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Het boek « Twintig jaar Volksunie » door mr. Frans Van der 
Eist, is zopas verschenen. Belangstellenden kunnen het 
bestellen door storting van 400 fr. op prk 000-0147697-63 van 
de Volksunie v.z.w , Voldersstraat, 71, 1000 Brussel. Vermeld 
op de strook : boek 20 jaar VU. 

WIJ ZIJN JARIG 
Nee, waarde lezer, lieve lezeres, het is heus geen vergissing 
van de postbode. Hij heeft je vandaag geen twee « Wij »s 
maar wel degelijk een dubbele « Wij » toegestopt. 
Dit is een extraatje voor u vanwege de redaktie, die vandaag 
— en in de geest mèt u allen — het glas heft op het twin
tigjarig bestaan van ons bescheiden (maar strijdvaardig) 
Vlaams-nationaal opinieweekblad. 
Ons blad is steeds zeer nauw verbonden geweest met hel 
wel en het wee van de Vlaams-nationale partij, en het heeft 
de aktieve Vlaamse strijd in de voorbije twintig jaar Intens 
meebeleefd. 
Daarom hebben wij gedacht er goed aan te doen in bijge
voegde extra-editie even terug te blikken op de ontwikkeling 
van de Volksunie in de voorbije twintig jaar en op de ups en 
downs van de hele aktieve Vlaamse beweging in die jaren. 
Wij zijn ervan overtuigd dat onze fotoreportage — uiteraard 
té beperkt en dus onvolledig — bij menig lezer levendige 
herinneringen zal oproepen. 
Uit het pas gepubliceerde boek van Frans Van der Eist (zie 
hierboven) hebben wij ook een knappe beschrijving overge
nomen van het Vlaanderen van de na-oorlogse jaren. Je kan 
de ontstaansgeschiedenis van een partij als de Volksunie in 
feite niet helemaal begrijpen als je die grondgegevens niet 
kent. Een vraaggesprek met het onvermoeibare Haspen-
gouwse trekpaard Wim Jorissen over de pioniersjaren rondt 
het tekstgedeelte in de extra-editie af. Daarmee hebben wij 
meteen ook, als huidige redaktie van « Wij », een eresaluut 
willen brengen aan deze twee grondleggers van de VU en 
van ons blad (dat zij de eerste jaren op hun eentje vol
schreven...). 
Wij wensen al onze lezers veel lees- en kijkgenot, en belo
ven hen met de hand op het hart bij het begin van deze 21e 
jaargang, hard ons best te doen opdat onze dierbare « Wij » 
weldra met ere de volwassenheid moge bereiken. Prosit / 

de redaktie 

RECERINCSMILJOENEN VOOR DE DAGBLADEN 

DIT IS DISKRININATIE! 
Voor ons ligt de tekst van het 
koninklijk besluit tot uitvoering 
van de wet van 27 december 1974 
« tot behoud van de verscheiden
heid in de opinie-dagbladpers ». 
Zoals men weet heeft de regering 
Tindemans die wet onlangs laten 
stemmen om de socialistische 
dagbladpers een redplank toe te 
schuiven. 
Men heeft voor 1973 en 1974 in 
totaal 300 miljoen uitgetrokken 
voor steun aan de dagbladen. Vijf
tien miljoen daarvan werd hen 
reeds toegeschoven (alsook aan 
sommige weekbladen) in de 
vorm van reklame nl. de Merca-
tor-kampanje. 
Van de resterende 285 miljoen 
krijgt het enige Duitstalige dag
blad « Grenz Echo », er 11 en de 
rest wordt 50-50 verdeeld tussen 
de Nederlandstalige en Fransta
lige dagbladen. Zo komt het dat 
alle Vlaamse dagbladen, op de Fi-
nancieel-Ekonomische Tijd na die 
met een dikke 6 miljoen vrede 
moet nemen, elk ruim 18,5 ntll-
joen zullen ontvangen voor 1973 

en 1974. De Franstalige kranten 
krijgen gemiddeld iets minder 
omdat zij met een groter aantal 
zijn. Daar zijn « opinie-dagbla
den » (!1!) bij zoals «Les Sports», 
dat ook nog ruim 4 miljoen krijgt. 
Ook de kommunisten — met hun 
recent wederopgericht dagblad 
« Le Drapeau Rouge » — pikken 
voor 1974 eveneens een graanti 
van meer dan 7,5 miljoen mee uit 
ons aller staatsruif. 
Het weze hen allen van harte ge
gund, en de meesten zullen die 
bedragen ook wel goed kunnen 
gebruiken. Maar het neemt niet 
weg dat dit een rot-wet is, dat in 
de verdeling van die staatsmil-
joenen geen lijn te trekken is ten
zij de lijn van de willekeur, dat 
er alleszins aan grove diskrimi-
natie wordt gedaan en dat het 
opinie-etiket boven deze wet een 
makabere grap is. 
Onder de dagbladen zijn er die 
met de beste wil van de wereld 
niet als « opiniepers » kunnen 
beschouwd worden, maar toch 
krijgen ook zij de miljoenen — 

evenals sommige heel welvaren
de dagbladen — terwijl echte 
opiniebladen geen rooie duit als 
hulp ontvangen. Alle weekbladen 
zijn immers uitgesloten, maar 
langs een omweggetje bezorgde 
de regering aan sommige week
bladen via de Mercator-kampanje 
toch alvast een deeltje van de 
koek. 
Hoeft het nog gezegd dat een 
opinieweekblad als « Wij » ner
gens moet op rekenen, tenzij op 
steeds stijgende kosten van post
en telefoontarieven. Om maar 
die te noemen. Wij zullen ons 
zelf heus wel redden, maar het 
belet ons toch niet zeer scherp 
de zoveelste diskriminatie aan de 
kaak te stellen tegenover de 
Vlaams-nationale opinie. Na de 
poging tot wurging van onze 
streekpers, nu weer dit. En we 
kunnen het echt niet smaken dat 
men deze 300 miljoen willekeu' 
rig uitgedeelde miljoenen nog cy
nisch « hulp aan de OPINIEpers » 
durft te noemen. 

Paul Martens 

ONVERDRAAGZAAM 

Het is eigenaardig, maar het zijn 
vaak vertegenwoordigers van de 
kristelijke volkspartij (CVP) die 
zich het meest onverdraagzaam 
opstellen tegen mensen van de 
Volksunie. 
Neem nu weer dat incident te St-
IVIartens-Voeren. Daar werd enige 
tijd geleden een kultureel cen
trum geopend dat een echte thuis
haven zou moeten zijn voor de 
veelgeplaagde bevolking van de 
Voerstreek VU-volksvert. Evrard 
Raskin, die geregeld zitdagen 
voor sociaal dienstbetoon in de 
Voerstreek belegt, wilde nu graag 
van deze nieuwe akkomodatie ge
bruik maken, waarom niet. Hij 
vroeg en verkreeg daarvoor de 
toelating van de beheerraad van 
het Centrum. Maar een CVP-er be-
kloeg zich daarvoor bij de minis
ter, en toen de h. Raskin daar 
zijn eerste zitdag wilde houden 
werd hem — op last van het mi
nisterie van Nederlandse Kuituur 
— de toegang tot het Centrum 
ontzegd. De VU-volksvertegen-
woordiger ontving de mensen die 
hem wilden spreken dan maar in 
zijn wagen... 
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WAARHEEN OOSTKANTONS ? 

Met belangstelling — en instem
ming — las ik het artikel van dhr 
Janssegers over de Oostkantons 
(« Wij > dd. 4 januari j l . ] . We zou
den inderdaad moeten verhinde
ren, dat deze kantons bij Wallo
nië ingelijfd worden. Als we ech
ter konsekwent willen zijn, zou
den we feitelijk moeten ijveren 
voor de afstand van de duitsta-
lige gewesten aan de Bondsrepu
bliek, zoals het logisch is en 
rechtvaardig in het Europa der 
Volkeren dat we toch nastreven 
Juist in de federalisering van wat 
eens de Verenigde Staten van 
Europa moet worden, is het evi
dent dat de Belgicistische erfenis 
van 1919 terug gevoegd wordt bij 
zijn natuurlijk Europees gewest 
of Deelstaat. 
Het is verwonderlijk, dat deze 
visie tot nog toe — bij mijn we
ten — niet door de VU of de 
Partei der deutschsprachigen Bel
gier (PDB) niet naar voor werd 
gebracht. 

P.B., Brugge. 

DANK 

Langs deze weg, wil ik U, alsook 
vanwege mijn ouders, allen van 
harte danken voor de vele brie
ven en kaarten die ik tijdens 
mijn verblijf in de kliniek te 
Herent mocht ontvangen. 
Tevens wensen wij U en uw fa
milie een heilvol 1975 I 
Met Vlaamse groeten. 

Inge De Clercq, Ekeren. 

DIEFSTAL 

Eerste-minister Tindemans heeft 
bij de verkiezing plechtig beloofd, 
dat het anders ging worden. Van
daar dan ook de bijnaam « Leo 
Andersen ». Daar leveren de poli
tieke vakbonden nu ook de be
wijzen van, bij het opstellen van 
het nieuw akkoord 1975. Van dit 
akkoord zijn de grote gezinnen 
dan ook het slachtoffer gewor

den. Met verstomming hebben 
wij vernomen dat het ACV alsook 
het ABVV, dertien weken zwan
gerschap van de werkende vrouw 
zonder loonverlies zullen beta
len, en dit van de reserves uit 
de kas van het kindergeld. Hoe 
dikwijls is er ons van alle zijden 
beloofd dat dit geld nooit mis
bruikt zou worden, dan enkel 
voor wat het bestemd is. 
« Luister naar mijn woorden, doch 
kijk niet naar mijn daden ! > 
Waarom de rest niet gebruiken 
als bijdrage voor de dertig mil
jard, bestemd voor de Mirages 
van dhr Vanden Boeynants ? Van 
de zoveelste regeringsbelofte : 
de thuiswerkende vrouw een toe
lage en een klein pensioen, komi 
er niets terecht. We zijn er dan 
ook de CVP, ACW en minister 
De Paepe van harte dankbaar 
voor I Aan onze bondsvoorzitter, 
gewezen minister Van Mechelen, 
eisen wi j , dat hij zich met ons 
en met alle macht in de weeg
schaal zal werpen om dit te ver
hinderen. 

A.D.R., Merelbeke. 

IN VLAANDEREN VLAAMS 

Het probleem van de niet-neder-
landstalige aanduidingen in het 
Vlaams landsgedeelte waarover 
lezer AV, Vilvoorde in • Wij » dd. 
28-12-74 het heeft, is inderdaad 
een oud zeer in de Vlaamse Be
weging. 
Het verheugde mij dan ook in dit 
verband in « Het Volk » te lezen 
dat de VU in de provincieraad 
van West-Vlaanderen een voorstel 
had ingediend om een provinciale 
belasting te heffen op de niet-
nederlandstallge opschriften en 
uithangborden. In ditzelfde artikel 
stond ook te lezen dat het NMCV-
Oostende deze belasting katego-
rlsch verwierp omdat 80% van de 
uithangborden voor bewuste be
lasting vatbaar waren en in toe
ristische streken, zoals de kust, 
zelfs 90 %. Bepaalde bedrijven 
zijn volgens deze middenstands
kringen verplicht hun naam in een 
andere taal te houden dan het 
Nederlands, omwille van de inter
nationale relaties, waar andere 
bedrijven die naam hebben ge
ërfd en onder die naam burger
recht en bekendheid hebben ver
worven. 

De cijfers van het NMCV bewij
zen de omvang van die voor Vlaan
deren nare toestand. Op de an
dere argumenten antwoorden wij 
dat in de strijd om Leuven-Vlaams 
men ook het argument inriep dat 
de universiteit hierdoor haar in
ternationale uitstraling ging ver

liezen (en dat is niet gebeurd !] 
en bijvoorbeeld in de sportwereld 
met een Franse benaming : La 
Gantoise, Malinois, enz. ook op 
een Vlaamse benaming zijn over
geschakeld. Na een tijdje vindt de 
nieuwe Nederlandse benaming bij 
het groot publiek vlug ingang. 
De kern van de vraag is of de 
Vlamingen deze komische, maar 
toch vernederende toestand kun
nen blijven gedogen, welke rede
nen men hiervoor ook moge aan
halen. Stellen zij zich niet be
lachelijk aan wanneer zij ijveren 
voor een tweetalig uitzicht van 
Brussel, terwijl zij in eigen ge
bied de zotte uitingen van een 
voorbijgestreefd franskiljonisme 
niet opruimen ? De stimulerende 
middelen in dit verband, namelijk 
het toekennen van stedelijke en 
provinciale premies voor hen die 
niet-nederlandstal ige uithangbor
den door nederlandstalige ver
vingen, hebben maar een pover 
resultaat gekend. De verschillen^ 
de oproepen van diverse Vlaamse 
instanties evenmin. De Nederland
se Kultuurraad is niet bevoegd 
in deze materie in te grijpen. 
Wat blijft er dan nog over dan 
naar meer kordate middelen te 
zoeken ook al zou dat enkele mid
denstanders mishagen ? Men kan 
de voorgestelde belasting als een 
dwangmaatregel bestempelen, 

doch in het zo demokratische 
Zwitserland wordt in het Italiaan
se kanton Tessino ook een der
gelijke belasting geïnd voor niet-
Itallaanse reklame-aanduidingen. 
De Vlaamse bedrijven, hotels, res
taurants, cafés en noem maar op, 
zullen beslist niet door de knieën 
gaan omdat ze van een niet-ne-
derlandstalige benaming naar een 
nederlandstalige overstappen. Wel 
zouden ze zich hierdoor, ook ui
terlijk, volledig integreren in de 
gemeenschap waarin ze geves
tigd zijn. De enkele moeilijkheden 
die de overschakeling kunnen ver
oorzaken, wegen niet op tegen 
het resultaat dat wij hierdoor een 
flinke stap dichter zouden komen 
bij de normallzering van achter
haalde taaitoestanden in Vlaan
deren. En vergeten wij niet, hoe 
nederlandstaliger V l a a n d e r e n 
wordt, des te tweetaliger zal Brus
sel worden. 

G.G., Brussel 

MEER DAN EEN TAALKWESTIE 

De voorbije maanden is het Taal-
aktiekomitee herhaaldelijk in het 
nieuws gekomen door de beto
gingen. 
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en zondag 2 
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in kultureel 

centrum 
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Het is nu zeker dat TAK zijn ak-
tles zal verder zetten (9 fe
bruari). 
Ook na 9 februari zal men verder 
doen, tot wanneer in Schaarbeek 
doeltreffende maatregelen zullen 
getroffen worden om de rechten 
van de Vlamingen veilig te stel
len. Nols zelf zal die maatregelen 
nooit nemen ; de regering zou 
het moeten doen, maar helaas 
daar schijnt men de moed niet 
te hebben op te treden tegen een 
diktator als Roger Nols. Deze 
laatste heeft nochtans meer dan 
normaal aangetoond zijn funktie 
van burgemeester niet waardig te 
zijn. 
Men kan nu menen, dat het in 
Schaarbeek slechts gaat om een 
futuliteit ; om een gewone taal
kwestie, waaraan men best niet 
te veel ti jd verliest. Niets is min
der waar I Het gaat daar niet zo
maar om een taalkwestie ; het 
gaat daar vooral om een sociale 
wantoestand, waarvan alleen de 
Vlamingen het slachtoffer zijn I 
Nols zegt in het openbaar, tot in 
het parlement toe, dat hij wei
gert enige verandering te bren
gen in de onwettelijke en onaan
vaardbare toestand te Schaar 
beek. Mocht een Vlaams burge
meester hetzelfde doen, dan wa-
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ZOCKCKJCS 
Zoeken passende betrekking : 
Dr. jur. met ervaring. 
Bouwk. ir. elektrotechn. werktuig
kundige. 
Jonge dame (19 j.), 3 j . handel -f 
2 j . sekretariaat talen. 
Jonge dame (20 j .) , diploma han-
delshumanlora. 
Jonge man (25 j .) , technisch inge
nieur elktro-mechanika. 
Dame (23 j.), tipiste, ervaring in 
het buitenland, Ned., Eng., Fr., 
zoekt betrekking als tipiste of als 
sekretaresse. 
Vader van 6 kinderen zoekt werk 
als arbeider, bij voorkeur bij aan
nemer : Antwerpen of Antwerp
se Kempen. 
Jonge man (24 j.}, diploma A3 
schrijnwerkerij + hogere middel
bare avondschool. 
Gehandikapte, doch goed chauf
feur, ook ervaring sekretarlaats-
werk (35 j . ] . 
Jonge dame (19 j.), hoger middel
baar onderwijs, tipiste. 

Jonge dame (22 j.) : diploma A l , 
onthaal en public relations. 
Dame, diploma A6-A1D handel, 
zoekt part-time betrekking. 
Bediende (40 j . ) , ruime ervaring 
met fakturatie en als transport
agent. 
Jonge dame (21 j.) zoekt werk als 
kinderverzorgster. 
Medisch assistent met ervaring 
(35 j.) zoekt betrekking bij huis
arts, specialist of in een kliniek. 
Hoofdboekhouder met ruime er
varing (50 j .) . 
Jonge dame (23 j .) , diploma pu
blic relation A l . 
Jonge man (18 j .) , beëindigde 2e 
ekonomische. 
Licht gehandikapte (42 j .) , zoekt 
licht onderhoudwerk. 
Lic. ekonomische en financiële 
wetenschappen (40 j .) . 
Jonge dame, diploma A6A3 (22 j.). 
Lic. politieke en sociale weten
schappen. In orde met militaire 
dienst. 
Burgerlijk ingenieur (elektrotech-
nlek-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 

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 hulshoudster, op 
kasteel Botelaerhof, te Deurne bij 
Antwerpen, tel. 031/21.33.29. R 4 

Dr in de rechten met ervaring 
zoekt betrekking in priveebedrijf. 
Bouwkundig ingenieur elektro-
techniek-werktuigkunde zoekt 
passende betrekking. R 9 

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-Tieit, hetzij schriftelijk 
Statlonsstr. 91, hetzij telefonisch 
051/40.23.11. R 7 

Plaatsaanbieding voor een dlrek-
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-Denijs-Westrem, 
tel. 091/22.64.23. R 8 

re hij al lang uit zijn funktie ont
zet I 
Wat in Schaarbeek gebeurt, 
grenst gewoon aan het ongeloof
lijke. Vlaamse kinderen worden, 
op weg naar school door FDF-
ploegjes aangevallen ; Vlamingen 
worden 's avonds bij hun thuis
komst van het werk gekonfron-
teerd met gebroken ruiten ; ban
den van wagens van Vlamingen 
worden doorkerfd, enz... De lo-
kettentoestand kent iedereen ; 
in het KOO-ziekenhuis van de 
Nolsgemeente is slechts één ne-
derlandstalig geneesheer maar 
vele franstalige dokters die hun 
Vlaamse patiënten niet verstaan ; 
vaak gebeurt het dat Vlaamse 
zieken gewoonweg aan hun lot 
worden overgelaten. Wanneer te
gen dit alles klacht wordt inge
diend, blijft deze zonder gevolg. 
De Vlamingen worden in Schaar
beek sociaal afgemaakt I Schaar
beek is het meest schrijnende 
voorbeeld in de hele lijst anti-
Vlaamse gemeenten rondom Brus
sel, daarom heeft TAK deze ge
meente ook als prototype uitge
kozen voor haar akties. Tot Nols 
kapituleert ! 

W.S., Molenstede. 

BACHTEN DE KUPE 

Het ziet er dus naar uit dat wij 
hier In Westende een burgemees
ter hebben die zijn voeten mag 
vegen aan de reglementen. 
Ik ben zelf ter plaatse gaan kij
ken, want Ik kon het niet gelo
ven. Wij hebben n.l. hier ter 
plaatse zelf een stortplaats waar 
we zeker nog tien jaar ongestoord 
kunnen storten. Waarom dan zo 
ver rijden met de afval en er nog 
100.000 fr. tegen aan gooien ? 
Onze gemeente is zeker veel te 
rijk ? Of denkt onze burgemees
ter dat de mensen van Pervyse 
beter geschikt zijn dat wij zelf 
om naar onze afvalstank te rui
ken en al de schadelijke gevol
gen van een stortplaats te dra
gen ? 
Zou hij niet beter zijn lange arm 
gebruiken om er voor te zorgen 
dat de gemeenten in de omtrek 
samen een verbrandingsoven voor 
huisafval zouden oprichten, zodat 
we niemand meer moeten pesten 
en verpesten ? En wat meer is, 
de kompost, die aldus verkregen 
wordt, zouden boeren en tuin
ders van ons gewest zeer goed 
kunnen gebruiken. 

D.W., Westende. 
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Diu; 
MET SPECIALE 
TOELATING VAN 
PREMIER TINDEMANS... 
Iedereen herinnert zich nog de 
recente stunt van de rel<lamejon-
gens die Leo Tindemans' imago 
moeten verzorgen de spaar
ideetjes die iedereen hem per 
brief mocht toesturen. 
Wim Jorissen heeft de eerste-
minister onlangs in het parlement 
een spaarideetje aan de hand ge
daan, waar Leo de Voorlopige 
eerder groen van lachte. De VU-
senator vroeg hoe het stond met 
het aantal (goed betaalde) kabi
netsleden in dienst van zijn acht
bare ministers en staatssekreta-
rissen, en of hun aantal het toe
gelaten maksimum soms niet 
overschreed. De eerste-minister 
vond dit een erg vervelende 
vraag en liet het Jorissen ook 
duidelijk merken. Deze is nu be
zig aan elke excellentie afzonder
lijk te vragen hoeveel personeel 
hij in zijn ministeriële hofhouding 
heeft, en met hoeveel hij het toe
gelaten aantal in deze besparings
tijd heeft overschreden. Uit de 
reeds binnengekomen antv\/oorden 
blijkt dat er heel wat overtallig 
personeel in de kabinetten huist, 
maar meestal gebeurde de over

schrijding van het maksimum-
aantal « met de speciale toela
ting van de eerste-minister ». 
Niet te verwonderen dat Tinde
mans wat grof werd toen Joris
sen hem daarover ondervroeg. Hij 
vraagt aan het land streng te be
sparen, maar zijn ministers geeft 
hij de toelating nog wat extra
uitgaven te doen . 

WAAR HALEN ZE 
DIE MILJOENEN ? 
Toen de St. Antoniusverering van 
ex-minister Van Mechelen vorige 
week in de pers aandacht kreeg, 
herinnerden wij ons plots hoe «de 
juiste man voor de Kempen » 
enkele jaren geleden door Colum
bia Advertising een persoonlijke 
verkiezingskampanje liet ontwer
pen die toen ruim 1 miljoen frank 
werd begroot. Elk politicus heefi 
daartoe natuurlijk het volste 
recht, maar het neemt niet weg 
dat heel wat burgers, bij het zien 
van dergelijke barnum - verkie
zingskampanjes zich terecht de 
vraag stellen : waar halen die 
knapen al dat geld om aan ver
kiezingspapier en aan prullen al
lerhande te vergooien ? Zou het 
soms kunnen dat zij heel wat 
toegestopt krijgen van aanne
mers en leveranciers, die tevre
den zijn over het door de acht
bare minister gevoerde beleid ? 
Het zal de aandachtige waarne
mer de jongste jaren bijvoorbeeld 

niet ontgaan zijn dat vooral ge
wezen ministers van Ekonomische 
Zaken en Streekekonomie sterk 
blijken in het voeren van uitge
breide persoonlijke kampanjes. 
Van sommige notoire « affairis-
ten » die in bijna elke regering 
aanwezig zijn, waren wij dit al 
langer gewoon. 
Zou het niet nuttig zijn dat het 
parlement eens een aardig stukje 
wettekst zou breien dat politici 
die met miljoenen kunnen gooien 
om hun welgeschapenheid aan 
de massa te verkopen, ertoe ver
plicht officieel mee te delen hoe
veel precies dat spelletje hen 
heeft gekost en waar zij daarvoor 
de nodige steentjes en strootjes 
hebben gehaald ? 

HET WORDT SPANNEND ! 
Voor donderdag a.s. staat het 
wetsvoorstel-Jorissen tot split
sing van het kiesarrondissement 
Brussel en dit tot afschaffing van 
de faciliteiten in de Vlaamse 
randgemeenten van Brussel, op 
de agenda van de afdeling Bin
nenlandse Zaken van de Senaat. 
Automatisch zal er nadien in 
openbare Senaatszitting over ge
stemd moeten worden (diezelfde 
donderdag al, of ten laatste de 
donderdag nadien). 
Dat kan spannend worden. Wij 
zijn erg benieuwd om te zien hoe 
de Halle-betogers uit CVP, BSP 
en PVV dan zullen stemmen. 

aBsI^ 

Geen amnestie ! 

DE « MAN VAN HET JAAR » 
SPEELT VOOR PILATUS 
De CVP doet zeer vaak het tegenovergestelde van wat ze zegt en ba 
looft. De CVP laat een aantal van haar parlementsleden te Halle beto 
gen voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel, maar in de 
parlementskommissie, waar de VU een wetsvoorstel in die zin ter 
stemming brengt stemmen de « Vlaamse CVP-betogers » tegen ! Het 
zelfde spelletje spelen ze met amnestie : met de mond pleiten som
mige CVP-ers voor amnestie, maar als het op stemmen aankomt ont
houden ze zich of stemmen zelfs tegen... 
Van deze beschamende klerikale gedragslijn, gesteund op het « luister 
naar mijn woorden, zie niet naar mijn daden » gaf premier Tindemans 
dezer dagen in de Kamer weer een staaltje ten beste, dat de briljantste 
jezüiet zou hebben doen blozen. 
VU-kamerlid Joos SOMERS interpelleerde de premier over « het uit
blijven na dertig jaar van een aantal maatregelen, die de a-sociale ge
volgen van de repressie en de epuratie zouden kunnen wegnemen ». 
Joos Somers gaf eerst een levendige beschrijving van het verloop van 
repressie en epuratie, die zowel grondwettelijk als anti-Vlaams was, 
op een verwerpelijke retro-aktieve « wetgeving » steunde en de rech
ten van de verdediging brutaal miskende De militaire uitzonderings
rechtbanken, totaal vreemd ean onze rechtsgeplogenheden, deelden 
kwistig doodvonnissen, levenslange hechtenis, astronomische boeten 
en schadeloosstellingen uit (3000 doodvonnissen, 2000 levenslang, 117 
terechtstellingen, 400 000 dossiers, 123 693 onderzoeken waarvan 
slechts een vierde tot vervolgingen leidde) De repressie was tevens 
gebaseerd op onderlinge haat en persoonlijke afrekeningen. 
Dertig jaar na de feiten is een verzoenende stap zeker niet te vroeg. 
Joos Somers wees op de kentering die zich ook bij de vaderlandse 
verenigingen en zelfs bij links voordoet . op grond van een betere 
kennis wordt het oordeel milder De bisschoppen hebben na lang aar
zelen duidelijk standpunt pro gekozen. Daarom wordt het tijd het 
wantrouwen van vele Vlaamse burgers t a.v. de Belgische staat weg te 
nemen door een aantal maatregelen, die tevens een verzoening kunnen 
bewerken. Konkreet uitwissen van de aan het sekwester verschuldig
de boeten, voor veroordeelden in het buitenland, voor oorlogsschade 
aan kleine mcivieken, automatische teruggave van politieke en burger
rechten, administratieve straffen en pensioenonthoudingen intrekken, 
teruggave van ingetrokken voordelen aan oudsrtijders, geen verhaal 
meer van het Sekwester op erfgenamen van getroffenen 
« Ik acht het volstrek onrechtvaardig dat tienduizenden wegens hun 
politieke overtuiging benadeeld blijven. Toen ik tien jaar geleden arr. 
voorzitter van de CVP-jongeren was zei men mij, dat individuele maat 
regelen het onrecht zouden verhelpen. Toen was de CVP hier talrijker 
dan vandaag, haar achteruitgang is te wijten aan haar ongeloofwaardig
heid op Vlaams en kristelijk gebied. De houding van de premier inzake 
amnestie zal uitmaken of hij inderdaad een geloofwaardig staatsman is 
Wij hopen dat de Vlaamse ministers ervoor zullen zorgen dat het 
volksbewuste Vlaanderen niet langer de vergissingen van het unitaire 
België moet dragen ». 
Jammer genoeg was het antwoord negatief Tindemans verschool zich 
achter het gekend foefje van de individuele maatregelen, achter <• het 
bijzonder delikaat karakter » van het tema, « waardoor veeleer nieuwe 
verscheurdheid in het land wordt veroorzaakt i p v grotere verzoe
ning >• (I) Hij dook helemaal onder toen hij vaststelde dat « in het 
regeerakkoord geen algemene maatregelen voorzien zijn » Na het 
onderzoek van de individuele gevallen als enige mogelijkheid « binnen 
de bestaande wetgeving » voorgesteld te hebben verwees hij inter-
pellant Somers naar de diverse bevoegde ministers. De man die be
loofde het « anders » te zullen doen bewees hiermee alleen iemand 
te zijn, die zijn beloften niet nakomt. Hij kan dan ook geen geloofwaar
dig staatsman genoemd worden, leder lezer zal gemakkelijk een pas
sende naam voor deze houding vinden. (R.C.) 

Ruim tienduizend, voornameliik jonge mensen — en veruit meest Vlamingen — stapten zondag te Btussel 
op om te protesteren tegen de geplande uitgave van 30 miljard voor nieuw/e oorlogsvliegtuigen. Onder de 
betogers waren ook groepen van de VUJO met o.m. de VU-parlementsleden Willy Kuijpers,, Nelly Maes, 
Eugeen De Facq, Jaak Vandemeulebroucke, E. Raskin. Joos Somers, André De Beul en Paul Van Grem-
bergen. 

KOLLOQUIUM « VERNEDERLANDSING VAN HET BEDRIJFS
LEVEN » 

Dit kol! ,.um dat moest plaatsvinden op 23 november j l . 
werd verschoven naar 15 februari 1975. 
Het zal plaatsvinden te Steenokkerzeel in het vormingscen
trum Kasteel van Ham van 10 uur tot omstreeks 17 u. 
SCHRIJF NU REEDS IN door storting van de bijdrage van 200 
fr — met inbegrip van middagmaal en dokumentatiemap - -
op rek. nr. 430-0835551-81 van het Dosfelinstituut te 1000 
Brussel met vermelding <• kolloquium 15 februari 1975 ». 

BUITENLANDS KOMMENTAAR 
Tijdens zijn Afrika-reis doelde de 
Britse minister Callaghan kennelijk op 
een oplossing voor wat vandaag als 
het Rhodesisch knelpunt wordt om
schreven. Onmiddellijk moet hieraan 
toegevoegd worden dat de Britse rege
ring aardig tot de heersende verwar
ring heeft bijgedragen en biezonder 
weinig heeft gedaan in de richting van 
een duurzaam kompromis. Blijkbaar 
heeft Callaghan in Afrika de « harde 
jongen » willen spelen, een houding 
die hem op Europees vlak niet bijster 
veel krediet heeft bijgebrcaht. Verder 
moeten wij hem zijn diplomatieke sa
fari maar gunnen waarbij opviel dat 
de Britse minister ook erg « stout » 
kan zijn : eerst ontving hij te Lusaka 
de leiders van de guerillabeweging uit 
Zuid-West-Afrika (de SWAPO), die hij 
onverdeelde Britse steun toezegde, en 
pas daarna ging hij ook met premier 
Vorster van Zuid-Afrika praten. 

Het ligt voor de hand dat men in 
Zuid-Afrika de ontwikkeling in Rhode-
zië met meer dan gewone belangstel
ling volgt. De euforische ontspannig 
van een paar weken geleden, toen 
men nog geloofde in een aanstaande 
verstandhouding tussen zwart en blank 
moest algauw wijken voor ontgooche
ling en werkelijkheidszin — vooral als 
gevolg van recente heftige botsingen 
tussen zwarte arbeiders en (blanke) 
politie. 

Intussen blijft Rhodesië (naast Ango
la) hoog op de lijst van Afrikaanse 
knelpunten. De leider van het Frelimo 
(die ooit president van Mozambique 
moet worden), Samaro Machel, heeft 
al gedreigd met een autentieke gue-
rilla-oorlog tegen Rhodesië bij aldien 
lan Smith niet onmiddellijk de be
voegdheden van zijn blanke minder
heidsregering aan Afrikanen over

draagt. Toch is het mozambikaanse 
dreigement maar half zo gevaarlijk 
(voor Rhodesië) als men bedenkt dat 
de nieuwe onafhankelijke staat na de 
uittocht van de Portugezen slechts 
over 10.000 gewapende krijgers be
schikt om een land met meer dan ne
gen miljoen inwoners en overal gisten
de stammentwisten te kontroleren. 
Uiteraard is de houding van Zuid-
Afrika bij dit alles belangrijker dan 
die van een versgeboren staat die zelf 
nog aan enorme interne moeilijkheden 
laboreert. Het ziet er evenwel naar 
uit dat de blanke Zuid-Afrikanen lang 
niet eendrachtig achter dezelfde 
streefdoelen staan. In een deel van 
de Zuidafrikaanse pers (een fraktie 
die de buitenlandse politiek van Pre
toria niet steunt) wordt lan Smith af
geschilderd als een man die door zijn 
« liberale » politiek van « toenade
ring » ruimschoots de narigheid heeft 
verdiend waarmee hij nu wordt ge-
konfronteerd. Anderen menen dat een 
gebeurlijke kapitulatie van de Rhode-
sische premier gunstig kan overkomen 
op de verhoudingen in Zuid-Afrika..Dit 

is echter niet de overtuiging van de 
Zuidafrikaanse regering zelve. Daar be
seft men wel dat een gebeurlijk ka-
pituleren van Smith niet als ruilmid
del kan dienen voor het handhaven 
van een apartheidsregiem in eigen 
land. Pretoria kan alleen maar hopen 
dat een deel van de zwarte leiders 
een kompromis met Smith aanvaardt. 
En zelfs die gebeurlijkheid houdt bij 
lange niet in dat de vrede in Zuid-
Afrika dan verworven is. Op halflange 
termijn lijkt een konfrontatie tussen 
zwart en blank daar wel onvermijd
baar. Op de keper beschouwd kan de 
blanke regering in Zuid-Afrika alleen 
nog heil verwachten van een welwil
lende president in Zambia. Kaunda kan 
best een beetje Zuidafrikaanse hulp 
gebruiken met het oog op de ekono
mische uitbouw van zijn jonge staat. 
Hij kan ook proberen meer vooruitva-
rende kollega's uit de buurlanden tot 
gematigdheid te bewegen. Maar ook 
dat zou wel eens een vrome Zuidafri
kaanse wens kunnen zijn. 

Ad. VAN DUYN 

18 JANUARI 1975 
WIJ 3 



KOMM^nW/^R 

EEN LAAT 
HALLE - KOMMENTAAR 

•Pt**^'! 
1 \̂  

^^r^ 
'm^^ 

™ . - « i i 

1"*-

1^1 
m -
r js^JÊÊ 
^ ^ ^ ' " • ' ^ • ' » 
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Om beurten hebben de gemeenteraden 
van de verschillende gemeenten der 
Brusselse agglomeratie, na soms vinnige 
diskussies, vlammende moties goedge
keurd — soms eenstemmig, soms met 
de onthouding van enkele CVP-ers en de 
tegenstem van de VU — tegen de «smaad 
aan de nationale vlag», waarvan Halle 
het toneel is geweest tijdens de massa
betoging van 24 november j l . 

Zoals het doorgaans gaat werd meestal 
het hoge woord gevoerd door diegenen 
die er niet bij waren en het alleen weten 
van horen zeggen, en tijdens de diskus
sies is er enkel of haast uitsluitend spra
ke geweest van het vlaggenincident, dat 
natuurlijk dik in de verf werd gezet. 
Ook wij keuren die vlaggenuitdaging af I 
Meenden die heren vlaggen-over-de-straat-
slepers nu werkelijk met hun optreden 
een positieve bijdrage te leveren tot het 
beklemtonen van de gegrondheid van de 
betogingstema's ? Over het al dan niet 
radikaal-genoeg-zijn van de betoging kan 

Het is op dit ogenblik nog ie vroeg om een juiste kijl^ te hebben over de toepas
sing van het dekreet-Vandezande op de vernederlandsing van het bedrijfsleven. 
Nochtans mag opgemerkt worden dat vele bedrijven die vroeger met sociale 
bescheiden zaten of die uitsluitend franstalige instrukties voor de werknemers 
ronddeelden, dit thans in het Nederlands doen en vele bedrijven hebben zelfs 
hun franstalige druksels moeten vervangen door nederlandstalige. 
Dat het toezicht te wensen overlaat was wel te verwachten. Hoe kan het anders 
in een unitaire staat ? 
Geen enkel ambtenaar zal zich bezondigen aan overdreven ijver om de toepassing 
van een taalwet af te dwingen, zoniet wordt hij^ in zijn promotiekansen geschaad. 
Een reden te meer om naar federalisme te streven. 
Wat de vakverenigingen betreft kan grosso modo alleen maar gezegd worden 
dat de Landelijke Bedienden Centrale ijvert voor de toepassing van het dekreet. 

NA EEN JAAR 

DEKREET-YANDEZANDE 

DE VRAGEN 

De auteur van het dekreet, VU-senator 
Vandezande, is zo nieuwsgierig ge
weest om aan elke minister die bij 
de toepassing van het dekreet kan 
betrokken zijn de volgende informaties 
te vragen : 

1. Werden er onderrichtingen uitge
vaardigd ten behoeve van de ambtena
ren ? 

2. Werden vanwege bedrijven aanvra
gen om verplichte vertaling gedaan in 
uitvoering van artikel 5 van het de
kreet ? 

3. Hoeveel onderzoeken werden reeds 
door de ambtenaren verricht ? 

4. Hoeveel inbreuken werden reeds 
vastgesteld ? 

5. Is de werkelijke leiding in handen 
van een nederlandstalig ambtenaar of 
een franstalig of een tweetalig amb
tenaar ? 

6. Is het niet gewenst de dienst in 
handen te geven van een nederlands
talige ambtenaar aangezien het gaat 
om de toepassing van een dekreet in 
het Nederlands taalgebied. 

EN DE ANTWOORDEN 

Het loont wel de moeite een korte 
bloemlezing te geven van deze ant
woorden, omdat ze soms enigszins 
vermakelijk zijn. 

De Minister van Ekonomische Zaken : 
1. Er werden geen uitdrukkelijke richt
lijnen verstrekt aan de ambtenaren. 
2. Er kwam één aanvraag om verplich
te vertaling binnen van een firma, ge
legen in de provincie Brabant. 
3. Er werd nog geen enkel onderzoek 
ingesteld naar inbreuken. 
4. Er werd nog geen enkele inbreuk 
vastgesteld. 
5. De dienst belast met het toezicht 
wordt geleid door tweetalige ambte
naren van de Nederlandse taalrol. 
6 Er bestaat geen dienst in Ekono
mische Zaken. 

Senator VANDEZANDE 

De minister van Tewerkstelling 
en Arbeid : 

1. Er werden geen instrukties ver
strekt aan de ambtenaren. 

2. Er werden 21 aanvragen voor ver
plichte vertaling ingediend als volgt 
onderverdeeld : 6 uit de provincie 
Antwerpen, 3 uit Brabant, 3 uit Lim
burg, 5 uit Oost-Vlaanderen en 4 uit 
West-Vlaanderen. 

3. Er werden 10 onderzoeken inge
diend door ambtenaren ingevolge in
gediende klachten. 

4. Er werd 1 inbreuk vastgesteld ter
wijl het onderzoek van 7 klachten nog 
niet werd beëindigd. In twee gevallen 
kon geen formele inbreuk worden vast
gesteld. 

5. De inspektiediensten worden ge
leid door tweetalige ambtenaren van 
de Nederlandse taalrol. 
6. Er bestaat geen speciale dienst be
last met de uitvoering van het dekreet. 

De minister van Binnenlandse Zaken 

Zeer onschuldig zegt de minister van 
Binnenlandse Zaken dat zijn ambtena
ren niet belast zijn met het toezicht 
op de uitvoering van het dekreet, met 
uitzondering van de Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht. Hij vraagt inlichtin
gen aan de Vaste Kommissie voor 

Taaltoezicht. Na 7 maanden zijn deze 
inlichtingen nog steeds niet toegko-
men (!!!). 

De minister van Sociale Voorzorg 

1. Er werden geen bijzondere onder
richtingen gegeven. 

2. Bij de sociale inspektie werden en
kele aanvragen ingediend voor ver
plichte vertaling als volgt : 1 uit de 
provincie Antwerpen, 10 uit Brabant, 
geen enkele uit Limburg, 1 uit Oost-
Vlaanderen en 1 uit West-Vlaanderen. 
Deze mededeling steunt evenwel op de 
ligging van de maatschappelijke zetel 
van de onderneming. 

3. Er werden 5 onderzoeken gedaan, 
geen enkel op initiatief van de ambte
naren, 2 op klacht en 3 op initiatief 
van de arbeidsauditoraten. 

4. In twee gevallen werden inbreuken 
vastgesteld en werd een waarschu
wing gegeven. 

5 De sociale inspektie wordt belast 
met de toepassing van het dekreet. 
De leidende ambtenaar is een hoofd-
inspekteur-direkteur, doch de plaats is 
op dit ogenblik niet bezet. 

De minister van Justitie 

De minister van Justitie antwoordt op 
geen enkele van de gesteld vragen. 
Hij beperkt er zich toe te zeggen dat 
hij de gerechtelijke overheden moet 
raadplegen en dat hij nadien antwoord 
zal geven. Tot op dit ogenblik werd 
nog geen antwoord ontvangen. 

De minister van Volksgezondheid 
en van het Gezin 

De hoofdvogel wordt evenwel afge
schoten door CVP-flamingant minister 
De Saeger, die als volgt antwoordt : 

1. Hij zelf heeft geen onderrichtingen 
gegeven doch hij heeft vernomen dat 
de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht 
een zeer uitvoerige onderrichting aan 
het voorbereiden is. 

2. Op de vraag naar het aantal ver
plichte vertalingen antwoordt hij niet. 

3. Hij is zelfs van oordeel dat de be
voegdheid van zijn departement in 
twijfel zou kunnen getrokken worden 
aangezien het dekreet van 19 juli 
1973 slechts werd tegengetekend door 
de ministers van Justitie, van Ekono
mische Zaken, van Sociale Voorzorg, 
van Binnenlandse Zaken, van Neder
landse Kuituur en Vlaamse Aangele
genheden en van Tewerkstelling. Gelet 
op het voorgaande ziet hij werkelijk 
niet in dat ambtenaren van zijn de
partement zouden moeten toezicht 
uitoefenen op de uitvoering van het 
dekreet. Blijkbaar heeft hij het ver
slag van volksvertegenwoordiger An-
ciaux en senator Cooreman niet gele
zen waarin uitdrukkelijk vermeld staat 
dat de minister van Volksgezondheid 
en van het Gezin belast wordt met de 
uitvoering en met het toezicht van dit 
dekreet. 
Ondertussen stappen de CVP en de 
PVV lustig op in betogingen als die 
van Halle om de Vlaamse eisen kracht 
bij te zetten. 

men van mening verschillen, maar zeker 
is het dat hun houding meer ontstem
ming dan bijval heeft uitgelokt, en de ver
wezenlijking van de Vlaamse eisen geen 
millimeter of geen sekonde naderbij 
heeft gebracht. Diegenen die ons kennen 
beseffen maar al te goed dat onze strenge 
afkeuring er geenszins op berekend is in 
het gevlij te komen bij de Brusselse mo
tiestemmers, wel integendeel : zij geeft 
ons des te meer het recht de staf te 
breken over die huilende derwisjen, die 
er beter zouden aan doen de hand in ei
gen boezem te steken. 
Sommige onverantwoordelijke kringetjes 
hebben het wansmakelijke toneel van die 
vlagverscheurende hond wellicht « tof » 
gevonden, maar als Brusselse Vlamingen 
zitten wij er toch weeral mee. De fran-
kofonen hebben daar natuurlijk meer be
lang aan gehecht dan aan de massale op
komst van 50.000 man. En als men hun 
antwoord dat vóór enkele jaren een per
soon uit Eisene speciaal de reis naar de 
Merksemse begraafplaats heeft gemaakt 
met drie bloedhonden, om die op te jagen 
tegen de deelnemers aan de jaarlijkse 
Borms-herdenking, wat op zich zelf toch 
veel erger en gevaarlijker is, dan bezien 
ze u ongelovig en zeggen : « C'est pas 
vrai ? Qa, « Le Soir » n'a pas dit ». 
Natuurlijk niet, evenmin als « Le Soir » 
gesproken heeft van die KOO-leiders van 
Schaarbeek die met hun wagen frontaal 
zijn ingereden op de TAK-zondagwande-
laars, op het gevaar af doden en gewon
den te maken. Maar zo iets mogen de 
« Soir «-lezers niet weten. Het imago van 
die FDF-woestelingen mag natuurlijk niet 
ontluisterd worden. 

Het is een feit dat de zelfbewuste Vla
ming niet overloopt van dankbaarheid te
genover de Belgische staat noch van eer
bied voor zijn simbolen. Maar is dat niet 
de normale reaktie op de stiefmoeder
lijke behandeling die de Vlamingen steeds 
vanwege de Belgische gezagsdragers op 
alle niveaus is te beurt gevallen ? Reeds 
in 1830 zei een Belgisch minister (de 
Fransman Rogier) « Nous détruirons peu 
a peu l'élément germanique en Belgi-
que », en aan de IJzer klonk het hooghar
tig ' Vecht en zwijg ». Zou er ooit sprake 
geweest zijn van aktivisme (1914-'18) of 
van incivisme (1940-'45), indien hier op 
taal- en ook op sociaal-ekonomisch ge
bied normale toestanden hadden ge
heerst ? 

En hoe staat het met de Waals-frankofone 
eerbied voor onze Vlaamse simbolen ? 
Na het opblazen-in-twee-fazen van de 
IJzertoren, waarvan « het beste gerecht 
ter wereld » nooit de schuldigen heeft 
kunnen (of willen ?) vinden, hebben dui
zenden van de huidige hardschreeuwers 
met Theo Lefèvre gezegd of althans ge
dacht « Hij ligt er, en hij ligt er goed I ». 
Het horen van ons nationaal lied « De 
Vlaamse Leeuw » en het zien van de 
leeuwevlag doet de militante frankofoon 
in razernij ontsteken, en het is ongeloof
lijk hoeveel leeuwevlaggen er jaarlijks 
verdwijnen of verscheurd worden in de 
kustgemeenten tijdens de zomerbevlag-
ging. 

De Vlaming en zijn taal zijn te Brussel 
niet welkom. Wij zijn nog niet vergeten 
hoe vóór enkele jaren op een akade-
mische feestzittmg te Brussel de Neder
landse toespraak van minister Hulpiau 
verloren ging in de storende hoestbuien 
van de frankofone élite, en dit niettegen
staande de tegenwoordigheid van koning 
Boudewijn, die wel een geringe dunk 
moet gekregen hebben van de franko
fone hoffelijkheid. En dit is geen alleen
staand geval. 

Dat er onlangs te Schaarbeek een lede
pop die een Vlaming moest voorstellen, 
verbrand werd, kunnen wij wellicht als 
een smakeloze grap beschouwen, hoewel 
het in de grond toch een van de vele 
uiterlijke tekenen van kleingeestige Vla-
mingenhaat is. 
Tot besluit enkel dit : zijn de Brusselse 
motiestemmers, en inzonderheid de bur
gemeesters onder hen, die gezworen 
hebben de Belgische wetten trouw na te 
leven, wel gerechtigd de Vlamingen ver
wijten toe te sturen, wanneer zij enkel 
de toepassing van die wetten eisen ? 
Hebben de FDF-burgemeesters niet open
lijk verklaard die wetten nooit te zullen 
toepassen, en hebben de Waalse minis
ters van Binnenlandse Zaken Harmegnies 
en Michel die rebellerende gemeente-
overheden niet steeds een beschermende 
hand boven het hoofd gehouden ? 
De Brusselse gemeentelijke autoriteiten 
moeten heus niet zo hoog van de toren 
blazen op het stuk van echte of ver
meende vaderlandsliefde. Zij zouden er 
veel beter aan doen voor eigen dorpel te 
vegen ; dan zouden veel redenen tot er
gernis aan Vlaamse zijde verdwijnen, en 
dan zouden » incidenten » als dit te 
Halle voorkomen worden. 

MVdB. 
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DE VOLKSUNIE BOUWT 
VERDER AAN 
HAAR PROGRAMMA 2 
iforige week situeer
den we de resolu
ties, die in decem
ber 1973 op liet 
kongres in Oosten
de werden goedge
keurd. Vanuit de ge
formuleerde begin
selen werd in Oos
tende ook nog eens 
de staatshervor
ming onder de loe-
pe genomen : een 
eerlijk federalisme 
met twee, waarbij 
de Vlaamse Brusse
laars tot het Vlaam
se volk moeten ge
rekend worden en 
de Duitstaligen hun 
eigen keuze moeten 
maken. 

Uiteraard veronder
stelt dit een poli
tieke autonomie 
voor Vlaanderen, op 
wetgevend, uitvoe
rend en rechterlijk 
vlak, alsmede over 
een financiële au
tonomie, dit alles 
in het kader van een 
federale bondstaat. 

ONDERWIJS. EN KULTUURBELEID 

VERDRAAGZAAMHEID 

EN ZEGGENSCHAP 

Dit hoofdstuk bevat een aantal be
langrijke onderwijsvemieuwende reso
luties waarbij de nadruk wordt gelegd 
op zelfbepaling van de persoon en zin
volle inschakeling in de gemeenschap. 
Dit hoofddoel kan echter slechts be
reikt worden door de aanwending van 
een aantal aangepaste middelen : ver
nieuwing van metode en onderwijsvor
men, mogelijkheid tot groepswerk en 
engagement en koëdukatie moeten 
leiden tot een verbetering van het 
vormingswezen, dat zich in de vrije-
tijdsmaatschappij van morgen zal uit
strekken over gans het leven van de 
mens, waarbij alle vlakken van de 
menselijke personen betrokken wor
den, beroepsscholing, en vooral om
scholing, maar ook menselijke vor
ming). 
Meer rationalisatie door samenwer
king en meer demokratie door het 
vergroten van de zeggenschap van de 
scholen op verschillende vlakken zijn 
eveneens hoofdaccenten. 
Uiteraard wil de Volksunie alle onder-
wijskwesties onder Vlaams gezag 
brengen en wil ze een zo ruim moge
lijke samenwerking met Nederland. 
Tenslotte weze nog het misverstand 
opgeruimd omtrent de opvatting als 
zou de Volksunie streven naar de af
schaffing van alle netten ten voordele 
van de pluralistische gemeenschaps
school. Dat is een verkeerde voorstel
ling van de feiten : de gemeenschaps
school blijft een ideaal voor de Volks
unie maar het is duidelijk dat de wil 
van de betrokkenen wordt geëerbie
digd i.v.m. de vrije schoolkeuze, zo
dat men nooit tegen de wil van de 
betrokkenen de bestaande netten kan 
afschaffen. 

EKONOMISCH 

EN SOCIAAL BELEID -

DEMOKRATIE IN DEZE SEKTOR 

Hier ook wordt het beleid gezien in 
funktie van de zinvolle wederkerig
heid van de persoon in de samenle
ving. 
Daarom opteert de Volksunie voor een 
kwalitatieve groei, want er zijn heel 
wat mensen in groepen die hun deel 
van de welvaartskoek niet krijgen. 
Daarom wil de Volksunie een beter 

arbeidsklimaat en meer zeggenschap 
in deze sektor, wat tot meer zelfont
plooiingskansen moet leiden. 
De Volksunie-opties om tot meer on
afhankelijkheid te komen van de poli
tieke sektor t.o.v. de ekonomische, 
financiële en andere sektoren zijn wel 
zeer aktueel (deze resoluties werden 
opgesteld begin 1974 !). Planning is 
noodzakelijk en moet demokratisch tot 
stand komen maar ze mag de kreativi-
teit niet verstikken. 
Hoeft het nog betoog dat de Volks
unie meteen ook haar vroegere opties 
bevestigt, genomen in vorige kongres-
sen : o.m. in verband met de verbrui
kers- en de vrouwenproblematiek 
(kongres 1969), de kontrole op de 
energiesektor (kongres 1963), het mi-
nimum-inkomen voor de randgroepen 
(kongres 1971) en de inflatie ? 
Wat dit laatste betreft blijkt, na le
zing van de tekst, dat deze resolutie 
daterend van de zomer 1973 een wel
haast profetische draagkracht krijgt, 
wat bewijst dat de Volksunie de pro
blemen tijdig onderkent en er zinnige 
oplossingen voor vindt. 
Met de blauwdruk van wat in Hasselt 
en Oostende door een aktief en wer
kelijk participerend kongres zal ge
stemd zijn, heeft de Volksunie een 
stevig en samenhangend fundament 
uitgebouwd om haar aanspraken als 
toekomstgerichte beleidspartij waar te 
maken. 

W. AUGUSTIJNEN 

PRAKTISCHE GEGEVENS 

Kultureel Centrum, Kunstlaan 5, 3500 
Hasselt. 

Overnachting : gratis logies bij par-
tikulieren. Namen opgeven aan Jan 
Roux, Wintersiagstr. 163, 3600 Genk, 
tel. 011/35.25.04. 

Middagmaal : restaurant van het Cen
trum (dagschotei 145 fr. - BTW + 
dienst inbegr.), hotel Warson, Bamps-
laan 39, Hasselt. 

Kinderoppas : ter plaatse is er een 
gratis kinderoppas onder de hoede 
van bekwame monitricen. 

ruime parking achter het 

Dokterstelefoon : 011/22.00.13. 

Parking 
Centrum 

ZONHOVEN 
GENK 

CULTUREEL 
CENTRUM 

ST. TRUIDEN 
TONGEREN 

Het hoort bij het programma middelbaar onderwijs, het is 
aanschouwelijk onderricht en het verscherpt het politiek 
bewustzijn en de burgerzin van de studerenden, het is dus 
goed en aanbevelensvi/aard, maar ik denk dat ik het nooit 
meer doe : met jonge mensen naar de openbare kamerzit
ting trekken. Want wat die kamerleden hen daar de voorbije 
donderdag toonden was gewoon sneu, het heeft wellicht het 
laatste lichtje hoop op een volwassenen-wereld van geloof
waardigheid, orde en wederzijds respekt brutaal gedoofd. 
Het heeft alleen die bij het opvoeden van jonge mensen 
betrokken zijn misschien nog maar eens een wapen uit de 
handen geslagen. Want het is waar dat wij die jonge mensen 
aangetoond hebben dat onverschilligheid tegenover de demo-
kratische instellingen verantwoord is. En geen enkele school 
— ook fiiet de meest tolerante — zou van haar leerlingen 
noch individueel noch in klasverband zo'n onwaardig schouw
spel kunnen verdragen : drie volle uren geroezemoes en 
wanorde, kamerleden die zitten te slapen of ongemanierd in 
hun zetel leunen als in een hangmat en in het beste geval 
bescheiden hun dagblad lezen terwijl de ene spreker na de 
andere op de tribune komt en terwijl in een duizelingwekkend 
tempo wetten worden goedgestemd. Kortom, om het met 
schoolse termen uit te drukken : een samenscholing van 
mensen die niet gemotiveerd zijn en nodeloos hun klederen 
komen verslijten op pluchten zitbanken. En dan moet men 
de ontgoochelde jonge mensen nog verzwijgen dat sommige 
kamerzittingen nóg onfatsoenlijker kunnen zijn, dat een ver 
laten halfrond soms een echte prullemand is en dat er Of. 
andere dagen 800 % méér afwezigen zijn omdat er nu te 
stemmen viel en omdat de lijst van de afwezigen voortaar 
openbaar bekend zal worden. 

î @gTiB^ mr 

f^ocht er onder de leden van die ongedisciplineerde groep 
dan ten minste aan politieke aktie en reaktie gedaan worden, 
dan zou je er nog kunnen inkomen, zoals een leraar die van 
een goede leerling heel wat onheuse dingen wil inkasseren. 
Maar neen, zelfs de verbeelding is helemaal zoek. De eer
tijds praatzieke Périn is zo stom als een vis, de socialis
tische bullebozen tronen aan de kop van een ongeïnteres
seerde vloot marxisten-après-la-lettre, wien het maken van 
goede sociale wetten nog slechts matig interesseert, Tinde-
mans oefent zich in een meerderwaardigheidsgevoel dat 
Eyskens nog wel eens zal doen blozen, Frans Van Mechelen 
zit er stilletjes bij als hij [in het Frans) het lijstje hoort af-
dreunen van al de beheersmandaten die de huidige ministers 
tijdelijk hebben neergelegd, de Vlaamse verkozenen laten 
hun toespraken simultaan-vertalen en luisteren overigens 
gewillig naar de onvertaalde toespraken in het Frans, want 
zeventig jaar nadat hun voorganger Alois De Backer hiervoor 
de weg openbrak, zijn zij er nog steeds niet in geslaagd hun 
eigen taal te laten respekteren. 
Ach, en wij die met onze troep jonge mensen naar de Kamer 
trekken omdat de deontologie van de ministers op de agenda 
stond... Wij voelen ons echt bedrogen. Niet omdat er geen 
sensatie te beleven was — waarvoor wij volgens para-
kamerlid Manu Ruys zouden gegaan ziin —, maar omdat het 
nu duidelijk is dat de parlementaire waardigheid niet moet 
afgewogen worden op een goudschaaltje, maar op een 
plompe baskuul ! 

FRANS-JOS VERDOODT 

N.B. Ik schreef ooit eens een brief aan minister Van Meche
len. Hij werd nooit beantwoord. Wellicht uit schrik voor 
het Hoog Komitee van Toezicht. 

«WINTERHULP» VNSU 

1975 
Op woensdag 15 januari organiseerde de Gentse VNSU een 
opvallende aktie. De heren en dametjes van de RUG werden 
met een voedselpakket — wat aan de beste Winterhulp-
traditie herinnert — en een pamflet bedacht. 

Ze mochten daarbij een petitie ondertekenen. Met het pak 
en de papieren beoogde het VNSU te protesteren tegen de 
stijgende prijzen. 

Inderdaad, ook de studenten kijken tegen de prijzenpijl aan, 
dit akademiejaar moeten ze in het restaurant veertig frank 
voor een maaltijd betalen, waar de biefstuk-friet van vorig 
akademiejaar tien frank goedkoper was. 

« Reken daarbij de prijs die we voor onze kursussen, boeken, 
papier en ons kot moeten betalen : dat is gemiddeld vijftien 
procent meer dan een jaar geleden ». 

Zo vertelt ons de bezorgde praeses. 

Hij heeft het ook over nog-steeds niet uitbetaalde studie
beurzen, waarvan niemand trouwens het juiste bedrag kan 
meedelen. 

Tenslotte legt hij ons een sociaal-studenteneisenprogramma 
voor, waarvan de grote opties zijn : de studiebeurzen moe
ten uitbetaald worden tijdens de eerste maand van het 
akademisch jaar. 

Alle verhoudingen in acht genomen, stijgen de prijzen voor 
de studenten sneller, bijgevolg moet voor hen een speciale 
prijzenpolitiek gelden. Hiermee bedoelt het VNSU waar
schijnlijk o.m. een stop in de rekeningen van restaurateur, 
boekhandelaar en kotmadam. 

Huguette. 
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DEBAT OVER 

"DRIE VAN BREDA" 

OPNIEUW BEGONNEN 

(jeeveedee) Deze eerste weken van 1975, precies drie jaar 
nadat de toenmalige Nederlandse regering-Biesheuvel (krlste-
lijk-liberaal) gedwarsboomd werd in haar voornemen om de 
laatste drie nog in het land vertoevende Duitse oorlogsgevan
genen vrij te laten, is opnieuw een fel debat op gang geko
men over het lot van het bewuste drietal. Het is duidelijk 
dat bijna dertig jaar na het einde van de oorlog de Neder
landse overheid danig gefrustreerd is doordat de « Drie van 
Breda » (zo genoemd naar de stad waar ze gevangen worden 
gehouden) een begrip zijn geworden waarmee men niet weet 
te werken. Is dat uiteraard van onmenselijke betekenis voor 
de drie gevangenen — zelfs wanneer men er rekening mee 
houdt dat ze zich tussen 1940 en 1945 inderdaad aan onmen
selijk gedrag schuldig hebben gemaakt — aan de andere 
kant betekent het een voortdurende aanslag op het karakter 
van rechtsstaat waarvoor Nederland zich zo graag uitgeeft. 
De • Drie van Breda » kwamen rond nieuwjaar terug in het 
nieuws door een preek van de West-Berlijnse Evangelische 
bisschop Kurt Scharf en door een handtekeningenaktie van 
het « Verband der Heimkeherer > in West-Duitsland. In beide 
gevallen werd gepleit voor een kollektieve gratieverlening, 
maar het is nu juist déze « oplossing » die Nederland weigert 
toe te passen. Begin 1972 immers toen het er naar uitzag 
dat de drie Duitsers, Franz Fischer, Joseph Kotalla en Ferdi
nand Aus der Fünten, naar hun land mochten terugkeren, 
werd daar in een uiterst emotioneel kamerdebat een stokje 
voor gestoken. Wel werd besloten om geval voor geval te 
bekijken, maar in de drie sindsdien verstreken jaren blijkt 
daar nauwelijks iets aan gedaan te zijn. Nog altijd vreest men 
de reaktie van een gedeelte van de bevolking waar kollek
tieve gratie beschouwd wordt als « rehabilitatie » of, zoals 
de kommunistische partij het blijft uitdrukken : « als een 
klap in het gezicht van alle anti-fascisten ». Motieven van 
recht en historisch inzicht blijken verdrongen door gevoelens, 
en daar weet de regering tot nu toe niets anders tegenover 
te zetten dan de povere uitspraak van eerste-minister Den 
Uyl, enkele dagen geleden : « De zaak is voorlopig niet aan 
de orde ». 

Intussen staat wel vast dat het deel van de nederlandse 
bevolking dat afwijzend staat tegenover gratie voor de « Drie 
van Breda » groter is dan het aantal dat de levenslange 
gevangenisstraf voor de drie Duitsers tot hun dood uitge
voerd wenst te zien. Het merendeel van de Nederlanders 
vindt Inderdaad dat aan deze zaak een einde moet worden 
gemaakt. Ze geloven er niets van dat het Duitse drietal in 
eigen land een kern zou gaan vormen van neo-nazisme, wat 
door de tegenstanders van vrijlating nogal eens wordt voor
speld. Het lijkt ons ook nogal een dwaze gedachte, want het 
gaat om oude, zieke mannen die niets anders willen dan in 
de vergetelheid duiken en bij hun familie vertoeven. Als het 
dan tóch om gevoelens gaat : de drie Duitsers hebben méér 
dan hun straf gehad. Ze hebben eerst enkele jaren geleefd 
in de onzekerheid over de uitvoering van de doodstraf, daar
na werd om de paar jaar de bij hen gegroeide hoop op thuis-
keer de bodem in geslagen. Een dergelijke behandeling is 
onmenselijk. Nogmaals : de bewuste gevangenen hebben 
zich aan zware misdaden schuldig gemaakt, zodat men er 
in de eerste na-oorlogse jaren vrede mee gehad zou hebben 
wanneer de doodstraf was uitgevoerd. Gegeven echter het 
feit dat die doodstraf In levenslang werd omgezet, moet het 
normale recht zijn loop hebben en dient op den duur — en 
dat moment is al lang aangebroken — ontslag uit de gevan
genis te volgen. 

Al eens eerder hebben wij in deze rubriek erop gewezen hoe 
ook na 1945 op heel wat plaatsen in de wereld soortgelijke 
misdaden werden bedreven als destijds door de « Drie van 
Breda » in Nederland. Een mens kan tot afschuwelijke dingen 
komen wanneer achter hem bevelen staan en Ingepompte 
doktrines, en dat gold bepaald niet alleen voor de nationaal
socialisten. Een In dit opzicht opvallende brief stond vorige 
zaterdag In het Amsterdamse dagblad « Trouw ». Een Neder
landse lezer van dit blad schreef : « In 1914 emigreerden 
mijn ouders met twee kinderen uit de stad Groningen naar 
een dorpje tussen de grote rivieren. Mijn vader had met zijn 
diploma ook kunnen emigreren naar bijvoorbeeld Emden in 
N.W.-Duitsland. In dat geval zou ik in 1921 waarschijnlijk 
als een blond Duits jongetje geboren zijn — en zou Ik waar
schijnlijk in 1939 als 18-jarlge jongen als militair de oorlog 
Ingegaan zijn. Het zou mogelijk geweest zijn dat ik als 
fanatieke noorderling terecht was gekomen bij de SS ». 
De briefschrijver vraagt zich af of het internationale kapitaal 
niet veel schuldiger Is geweest dan Hitler en besluit : « Zijn 
de voornaamste schuldigen Inderdaad die drie zielige man
netjes in Breda of zitten de grootste schuldigen thans hoog 
en droog in de overdadig kostbare gebouwen van bank- en 
verzekeringsbedrijven in Duitsland, in Nederland en overal 
in de • rijke landen » van heel de wereld ? ». 
Een brief die de Nederlandse gratietegenstanders maar eens 
goed tot zich moeten laten doordringen. 

SJAH OP ARABISCHE TOER 
(AVD) Amper een week geleden 
zijn te Kaïro meer dan 50.000 
Egyptenaren toegestroomd om de 
Sjah van Perzië in hun hoofdstad 
met overrompelend vertoon van 
vlaggen en portretten te begroe
ten. Er is een tijd geweest dat 
de islamitische solidariteit tus
sen Iran en Egypte niet zo fel op
laaide. Niet langer dan tien jaren 
geleden wenste wijlen Nasser 
van Egypte de machtige Moham
med Reza Pahlevi nog luidkeels 
naar de duivel. De Raïs bestem
pelde hem toen als een impe
rialist en een zionist I 

Er is intussen een en ander ge
beurd. De nederlaag van Egypte 
in 1967 en de dood van Nasser 
hadden het lartd van de Nijl ge

voelig verzwakt. Door hun ver
trek uit de gebieden rond de Per
zische Golf hadden de Britten 
ahw een luchtledige geschapen 
en meteen gingen de machtsver
houdingen in het M-0 zich wij
zigen ten voordele van de be-
houdsgezinde Iraanse monarchie. 
Geleidelijk aan begon de Sjah 
de rol van de Britten over te ne
men en hij promoveerde zich zelf 
tot « bewaker » en • bescher
mer » van de landstreken 'ond 
de Perzische Golf. Zoals een « be
schermer » past bezette hij al in 
1971 een drietal strategische 
eilanden in de Golf van Ormuz 
en twee jaar later ontscheepten 
Iraanse strijdkrachten in het sul
tanaat Oman : zogezegd om al
daar roerige kommunisten in te 

Guinee-Bissau : pas onafhankelijk en reeds op de EEG-besprekingen 
met Afrikaanse landen te Brussel-

tomen. En de Arabische staten 
lieten maar betijen ofschoon 
Saoedi-Arabië de aflossing van 
de Britse troepenmacht wel lie
ver door Arabische dan door Per
zische krijgers had zien gebeuren. 
Bepaald ongunstig voor de goede 
verstandhouding tussen Arabie
ren en Perzen was het geweld 
van Irak tegen de Koerden. Men 
kan weliswaar niet zeggen dat 
die oorlog de Arabische landen 
buitensporig beroert (binnen Ara
ble staat Irak immers een beet
je geïzoleerd) maar voor Iran dat 
zelf met twee en een half mil
joen Koerden « opgescheept » zit 
liggen de zaken minder gezellig. 
Ten slotte voelden de Arabieren 
zich onaangenaam geprikkeld 
door het onbehaaglijke feit dat 
de Sjah tot vandaag toe nog al
tijd petroleum naar Israël ver
scheept. 

Om zijn reis naar Egypte aange
naam in te kleden heeft de Sjah 
vooreerst verklaard dat hij de 
idee van een Koerdische staat 
« waar dan ook » verwerpt. Door 
die verklaring (afgelegd in Koe
weit t.a.v. een journalist) heeft 
hij zich, althans verbaal, gedis-
tancieerd van de Koerdische ge
neraal Barzani, en meteen de 
grondslag gelegd voor verbeterde 
betrekkingen tussen Teheran en 
Bagdad (Irak). Zonder zich publie
kelijk op te stellen achter de be
kende Arabische eisen heeft hij 
Sadat alvast een krediet van 1 
miljard dollar beloofd I 
Met de dag wordt duidelijker dat 
de historische rol van de Sjah, 
• afstammeling » van Cyrus de 
Grote pas vandaag begint. Naast 
de Arabische wereld zit immers 
ook het bankroet deel van West-
Europa op vir^kentouw om Per
zische investeringen binnen te 
rijven. 

DEENSE ZORGEN NIET VOORBIJ 
(AVD) Nadat premier Hartling 
van Denemarken op 5 dec. j l . de 
Folketing ontbonden had (blijk
bar omdat hij van nrening was dat 
hij met zijn liberale partij niet 
over voldoende aanhang beschik
te om zijn politiek ter bevriezing 
van prijzen en lonen door te druk
ken) moesten de Denen op 9 jan. 
j l . ter stembus. Die vervroegde 
verkiezingen gaven weliswaar een 
verschuiving van stemmen te 
kennen maar een politieke aard
verschuiving is het beslist niet 
geworden. 

Stemmenwinst ging vooreerst 
naar de liberale partij waarbij een 
deel van het kiezerskorps zijn 
voorkeur te kennen gaf voor de 
financiële zuiveringsmaatregelen 
van premier Hartling. Maar ter
wijl de liberalen twintig zetels 
bijwonnen (nu 42) wisten ook de 
soclaal-demokraten van Joergen-
son hun zetelaantal te verhogen 
(van 46 naar 53). Zelfs kommunis
ten en linkse socialisten konden 
resp. één en vier zetels winst 
boeken terwijl de progressieve 
partij van Mogens Gllstrup die 

ISABEL GEEN EVITA... 
(AVD) Argentinië komt weliswaar niet voor op de lijst van Latijns-
amerikaanse landen wier dossier dezer dagen te Brussel door het 
Russell-Tribunaal onderzocht werd op overtredingen van de mensen-
rechten maar hiermee is niet gezegd dat de strijd tussen links en 
rechts daar uitgestreden is. ledere stad kent er haar schietpartijen en 
aan weerskanten van de barrikade groeit de lijst van slachtoffers met 
de dag. Sinds het afkondigen van de noodtoestand hebben leger en 
politie blijkbaar vrije hand in hun meedogenloze strijd tegen de guerii-
leros. Zij krijgen bovendien steun van de fameuze AAA (Argentijnse 
Anti-kommunistische Alliantie), een uiterst rechtse terreurorganizatie 
die onverbiddellijk voor de regering optreedt. Het is vooral die AAA 
die linkse joernalisten uit binnen- en buitenland naar het leven staat 
en zodoende de kansen op objektieve berichtgeving beperkt. 
Tegen de officiële veiiigheidsstrijdkrachten ageren diverse guerilla-
groepen waarbij de ERP (Revolutionair Volksleger) als sterkste, best 
georganizeerde groep optreedt. De aktiviteit van die ERP wordt trou
wens gefinancierd met de losgelden die de organisatie door het gijze
len van prominente en kapitaalkrachtige politici of zakenlieden « ver
werft ». Achter haar (ofschoon op een andere ideologische golflengte) 
staat dan een waaier van peronistische groeperingen die weigeren hun 
steun te verlenen aan het regiem van Maria Estela Isabelita omdat de 
prezidente na het overlijden van de generaal een meer konservatieve 
toer is opgegaan. 
De eerstvolgende maanden zouden wel eens beslissend kunnen zijn 
voor de strijd tussen links en rechts binnen en buiten het erg ver
deelde peronistische kamp. Blijkbaar is de arbeidersklasse er nog al
tijd niet van overtuigd dat ze zich in naam van het socialisme bij een 
frontaanval op de oligarchische strukturen moet aansluiten. De vak
bonden worden immers gekontroleerd door leiders die het vertrouwen 
van de regering genieten. Tegelijk moeten de guerilleros rekening hou
den met de oppozitie van ortodokse kommunisten van Russische obe-
diëntie die de « avontuurlijke bewogenheid » van de gauchisten af
wijzen. Moskou zelf heeft onlangs Isabelita uitgenodigd om te praten 
over het verbeteren van de handelsbetrekkingen tussen beide landen, 
in het voordeel van de guerilleros pleit echter de omstandigheid dat 
miljoenen Argentijnen niet instemmen met de ideologische ingesteld
heid van Isabelita en haar behoudsgezinde advizeurs. 

tegen « te hoge » belastingen is 
en tegen de groeiende macht 
van de centralizerende burokra-
tie (In oktober j l . werd een pro
ces wegens" belastingsfraude te
gen hem geopend) de schade be
hoorlijk kon beperken (van 28 
naar 24). 
Hoe dan ook als Hartling eerste 
minister wil blijven zal hij nodig 
op koalitlevorming moeten aan
sturen met andere niet-socialis-
tlsche partijen van rechts en van 
het centrum. En die koalitie zal 
dan nog amper volstaan zonder 
de steun van Glistrup en zijn pro
gressieve partij. In politicis kan 
men echter niet 'n mogelijkheid 
uitsluiten. Zo zouden de twee be
langrijkste partijen van het land 
(liberalen en sociaal-demokraten) 
samen scheep kunnen gaan met 
de hulp van de dertien overle
vende radikalen. Leider van de 
radikalen Baumgaard heeft op de 
vooravond van de jongste verkie
zingen op een dergelijke koalitie 
gezinspeeld. Maar dan zou so-
claal-demokraat Joergensen het 
premierschap opeisen terwijl 
Paul Hartling toch maar liefst 
zelf eerste minister wil blijven. 
Intussen verslechtert de ekono-
mlsche toestand in het land van 
melk en boter zienderogen. Met 
150.000 werklozen (op 5 milj. in
woners !), met pijnlijke tekorten 
op de betalingsbalans en een in
flatievoet die In '74 met 16 pet 
Is gestegen heeft Denemarken 
behoefte aan een stabiel en vast
beraden beleid. Zoals de zaken nu 
staan Is een parlementaire meer
derheid (er Is maar één kamer) 
slechts mogelijk op een gemeen
schappelijke houding van soclaal-
demokraten, progressieven (van 
Gllstrup) en andere linkse par
ti jen... tegen de handhaving van 
Denemarken in de Gemeenschap. 
Maar dit zou voor Denemarken 
een allesbehalve realistische 
houding zijn, bovendien een erg 
negatieve oplossing voor de Ge
meenschap. Want met het door 
Wilson beloofde referendum over 
Europa heeft die Gemeenschap 
al kopzorgen genoeg. Een Deens 
referendum ware echt van het 
goede teveel. 

WiJ 6 
18 JANUARI 1975 



VIJFTIEN JAAR OORLOG 
VOOR DE KOERDEN 
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Bij het begin van de 60'er jaren be
sluit de Iraakse president Kassem er 
zelfs met de grote middelen op los 
te gaan. De Koerden houden echter 
stand in hun bergen en de Koerdische 
Demokratische Partij sticht er een 
soort goed-georganiseerde vrijstaat 
met ongeveer 1 miljoen Koerden. Op 
8 februari 1963 wordt Kassem te Bag
dad door zijn leger-generaal Aref ver
moord ; het Baath-socialisme komt 
aan het bewind. Irak, Egypte en Syrië 
willen samen de Verenigde Arabische 
Republiek stichten en bij deze kon-
struktie zullen er onderhandelingen 
plaats grijpen tussen de Koerden en 
Nasser, die hen steunt in hun eis 
naar zelfbestuur. Dit is niet naar de 
wens van Bagdad en een nieuw offen
sief breekt los, dit maai gesteund 
door de Baath-socialisten uit Syrië. 
De wapens komen uit het Westen In 
ruil voor olie ; en het zijn Egypte en 
de Sovjetunie die de zaak aanhangig 
maken in de Veiligheidsraad maar 
na drie maanden wordt de klacht inge
trokken... Vreesden de Sovjets hun 
Invloed in Bagdad voor goed kwijt te 
spelen ? Intussen verongelukt op 13 
april 1966 Aref met een hefschroef-
vliegtuig en zijn broer volgt hem op. 
Deze Aref II zal op 29 juni 1966 op 
raad van zijn raadsman Rahman Al-
Barzaz vrede sluiten met de Koerden... 
maar op 17 juli 1968 grijpt (tot op he
den) de laatste staatsgreep plaats 
met Generaal Hassan al-Bakr en weer 
wordt er vanaf dec. '68 hard opgetre-
'^en én tegen de Koerden én tegen 
de Sjiieten. Uiteindelijk zal er op 11 
maart 1970 een autonomie-akkoord ge
sloten worden dat na 4 jaren — op 11 
maart 1974 — volledig toepasselijk 
zal moeten worden. 

ZELFBESTUUR OF NIET ?... 

Deze autonomiewet nr 33 voorziet op 
het eerste zicht heel w a t ; we krijgen 
dikwijls 'n samenvatting ervan ten ge
hore. Maar zoiets moet je uittesten op 
zijn werkelijkheid. « Om onze veilig
heid » worden we niet toegelaten tot 
de frontlijn ; anderzijds worden de 
oorlogsfeiten geminimaliseerd en de 
autonomiewet opgehemeld. Een van 
de zonen van Barzani (die 3 vrouwen 
en een 15-tal kinderen heeft), Obeid 
Ella Al-Barzani, sedert 1970 in Bagdad, 
zweert bij deze wet. Een paar van ons 
groepje zullen hem ten andere bezoe
ken en ondervragen. Spijtig genoeg 
moest ik dat missen ; midden' in de 
straat wordt ik onverwachts opgepikt 
door 'n handvol dappere soldaten... 
De reden ? Ik weet het nog altijd 
niet... Foto's nemen is altijd gevaar
lijk in Irak — er heerst de spionnitis-
koorts I Of was het mijn onaangemeld 
bezoek aan een wijkschooltje ? Uit
eindelijk, nadat de soldateska met mij 
— pronkerig ! — een aantal bureaus 
afgelopen heeft, ik • den opper
ste van de kazerne » overtuigen me 
naar ons verblijf terug te voeren, waar 
de baas wel over mijn afkomst zal ge
tuigen. Stevig bewaakt gebeurt dat 
dan en na nog wat over en weer ge-
telefoneer lukt het ! Op het Ministerie 
was juist de « zoveelste » van dienst 
die er wat van scheen te weten... 
'n Ontroerend « speechke » van mijn 
z i jde; prompt vertaald door onze 
« huisbaas » deed de rest... Zo miste 
ik 't klassieke kopje tee bij Obeid en 
zijn informatie I 

Te Salahuddin worden we ook in kon-
takt gebracht met enkele Koerden, die 
deze autonomie van Bagdad verkozen 
boven Barzani; een 20-tal bewapende 
Koerden mogen we dit keer zelfs fo
tograferen... ! Maar verder mogen 
we de Hamilton Road (die naar Te
heran leidt) niet op... Ik kan moeilijk 
geloven dat een zo geslepen politiek 
onderhandelaar als Barzani, die van 
alle markten en ideologieën het zijne 
weet, zo maar oorlog zou voeren en 
deze autonomie afwijzen Indien ze 
gunstig zou zijn voor zijn volk of een 

springplank naar 
kingsrecht. 

meer zelfbeschik-

WELKE ZIJN DE BEMERKINGEN 
VAN DE KOERDEN DAN ? 

1. De geregelde Arabisering van tien
tallen Koerdische dorpen door Bagdad. 
2. Een Iraakse wet voorziet dat een 
staatsburger, die met een buiten-
landse(er) huwt niet in de openbare 
sektor kan tewerkgesteld worden. Die 
publieke sektor omvat in Irak echter 
90% v.d. tewerkstelling... Voor de 
Koerden zij hun gebieden in Syrië, 
Turkije, Rusland en Iran echter geen 
buitenland I 
3. Men vertelt ons dat geen Koerden 
worden toegelaten in de Iraakse Lucht
macht en dat slechts 2 tot 5% van de 
studenten aan de Militaire- en Politie
scholen Koerden zijn, daar waar haast 
1/4 van de Iraakse bevolking Koer
disch is. Ook de toegang tot universi
teiten wordt diskriminerend gekontro-
leerd door Bagdad. 
4. Het enig echte beleidsvoerend or
gaan in Irak is de Revolutionaire Com-
mandoraad, waarvan de beslissingen 
kracht van wet hebben ; hierin voert 
de Baath-partij de almacht, de Koerden 
komen hierbij niet te pas. 
5. In de buitenlandse betrekkingen telt 
Irak zowat 80 ambassadeurs en 500 
diplomaten... maar ook hier zijn er 
slechts 10 Koerden. 
6. Alhoewel het Koerdisch gebied het 
rijkste deel van Irak is inzal<e petro-
leumuitbating, ertsen, toeristische 
mogelijkheden ontving het de jongste 
jaren slechts 7 tot 12% v.d. staats
begroting... voor zowat 1/4 van de 
bevolking. 
7. Van de 150 grote nijverheidsprojek-
ten in Irak zouden slechts een 4-tal 
in het Koerdisch gebied uitgevoerd 
worden ; de olieraffinaderij « verhuis
de » naar Hamman Alil alhoewel ze 

thuishoorde in het Koerdisrhe Kirkoek-
geoiea. 
8. De wegenbouw in het Koerdenge
bied steunt op militaire overweging 
en niet op de eigen ontwikkeling der 
streek. 
9. De Iraakse watervoorziening en be-
vloeiïngsplannen steunt hoofdzakelijk 
op de regenval in het Koerdengebied .. 
maar wat ontvangen ze in ruil ? Zelfs 
de bevloeiïngswerken ten zuiden en 
ten zuidwesten van Kirkoek komen 
slechts de « ingevoerde » Araabse ne
derzettingen ten goede... 
10. De politieke terreur en mishande
lingen zouden zeer zwaar zijn. De jong
ste twee jaren zijn 83 leden van de 
Koerdisch Demokratische Partij aan
gehouden, waarvan sommigen — zo
als Hussein Shirwani en Majeed Haji 
Oadir — werden dood gemarteld. Ook 
de aanslagen op Generaal Barzani (29 
sept. '71 en 16 juli '72) en anderen 
zitten de Koerden hoog ! 

EN DE TOEKOMST ? 

Het Iraaks leger met 8 brigades of 
4/5 van heel haar macht is er niet in 
gelukt het Koerdisch gebied in drieën 
te delen ; maar wel is het dank zij de 
+ 3.000 Russische militaire adviseurs 
en een betere uitrusting (1.200 tanks-
type T 54, 55, 62 en Mig's 17, 19) be
ter dan ooit « gevorderd » in het voor
heen min of meer zelfbestuurd gebied 
van Barzani. Alleen Iran (Perzië) zou 
Barzani steunen omwille van de grens
geschillen in het Shiïetische Zuiden, 
aan de Perzische Golf... maar dan 
ook weer niet zo geweldig, want de 
eigen Iraanse Koerden mogen zich 
ook niet veroeren. De Turks-Koerdi-
sche (iraakse) grens is hermetisch 
gesloten want het olie-akkoord met 
Irak zal de Turken wel wat opbrengen; 
Op 31 maart 1974 werd er een vriend
schapsakkoord tussen de Sovjetunule 

en Irak gesloten. De Sovjetunie zal 
zelf een + 600 km. lange pijplijn mo
gen aanleggen tussen Basra in Viet 
zuiden en het hoofdstedelijke Bagdad. 
Vanuit deze isolatiepolitiek is het dui
delijk dat Barzani nu betiteld wordt 
door onze tolk als <• vriend van Israël 
en de Amerikanen ». Ook wordt hem 
door de vice-minister van Energie tij
dens ons onderhoud verweten dat hij 
Kirkoek wil « verkopen » aan Ameri
ka... Maar de VSA blijven doof ! An
derzijds meldde het Iraakse opperbe
vel op 16 dec. 74 dat enkele van haar 
vliegtuigen met Amerikaanse Hawk-
raketten naar beneden werden ge
haald. Barzani's radio « Vrije Stem 
van Koerdistan » riep het om als « de 
wraak » voor de Iraaks-(Russische) na
palmbombardementen van 26 april '74 
op Ouala Diza .. 

In ieder geval : deze guerilla kan nog 
lang duren .Speelt Brazani op moeheid 
in 't Iraaks leger en op de geheime 
ambities van sommige generaals om 
'n nieuwe staatsgreep uit te voeren ? 
Wie zal het zeggen. Al meer dan 
7 000 doden (sedert 11 maart '74) in 
het Iraakse leger zullen toch ook wel 
hun « rol » spelen ; dat zouden dan 
nieuwe onderhandelingen met Bagdad 
kunnen zijn .Voorlopig ziet er het niet 
zo naar uit. Normalerwijze zou hier de 
Veiligheidsraad moeten kunnen ingrij
pen maar voor deze « Geachte Ver
gadering » zijn dit slechts « binnen
landse » aangelegenheden. Zo komt 
het dat een Koerdenvolk met 13 mil
joen mensen in de Verenigde Naties 
niet kan zetelen en... Luxemburg bv. 
wel ! 

Ook van uit Europa valt niets te ver
wachten : Groot-Brittannië heropende 
in mei j l . de diplomatieke betrekkin
gen met Bagdad en « the Sjeiks are 
marching in » de Londense City ter
wijl ze in Duitsland de Mercedes-ster 
vonden en voor 17 % opkochten I 
Zij lenen geld aan de Zuid-zweedse 
elektriciteitsreuzen enz ; m.a.w. de 
Araabse petrogelden bepalen mee de 
Europese politiek. 
Barzani kan nog altijd trachten een 
vrijstaat uit te roepen — zoals som
mige vrijheidsbewegingen in Afrika 
het voor hem deden. . maar wie zal 
hem steunen ? 

Willy Kuijpers 
Kamerlid 

De KIrkoekse vesting, gebouwd onder de Turkse bezetting. Samen met Mosoel is Kirkoek de voornaamste stad in het 
Iraakse Koerdistan. Tijdens de Britse bezetting in 1922 werd er de petroleumrijkdom aangeboord ; dit is nu de hoofdmzet 
tussen de Koerdische wens naar zelfbeschikking en de stelling van het Bagdadse Baath-regime. 
In de door de Iraakse regeringstroepen zwaar afgegrendelde olieheuvels komen de petroleumgassen zo aan de opper
vlakte waar ze vlug ontvlambaar zijn. In het Oud-Testament was dit dan ook een wondere plaats. Ten tijde van Nabucho-
donos'or zou er de Hebreeuwse profeet Daniël en zijn vrienden « onaangebrand » uit zo'n • gasoven » gewandeld zijn-
wij deden het hen niet na ! 
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Voorspellingen over wat ons In het 
laatste kwart van deze eeuw te wach
ten staat, vormen een dankbaar tema 
voor optimisten of onheilsprofeten. 
In de schoot van de Volksunie, waar 
men geleerd heeft realist te blijven, 
zal 1975 in de eerste plaats beteke
nen : nuttige lessen trekken uit de 
20-jarige aktiviteit van een partij die 
nu aart haar meerderjarigheid toe is. 
De bevolking zal van de VU niet ver
wachten dat er wordt uitgepakt met 
toverformules om de algemene twif 
fel en onzekerheid op te ruimen. Wél 
verwacht de bevolking dat over een 
aantal problemen duidelijke taal wordt 
gesproken. 

MET LEGE HANDEN ? 

Niet de minste van deze problemen is 
de werkverschaffing. Op een ogenblik 
dat reeds verscheidene honderden — 
vaak hoog-geschoolde — jonge men
sen de stempelkontrole moeten vol
gen, laat de struktuur-zwakte van het 
Vlaams bedrijfsleven zich scherp aan
voelen. Buitenlandse bedrijven (niet 
zelden opgericht dankzij financiële te
gemoetkomingen die uiteindelijk door 
gans de gemeenschap werden betaald) 
sluiten hun poorten of verminderen 
hun produktiviteit. 
Voor de tertiaire sektor (handel en 
diensten) zal elke verslapping van de 
ekonomische aktiviteit na verloop van 
tijd n i e u w e spanningen oproepen 
Eens te meer moet daarbij nog opge
merkt dat het de jonge Vlaamse in
dustrie al te zeer aan kapitaal-inten
sieve bedrijven ontbreekt of, anders 
gezegd, dat de gekwalificeerde werk
gelegenheid onvoldoende is zodat er 
in Vlaanderen nauwelijks plaats komt 
voor de massa van intellektueel ge
vormde arbeidskrachten. 
Premier Tindemans heeft in dit ver
band aangekondigd dat er overwogen 
wordt 20 000 werklozen in openbare 
diensten op te vangen. Afgezien nog 
van de vraag of dergelijke tewerkstel-
Img kan worden waar gemaakt, ge
tuigt dergelijke uitspraak eerder van 
een soort wanhoopspolitiek dan van 
een aangepast tewerkstellingsbeleid. 

MET LEGE GELDBEUGEL ? 

Naast de dreiging van de werkloos
heid, wordt de bevolking gekonfron-
teerd met de verminderde koopkracht 
(of : de muntontwaarding). Ons land 
geniet de twijfelachtige eer om, sa
men met Italiè, koploper te zijn inza
ke levensduurte Over dit probleem is 
al danig veel inkt gevloeid, doch het 
ziet er met naar uit dat de onrust bij 
de bevolking is weggenomen. 
Met de zogenaamde Mercator-kampag-
ne wilde de regering een poging doen 
om het publiek meer prijsbewust te 
laten kopen. Dergelijke kampagne valt 
echter haast belachelijk uit tegenover 
de ernst en de onoverzichtelijkheid 
van het prijzen-probleem. 
De regering is het nochtans aan media 
en gespecialiseerde instellingen zat 
om aan konkrete en sprekende prijs
vergelijking te doen. De Mercator-
kampagne is gefinancierd uit een bud
get van 300 miljoen frank dat dienen 
moet als « rechtstreekse steun aan de 

OVER 

DE DREMPEL 

dagblad-pers » over 1973 en 1974. Met 
een klein beetje inspiratie leek het 
ons best mogelijk de hulp aan geheel 
de geschreven pers te koppelen aan 
een breed opgezette kampagne inza
ke prijsbeheersing en kwaliteitsver-
gelijking. Verbeeldingskracht lijkt ech
ter op regeringsvlak een ijdel woord 
en misschien zijn de grote distributie
ondernemingen er niet mee gediend 
wanneer de verbruiker hen inzake kwa
liteit en prijsvorming van goederen 
en diensten op de vingers zou kunnen 
kijken ? 

VERVUILD ? 

1975 zou weleens het jaar van de gro
te konfrontatie met alle mogelijke 
vormen van vervuiling kunnen worden. 
(Hierbij sluiten we de morele pollu
tie niet uit want het is meer dan een 
indruk dat de goegemeente doorheen 
een reeks binnen- en buitenlandse 
schandalen elk vertrouwen in ambte
narij en politici dreigt te verliezen). 
De gevoeligheid voor milieu-hinder is 
hoe dan ook hand over hand toegeno

men. Tot nu toe hebben we echter ge
daan alsof we onszelf niets te ver
wijten hadden. Het staatsapparaat 
heeft dit gevoelen nog gesterkt eens
deels door het bij een reeks van niet-
toepasbare kaderwetten te houden, 
vervolgens door alom gekende grote 
vervuilers door de mazen van het mi
lieu-recht te laten ontsnappen. Metal
lurgie Hoboken (loodwit-vergiftiging) 
en Bayer Brugge (fluor-vergiftiglng) 
gelden hier slechts als voorbeelden. 
Drastische maatregelen kunnen niet 
langer uitblijven. En dit geldt zowel 
voor elk van ons persoonlijk (denk 
maar aan de langzame verstikking van 
stedelijke centra door het ongebrei
deld autovervoer) als voor grote ge
meenschappen (bij voorbeeld de win
ning en vervuiling van oppervlakte
water) en industriën. 
Ook de beslissing inzake kernenergie 
moet uiteindelijk in het kader van de 
algemene vervuiling worden genomen 
Persoonlijk willen we hier duidelijk 
stellen dat, als de opwekking van 
energie door kernsplitsing alléén maar 
dient om een beperkte periode met 
vri j grote zekerheid ongevaarlijke vor
men van energiewinning op punt kun
nen gesteld, het misdadig zou zijn ons 
dicht bevolkte land en een deel van 
Europa vol te bouwen met kerncentra
les waarvan men weet dat het stra-
lingseffekt op geen 200 jaar is teniet 
te doen. 

Het indijken van de vervulling zal geld 
kosten, véël geld zelfs. Deze onver
mijdelijke financiële inspanning moet 
echter een natuurlijke opvang beteke
nen voor de vormen van werkloosheid 
die door drastische uitbatingsvoor-
waarden zou worden uitgelokt. 

ZONDER KRITIEK ? 

Tenslotte kan niemand onverschillig 
blijven tegenover de steeds luider 
wordende roep om het patroon van 
onze westerse maatschappij grondig 
te veranderen. 
Persoonlijk geloven we allang niet 
meer dat het hier zou gaan om een 
keuze tussen vrije marktekonomie 
(het kapitalisme) en Mao- of Castro-
vormen van staatskollektivisme. 
Meer wezenlijk lijkt ons de vaststel
ling dat, dank zij een betere versprei
ding van kennis en aan de invloed van 
ontvoogdingsbewegingen, zoals de 
Vaamse beweging er een is, een al
gemeen onbehagen en opstandigheid 
groeit tegenover de naamloze bezitters 
van onbeperkte macht en rijkdom. Te
meer daar deze naamlozen zich niet 
door grenzen noch door politieke regi
mes gescheiden weten om steeds ho
gere troeven te verzamelen. 
Het spel van bewapening en super-
bewapening verbleekt dan ook tegen
over het manipuleren met geld en 
grondstoffen en het monopoliseren 
van alle energiebronnen. 
Misschien brengt 1975, dat zich als 
een overgangsjaar aankondigt, het be
gin van een wereld-wijde uitdaging 
om, zonder oorlog of geweld, aan 
iedereen het zijne te geven. 
En we schrijven dit in het besef dat 
kleine volkeren, zoals het Vlaamse, 
bij uitstek geroepen zijn om de rol 
van bemiddelaar te vervullen. 

GUIDO VAN IN, 
senator. 

TAK doet het niet alleen 
daar waar Vlaanderen in 
de tang wordt gezet maar 
ook waar de nood het 
hoogst is. Te Munte, Kal-
lo, Beervelde, Ninove, 
Moerbeke-Waas, Belsele, 
Waasmunster e.a. ging 
het TAK nu eens echt de 
boer op zoals uit de foto 
duidelijk blijkt. Goed ge
werkt, jongens en meis
jes ! 

(foto DELRO) 
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NIEUWE ABONNEES 
Vorige week hebben wij erop 
gewezen dat ons blad in 1974 — 
voor de allereerste keer m zijri 
twintigjarig bestaan — financieel 
verlies heeft geleden De zotte 
kostenstijgingen zijn daarvan de 
oorzaak 
Om die put van 1974 te dempen 
moesten wij in de komende we 
ken minstens 3000 nieuwe abon
nees kunnen vinden Wij hebben 
in ons vorig nummer een beroep 
gedaan op al onze lezers om ons 
daarbij te helpen. 

Terwijl de regering honderden 
miljoenen uitdeelt onder de kran
ten en het ons inmiddels nog wat 
moeilijker maakt door verhoging 
van post- en telefoontarieven, re 
kenen wij op de trouw en de soli 
dariteit van onze lezers Wij we 
ten dat zij niet zullen toelaten dat 
ons Vlaams-nationaal opinieweek
blad langzaam gewurgd wordt. En 
daarom hebben wij vertrouwen 
In de eerste helft van deze week 
bereikten ons — ingevolge deze 
oproep — reeds méér dan 200 

nieuwe abonnees Wij beginnen 
af te tellen tot het gestelde doel 
— minstens 3000 nieuwe jaar
abonnees — zal zijn bereikt 
U zal dus, waarde lezer, lieve 
lezeres, week na week kunnen 
nagaan op deze bladzijde hoe 
vlug WIJ opschieten in de goede 
richting 

Laat de werving met uitsluitend 
over aan de « specialisten » uit 
onze top-20 Ook U kan er wat 
aan doen 
Mogen wij dan ook op U rekenen? 

ZO MEENT SENATOR BOUWENS 

/}nA^ 

<yrA '^ 

h J(jn^ 

1 . M ia Ceens, Kapelle-op-den-Bos 

2 . Karel Rigo, Cen t 

3 . Eugeen Franco, Oostende 

4 . Lieve Jaspers, Hombeek 

5. Nicole V a n der Donckt , Bertem 

6. Joris Depré, Tervuren 

7 . Roger Vandenbi icke , leper 

8 . Jaak Gabriels, Bree 
jozef Labaere, Kortr i jk 
Frans V a n Dessel, N i j l en 

1 1 . Koen V a n M e e n e n , Heusden ( 0 - V I . ) 

12 . Herman De Kegel , Pollare 

13 . M i e i Van Langendonck, S t - K a t h . - W a v e r 

14. Georgette Mar tens -DeKege l , N inove 

15. Jan Caudron, Aalst 
W i m Jorissen, Mechelen 

17 . Jaklien De Caster, Ledegem 

18. Juul Moens, A n t w e r p e n 

19 . Ferre De Beuckelaer, Kontich 

2 0 . Marce l Scheys, Lubbeek 

1314 

1191 

1085 

396 

318 

312 

276 

252 

246 

228 

216 

213 

192 

180 

174 

168 

159 
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ANTWERPEN KflL€nD€R 
ANTVVERPEN (Arr.) 
W M (Arr.) 
De VVM in nauwe samenwerking 
met het Dosfeiinstituut brengt 
van bij de jaarsaanvang de wer
king in lijn, en wel de kursus 
« Voorbereidingen op de gemeen
teraadsverkiezingen ». 

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 IVIerksem. 

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

Alle afdelingsbesturen (arr. 
Antwerpen) ontvingen via hun 
arr. sekr. de volledige overzichts-
komputerlijsten van de « her
nieuwde en niet-hernieuwde Wij-
abonnementen 1975 ». Wij ver
zoeken onze afdelingsbesturen, 
aan de hand van deze administra
tieve gegevens, aan de « slag » 
te gaan. 
WIJ DENKEN TERUG 

Vier jaar geleden (7-1-71) ont
viel ons dr Karel Delhaye, arr. 
bestuurs- en raadskollega, prov. 
raadslid. Twee jaar geleden 
(9-1-73) ging Rik Baekelmans, be
zieler van de Pallieters en de dr 
Bormsherdenkingen, van ons 
heen. Tussen al onze dagelijkse 
aktiviteiten in, denken wij met al
le eerbied aan hen terug. 
PARTIJKONGRES . HASSELT 

De kant. gevolmachtigden en 
afd. sekr. ontvingen de « kongres-
map » met de nodige gegevens 
en onderrichtingen i.v.m. ons Par-
tijkongres op zaterdag 1 en zon
dag 2 februari e.k. te Hasselt. 
Wij rekenen op de aanwezigheid 
van sterke afvaardigingen onzer 
afdelmgen Regel zonder uitstel 
op afdelingsvlak de verplaatsing 
en volg nog de verdere bericht
geving in dit en volgende «Wij»-
uitgaven. De verdediging der 
« amendementen » (arr. Antwer
pen) zal te Hasselt worden waar
genomen door mr Hugo Andries 
(voorz. VVM, arr. Antwerpen). 

SPECIALE VERMELDING 
De nieuwe ledenwerving 1975 

draait op volle toeren. Op arr. 
vlak werkten de afd. Burcht, Halle 
(Kempen) en Hove zich in de kij
ker. De ledenwerving gevoerd 
door deze drie afdelingen wijst 
op een zeer aktieve inzet, die t i j
dens de jongste arr. raad dan 
ook, een wel verdiende en spe
ciale vermelding kreeg. Buiten 
deze speciale vermelding dienen 
wij eveneens meerdere onzer af
delingen te feliciteren voor hun 
prestaties op dit gebied ! 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Volksvert. André De Beul en 
prov. raadslid mevr. Monseur leg
gen u in de watten op ons dienst
betoon op maandag van 16 tot 
19 u., Wetstr. 12, Antw. Het se-
kretariaat is verder dagelijks toe
gankelijk van 9 tot 16 u. 30 en 
's maandags tot 19 u. 
KOO 

Mensen woonachtig Antw. Stad 
die problemen hebben met KOO-
aangelegenheden, zijn welkom op 
de koffie bij dr De Boel of Frans 
De Laat. Gelieve vooraf telefo
nisch een afspraak te maken, res-
pektievelijk tel. 33.97.90 en 
38.66.92. 
GEMEENTERAADSLEDEN 

We hebben er acht, die u op 
het stedelijk vlak wel het een 
en 't ander kunnen vertellen. Ook 
met hen kan u een afspraak ma
ken voor dienstbetoon : gelieve 
voor adres of telefoon zich in 
verbinding te stellen met het 
sekretariaat, Wetstr. 12, tel. 
36.84.65. 
KOMMISSARISSEN 

Bergers bij waterwerken. De 
Bouvre bij Imea. Willockx bij Igao 
(gas). Van de Pas en Hennissen 
bouwmaatschappijen. Voor infor

matie : bij hen rechtstreeks of 
via het sekretariaat. 
KONTAKTBLAD 

Ons maandblad van de afdeling 
zal in februari in alle bussen van 
1ste, 2de, 3de en 4de wijk ge
dropt worden. Wat gebeurt er 
zoal met dit blad nadat het in de 
bus werd gestoken ? Veel lezen 
het aandachtig, brengen kom-
mentaar of sturen ons de invul
bon terug met een nieuw lid
maatschap. Ook het kruiswoord
raadsel blijkt veel sukses te heb
ben. We zijn er ons ook van be
wust dat het bij een aantal kwaad 
bloed zet. En bij een groot aan
tal zal het ook wel in de scheur
mand belanden. 
ABONNEMENTEN OP . WIJ » 

Zoals alle jaren levert onze af
deling een abonnementenslag op 
ons weekblad « Wij ». Ook dit 
jaar doen onze bestuursleden hun 
best. Wilt u soms een geschenk
abonnement aanbieden aan een 
onzer leden die moeilijk over de 
jaarprijs van 450 fr. kan ? Ver
wittig het sekretariaat. Wij we
ten wel iemand. De persoon in 
kwestie wordt dan ook op de 
hoogte gesteld van wie hij het 
geschenkabonnement kreeg. 

BOECHOUT-VREMDE 
AVVS 

Afgevaardigde-verantwoordelijke 
voor AVVS (Agemeen Verbond 
Vlaamse Sindikaten) : Peeters A., 
Kapelleveldstr. 51, 2530 Boechout, 
tel. 55.36.44 (na 18 u.). 

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. 

BORGERHOUT 
WENSEN 

Bestuur en afdeling Borgerhout 
wensen mevr. Raets-Van den 
Driessche, ons KOO-lid, een spoe
dig en algeheel herstel. 
VUJO 

Op donderdag 9 dezer ging bij 
een goede opkomst van VU-Jon-
geren-Borgerhout en talrijken van 
buiten Borgerhout, na een harte
lijk -welkomwoord van onze plaat
selijke VUJO-verantw. Guido 
Weyn, de fijn verzorgde dia-voor
stelling door die ons de VUJO-
Amnestiehongerstaking, gehou
den tijdens het laatste Pinkster-
weekeind, terug in beeld bracht. 
Een tombola, en de toespraken 
van prov, raadslid Hugo Andries 
en Eddy Gaublomme, voorz. van 
het arr. VUJO-komitee, besloten 
deze zeer gemoedelijke en sfeer
volle jongerenavond. 

HEIST-OP-DEN-BERG 
Na onze geslaagde amnestie-

aktie aan de kerken, mogen wij 
uiteraard niet bij de pakken blij
ven zitten. Weldra verschijnt het 
eerste nummer van ons leden
blad, dit om de band tussen onze 
leden nog te versterken. Eerst
daags zal ook in iedere bus van 
Heist en Hallaar een « Vlaamse 
Bundeling » verschijnen. 

Reeds verschillende nieuwe le
den werden gemaakt, maar ons 
abonnementenaantal op « Wij » 
ligt nog veel te laag. 

Heel speciaal willen wij ook 
een oproep doen tot alle jonge
ren van onze afdeling om mee 
te werken aan de VUJO. Op 9 fe
bruari e.k. zullen wi j ook opnieuw 
deelnemen aan de TAK-betoging 
te Schaarbeek. 

Wim Jorissen houdt voortaan 
ook zitdag te Heist : iedere 2de 
maandag van de maand, van 20 
tot 21 u., bij Amelie, Lostr. 87. 

Op 25 januari tenslotte, wordt 
door de afdelingen Booischot en 
Heist de 8ste Vlaamse Nacht der 
Zuiderkempen ingericht in zaal 
Eden. Dit bal wordt door ieder
een erkend als het grootste VU-
bal van gans het arr. Ook dit jaar 

zorgden wij voor een groots pro
gramma : in de zaai : het orkest 
The Spoetniks en TV-presentator 
Luc Appermont ; in de kelder : 
The Music Lines met Robby ; in 
de bar : hammondorganiste Bea
trijs. Aanvang te 20 u. 30. Toe
gangsprijs : 60 fr. 

Alle inlichtingen bij de gewes
telijke gevolmachtigde : Danny 
De Guyper, Itegemsestwg 15 te 
Hallaar (tel. 015/24.40.58). 

KONTICH 
STREEKPERS 

Onze twee a driemaandelijkse 
streekpers is aan zijn derde jaar
gang toe. Het nieuwjaarsnummer 
getuigde eens te meer « elke 
keer een stap vooruit ! ». Daar
om een dankbaar proficiat aan de 
ganse redaktie en éénzelfde dank 
aan de méér dan 30 vaste bus-
sers. intussen hebben wij groot
se plannen en denken wij aan 
een eigen drukkerij. Maar koken 
kost geld. Stort daarom een som 
die telt in het propagandafonds 
van Volksunie-Kontich, bankrek. 
nr 415-5007151-26 van Krediet
bank Kontich. Met onze oprechte 
dank vooraf ! 
LEDENSLAG 

Nu de ledenhernieuwing 1975 
afgewerkt is, starten wij meteen 
met een nieuwe ledenslag. Ter 
gelegenheid van VU 20 jaar, gin
gen wij een vrijwillige verbinte
nis aan, nl. een verhoging van 
ons ledenaantal met minstens 
tien ten honderd. Hugo, Mon, Gui
de, Ward en Ferre gaven reeds 
het voorbeeld. Wie volgt ? 
GELUKWENSEN 

Wij begroeten met veel vreug
de de geboorte van Tom, klein
zoon van onze leden Frans en 
Antonia Van Woensel. Onze har
telijkste gelukwensen. 
AMNESTIE (PAPIERSLAG) 

Oude kranten en tijdschriften 
kunt u steeds kwijt bij Aloïs Ver
bist, Nachtegaalstr. 68, te l . 
57.05.52. Een amnestie moet er 
komen. Ofwel buigt Tindemans 
ofwel . barst ! 

LIER 

FEESTZALEN 

HOF VAN ARAGON 
ARAGONSTRAAT 6, LIER 

TEL. (031)80.15.68 

MERKSEIVI 
DRIEKONINGENFEEST 

Op zondag 5 januari had, onder 
zeer grote belangstelling, het 
Driekoningenfeest voor de kinde
ren en kleinkinderen van onze 
leden plaats, volledig verzorgd 
door de damesafdeling « Vrou
wen van Vandaag •>. Na de wed
strijd voor zang en voordracht, 
waarmee dit feest werd ingezet 
en waarbij een hele schaar kin
deren hun beste beentje voor
zetten, wat de taak van de jury
leden voor de aanduiding van een 
winnaar zeker niet gemakkelijk 
maakte, werd door enkele kinde
ren een sprookje ten tonele ge
voerd dat zeer veel bijval genoot 
van klein en groot. De akteurs in 
de dop mochten bij het einde dan 
ook een verdiend en warm ap
plaus in ontvangst nemen. Ook 
de afgevaardigde van het dage
lijks bestuur van de Merksemse 
Kultuurraad, was vol bewonde
ring voor de prestaties van deze 
kinderen. Voor de kinderen was 
het hoogtepunt v<an dit feest 
echter de uitdeling van de ge
schenken waarnaar ze gans de 
tijd popelend hadden uitgezien. 
Een hartelijk proficiat aan onze 
kleine akteurs en onze beste dank 
aan de dames die tijd noch moei
te gespaard hebben om dit feest 
weer te doen slagen, wat hen, 
voortgaande op de glunderende 
gezichtjes, blijkbaar weer was ge
lukt. 

JANUARI 

18. Mol : Afdelingsbal om 20 u. 30 In het Mllo-Heem te Mol-
Millegem. Orkest : Gene Curtis. 

18. Borgerhout : Afdelingsbal om 20 u. 30 in zaal Pax, Ster-
lingstr. 80. Orkest : The Spiders. Inkom : 60 fr. 

20. Wijnegem : VVM -I- Dosfelinstituut in Vleminckhof, om 
20 u., Markt-plein 8. Kursus (2) « Gemeenteraadsverkie
zingen ». 

21. Burcht : Worstenbroodavond in lok. « De Ster ». Gast
spreker : sen. W. Jorissen. 

24. Kontich : . Ontdek de Wereld • om 20 u. 15 in het St-
Jozefinstituut. Voordracht : « Israël vandaag » door R. 
Hoyaux 

24. St-Kat.-Waver : Café-chantant met de Kadullen, inge
richt door DF-Elzestr. in samenwerking met VUVA. Pa
rochiezaal Elzestr., 20 u. Inkom : 50 fr. 

24. Wuustwezel : Vertelavond « Heksen uit de Kempen » 
door dhr Tireliren uit Essen. Feestzaal « Zodiac », te 
20 u. zeer stipt. Inkom 50 fr. -f gratis een glas wonder
bare « heksendrank ». Nadien gezellig samenzijn. 

25. Heist-op-den-Berg : 8e Vlaamse Nacht der Zuiderkempen 
in zaal Eden, Bergstr., ingericht door VU-Booischot-Hal-
laar-Heist. Orkesten en animatie : The Spoetniks, Luc 
Appermont, The Music Lines, Robby, Beatrijs. Toegangs
prijs : 60 fr. Aanvang : 20 u. 30. 

FEBRUARI 

1. Aartselaar : Afdelingsbal in de Gemeentelijke Feest
zaal, G. Gezellestr., te 20 u. Orkest « The Scarps ». 
Kaarten aan 60 fr. bij de bestuursleden. 
Deurne : VVM + Dosfelinstituut in lok. Trefpunt, te 
20 u. 30. Kursus (3) : Gemeenteraadsverkiezingen. 
IVIechelen : Arr. bestuur. 
Geel : Arr. bestuur bij volksvert. J. Belmans. 
St-Kat.-Waver : VUVA-SKW nodigt u uit op een film
avond : « Een bewogen liefde » (The raging moon) om 
20 u. in de Praochiezaal, Elzestr. Toegang : 50 fr. Moge
lijkheid tot nabespreking. 
Turnhout : Afdelingsbal in zaal Matthijs, Boomgaard
plein (Atheneum). 
Turnhout : Afdelingsbestuur in de Warande. 
Noorderwijk : Arr. raad in de Schuur, Zandkuil. 
Turnhout : Gespreksavond met volksvert. Nelly Maes 
in de Waranda om 20 u. : • Heeft de Vlaamse jeugd nog 
zin voor de politiek ? ». 
St-Kat.-Waver : 11e Katelijne-dansfeest. Groot VU-bal 
met de grote formatie van Stan Philips (10 uitvoerders). 
Parochiezaal, Elzestr. Toegangsprijs : 60 fr. (Voorver
koop : 50 fr.). Reuze tombola. 
Wilrijk : Afdelingsbal in zaal Gasthof, Heistr. 14, te 
20 u. 30. Orkest The Raindrops. Inkom 50 fr. 
IVIerksem : VVM + Dosfelinstituut in lok. Tijl (Breda
baan 298) te 20 u. 30. Kursus (4) : Gemeenteraadsver
kiezingen. 
Hove : Dia-avond door Luk Geenen : « Een jaar In Indo
nesië ». Om 20 u. in Parochiecentrum St-Jozef. 
Duffel : Arr. raad Mechelen. Zaal Gildenhuis. 
Antwerpen : Galabal « Vroeger en Nu » in de Handels
beurs (Meir). Toegangskaarten aan 250 fr. op VU-stads-
sekretariaat, Wetstr. 12, Antwerpen. 
Ramsel : Afdelingsbal. 

3. 

5. 
6. 
6. 

10. 
13. 
14. 

15. 

15. 

17. 

20. 

21. 
22. 

22. 

VUJO 
Ale jongeren die zich mede 

willen inzetten om onze kern ver
der uit te bouwen, worden ver
wacht op de kernvergaderingen 
die elke 4e donderdag doorgaan 
in Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 
298, te 20 u. 30. 
DIENSTBETOON 

Schepen Toon Dewachter is te 
spreken op het gemeentehuis, 
elke maandag tussen 14 en 17 u. 

De voorz. van de KOO, Leo Mi-
chielsen is te bereiken op het 
bureel van de KOO, Van Aertse-
laerstr., elke dinsdag en vrijdag 
tussen 14 en 17 u. 

Hebt u problemen of moeilijk
heden ? Aarzel niet om onze 
mandatarissen hierover te spre
ken. 

Verder zal er iemand te berei
ken zijn op woensdag 22 en don
derdag 30 januari, telkens vanaf 
20 u. 30, in het Vlaams Huis Tijl, 
Bredabaan 298. 

MOL 
PROPAGANDA 

Wie mee wil werken aan de di
verse aktiviteiten 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. 
VU-KONGRES TE HASSELT 

Wij roepen alle leden op om 
talrijk deel te nemen aan het VU-
kongres op 1 en 2 februari. Wij 
gaan met eigen vervoer. Voor 
verdere gegevens mag u altijd 
kontakt opnemen op het VU-sekr. 
Suzanne Geyzen-Meynen, Beek-
str. 22, tel. 014/31.23.20. 
VUJO-KERN 

Er werden reeds heel wat kon
takten gelegd om te komen tot 

de oprichting van een VUJO-kern 
te Mol. Vandaag kunnen wij u 
met blijdschap meedelen dat een 
eerste kontaktvergadering zal 
plaatshebben op 8 februari van 
15 tot 17 u , in de zaal « De Koe
stal » bij Gust Peeters, Sluisstr. 
178 te Mol-Sluis. Alle jongeren 
worden hierop vriendelijk uitge
nodigd. Bestuur en kaderleden 
die adressen van belangstellen
de jongeren kennen worden drin
gend verzocht die door te geven 
aan Paul Van Grieken, Varenstr. 
20, 2400 Mol-Wezel, tel. 014/ 
31.36.30. Ook, jongeren uit om
liggende gemeenten en afdelin
gen worden verwacht, vooral Ba
len en Dessel. 

MORTSEL 

ABONNEMENTENSLAG 

Wie van onze lezers wil een 
handje uitsteken bij de plaatse
lijke aktie <• Abonnementenslag 
'75 ». Hebt u een gebuur, vriend 
of familielid die zich wenst te 
abonneren op ons weekblad 
« Wij » ; verwittig hiervan ofwel 
afd. sekr Em. Croes, Steenakker 
90 (tel. 49.12.20) of het VU-arr. 
sekr. Wim Claessens, Pastoor 
Deensstr. 19 (tel. 55 39.09). Wij 
doen dan wel het nodige en dan
ken u bij voorbaat voor uw wel
kome medewerking op deze wijze. 

VUJO-NIEUWS 

Alle Mortselse VUJO-ers verwach
ten wij op onze reeks informatie
avonden die handelen over : 
« De Vlaamse Beweging » die ach 
tereenvolgens zullen plaatsgrijpen 
in het Parochiecentrum St-Lode-
wijk, Osijlei 43. Deel 1 op 21 janu
ari. Deel 2 op 28 januari. Deel 3 
op 4 februari. Telkens om 20 u. 30. 

i 
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NIJLEN 
DIENSTBETOON 

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 Achlel, van 10 tot 11 u. 

NOORDERWIJK 
BAL 

Op 1 maart a.s. zal ons eerste 
grote dansavond plaatsvinden in 
de zaal Diamant, Dorp te Voort-
kapel. Het formidabele orkest 
« De Woodstones » zal volledig 
optreden. Zang : Annie l\/1ertens. 
Koop tijdig uw inkomkaarten, wij 
verwachten een enorme toeloop. 
DIENSTBETOON 

Sen. Wim Jorissen komt op 20 
januari en 17 februari, telkens 
om 19 u. 30. Adres : De Ghel-
iincklaan -4 te Noorderwijk. 

Sen. Carlo Van Eisen op 23 ja
nuari en 27 februari om 20 u. 30 
in café « Week-end », Olenseweg 
272, Oosterwijk en om 21 u. in 
frituur Ingrid, Olenseweg 41 te 
Voortkapel. 
LEDENWERVING 

Ons ledental verhoogt regel
matig. Ter gelegenheid van ons 
bal op 1 maart a.s. zal het 150ste 
lid der nieuwe afdeling in de 

bloemen gezet en met een ver
rassing bedacht worden. Wie 
zal het zijn ? Misschien u ? In
schrijvingen worden nog steeds 
aanvaard op bovenvermelde 
adressen (zie dienstbetoon). 
VUJO 

l\^et enkele jongeren werd 
reeds kontakt gelegd voor het op
richten van een afzonderlijke 
werkgroep voor leden onder 25 
jaar. Degenen die graag mede
werken of bestuurslid willen wor
den kunnen zich nu bekend ma
ken. 

In volle jaarwisselingsstem
ming had op 2 januari een eerste 
bijeenkomst van vrouwelijke le
den plaats. Leute en pret beheer
sten alles. Sinds mensengeheu
gen werd nooit méér gelachen 
dan die avond. De nochtans be
ruchte stichtingsvergadering werd 
zonder meer in de vergeetboek 
geduwd. 
WEG HERENTALS-HERSELT 

Twee maanden geleden protes
teerden wij tegen de onveiligheid 
van deze weg sinds de herasfal-
tering. Door onze bemoeiïngen 
werden na enkele dagen reeds 
wegmarkeringen aangebracht. Op 
28 december werd door sen. Wim 
Jorissen aan de minister van 
Openbare Werken gevraagd wan
neer zal begonnen worden met 
de aanleg van een fietspad. On
dertussen stelden wij vast dat 

hiervoor in 1975 ook geen kre
dieten vooropgezet werden. Wal
lonië krijgt van de beschikbare 
kredieten voor de rijkswegen nog 
maar eens 8% meer dan Vlaande
ren, zodat wij nogmaals geduldig 
kunnen wachten op de volgende 
dodelijke slachtoffers. Hoeveel 
ouders zijn nog gerust zolang hun 
kinderen onderweg zijn ? Wij 
wachten op het antwoord van de 
minister en zullen onverminderd 
verder ijveren. 

RANST 
AVVS 

Kontaktman van het Algemeen 
Verbond van Vlaamse Sindikaten: 
De Beul Daniël, Profeetstr. 15, 
Ranst, tel. 85.54.88. Help ons het 
monopolie van de kleursindika-
ten te breken en sluit aan bij het 
AVVS 
TAK-BETOGING 

Op 9 februari neemt Ranst deel 
aan de TAK-betoging te Brussel-
Schaarbeek. Wie meegaat geeft 
zijn naam op aan het sekr.. Val
kenlaan 24, tel. 85.58.18. 
VU-KONGRES 

Wie wil meerijden naar Has
selt op zondag 2 februari, verwit
tigt tijdig W. Eeckhout, tel. 
85.58.18. 

TURNHOUT (Arr.) 
LEDEN 

De ledenhernieuwing is in orde 

voor de afdelingen Herenthout, 
Noorderwijk, Vorst, Ramsel, Huls
hout, Geel, Mol en Kasterlee. 
Nieuwe leden werden overge
maakt door Herenthout, Hoogstra
ten, Hulshout, Vorst, Mol en 
Noorderwijk. Nauwkeuriger gege
vens volgen in het arr. kaderblad 
van februari. 

ABONNEMENTENSLAG 

Alle afdelingen hebben de lijs
ten van de hernieuwde abonne
menten ontvangen en ook die 
van de gewezen abonnees uit 72-
73-74. Aan deze laatsten is door 
de parlementsleden een brief ge
stuurd met het verzoek opnieuw 
« Wij »-lezer(es) te worden. Hier
mee moet het terrein geëffend 
zijn voor een doorgedreven abon
nementenslag. Als alle afdelingen 
sistematisch huisbezoeken orga
niseren aan de hen meegedeelde 
adressen, kunnen zij gemakkelijk 
hun beste resultaat van de voor
bije jaren evenaren en halen wij 
vlot een winst van enkele hon
derden abonnementen binnen. 
Met een minimum aan inspanning 
kunnen vele ex-abonnees opnieuw 
voor « Wij » gewonnen worden! 

DOSFELWERKING 

In de komende maanden orga
niseert het Dosfelinstituut in het 
arr. een kursus « Voorbereiding 
op de gemeenteraadsverkiezin

gen » (4 avonden) en een reeks 
uiteenzettingen over de proble
matiek van de gewestplannen. 
Verdere gegevens worden mee
gedeeld in de Dosfelrubriek van 
« Wij » en In het volgende num
mer van het arr. kaderblad. Ver
antwoordelijke in het arr. Turn
hout is Frans Geyzen, Beekstr. 
22, 2400 Mol, 014/31.23.20. Kant. 
verantwoordelijken zijn : A. Lau-
reys, Berkenlaan 1, 2410 Heren-
tals, 014/21.18.34 ; A. Robbe-
rechts, Neerhofstr. 14, 2300 Turn
hout, 014/41.48.93 ; S. Vermeu
len, Tolhuis 1, 3180 Westerlo, 
014/54.42.79. 

WUUSTWEZEL-LOENHOUT 

HEKSEN 

Ter gelegenheid van de door onze 
afdeling ingerichte vertelavond 
• Heksen uit de Kempen » door 
dhr Tireliren uit Essen, in feest
zaal Zodiac te Wuustwezel, op 
vrijdag 24 januari e.k. te 20 u. 
heeft het Wuustwezels VU-afde-
lingsbestuur het genoegen, alle 
zusterafdelingen uit het kanton 
hiertoe uit te nodigen. Het wordt 
een echte « Kempense Heksen-
avond » waarbij u extra een glas 
wonderbare « heksendrank • 
wordt aangeboden. Aansluitend 
gezellig samenzijn waar u de ge
wenste sfeer zult vinden. Harte
lijk welkom. 

DKnscBCCoon 
Volksvert. A. DE BEUL 
ANTWERPEN : VU-sekretariaat, Stad-Ant-
werpen, Wetstr. 12, tel. 36.84.65 Elke 
maandag van 16 tot 19 u. 
KONTICH : i Alcazar >, Mechelsestwg 22, 
tel. 57.13.52. 
1ste en 3de donderdag van 19 tot 20 u. 
BOOM Onthaai-centrum « Nele >, Ant-
werpsestr. 378, tel. 88.05.03. 
1ste en 3de donderdag van 20 tot 21 u. 

Volksvert. R. MATTHEYSSENS 
BROECHEM : lok. « Frankenheem », Dorps
plein. 
1ste en 3de maandag van 19u.30 tot 20u.30. 
BORSBEEK : Café « Parking », hoek Wem 
gerstraat en Karel Soetelaan. 
1ste maandag van 18u30 tot 19u30. 
Café « Riviera » - Jos Reusenslei, 17. 
3de maandag van 18u30 tot 19u30. 
BRECHT : ten huize van dhr Aloïs Van Hoof, 
Lessiusstr. 37, tel. 13.81.95. 
2de w/oensdag van 20 tot 21 u. 
WESTMALLE : ten huize van dhr Frans Dams, 
Hallebaan 40, tel. 12.04.52. 
2de «woensdag van 19 tot 20 u. 

Sen. H. DE BRUYNE 
WIJNEGEM : « Vleminckhof >, Marktplein 8 
(tel. 53.89.26). 
1ste en 3de maandag van 19 tot 20 u. 
BURCHT : ten huize van dhr Edw/. temmens, 
K. Albertstr. 62, tel. 52.77.45. 
Elke 3de dinsdag van 20 tot 21 u. 

Volksvert. H. GOEMANS 
BERCHEM : ten huize van dr. Goemans, 
Grote steenweg 86, tel. 39.02.30. 
Elke maandag van 14 tot 16 u. 
KAPELLEN : ten huize van dhr. M. Op de 
Beeck, Wilgenstr. 4, tel. : 64.55.93. 
2e en 4de donderdag van 20 tot 21 u. 
BRASSCHAAT : 3de donderdag van 21 tot 
22u. 
Afwisselende lokalen (zie berichtgeving on
der afdel. Brasschaat). 
KALMTHOUT : ten huize van dhr Jef Bos-
mans. Korte Heuvelstr. 35, tel. 66.74.59. 
2de en 4de donderdag van 21 tot 22 u. 
SCHOTEN : café « Tijl », Verbertstraat. 
1ste en 3de donderdag van 20 tot 21 u. 

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

Eerste dinsdag van de maand 
VORST-KEMPEN van 19u30 tot 20u : De 4 
wegen. Klein Vorst. 
VEERLE van 20u15 tot 20u45 : De Wijn
gaard, Dorp. 
RAMSEL van 21 u tot 21u30 : De Pereboom, 
Vosdonken. 
HULSHOUT van 21u45 tot 22u15 : Duiven-
lokaal, Grote steenweg 135. 
Tweede dinsdag van de maand 
KASTERLEE van 19u30 tot 20u : Breugelhof, 
Geelsebaan. 
WECHELDERZANDE van 20ul5 tot 20u45 : 
De Keyzer, Dorp. 
HERENTALS van 21 u tot 21u30 : Kempen-
land, statieplein. 
HERENTHOUT van 21u45 tot 22ul5 : De 
nieuwe Kroon, Markt. 
Derde dinsdag van de maand 
MEER van 19u30 tot 20u : Heidegalm, Hoog-
straatsebaan. 
RIJKEVORSEL van 20u15 Parochiecen
trum, Dorp. 
BEERSE van 21 u tot 21u30 : ' t Witte Paard, 
Vredestraat. 
OUD TURNHOUT van 21u45 tot 22ul5 : 
Brouwershuis, Dorp. 
Vierde dinsdag van de maand 
WESTERLO van 19ij30 tot 20u : Volkslust, 
Tongerlo-Dorp. 
ARENDONK van 20ul5 tot 20u45 : « Vrij
heid », Vrijheid 92. 
MOL van 21 u tot 21u30 : De Valk, Hoek 
Corbiestraat Rondplein. 
MEERHOUT van 21u45 tot 22u15 : « We-
versberg », Weversberg 4 1 . 

Senator E. BOUWENS 
Eerste maandag van de maand 
GROBBENDONK van 21 u tot 21u30 : Bij 
Van Hauwe, Kerkplein. 
Vierde maandag van de maand 
VOSSELAAR van 19u30 tot 20u : De Zwaan, 
Kerkplein. 
GEEL van 21 u tot 21u30 : Hotel Sportwa-
rande, Markt. 

Senator W. JORISSEN 
Derde maandag van de maand 
VORSELAAR van 17u45 tot 18ul5: Bierhuis, 
Kerkstraat. 
HERENTALS van 18u15 tot 18u45 : De 
Zalm, Grote Markt. 
NOORDERWIJK van 19u tot 18u45 
Mertens, de Ghellincklaan 14. 

bij 

Ie maandag : 
MARIEKERKE : Gasthof De Hert, van 18 
tot 19u. 
BORNEM : De Eenhoorn, Stationstraat, van 
19 tot 20u. 
WILLEBROEK : Vinkstraat 23, van 20 tot 
21 u. 
TISSELT : Westdijk 37, van 21 tot 22u. 
2e maandag : 
BOOISCHOT -. Westmeerbeeksteenweg 25, 
van 18 tot 19u. 
HERSELT : Bij de Mike - Bergom, van 19 
tot 20u. 
HOMBEEK : VU-lokaal, Bankstraat, van 21 
tot 22u. 
3e maandag ; 
VORSELAAR : Kerstraat 4, v. 18 tot 18u30. 
HERENTALS : De Zalm, Grote Markt, van 
18u30 tot 19u15. 
NOORDERDIJK : De Ghellincklaan 14, van 
19ul5 tot 20u. 
NIJLEN : Tak hier. Kerkplein, van 20ul5 
tot 21 u. 
MECHELEN : ten huize ; telefonisch af te 
spreken. 

Senator C. VAN ELSEN 
Elke vrijdag 
MOL-CENTRUM van 18u tot 19u : de Bro-
quevillestraat 5. 
Elke zaterdag 
MOL-CENTRUM van lOu tot H u : de Bro-
quevillestraat 5. 
Eerste vrijdag van de maand 
BALEN van 19u tot 19u30 : Bij de Coiffeur, 
Kerkstraat 57. 
Tweede maandag van de maand 
MOL-EZAART van 19u15 tot 19u45 : Onder 
de Linden, Ezaart 151. 
HESSIE van 19u45 tot 20ul5 : Vissershuis, 
Hoogeind 16. 
MOL-ACHTERBOS van 20u15 tot 20u45 : 
Welkom, Achterbos 80. 
MOL-SLUIS van 20u45 tot 21 u i 5 : Sport, 
Sluis 178. 
Derde maandag van de maand 
MINDERHOUT van 20u tot 20u30 : Café 
Willaerts, Dorp. 
MERKSPLAS van 20u45 tot 21u1S : Breu
gelhof, Kerkstraat. 
Vierde maandag van de maand 
MOL-GINDERBUITEN van 19u15 tot 19u45: 
De Witte, Ginderbuiten 213. 
MOL-RAUW van 19u45 tot 20u15 : Zilver-
hoek, Kiezelweg 254. 
MOL-WEZEL van 20u15 tot 20u45 : Paro

chiehuis, St. Jozef slaan. 
Tweede dinsdag van de maand 
MOL-MILLEGEM van 19u30 tot 20u : Mast, 
Milostraat 66. 
Derde dinsdag van de maand 
MEERHOUT van 19ul5 tot 19u45 : Water
molen, Molenpad 8. 
EINDHOUT van 20u tot 20u30 : Binne-
mans. Dorp. 
VEERLE van 20u45 tot 21 u i 5 : De Wijn
gaard, Dorp 74. 
Derde donderdag van de maand 
DESSEL van 19u15 tot 19u45 : Bij de Koe-
rel, Meistraat. 
TURNHOUT van 20u tot 20u30 : Amicitia, 
Grote Markt 24. 
VOSSELAAR van 20u45 tot 21 u i 5 : De 
Ster, Reiëinde. 
Vierde donderdag van de maand 
KASTERLEE van 19ul5 tot 19u45 : De 
Druif, Markt. 
OLEN van 20u tot 20u30 : In de oude Pot. 
WESTERLO van 20u45 tot 21 ui 5 : Week
end, Oosterwijk. 

Volksvert. Joos SOMERS 
Elke maandag 
ST.-KAT. WAVER : van 18u30 tot 20u30 
of op afspraak, Lierse Stwg 11, tel. : 
015/21.79.00. 
Eerste zaterdag van de maand 
ITEGEM van 10u30 tot H u : Lokaal Mimo
sa, Bevelsesteenweg. 
NIJLEN van 11 ui 5 tot 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkplein. 
Tweede vrijdag van de maand : 
MECHELEN (centrum) van 18u15 tot 19u15: 
Vlaams huis Brigand, Hoogstraat 57. 
WILLEBROEK van 19u30 tot 20u : lokaal 
Ziekenfonds, tak Willebroek, Dendermondse 
steenweg 72. 
HINGENE van 20u15 lot 20u45 : lokaal 
a In de oude poort ». 
Tweede zaterdag van de maand : 
LIER van 10u30 tot 11u : taveerne Rebels, 
Berlaarstraat 51 . 
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 20ul5 tot 20u45 : 
Galgestraat 106. 
WALEM van 21 u tot 21u30 : Oude Baan 66. 

BRABANT 
ASSE (Fed.) 

RAAD DER AFDELINGEN 

Verleden maandag kwam te St-
Kat.-Lombeek de raad der afde
lingen samen onder voorzitter
schap van Maurits van Liedekerke. 
De raad behandelde een aantal 
onderwerpen waaronder : de toe
stand in de fed., propagandamoge-
lijkheden, soc. dienstbetoon. De 
vergadering werd naast de ver-
kozenen en schepenen der fed. 
ook bijgewoortd door volksvert. 
Valkeniers en prov. raadslid Staf 
Kiesekoms. De volgende raad 
werd vastgesteld op maandag 7 
april. 

MOTIE 

De raad stelde onderstaande 
motie op. De afdelingen van de 
fed. Asse worden verzocht deze 
in hun gemeente te verspreiden 
en in hun plaatselijk blad op te 
nemen. 

« De raad der VU-afdelingen 
van de randfedergtie Asse, in 
vergadering bijeengekomen op 
13-1-75 te St-Katherina-Lombeek, 
deelt de zorgen van het uitvoe
rend kollege en de federatieraad 
i.v.m. het nijpend probleem van 
de ophaling en de verwerking 
van het huisvuil. De raad ver

werpt de voorgenomen plannen 
van de meerderheid in het uitvoe
rend kollege om te Wambeek een 
stort of breekwerf op te zetten 
en hij eist dringend de selektieve 
behandeling van het huisvuil en 
de oprichting van een verbran
dingsoven ». 

FEDERATIERAAD 

De federatieraad komt samen 
op woensdag 12 februari om 20 
u. in het gemeentehuis te Dil-
beek. De verkozenen en het poli
tiek komitee komen om 19 u. 
bijeen ten huize van Maurits Pa-
nls, Moeremanslaan 86, Dllbeek. 

JANUARI 

19. Grimbergen-Strombeek-Beigem-Humbeek : TAK-informa-
tie-avond met voordracht door Piet De Pauw. Ingang 30 
fr. Dit is een initiatief van de VUJO. 

20. Leuven : Arr. bestuur. 

23. St-Jans-Molenbeek : Ledenvergadering In Parochiaal Cen
trum, Menenstr. 55 (1ste verdiep) om 20 u. Onderwerp : 
Volksnationalisme, Demokratie en Federalisme. 

25. Peutle : Dansfeest om 21 u. In zaal Monty met Jef Burm 
en het orkest van Freddy Sunder. 

24. Leuven : Arr. raad. 

31. Zoutleeuw (Kant.) : TAK-avond. 
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VU-MANDATARISSEN VOOR SENAAT, KAMER 

EN PROVINCIE 

ARR. TONGEREN-MAASEIK (GEWEZEN EN HUIDIGE) 

J. Hardy, senator (1970 - 1971 - 1974) 
E. Raskin, kamerlid (1968 - 1971 - 1974) 

I Provincieraadsleden : 

i 
I J. Bussels, 1968, kanton Peer (nadien vervangen door J. Plas) 
l A. Deckers, 1968, kanton Maaseik 

Mevr. De Roo, 1971 - 1974, kanton Neerpelt 
I L. Duchateau, 1954 - 1968 - 1971 - 1974, kanton Bilzen 
I J.. Gabriels, 1974, kanton Bree, tevens voorzitter VU-fraktie 
t J. Olyslagers, 1968, kanton Neerpelt 
I J. Plas, 1968 - 1971, kanton Peer 
I T. Schoofs, 1971 - 1974, kanton Maaseik 
] J. Vanderhallen, 1971, kanton Maasmechelen 
, Fr Van Hollebeke, 1968 - 1971 - 1974, kanton Tongeren. 

i 
I Arr. Bestuur 
^ E. Raskin, voorzitter, 1966 - 1968 

J. Plas, voorzitter, 1968 - 1974 
ï S. Begas, G. Konings, Willy Jorissen, J. Indekeu zijn de op 
, elkaar volgende sekretarissen. -
' J. Cuppens zetelde vanaf 1966 haast ononderbroken in het 

arr. bestuur. 
,̂ Het huidige bestuur : J. Plas, voorzitter, J. Cuppens, onder-

'i voorzitter, J. Indekeu, sekretaris, P. Raskin, penningmeester, 
* J. Gabriels, R. Geusens, E. Van Mulders, leden. Medewer-
V kers : J. temmens, I. Van Bockrijck, L. Wirlx. 

.™J 

1964 

In dit jaar stonden de gemeente
raadsverkiezingen op de voor
grond en werd van daaruit reeds 
gedacht aan de parlementaire 
verkiezingen. 

De « verruiming •, In het teken 
van Vlaamsgezinde personen die 
het VU-programma onderschre
ven en politiek aktief dienden be
trokken te worden om de door
braak van de VI. Nat. partij in 
Limburg te bewerkstelligen, werd 
hét gesprekstema en de koncep-
tie van een nieuwe strategie. 
Deze verruimingsgedachte heeft 
niet onmiddellijk tot grote kon-
krete politieke resultaten geleid, 
maar heeft het gesloten VU-ka-
der onmiddellijk bewust gemaakt 
van de noodzaak van meer open
heid en van een soepelere hou
ding bij de werving van kandida
ten. Dat is een grote en blijven
de verdienste van Degraeve, die 
wel dé promotor was van deze 
houding. Anderzijds heeft deze 
verruimingsgedachte ook veel 
diskussies en verwarrende situa
ties opgeroepen. 
Voor de gemeenteraadsverkiezin
gen was 1964 voor ons nog een 
mager beestje : te Herderen was 
er een lijst o.l.v. N. Merken ; te 
Hoeseit voerde dr. Duchateau de 
lijst aan, waarop J. Hardy, oud-
senator, zijn nieuwe politieke 
start nam (Hardy was oorlogs
burgemeester van 's Herenelde-
ren). Te Maaseik was er een 
KVP-lijst met enkele VU-mensen; 
te Overpeit was er de lijst Van 
Mol! met R. Evers als laatste 
kandidaat, te Peer een lijst met 
Jan Plas, J. Knevels, J. Wellens 
e.a. Verder waren er nog de lijs
ten met sterke Vlaamse inslag te 
Eigenbilzen, Hamont, Millen en 
Lauw. 

in het voorjaar 1964 werden nieu
we impulsen gegeven door het 
verspreiden van een propaganda
blad « Kijk Zelf » dat later nog 
meerdere malen op tienduizenden 
eksemplaren in omloop werd ge
bracht. Tevens werd S. Begas (La-
naken) tot vaste medewerker 
(« vrijgestelde ») aangesteld. 
Staf moest de hele provincie 
« bewerken » door kolportages te 
organiseren, leden en abonnemen
ten te werven, mensen te kontak
teren, vergaderingen te beleggen 
en tal van dingen meer. 

Ook het lente-offensief en een 
VU-veertiendaagse moesten in 
het voorjaar '64 nieuwe krachten 
loswerken en initiatieven uitlok
ken. Enkele nieuwe kernen of af
delingen zagen het licht. 
Zo werd met kamerlid Wouters 
(Gent) officieel de afdeling Neer-
oeteren gesticht. 

Een grote autokaravaan doorheen 
Limburg (einde mei) besloot dit 
eerste offensief. Een tweede was 
de verspreiding van een 24 biz. 
tellende brosjure. Daartoe diende 
een grootscheepse financiële mo
bilisatie met de afdelingen door
gevoerd. Men kwam tot circa 
60.000 fr., hetgeen bijlange niet 
voldoende was. Men hermnere 
zich ook het groot Vriendenband-
feest met Jef Burm en Nele in de 
sporthal te Maasmechelen, dat 
voor de aanzuivering van de grote 
schuldenlast bedoeld was. De f i 
nanciële nasleep van deze offen
sieven heeft de verantwoordelij

ken nog lange ti jd daarna veel 
zorgen gebaard. 
In 1964 werd ook een prov. stu
diedienst opgericht en als sekre
taris fungeerde S. Begas en ver
gaderde men ten huize van Willy 
Jorissen te Tongeren. Deze stu
diedienst heeft nooit de verhoop
te vlucht genomen, doch het wijst 
op de behoefte om ook naast de 
aktie studiewerk te ondernemen. 
Daarenboven hoopte men moge
lijkheden te scheppen om een 
aantal Vlaamsgezinde intellektue-
len op die wijze in de partijwer
king te kunnen inschakelen. 
Een bijzondere vermelding ver
dient zeker de werking van Vrien
denband Limburg die onder im
puls van Flor Wulms (St.-Truiden), 
voorzitter, U. De Bruyn (Ste-
voort), sekretaris en Cl. Cole-
mont via politieke en kulturele ak-
tiviteiten zeer vruchtbaar werk 
leverde. Spreekbeurten, kulturele 
avonden, Vlaams-nat. feesten en 
de uitgave van een provinciaal 
maandblad (start 1959) waren de 
regelmatige aktiviteiten. 

Jaak Cuppens 

KONSTANTEN 

IN DE WERKING 

VAN DE VU-LIMBURC 

Aktie voor : de Voerstreek en 
Overmaas, voor werk in eigen 
streek, tegen de werkloosheid en 
de pendelarbeid, omtrent het be
leid rond het Kempens Bekken 
(iz stakingen en akties voor de 
mijnwerkers), voor hoger en uni
versitair onderwijs, voor kulturele 
integratie met NI. Limburg, tegen 
het misbruik van kerkelijke, 
parochiale en sociale organisa
ties, voor doelmatig landbouwbe
leid voor Z. Limburg, voor een 
goed leefmilieu. 

Kamerlid Evrard Raskin op bezoek bij de mijnwerkers. 
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We stelden een aantal medewer
kers van vroeger en nu van ons 
arrondissement e n k e l e korte 
vraagjes over het kenmerkende 
of de meest markante overgeble
ven Indruk uit het verleden, de 
toestand van nu en het wat voor 
de toekomst. Ziehier de antwoor
den in een notedop. 

W I M JORISSEN 
« In het Zuiden van Limburg was 
er een grotere politlel<e verschei
denheid t.o.v. de Kempen, waai 
men in stilte zwichtte voor de 
CVP-druk en men bv. geen café 
voor een meeting l(on bel<omen. 
Destijds was de grote angst van 
de ' incivieken » een beklem
mend probleem. 
Op te merken valt dat er een 
grote openheid was voor iemand 
die goed kon spreken en de men
sen wist aan te pakken. Indertijd 
moest natuurlijk nog alles in Lim 
burg gedaan. 
Met anderen stichtte ik tussen 
1960-1964 het ANV, het ANZ en 
het WA in Limburg. Zonder auto 
rotste ik met bus, autostop en 
te voet de Limburgse wegen ai 
voor geld en aktie. 
De CVP was almachtig en de 
toenmalige kleine partijen sloten 
in de kiesstrijd de rangen om 
tegen de CVP te kunnen optor-
nen. Haar knokploegen van 50 
dronken CVP-ers (o.m. onder lei
ding van B. Croux, nu lid van de 
Bestendige Deputatie) waren be
rucht. Te Bilzen en op andere 
plaatsen leverden wij veldslag. 
Vroeger was Haspengouw ster
ker dan het Noorden, maar de 
laatste jaren maken l\/faasland en 
Kempen grotere vooruitgang. We 
krijgen daar meer greep op het 
CVP-kiezerskorps. 
Voor de toekomst ben ik opti
mistisch : met een stevig pro
gramma zoals we er nu een heb
ben en met de harde inzet van 
onze mensen voor een aantrekke
lijk Vlaams radikalisme en een 
duidelijk en nieuw profiel is er 
nieuwe vooruitgang in het ge
zicht '. 

JEF NAGELS 
• Van voor 1958 tot goed 1961 
heb ik zeer effektief kunnen wen 
ken voor de partij, zij het dan 
achter de schermen. Voor een 
groot gedeelte organiseerde ik 
toen de verkiezingspropaganda. 
Een algemene indruk : een vrese
lijke angst bij onze mensen ! Ei 
waren geen markante figuren zo
als in de vooroorlogse periode 
en ook waren er « gewetensbe
zwaarden ». Verder stonden we 
nergens, noch met strukturen in 
de partij, noch met steunpunten 
buiten de partij ». 

MEVROUW 
COLEMONT 
» Clem heeft in de beginperiode 
10 jaar lang dag en nacht voor de 
VU gewerkt, zodanig dat ik mi) 
wel afvroeg of ik een man had. 
in 1965 is hij ziek geworden en 
daarna is hij nog wel blijven mee
werken, maar niet meer in die 
mate. Vooral heeft toen de 
Vlaamse Ziekenkas zijn aandacht 
gaan trekken. Het meest tiperen-
de bij Clem vond ik zijn kunst 
om iemand te overtuigen op een 
zachte wijze. Hij hield vol, maar 
diplomatisch. Zo heeft hij vele 
mensen naar de VU gebracht. 
Spijtig is dat politiek wel vrien
den, maar ook vijanden met zich 
meebrengt. 
In die tijd is Clem bij zijn finan 
ciële zwerftochten bij velen op 
het matje moeten blijven staan 
en dat was erg ontgoochelend... 
Voor de toekomst ? Ik hoop dat 
mijn pessimisme niet bewaar
heid wordt... '. 

EVRARD RASKIN 
Een opmerkelijke indruk is dat de 
VU destijds een veel sterkere in 
druk naar buiten gaf dan dat de 
beperktheid van haar kader nor 
malerwijze mocht laten veronder 
stellen. M.a.w. het beperkte ak-
tieve kader had de VU propagan
distisch zeer goed aan de man 
gebracht. 
Willen wij in de toekomst nieuwe 
vooruitgang boeken dan moet de 
VU als radikale vernieuwende en 
nonkomformistische partij naar 
voor treden. Niet een partij van 
alles en nog wat. maar een ge
zond vernieuwende partij, waar
bij haar mandatarissen werken 
voor hun geld, maar niet voor het 
geld. Een partij met een grote 
stootkracht in het parlement er 
sterk toetredend naar het volk. 
Een partij die zich niet inkapselt 
in het sisteem en staatssubsidies 
best kan missen...'. 

FUTS-

VAH 
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jORIS HARDY 
o Bijzonder verheugend in de be 
ginperiode was dat na de zware 
repressie er toch een nieuwe 
Vlaamse partij aan het werk was 
Dank zij de VU kwam er nieuwe 
vooruitgang in de Vlaamse Be
weging. Voor de toekomst ben 
ik optimistisch : het plafond van 
onze mogelijkheden is nog niet 
bereikt. De zelfstandigheidsge 
dachte en de sociale aspekten 
van de Vlaamse Beweging die 
mij steeds zo erg hebben aange
trokken, zullen ook in de toe
komst de hefbomen blijven ». 

JAN PLAS 
<r We hebben meer bereikt dan 
dat we vroeger ooit durfden dro
men. De schoolstrijd heeft des
tijds veel moeilijkheden opgeroe
pen en ik hoop zeker niet op een 
nieuwe. 
Nu is de gedachte van het fede
ralisme wel doorgedrongen. Voor 
de toekomst moeten we uitkij
ken naar een nieuwe marsrich
ting, waarin een sociaal program
ma noodzakelijk de jongeren toi 
een aktief VI. nat. moet bren
gen ». 

JAAK INDEKEU 
Het is een prestatie dat we daar 
zijn waar we nu zijn. Voor deel
name aan het beleid staan we 
nog nergens. Als de VU niet har
der werkt zal er geen vooruit
gang zijn. Achteruitgang kan te 
wijten zijn aan te weinig dina-
miek en gekoördineerde aktie. 
Wat mij het meest aantrok was 
het anders zijn dan de anderen 
en wat mij nu nog aantrekt is de 
hoop de VU zo te maken dat ze 
weer anders is dan de andere 
partijen. 

GEORGES MINTEN 
Ons orkest, in de jaren 1957-'58, 
gestart als een amateursgroep 
voor het optreden op Vlaams-na-
tionale feesten, is steeds in Lim
burg een grote animatiefaktor 
voor zulke gelegenheden geble
ven tot 1974. Met ons orkest zijn 
we het hele Vlaamse land afge-
rotst. De mooiste herinneringen 
blijven we bewaren aan Eigen
bilzen en aan de Voerstreek. Als 
we in deze streek optraden ook 
wel eens voor een gemengd pu
bliek van Nederlandssprekenden 
en Franssprekenden, duurde het 
gewoonlijk toch niet al te lang ol 
iedereen zong onze Vlaamse 
liedjes mee... ». 
(Het orkest Minten heeft aldus 
een onvervangbare rol gespeeld 
in het brengen van Vlaamse 
geestdrift en gezelligheid). 

PIERRE REUTEN 
(Neeroeteren) 

« Hef was toen een harde tijd ! 
Op meerdere platteland-gemeen-
ten kwamen in 1958 boeren mei 
de riek achter ons. Op tal van 
plaatsen werden we scheef be
keken. Nu is het wel gebeterd ». 

HUBERT CUPPENS 
(Neeroeteren) 

• Het begin was uiterst zwaar. 
De angst was reëel aanwezig. 
Daarenboven waren duizenden 
Limburgers uitgeweken. Nu is er 
een nieuwe leemte op te vullen, 
nl. meer werking naar buiten. 
Straatakties bepalen in grote 
mate onze aanwezigheid bij de 
mensen. De Belgische korruptie-
schandalen hoeven daarbij niet 
achterwege te blijven ! En de 
werkloosheid in Limburg ! En de 
Voerstreek I 
Dus : voor de toekomst meer 
werking naar buiten, anders geen 
vooruitgang ». 

EEN LANDELIJKE 
PASTOOR 
(VU-lezer vanaf het eerste uur) : 
« De Vlaams-nationale partij is 
niet meer weg te denken uit ons 
politiek leven. Niettegenstaande 
beperkte mogelijkheden, o.m. van 
het weekblad « Wij », is dit toch 
heel wat. 
De VU moet voldoende aandacht 
blijven geven aan de filosofisch-
politieke vorming van haar kader, 
dat de partij moet schragen. 
Ja, waarom kan de VU geen dag
blad brengen ? Geen dagblad, dat 
is een groot gemis. Zie maai 
' Het Belang van Limburg ». 
Kerk en politiek blijft nog door
lopen, niettegenstaande Vatica-
num II, in een eigenaardige si
tuatie : de CVP blijft nog door
dringen bij de grote massa via 
de kristelijke sociale organisaties 
die voor haar ook politieke orga
nisaties zijn. Desondanks is de 
VU toch een stuk sterk gewor
den. Ik hoop dat het fenomeen 
nog mag groeien ». 

YERKIEZINGS 
UITSLAGEN 

1949 -1969 

Aan de hand van een nota van kamerlid E. Raskin brengen we hier In 
enkele grove trekken een overzicht van een aantal verkiezingsuitsla
gen. De meer recente (1971 en 1974) zullen de lezer meer nabij en 
meer bekend zijn en worden hier niet behandeld. 

Om voor de hand liggende redenen nam de VI. nationale partij niet deel 
aan de eerste na-oorlogse wetgevende verkiezingen van 17 febr. 1946. 
Bij de verkiezingen van 1949 hadden zich een aantal VI. nat. gehergroe
peerd en werden lijsten neergelegd onder de benaming : Vlaamse 
concentratie. In Limburg alleen in het arr. Tongeren-Maaseik en enkel 
voor de Kamer. Lijsttrekker was Noelmans van Kortessem en de uit
slag was 3,08 t.h. of 3.649 stemmen (kanton Bilzen 4,70 t.h. der stem
men, kanton Peer zelfs 10,43 t.h., dit laatste met Godderie, burge
meester van Houthalen en Schutjes van Hechtel). De Vlaamse concen
tratie presteerde in Limburg niet slechter dan elders. 

Op 4 juni 1950 werd weer niet deelgenomen aan de verkiezingen omdat 
men de CVP, die de terugkeer van Leopold III in haar programma had 
geschreven, geen enkel nadeel wenste te berokkenen. 

In 1954 werden evenwel in gans Vlaanderen lijsten neergelegd en dit 
onder de benaming Christelijke Vlaamse Volksunie, een kartel tussen 
de Vlaamse koncentratie, het Boerenfront en een groep middenstan
ders. Om die reden fungeerden ook in Limburg op de lijsten van CVV 
niet-Vl.nationalisten zoals bv. burgemeester Oeyen van Leopoldsburg, 
Gobert van Tessenderio en mej. Clerckx van Halen. De uitslag was 
6,72 t.h. voor arr. Hasselt (7.492 stemmen) en 7,18 t.h. voor arr. T.M. 
(9.108 stemmen). Lijsttrekkers waren : voor de Senaat : Oeyen (3.018 
stemmen), voor de Kamer, voor arr. Hasselt . J. Libens, St.-Truiden 
(1222), voor arr. T.M. : W. Jorissen, Anderlecht (1.057). Vermelden 
we nog dat dr. Duchateau, Hoeselt 3.457 voorkeurstemmen behaalde 
of 37 t.h. van het in arr. T.M. behaalde totaal. L. Thoelen uit Hoeselt 
bekwam 1.376 voorkeurstemmen. Drie prov. raadszetels werden in de 
wacht gesleept : dr. Duchateau (kanton Bilzen), Gobert (kanton Berin
gen), mej. J. Clerckx (kanton Herk-de-Stad). 

Het arr. T.M. kwam als 1ste van gans Vlaanderen uit de bus en Bilzen 
was met 19,13 t.h. het sterkste Vlaamse kanton. 

In 1958 nam de huidige VI. nat. Partij de Volksunie voor het eerst deel 
aan de politieke strijd. Arr. Hasselt : 2,64 t.h. of 3.329 stemmen en arr. 
T.M. bekwam 4,54 t.h. of 6.376 stemmen. De lijsttrekkers waren : voor 
de Senaat drs. J. Degraeve, Niel-bij-As (829), voor de Kamer voor arr. 
Hasselt ir Cl. Colemont (756) en voor arr. T.M. W. Jorissen (1.170). 
Dr. Duchateau behaalde 2.101 voorkeurstemmen. Geen parlementaire 
zetel, noch prov. raadszetel kon worden veroverd. De meer stedelijke 
arr. hadden goed standgehouden, maar de plattelandsarr. waren allen 
erg achteruitgeboerd. De schoolstrijd. . Nochtans had slechts één arr. 
een betere uitslag dan het arr. Tongeren-Maaseik. 

Op 26 maart 1961 was de uitslag nog slechter dan deze van het CVV 
in 1954. In dit kader moet men dan ook de veelzijdige pogingen zien 
die in Limburg werden ondernomen om toch, niettegenstaande alles, 
uit het slop te geraken. De « verruimingsgedachte » was de vrucht 
van dit twijfelend zoeken. A. Jeurissen, Zonhoven, voerde de Senaats
lijst aan en bekwam 3.014 voorkeurstemmen en dr. H. Ballet (Antwer
pen) had « de kop » in het arr. Hasselt voor de Kamer (2.029 voorkeur
stemmen) en J. Degraeve voor arr. T.M. Beide arr. behaalden respek-
tievelijk 5,51 t.h. (7.087 stemmen) en 5,09 t.h. (7.186 stemmen). Jef 
Ernst uit 's Gravenvoeren (Voerstreek) behaalde het zeer mooie resul
taat van 1.819 voorkeurstemmen. J. Degraeve werd prov. raadslid 
(kanton Genk). Het arr. T.M. viel terug op de 9de plaats (arr. Hasselt 
was de 7de) maar hierbij dient dan niet uit het oog verloren dat om 
redenen van politieke wraakneming dr. Duchateau zich niet kandidaat 
had kunnen stellen. 

Voor 23 mei 1965 was de uitslag weliswaar beter, doch bracht ook niet 
de verwachte doorbraak en leidde tot een zekere ontreddering. Arr. 
Hasselt scoorde 8,81 t.h. (11.761) en arr. T.M. 8,80 t-h- (12.792) voor 
de Kamer. Lijsttrekkers : voor de Senaat : A. Jeurissen (6 497), voor 
de Kamer voor arr. Hasselt : Cl. Colemont (2.614), voor arr. T.M. 
dr. L. Duchateau (4.728). Vermelden we nog : ir. Lenssen, Genk, 2.142 
voorkeurstemmen. J. Hardy Hoeselt (924) en H. Scrayen, Wintershoven 
(725). 

Alhoewel er voldoende stemmen waren voor één kamerzetel (24.453) 
werd deze niet in de wacht gesleept. Dit omdat in geen van beide arr. 
het kworum werd behaald. Wel werden 3 prov. raadszetels veroverd ; 
kanton Beringen (J. Hendrickx), kanton Genk (J. Degraeve), kanton 
Hasselt (A. Martens). 

Op 31 maart 1968 zette de Volksunie Limburg een mooie stap vooruit. 
Deze keer werden voor het eerst sedert de oorlog parlementaire man
daten bezet : A. Jeurissen werd senator (9.331 voorkeurstemmen), 
J. Olaerts (6.367) en E. Raskin (3.517) werden volksvertegenwoordiger. 
Voor de Kamer behaalde dr. Duchateau 4.368 en J. Cuppens 1.108 voor
keurstemmen. 

Ook bekwam de VU toen 11 provincieraadsleden. 
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FEBRUARI 

1. Attenrode : Kant. bal Glabbeek in zaal « 't Hageland • 
met optreden van The Bright Stars. 20 u. 30. 

1. Keerbergen : Kant. bal in zaal Berk en Brem. 
1. Leuven : Deelname aan VU-kongres te Hasselt. 
3.. Leuven : Arr. bestuur. 
4. Dilbeek : Ledenvergadering om 20 u. in de parochiale 

zaal, Roelandsveld. 
8. Heverlee : Lustrumbal in zaal Den Dooleeg te Egenho-

ven met « The Brothers Five ». 
22. St-Kat.-Lombeek : Haantjeskermis in zaal Uilenspiegel, 

Kerkstr. 24. Begin 18 u. Eveneens op 23 (begin 21 u.) en 
24 (begin 18 u.). 

BAR RESTAURANT 

®e tEabeeme 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waardin : Julia van Mieghem-Van Cappellen. 

BRABANT 

DOSFELAKTIVITEITEN 

31 januari : gewestplannen te 
Lot, zaal Alcazar, Dworpstr. 108, 
te 20 u. 

810 februari voorbereiding 
gemeenteraadsverkiezingen '76 te 
Leuven. 
10-13-17-20 maart : voorbereiding 
gemeenteraadsverkiezingen '76 te 

HASSELT 
KONGRES 

Wij dienen plaatselijk in te 
staan voor de overnachting van 
een 100-tal VUmensen die uit het 
verre West of Oostvlaanderen 
naar het kongres komen. Een taak 
speciaal voor onze Vü-vrienden 
van Hasselt en omringende ste
den en gemeenten zoals Genk, 
Bilzen, Diepenbeek, Zonhoven, 
enz. Wie over één of meerdere 
bedden beschikt, gelieve dit zo 
spoedig mogelijk mee te delen, 
in ieder geval vóór 20 januari aan 
Jan Roux, Winterslagstr. 163, 
tel. 011/35.25.04. 

OVERPELT 
DRUKKE VOORBEREIDING 

Voorz. Geusens en kant. gevol
machtigde J. Van Bree zijn druk 
bezig de werking nieuw leven in 
te blazen. Bij de a.s. bestuursver-
kiezingen in mei-juni zal de af-

Vilvoorde, zaal Stedelijke Audito
rium, Bergstr., te 20 u. 

15 maart : Brussel en 19 ge
meenten in het Kuitureel Cen
trum van Strombeek-Bever. 

28 maart : gewestplannen te 
Zoutleeuw (dit onder voorbehoud). 

Voor nadere inlichtingen kunt 
u terecht bij de verantwoordelijke 
voor Brabant : Hollaender B., 

deling zeker kunnen bewijzen dat 
de aktiviteiten met onvermoeide 
krachten worden verdergezet. 

TONGEREN-MAASEIK (Arr.) 
LEDEN 

Verschillende afdelingen reken
den de ledenhernieuwing reeds 
af. We vermelden speciaal Dil-
sen en Hoeselt, die als eersten 
met een dag verschil, binnenkwa
men. Houthalen, Neeroeteren en 
Eigenbilzen behoorden eveneens 
tot de klassieke -eersten. Een 
aansporing voor anderen om ook 
spoedig af te rekenen. 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

Bij beslissing van de partijraad 
zullen de driejaarlijkse bestuurs-
verkiezingen, in plaats van in het 
najaar, reeds in mei-juni worden 
georganiseerd. In de loop van 
maart zal het arr .sekr. de nodige 
richtlijnen verspreiden. 
ARCHIEF 

Personen die beschikken over 

Brusselseswg 51A, 1850 Grimber
gen, tel. 02/269.27.68. 

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 I 

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. 

enigerlei archief i.v.m. Vlaams 
Nationalisme, Volksunie, en be
reid zijn hiervan afstand te doen 
kunnen kontakt nemen met het 
arr. sekr. J. Indekeu, Grotstr. 18, 
Peer, tel. 73.55.09. 

ZONHOVEN 
INSTALLATIE 
NIEUW PROV. RAADSLID 

Talrijke vrienden waren aan
wezig op vrijdag 10 januari in lok. 
Zonnehof, waar Kris Mommen 
een « drink • gaf bij gelegenheid 
van zijn installatie als prov. raads
lid ter opvolging van Renaat Van-
heusden. Waar Kris zelf eerst 
zijn dank uitsprak voor het ver
trouwen dat Zonhoven in hem 
stelt, hield sen. Vandekerckhove 
een korte, humoristische feest
rede, waarin hij toch ook de af
deling opriep tot aktieve VU-wer-
king. Arr. voorz. Vanheusden, die 
maar op een boogscheut van Zon-

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 Molenstedenaars 
massaal zullen aanwezig zijn op 
24 januari. De VU-raadsleden zul-

hoven woont, besloot met te 
zeggen dat 'n VU-werking in Zon
hoven een dankbare werking Is, 
omdat wij daar steeds hebben 
mogen beschikken over populaire 

len daar dan ook meteen de ge
legenheid krijgen met « hun » 
dorpsgenoten van gedachten te 
wisselen. 

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. 

kandidaten : na Fons Jeurissen 
en Bert Remans zal nu Kris Mom
men de VU tot nieuwe bloei bren
gen. 

DicnscBccoon 
Volksvert. VIC ANCIAUX 

ALSEMBERG : iedere I e dinsdag van de 
maand, van 20 tot 21 u, in Café De Hoorn, 
Pastoor Bosstr. 16 (met prov. raadslid W . 
De Saeger). 
VLEZENBEEK : 3e woensdag van de maand, 
van 20u30 tot 21 u, 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 tot 22u, bij De Coster, Van Obber-
ghenstraat 12. 
PEUTIE : 3e maandag van de maand, van 19 
tot 20u, bij Couvreur, Hartenstraat 4 3 . 
V ILVOORDE : 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 tot 22u. Van 
Frachenlaan 40 (met prov. raadslid T. Pau
wels) . 
WEZEMBEEK : 2e dinsdag van de maand, 
van 20 tot 20u30, bij Mathilde, naast ge
meentehuis (met fed. raadslid B. Ceuppens). 
BEERSEL : I e dinsdag van de maand, van 
20 tot 21 u, in Teirlinckpl. (met fed. sche
pene F. Adang). 
ASSE : De 3e dinsdag (van de pare maan
den) in het V I . Soc. Centrum, van 20 tot 
21 u, Prieelstraat 2 . 
HEKELGEM : de 3e dinsdag (van de pare 
maanden) in Café Lindenhove, van 19 tot 
20u, met fed. raadslid De Schrijver. 
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
vierde dinsdag van 18u tot 19u. 

Volksvert. Paul PEETERS 

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

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

Volksvert. Dr. J. VALKENIERS 
SCHEPDAAL : voor Schepdaal, Sint-Martens-
Lennik, Itterbeek, Wambeek en Sint-Martens-
Bodegem. Gemeentehuis te Schepdaal (Tel . : 
5 8 2 . 1 2 . 2 8 ) . Elke maandag van 19u tot 20u . 
Elke donderdag van 11u tot 12u. 
TOLLEMBEEK : voor Tollembeek, Galmaar
den en Vollezele, Bever en Sint-Pieters-Ka-
pelle. Café c Commando », Plaats te Tol
lembeek. Elke 4e dinsdag van de openbare 
maanden van 19u30 tot 20u. 
HERFELINGEN : voor Herfelingen, Heikruis, 
Leerbeek, Kester en Heme. Bij Weverbergh 
Roger (lokaal van de Vlaamse Ziekenkas), 
Honingeveld 7 te Leerbeek ( 5 3 2 . 4 5 . 0 5 ) . 
Elke 4e dinsdag van de onpare maanden van 
20u tot 20u30 . 

LIEDEKERKE : voor Liedekerke en Teralfene. 
In het c Sociaal Centrum ». Elke 2e dinsdag 
van de maand van 19u30 tot 20u. 
ROOSDAAL : voor Roosdaal en Borchtlom-
beek. Café « Bij Monsken », Kerkplein, 
Roosdaal-Pamel. Elke 2e dinsdag van de 
maand van 20u tot 20u30. 
S INT-KATHERINA-LOMBEEK : voor Ternat 
en Sint-Katherina-Lombeek. (afwisselend met 
Senator Maes) . Café « Uilenspiegel », 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 tot 19u30. 
S INT-KWINTENS-LENNIK : (afwisselend met 
Senator Maes) . Café « Verzekering tegen de 
dorst », Kerkplein te Eizeringen. Elke 4e 
dinsdag van de onpare maanden van 19u tot 
19u30. 
ASSE : In het « Sociaal Centrum », Prieel
straat. Elke 3e dinsdag van de maand, om 
19u30, met federatieschepen 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 18u tot 19u. 

Volksvertegenwoordiger W. KUIJPERS 
Kanton Dl EST : 
ledere 3e maandag 
DIEST : bij N. Nuyts, Robeynsl. 70 , tel. : 
0 1 3 / 3 3 . 1 1 . 1 7 , van 19u30 tot 20u30 . 

MOLENSTEDE : bij D. Van de Weyer, Lan-
genberg 17, tel. 0 1 3 / 3 3 . 1 4 . 0 8 , 20u45 tot 
21u30 . 
TESTELT : bij Fr. Clerckx, Voortstraat 35 . 
Z I C H E M : bij W . Joris, Markt 3 8 , tel . 
0 1 3 / 7 1 9 . 1 8 , van 21u45 tot 22u30 . 
Kanton T I E N E N ; 
BOUTERSEM : bij Th. De Vos, Oude baan 
110, alle maandagen van 20 tot 21 u. 
HOEGAARDEN : bij L. Cresens, Tiensestr. 
12 , 2e vrijdag van de maand, van 19 tot 
20u, of na afspraak. 
K U M T I C H : bij A. Verstraeten, Leuvensestr. 
1 1 , tel. 0 1 6 / 8 1 . 3 5 . 5 2 , maandag, woensdag, 
donderdag en vrijdag, van 20 tot 21 u. 
T I E N E N : bij J. Weyne, Leuvenselaan 4 3 , 
tel. 0 1 6 / 8 1 . 3 4 . 3 5 , maandag, dinsdag en vrij
dag, van 18 tot 20u, alsook zaterdagvoor
middag. 
Kanton ZOUTLEEUW-LANDEN : 
iedere 4e maandag 
DRIESLINTER : café Cameo, Grote stwg, 
van 19u30 tot 20u30 . 
L INTER : café Bij Jacqueline, Dorpsplein 
(Neeri inter) , van 20u30 tot 21 u. 
Kanton LEUVEN-NOORD : 
HERENT : Swertmolenstr. 23 , Herent, tel. : 
0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 4 2 , na afspraak. 
WINKSELE : A. Van Laer, Dieriksgroeve 3, 
tel. 0 1 6 / 4 8 . 8 3 . 2 1 . 
VELTEM-BEISEM : Schepen R. Overioop, 
St.-Michielsstr. 12 , tel. 0 1 6 / 4 8 2 . 7 5 , gemeen
teraadslid R. Rochette, Hollestraat 2 1 , tel. 
0 1 6 / 4 8 . 8 2 . 7 5 . 

Senator Bob MAES 
DILBEEK : Elke dinsdag en donderdag van 
18 tot 20u, bij M. Panis, Moeremanslaan 86 . 
GROOT-BIJGAARDEN : De 4e dinsdag van 
de maand, bij R. De Ridder, Brusselstraat, 
van 19 tot 20u. 
ZELLIK : 4e dinsdag, van 20u30 tot 21u30 , 
in De Zwaan. 
ST.-PI ETERS-LEEUW : 4e zaterdag van 11 
tot 12u, bij fed. schepene Frans Adang, Ruis-
broeksesteenweg 109 . 
BERG : 3e dinsdag, van 20u tot 21u30 , in 
Fauna-Flora (samen met mev. Van Hecke-
Thlebaut). 
MELSBROEK : I e donderdag, van 19 tot 
20u, in Café Alcazar, Gillijnstraat 1 . 
Z A V E N T E M : 3e dinsdag'-van 19u30 tot 
20u, len huize van Bob Maes, Parklaan 14. 
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
derde dinsdag van 17u30 tot 18u30. 
ERP'S-KWERPS : H. Schillebeeckx, P. Stroey-
kensstr. 5, tel. 0 2 / 7 5 9 . 7 8 . 8 9 ; J. Vinex, 
Mechelse steenweg 67 , tel. 0 2 / 5 9 . 6 0 . 2 5 ; 
N. Clauw, Van Gramberenstraat 2 7 , tel. 

0 2 / 5 9 . 7 7 . 6 8 . 
HERENT : R. De Deken, O.L.Vrouwplein 9 1 , 
tel. 0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 7 7 . 
KORTENBERG : S. Craessaerts, Groenstraat 
12, tel. 759 .64 .64 . 
WILSELE : H. Houdart, Aarschotsesteenweg 
2 4 0 , tel. 0 1 6 / 4 4 . 4 1 . 7 7 . 

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

Senator R. VANDEZANDE 
KESSEL-LO : Sen. R. Vandezande, iedere I e 
maandag, lokaal Coosemans, Holsbeekse stwg 
139, van 20 tot 22u . 
LEUVEN : Sen. R. Vandezande, Naamsestr. 
167, teL 0 1 6 / 2 2 . 8 4 . 2 0 , elke dinsdag, van 
19u30 tot 21u30 . 
Kanton LEUVEN-ZUID : 
ledere 4e maandag 
'OUD-HEVERLEE : café < De Luchtbode >, 
Statiestraat 1 , vanaf 20u. 
DUISBURG : Federatieraadslid J. Depré, 3e 
donderdag, bij J. Robeet, Neder-Duisburg, 
van 20 tot 21 u. 
HAASRODE-BLANDEN : O. Steeno, Boetsen-
berg 1 1 , Haasrode, in café « De Nachtegaal ». 
HULDENBERG : bij J. D'Haene. 
NEERIJSE : bij 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 tot 21 u. 
VOSSEM-LEEFDAAL : Federatieraadslid J. 
Depré, elke 4e donderdag, zaal Viktoria, Smis
straat, Vossem, van 20 tot 21 u. 
BOORTMEERBEEK : R. Verreth, Provincie-
baan 3 1 , Boortmeerbeek, tel. 0 1 6 / 6 0 . 1 3 . 7 4 . 
HAACHT-TREMELO : prov. raadslid E. Van 
Besien, Kruisstr. 29 , Tremelo, telefoon : 
0 1 6 / 6 1 8 . 0 4 , na afspraak. 
ROTSELAAR : bij M . Mispelter, I e en 3e 
donderdag, van 19u30 tot 21 u. 
WESPELAAR - T ILDONK - WAKKERZEEL -
KELFS : J. De Meersman, Neysetterstraat 3 1 , 
Wespelaar, tel. 6 1 5 . 5 6 . 
Kanton GLABBEEK : 
Gemeenteraadslid R. Lenaerts, Halensestraat 
37 , Hoeleden, tel. 0 1 6 / 7 7 . 7 6 . 6 1 , aan huis 
elke I e en 3e maandag en op afspraak. 

LIMBURG 
JANUARI 

l^flL€nD€R 
JANUARI 

20. Tongerlo-Opitter : Bestuursvergadering in Den Engel. 
23. Neusden : Arr. raad om 20 u. in lok. « De Oude Kring ». 

Programma : afrekening ledenvernieuwing en medede
lingen voor het Kongres. 

25. Lommei : Kant. ledenfeest van het kant. Neerpelt. 
25. Peer : Drinkfeest om 20 u. in de kantine van FC Linde-

Peer (Mollenstr.). Alle leden van de afdeling worden 
hierop uitgenodigd door sekr. J. Indekeu. 
Lommei : Mosselsouper. Inschr. bij prov. raadslid mevr. 
De Roo of bij afd. voorz. Verpoorten. 

25. Tessenderio : Zevende afdelingsbal in de Kelder van 
het Gemeentehuis. 

FEBRUARI 

1. Hoeselt : Afdelingsbal, Dancing Lunbo te St-Huibrechts-
Hern. 
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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 de 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. 

AALTER-BELLEM. 
LOTENHULLE-POEKE 
BESTUURSVERGADERING 

Op onze jongste vergadering 
werden zowel alle lidkaarten als 
abonnementen « Wij » vernieuwd. 
Enkele afwezigen moeten nog be
zocht worden. Een jaarkalender 
« VU-werking Aalter » zal op on
ze volgende vergadering samen
gesteld worden. 
BOEREN-HULPAKTIE 

Het bestuur wenst aan al zijn 
leden en hun familie een zalig 
en vrolijk 1975. Wij danken in 
naam van de landbouwers alle 
zaterdag- en zondaglabeurders 
voor hun nuttige en verdiende 
hulpaktie op de maïs- en bieten
velden. 
DANK EN WELKOM 

Onze zeer verdienstelijke voor
zitter Willem D'Hoore heeft na 
10 jaar schitterend werk zijn man
daat neergelegd. Zijn verdiensten 
zullen we later onderstrepen. Te
vens wensen we onze nieuwe 
voorzitter, Julien Braeckeveldt, de 
moed en de kracht om het werk 
van zijn voorganger verder te zet
ten. 

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. 

GAVERE 
BETOGING SCHAARBEEK 
9 FEBRUARI 

Geen woorden, maar daden, wij 
doen mee. Wij sluiten aan, om 

9 u. 45 aan St-Pietersstation. Alle 
leden worden aangeschreven. 

GENT 
VMJ-LENTEBAL 

Op 8 maart e.k. in zaal Roeland, 
Korte Kruisstr. 3 te Gent, zesde 
VMJ-Lentebal. Opbrengst hiervan 
is voor het aangekochte heem. 
Orkest The Singing Boys. Deuren 
om 20 u. 30. Eerste dans om 21 
u. Inkom 50 fr. Wie een prijsje 
voor onze tombola heeft, kan de
ze steeds afgeven bij onze se-
kretaris Albert, Jozef Paelinck-
str. 116 te Gent. Financiële steun 
bankrek. 443-9082221-85. (med.) 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
LEDENHERNIEUWING 

Drie bestuursleden zijn tot op 
heden klaar met de hernieuwing 
van de lidkaarten. Wij doen een 
dringende oproep tot de anderen 
om zo vlug mogelijk af te reke
nen op het VU-sekr., Dorpsl. 7, 
Heusden, tegen uiterlijk woens
dag 22 januari. Wij wensen vrij
dag 25 januari alles af te hande
len op het arr. sekr., zodat we 
geen financieel verlies lijden 
voor onze kas. Voor Destelbergen 
kan men afrekenen bij Roland 
Kerckaert, Europalaan 16, tel. 
28.35.46. 
ABONNEMENTENSLAG 

Wij doen een bijzondere op
roep tot onze « Wij «-lezers, om 
bij vrienden en kennissen propa
ganda te maken voor het Vlaams-
Nationale weekblad. Indien u 
nieuwe kandidaat-abonnees kent, 
gelieve naam en adres mede te 
delen aan onze bestuursleden of 
rechtstreeks aan Koen Van Mee-
nen, Nederbroekstr. 1, Heusden, 
tel. 30.73.88. Deze kandidaat-abon
nee ontvangt dan een bezoek van 
ons. Verder danken wij al onze 
abonnees die plichtsbewust hun 
abonnement hernieuwden. Op 
dit ogenblik hebben we reeds 25 
nieuwe abonnenten bij. Van een 
sukses gesproken. Vooral te Des
telbergen begint nu de doorbraak 
op « Wij ». 
VU-KONGRES 

VU-leden die wensen mee te 
rijden naar het VU-kongres te 
Hasselt op 1 en 2 februari laten 
dit zo vlug mogelijk weten aan 
onze bestuursleden. 
TAK-BETOGING 

Wij doen mee aan de TAK-beto-
ging te Schaarbeek op zondag 9 
februari. Wie mee rijdt met ons, 
schrijft in bij gemeenteraadslid 
Koen Van Meenen, Nederbroekstr. 
1, Heusden, tel. 30.73.88. De plaat
sen zijn beperkt. 
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 sociale 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 Minard-schouwburg. 

LEDEBERG (Kant.) 
KANTONNALE KOLPORTAGE 

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

Samenkomst te 10 uur aan het 
Lunapark te Gentbrugge {Brus
selse stwg). 

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

OOSTERZELE-SCHELDEWINDEKE 
WIJ DOEN MEE 

De wandelaars van Halle gaan 
betogen te Schaarbeek op 9 fe
bruari. Mare Paerewijk, Dorp 8 te 
Oosterzele verwacht uw inschrij
ving. 

SCHOONAARDE 
GELUKKIG 1975 

. Alle lidkaarten 1975 werden 
hernieuwd. 5 nieuwe leden en 1 
jaarabonnement zijn onze aanwin
sten. Bestuursleden : elk 2 nieu
we leden en 1 abonnement ware 
een prachtig resultaat. 
IJZERBEDEVAART 1975 

Ons VU-lid Luc Gauchie, Molen-
kouter 44, tel. 012/42.36.10, wil 
nu reeds de voetreis uit ons arr. 
naar die bedevaart organiseren. 
Terugkeer met autobus. Wie 
neemt kontakt met hem op ? 

WETTEREN-ROZENSTREEK 
ROZENTAK 

Juist voor kerstmis werd te 
Weiteren een ieuwe socio-kultu-
rele en tevens Uilenspiegelse ve
reniging opgericht, genoemd « Ro-
zentak ». Rozentak heeft als 
hoofddoel : te snoeien waar er 
te snoeien valt. Rond kerstmis 
deed zij een pamflettenaktie over 
amnestie aan de kerk te Weite
ren. Op zondag 9 februari stapt 
zij mee op te Schaarbeek in de 
TAK-betoging. 

DKnscBecoon 
Volksvertegenwoordiger E. RASKIN 
18 januari 
MAASMECHELEN van 9u to t 9u30 : Café At lanta , Riiksv/eg 154 . 
TONGEREN van lOu to t 10u30 : P. Jorissen, Blaasmolenstraat 13 . 
BORGLOON van 11u to t 11u30 : S. Wi inants , Graeth 1 . 
HOESELT van 12u to t 12u30 : Café ABC, Tongerse Baan 3. 
20 januari 
E IGENBILZEN van 19u30 to t 20u : Ursulastraat 1 . 
25 januari 
ST. MARTENS VOEREN van 9u30 to t l O u : Cultureel Centrum, 
Kwin ten 36 . 
M A A S E I K van l l u to t 11u30 : Café De Posthoorn, Bosstraat 3. 
DILSEN van 12u to t 12u30 : Café Metropole, Rijksweg 4 0 6 . 
27 januari 
E IGENBILZEN van 19u30 to t 21 u : Ursulastraat 1 . 

Senator R. VANDEKERCKHOVE 
20 januari 
K I N R O O I van 19u to t 20u : Provincieraadslid T. Schoofs, Breeerstwg 58 . 
24 januari 
GENK van 18u to t 19u : Schaapsdries 29 . 

if1L€nD€R 
JANUARI 

19. Gent-Wijkkomitee Muide : Nieuwjaarsontvangst en ge
zellig samenzijn in bovenzaal Scaldis, Voormuide. 

24. Gent : Organisatie-vergadering « Wij-Vrouwen », Roe
land. 

25. Zomergem : Jaarlijks bal « Vlaams Vriendenbal » in Pa
rochiaal Centrum. Kaarten aan 50 fr. bij alle bestuurs
leden. 

31. Gent (wijk Brugse Poort) : Nieuwjaarsreceptie en mos
selsouper, centrum Reinaert, Reinaertstr. 
Aalter-Bellem-Lotenhulle-Poeke : Jaarlijks ledenfeest in 
zaal Biezemhof. Leden : 225 fr. Niet-leden : 250 fr. 

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

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

8. Gent : Gezellig samenzijn « Wij-Vrouwen » in Vlaams 
Huis « Roeland ». 

8. Eernegem : Afdelingsbal. 
15. Middelkerke-Wilskerke : Afdelingsbal. 

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. 

Rozentak richt zich niet alleen 
tot Weiteren, maar omvat ook 
de omliggende gemeenten Kal
ken, Laarne, Heusden, Melle, 
Schellebelle en de ganse Rozen-
streek. Wie mee wil doen en ver
dere inlichtingen wenst, neemt 
kontakt op met onze mensen : 
Willy Hoogewijs en Mare Wey-
meersch uit Weiteren, Koen Van 
Meenen en Roger Van Brussel 

uit Heusden. Wij zoeken ook ver
antwoordelijken te Melle, Kalken, 
Laarne, Schellebelle, Wichelen, 
Serskamp, Massemen, enz. 

WETTEREN 
ZIEKENFONDS 
SCHELDE-DENDER-DURME 

Zitdag : wekelijks op woensdag, 
12 u. 30 tot 14 u. 20 in De Klok
ke, Kan. Astridlaan 27. 

DKnscBCcoon 
Senator iVI. 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 Hoorn . 
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 
Klokke. 
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, Stw/g 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 Clercq, 
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 n 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 9u to t l O u : Café De 
Prins, Dorp. 
ADEGEM van 10u t o t 11 u : Gemeentehuis. 
EEKLO van l l u to t 12u : Middenstandhuis, 
Marl<t. 

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

Senator O. VAN OOTEGHEM 
Elke maandag 
GENTBRÜGGE 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 da maand 
ZAFFELARE van l l u to t 12u : De Beurs, 
Dam, 5. 
MELLE van 14u30 to t 15u30 : A l laer t , G. 
Gezellestraat 5. 
MERELBEKE van 15u30 to t 16u30 : in de 
Vier Wegen, Steenweg 8 4 . 
BOTTELARE van 16u30 to t 17u : b i j de 
Geyter, Koningin Astr id laan 19 . 
OOSTERZELE van 17u to t 17u30 : b i j Pare-
wi jck. Dorp 8. 
D I K K E L V E N N E van 17u30 to t 18u30 : 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 c Casino >, Mark t . 
Elke derde zondag 
LANDEGEM om U u : b i j Guido Schaeck, 
Vosselarestraat 16. 
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WEST-VLAANDEREN 
ADINKERKE 

LEDEN EN ABONNEES 

We konden reeds acht nieuwe 
ieden boeken en geen enkel abon
nement verHezen. Wie helpt ons 
aan een nieuw abonnement ? 
Breng ze maar binnen bi] Juul 
Haezobaert I 

BLANKENBERGË 
DIENSTBETOON 

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

KOEKELARE 
HUWELIJK 

Op 27 december huwde ons lid 
Guido Vanieuwkerke met Lut. De-
maeyer. Van harte proficiat en 
goede reis... helaas naar Asse
nede. 
BESTUUR 

Tijdens de laatste bestuursver
gadering werd Filip Lootens, ont-
slaggevend, vervangen door An
dre Zwaenepoel. In de arr. raad 
werd Filip vervangen door Ber
nard Lootens en Gabriel Vande-
sonneville door Michel Logghe. 
Goede werklust aan allen. 

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 ». 

LEKE 
OVERLIJDEN 

In aanwezigheid van mevr. Loo
tens, Jef Hendryckx, René Heme-
ryck en vele anderen, werd ons 
langjarig lid Maurits Van Eygen 
naar zijn laatste rustplaats ge
bracht. We verliezen in Maurits 
een trouw lid en een overtuigd 
nationalist. 

LO-RENINGE 
ABONNEMENTENSLAG 

Tot grote voldoening hebben 
alle abonnementen op ons blad 
voor 1975 hernieuwd. Thans komt 
het erop aan enige lezers bij te 
maken. Breng uw abonnement 
binnen bij Rik Ascrawat, Weststr. 
5 te Lo. 

NIEUWPOORT 

OVERLIJDEN 

Op 9 januari werd de heer G. 
Vandenbohede ten grave gedra
gen, vader van mevr. K. Theu-
nynck, ons lid in de KOO. Meest 
innige deelneming. 

OOSTENDE-VEURNE-

DIKSMUIDE CArr.) 

ARR. RAAD 

Op 11 januari kwamen 63 van 
de 76 arr. raadsleden samen om 
twee aanvullende leden voor het 
arr. bestuur te kiezen. De beide 
verkozenen zijn mevr. Lootens-
Ampe en de h. Gaby Laridon, 
resp. uit Koekelare en uit Diks-
muide. We wensen beide verko
zenen van harte geluk en vooral 
veel werklust. 

ARR. BESTUUR 

Omwille van zijn drukke be
roepsbezigheden heeft Jef Hen
dryckx (Koekelare), verantw. voor 
de organisatie zijn ontslag inge
diend uit het arr. bestuur. Voor
eerst danken wij Jef van harte 
voor de jarenlange trouwe mede
werking. Meteen komt er opnieuw 
een plaats vri j. Een aanvullende 
verkiezing zal doorgaan tijdens 
de arr. raad van 26 januari te 
Diksmuide. Aan de leden van de 
raad wordt een afzonderlijk schrij
ven gericht. 

DE WEST -

We vinden het wel nuttig om 
u op grond van de ledenstand van 
1-1-75 een overzicht te geven van 
de spreiding van het aantal leden 
in vergelijking met de bevolking. 
Kant. Gistel heeft 13,20% van de 
leden van De West en 14,75% 
van de bevolking ; kant. Oosten
de 42,60% West en 42,75% ; kant. 
Diksmuide 24,70% West en 
20,60% ; kant. Nieuwpoort 8,85% 
West en 6,40% ; kant. Veurne 
10,65% West en 15,50%. Een be
sluit uit de cijfers is o.m. dat 
vooral in de stedelijke gebieden 
van Diksmuide, Gistel, Oostduin-
kerke en Veurne, nog héél wat te 
doen valt. Aan de slag vrienden I 

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, Rekolettenstr. 66, 8450 
Nieuwpoort ; Sonja Carroen, IJs-
landvaardersstr. 1, Koksijde. 

WERVIK 

SOC. DIENSTBETOON 

Vandamme Hervé, St-Maartens-
plein 2 ; Noël Lecompte, Besela-
restr. 109 ; Jef Glaeys, 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 afgevaardigde 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. 

DRINGENDE OPROEP 

Eens te meer staat onze vriend 
Noël Lecompte in de top 20 voor 
de abonnementenwerving. Laten 
wij hem steunen en zijn voor
beeld navolgen teneinde — zon
der staatssteun ! — tot een ster
ke Vlaamsnationale weekbladpers 
te komen. Dit is een uitstekend 
middel om de gevestigde Vlaams-
vijandige machten te bekampen. 
Een ander uitstekend middel is 
uw aansluiting bij het Vlaamse 
ziekenfonds. Zonder enige in
spanning van uwentwege kunt u 
door uw aansluiting bij 'n Vlaams
nationale ziekenfondsorganisatie 
belangrijke geldmiddelen onttrek
ken aan onze tegenstanders. U 
verliest geen enkel voordeel — 
integendeel 1 — en u heeft de 
zekerheid dat uw bijdragen in 
Vlaamse handen terecht komen. 
Laten wij in 1975 deze zaken in
dachtig blijven en zo onze steun 
geven aan de Vlaamse ontvoog
ding. Zo kunnen de Vlaamsnatio
nalisten bewijzen dat ze hun so
ciale taak werkelijk aankunnen. 

WESTENDE 

BESTUUR 

Daar onze vriend Erwin Vincke 
het bestuur verlaten moest om 
zijn dienstplicht te vervullen werd 
Katelijne Verschaeve in zijn 
plaats in het bestuur gekoöp-
teerd. Veel ijver, Katelijne. 

y 
20. 
25. 
25. 
25. 

26. 
31. 

Nieuwjaarsreceptie besturen Groot-Oostende. 
Kortrijk : Nieuwjaarsreceptie om 17 u. in • 1302 ». 
Nieuwpoort-Pervijze-Oostduinkerke : Breugelavond. 
Ninove (Kant.) : Ledenfeest in Bungalow van Varenberg 
om 20 u. Eregast : Mr. F. Van der Eist. 
Diksmuide : Vergadering van de arr. raad. 
leper : Voordracht « Gemeentebeleid . door VU-gemeen-
teraadslid Jan Garpentier. Gasthof 't Zweerd, Grote 
Markt, 20 u. 

FEBRUARI 
7. 
8. 

15. 
15. 
23. 

leper : Arr. raad, zaal 't Zweerd. 
Eernegem : Afdelingsbal met Idoles in Riva-Venus. 
Westende : Mosselsouper voor leden. 
Zarren-Werken : Spreekbeurt door Jaak Vandemeule-
broucke. 
Kortrijk : Vlaams karnavalfeest In « 1302 ». 
Middelkerke : Afdelingsbal in Casino-Kursaal. 
Poperinge : Landbouwvergadering. Spreker : sen. Per-
sijn. 't Belfort, Markt, om 10 u. 30. 

DOSFELINSTITUUT 

« VOORBEREIDING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1976 » 

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) 
plgg+ggp • ' 
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-La ure is straat 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-NlKLAAS : 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. 
— VILVOORDE : 10-13-17-20 maart 1975 (20 u - 22uu30). 
— GENT : 7-14-21-28 april 1975 (20 u - 22ü30). 
Plaats : Zaal Tijl, St-Amandsberg 
— AALST : gepland voor april. 
Nadere gegevens en programmafolders over bovengenoemde 
en andere Dl-vormingsaktiviteiten : Politiek Vormingsinsti
tuut Lodewijk Dosfel, Tribunestraat 14, 1000 Brussel - Tel. : 
(02)219.12.02 - J. Beke, kursusleider. 

DKnscBcccx^n 
Volksvert. E. VANSTEENKISTE 
ARR. VEURNE - D IKSMUIDE - OOSTENDE: 
Vlaamse soldatendienst « Ik dien », Van Ise-
ghemlaan 6, Oostende (alle inlichtingen m.b.t. 
problemen bij het leger, militie e n z . . . ) . 
Elke maandag op afspraak. 
( 0 5 9 / 7 0 . 9 5 . 4 8 ) . 
WESTENDE om 9u : Casino, Essex Scottish-
laan. 
MIDDELKERKE om 1 Ou : VJere Di, de Smet 
de Nayerlaan. 
EERNEGEM om 11u : Riva Venus, Aartrijke-
straat. 
DE H A A N om l l u S O : De Torre Gasthof, 
Mevr. Irma Vanhaecke. 
VLISSEGEM om 12u : bij Irena Vanhaecke, 
Kerkstraat (dorp) . 
Eerste zaterdag van de maand 
VEURNE om 9u : De Beurs, Markt. 
D IKSMUIDE om lOu : Vlaams Huis, IJzer-
laan. 
HOUTHULST 11u : bii raadslid M. van Ge
ven, Terreststraat 8. 
KORTEMARK 12 u : Lusthof « De Speien », 
Staatsbaan. 
KOEKELARE om 12u30 : Hertog van Aren-
berg, M oerestraat. 
ICHTEGEM om 13u30 : Engelstraat 10 , bij 
Mevr. L. Dekeyser. 
Derde zaterdag van de maand 

BREDENE om 12u30 : Driftweg 59 , bij Kam. 
Haeck. 
OOSTENDE (Vuurtoren) om 13u : Romy, 
Voorhavelaan 20 . 

Senator VAN IN 
BRUGGE : elke 2de en 4de zaterdag van 
11u tot 12u, in Breydelhof, J. Suveestraat. 
BRUGGE : elke maandagavond van 18 vot 
19u aan huis, Predikherenlei 23 . 
TORHOUT ! 1ste zaterdag van de maand, 
tussen 9u30 en 10u30, ten huize van gemeen
teraadslid P. Vlieghe, apoteker, Motstraat. 
JABBEKE : elke 1ste zaterdag van de maand, 
van 11 tot 12u, bij gemeenteraadslid G. 
Eeckeloo, Aartrijkesteenweg 3 9 . 

Senator Frans BLANOUAERT 
lEPER : elke eerste zaterdag van de maand, 
van 11u30 tot 12u30, in café «Rembrandt», 
Menenstraat 46 ( 0 5 7 / 2 0 . 3 2 . 9 7 ) . 
POPERINGE : elke eerste zaterdag van de 
maand, tussen 10u en 11 u. 

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

Volksvert. LUK VANSTEENKISTE 

20 januari 
KORTRIJK van 17u30 tot 19u : « 1302 », 
Burg. Reynaertstraat 9 . 
WEVELGEM van 20u tot 21 u : Vredestraat 
10 . 
25 januari 
DEERLIJK van 16u tot 17u : <t Bloemen-
hof », Tulpenlaan. 
V ICHTE van 17u15 tot 17.45 : N. Wael-
kens, Harelbekestraat 35 . 
HARELBEKE - STACEGEM van 18u tot 1 9 u : 
« De Zwaan >, Dorpplaats. 
27 januari 
KORTRIJK van 17u30 tot 19u : . 1302 », 
Burg. Reynaertstraat 9 . 
WEVELGEM van 20u tot 21 u : Vredestr. 10 . 

Volksvert. J. VANDEMEULEBROUCKE 
Aan huis : elke maandag op afspraak : Anje
lierenlaan 25 , 8 4 0 0 Oostende - Tel. : 
( 0 5 9 ) 8 0 . 0 4 . 2 8 . 

Eerste maandag van de maand 
SPERMALIE 18u : « Sportvriend », Diks-
muidestraat 15, Slijpe. 

LEFFINGE 18u45 : « Bierhuis », Vaartdijk 
Zuid, 34 . 
ETTELGEM 19u30 : , De Bagge », Dorps
straat 3 0 . 

Eerste zaterdag van de maand 
DE PANNE om 9u30 : Helvetia, Kerkstr. 3 2 . 
WESTENDE om 10u30 : Casino, Essex Scot-
tishlaan. 
MIDDELKERKE om 11 u i 5 : Were Di , D« 
Smet De Naeyerlaan. 
DE H A A N om 12u15 ; « De Torre », Tram
halte. 
Derde zaterdag van de maand 
VEURNE om 9u : De Beurs, Markt. 
D I K S M U I D E om lOu : Vlaams Huis, IJzer-
laan 83 . 

MERKEM - W O U M E N om H u : Nieuw Wou-
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
tionstraat 2A. 
Derde zondag van de maand 
N IEUWPOORT om 9u : Wil ly Devriendt, R«-
collettenstraat 66 . 
A L V E R I N G E M om lOu : 't Vlierhof, Dorp-
plaats. 
LO om 11 u : R. Ascrawat, Weststraat 7. 
G IJVERINKHOVE om 11u45 : Drie Riddari, 
Weegschede 1 , Leisele. 
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SOCWÎ L L€Kh 

Eerste stap naar verlaging van pensioenleeftijd 

HET BRUGPENSIOEN 
De tewerkstellingsproblemen oefenen 
blijkbaar een goede invloed uit op initia
tieven die In de lijn van de afbouw van 
de pensioenleeftijd liggen. In de bespre
kingen op de Nationale Tewerkstellings-
konferentie en thans ook in de onderhan-
delingsvoorstellen in verband met een 
nieuw centraal akkoord, wordt gezocht 
naar afvloeiingsmiddelen voor die stilaan 
meer en meer alarmerende groep van 
werklozen. Anderzijds schept de drang 
naar het behoud van tewerkstellingskan
sen een unieke mogelijkheid om aan 
werknemers ,die wel geïnteresseerd zijn 
in een vervroegde oppensioenstelling, 
deze wens enigermate toe te staan. 
Tussen werkgevers- en werknemersorga
nisaties werd zopas een kollektleve ar
beidsovereenkomst afgesloten, met het 
doel dere bekommernissen enigszins te
gemoet te komen. Enigszins, omdat het 
niet gaat om een vervroegd pensioen, 
omdat het niet alleen gaat om werkne
mers die erom vragen, omdat de wette
lijke pensioenleeftijd niet wijzigt. Het is 

in feite een soepele manier om werkne
mers van 60 jaar en ouder uit de onder
neming te verwijderen, met of zonder 
hun toestemming, op eenvoudig initia
tief van de werkgever zelf. Ondanks de 
beschermende maatregelen, is het de 
werkgever die het initiatief neemt en de 
werknemer die het ondergaat. Of dit kon-
kreet gezien in zijn uitvoering werkelijk 
nadelig is, zal maar in de toekomst bij de 
effektieve toepassing van de overeen
komst blijken. 

WAT HET BRUGPENSIOEN IS 

Een werknemer van 60 jaar of ouder kan 
ontslagen worden, mits naleving van een 
vastgelegde ontslagprocedure én mits 
betaling van een bepaalde vergoeding. Na 
afloop van de gewone opzeggingstermijn, 
worden werkloosheidsvergoedingen uitge

keerd. De werkgever zal een aanvullende 
vergoeding bovenop betalen. Deze is ge
lijk aan de helft van het verschil tussen 
de werklozenvergoeding en het vroegere 
netto-loon. 
Een voorbeeld zal dit duidelijk sellen : 
[gemakkelijkheidshalve houden wij reke
ning met maandbedragen). 
Een arbeider verdient 25.000 fr. bruto 
per maand. 

Zijn netto-loon, na aftrek van RMZ-bij-
drage (2.575 fr.) en bedrijfsvoorheffing 
met 1 persoon ten laste (3.281 fr.), be
draagt 19.144 fr. 
De werkloosheidsvergoeding, zijnde 60 % 
van 22.950 fr. (grensbedrag) komt neer op 
13.770 fr. per maand. 
De aanvullende vergoeding van het brug
pensioen is dan : 

19.144 — 13.770 fr. : 2 of 2.687 fr. ten 
laste van de werkgever. 
Het totale netto-inkomen zal in dit geval 
dus 13.770 fr. + 2.687 fr. of 16.457 fr. 
bedragen. Dit komt in dit geval overeen 

r 
SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN 
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In rubriek I - A&B/01 (zie « Wij . van 9-3-74) gaven 
we de voornaamste bepalingen voor kinderbijslagen 
voor minder-vallede kinderen. In onderstaande ru
briek geven we de voornaamste bepalingen Inzake 
de kinderbijslagen voor Invalieden met kinderen. 

A. Stelsel werknemers 

Op de verhoogde bijslag hebben recht : 

— werknemers, door ziekte of ongeval getroffen, 
die uitkeringen genieten in het kader van de 
ziekteverzekering, vanaf de zevende maand ar
beidsongeschiktheid ; 

— mijnwerkers met invaliditeitspensioen en mijn
werkers die dit invaliditeitspensioen niet genie
ten wegens art. 70 par. 2 of art. 71 van de wet
geving op de beroepsziekten ; 

— werknemers met minstens 66% arbeidsonge
schiktheid die een uitkering ontvangen voor ar
beidsongeval of beroepsziekte, vanaf de zevende 
maand ; 

— door ongeval getroffen werknemers met min
stens 66% arbeidsongeschiktheid, vanaf de ze
vende maand ; 

— bepaalde kategorieën zieke of invaliede werk
nemers met minstens 66% arbeidsongeschikt
heid, vanaf de zevende maand. 

B. Stelsel zelfstandigen 

Op de verhoogde bijslag hebben recht de door 
ziekte of ongeval getroffen zelfstandigen wier ak-
tivlteit niet voor hun rekening door derden wordt 
voortgezet, vanaf de zevende maand. 

C. Minder-valieden 

De minder-valleden zonder beroepsarbeid die een 
tegemoetkoming als minder-vallede genieten op 
grond van een arbeidsongeschiktheid van minstens 
65%, hebben recht op de verhoogde bijslag voor 
kinderen die ze uitsluitend of hoofdzakelijk ten 
laste hebben. 
D. Bedragen 
Op 1 oktober 1974 golden volgende bedragen (in-
deks 126,75) : 
Ie en 2e kinrf 1.636,75 fr. p/maand 
3e kind 2.143,75 fr. p/maand. 
4e kind 2.186,25 fr. p/maand. 
5e kind 2.202 fr. p/maand. 

Cw. 

met 81,2 % van het vroegere netto-loon. 
Het brugpensioen heeft buiten zijn naam 
niets gemeen met een of andere wette
lijke pensioenregeling. Het hoort eerder 
thuis bij een aanvullende werkloosheids
reglementering, die zijn oorsprong vindt 
In een ontslagreglementering. De werk
gever betaalt Immers een vergoeding bo
ven de werkloosheidsvergoeding totdat 
de pensioenleeftijd aanbreekt. Er wordt 
dus een brug geslagen, bij middel van 
deze vergoeding, tot deze pensioenge
beurtenis zich voordoet. 
De aanvullende vergoeding wordt verder 
aangepast op regelmatige tijdstippen aan 
de Index- en welvaartsevoiutie. Het brug
pensioen zal ook geen nadelige gevolgen 
hebben op de uitkeringen van het wette
lijk pensioenbedrag. Zo zal ook de werk
loosheidsvergoeding steeds uitgekeerd 
worden aan het tarief van 60 % en niet 
verminderen tot 40 % na het eerste jaar 
werkloosheid voor niet-gezinshoofden. 

BIJZONDERE ONTSLAGPROCEDURE 

In het huidige arbeidsrecht wordt een 
redelijk belang gehecht aan de werkzeker
heid van werknemers met een zekere 
anciënniteit. In die zin wordt trouwens 
de duur van de opzeggingstermijn be
paald. Vele kollektieve arbeidsovereen
komsten en vaststellingen van kriteria 
van aanwerving en afdanking door de 
ondernemingsraad, stellen dat bij afdan
king dient rekening gehouden te worden 
in omgekeerde volgorde met het tijdstip 
van aanwerving. 
Het brugpensioen nu werpt in zekere 
mate deze rangorde om. Als zodanig moet 
de werkgever, vooraleer tot ontslag over 
te gaan voor werknemers van 60 jaar en 
ouder ,het akkoord hiertoe van de werk
nemersvertegenwoordigers In de onder
neming bekomen. 
In eerste instantie wordt hiermee de on
dernemingsraad bedoeld en zo deze n ie t ' 
bestaat, de syndikale delegatie. Wanneer 
geen van beide in de onderneming aan
wezig zijn, moeten de syndikale organisa
ties geraadpleegd worden. 
Na deze eerste fase, en voorzover een 
akkoord over het algemeen principe be
reikt werd, zal de werkgever ook de 
werknemers waarop hij het brugpensioen 
wil toepassen, individueel ontvangen. 
Deze kunnen tijdens het gesprek hun 
eventuele bezwaren opperen. Het is im
mers niet ondenkbaar dat een verminde
ring van inkomen, hoe aanlokkelijk ook 
voorgesteld, zware problemen voor een 
bepaalde werknemer kan meebrengen, 
wanneer deze door ziekte van echtgenote 
of kinderen, of studies van kinderen ; 
een onverminderd inkomen broodnodig 
heeft, in de meest reële betekenis van 
het woord. 
Na een bezinningsperiode van twee da
gen, volgend op dit gesprek, kan dan de 
werkgever overgaan tot de afdanking (ten
zij de argumenten van de werknemer 
he movertuigd hebben). Het initiatief tot 
deze beslissing blijft dus volledig In han
den van de werkgever zelf, die zich ech
ter kan laten leiden door menselijke over
wegingen van billijkheid en rechtvaardig
heid. 

L_ DOKUMENTATIE 

WAT DE TOEKOMST BRENGEN ZAL 

De realisatie van het brugpensioen kan 
op zeer verschillende wijze benaderd wor
den. Men kan het als een oplossing be
schouwen voor oudere werknemers, die 
met de naderende pensioenleeftijd voor 
ogen, reeds hopen op het ogenblik dat 
dit aanbreekt. 
Het arbeidstempo, de arbeidsstress, de 
evolutie van moderne arbeidstechnieken 
en -methodes brengt voor de oudere ar
beider en bediende tal van problemen 
mee, die op deze wijze een redelijke 
oplossing vinden. Niet alle werknemers 
van 60 jaar of ouder zullen ertoe bereid 
zijn eerder dan nodig op non-aktief gezet 
te worden. Sommigen willen niet « af
geschreven » worden. De vrees, dat het 
brugpensioen een gemakkelijke oplossing 
zou zijn om iedere werknemer van 60 
jaar of ouder stelselmatig uit de onder
neming te verwijderen, kan bij deze laat-
sten leven. Noch de ene of de andere 
veronderstelling kan op dit ogenblik be
vestigd of ontkend worden. 
De toekomst zal moeten uitwijzen welke 
verwachtingen over het brugpensioen de 
waarheid het dichtst benaderen. 
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« mijn mingerief Is van de wereld > 

Het werk van de Brabantse dichter René Verbeeck (geb 
1904) is in velerlei opzichten boeiend. Het is grotendeels 
vóór de tweede wereldoorlog tot ontwikkeling gekomen en 
kende een merkwaardige nabloei sinds 1965. Dat dichterschap 
staat gespannen over een heel leven en is er organisch mee 
verbonden. Veelzijdig kan men het niet noemen, omdat het 
één hoofdervaringsgegeven tot voorwerp heeft, namelijk de 
'liefde tussen man en vrouw. De liefde beschrijft de hele 
kurve van het bestaan, vanaf de jonge drift tot de angst voor 
de opdringerige dood. Binnen zijn persoonlijke bestaansvisie 
heeft Verbeeck die ervaring tot in de meest verborgen holten 
en diepten al zingend verkend. 
Filosofisch bekeken is de eros voor Verbeeck de onvervang
bare voedingsbodem van zijn vitalisme. Ze maakt hem tot 
dichter en tot mens. In die zin komt ze in de plaats van de 
godsdienst. Het valt me hoe langer hoe meer op hoe op de 
stam van de in hoofdzaak op kristelijke gronden gevestigde 
Vlaamse kuituur, tussen de twee wereldoorlogen sterke twij
gen van niet-kristelijke oorsprong tot groei kwamen. Bij 
René Verbeeck is dat zonder enige aanstellerigheid gebeurt. 
De generatie van na 1950, waartoe ik behoor, heeft meer 
dan eens de neiging om de doorbraak van de moderne Euro
pese geest op haar aktief te schrijven. In de hele kulturele 
antropologie van het Vlaanderen van de XXe eeuw zal het 
werk van Verbeeck en van andere dichters van zijn generatie 
als P.G. Buckinx, Bert Decorte, Karel Jonckheere, Jan Ver-
cammen e.a. wel eens aan belangrijkheid kunnen winnen, 
omdat zij in een soort tweede fase, na Van Ostaijen, binnen 
de kristelijke Vlaamse kulturele kontekst invloeden verwerk
ten van een Rimbaud, een R.M. Rilke, Cocteau, Nietzche, 
Marsman. In het algemeen leidde die beïnvloeding niet tot 
een brutale geestelijke breuk zoals bij de romanschrijver 
Gerard Walschap. De poëzie is blijkbaar een veel zachter uit
drukkingsmiddel en daarom misschien veel invloedrijker voor 
het verspreiden van een nieuwe geest. 

RENE VERBEECK: 
HEIDENS EN KRISTELI)K 
Naar mijn aanvoelen is de geestelijke achtergrond van Ver-
beecks poëzie, naast het kristelijke bestanddeel, vooral Ger
maans bepaald. Dat geldt zeker voor de vitalistische strek
king van zijn poëzie en voor de mystiek van de eros. Het 
sociale element is bij Verbeeck volkomen afwezig. Ik heb 
het heel even aangevoeld in het gedicht Binnen de ring van 
het paar uit de bundel De zomer staat hoog en rijp van 1965. 
Nu is dat sociale aspekt zo belangrijk voor de Franse denk
wereld tussen 1930 en 1940, vooral juist bij vitallsten als 
Malraux of Saint-Exupéry. Het humanisme van Verbeeck Is 
van een heel andere aard. 
Een echt vitalistisch gedicht is Blazoen uit De minnaars 
(1935). Het wordt gekenmerkt door een hevigheid van gevoel, 
dat zijn uitdrukking vindt in woorden als « vurig », « felle 
zwaarden », • mijn wildste vogels » : 

Van de vurige distels 
het droomomwaasde purperen hart 
waarrond de felle zwaarden waken 
heb ik uitverkoren 
en boven leliën en rozen 
het edel onkruid 
— der farizeeën ergernis — 
waaruit naar u, o God, 
mijn wildste vogels roepen ! 

De liefde wordt weergegeven als een gevecht en een brand 
of liever als een lichamelijke strijd, met een sterke klemtoon 
op het zinnelijke dat het hele aardse omvat. Het rood ver
zinnebeeldt die strijd : 

Wij leerden lijf en geest slank en snel te zijn 
rap en raak de greep, diep de beet 
en de dronk — zo fel was de smaak 
van de dingen des levens opgedreven 
zo fris bleef steeds de mond 
dat ik bid in eeuwen der eeuwen 
niet 't ontberen deze broze tover : 
vergankelijkheid, o zout des levens. 

Een ander gegeven is de onrust en het verlangen, het ge
dreven worden door een drang naar hoger, kortom naar het 
eeuwige. Het blauw geeft dat gevoel weer. Al die woorden 
en uitdrukkingen worstelen bij Verbeeck in een stevige kris
telijke traditie, waarin we zowel de geestelijke onrust van 
Augustinus als de mystieke verzuchtingen van Ruusbroec 
terugvinden. Verbeeck draait die traditie om, hij spreekt in 
kristelijke termen over de aardse liefde, terwijl mystici als 
Ruusbroec over de geestelijke werkelijkheid spreken met 
woorden die aan de felste aardse ervaringen ontleend zijn. 
De dichter « bidt » tot God, niet om hem te bevrijden van 
de aardse banden om hem . de broze tover » van de genie
tingen van de vergankelijke dingen niet te ontnemen. Dat is 
een omgekeerde spiritualiteit. 
In een later stadium zal de vrees voor de dood en de ont-
'"'steMng van het einde de bekoring van de aarde wegnemen 
al blijft de dichter zich, ook in die periode, angstvallig vast
klampen aan de vergane liefde. Een tema dat diep in het 
kristendom wortelt is eveneens het lijden en de pijn De 
mens is in feite niet gelukkig. De eros of de liefde kan hem 
dat geluk geven, maar het is in zijn verblindende hevigheid 
slechts van kortstondige duur. De God van het kristendom 
die Verbeeck dikwijls aanroept, brengt geen verlossing : hij 
wordt ook zeer vaag gehouden. In een heel andere kontekst 
geldt dat evenzeer voor de vrouw. Zij wordt wel in al haar 
lichamelijke heerlijkheid bezongen, maar zij blijft een veridea. 
liseerde abstrahering van de konkrete Vlaamse vrouw in 
haaf onderworpen maatschappelijke positie. Ook haar figuur 
blijft een vermenging van Germaans-heidense dichterlijke 
elementen en van een verabsoluterende kristelijke symboliek. 

Eugene VAN IHEBREEK 
René Verbeeck, < Verzamelde gedichten », Brugge, Orion 
1974, 301 biz. 

NIEUWE BOEKEN 

herman vos 
NATHALIE, NATHALIE 

Herman Vos heeft zich als roman
cier reeds een faam bijeenge
schreven met « De zonen van 
Pepe Jimenez », « Een man kwam 
van de Cerro . , . Het ultieme 
salvo », « Ik ben de maraboe », 
« Variaties in het zand », meer 
romans en verhalen die de aan
dacht der literaire kritiek op dit 
werk vestigden. 

In < Nathalie, Nathalie > heeft de 
auteur, wiens romans en verha
len zich vaak In vreemde kon
trijen, dichtbij en verre, afspe
len, een menselijke situatie in de 
eigen omgeving, in het eigen land 
geplaatst. Het hoofdpersonage, 
die door zijn beroep van handels
reiziger in farmaceutische pro-
dukten bestendig met « intellek-
tuuelen > in aanraking komt, 
sloot vriendschap met de psychla-

A- Kosh & Drs J.R. Muller 
Thieme & C° Zutphen. 

« Wat vind ik daar ? » . 68 bIz - 80 fr. 

Dit boekje bevat een uitgebreide informatie over alle mogelijke soor
ten paddestoelen, bessen en kruiden en is vooral geschikt voor jeug
dige natuurliefhebbers. 

G. Komen : « Wat groeit er in de moestuin ? » 
170 bIz. - 160 fr. 

Thieme, Zutphen 

pau! vanderschaeghe 

HAVIKHORST 

Paul Vanderschraeghe schreef 
tot nog toe een zestal romans, 
die alle uitmunten door een ver
zorgde schriftuur en een stilisti
sche beheersing die zowel over
daad als schraalheid vermijdt. De 
temas van Vanderschraeghe zijn 
zeer verscheiden. Ze hebben ech
ter alle een zekere raadselachtig
heid gemeen : zonder magisch-
realistisch te zijn is een boek als 
« Op de Spiegel gezet » — dat de 
auteur « het eerste narrenboek » 
heette — zowel een dooreenwe-
ven van traditionele en moderne 
romantechniek als een dooreen-
strengelen van realisme en van 
haast surrealistische fantasie- en 
droombeelden. 
In « Havikshorst », dat de auteur 
« het tweede narrenboek » 
noemt — zijn de personnages 
minder in ti jd en ruimte gespreid 
dan in het eerste. Het verhaal, 
of liever de dooreengevlochten 
levensverhalen, worden gesitu
eerd ergens in een dorp in de 
nabijheid van de zee, het « ha
vikshorst ». 
Daar leven de « haviken », de 
zonderlinge, harde, weke, primi
tieve of dekadente figuren in 
wier eigenaardige wereld de 
spanningen en konflikten — de 
diepere en oppervlakkige — op
rijzen en vaak jarenlang invreten 
in harten en gemoed. 
De tekening van deze wereld 
met haar « haviken » is geslaagd, 
soms beklemmend geslaagd. De 
epische draad loopt o.i. echter 
wat te los en het verhaal gaat 
wei van de grond maar keert er 
niet meer op terug. Al steekt er 
voldoende stof in deze aan af
wisseling rijke roman ; een echte 
afgeronde eenheid is hij niet ge
worden. Te veel draden blijven 
loshangen... 

Toch bewijst « Havikshorst » de 
kracht en de mogelijkheden van 
de auteur en leest het boek vlot 
en aangenaam... 
Paul Van der Schraeghe : « Ha
vikshorst •>, 164 blz. 175 fr. geb.-
Boekengilde De Ciauwaert, Kes-
sel-Lo. 

Brengt een tamelijk uitgebreid overzicht van wat er In een moestuin 
allemaal gekweekt kan worden en hoe men het moet doen. 

C. Bommeljé : «Kaktussen en andere sukkulenten» . Thieme, Zuthpen • 
168 blz. - 190 blz. 

In dit boek wordt een uitgebreide uiteenzetting gebracht, met talrijke 
illustraties, over de kuituur en de vermenigvuldigingsmetoden van de 
kaktussen en andere sukkulenten. 

Dr J.E. Van der Laan : « Fuchsiers het hele jaar door » - Thieme, Zut-
hhen - 64 blz. - 130 fr. 

Een mooi geïllustreerde handleiding voor wie deze bloemen kweken wil 

K. Speicher : « Kanarierassen » - Thieme, Zuthpen - 66 blz. - 105 fr. 

Een vertaling van het zeer goede Duitse werkje over de kweek en 
het onderhoud van deze vogels. 

Curt Af Enehjelm : « Parkieten » - Thieme, Zutphen - 88 blz. - 110 fr. 

Een eveneens uit het Duits vertaalde uiteenzetting over de verschillen
de soorten parkieten, hun kweek, verzorging, enz. 

W. Wickler : « Het kweken van aquariumvissen » - Thieme, Zutphen -

84 blz. - 115 fr. 
Vele mensen vinden een aquarium in huis wel mooi, maar hoe de vis
sen kweken, verzorgen, enz. ? Dit boekje geeft een uitvoerige inlei
ding en uiteenzetting. 

D. Aichele : « Wat iedere hengelaar weten moet » - Thieme, Zutphen •-
72 blz. 

Dit — eveneens uit het Duits vertaalde — boekje, bevat de beschrij
ving van een 30-tal zoetwatervissen, met zeer mooie reprodukties in 
kleuren. 

Dr M. Piek : « Patiënt Paard •>- Thieme, Zutphen • 86 blz • 130 fr. 

Deze teksten « uit het dagboek van een dierenarts • werden door de 
dierenarts genoteerd tijdens zijn ritten van stal tot stal : zo ontstonden 
deze vaak amuzante, soms tot nadenken stemmende verhalen. Het 
boek leert de lezer heel wat over paarden, hun verzorging en hun ziek
ten. 
(Al deze uitgaven zijn verkrijgbaar bij Standaard Uitgeverij, Antwerpen). 

Louis Baeck : « Europa zwanger van Amerika » - 136 blz • 165 fr. 

Prof. Baeck, hoogleraar aan de KUL, schreef reeds heel wat over ont
wikkelingshulp en derde wereld. In dit boek analyseert hij de verhou
ding Europa-Verenigde Staten : een verhouding die van een politieke 
naar een ekonomische voogdijschap evolueerde, om inzonderheid se
dert de Gaulle tot een afwijzing van het hegemoniale overwicht te lel
den. Heel wat bleef en blijft echter nog achter : met het Amerikaanse 
konsumptiepatroon heeft de multinationale onderneming en haar ver
houding tussen kapitaal en arbeid ook het leefpatroon overgeplant. 
Duidelijk zien wij dit in de kulturele sfeer : de jeugdkultuur is ove^ 
wegend Amerikaans. Baeck besluit met een ontwerp van nationale en 
Europese omschakelingsinitiatieven. 

Mark Eyskens : « Ambrunetië » - 144 blz. - 245 fr. 

Ambrunetië : amalgaam van Amsterdam, Brugge en Venetië, is stad 
en staat, ligt aan de delta van de grote Europese stroom. Het is de 
kristallisatie van Europa's beschaving vandaag, Europese kuituur van 
gisteren. De auteur, begaafd met een scherpe pen, een vlotte stij l en 
een soms goedmoedige maar ook wel een tartende ironie, laat naast 
een gefundeerde kritiek-op-de-kritiek, een bondige maar rake analyse 
en afwijzing van de 19e eeuwse doktrines van liberalisme en marxisme, 
ook een positief geluid horen : een verwijzing naar en oproep tot een 
syntese, en tot een hernieuwde Europese bewustwording. Nooit opper
vlakkig, is dit Doek nochtans ook voor de leek zeer leesbaar én leer
zaam. 

ter Philou, die zijn vrouw Petra 
in de steek laat voor de verlok
kelijke Nathalie : zeer tot ver
ontwaardiging van Kor, de reizi
ger. 

De vijandschap met de vrouw die 
hem zijn vriend ontroofde gaat 
"«n centraal gegeven worden in 
zijn verder bestaan. Maar tussen 
vijandschap en vriendschap, tus
sen haat en liefde zijn de gren
zen vaak slechts die van de tijd... 
zoals ook In Kors geval zal ge
beuren. 

Herman Vos heeft de problema
tiek van deze relaties en de kom-
plexe verhoudingen, geschapen 
door de intrusie van een schep)-
sel als de • wondere vrouw Na
thalie > in deze geregelde wereld 

met Jutta en Kor, Philou en Pe
tra, als een strak geordend vier
kant, zeer goed beschreven. Zeer 
goed beschreven ook de psycho
logische gevolgen, de psychische 
radeloosheid van de man die deze 
orde verstoord ziet door het 
schepsel Nathalie, naar wie hij 
eerst zijn haatgevoelens richt, 
maar dat hem dan zelf in haar 
ban krijgt en zijn zekerheden on
dermijnt... 
Prettig, vlot en zuiver geschre
ven, getuigt dit boek van een 
technisch kunnen én voor een 
grondige kennis van de intermen
selijke relaties... 
Herman Vos : « Nathalie, Natha
lie ». 
Da Clauwaart, Kassal-Lo - 195 fr. 
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THE MAN 
WITH THE GOLDEN GUN 

Dit is dan de negende aflevering 
in de James Bond-serie en de 
tweede met Roger Moore in de 
hoofdrol. Harry Salltzman en Al
bert R. Broccoli vormen opnieuw 
het produktieteam, terwijl Guy 
Hamilton voor de vierde maal 
fungeert als regisseur. Met deze 
film wordt verder gegaan in de 
richting die ook reeds met de 
vorige aflevering, « Live and let 
die », werd Ingeslagen : de strip-
dimensies worden duidelijker, de 
vele parodiërende knipoogjes 
naar het publiek toe zijn zovele 
humoristische relativeringen van 
het genre zelf. Hierdoor neemt 
men als kijker de meest onmoge
lijke of onwaarschijnlijke elemen
ten voor lief : een wagen die 
plots verandert in een vliegtuig ; 
een auto-achtervolging waarin 
Bond met zijn wagen een hals
brekende salto mortale van 360 
graden uitvoert (een kluif voor 
de stunt- én kameramen) ; twee 
giechelende meisjes die een hele 
karate-school buiten gevecht 
stellen ; en een science fiction-
achtig dekor vol gadgets en... 
zonne-energie, dat op een eiland 
gebouwd werd zonder dat de bui
tenwereld hier iets van gemerkt 
heeft. 

En « the man with the golden 
gun « zelf, de professionele do
der Scaramanga die doodt met 
een gouden pistool en gouden 
kogels, is op zich zelf al een fan
tastisch en verbluffend -feno
meen. Vooral daar dat gouden 

pistool blijkt te zijn samenge-
stelt uit een aansteker, een siga-
rettendoosje, een manchetknoop 
en een stylo. 
Hoe mager het verhaaltje op zich 
zelf ook, bevat « The man with 
the golden gun . verschillende 
elementen die aansluiten op de 
aktualiteit of bepaalde mode
trends. De reeds vernoemde ka-
rate-sekwens werd natuurlijk 
geïnspireerd door de in-zijnde 
karate-films. Ook het exotisch-
oosters dekor werd recent met 
de vele « easterns » in onze 
bioskoopwereld binnengebracht. 
James Bonds avonturen spelen 
zich dit keer dan ook af in Thai
land, Hongkong, Macao, Kowlpon 
en de New Territories. Aktueel 
is vooral datgene waar Bonds 
avonturen op uitlopen : het be
machtigen uit de handen van 
Scaramanga van de Solex Agita
tor, een instrument dat zonne-
energie omzet In warmte en 

drijfkracht. In deze tijd van ener-
giekrisis een science fiction-
beeld dat je heel dichtbij zou 
willen zien ! 
Natuurlijk ontbreekt ook dit keer 
het erotische element niet ; 
daarvoor zorgen Britt Ekland en 
Maud Adams. Maar net zoals het 
geweld blijft de erotiek volgens 
de huidige bioskoopnormen bin
nen erg redelijke grenzen. Roger 
Moore is als James Bond over
tuigender dan zijn voorganger in 
de reeks. George Lazenby, maar 
weet toch minder karakter en 
kleur in zijn personage te leggen 
dan destijds Sean Connery. 
Intussen is er weeral een vol
gende Bondfilm in voorbereiding: 
« The spy who loved me ». De 
suksesformule wordt dus verder 
gezet, ten behoeve van het blijk
baar op dit genre beluste blos-
kooppubllek. 

HHde Dekeyser 

JULIE FELIX 

Kleinkunst en de Angelsaksische 
folkmuziek zijn zowat familie van 
elkaar geworden. Met Dylan en 
Donovan vond men wellicht ver
gelijkingspunten, en iemand 
waagde het folk Engelse klein
kunst te noemen. Komt hierbij 
dat de Ierse en Schotse volksmu
ziek qua instrumenten en dansrit
men sterk overeenkomen. Het 
was dan niet moeilijk meer om 
folkartlesten tijdens onze vele 
kleinkunstavonden te programme
ren, en vla Verminnen's ex-bege
leider Leon Lamal ontstond een 
volwaardig - klubcircuit voor deze 
muziekstijl. 

Julie Felix is voor onze mensen 
geen onbekende meer. Ze was 
reeds in ons land voor enkele 
sporadische optredens, en mag 
ongetwijfeld zij aan zij staan met 

Judy Collins, Joan Baez en Ron-
stadt. Voor enkele t i jd trad ze op 
in Bilateraal, en even vóór Kerst
mis was ze weer bij ons voor de 
Vlaamse televisie in het Kultureel 
Centrum van Strombeek, samen 
met de Nederlander Robert 
Long. 

Ze is geboren in Santa-Barbara, 
in Kalifornië, en van haar vader, 
een Mexicaan met Welsh bloed 
in de aderen, leerde ze al gauw 
de liefde voor muziek en poëzie 
kennen. Ze werkte zich op van 
folkzangeresje in de kroegen tot 
internationale ster. Na het beha
len van haar einddiploma kocht ze 
met haar spaarcenten een vlieg
ticket om Europa te zien. Ze zong 
overal waar ze kon om aan de 
kost te komen, en belandde na 
Griekenland, Italë en Spanje in 
ons land en in Engeland. We 
schrijven 1964. 

In deze periode bloeide met Dy
lan en Donovan de hele folkscène 
op, folkklubs rezen als padde
stoelen uit de grond, en zij werd 
er een veelgevraagde artieste. 

Julle Felix, van kroegjes naar de TV-set. 

Platen en televisie gaven haar de 
mogelijkheid voor het grote pu
bliek talent en kunde te bewij
zen. Ze trad ondermeer op in een 
Duitse f i lm, en ondernam toer-
nees in Afrika en het Midden-
Oosten. Tot ze met haar versie 
van Simon & Garfunkel's « El con
dor pasa » in eigen versie haar 
hitsingel skoorde. Sedert schreef 
ze enorm veel nieuwe songs. Te
midden van het erg versatiele 
hitwereldje bleef Julie Felix sterk 
en een vaste waarde. Ze koncen-
treerde zich op albumprodukties 
waarop ze met haar liedjes tel
kens weer weet te boeien. 
Ongeveer samenvallend met haar 
optreden in ons land verschijnt 
haar nieuwste elpee « Lightning », 
die enorm goed overkomt. Deze 
stereoplaat zet in met het poë-
zievoile . Song for spring », een 
ode aan natuur en de Schepper, 
en kontesterend tegen de mense
lijke zwakke punten. Ook In 
« Roadie man » komt dit laatste 
tema sterk naar voren. Met bas-
begeleiding van ex-Pentangel 
Danny Thompson en stem van 
Madeline Bell gaat het dan door 
Bob Dylan's kompositie die te
vens momenteel een hitsingel be
tekend voor Manfred Mann, 
« Father of night », en verder 
het om liefde smekende « To hold 
you ». Het laatste nummer « Lady 
with the braid » klinkt wat In de 
stijl van Melanie en is van de 
hand van Dory Previn. Het Is 
wellicht het meest expressieve 
op de plaat, naast Dylan's « I 
dreamed I saw St. Augustine » 
op de achterkant. Fijn is bij het 
eerste nummer het steegitaar-
werk van B.J. Cole en de akoes
tische begeleiding. In het wat 
lange soul-ritmische « Let me 
loose » wil ze tekstueel afreke
nen met de morele aftakeling, en 
draagt het zeer sterk begeleide 
nummer nogal rauw voor, met af
wisselend tussendoor enkele ver
zen vol spijt. Met het akoestische 
begeleide . Into the mystic » 
rondt ze sfeervol af, rustig ver
tellend, vol gevoel en symboliek. 
Volgende week donderdag (23 ja
nuari) komt ze . live » op de 
Vlaamse televisie met het opge
nomen programma « Ultima Thu
is », met deze liedjes, in het na
tuurlijk en historisch dekor van 
rotsen, zee en menhirs van Bre-
tanje. Sergius 

HERMAN VAN VEEN : 
« EN NOOIT WEEROM » 

Herman van Veen is een erg krea-
tief Iemand. Want zeg nu zelf : 
terwijl hij op tournee was door 
Duitsland, waar hij door het pu
bliek op handen werd gedragen, 
vond hij blijkbaar toch de tijd 
om een nieuwe Nederlandstalige 
elpee te maken. Bovendien heb 
ik allerminst de indruk dat die 
elpee haastig in mekaar werd ge
stoken. Integendeel, na de eer
der ontgoochelende elpees «Bloe
sem » en « Zo leren kijken » 
brengt « En ooit weerom » op
nieuw een Herman van Veen in 
topvorm. De plaat biedt elf erg 
sfeergevoelige liedjes over vroe
ger, nu en later. Elk liedje heeft 
wel ergens Iets te maken met 
de « tijd » : herinnering, heim
wee, verlangen, ouderdom, dood. 
Het langste lied, . Kind aan 
huls », Is voor mij het mooiste 
en ervaar ik ook als centraal op 
de elpee. Het bundelt nl. het 
ganse gamma van gevoelens en 
stemmingen die hier beurtelings 
worden opgeroepen : verwijlen 
in herinneringen aan en heimwee 
naar het verleden, verbazing om 
het jachtige heden, en het op 
weg zijn naar morgen. 
Op deze elpee slaagt Herman 
van Veen er opnieuw in te ko
men tot een harmonisch geheel 
van tekst en muziek. Dit met be-
hufp van tekstschrijver R. Chris-
pljn en de vaste van Veen-bege
leiders die — moet het nog her
haald — werkelijk rasmuzikanten 
zijn. Plano en gitaar overheer
sen In de totale sound, maar ver
schillende andere instrumenten 
als orgel, fluit, viool, e.a. worden 
funktioneel In het geheel inge
last. (Harlekijn 2925 502). 

URBANUS VAN ANUS LEEVEND 

Er is de laatste tijd reeds veel 
Inkt gevloeid over Vlaanderens 
nieuwste koldertalent. En deze 
elpee van hem Is met de voor
bije feestdagen reeds druk ver
kocht geweest. En het Is inder
daad een leuke, gekke elpee, 
met hier en daar een ernstige 
ondertoon. Wat mij betreft toch 
niet direkt een elpee om wild 
entoeslast over te zijn. En muzi
kaal gezien Is het zeker niet zo'n 
beste opname. Maar wat Urbanus 
brengt Is nieuw, fris, en dat is 
in ons Vlaams kleinkunstwereld-
je nooit te verwaarlozen. Een 
verkeerde aankoop kun je met 
deze elpee dus moeilijk doen, 
maar een optreden van Urbanus 
van Anus bijwonen is nog meer 
aan te raden (Parsifal KLE 4000/ 
201). 

Hilde Dekeyser 

HET PACIFISTISCH VOLKS-
NATIONALISME VAN « DE BRAVE 
SOLDAAT SCHWEIJK » IN KVO 
ANTWERPEN 

Sylvain Deruwe, een man van 
weinig woorden, zette zijn eerste 
operaseizoen te Antwerpen in het 
teken van het muziekteater : pro-
dukties als « Wozzek », « Pél-
léas et Mélisande », . Peter Gri
mes » en . De Brave Soldaat 
Schweijk » zijn de duidelijke 
weerspiegeling van het verlan
gen, nieuwe paden te bewande
len en een nieuw publiek te wer
ven. Deze politiek vergt durf, 
want de traditionele operabezoe
ker is nogal geneigd dit soort 
« moeilijke » werken van de hand 

te wijzen, maar dixit Deruwe, ]e 
kan geen ommelet maken zonder 
eieren te breken. De voltreffer 
van het seizoen in het hernieuw
de genre is zonder enige betwis
ting Robert Kurka's « Brave Sol
daat Schweijk » in de regie van 
Gilbert Deflo, die dit spektakel 
vorig seizoen in de kleine zaal 
van de Munt monteerde en dat 
thans in ko-produktle met de 
BRT te Antwerpen loopt elke zon
dagavond tot en met 23 februari. 
De Tsjechische auteur Jaroslav 
Hasek, een traditionalistisch 
woelwater, schetst in dit werk 
(dat o.m. verfilmd werd met 
Heinz Rühmann en in KVS-Ant-
werpen magistraa'l vertolkt door 
Luk Philips) de houding van het 
door Oostenrijk en Hongarije on
derdrukte Tsjechische volk, dat 
meegesleurd wordt tegen heug 
en meug in een nietsontziende 
oorlog, waar het zoals elk over
heerst volk niet de minste schuld 
aan heeft. Schweijk zit uiteraard 
vol simbollek en ook autobiogra
fische elementen, want de auteur 
diende zich vrijwillig aan bij de 
Russische legers om op te trek
ken tegen de onderdrukkers van 
zijn Tsjechische volksgenoten. 
We vermoeden niet, dat Hasek 
veel gelijkenis zal vertoond heb
ben met de simpele duif 
Schweijk, maar de malicieuse, 
ogenschijnlijk fantazieloze brave 
soldaat, wiens letterlijke inter
pretatie van elk woord en situa
tie chaos en hilariteit veroorza-
Ken, illustreert des te schrij
nender het drama van de enke
ling die meegesleurd wordt In de 
mallemolen van de menselijke 
dwaasheid. 

Robert Kurka (1921-1957) week op 
jeugdige leeftijd met zijn familie 
uit naar de VS. Vader Kurka's bi-
blioteek, die met uitgebreider zal 
geweest zijn dan deze van andere 
emgiranten, omvatte ondermeer 
de nationaalbewuste roman van 
Jaroslav Hasek en de artistiek 
begaafde zoon Robert raakte in 
de ban van dit pregnante werk. 
Na eerst een Schweijk-suite ge-
komponeerd te hebben, kwam hij 
tot de konklusie, dat deze louter 
muzikale verklanking niet vof-
doende de psichologische en 
maatschappelijke visie van de ge
stelde problematiek weergaf. 
Samen met de komponist en li
brettist Lewis Allan wordt het 
plan opgevat een opera te kom-
poneren waarin er een onver-
breekbare en voortdurende wis« 
selwerking zal bestaan tussen de 
muziek en de handeling. Door het 
orkest te reduceren tot slechts 
zestien blazers en slagwerkmstru-
mentlsten wordt er onmiddellijk 
een sfeer gekreeërd die sterk 
het militaristisch element onder
streept en dit tevens ironizeert. 
In de korte opeenvolgende scè
nes flitsen de vele personages 
over het toneel — begeleid door 
de frenetieke muziek — en weven 
het dramatische kompleks tot een 
kompakt geheel, kulminerend in 
een bewogen pacifistisch slot. 
Regisseur Deflo (oudleerling van 
Tone Brulin en assistent-regis
seur In ondermeer het Teatro Pic
colo te Milaan en het fameuze 
Brechtteater, het Berliner Ensem
ble in Oost-Berlijn) heeft zich in 
de KVO de bijnaam op de hals 
gehaald van « de beul van Brus
sel »... maar het eindresultaat is 
ronduit schitterend. Wat alleen 
maar aantoont, wat wij reeds ja
ren beweren, dat onze Vlaamse 
artiesten even getalenteerd zijn 
als hun buitenlandse kollega's als 
zij door een sterke regisseurs-
hand geleid worden. Onmogelijke 
opgave om alle optredenden te 
citeren, maar wie zich beslist in 
de kijker zongen en akteerden 
zijn Jan Verbeeck (deze niet meer 
zo jonge tenor speelt niet de 
naïeve en toch sluwe, de beweeg
lijke en tevens slome, maar hij is 
de levende kontradiktie Schwejik 
in persoon), Willy van Hese, kapi
taal als de perfiede aalmoezenier. 
Jan Joris, de psichlater en kor-
rupte officier en Marie-Louise 
Hendrickx in een korte verschij
ning als een barones. 
Aan de pupiter de gastdirigent 
Frederik De Vreese, zeer degelij
ke Nederlandse vertaling door 
Dolf Verspoor vormen van deze 
zondagavondvoorstelllngen een 
must voor de liefhebbers van mu
ziekteater op niveau. 

Ray de Bouvre 
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D€ SPORCm^CK 

Triomf voor de gebroeders De Vlaeminck (1e en 2de) op de veldrit-
kampioenschappen te Volkegem. 

nen ons indenken dat dit onge
veer met de werkelijkheid over
eenkomt. Dat Lierse op twee na 
laatst staat, lijkt ons minder aan-
^/aardbaar. Dat Anderlecht twee
de staat vinden wij om te lachen, 
en dat het met dertien veertien 
plaatsen Erweedeejem voorafgaat 
onbegrijpelijk. Kortom, wij vinden 
het prima dat men een sportief 
publiek bekomen wi l , maar dan 
zou men een sisteem moeten vin
den op grond van geloofwaardige 
kriteria. Zoniet wordt heel dat 
klassement een karikatuur. En dat 
hebben wij al meer dan genoeg. 

BRAVO 

Bravo voor Boom. In plaats van 
de scheidsrechters uit te kafferen 
die het aandurven één van de 
Boomse spelers — en natuurlijk 
ten onrechte — een gele kaart 
onder de neus te duwen, heeft de 
klub besloten iedere speler die 
« geel krijgt » een boete op te 
leggen. Vijfhonderd frank. Mis
schien niet zo heel veel, maar In 
ieder geval meer dan in de mees
te klubs, waar dergelijke spelers 
schouderklopjes en gelijk krijgen 
In plaats van ongelijk. En in ver
houding meer dan de « zak » die 

NIET GENOEG 

In . Les Sport » maakt een lezer 
zich druk om aan te tonen dat Ar
gentina niet zo onder-ontwikkeld 
is dat het niet in staat zou zijn 
een wereldkampioenschap voet
bal te organiseren. Er zijn wegen, 
hotels, telefoons, en daarenboven 
stadions. In Buenos-Aires alleen 
zijn tien stadions, zegt hij, met 
minstens 80.000 plaatsen. Het 
moet zijn dat Les Sports, dat mis
schien graag dat kampioenschap 
naar hier had zien komen, van 
zo'n praat kregelig wordt, want 
het gazetteken vraagt korzelig : 
en boeveel van die grote stadions 
zijn er buiten Buenos-Aires ? Hier 
bij ons vindt ge, zoals geweten, 
zo'n stadion in praktisch ieder 
dorp. Voor wie het niet mocht we
ten : er is er in heel België niet 
één (tenzij met veel goeie wil 
misschien « den Antwerp »). 

EINDELIJK 

Eindelijk zal Jaak Ickx eens we
reldkampioen autorennen worden 
in het komende jaar. Men herin
nert zich dat hij een jaar of zeven 
geleden de nationale sporttrofee 
kreeg, omdat hij tweede werd in 
dat wereldkampioenschap, maar 
dat iedereen er zeker van was dat 
hij het jaar nadien nog beter zou 
doen. Dat is ondertussen niet 
gebeurd. Zijn enige — maar enor
me — verdienste is geweest dat 
hij nog gans en gezond is. Deze 
keer kan het echter niet missen. 
Hij werd namelijk piloot nummer 
één — en meteen de enige bij 
Lotus, en dus... Proficiat en merci 
op voorhand. 

ZEVER IN PAKSKENS 

Wat is er weer zever verkocht 
over dat dwaas penaltygeval t i j
dens de match Anderlecht-Beer-
schot, zeg ! In één en dezelfde 
gazet zei Braems dat het op het 
veld inderdaad een penalty leek 
maar dat de TV-beelden duidelijk 
(voor hem misschien) aantoonden 
dat het er geen was, en de arbi
ter zei dat het op de TV een straf
schop leek, maar vanop het veld 
niet. Waaraan een geleerde uit
leg werd gekoppeld over het 
twee-dimensionale TV-beeld en 
het drie-dimensionale oog, een 
uitleg waarover Juules Ie Pilote 
et Monsieur Albert van 't iêste, 
madame Hortense van de sous-

Frans Grootjans wil afhouden van 
zijn parlementairen die het vertik
ken naar hun « werk » te gaan. 
En die, als ze geen enkele keer 
gaan, op die manier nog maar de 
klassieke tien percent moeten 
af dokken. 

MOEILIJK PROBLEEM 

Bij de medische begeleiding van 
de sportbeoefenaars lossen de 
artsen de rol, schreef dr. Walter 
Jaspers. En daarmee bedoelt hij 
dat er wel artsen zijn die de 
sportbeoefenaars zaken voor
schrijven die op het vlak van de 
sportreglementering en dito mo
raal niet mogen geduld worden. 
Dit is een ernstig probleem. Een 
probleem dat naar onze beschei
den mening meer ligt op het vlak 
van de wetenschappelijke etiek 
dan op het vlak van de sport. Ons 
heeft het altijd toeegschenen dat 
het mogelijk moet zijn de sport
beoefenaar die verboden genees
middelen moet nemen — wat 
best kan — werkonbekwaam te 
verklaren en werkverbod op te 
leggen. Maar dit is simplistisch 
als men vertrekt van de idee dat 
de middelen precies moeten die
nen om de arbeidsprestatie te 
vergroten. 

VAN DAG... 

sol urenlang kunnen gaan onder
houden in de brasserie du coin. 

KWESTIE MOREEL 

Wij wisten het ook niet, maar het 
stond in de gazet en dus zal het 
wel waar zijn : de grote presta
ties die de sportvedetten tijdens 
hun legerdienst tot eer en glo
rie van het Armee Beize Leger 
leveren — in Kentishbekers en 
zo — zijn uitstekend voor het 
moreel van de troepen. Ge moogt 
drie keer raden bij wie die gazet
schrijver te rade is geweest. Wij 
willen nu niet de subversieve jon
gen gaan uithangen, maar wij heb
ben altijd de indruk gehad dat de 
vele faveurkens die de zogenaam
de vedetjes krijgen — voor hun 
prestaties binnen en buiten den 
troep — eerder zéér slecht zijn 
voor het moreel van de gewone 
piotten, die het zonder faveur
kens moeten stellen. 

NOG WERK 

Karel Emmerechts, de Informatie-
baas en bij gelegenheid ook al 
eens onze etxra-sportieve baas, 
bleek in het afgelopen jaar de 
meest verdienstelijke radio- en 
TV-man. Wij geloven dat hij de 
hem toegekende onderscheidin
gen verdient. Of hij ook wat te 
vertellen heeft op het gebied van 
de sportinformatie, weten wij niet, 
maar moest dat inderdaad het ge
val zijn, dan hopen wij dat hij, als 
het ander, dringender en belang
rijker werk hem wat t i jd laat, ook 
eens zal nazien of er niet wat 
kan gedaan worden om de sport
informatie op het TV-schermpje 
op een ietwat hoger peil te ti l len. 
In de radio heeft men het gekund 
— Jan Wauters kreeg daarvoor 
trouwens ook een prijs — waar
om zou het dan niet kunnen in 
de televisie ? 

SERIEUS BLIJVEN 

« De Gazet van Antwerpen » pu
bliceerde het klassement van de 
fair-playprijs voor het voetbalpu-
bliek. Na ledere match kennen 
de scheidsrechter en de bezoe
kende trainer een aantal punten 
toe aan het bezochte supporters-
publiek. Op dit ogenblik staat Be-
veren aan de leiding, en wi j kun-

SPORTAUTONOMIE 

MAANDAG 

Na de nationale sporttrofee kreeg 
Pol van Himst nu ook de « gou
den schoen ». Dit voor de vierde 
keer in zijn loopbaan. Het wil ons 
voorkomen dat men tegenwoor
dig niet veel moeite meer doet 
om eens een ander feestvarken 
te vinden. Gebrek aan belang
stelling ? Of hoort het zo ? 

Er bestaat geen Vlaamse of Waalse zwemsport, zei heel wijs Jean (en 
niet Jan) Leeuw. En hij voegde er veel minder wijs aan toe : er bestaat 
alleen een Belgische zwemsport. En daarna hief hij de oude deun aan 
van de Belgische sport die één en onverdeeld moet blijven. 
Over dat laatste zou opnieuw eens ernstig moeten nagedacht worden. 
Volgens ons niet zozeer aan de top, zoals in de sportraad voor Vlaan
deren bij voorbeeld, als wel aan de bazis, in de klubs en hun besturen. 
Men zegt altijd maar dat de sport een belangrijk maatschappelijk feno
meen is, een uiting van kuituur, een niet onbelangrijke tak van de eko-
nomie. Is het dan niet vreemd dat na de erkenning der kultuurauto-
nomie, na de investituur van eigen regionale instellingen, de vraag om 
sportautonomie niet luider opklinkt ? 
Dat dit niet gebeurt in Wallonië en Brussel is begrijpelijk. Een eigen 
federatie zou daar in om het even welke sporttak nauwelijks denkbaar 
zijn. 
Maar in Vlaanderen dat in iedere discipline pak weg drie kwart van de 
beoefenaars, kijkers en centen levert ! Waarvoor — op sportgebied — 
Brussel en Wallonië eerder een blok aan het been zijn dan een hulp. 
Er zijn nog andere bedenkingen te maken. 

Het afvloeien van Vlaams sportkapitaal, in welke vorm ook, is op een 
of andere wijze een verarming voor onze eigen sport. 
Het bevoordelen van « Brussel » en in mindere mate van Wallonië, zo
als herhaaldelijk gebeurt — daar moet toch geen tekeningetje bij ? — 
Is ook een ekonomische handicap voor onze eigen mensen, in aanmer
king nemend dat sport aan de top een ekonomische bedrijvigheid is. 
Het gebruiken of misbruiken van de sport en haar kommerciele idolen 
voor het verspreiden van propaganda voor unitaire sportstrukturen, en 
zo voor kortweg unitaire strukturen, kan misschien beschouwd worden 
als een onschuldige bedrijvigheid, maar is in ieder geval geen gunstige 
faktor voor de Vlaamse vooruitgang. Dat deze propaganda gevoerd 
wordt, getuige al de redevoering van de heer Leeuw. 
Om deze en vele andere redenen zouden de Vlaamse sportmensen er 
o.i. goed aan doen zich eens rustig en zonder passie af te vragen of 
zij er geen voordeel zouden bij hebben de zaak in eigen handen te ne
men. 

N A T I O N A L E LOTERIJ 

3 de TRANCHE 

H O G E L O T E N : 

1 X twaalf miljoen 
Sxéén miljoen 
3 X een half miljoen 

Trekking op 22 januari 

HET BILJET 
HET TIENDE 

230 fr. 
25 fr. 

DINSDAG 

In Duitsland heeft een arbiter het 
idool Grabowski, toen die weer 
van alles aan te merken had op 
zijn beslissing, toegesnauwd : 
« Laat me met rust, oud verken » 
(of iets in die aard). De arbiter 
werd voor één maand geschorst. 
Op die manier zullen ze mis
schien eens leren de jongetjes 
met hun kompllmenten ineens de 
laan uit te sturen. 

WOENSDAG 

In Noorwegen laten slimme klub-
leiders vóór de aanvang van de 
voetbalwedstrijden enkele bikini
vrouwtjes rondhuppelen op de 
grasmat, kwestie van de suppor
ters toch iets te gunnen. Wij za
gen er een foto van in « Les 
Sports ». Daar schijnt voor ver
schillende Belgische klubs wel 
iets in te zitten. 

DONDERDAG 

De hartelijke groeten aan Lom 
Patry, onze ouwe maat, die zo 
maar ineens trainer werd van de 
« Malinwa », nu Staf van den 
Bergh dan toch maar zijn schup 
afgekuist heeft. Wij vinden het 
formidabel van de Lom dat hij in 
de « Gazet van Antwerpen » liet 
schrijven dat hij geen wonder-
trainer is. De meesten zijn niet 
zo verstandig. 

ELKE WOENSDAB I R E K K I N 6 ^ 

VRIJDAG 

schrijft een sportieve prijsvraag 
« De Gazet van Antwerpen » 
uit. Het komt erop aan het top
punt van voetbalgeduld uit te 
vinden. Wij zijn eens kurieus hoe
veel inzendingen er zullen zijn in 
de aard van « wachten tot er eens 
een ploeg met 0-1 gaat winnen op 
Anderlecht dank zij een penalty ». 

ZATERDAG 

Wij ontvingen felicitaties. Van 
een intelligent man nochtans. Hij 
vond het formidabel dat wij, zon
der merkbare inspanning of woor
denboeken, schijnen te begrijpen 
wat de TV-sportkommentatoren 
den volke kond doen. Van de Ant-
werpbank die sterker is dan de 
Lierse en zo. Hij onderschat blijk
baar onze kapaciteiten. 

ZONDAG 

Nationaal kampioenschap slijkrlj-
den vandaag. De deelneming bij 
de amateurs lijkt behoorlijk, bij 
de beroepsrenners tweede keuze 
ook, maar amaai bij de vedetten I 
Veertien stuks. Als ze allemaal 
meerijden. En dan dient nog ge
zegd dat België « krioelt » van 
crossers, in vergelijking met het 
buitenland. 

TOT DAG... 
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ZATERDAG 
18 JANUARI 

11.55 Skiën. 
14.00 Leef nu. 
14.30 Houten soldaatjes. Ameri

kaanse komische f i lm. 
15.40 IVIoidavia Sacra. Toeristi

sche f i lm. 
16.00 Volksuniversiteit. 
18.00 Calimero. 
18.05 Tsaar Tzaltan. Russische 

sprookjesfilm. 
19.30 Korte f i lm. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Harry's halve waarheid. Ko

mische reeks. 
20.40 Eurosong. 
21.30 Terloops. 
22.15 De magiër. 
23.05 Nieuws. 

ZONDAG 
19 JANUARI 

9.00 Doe mee. 
9.30 Loon naar werken ? 

10.00 Eucharistieviering. 
11.00 Konfrontatie. 
12.00 Skiën. 
14.30 Voor boer en tuinder. 
15.15 Binnen en buiten. 
17.15 Tenuto. 
18.20 Calimero. 
18 25 Het meisje van de TV. 
18.50 Openbaar kunstbezit 1975. 
19.15 Van landen,mensen en die

ren. Van Bali naar Tahiti. 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.40 Toon Hermans. Tweede 

deel van zijn optreden. 
22.05 Première-magazine. 
22.55 Nieuws. 

MAANDAG 
20 JANUARI 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Calimero. 
18.05 Klein, klein kleutertje. 
18.15 De familie Partridge. 
18.45 Modern management. 
19.15 Sporttribune. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Exodus. Speelfilm. 
22.20 Nieuws. 
22.40 Exodus. Tweede deel. 

DINSDAG 
21 JANUARI 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Calimero. 
18.05 Toomai en de olifant. 
18.30 Ken uw motor. 
19.00 Autosalon Brussel 1975. 
19.12 Het vrije woord. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De Brontës van Haworth. 
21.20 Onze Bart is anders. Ge

zinsprogramma. 
22.10 'Bilateraal. 
22.45 Nieuws. 
23.05 Een vestingbeleid voor 

KMO's. Voor middenstan
ders. 

WOENSDAG 
22 JANUARI 

16.30 Jevanjong. 
17.50 Calimero. 
17.35 Wie weet wint. 
18.50 De apenpianeet. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Papermoon. 
20.40 Een jongeman uit Linz. Over 

de jeugd van Adolf Hitler. 
22.20 'Werelddag voor melaatsen. 
22.35 Nieuws. 

DONDERDAG 
23 JANUARI 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Calimero. 
18.05 De Zwitserse familie Ro

binson. 
18.30 Flash tien. 
19.15 Uit de dierenwereld. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Ultima Thule Lightning. 

Liedjesprogramma. 
20.45 Pano 75 
21.35 Merkwaardige bomen. 
21.40 Standpunten. 
22.05 Première. 
22.45 Nieuws. 

VRIJDAG 
24 JANUARI 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Calimero. 
18.05 Volksuniversiteit. 
18.35 Met een sleepboot op de 

Elbe. 
19.10 KTRC. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Met de muziek mee. 
21.05 Sam. 
21.55 Nieuws. 
22.05 Pirosmani. Speelfilm. 

ZATERDAG 
18 JANUARI 

10.30 Teleac. 
15.00 Nieuws. 
15.02 Yuki. Japans poppenspel. 
16.00 Jong geleerd, oud gedaan. 

Familieprogramma. 
17.00 De fi lm van ome Willem. 
18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Zo vader, zo zoon. 
19.30 Doris Day. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Toi, toi, bij Ted. 
21.40 Mensenleven. 
22.05 Farce majeure. 
22.35 NCRV's Jubileum. 
23.00 Nieuws. 
23.05 Het lied van de week. 

ZONDAG 
19 JANUARI 

11.00 Omroepparochie. 
14.00 Teleac. 
15.30 Nieuws. 
15.32 Het programma met 

muis. 
15.55 Pippi Langkous. 
16.20 Muziek om naar te kijken. 
16.55 Voetbal- en Toto-uitslagen. 
17.00 Vesper. 
17.30 Bericht van de wilde gan

zen. 
18.15 Teleac. 
18.55 Paulus de boskabouter. 
19.00 Nieuws. 
19.05 McCloud. 
20.35 Met de muziek mee. 
21.30 Twee voor twaalf ekstra. 
21.35 Beste dokter Degenhardt. 
22.05 Koncert in studio 1. 
22.45 Socutera. 
22.55 Nieuws. 

de 

MAANDAG 
20 JANUARI 

10.45 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Zo vader, zo zoon. 
19.30 Doris Day. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Kojak. Politiefeuilleton. 
21.10 Wat willen zij ? Programma 

over de jeugd. 
21.50 Mini-voetbal-show. 
22.30 Ander nieuws. 
22.55 Uitzending van Symbiose. 

DINSDAG 
21 JANUARI 

11.10 Schooltelevisie. 
12,15 Teleac. 
14.25 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 EO Kinderkrant. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Ik ben Harry's maag. 
20.45 Muziek uit studio 4. 
21.15 Nader bekeken. 
21.55 Tenslotte. 
22.00 Periander. TV-spel. 
23.20 Nieuws. 

WOENSDAG 
22 JANUARI 

9.40 Schooltelevisie. 
15.30 In de soete suikerbol. 
15.55 Kijkdoos. 
16.40 Otomaru en de rijsthalm. 
16.55 Emil. 
17.20 Black Beauty. 
18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Jouw beurt. 
19.30 Kenmerk. 
20.00 Nieuws. 
20.20 De tijd stond even sti l. 
21.40 Kojak. 
22.30 Hier en nu. 
22.50 Nieuws. 

DONDERDAG 
23 JANUARI 

18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Eens in je leven. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Topkapi. Speelfilm. 
22.15 Ronduit gezegd. 
22.20 Kunstgrepen. 
22.45 Nieuws. 

VRIJDAG 
24 JANUARI 

11.10 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Het zal je kind maar wezen. 
19.35 Boter, kaas en eieren. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Donovan's Reef. Film uit de 

« John Wayne »-reeks. 
23.20 Interview met minister-pre

sident. 
22.10 Music-all-in. 

ZATERDAG 
18 JANUARI 

NED 2 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Peppi en Kokki. 
19.20 Kunt u me de weg naar Ha

meien vertellen, meneer ? 
19.50 't Zand. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Millie. Muzikale komedie. 
22.10 Brandpunt. 
22.55 De wereld in oorlog. 
23.40 Nieuws. 

ZONDAG 
19 JANUARI 

18.30 Woord voor woord. 
18.35 Paulus de boskabouter. 
18.40 De vrijbuiters. 
19.05 Studio Sport. 
20.20 1 op zondag. 
21.10 Nieuws. 
21.15 The lovers. Feuilleton. 
21.40 Panoramiek. 
22.05 Zienswijze. 
23.05 Nieuws. 

MAANDAG 
20 JANUARI 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Arpad de zigeuner. 
19.25 De NL Tippers. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Alles of niets. Kwis. 
21.20 De FBI. 
22.10 Aktua TV. 
22.55 Nieuws. 

DINSDAG 
21 JANUARI 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Black Beauty. 
19.30 Tweekamp. Kwisprogram' 

ma. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Herkent u deze tijd 
21.15 Muziek en mensen 

straatje. 
22.00 Hier en nu. 
22.40 Tot besluit. 
22.50 Den Haag vandaag. 
23.10 Nieuws. 

? 
in uw 

WOENSDAG 
22 JANUARI 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19.50 Socutera. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Politieke partijen. 
20.35 Het kompliment. TV-spel. 
21.30 Kijken naar kinderen. 
21.55 Panoramiek. 
22.10 Studio sport. 
22 35 Den Haag vandaag. 
22.50 Nieuws. 

DONDERDAG 

23 JANUARI 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Sol et Gobelet, de klowns. 
19.30 Horen zien zwijgen. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Achter het nieuws. 
20.35 Colditz. 
21.30 De ombudsman. 
21.55 't Wilhelmina. 
22.30 Achter het nieuws. 
22.55 Den Haag vandaag. 
23 10 Nieuws. 

VRIJDAG 
24 JANUARI 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19.05 AVRO's toppop prezenteert 

de nationale hitparade. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Cirkus internationaal. 
21.10 Kung Fu. 
22.00 Televizier magazine. 
22.40 AVRO's sportpanorama. 
23.00 Harlem. Dok. 
23.40 Nieuws. 

ZATERDAG 
18 JANUARI 

11.30 Videogazette des loisirs. 
12.00 Samedi-midi. 
12.55 Nieuws. 
13.00 TV 7. 
14.15 TV-Femmes. 
15.00 Alaska. Dokumentaire. 
16.00 Landbouwnieuws. 
16.15 Interwallonie. 
16.30 Ciao amici. 
16.45 Appuntamento Italiano. 
17.45 A vos marques. 
18.55 Pierrot. 
19.00 Mister Magoo. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20 15 Le jardin extraordianire. 
20.45 Jacquou le croquant. 
22.05 Si l'on chantait. 
23.20 Nieuws. 

ZONDAG 
19 JANUARI 

10.00 Protestantse dienst. 
11.00 Schooltelevisie. 
12.00 Faire le point. 
13.00 Nieuws. 
13.05 Concertissimo. 
13.35 Arts-Hebdo. 
14.25 Le Virginien. Westernfeuil

leton. 
15.30 Visa pour le monde. Kwis. 
17.10 Sportuitslagen. 
17.20 Carrefour 17 
18.00 Follies. 
18.40 Chapi-Chapo. 
18.45 Sportweekeinde. 
19 30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Suggestions. 
20.20 Les charmes de l'été. Feuil

leton. 
21.05 Cinescope. 
22.30 Nieuws. 

MAANDAG 
20 JANUARI 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3 . j'al vu. 
18.30 TV-Femmes. 
19.00 Katolieke uitzending. 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 A vous de choisir. Milieu

magazine. 
20.35 Une femme qui attend. To

neel. 
22.05 Styles. 
22.50 Nieuws. 

DINSDAG 
21 JANUARI 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j'ai vu. 
18.30 Seniorama. 
19.00 2 tekenfilms. 
19.10 Typhelle et Tourteron. Rami-

liefeuilleton. 
19.25 Antenne-soir. 
19.38 Tips voor de konsument. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Jo Gaillard. 
21.05 Dossier femme. 
22.35 Nieuws. 

WOENSDAG 
22 JANUARI 

14.00 
16.45 
18.25 
18.55 
19.00 
19.10 
19.25 
19.40 
19.45 
20.15 

21.05 

22.25 
22.25 

Schooltelevisie. 
Feu vert. 
Les volants. 
Les Pilis. 
2 tekenfilms. 
Typhelle en Tourteron. 
Antenne-soir. 
Tips voor de konsument. 
Nieuws. 
Face au public met Sacha 
Distel. 
Des hommes, des masques, 
une ville. Karnaval in Bin-
che. 
Portrait d'un photographe. 
Nieuws. 

DONDERDAG 
23 JANUARI 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Savoir vivre. 
19.00 Typhelle et Tourteron. 
19.45 Nieuws. 
20.20 Tick... Tick... Tick.. La 

violence explosa. Rassen-
probleemfilm. 

21.55 De filmmolen. 
22.40 Nieuws. 

VRIJDAG 
24 JANUARI 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 Kristenen in de maatschap

pij. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Transit. 
21.15 Voulez-vous jouer ? 
22.30 Tekenfilms. 
23.10 Nieuws. 
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BOEKHANDEL TUL 
Leuvensestraat 58, 
1800 VILVOORDE 
TEL. (02)51.03.86 

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

lAl 
Vlsmlngan, 
vraag GRATIS 
advies voor uw 
hypothaek-leningan 
( Ie en 2e r.) 

an uw bouwgrondkradlatan 
aan da 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
KortrIjkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaar» 
neem kontakt met ons 

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 
Turnhoutsebaan 107 

2100 Deurne - Tel. 24.80.80 

KARAVANS 
Verkoop - verhuur . stalling 

KARAVANCENTRA ANTWERPEN 
tel. (031)21.98.15 

Frans Beirenslaan 278, BORSBEEK 

LIERSE VLOERHANDEL 
Litperstraat 49 — LIER 

Tel. (051)80.14.71 
Specialiteit : 

VAST TAPIJT — OPEN HAARDEN 

DIRK MARTENS 
NiNOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 

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

Tel. (053)240.60 

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

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

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei. 

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen -
elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - 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 & DUCKAERT 
JUWELIERS - HORLOGEMAKERS 
GEDIPL. EDELSTEENKUNDIGE 

LONGINES - PONTIAC - VERDAL 

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

flfinBcuoLcn 
ZIEKENFONDS 

BRABANTIA 

Voor de Vlamingen in Brussel 
en Vlaams Brabant 

BRANDBESCHERMINC 
met aangepast materiaal van —n 

bedrijf met ervaring : 
pvba ALBAC 

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. 

Dendermondsesteenweg 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 « W l | » 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (031)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 
• 

Bljhuizen : Cogels Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (031)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

Groepen en maatschappijen allerhande I f I 

Speciaat 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 kr i jgt U gratis gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal In groep : gezellig f i jn, 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 medewerkers : Ernstige families 
waarvan de man of de vrouw de keuken 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, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

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

WERF NU 
EEN 
NIEUWE 
ABONNEE ! 

HET IS 
MEER 
DAN 
EEN PLICHT 

10 %vr.V.U. leden 
• KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

IRICO-KL.EDINQ V E R M E E S C H 
^W«»nhouw»nv«»t, 82 Antwfp«n T*l. 03.3t35.83 

VERGUNNING nr. 1185 - Kal. A 

SPECIALE GRIEKENLAND-NAMIDDAG ! 
In samenwerking met de Griekse Dienst voor Toerisme richten wij op 5 februari een voorlichtingsnamiddag in. 
Indien U op die dag uw Criekenlandreis bestelt neemt U bovendien deel aan een kosteloze tombola. 

M a a k N U reeds u w keuze voor u w Criekenland-vakanf-ie 1975 
Alle inlichtingen op het VTB-VAB-hoofdkantoor, St-Jacobsmarkt 45 - Antwerpen - tel. (031)31.76.30 (20 lijnen) of in onze kantoren 
te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, M echelon, Oostende, Roeselare, St-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde of 
bi j onze plaatselijke vertegenwoordigers. 

Gelief onderstaande bon ingevuld terug te sturen naar één onzer kantoren en U ontvangt kosteloos onze speciale 
Griekenlandbrosjure. 

Naam 

Adres 

Woonplaats , 

Wenst de Griekenland-brosjure 1975 

postnummer 

WIJ 22 

\ 
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I N F L A T I E f houd uw geld VAST t 
maar dan HUURVASTt 

beleg uw gelii itt otiroeretide kwaliteit 
Bouwen te duur ? geen financiering ? 

DANK ZIJ DE GRATIS VOORSTUDIE VOOR DE KLANT 

1. Een verzekering tegen opslag 
2. Een verzekerde en voordelige financiering en kostprijs ! 
3. Opwaardering van uw geld zonder risiko ! 
4. Een kwaliteitswoning volgens uw ideeën en uw budget ! 

EEN AFSPRAAKJE VERPLICHT U TOT NIETS EN BIEDT U ONGEVEER ALLES WAT U ZIEN EN HOREN WIL. — GRATIS FINANCIEEL EN 
FISKAAL ADVIES. DE VEILIGE WEG NAAR WAT U ZOU MOETEN WETEN. 
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IXFORMAFIECENTR A 

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 
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9MriDPUI1T 

DE VOLKSUNIE 
EN DE GROEIENDE WERKLOOSHEID 

De Volksunie heeft begin september in 
een perskonferentie haar anti-inflatie-
plan bekend gemaakt. 
Sedertdien hebben én de « stagflatie » 
én de pogingen tot het voeren van 
een zekere anti-inflatiepolitiek hun 
weerslag gehad op de tewerkstelling. 
De werkloosheid groeit snel aan en 
blijkt bovendien de Vlaamse ekono-
mie heviger te treffen dan de Waalse. 
De begirjpelijke bekommernis hier
over en de druk die deze ontwikke
ling meebrengt hebben de regering 
ertoe aangezet een zgn. « tweede fa-
ze » in te luiden, gekenmerkt door het 
aankondigen van een aantal klassieke 
ekonomische « aanwakkeringsmaatre-
gelen ». Deze politiek wekt de indruk 
van een oppervlakkige gemakkelijk-
heidspolitiek. 
De Volksunie wil hiertegenover stel
ling nemen, bewust van haar politieke 
mede-verantwoordelijkheid voor het 
algemeen belang. 

DE TEKORTEN VAN HET 
REGERINGSBELEID 

Deze werden reeds aangestipt op de 
VU-perskonferentie van september 
1974. De VU-kamerleden en -senatoren 
lieten inmiddels in diverse tussenkom
sten jn het parlement reeds kritische 
geluiden horen o.m. nog deze week in 
de Kamer. Kort samengevat komt de 
voornaamste VU-kritiek op het gevoer
de regeringsbeleid op het volgende 
neer • 

1. Het regeringsbeleid is onsamenhan
gend en tegenstrijdig. 

Inderdaad, enerzijds wil de regering 
de inflatie bestrijden maar anderzijds 
wakkert zij die inflatie door haar eigen 
beleid aan o m. door : 

% het indienen van een inflatoire be
groting ( + 23% t.o.v. 1974). Boven
dien kan men zich afvragen of de be
groting wel werkelijk in evenwicht is 
en of er geen bijkredieten zullen ge
vraagd worden. 

9 door het opdrijven van de prijzen 
van de overheidsdiensten (post, tele
foon, trein). 

# bovendien voert de regering een 
erg slappe politiek van prijzenbeheer-
sing terwijl zij anderzijds te streng is 
op het gebied van kredietverstrekking 
voor de investeringen, wiat vooral veel 
kleinere KMO's in gevaar brengt en 
dus een maksimaai effekt heeft op de 
problemen van de tewerkstelling. 

2. Teveel een beleid op korte termijn. 

In plaats van te mikken op de bestrij
ding van de grondoorzaken van de in
flatie en te streven naar het invoeren 
van een nieuwe mentaliteit van sober
heid en van kwalitatieve gróei, voert 
de regering een beleid op korte ter
mijn. Haar anti-inflatiebeleidj dat pas 
op gang is gekomen en dat zij veel te 
weinig krachtdadig voert, geeft ze al 
weer op om een relance-politiék te 
voeren die niet zonder gevaa-r is voor 
een versterking van de inflatie. Dit 
betekent opnieuw prijsstijgingen en 
dus afzwakking van het konkurrentie-
vermogen op de buitenlandse markt. 
Dat laatste heeft dan opnieuw zijn 
weerslag op de tewerkstelling. 
Verder bevordert de regering weinig 
of niet het zoeken naar alternatieve 
energie en zij levert ook te weinig in
spanningen om tot gesprekken te ko
men met bv. de OPEC^Iande*i en an
dere energielanden 

3. Het regeringsbeleid is onaangepast 
en vertoont te weinig verich'>!den-
heid. 

De regering voert thans inderdaad 
een klassieke relance-politiek door 
massale inspuitingen in sektoren als 

Openbare Werken. Van die sektoren is 
geweten dat zij opnieuw een verhit
tend effekt zullen hebben op de eko-
nomie en derhalve de inflatie weer 
zullen aanwakkeren. 
In plaats daarvan zou de regering moe
ten streven naar een verscheiden en 
goed geregionaliseerd tewerkstel
lingsbeleid, dat mental iteitsverande-
rend kan werken. 
Bovendien lijkt het de Volksunie on
verantwoord nu 20.000 mensen in de 
overheidssektor aan te nemen als de 
produktiviteit in deze sektor niet kan 
opgedreven worden. 

DE VU-VOORSTELLEN : 
EEN ANDERE AANPAK 

1. De grondoorzaken aanpakken 
Op haar vorige perskonferentie heeft 
de Volksunie duidelijk gesteld dat de 
inflatie — sinds lang geworteld in on
ze ekonomie van voortdurende groei 
— alleen doelmatig kan bestreden 
worden wanneer men naar een beleid 
streeft op lange termijn. Een beleid 
dat het tot stand komen beoogt van 
een nieuwe mentaliteit van kreatieve 
soberheid en van kwalitatieve groei. 
Alleen op die manier zal de inflatie 
onder kontrole kunnen worden ge
bracht en zal ook aan de dreigende 
recessie en werkloosheid het hoofd 
kunnen geboden worden. Zelfs met 
een verminderde inflatievoet van 
+ 10 a 11%, die zich nu aankondigt 
voor 1975, blijft de strijd tegen de in

flatie een uiterst belangrijke opgave. 
Het is volgens de Volksunie des te 
noodzakelijker dit nü met alle kracht
dadigheid te doen en fundamentele 
veranderingen na te streven, omdat 
de publieke opinie zich nü beter be
wust is van de problemen en derhalve 
makkelijker een aantal fundamentele 
maatregelen zal aanvaarden. 
De VU bevestigt nogmaals met klem 
dat de last van de anti-inflatiebestrij-
ding op een rechtvaardige manier 
moet gespreid worden en dat eenieder 
volgens draagvermogen ertoe moet 
bijdragen. 

2. Meer en meer specifieke maatre
gelen 

De Volksunie bevestigt haar voorstel
len van september j l . maar wil nog 
eens speciaal volgende punten beklem
tonen : 

# inzake de inflatiebestrijding : 
— De Volksunie blijft voorstander van 
een streng prijzen- en inkomensbeleid, 
desnoods gaande tot een prijzen- en 
inkomensstop voor een korte termijn. 
Zo een maatregel kan volgens ons de 
zich nu reeds gunstig aftekenende evo
lutie van het inflatieritme voorgoed 
in de juiste richting duwen. 

— De Volksunie blijft er voorstander 
van het konsumptief krediet voor nog 
een vrij lange periode sterk te beper
ken. 

— In dezelfde zin moet gestreefd wor
den naar de beperking van overdreven 
inkomens- en vermogensongelijkheden. 

Op een perskonferentie te Brus
sel donderdagnamiddag hebben 
de V U-woordvoerders aan de 
pers een aanvullende inflatie-
nota bezorgd waarin de Vlaams-
nationale partij haar standpunt 
preciseert in verband met de 
inflatiebestrijding, en konkrete 
voorstellen doet ter verbetering 
van het regeringsbeleid. Hier
bij de tekst. 

# inzake het overheidsbeleid : 

De Volksunie beklemtoont sterk de 
noodzaak van besparingen op de over
heidsuitgaven. De begroting moet be
snoeid worden en ze mag niet volledig 
— zoals men thans van plan Is — 
worden vrijgegeven. 

De prijzen van de overheidsdiensten 
moeten absolyut in toom worden ge
houden. 

# inzake de tewerkstelling en de so
ciale politiek : 

De Volksunie beklemtoont de nood
zaak van een goede opvang van de 
werkloosheid (met maatregelen zoals 
in haar vorige perskonferentie ge
schetst). Zij beklemtoont nog eens 
uitdrukkelijk de noodzaak van tot een 
glijdende 4-dagenweek over te gaan 
(solidaire spreiding van de last van 
de inflatiebestrijding). 
In tegenstelling met het ongenuan
ceerd relanceren van de regering 
stelt de Volksunie een tewerkstellings
beleid voor dat selektief gericht is. 
Een beleid dat wel de tewerkstelling 
verhoogt maar tevens mentaliteits-
veranderend werkt in de richting van 
verbetering van de kwaliteit van het 
leven en dat goed en rechtvaardig re
gionaal gespreid is. Konkreet stellen 
wij voor : 

— inspanningen op het stuk van open
baar vervoer (i.p.v. de klassieke open
bare werken, zoals autowegen) ; 

— sociale infrastruktuur (kinderspeel
pleinen, kinderdagverblijven, wijkeen-
tra voor bejaarden) ; 

— milieubeleid (waterzuiveringssta
tions, lawaaibestrijding, begroening) ; 

— alternatieve energie : het zoeken 
naar andere energie b.v. vergassing 
van steenkool (b.v. Limburg). 
De Volksunie legt er de nadruk op dat 
de streken waar ook strukturele werk
loosheid bestaat (b.v. Limburg) het 
eerst van de maatregelen moeten ge
nieten. 

# op internationaal en algemeen 
vlak : 

De Volksunie dringt er op aan dat de 
regering al het mogelijke zou doen op
dat een monetaire en financiële orde
ning op korte termijn zou tot stand 
komen die de invloed van Euro-dollars 
en petro-dollars zou opvangen via een 
Fonds dat zou dienen voor, enerzijds 
hulp aan grondstof-arme ontwikkelings
landen en hulp aan energie-arme ont
wikkelde landen (zoals de EEG), ter
wijl een deel van het Fonds ook te
rug zou moeten geïnvesteerd worden 
in de OPEC-landen. 
Verder meent de Volksunie dat de 
regering onmiddellijk werk moet ma
ken van het zoeken naar mogelijkhe
den voor alternatieve energie (steen
kool, zon-, wind- en getijde-energie) 
zodat wij niet uitsluitend zijn aange
wezen op kernenergie. 
Verder moeten er naar de mening van 
de Volksunie, gesprekken mogelijk zijn 
met de olie-producerende landen zo
dat een deel van de last van de infla
tie, afkomstig van de verhoogde olie
prijzen, enigszins verlicht zou kunnen 
worden. 
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