nu weer in « De kroeg van 
groot verdriet », zo weinig held
haftig zijn. Het zijn zielige men
sen. De hoofdpersoon wil zich
zelf altijd maar vernietigen, verne
deren, naar omlaag halen Dat 
staat in fel kontrast met het maat
schappelijk sukses van de schrij
ver die zowat de hoogste ladders 
in het openbaar ambt heeft be
klommen. Die tegenstelling wijst 
op een innerlijk drama, op een 
filosofische onvoldaanheid, op 
een geestelijk nihilisme dat Gij
sen in de buurt brengt van een 
Samuel Beckett. In dat laatste as-
pekt ligt volgens mij de internati-
onaie betekenis van Gijsen Gij
sens kennis van de Oudheid en 
de bewondering voor die kuituur 
heeft hem ervan weerhouden om 
zijn metafisische twijfels om te 
zetten in een literaire vorm die 
in de moderne West-Europese let
teren gekenmerkt wordt als de 
« literatuur van het absurde » of 
de « antiliteratuur ». In tegen
stelling tot die absurdistische 
schrijvers, blijft Gijsen een sterk 
beheerste stijl beoefenen, die he
lemaal niet overeenstemt met het 
grondige wijsgerige skepticisme 
van de auteur. Die klassieke stijl 
is meer dan een gewone schrijf
trant, het is een maatschappelijk-
kultureel element dat afkomstig 
is van het burgerlijke kulturele 
patroon, waarin Gijsen opgroeide. 
Daarvan deed hij nooit afstand, 
tenzij in de dichterlijke ekspressi-
onistische fase van de «Loflitanie 
van de H. Franciskus van Assisië» 
en « Het huis », waarin hij al een 
religieuze levenshouding uitdrukte 
die sterk afweek van de strenge 
katolieke moraal. Dat bevrijdend 
gevoel is eveneens aanwezig in 
de poëzie van de jonge Bert De-
corte. Het werd toen als heidens 
bestempeld. 
Er is een parallel te trekken tus
sen Gijsens beheerste stijl en 
zijn morele levensopvattingen en 
gedragingen, zoals hij die beli
chaamt in de ik-figuren van zijn 
romans. In « De kroeg van groot 

verdriet » schrijft deze man : 
« Ik was een voorbeeldig ambte
naar ; daarover was ieder het 
eens. Overdag was ik efficiënt en 
soms zelfs welsprekend. Maar 
achter die keurige fapade leefde 
ik mij eigen leven. Een leven van 
permanente, groteske wanhoop 
over het leven ». 
Veel schrijnender dan in alle vroe
gere boeken tekent Gijsen in 
« De kroeg » een gemeenschap 
van min of meer deftige, moreel 
en wijsgerig ontredderde mensen 
die zich in de late avonduren ko
men bedrinken in de « Pink 
Poodle Bar ». Het geeft hem de 
gelegenheid om vanop een korte 
afstand de menselijke ontluiste
ring op doek te brengen Dat is 
immers het grote tema van de 
roman « We waren wel allemaal 
wrakhout van Europa, maar zij 
waren brokstukken van een mast, 
fragmenten van een roer of van 
een schroef, ik was niet veel meer 
in dit tragische gezelschap dan 
een plank van een Sunlightkrat 
of een sinaasappelkist ». De ik
figuur zal zich nooit helemaal tot 
deze groep willen rekenen, voor 
hem blijft er nog altijd een weg 
terug, ook als hij gekonfronteerd 
wordt met een vrouw die hem in 
de valstrikken van de louter dier
lijke erotiek wil lokken. Die weg 
terug is de moraal van het fat
soen, die op het eerste gezicht 
aangewend wordt als een soort 
burgerlijk scherm tegen het maat
schappelijke verval Gijsen be

hoort niet tot het ras van de ge
doemde dichters, al leeft hun dra
ma heel diep in zijn hoofdperso
nen Iets weerhoudt hen van de 
onherroepelijke ondergang, name
lijk het besef tot een kuituur of 
een beschaving te behoren die de 
eerbied voor zichzelf als een hoek
steen beschouwt 
In de grond gaat het om meer dan 
dit fatsoen. Die stijl of die « faga-
de » verbergen, naast de stille 
wanhoop, een innerlijke kwetsuur 
of met andere woorden een door 
wanhoop gekwetst dichterlijk ge
voel van zuiverheid en hang naar 
eerlijkheid : « Ik snakte naar zon 
en wind en eerlijkheid ». Ik was 
een man, zegt de hoofdfiguur, die 
« het in zijn hoofd had gezet ro
mantisch te leven, eerlijk en zon
der hypokrisie ». 
Met die levenshouding staat Gij
sens ik-figuur mijlenver verwijderd 
van de burgerijke leefwijze In 
die moraal wortelt ook zijn pro-
tnst tegen elke vorm van verdier-
lijking van de mens, tegen het 
maatschappelijk onrecht, tegen 
politieke stelsels die de werkelij
ke humanistische grondslagen van 
misschien wel de sterkste en aan
grijpendste bladzijden uit « De 
kroeg van groot verdriet ». 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Marnix Gijsen, « De kroeg van 
groot verdriet », Amsterdam, Meu-
lenhoff, 134 biz. 

OCH,SIENENISKINDEREN 
Na de oorlogsromans <• Een tijd 
voor wolven », « Vermist » en het 
magisch-realistische « Gevecht om 
een dode vrouw » liet Jet Jorsseri 
opnieuw van zich horen rfiet 'één' 
verbluffende historische kroniek 
Deze kroniek bestaat uit drie de
len, waarvan het eerste deel zo pas 
verschenen is onder de zonderlinge 
titel - Och, Siemeniskinderen » 
(dit blijkt een typische Antwerpse 
uitdrukking te zijn om ontsteltenis 
weer te geven). Al dadelijk bij het 

/ ^ ^ H ^ v lezen voel je dat de schrijfster een 
f v H P ^ diepgaande studie heeft gemaakt 

van de toestand in de 19e eeuw en 
met name in het Antwerpse. Zij voert vijf families ten tonele, 
die onderling met elkaar verwant zijn. Deze families bestaan 
uit rasechte Sinjoren, met zomaar romanfiguren, wel men
sen van vlees en bloed zoals jij en ik Jet Jorssen laat deze 
mensen evolueren en leven in de geest van hun tijd. Wat er 
gebeurt in de families is louter fiktie, maar zo raak getekend 
dat men het a/s authentiek ervaart, temeer daar alle feiten 
en gebeurtenissen rondom hen sociaal-historisch verant
woord zijn. Ware feiten zijn o.m. de havenstakingen rond de 
eeuwwisseling, de opkomst van het socialisme, de kiem van 
de Vlaamse bewustwording. Temidden van schrijnende ar
moede, sociaal onrecht, familietragedies en ook Bubensiaan-
se levensvreugde volgen wij de families Floris, Kapjes, 
Casteels, Van Gastel en Vervliet op de voet. In deze trilogie 
laat Jet Jorssen ons deze families en hun nageslacht volgen 
tot op vandaag. Het werk is uitgegroeid tot een regelrechte 
historische kroniek, die men met zonder meer opzij kan 
leggen. 
Het is een feit dat studies over de opkomst, het waarom en 
het waarvoor van het socialisme, de Vlaamse ontvoogdings-
strijd en al wat samenhangt met de Vlaamse Beweging, zel
den gelezen worden door de kleine man. Deze studies zijn 
meestal zeer zwaartillend. Wat Jet Jorssen ons nu brengt'is 
een reuzewerk. Zij leert ons de eigen geschiedenis kennen 
in boeiende romanvorm. Mensen van vlees en bloed komen 
tot ons en beletten dat de gebeurtenissen een dode letter 
worden. Het is de lovenswaardige bedoeling van Jet Jorssen 
om ook de kleine man te bereiken. Hij zal zonder veel moeite 
zijn voorouders herkennen en — wie weet — op deze wijze 
meer begrip opbrengen voor de Vlaamse ontvoogdingsstrijd 
Dit is een enorme verdienste van Jet Jorssen, die daaren
boven over een vlotte, aangename verteltrant beschikt 
Vol belangstelling kijken wij reeds uit naar het tweede deel 
van de trilogie, dat handelt over de eerste wereldoorlog met 
de frontbeweging en het aktivisme en over de ekonomische 
krisis van de jaren dertig doorloopt tot aan de vooravond van 
de tweede wereldoorlog. 

' Och, siemeniskinderen », geschreven door een rasechte 
Antwerpse vrouw die het geloof in Vlaanderen nooit verlo
ren heeft, kunnen wij niet anders dan warm aanbevelen. 

Hilda Uytterhoeven 
Dit boek is een DAP-Relnaert uitgave, verschijnt op 252 bIz. 
en kost 265 fr. 
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We kunnen ook maar eens onder 
de verduldige voeten krijgen, 
maar het moet ons van tiet hart. 
Hoeveel punten hebben de Brus
selaars uit Anderlecht nu in feite 
al kadoo gekregen door straf
schoppen die al te licht in hun 
voordeel werden toegekend, en 
hun tegenstrevers onthouden ? 
Ach, wij weten het. De zogenaam
de grote ploegen krijgen allicht 
wat voordeeltjes, en niet alleen 
in ons land, en dat is eigenlijk 
menselijk. Maar deze keer loopt 
het toch wat de spuigaten uit. 
Waarom niet ineens de titel ver
kopen aan de meestbiedende ? 
Ook dan zullen de supporters wel 
afdekken. 

EN MAAR REIZEN 

We overliepen zo eens de kalen
ders van de verschillende grote 
wedstrijden in de diverse sport-
takken in het komende jaar. De 
eerste konklusie is wel dat er 
veel zal moeten gereisd worden. 
In de ene sporttak al wat meer 
dan in de andere natuurlijk. Dat 
reizen — met de daarbij tegen
woordig ten toon gespreide lukse 
— moet enorm veel geld kosten. 
De vraag is nu maar of wij aan 
al die internationale ontmoetin
gen als kijker meer lol beleven 
dan aan het sportspektakel dat 
destijds in de schaduw van de 
kerktoren werd opgevoerd, pover 
misschien, maar goedkoop. En 
van ons. 

VOORSTELLEN 

Alle belanghebbenden bij de pro
fessionele wielrennerij hebben de 
koppen bi] elkaar gestoken om 
remedies te vinden voor de kwa
len waaraan hun bedrijf lijdt. Zo 
wordt o.m. voorgesteld dat de 
extra (sportieve firma's bij de 
wielerbond een miljoen zouden 
neerleggen als borgsom voor het 
loon van de renners — voorstel 
dat wij nog niet aanvaard zien —, 
eh dat een nieuwe kategorie ren
ners in leven zou worden geroe
pen, amateurs namelijk die als 
beroepsrenner kunnen fungeren. 
Van dat laatste zien wij het nut 
niet in, tenzij misschien dat het 
een middel is om aan goedkoop 
« werkvolk » te komen. 

EN DE SINDIKATEN ? 

Op het ogenblik dat er sprake 
van is een aantal betaalde ama
teurs in te zetten in de koersen 
voor beroepsrenners, zitten er 
nog een groot aantal beroeps
renners zonder werk. Onder hen 
— op het ogenblik dat wij dit 
schreven tenminste — André 
Dierickx, die toch al niet de eer

ste de beste is. Of was. Het is 
toch wel een beetje komiek dat 
de renners de laatste jaren als
maar sindikaten hebben opge
richt, en er met de paar honderd 
dat ze in Europa zijn, niet in sla
gen voor iedereen menswaardig 
werk te vinden. En dan blijkbaar 
nog niet kunnen beletten dat be
taalde profs hun plaats komen 
innemen. 

BEPERKING 

In Frankrijk werd beslist dat de 
voorjaarskoersen in het Zuiden 
door niet meer dan 120 renners 
mogen betwist worden. Om vei
ligheidsredenen. Ons ontsnapt de 
zin van deze maatregel. Hoeveel 
meer renners zou men hebben 
zonder die beperking ? Tien ? 
En hoeveel veiliger is een koers 
met 120 dan een koers met 130 ? 
Of ligt het schaap ergens anders 
gebonden ? In de wens namelijk 
dat voorrang tot deelneming zou 
worden verleend aan de Franse 
ploegen en aan de Franse ren
ners. Is het anders gezegd, een 
kleine vorm van nationalisme op 
sportgebied ? Verwonderen zou 
het ons eigenlijk niet. 

IMMOREEL 

Om een miljoen of tien per jaar 
te verdienen moeten de tennis
sers natuurlijk veel spelen, veel 
lopen en veel reizen, lezen wij . 
Zoals de grote schaakkampioe-
nen — waarschijnlijk op de Fili-
pijnen — hard zullen moeten na
denken om respektiflijk 80 (de 
verliezer) en 120 miljoen (de win
naar) te mogen opvegen. Voor 
ons part mogen zij nog zo hard 
slaan, en nog zo hard nadenken, 
wij met onze werknemerspree 
vinden die sommen immoreel, en, 
in zekere zin, de maat van onze 
eigen onbekwaamheid. Onbe
kwaamheid om te beletten dat 
men aan die in de grond waarde
loze dingen zoveel van ons — er
gens komt het van ons — geld 
besteedt, en onbekwaamheid Iets 
te verzinnen om onze lege tijd 
op aktieve wijze te vullen. 

Roger De Vlaeminck rusht naar 
de overwinning te Overijse. Mor
gen ook ? 

BERTEN, ROGER EN ERIK 

Morgen wordt te Volkegem het 
nationale cycio - crosskampioen
schap gereden. Het ziet er naar 
uit dat er twee serieuse kans
hebbers zijn wereldkampioen 
van Damme en Roger de Vlae
minck. Zij winnen allebei regel
matig hun koersen, maar zij re
den nog niet tegen elkaar. Ber-
ten zegt dat Roger niet durft, en 
Roger... enfin, men kent dat. En 
Erik de Vlaeminck, de man van 
de formidabele come-back ? Hij 
is nog niet voldoende in vorm 
om te kunnen winnen, zegt hij, 
maar hij twijfelt er niet aan dat 
zijn broer de titel haalt, en dat 
hijzelf goed genoeg rijdt om aan
geduid te worden voor het we
reldkampioenschap veertien da
gen nadien. Afwachten dus maar. 

SPECIALISTEN 

En hier een berichtje voor de 
landbouwers onder onze lezers. 
« Les Sports » vertelde dat J. 
Anquetil (gewezen wielerkam
pioen) nu een landbouwbedrijf 
uitbaat in Normandië, en dat hij 
zopas 35 vaarzen had aangekocht, 
voor een totaal bedrag van 
800.000 Franse frank. Wij hebben 
het even berekend, en zijn tot 
het besluit gekomen dat boer 
Anquetil het wel heel royaal 
doet, vermits hij per kalf zo maar 
eventjes 200.000 (maar dan Bel
gische) frank geeft. En « Les 
Sports » voegde er wijs aan toe 
dat in deze slechte tijd vee nog 
de beste belegging is. Die man
nen zijn nogal op de hoogte van 
de boerenstiel, nespa ? 

DIT KAN 

Begin december was er ergens te 
lande een koers op rollen in een 
of andere staminee. Een jongen 
van veertien jaar, laten wij hem 
Flup noemen, nam eraan deel. 
Omdat het een lange koers was, 
had hij aan de toog, in zijn na
bijheid, een « seigneur » staan. 
Die gaf hem af en toe te drinken, 
o.m. iets uit een klein flesje. Wat 
het was, wist Flup niet. Maar het 
was goed. Ge waart er zo wat 
tureluut van, maar uw benen 
draaien lijk gek. En de proefwer
ken de week nadien op school, 
die heeft hij niet gemaakt. Hij 
was ziek. 
In Vlaanderen kan dat : kinderen 
de zot laten uithangen in een sta
minee, en hun smeerlapperij op-
gieten, zonder te zeggen wat het 
Is, zonder medisch toezicht, en, 
la S. Haasse, letterkundige. 

VUILE WAS 
Wllfried Puls, ex-vedette van Anderlecht en van de nationale ploeg, 
heeft zich tijdens een interview een aantal onprettige uitlatingen ge
permitteerd aan het adres van de jongens die zo een beetje kunnen be
schouwd worden als de manitoes van het Belgische voetbal. 
Die jongens zijn vreselijk op de tenen getrapt, want ze staan, naar het 
schijnt, in de rij om Wllfried een proces aan het been te lappen. Het 
belooft dus plezant te worden. 
Een eerste — eigenlijk maar terloopse — vaststelling kan deze zijn : 
dat het niet zo mooi van Wllfried is dat hij nu de vuile was wil uithan
gen, en het niet deed toen hij nog de man was. Al dient hier aan toe
gevoegd dat hij konsekwenter was dan de man met wie hij, na Mexiko 
ontslag nam uit de nationale ploeg, en die terugkrabbelde : Pol Van 
Himst. Dit dan weer met dit voorbehoud : hoe waren de omstandighe
den voor Pol en Wllfried ? 
Tweede konstatatie : de bond en de klubs zouden doodvallen als een 
speler hun een proces aan het been lapt. Waarom doen ze het dan nu 
zelf ? 
Het is echter niet zozeer dat proces dat ons interesseert. Ook niet de 
vraag of Puls al dan niet zal veroordeeld worden. 
Wat ons interesseert is de vraag — die ook tijdens dat proces niet 
zal beantwoord worden — in hoeverre er aan de top van ons voetbal 
« gefoeffeld » wordt, in de zin zoals Puls over zijn persoonlijk geval 
beweert. 
Daarom hadden wij van de hoge pieten veel liever dan een proces, een 
duidelijk antwoord gekregen waarom en hoe de beweringen van Puls 
overdreven, scheef bekeken, of doodgewoon vals zijn. 
Op een proces gelijk krijgen is, dachten wij, nog niet hetzelfde als ge
lijk hebben. 

ZATERDAG 11 JAN. 
BRT 
14.00 Boerensymfonie. 
Lyrische dokumentaire gedraaid 
tijdens de tweede wereldoorlog. 
17.30 Loon naar werken. 
Werknemersproblemen. 
18.55 Een land zoekt zijn even
wicht. 
NEDERLAND 2 
22.45 De wereld in oorlog. 
De geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog. 
RTB 
20.15 Le jardin extraordinaire. 
22.10 De mémoire d'homme. 
Portretten van mensen die op een 
lang en welgevuld leven kunnen 
terugblikken. 
ORTF 3 
20.00 Festival van de kortfllms. 

ZONDAG 12 JAN. 
BRT 
9.30 Het draaien van een natuur
film. 
Dokumentaire. 

11.05 Konfrontatie. 
18.50 Van Pool tot Evenaar. 
Kwis. 
21.30 Ook dit is leven. 
« Rita, de ballonverkoopster », 
portret van een marktkraamster. 
22.15 Jan Yoors. 
N.a.v. de tentoonstelling in het 
Centrum voor Kunst en Kuituur 
in Gent. 

NEDERLAND 1 
19.05 Lente in Quebec. 
Dokumentaire. 
21.45 Sonja's avond. 
Met drie bekende Nederlanders. 
NEDERLAND 2 
20.20 Een op zondag. 
Magazine waarin verteld wordt 
van mensen met hun lotgevallen 
die illustratief kunnen zijn voor 
de grotere ontwikkelingen van on
ze ti jd. 

ORTF 1 
20.30 « Z ». 
Speelfilm. 
ORTF 2 
21.30 L'lmpressionisme. 
Vincent van Gogh. 
DUITSLAND 1 
20.15 Men moet niet meer tot de 
adel behoren. 
Reportage over de nieuwe elite 
in Engeland. 

MAANDAG 13 JAN. 
BRT 
18.45 In het kielzog der Vikings. 
Programma waarin het beruchte 
en grote verhaal wordt verteld 
van de Vikings. 
21.55 Ten huize van... 
Joos Florquin in gesprek met Hei-
la S. Haasse, letterkundige. 
NEDERLAND 1 
20.45 Amsterdam 700 jaar. 
Dokumentaire. 
22.05 Als je leven je lief is. 
Dok. over de strijd tegen borst
en baarmoederkanker. 
RTB 
22.00 Pulsars. 
Magazine voor wetenschappen. 
DUITSLAND 1 
22.00 Humberto Delgado. 
Reportage over de Portugese ge
neraal Delgado, medewerker en 
tegenstander van diktator Sala-
zar. 
DUITSLAND 2 
19.30 Officierenregiment. 
Militair regime in Brazilië, Chili 
en Peru. 

DINSDAG 14 JAN. 
BRT 
21.20 Verover de aarde. 
ORTF 1 
20.35 Les animaux du monde. 

Dieren in Europa. 
DUITSLAND 1 
21.15 Menschen und Mauern. 
Dok. over toestanden in Duitse 
gevangenissen. 

WOENSDAG 15 JAN. 
BRT 
20.40 Het recht van de sterkste. 
Toneel naar Cyriel Buysse. 
NEDERLAND 1 
19.05 Jouw beurt. 
12 kinderen van 8 tot 13 jaar pra
ten over hun werkende moeder. 

DONDERDAG 16 JAN. 
BRT 
20.45 Pano. 
21.40 Gastprogramma van het 
Dosfelinstituut. 
NEDERLAND 1 
19.05 Levende wildernis. 
Dokumentaire. 

VRIJDAG 17 JAN. 
BRT 
22.15 De andere film. 
Exprmte 5. 

NEDERLAND 1 
19.05 Barnum & Bailey Cirkus. 
Hoogtepunten uit het grootste 
cirkus ter wereld. 

VAN DAG... 

MAANDAG 
Grote vergadering voor al dege
nen die op een of andere manier 
betrokken zijn bij de wielrennerij 
op professioneel vlak. Firma's, 
inrichters, federatie, enz. Agen
da : de grote problemen waar
mee de beroepswielrennerij te 
kampen heeft, en waarvan de 
werknemers, de koereurs, natuur
lijk het sterkst de gevolgen aan
voelen. Merkwaardig detail : er 
waren twee koereurs aanwezig. 

DINSDAG 
Johan Cruyff kreeg de derde 
« gouden bal », of werd, om het 
anders te zeggen, voor de derde 
keer aangeduid als de beste 
Europese voetballer. Persoonlijk 
vinden wij de midvoor van Ever-
sem, de omstandigheden in acht 
genomen, even goed. Maar de 
« gouden bal » wordt toegekend 
door de voetbalspecialisten van 
de van het spektakelsportje le
vende sportgazetten, en daartoe 
behoren wij niet. Spijtig voor de 
man van Eversem. 

WOENSDAG 

Als wij het goed begrepen heb
ben dan gaat zowat het hele Bel-
ze voetbalestablishment het ge
recht inspannen om een brave 
jongen te nekken, die zich wat 
al te kras had uitgelaten over 
enkele vedetten en hun meesters. 
Waaruit wij menen te mogen be
sluiten dat het wél de voetbal
lers is verboden een proces in te 
spannen tegen de bazen, maar 
niet omgekeerd. Dat Is demokra-
tie. 

DONDERDAG 

Pol Anoul zal instaan voor de lot-
trekking voor de kwartfinales van 
de voetbalbeker van België. Goed 
initiatief, want de gewezen ve
detten hebben blijkbaar een ge
lukkiger handje dan de zangeres-
jes die het vroeger deden, en die 
nogal eens wedstrijden uitlootten 
die eigenlijk beter als halve of 
ganse finale tot hun recht kwa
men. 

VRIJDAG 
Chantal Grimard bekleedt de 29e, 
Carine Verbauwen de 34e en 
Franpoise Chauvin de 53e plaats 
op de ranglijst van de beste 
zwemsters ter wereld. Niet di-
rekt om te gaan gillen, maar ze 
staan tenminste op de lijst. En 
omdat dit van die meisjes zo 
enorm veel inspanning en volhar
ding vergt — o.i. te veel — van 
harte proficiat ! 

ZATERDAG 
In 1974 werden er in Engeland 
alleen voetballers op voet verlapt 
voor een bedrag van ongeveer 1 
miljard Belgische franken. Dat is 
al een heel bedrag in deze tijd 
van inflatie en beperkingen. En 
op de keper beschouwd een be
drag dat voor weinig dient : wat 
doet het er nu toe of een knaap 
met een groene of een rode trui 
om zijn buik achter een bal 
draaft ? 

ZONDAG 
Willy Van Damme, de basketter, 
zou ons eens moeten laten weten 
wanneer hij precies verjaart : za
terdag 3 of zondag 4 januari. De 
kwestie is dat beide data door 
« Les Sports •• werden uitgeroe
pen als zijn verjaardag, en dat 
het aldus voor ons ontzettend 
moeilijk wordt om ons boek met 
belangrijke data korrekt bij te 
houden. 

TOT DAG... 
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CHINATOWN 

« Chinatown », de nieuwste Po-
lanski-prent, is na het eerder ont 
goochelende « What ? », opnieuw 
een bevestiging van het filmta
lent van deze van huis uit Poolse 
kineast. « Chinatown » betekent 
meteen een come-back van Po-
lanski in Hollywood, waar zijn 
vrouw Sharon Tate een aantal 
jaren geleden op zo'n gruwelijke 
wijze werd vermoord door de 
Mansongroep. Polanski spreidt in 
deze fi lm weer helemaal zijn ta
lenten ten toon ; deze van een 
krachtig filmer die zin heeft voor 
sfeer en die zijn ideeën weet te 
gieten in een meesterlijke dra
matische en visuele vorm. 
Polanski is een veelzijdig kineast 
die elk genre wil beproeven : 
horror, komedie, western, psy
chologisch drama, en ook detek-
tive. Met « Chinatown » wilde hij 
een detektivefilm maken die te
gelijk kommercieel en artistiek 
is. Hoofdpersonage Is een privé-
detektive, Jake Gittes (Jack Ni
cholson), die in de jaren dertig 
werkt in Los Angeles. Ooit werk
te hij in de oosterse wijk van de 
stad, Chinatown, als politie-in-

spekteur. Hij probeerde er een 
vrouw te helpen waarvan hij 
hield, maar dreef haar tegen zijn 
wil in naar een noodlottige dood 
toe. Alleen het einde van de f i lm 
speelt zich werkelijk in China
town af. De titel slaat dan ook 
veeleer op een gemoedstoestand, 
op een mysterieuse sfeer, op de 
noodlottige dood waarnaar ook 
Mrs. Mulwray (Faye Dunaway), 
het vrouwelijk hoofdpersonage, 
fataal gedreven wordt. Voor Jake 
Gittes begint alles als één van 
de vele gevallen van overspel 
waarbij hij bewijsmateriaal voor 
een echtscheiding moet bezor
gen. Wanneer echter blijkt dat 
hij bij de neus werd genomen 
door een valse Mrs. Mulwray, 
gaat hij op eigen houtje op on
derzoek uit. En wanneer Mr. Mul
wray, kommissaris van waterwe
gen in Los Angeles, vermoord 
wordt, krijgt hij dit keer van de 
echte Mrs. Mulwray een onder
zoeksopdracht. Gittes komt stap 
na stap dichter bij de waarheid, 
maar de uiteindelijke waarheid 
is genuanceerder en gekompli-
ceerder dan hij aanvankelijk had 
gedacht. Dit geldt ook voor de 
kijker, die wellicht vooral aange
trokken werd door de detektive-

sfeer en het misdaad-suspense
genre waarin de fi lm duidelijk te 
rangschikken valt. « Chinatown » 
biedt echter veel meer dan dat. 
Het geheel is een netwerk van 
enerzijds een menselijk drama 
waarin het personage van de fa
tale, koel-mooie, mysterieuse 
vrouw centraal staat en ander
zijds een intrige van politieke en 
geldelijke machtsuitbuiting in de 
stad Los Angeles, een stad waarin 
anno 1937 de watervoorziening 
van vitaal belang was. Noah 
Cross, vader van Mrs. Mulwray, 
vertegenwoordigt in dit alles het 
kwaad ; hij is diegene die zich 
destijds aan zijn eigen dochter 
vergreep en een kind bij haar 
verwekte, en die zich nu ver
grijpt aan het land en het water 
van Los Angeles. Polanski zelf 
ziet in het incest-drama de echte 
oorzaak van de katastrofe in de 
eindsekwens. We zijn het er met 
hem over eens dat dit incest-
element onvoldoende uit de verf 
komt, maar vinden toch niet dat 
dit de fi lm erg schaadt. Een meer 
beklemtonen van de incest zou 
de fi lm weliswaar een sensatio
neler tintje gegeven hebben en 
dus het publiek sukses vergroot 
hebben. Het pleit enkel voor Po
lanski dat hij de handeling in de 
fi lm niet heeft willen onderge
schikt maken aan een sensatio
nele publiciteit rondom een prlvé-
schandaal. 
Het einde van de fi lm is wanho-

Jack Nicholson, John Huston en Roman Polanski in « Chinatown ». 

Zaterdag 11 januari - RTB 
THE MASTER OF BALLANTRAE (Le vagabond des mers) (1953) 
Avonturenfilm van William Keighley, die niet veel overlaat van het boek 
van Robert Stevenson. Met Errol Flynn. 

[\̂ aandag 13 januari - BRT 
DE BRUID DROEG ZWART (La mariée était en noir) (1967) 
Een paradoksale thriller van de subtiele filmer Franpois Truffaut, met 
Jeanne Moreau als wraakzuchtige bruid die op de moordenaars van 
haar bruidegom jaagt. Een opmerkelijke fi lm die een geslaagde satire 
bevat op de goedkope illuzies van rokkenjagers. 

Maandag 13 januari • RTB 
CHARLIE ET SES DEUX NENETTES (1973) 
Vorig jaar te Brussel zonder onderschriften vertoonde (en nu wellicht 
idem voor de RTB) fi lm van de jonge Franse kineast Joel Serie. Diskrete 
en fijnzinnige fi lm over de vriendschap tussen een ongehuwde markt-
kramer en twee bakvisjes. 

Donderdag 16 januari - RTB 
FROM HERE TO ETERNITY (1953) 
Soldatenfilm van Fred Zinneman. Gebaseerd op een bestseller werd 
de film zelf een kassukses die in '53 de grote Oscars kreeg. De fi lm 
is in feite een realistische studie van het soldatenmilieu (begin WO il) 
en is in de eerste plaats een loflied op de kameraadschap. Met Frank 
Sinatra, Burt Lancaster en Clift Montgomery. 

Vrijdag 17 januari - RTB 
LA PALOMA (1974) 
Melo-horror-opera, waarin de dood, als subliem wraakmiddel, op een 
spitsvondige en vervreemdende manier wordt herdacht. Film van de 
jonge Duitstalige kineast Daniel Schmid die hier als een meesterlijke 
marionettenspeler een totaal artificiële wereld konstrueert, zonder een 
greintje emotie maar met een konstante mis-en-scène van melo-drama-
tlsche gevoelens. Met Peter Kern als te onthouden akteur. 

pig, cynisch, tragisch, uitzicht
loos : het kwaad wordt niet ge
straft, alles wat Jake Gittes deed 
was xlus nutteloos en hij ziet 
voor de tweede maal hoe in Chi
natown een vrouw die hij lief
heeft een gewelddadige en zin
loze dood sterft Door dit einde 
had regisseur Polanski reeds vóór 
de opnamen van de fi lm begon
nen onenigheid met scenarist 
Robert Towne, die een positiever 
happy-end had voorzien. 
Het is kenmerkend voor Polanski 
dat hij zijn versie doordrukte. Po
lanski weet nl. steeds wat hij 
wil . Ook bij de akteurs drukt hij 
desnoods keihard zijn wil door, 
wat natuurlijk met de nodige 
spanningen en konflikten gepaard 
gaat. Zeker wanneer moet ge
werkt worden met een zo vlug 
beledigde (volgens Polanski zelf) 
aktrice als Faye Dunaway. Deze 
had wel helemaal dat onverklaar
bare, dat mysterieuse dat Polans
ki voor zijn film nodig had. Faye 
Dunaway levert hier uiteindelijk, 
ondanks alle konflikten, een top
prestatie af, evenals Jack Nichol
son in de rol van een erg mense
lijke Jake Gittes. Regisseur-ak-
teur John Huston is uiterst ge
loofwaardig in de rol van de 
slechterik Noah Cross. 
« Chinatown » is een grootse 
fi lm van Roman Polanski. Een 
werk dat zowel door cinefielen 
als door meer op ontspanning ge
richte bioskoopgangers kan ge
smaakt worden. 

Milde Dekeyser. | 

KLEINKUNST EN POPKOLDER 
lAAROVERZ ICHT 

Het lijkt momenteel alsof we terug naar de prille zestiger 
jaren evolueren. Teken aan de wand was ongetwijfeld de 
kommercieel in Vlaanderen meest suksesvolle Ivan Heylen, 
die zonder veel moeite met eerst zijn « Werkmens » en ach
teraf « De wilde boeredochter » de toplijsten haalde. De spon
tane eenvoud van zowel zijn teksten als de muziek kon het 
publiek echter niet terugvinden in het rockerig begeleidde 
« Mijn Pintje » dat in vergelijking bijna een flop werd. 

URBANUS VAN ANUS 

Wie op zondagmorgen afstemt op de gewestelijke zender om 
elf uur wordt onmiddellijk aangenaam verrast door de onge
kunstelde kolder van Vlaanderen's grote hoop ürbanus van 
Anus. Met de ruggesteun van het Brugse teater Merlijn voor 
wie hij op Parcifal een eerste elpee opnam en radioproducer 
Guido Cassiman is hij op enkele maanden tijd de meest 
gevraagde kleinkunstenaar geworden. Wat hij vertelt is raak, 
recht voor de raap en in zijn eenvoud lachwekkend, en ook 
zijn mime en zelfgeschreven moppen dragen ongetwijfeld bij 
tot zijn sukses. Zijn soms povere gitaarbegeleiding valt niet 
op en is van zeer ondergeschikt belang aan de kolder die hij 
brengt. In de lijn van grootmeester Jan de Wilde en de mo
menteel niet zo aktieve Lamp en Lazarus baant hij zich een 
hopelijk niet té kortstondige loopbaan. Na vorige week het 
prettige interview met Luk Safffloer omtrent diens nieuwe 
elpee is het zondag het kolderduel met Jan de Wilde himself. 
Kris de Bruyne, die op solotoer ging stelde vorig seizoen na 
een eerste en wat omstreden soloalbum zijn singel « Van 
toen ik twintig was » voor, begeleid door steengoede studio-
musici Mad Unity met ondermeer zijn broer pianist en aran-
geur Koen. Een plaat die hoopgevend klinkt en doet uitkijken 
naar zijn volgend werk. 

Folkartiesten Demsey en Dover gingen uit elkaar, maar terug 
in duo met pianist Demeyere veroveren Lester en Denwood 
nu op de kommerciële toer met eerst « Sing sing » en •< An
gelina » de hitplaatsen. 
In het dialekt is de meest originele opname wellicht de plaat 
van Bill Krakkebaas ofte Arman Hombroeckx « Statie blues » 
over het Leuvense nachtleven met op de achterkant « een 
mes hesp», en waarop beide nummers talentvol zijn gespeeld. 
Een minder goede distributie kon de plaat echter niet ver
der dan streekgebonden bekend maken. 
Pendulum viel uiteen na een « dernière » en een inder haast 
uitgebrachte singel, en de leden ervan" werken intus^eri dvukj^^^^j^ 
aan individuele platenopnamen. Uit de groep Split, geleid door 
Luk Guillaume ontstond de groep Demon die een niet on
aardige maar wat te experimentele muziek op de markt 
gooide. 

PEBBLES 

Sedert elf jaar zijn de Antwerpse Pebbles de onbetwiste lei
ders van onze inlandse Engelstalige muziek, en werden 
slechts twee seizoenen bedreigd door Sylveer van Holmen's 
Wallace Collection en hun wereldhit « Daydream ». Hun gro
te hit was in de lange platenloopbaan <• Seven horses in the 
sky », nummer dat ze muzikaal nooit meer konden evenarer\ 
Samen met « to the rising sun » gooide hun eerste firma 
het singeltje als kerstkado op de markt, en het heeft veel 
kans voor een tweede keer in de topdertig te belanden. In 
de kleinkunstrock is de singel •• Annelieze » wellicht de 
best geproduceerde plaat geworden en het betekent voor 
Luk (Guillaume) van Kessel een goede solopoging. 

JOHAN VERMINNEN 

Na twee goed onthaalde elpees en enkele singelflops waagde 
Johan dé grote gok met zijn •< Laat me nu toch niet alleen », 
die als Vlaamse produktie de belangrijkste is van het voor
bije jaar. Opvolger « Daar gaat ze » mist echter de originele 
sterkte en met spanning wordt op zijn volgende produktie 
gewacht. Inmiddels vertaalde hij zijn beste nummers en 
brengt een inmiddels onverhoopt suksesvol in het « Tour-de-
chant »-genre album uit. 
Ook van Vermandere, De Wilde en Zjef van Uytsel worden 
albums verwacht. Beloftevolle nieuwkomers zijn Luk de Smet 
uit St-Stevens-Woluwe, de gevoelvolle Anneke De Wilde uit 
Groot-Bijgaarden, en de Brusselaar Jef Eibers met sterk per
soonlijk engagement. 
Op de agenda voor volgende week drie premières ; woens
dag e.k. (15 jan.) ex-Louisetteleider Raymond van het Groene
woud met zijn nieuwe formatie « Bien servi » en vrijdag Luk 
Bral die zijn eerste elpee komt voorstellen plus een nieuwe 
show, beiden in de Brusselse Beurs. 
Eveneens vrijdag is voor de eerste maal in ons land op de 
campus van de VUB de ex-Cream drummer Ginger Baker met 
het duo Gurvitz, die muzikanten waren van de grote Buddy 
Miles voor deze solo ging. 

Serglus 
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DOSFELINSTITUUT 
1. KURSUS 

« VOORBEREIDING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1976 » 
Een voorbereidingskuursus op de gemeenteraadsverkiezingen, 
vooral direkt gericht op de praktijk. 
Het programma bevat drie delen : 

1. Belang van de gemeente, noodzaak van een goede Vlaams-
Nationale gemeentepolitiek, de fusieproblematiek ; 
2. De gemeenteraadsverkiezingen politiek voorbereiden (prak
tische voorbereiding van het programma); 
3. De propagandavoering ; 
4. De lijstvorming met haar menselijke problemen. 
Waar ? 
— ANTWERPEN : 20 januari en 3-17 februari 1975 (20 u. -
22u30) 
Plaatsen : 
20 januari : Vleminckhof, Marktplein 8, Wijnegem. 
3 februari : Trefpunt, Turnhoutsebaan 28, Deurne. 
17 februari : Tijl, Bredabaan 298, Merksem (gevraagd). 
Inschrijvingen : prov. verantw. B. Loete, St-Laureisstraat 89, 
2000 Antwerpen (37.61.08). 
— BRUGGE : 3-10-17-24 februari 1975 (20 u. - 22u30). 
Plaats : Zaal Breydelhof, J. Suveestraat 2, 8000 Brugge. 
Inschrijvingen : prov. verantw. P. Hoornaert, Oedelemsteen-
weg 57, 8340 Sijsele (050/33.75.17). 
— ST-NIKLAAS : 4-11-18-25 februari 1975 (20 u. - 22u30). 
Plaats : Zaal « De Spiegel », Stationsstraat, St-Niklaas (gevr.) 
Inschrijvingen : prov. verantw. H. Leyseele, Zwijnaardesteen
weg 689, 9000 Gent (091/22.76.64). 

— LEUVEN : 8-22- februari 1975 (9u30 - 17u30). 
Plaats : Gemeentelijke Jongensschool, Overstraat, Veltem-
Beisem. 
Inschrijvingen : prov. verantw. B. Hollaender, Steenweg op 
Brussel 51 A, 1850 Grimbergen (02/269.27.68). 
Voor de maaltijden 2 x 50 fr. storten op rekening nummer 
430-0835551-81 van het Dosfelinstituut te 1000 Brussel. 
— TURNHOUT : 21-28 februari en 7-14 maart 1975 (20 u -
22u30). 
Plaatsen : 21-28 februari : Kultureel Centrum, Turnhout. 
7-14 maart : Zaal Oude Post, Markt, Mol. 
(meer gegevens volgen) 

— VILVOORDE : 10-13-17-20 maart 1975 (20 u - 22uu30). 
(meer gegevens volgen) 
— GENT : 7-14-21-28 april 1975 (20 u - 22u30). 
Plaats : Zaal Tijl, St-Amandsberg ^ 
(meer gegevens volgen) 

— AALST : gepland voor april, 
(meer gegevens volgen) 

2. VORMINGSWEEKEND 
— DRONGEN : 15-16 februari 1975 
3e trainingsweekends voor basiswerkers. 
Plaats : Volkshogeschool De Sirkel, Dorpsplein 13, Drongen. 

3. KURSUS : 
« GOED BESTUREN » 
Problemen rond het goed besturen van afdelingen, samen
werking, kommunikaties, efficiënt werken, werken In groeps
verband... 
— DENDERMONDE : 3-10 maart 1975 (20 u - 22u30) 
Plaats : wordt nog medegedeeld 

4. KURSUS : 
« INSPRAAKAVOND OVER DE VOLKSUNIE » 
Een werk- en gespreksavond over struktuur, ideologie, wer
king, programma van de Volksunie. 
Plaats : Zaal Breydelhof, J. Suveestraat 2, Brugge — 13 jan. 
om 20 uur. 
Nadere gegevens en programtnafolders over bovengenoemde 
en andere Dl-vormingsaktiviteiten : Politiek Vormingsinsti
tuut Lodewijk Dosfel, Tribunestraat 14, 1000 Brussel - Tel. : 
(02)219.12.02 - J. Beke, kursusleider. 

MEDEGEDEELD 

SCAPINO TOURNEE DOOR BEL

GIË VAN 8 TOT EN MET 12 FE

BRUARI 1975. 

Dit jaar viert het bekende Scapi-
no-ballet uit Amsterdam zijn 30-
jarlg bestaan. Scapino is geen on
bekende in België, reeds eerder 
trad dit gezelcshap hier op. O.a. 
mogen wij u herinneren aan het 
enorme sukses gedurende Euro-
palia-Nederland in 1971. 
Scapino werd in 1945 door mevr. 
Hans Snoeck opgericht, met het 
doel van een zeer jeugdig publiek 
de expressie mogelijkheden van 
de beweging en de dans te leren 
kennen. Het Scapino-ballet is een 
waar feest voor de kinderen, 
door de zin van de beweging en 
de aanleg om gevoelens via be
weging kenbaar te maken. 
Tijdens de karnavalsweek organi
seert in het kader van het Neder
lands-Belgisch Kultureel Akkoord, 
de Vereniging Gezin en Volksop
leiding, kuïtuurdlenst van de Bond 
van Grote en Jonge Gezinnen 
i.s.m. het Kunst en Kultuurver-
bond een vijftal middagvoorstel
lingen. 

Kalender : 

8 februari : Stadsschouwburg 
Brugge, 15 u. 

9 februari : St-Bavo-lnstituut Gent 
15 u. 

10 februari Arenbergschouw-
burg Antwerpen, 15 u. 

11 februari : Kultureel Centrum 
Oudergem, 15 u. 

12 februari : Kultureel Centrum 
Hasselt, 14 u. 

Toegangsprijzen : 

100 fr., kinderen - 150 fr., ^vol
wassenen : leden BGJG : 50 fr., 
kinderen . 75 fr,, volwassenen. 

Het arr. Brussel-Halle-Vilvoorde voert een kampanje met Am-
nestie-affichen ! 
Arrondissementen, kantons en afdelingen uit gans het Vlaam
se 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 kan het ganse jaar door gebruikt worden en is 
bijzonder geschikt bij het voeren van uw amnestie-aktie. 
Maak uw bestelling en tevens uw betaling over aan het arr. 
sekretariaat, Kongresstr. 53, 100 Brussel. Tel. 02/217.92.18. 

BESTEL NU I I i 

Beter nog : Zo U te Brussel werkt, zoek ons eens op en neem 
ze terstond mee. Zo spaart u tijd en hebt u de zekerheid dat 
ze niet verloren gaan. De adm. sekr. is met dit doel te uwer 
beschikking elke werkdag van 17 u. 15 tot 21 u. alsook, de 
ganse zaterdag. 

AZAERT 
Brabantdam 142 GENT — Tel. 25.42.83 

DE MEEST COMPLETE ZAAK VOOR 
BETERE HERENKLEDING 

VERHURING CEREMONIEKLEDING 
MAATKLEDING 
CONFECTIE 
CHEMISERIE 

KOSTUUMS 
SPORTVESTEN 
BROEKEN 
MANTELS 
REGENMANTELS 
PULLS 
HEMDEN 

het funktioneel kombinatiemeubel in eigentijdse^ 
nuttig, estlietisclie vorm. 

OnzB 
studiedlmst 
lost 
uw 
woonproblNOi 
gratis op 

Tumhoutsebaaif 102-104 - BORGERHOUT - Tel. 36,40.86 
Begijnestraat 39^1 - ANTWERraN - Tel. 33.47.24 - Ter Heydelaan 55-57 - Î URNE - Tel. 24,25.23 

WERF NU 
EEN 
NIEUWE 
ABONNEE ! 

HET IS 
MEER 
DAN 
EEN PLICHT 

10%vr.V.U.Ieden 
KOSIUUMS - VESTONS - BROEKEN -PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
gl«enhouw«rsv»st, 52 Anhl(fp«n Td. 03.31.35.83^ 

en 

Vergunning nr 1185 Kat. A 

DOEN HEEL WAT VOOR HUN LEDEN ! 

Een deel van de kul turele manifestaties, die geregeld door de VTB ingericht 
worden, leunt u dagelijks via pers en radio vernemen. Onze zw/art-gele zebra
wagentjes van de VAB-pechverhelpingsdienst ziet u op alle wegen. 
Doch daarmee is de dienstverlening niet ten einde. Leden ontvangen om de 
twee weken een l i jv ig bondsblad met tal van interessante bijdragen over 
kul ture le en technische onderwerpen. Fiskale, juridische en technische raad
gevers staan voor alle autoproblemen t o t hun dienst. En beide verenigingen 
bezitten ook een reisafdeling, wier faam met meer hoeft gemaakt te worden. 
Een voorbeeld va.i wat de VTB-VAB hun leden aanbieden : 
VTB-GROEPSREIS N A A R CENTRAAL- INDIE en NEPAL 
Zaterdag, 1 t o l zondag, 23 februar i 1975 (23 d.) 
I e dag. Per vl iegtuig u i t Zaventem naar Frankfurt , vanwaar met een Jumbo 
van A I R - I N D I A naar Delhi . 
2e dag. Landing 's morgens, 's Namiddags bezoek aan Delhi . Hote l Claridge. 
3e dag. Per vl iegtuig naar Jaipoer en uitstap naar Amber. Hotel Clarks Amer. 
4e dag. Per vl iegtuig naar Oedaipoer. Hotel Lake Palace. 
5e dag. 's Morgens stadsbezoek. 's Namiddags per vl iegtuig naar Bombay. 
Hotel Taj Mahal . 
6e clag. Boottochtje naar het Ol i fantenei land en stadsbezoek. 
7e dag. Per vl iegtuig naar Aurangbad. Hote l Rama Internat ional , 's Namid
dags uitstapje naar de rotstempels te El lora. 
8e dag. Daguitstap naar de rotstempels te Ajanta. 
9e dag. Per vl iegtuig naar Madras. Hotel Connemara. 
10e dag. 's Morgens stadsbezoek. 's Namiddags uitstap naar Mahabal ipoeram. 

11e dag. Per vl iegtuig naar Calcutta. Hotel Hindustan Internat ional . 
12e dag. Per vl iegtuig naar Bhoebaneswar en per autocar naar Poeri . Hotel 
Rai lway, 's Namiddags bezoek aan de « w i t te » tempels. 
13e dag. Daguitstap naar de « zwarte » zonnetempel te Konarak. 
14e dag. 's Morgens bezoek aan de tempelstad Bhoedaneswar. Daarna per 
vl iegtuig naar Calcutta. Hotel Hindustan Internat ional . 
I S e dag. Per vl iegtuig naar Kathmandoe in Nepal. Hote l Ye l low Pagoda. 
's Namiddags stadsbezoek. 
16e dag. 's Morgens uitstap naar Patna ; 's namiddags naar Bhstgaon. 
17e dag. Vr i je dag. 
18e dag. Per vl iegtuig naar Benares. Hote l Clark, 's Namiddags eerste 
bezoek. 
19e dag. Verder bezoek, met boottocht je. 
Khajoeraho. Hotel Chandella. 
20e dag. Bezoek aan de tempels, 's Avonds per vl iegtuig naar Agra. Hote l 
Clarks Shiraz. 
21e dag. Uitstapje naar Fatehpoer S ikr i . 's Namiddags bezoek aan de Taj 
Mahal en Agra. 
22e dag. Per vl iegtuig naar Delhi en met A I R - l N D l A terug naar Europa. 
23e dag. Via Frankfur t terug naar Zaventem, waar aankomst 's middags. 
Reissom : 57 .240 f r . b i j verbl i j f in tweepersoonskamer. A l le eetmalen, 
bezoeken en uitstappen inbegrepen I 
Reisleider : heer Reimond Raes ( A n t w e r p e n ) . 
VERTREK VERZEKERD ! 

Namiddags per vl iegtuig naar 

VOOR ALLE INL ICHTINGEN EN EEN UITGEBREIDER REISPROGRAMMA, WENDT U TOT DE 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
ST.-JAKOBSMARKT 4 5 , - 2 0 0 0 A N T W E R P E N - Telefoon 031 -31 .76 .80 ( 2 0 l i jnen) 
Vergunning nr. n S S - K a t . A 

K A N T O R E N TE : AALST, BRUGGE, BRUSSEL, GENK, GENT, HASSELT, KORTRIJK, LEUVEN, MECHELEN, OOSTENDE, ROESELARE S T - N I K L A A S 
TURNHOUT en V ILVOORDE. 

Ook uw plaatseli jke VTB-vertegenwoordiger verstrekt u graag in l icht ingen. L I D M A A T S C H A P VEREIST. 
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Groepen en maatschappijen allerhande I ! I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Kan U op ieder ogenblik van de dag van het 
jaar middag- en avondmalen aanbieden 

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondag

avond in een gezellige sfeer. 
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal In groep : gezellig f i fn, goed en goed
koop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse 

goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit -
Krachtvleesschotel beter dan In Duitsland. 

LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/22.86.72 - 1500 zitpl. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 031/31.20.37 - mooiste zaal van 

de stad 
LEUVEN (Bierkelder) Oude Markt 11. Tel. 016/22.68.69 -

mooiste kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/21.87.89- mooiste van 

Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. T. 056/71.15.36 - 2.400 pi. 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 031/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 pi. T. 051/72.28.22 
DRONGEN Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 091/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/67.36.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/56.53.40 
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/43.20.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke . T. 059/30.20.86 
Wij zoeken dringend : als medewerl<ers : Ernstige familie» 
waarvan de man of de vrouw de l<eul<en kan leiden — Vast 
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale wet -

Liefst mensen van 't vak. 
Schriftelijk aanbieden bi j ; ABTS : TIensestwg 128, Korbeek-Lo 
SINT-PIETERS-LEEUW. Tel. 02/376.18.72. 

ALLE MONTUREN 
WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

•rkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon (031)36.86.62 

flflnB€UOL€n 
ZIEKENFONDS 

BRABANTIA 
Voor de Vlamingen in Brussel 

en Vlaams Brabant 

BRANDBESCHERMINC 
met aangepast materiaal van M n 

bedrijf met ervaring : 
pvba ALBAG 

Nlnoofse Steenweg 515 
1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel. (054)33.37.56 

Kwekerijen - Tuincentrum 
J.V.H. 

Oendermondsesteenweg 120 
9208 Schellebelle - T. 091/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
partikuliere verkoop 

— OPEN 'S ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE 

Tel. (053)662.19 
MAATWERK en zeer grote keus 
kleding « KLAAR OM DRAGEN » 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

Tel. (02)268.14.02 

ADVERTEERT 
IN «WIJ» 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (031)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 

• 
BIjhuizen : Cogels Osylel 73 

2600 Berchem-Antwerpan 
Tel. (031)36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gent 
Tel. (09)22.45.62 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Llmburg 
FEESTZALEN-SALONS 

DE LANDSKNECHT 
Aannemer van alle feesten. 

Ook verhuring van tafelgerief. 
Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 

(031/37.45.72-19.30.29) 

Schoonheidsinstituut - Parfumerie 

ESTHETICA 
Dambruggestr. 55 

2000 Antwerpen - Tel. 33.72.99 
Turnhoutsebaen 107 

2100 Deurne - Tel. 24.80.80 

KARAVANS 
Verkoop - verhuur . stalling 

KARAVANCENTRA ANTWERPEN 
tel. (031)21.98.15 

Frans Beirenslaan 278, BORSBEEK 

LIERSE VLOERHANDEL 
Lisperstraat 49 — LIER 

Tel. (051)80.14.71 
Specialiteit : 

\/AST TAPIJT — OPEN HAARDEN 

BOEKHANDEL TUL 
Leuvensestraat 58, 
1800 VILVOORDE 
TEL. (02)51.03.86 

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

lAl 
Vlamingen, 
vraag GRATIS 
advies voor uw 
hypotheek-leningen 
( Ie en 2e r.) 

•n uw bouwgrondkredieten 
aan de 

HVPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 

P.V.B.A. 
Lange Zoutttr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053)240.60 

* 
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversie

ringen - wastafels en watkussens - kinderkleding. 
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen -
ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en 

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerel. 

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

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuin-
schommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

EEN JUWEEL MET STANDING 
KIES JE BEST BIJ 

VERELST & DUCKAE 
JUWELIERS - HORLOGEMAKERS 
GEDIPL. EDELSTEENKUNDIGE 

LONGINES - PONTIAC - VERDAL 

MEIR 2 (HOEK WIEGSTRAAT) 
2000 ANTWERPEN - TEL.: 33 46 31 
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ANTWERPEN 
031/31.78.20 

CENT 
091/25.19.23 

GENK 
011/35.44.42 

LEUVEN 
016/23.37.35 
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GRONDEN 
OUD - EN NIEUWBOUW 

600 ARBEIDERS... 
1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
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BAYER - BRUGGE MAG WEER FLUOR LOZEN! 

Het bedrijf Bayer - Rickmann mag 
weer fritglazuren vervaardigen en zo
doende ook fluor lozen. De nieuwe 
uitbatingsvoorwaarden, opgelegd door 
de minister van Arbeid en Tewerkstel
ling Califice, komen erop neer dat 
Bayer - Brugge twintigmaal meer fluor 
mag lozen dan in Duitsland het geval 
is. Begrijpe wie kan I 
De fabriek van Bayer - Rickmann be-
vmdt zich in het Brugse haven- en 
industriegebied, ten noorden van de 
stadskern. Wegens de overheersende 
windrichting en de korte uitlaatpijpen, 
bleef de schade beperkt tot Kruisa-
beele, Sint-Jozef en Sint-Pieters. Ais 
straks een hoge fluorschouw wordt 
gebouwd, zal de oppervlakte van het 
bedreigde gebied meer dan verdub
belen. 
Inmiddels begon Bayer, via haar mach
tige public-relations, een fel opge
merkt tegenoffensief. Er verschenen 
grote en dure advertenties, zoals voor 
aspiriene, in plaatselijke weekbladen. 
Dit om de bedreigde bevolking te sus
sen, 
Bayer - Rickmann doet daarin een be
roep op de z.g. verontruste burgers 
om de direktie schriftelijk om uitleg 
te vragen. Vermits de bedrijfsleiders 
door publiciteitskampagnes de vrijheid 
nemen om de zaak openbaar te be
handelen, menen wij dat volgende vra
gen eveneens publiek, klaar en ondub
belzinnig moeten worden beantwoord. 

Heeft Bayer al eens bewezen dat de 
door zijn fabriek veroorzaakte fluor-
uitwasemingen onschadelijk zijn ? 
Waarom heeft Bayer bij gebrek aan 
kwaliteitsgrondstoffen zijn produktie 
uit eigen beweging, niet tijdelijk ge
stopt ? 

Waarom heeft Bayer door gebrek van 
mmderwaardige produkten de lucht 
meer dan normaal met fluor belast en 
zodoende de volksgezondheid in ge
vaar gebracht ? 

Waarom aanvaardt Bayer in Duitsland 
normen die twintigmaal strenger zijn 
dan in België ? 

Dat de direktie daarop eens een eer
lijk antwoord geve. Pas dan kan klaar
heid komen en opnieuw vertrouwen 
groeien tussen alle betrokken partijen. 
Verder vinden we niets in de reklame-
kampagne over de zwijgplicht, die op 
een handige wijze werd opgelegd aan 
de meerderheid van de getroffen boe
ren, die zwijggeld ontvingen onder het 
mom van schadevergoeding Het is al
leen maar te betreuren dat de land
bouwers op deze wijze hun solidariteit 
laten verbreken. Hoe zwaar weegt hier 
de verantwoordelijkheid van de orga
nisaties, die werden opgericht om de 
belangen van de boeren te verdedi
gen ? 

SCHERPE REAKTIE 

De Brugse aktiegroep « Leefmilieu tus
sen Haven en Polder » is verontwaar
digd, omdat de minister van Arbeid en 
Tewerkstelling Califice, aan het be
drijf Bayer - Rickmann de toelating 
gaf om de produktie te hervatten en 
bijgevolg ook om het leefmilieu ver
der te vergiftigen. 
Het volstaat blijkbaar niet dat er 
koeien sterven, eerst moeten nog 
mensen door fluorvergiftiging om het 
leven komen, aldus het komitee. 
Verder werd de bevolking gewaar
schuwd voor de gevolgen van fluor
vergiftiging : o.m. krampen in de kui
ten, de slokdarm en de darmen ; pij
nen in de gewrichten en in de wervel
kolom ; beendermisvormingen e.d. Bij 
kinderen : aantasting van het tandgla
zuur, wat zich uit in een kenmerkend 
misvormd fluorgebit. 
Door de bouw van een tachtig meter 
hoge fluorschouw zullen ook Kool

kerke, Dudzeie en het Brugse stads
centrum worden vergiftigd, al dan niet 
op korte termijn. Alleen grazen er in 
de stad geen koeien, zodat de bevol-
kmg daar niet tijdig zal worden ge
waarschuwd, meent de aktiegroep. De 
Bestendige Deputatie van West-Vlaan 
deren heeft in dit opzicht een zware 
verantwoordelijkheid. 
Hef sekretariaat van de v.z.w. « Leef
milieu tussen Haven en Polder » is 
gevestigd Dudzeelsesteenweg, 610 te 
8000 Brugge. 
Ook andere organisaties hebben 
scherp geprotesteerd. 
Zo reageert de plaatselijke afdeling 
van de Katholieke Werklieden-Bond op 
de dure en misleidende publiciteits-
kampagne van Bayer - Rickmann te 
Brugge. Volgens de KWB werden wel 
degelijk ziekteverschijnselen vastge
steld niet alleen bij planten en dieren, 
maar ook bij de bevolking. Verder 
blijft het bij voorzichtige, niets zeg
gende waarschuwingen en weet nie
mand wat er moet gebeuren met de 
melk, het vlees en de groenten uit de 
streek. Bovendien is het onaanvaard
baar dat Bayer-Brugge nog 3 kilogram 
fluor per uur mag uitbraken, terwijl 
hetzelfde bedrijf in Duitsland slechts 
150 gram per uur mag lozen. 
De mogelijke gevolgen voor de nabije 
toekomst zijn beangstigend, zonder 
meer. Ook de gerechterlijke diensten, 
die het onderzoek voortzetten, moeten 
zich bewust zijn van hun zware ver
antwoordelijkheid. 

BAYER NIET EERSTE 
FLUORSPUWENDE FABRIEK 

In Juli 1969 kwam een ander bedrijf in 
de aktualiteit, met name de NV Zuld-
Chemie te Sas van Gent. Uiterst g i f 
tige fluorverbindingen stegen toen uit 
de fabriekschouwen, om binnen een 

straal van enkele kilometer rond het 
bedrijf neer te slaan op weilanden en 
akkers. In een tijd van zes weken 
takelde een gezonde koe af tot een 
wrak, door van het besmette gras te 
eten -
De dieren konden met moeite eten en 
drinken, omdat hun tanden waren aan
getast. Ze liepen moeilijk, omdat hun 
beendergestel zich niet meer normaal 
ontwikkelde, door de fluorvergiftiging. 
De melkgift en de vleesproduktie liep 
terug. 
De NV Zuid-Chemie. de duidelijke 
aanwijsbare schuldige, betaalde. Dit 
bedrijf nam zelfs veestapels over van 
Zeeuws-Vlaamse boeren. Later inves
teerde het in een zuiveringsinstalla
tie, die het uitstoten van het giftige 
fluor binnen perken moest houden. 
Vijf jaar later herhaalt zich te Brugge 
deze onverkwikkelijke toestand. Heeft 
een vermaard bedrijf als Bayer dan 
niets geleerd uit het verleden ? En de 
overheid ? Is het niet wraakroepend 
dat een burgemeeester een beroep 
moet doen op een wet uit de vorige 
eeuw ? Waar blijven de uitvoerings
besluiten op de wet tegen de lucht
verontreiniging ? Want, in dit land 
zijn er nog tientallen fabrieken die 
fluor de lucht insturen . en nog vele 
andere eveneens schadelijke stoffen. 
Veel is er op praktisch vlak niet ver
anderd in die voorbije vijf jaar. Wan
neer wordt het anders ? 
Laten we vooral de fout niet begaan 
om ons door het motief tewerkstel
ling te laten meeslepen en toegevin
gen doen. We zijn ook bekommerd om 
de werkgelegenheid. Bayer kan in 
Duitsland werken beneden de lozing 
van 150 gram fluor per uur. Waarom 
zou dat te Brugge niet kunnen ? Dan 
zijn én de tewerkstelling én het ge
zond leefmilieu gewaarborgd. 

Dirk Buyes. 
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