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50.000 HALLE - BETOGERS
BEDROGEN DOOR CYP-PVY
De CVP heeft donderdagavond in de Senaat
de naïevelingen in Vlaanderen, die dachten
dat er sinds Martens en Tindemans in die
partij iets veranderd was, met de neus brutaal op de werkelijkheid geduwd : op Vlaams
gebied is de CVP even onbetrouwbaar als
vroeger. Bij de jongste verkiezingen beloofde
zij de Vlamingen : « Het administratief arr.
Brussel-hoofdstad moet een eigen kiesomschrijving vormen naast een afzonderlijk kiesarr. Haile-Vilvoorde ». En op 24 november
stapten tientallen van haar parlementsleden
op achter die hoofdeis van tienduizenden
Vlaamse betogers : « Het kiesarr. HallcVilvoorde moet thans zonder verder uitstel
worden ingericht ». Maar in de Senaatskommissie stemden haar vertegenwoordigers tegen het wetsvoorstel-Jorissen dat de splitsing
van het kiesarr. Brussel « zonder verder uitstel » wilde doorvoeren. En donderdagavond
stemden al haar senatoren voor de verdaging « sine die » (voor onbepaalde tijd...) van
het VU-voorstel. Het was haar fraktieleider
Leynen die dit ENKEL IN HET FRANS kwam
aankondigen namens de CVPPSC. De CVP
voerde dus eens te meer de bevelen uit van
de anti-Vlaamse PSC, die gedreigd had de
regering te doen vallen indien de CVP-ers
hun verkiezingsbeloften terzake niet zouden
inslikken.
De betogers die in Halle tot de CVP-mandatarissen riepen « CVP-ers, Farizeeërs ! »
waren er dus niet naast. Op Vlaams gebied
hebben de CVP-ers zich altijd als « farizeeërs » gedragen. Er is dus niets veranderd !
Over de PVV die, in het spoor van de CVP,
eveneens haar kiesbeloften — door verscheidene van haar mandatarissen te Halle bevestigd — verloochende, kunnen wij kort
zijn. In 1968 verdiende deze partij nog terecht de scheldnaam « Pest Voor Vlaanderen ». Sindsdien heeft zij veel moeite gedaan om zich een Vlaamsgezind imago te
verschaffen, ledereen kan nu vaststellen dat
PVV-woorden nog geen oorden zijn...

De Senaat stak eivol — het hele halfrond en
de tribunes waren volzet — toen W. Jorissen
even voor 17 u. naar de tribunes ging. Aan de
orde stond zijn wetsvoorstel tot splitsing van
het kiesarr. Brussel. Uit tal van perskonnmentaren de vorige dagen was duidelijk geworden dat de in het nauw gedreven Vlaamse
regeringspartijen in de verdaging zouden
wegvluchten. Men keek echter met belangstelling uit naar de wijze waarop zij hun flagrante woordbreuk, de publieke verloochening van konkrete verkiezingsbeloften zouden trachten te verdoezelen en goed te praten.
Het werd een biezonder vernederend vertoon De dappere eerste-minister Tindemans
was nergens te bespeuren toen de notoire
unitarist Leynen namens de CVP-PSC (in het
Frans ') kwam verklaren dat de hele aangelegenheid voor onbepaalde tijd moest worden verdaagd. Bij monde van senator Pede
sloot de PVV zich daarbij aan
De Vlamingen onder de toeschouwers zaten perpleks •
onvoorstelbaar zo'n platbroekerij. De VUfraktie vroeg een schorsmg van twintig minuten. Na de hervatting van de zitting kwam
de woedende VU-fraktieleider Jorissen in
wrekende bewoordingen de CVP en de PVV
hun vluchtmisdrijf verwijten. Hij herinnerde
hen aan hun preciese verkiezingsbeloften en
de parade van hun parlementsleden te Halle.
Opnieuw verschuilen ze zich achter de oude
drogreden dat » het moment niet opportuun
is » Nooit was een Vlaamse eis opportuun,
donderde Jorissen. Hun kiezers bedriegen

vinden zij echter wel opportuun ' De « globalisering » waarover nu met zoveel woorden gesproken wordt zal er op neerkomen
dat eerst weer Vlaamse toegevingen dienen
gedaan vooraleer de Franstaligen enkel maar
willen praten over een eis die door alle
Vlaamse partijen werd onderschreven Deze
schandelijke situatie geeft aan, aldus Jorissen, in welke mate de Vlaamse meerderheid
door de grendelgrondwet van Eyskens werd
aan banden gelegd, en in welke mate de regermg-Tindemans door de Franstaligen wordt
beheerst. Hij verweet de regering ook het
parlement verder in diskrediet te brengen
door dergelijke verdagingsmaneuvers tegen
•< vervelende » oppositie-voorstellen als dit
De regering moest het parlement in deze
zaak vrijlaten I
Ten slotte herinnerde Jorissen aan de recente uitspraak van prof. Heyman, voorzitter
van het Davidsfonds en van het Komitee van
de betoging te Halle ; « Ik begrijp met dat
een wetsvoorstel, van waar het ook komt,
niet zou gestemd worden door de Vlamingen die dit op hun program hebben geschreven e die zelfs te Halle hebben betoogd ».
Zo denkt gans het Vlaamsgezinde Vlaanderen, aldus Jorissen.
De CVP en de PVV gingen niettemin onder
het juk van de Franstaligen door en stemden met 100 (CVP-PSC, liberalen, FDF-RW)
tegen 62 (VU, socialisten en PVV-er Bascour) bij 1 onthouding voor de verdaging
voor onbepaalde tijd...

Het was vernederend te zien hoe deze twee
« Vlaamse partijen », die reeds eerder het
diktaat van de Waal Perin ondergingen, gesteund door het Vlaamshatende FDF hun formele Vlaamse verkiezingsbeloften publiek
verloochenden. En dit alles om het leven te
rekken van 'een onmachtige regering die
slechts halfslachtige en voorlopige maatregelen weet te nemen en al het overige gewoon in de koelkast opbergt.
Eens te meer kan het bewuste Vlaanderen
vaststellen dat het op politiek gebied slechts
op de Volksunie kan rekenen. De vraag die
velen zich nu stellen is : hoe zal het Overlegkomitee, inrichter van de betoging te Halle,
nu reageren ?

Paul Martens

Te Halle kleefden CVP-parlementairen een sceptische VU-senator Jorissen het betogingskenteken op de borst. Jorissen kent al langer de farizeeërs-streken van de CVP. Wij weten nu
dat de jongere CVP-generatie geen haar beter is dan de oudere garde die de Vlaamse randge.
meenten op « Hertoginnedal » verkwanselde in 1963...

Uit een Sobemap-opiniepeiling
blijkt dat vele Vlamingen de
strijd tegen de prijsstijgingen,
zoals hij door de regering-Tlndemans wordt gevoerd, als ondoeltreffend aanvoelen. Dit ligt
in de lijn van de VU-kritiek op
het aarzelende anti-infiatiebeleid van de regering. Zij maakt
de bevolking maar wat wiis als
zij beweert dat het mogelijk is
terzelfdertijd
een
voorzichtig
anti-inflatiebeleid te voeren en
maatregelen te nemen tot ekonomische wederopleving. Zo'n
geschipper lost immers niets
op.
De socialisten (in de oppositie)
zijn vorige week de demagogische toer opgegaan. Ze willen
al dadelijk alle hens aan dek
roepen voor een krachtige ekonomische relance-politiek. Zij
ook verwijten de regering de
inflatie niet voldoende te bestrijden, maar de door hen gepropageerde politiek tot aanwakkerinq van de ekonomische
bedrijviqheid moet de inflatie
onvermiidelijk noo doen toenemen.
Die opvi/erpinq faeatwoorden zij dan met de kreet « lie-

INFLATIE
ver een zekere inflatie dan een
dramatische
werkloosheid
».
Het klinkt mooi, maar de werkelijkheid zou wel eens minder
mooi kunnen uitvallen.
De Volksunie daarentegen blijft
de noodzaak beklemtonen van
een strenge prijzen- én inkomenspolitiek. Zij is ervan overtuiga dat een krachtige en voortgezette
inflatiebestrijding
op
termijn de beste beveiliging betekent voor onze tewerkstelling.
Als wij onze uitvoermogelijkheden niet weten te behouden,
staan onze bevolking nog harde
dagen te wachten. Het is beter
nu een inspanning te vragen
van iedereen.
De prijzen stijgen opnieuw sneller dan in december en van de
« loonmatiging » waarop minister Oleffe aandrong lijkt bitter
weinig in huis te komen. De
aandrang van de voor staking beduchte regering om in de petroleumsektor toch maar 10 fr. per
uur méér toe te staan is daarmee trouwens in tegenspraak.
Dit zal ertoe bijdragen de looneisen-spiraal weer krachtiger op
gang te trekken wat voor tal
van firma's — en niet het minst
voor talrijke KMO's — in 1975
nare gevolgen kan hebben.
De CVP zegt wel « niemand in
de steek te laten » maar van
het aarzelende « beleid » van
haar
eerste-minister
dreigt
straks heel het land de dupe
te worden.
Paul Martens
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BRfêUin
TV-PROGRAMMA'S IN « W I J »
Sedert geruime tijd verschijnen
in « Wij » geen TV-programma's
meer. Daar er dit jaar verschillende abonnementen niet hernieuwd
werden in onze afdeling zijn w i j
naar de oorzaak hiervan gaan zoeken. De meeste personen vertelden ons dat zij hun abonnement
niet hernieuwden omwille van het
weglaten van deze TV-programma's. Zij namen geen dagblad,
maar wel de « Wij » ,omdat ze
het TV-weekoverzicht wel praktisch vonden.
U schenkt wel aandacht aan
sport, lektuur en film, maar voor
een groot aantal mensen is de TV
nog altijd ontspanning nummer 1.
Zou u dan misschien de programma's waar de VU aan het woord
komt, even extra wiHen aanstippen, (en als het even kan waarom
deze van de radio niet ?)
Wat er nu verschijnt vind ik tamelijk nutteloos : de TV brengt
toch niet alleen films op haar
scherm.
Namens

VU-bestuur

Duisburg,
Sekretaris
R. Arickx

allerbeste gerecht ter wereld
gaat optreden of reeds optrad tegen ex- en andere regeringsleden,
volksvertegenwoordigers en vakbondtoppers die bij FN Herstal
een voet in huis hebben en waar
met hun medeweten aan de lopende band moordwapens worden geproduceerd door brainwashed arbeiders om verhandeld
te worden aan een internationale
meute van machtspotentaten die
de vrijheid en de rechten van de
mens aan hun laarzen lappen en
die zich uitsluitend bekommeren
om het verdedigen van eigen belang door het dooddrukken van
moegetergde menselijke objekten.
Wij schrijven u dit maar omdat
we onlangs BOB en geüniformeerde rijkswacht op ons dak kregen.
U moet namelijk weten dat de lui
die zich onledig houden met het
verwerven en verwerken van informatie omtrent bevrijdingsbewegingen her en der uiteraard
massaal molotovcocktails, snelvuurwapens
en
springstoffen
stockeren en, of verhandelen. Zo,
dat is dan dat.
Ierland Informatie Groep,
Willebroek.

EEN GETUIGENIS

ONGEPAST
De spotprent ten aanzien van oudminister Van Mechelen (verschenen in • Wij » van 11-1-1975) vind
ik grof.
Indien Van Mechelen zijn schreef
is te buitengegaan dient men toch
in acht te nemen — echter niet
als verontschuldiging — dat die
man ook wei vele verdiensten
heeft. — Waarom hem dan om
deze financiële misstap zo te
grote uit aftekenen als een min
of meer vulgair type ? — Zelfs
mocht hij dit verdienen, dan meen
ik het nog ongepast het op die
manier aan te pakken.
M.L., Laarne.

INTIMIDATIE
Uit het Beknopt Verslag van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, 19 december 1974. Wij citeren de liberale minister van
Justitie, H. Vanderpoorten : «Het
is vanzelfsprekend dat het politioneel- of gerechtelijk apparaat
in België niet tracht burgers te
intimideren en als verdachten te
beschouwen, indien zij zich op
verdraagzame en volkomen demokratische wijze bekommeren om
de geweldloze bevrijding van onderdrukte volkeren en opkomen
voor de vrijheid en de rechten
van de mens ».
Dit gezegd zijnde is het natuurlijk even vanzelfsprekend dat ons

OUDE EN NIEUWE KRANTEN
Pessimisten zeggen dat een nieuw
dagblad niet leefbaar kan zijn.
Deze pessimisten worden hierbij
onrechtstreeks gesteund door de
bestaande dagbladen, die elke
dag steen en been klagen over
hun financiële situatie, maar intussen niet nalaten hypermoderne gebouwen neer te zetten en de
meest moderne nieuwe druktechnieken aan te wenden. Miljoenen
worden geïnvesteerd, ministers
worden erbij gesleurd om de
nieuwe gebouwen officieel, zoals
dat heet, te openen. Intussen ontvangen zij van de voor de zoveelste maal gepluimde belastingsbetaler miljoenen als subsidie, neen
niet om hun hoofd boven water
te houden, maar om hen onder
druk te zetten teneinde de regeringspolitiek te steunen.
Wie sinds enkele maanden de
dagbladpers op de voet volgt zal
intussen al wel gemerkt hebben
dat de berichtgeving eenzijdig is.
Partijpolitiek viert op de redakties
blijkbaar hoogtij. Sommigen geven dit zelfs openlijk toe.

Op zichzelf is dat allemaal nog
niet zo erg. Iedereen is tenslotte
toch vrij de krant te kopen, welke
hij of zij verkiest. Maar het is
helaas zo, dat men na een keuze
steeds terugkomt in die partijpolitieke eenzijdigheid van eender
welk dagblad zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Objektiviteit
is vaak heel, maar dan ook heel
ver te zoeken.
Herhaalde malen las ik in dit
blad kritiek op de huidige geschreven pers ; meermaals hoorde ik van mensen, dat ze het
beu waren en dat ze hun dagbladabonnement zouden opzeggen. Telkens weer echter volgde
het argument dat er geen alternatief was, gewoon aan zijn dagelijkse gazet hield men het daar
dan maar bij, hopend op betere
tijden. Die tijden zijn nu in
't zicht. Op een ogenblik dat niemand het nog voor mogelijk
hield, dagen daar enkele idealisten of zakenmensen (het doet er
niet toe) op om een nieuwe krant
« De Krant » uit de grond te
stampen. Dat zij het menen bewijst de propaganda, welke zij
rond hun initiatief voeren.
W.S., Molenstede.

Juffrouw, 23 j . , diploma A7-A1 artistiek onderwijs, zoekt werkgelegenheid bij de publiciteit, fotografie of zeefdruk. Kan onmiddellijk
in dienst treden. Schrijv. : Billooye Armand, Isabellastr. 19,
Schepdaal of t e l . (8 tot 17 u.)
523.45.22.
R3
Gevraagd : Inwonend dienstmeisje of bekwame huishoudster, op
kasteel Botelaerhof, te Deurne bij
Antwerpen, tel. 031/21.33.29. R 4
Zoeken werk :
Jonge man, legerdienst achter de
rug, boekhouder.
Dame, 45 j . , licht-invaliede, om het
even welk licht werk.
Jong meisje, afgestudeerde technikus in gist- en voedingsbedrijven.
Jong meisje, getuigschrift sekretariaat.
Jonge man, elektrotechnisch ingenieur.
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Plaatsaanbieding :
Gezocht : ingenieur met ervaring.
Alle inl. bij Huguette De Bleecker,
prov. raadslid, Tolhuisl. 15, 9000
Gent, t e l . 25.64.87 (tussen 18 en
19 u.).
R 6
Te TIELT : café met Vlaams karakter, lokaal van de VU, te huur einde februari 1975. Dringend uitbater gevraagd. Gelieve kontakt op
te nemen met het VU-sekr. arr.
Roeselare-Tielt, hetzij schriftelijk
Stationsstr. 91, hetzij telefonisch
051/40.23.11.
R 7
Plaatsaanbieding voor een direktiesekretaresse, Ned., Fr., Duits.
Werkkring Gent. Diploma A6/A1
vereist.
Werk gezocht voor direktiesekretaresse in de buurt van Wetteren
^of Aalst. Zeer goede referenties.
Inl. bij sen. E. De Facq, Europalaan 11, 9820 St-Denijs-Westrem,
tel. 091/22.64.23.
Dr in de rechten met ervaring
zoekt betrekking in priveebedrijf.
Bouwkundig
ingenieur
elektrotechniek-werktuigkunde
zoekt
passende betrekking.
R 9

Langs deze weg wil ik nogmaals
de VU-afdelingen, Vujo-kernen en
« Wij «-lezers er toe aanzetten,
mee op te stappen te Schaarbeek in de NON-Stop-Brussel-betoging van het Taalaktiekomitee.
Het is niet met om de 4 of 5 jaar
mee te wandelen in een Halleluja-processie dat Vlaanderen en
vooral Brussel zal gered worden.
Wij moeten naar de zieke plek
zelf toe. En dat is Brussel en de
19 gemeenten. Gedurig aan en
steeds opnieuw, volhouden is de
boodschap I
Velen riepen het te Halle : « Naar
Brussel » !!! Wel, deze gelegenheid doet zich nu voor op zondag
9 februari te 11 uur. Verzamelen
achter de KVS te Brussel.
De Volksunie moet daar op post
zijn. Zo talrijk mogelijk ! Iedereen werd langs dit weekblad lang
genoeg op voorhand verwittigd.
Leg plaatselijk, of kantonnaal
bussen in. Dat iedere VU-afdeling zich daar eens over bezinne!
K.V.M., Heusden.

Op zaterdag 21 december j l . had te Gent aan de Koornmarkt een
Amnestie-aktie plaats, ingericht door het « Taalaktie Komitee •>.
Daar de meeste kranten en tijdschriften over deze manifestatie een
verdraaid beeld hebben opgehangen, w i l ik hier enkele zaken rechtzetten.
Ik was op die bepaalde zaterdag op de Koornmarkt te Gent, waar ik
enkele foto's wilde nemen van deze aktie. Rond drie uur verschenen
de eerste manifestanten op de Kroonmarkt, waar ze overgingen tot
een zitstaking, terwijl op de St. Niklaaskerk een spandoek aangebracht
werd met « Amnestie » er op.
Enkele minuten later verschenen de eerste verbauwereerde agenten
ter plaatse. Ondertussen was de Koornmarkt uitgegroeid tot een ware
chaos van auto's, trams, zittende betogers en rondlopende politieagenten, welke schijnbaar tegen zulk een toestand niet opgewassen
waren.
Links en rechts werden de eerste betogers weggesleept en volgden
de eerste klappen. De politie, welke zich in de minderheid zag, trad
zeer hardnekkig en onbeschoft op tegen de zitstakers, maar ook tegen
enkele omstaanders. ik zelf, die foto's stond te nemen, werd door een
agent met snor toegeroepen dat, ais ik er niet met ophield hij het
toestel zou aan stukken slaan. Later was er gewoel in het « Klein
Turkije » naast de kerk, ik wilde er foto's nemen, maar dit werd me
belet door een agent welke zich een paar keren voor mij plaatste.
Onmiddellijk nadien werd door een andere agent mijn toestel, welke
met een metalen ketting bevestigd was aan mijn hals, afgerukt en op
de stenen gesmeten. Het toestel had een waarde van + 7.000 fr.,
is defekt en onbruikbaar.
Toch trachtte ik nog een paar opnamen te maken van de agent welke
mifn~toestel had afgerukt, deze stormde evenwel op mij af en diende
mij een matrakslag toe op het linker oor, waardoor ik op mijn knieën
belandde.
Op dit moment bevond ik me reeds op het voetpad en kon nog moeilijk iets ten laste gelegd worden. Er dient nog bijgevoegd te worden
dat ik free-lance fotograaf ben voor een weekblad. Dit alles schrijf ik
om aan te tonen dat de mentaliteit bij het Gentse politiekorps verre
van gezond is en dat er heelwat niet bekwame agenten bij steken.
Wat een bepaalde politiek gebonden krant ook mag schrijven, de personen welke het spandoek hadden aangebracht op de kerk werden
nooit geïdentificeerd, verre van aangehouden, want de Gentse politie
geraakte zelf niet in de St. Niklaaskerk. De ganse aktie duurde zowat
anderhalf uur en het enige resultaat was dat er erg hardhandig opgetreden was tegen mensen die vrede en verdraagzaamheid op de eerste
plaats stelden. Tegen het optreden van enkele agenten van het Genst
politiekorps heb ik dan ook klacht neergelegd en wacht de verdere
afloop van de zaak af.
J.B., St. Amandsberg.
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TAKBETOGING

Te koop : drie elektrische volautomatische stencilmachines :
Cestetner, 29.800 fr. ; Rex Rotary, 14.300 fr. ; Gestetner 320,
17.500 fr. Te bevragen bij Geens
(02)356.41.07.
R 10

Jonge man, A2 industriële wetenschappen. A l openbare werken, D diploma, uit Erps-Kwerps,
zoekt betrekking. Einde april vrij
van legerdienst. Alle inl. bij
Hoornaert Peter, Oedelemswtg
57, 8340 Sijsele, tel. 050/33.75.17
(na 19 u.).
R 11

Een kandidaat landmeter, die nog
2 jaar stage voor de boeg heeft
zoekt dringend werk. Gehuwd en
26 jaar. Voor verdere kontaktname : N. Maes, Pr. Jos. Charlottelaan 115, St-Niklaas, tel. 76.49.74.
R 12

Dame verpleegster, gediplomeerd,
zoekt interim of half-time taak in
ziekenhuis of bejaardenhuis. Kon-

takt via senator M. Van Haegendoren, Guido Gezellelaan 63 3030 Heverlee, t e l . : 016/22.45.45
R 13
18-jarige minder-valide jongeman
zoekt licht werk of bureelwerk
(m.o.) te Brussel of N.W. Brussel.
R 14
Stagiair landmeter wenst stage te
doen, bij voorkeur bij privé-landmeter, omgeving Kempen. Zich
wenden tot Jo Belmans, Geel. Tel.
(014)58.85.35.
R 15
Gevraagt : Daktylo Nederlands
met kennis van Frans en noties
Duits - hebbende ervaring met
elektrische schrijfmachine en dikteerapparaat. Part-time 's namiddags van 2 tot 6 u. alle werkdagen. Tel. (031)35.41.99.
R 16
Wij zoeken voor onze firma een
plichtsbewuste
tweetalige bediende met goede referenties
(max. 40 jaar). Moet zelfstandig
kunnen werken.
R 17
Over te nemen : tandartskabinet
te Brussel of omgeving. Brieven
aan redaktie « Wij ». >
R 18
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KOMM€MT/l/^R
Z O W I L DE REGERING
DE STAATSMIUOENEN
VERDELEN ONDER
DE DAGBLADEN
Bedragen
1973

Bedragen
1974

6.S45.454

12.136.635

6 545 454
6.545 454
6.545 454
2 181 822
6 545 454
6.545 454
6 545.454
48.000 000

12.136.365
12 136 365
12 136.365
4 045 445
12 136.365
12 163.365
12 136.365
89 000 000

La Cité
La Dernière Heure - Avenir du Tournaisis
Echo de la Bourse
La Libre Belgique - Gazette de Liège
Le Peuple - Le Travail - Monde du Travail
Le Soir
Le Journal & Indépendance
La Nouvelle Gazette - Province - Le Progrès
La Meuse - La Lanterne
La Wallonië
Le Rappel - Echo du Centre - Journal de Mons
Vers l'Avenir - Le Courrier
Courrier de l'Escaut - Avenir du Luxmebourg
Le Jour
Le Drapeau Rouge
Les Sports

4.500.000
3.000.000
1.500.000
3.000.000
4 500.000
3 000.000
4.500 000
3.000.000
3.000.000
4.500.000
4.500.000

7.628.570
5.085 715
2.542 860
5 085.715
7 628 570
5.085.715
7.628.570
5.085.715
5.085 715
7.628.570
7.628 570

4.500.000
3.000.000
1.500.000

7.628 570
5.085.715
7 628 570
2.542 860

Totaal :

48.000 000
4.000.000

89 000.000
7.000.000

Algemeen totaal : 100.000.000

185.000.000

NEDERLANDSTALIGE DAGBLADEN
Het Laatste Nieuws - De Nieuwe Gazet
De Standaard - Nieuwsblad - De Gentenaar
De Landwacht - Het Handelsblad
Gazet van Antwerpen - Gazet van Mechelen
Volksgazet
Financieel Ekonomische Tijd
Belang van Limburg
Het Volk - Antwerpse Gids . Nieuwe Gids
Vooruit
Totaal :

FRANSTALIGE DAGBLADEN

Grenz-Echo (Duitstalig)

—

PS : Voor 1973 en 1974 was er 300 miljoen ter beschikking. Daarvan
werd 15 miljoen voorafgenomen voor de Mercator-reklamekampanje. Van de resterende 285 kreeg het Duitstalige «Grenz Echo»
vooraf 11 miljoen. Het overige (274 miljoen) wordt 50-50 verdeeld
tussen de Nederlandstalige en Franstalige dagbladen. Daar er
meer Franstalige titels bestaan krijgen die gemiddeld minder.

Tijdens een gezellige perslunch
vorige zaterdag te Lier, waarop
joernalisten aanwezig waren van
nagenoeg alle Vlaamse dag- en
weekbladen,
werd
het
glas geheven op de twintigjarige
« Wij ». Onze
hoofdredakteur
sneed bij die gelegenheid het onderwerp « staatssteun aan de opinie-dagbladpers > aan (zie p. 9).
Namens
het
VU-partijbestuur
dankte kamerlid Hugo Schiltz alle

medewerkers. Hij waarschuwde
tevens voor de toenemende greep
van de uitvoerende macht op de
pers en de andere media. Namens
de « Wij «-medewerkers sprak
ook nog mevr. Huguette De Bleecker.
Tijdens de perslunch werd tevens
het
pas
gepubliceerde
boek
« Twintig jaar Volksunie » (door
F. Van der Eist) aan de joernalisten voorgesteld.

# VU-kamerlid Valkeniers heeft minister Defraigne (Openbare Werken
en van Luik) om uitleg gevraagd over
de schorsing van ir. André Mertens
uit Brugge. Ir. Mertens (auteur van
verscheidene werken over de expansie
van de Vlaamse havens, inzonderheid
Zeebrugge, en over een Bormskanaaiverbinding
Zeebrugge - Antwerpen)
werd geschorst omdat hij zonder toelating als ambtenaar zijn mening had
gezegd in « Aktueel » over de wanordelijk verlopende ruimtelijke ordening
in ons land.
Minister Defraigne noemde hem in
zijn antwoord een « tuchteloos ambtenaar ». Op Openbare Werken moet inderdaad iedereen zwijgen volgens het
establishment maar daarmee is de ir.
het niet eens. Hij staat op het recht
van vrije meningsuiting ook als amb-

Op de foto's : (1) Prof. A. Breyne
tijdens zijn korte humoristische tafelspeech namens de Vlaamse
perswereld. Naast hem : voorzitter Van der Eist en Manu Ruys
van « De Standaard ». (2) Hugo
Schiltz tijdens zijn toespraak.
(3) De aanwezige joernalisten
verdiept in de lektuur van het
s p e c i a l e dubbelnummer van
« Wij ».

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.

tenaar. Heeft een ambtenaar overigens
niet de plicht wantoestanden te sinjaleren ?

# Op de interpellatie De Beul over
het duwvaartkanaal komen we volgende week uitgebreid terug.

#
De Kultuurpaktkommissie werd
eindelijk samengesteld : CVP 6 leden,
BSP 3, PVV en VU elk 2. Een dosering
die ietwat beter is dan bv. in het hoger kader van de BRT waar CVP en
PVV oververtegenwoordigd zijn, de
BSP ondervertegenwoordigd en de VU
helemaal niet aan bod komt.

9 Paul Vanden Boeynants, minister
van Defensie, is sinds het groeiend
protest tegen de 30 miljarden-aankoop
van nieuwe gevechtsvliegtuigen (Mirages ?) duidelijk in het ...defensief.
Woensdagavond poogde hij met allerlei argumenten zijn beleid te verdedigen. Hij riep daarbij het spookbeeld
op van « Russische jachtbommenwerpers van het jongste type, die in
30 minuten boven Brussel kunnen verschijnen » en van « een vernederende
afhankelijkheid van de Verenigde Staten wanneer wij onze bijdrage tot de
Nato niet meer leveren ». Ook poogde
hij het financieel argument af te zwakken door naar de — jarenlange —
spreiding van de aankoopprijs te verwijzen.

# Het Nederlands is In het lager onderwijs in Wallonië niet langer meer
verplichtend als tweede taal (wet van
juli 1963) : de Franse Kultuurraad
keurde met 79 stemmen tegen 2 bij
23 onthoudingen een FDF-voorstel
goed waarbij de tweede-taal-keuze (zoals reeds in het sekundair onderwijs)
in het primair onderwijs vrij wordt.
Uiteraard zal daardoor « Engels tweede taal » toenemen in Wallonië, net
als in Vlaanderen trouwens. Konverseren binnen enkele jaren Vlamingen
en Walen in het Engels ?

# De Verenigde Financiekommissies
van Kamer en Senaat kwamen woensdag tot de onthutsende konklusie dat

in 1975 de belastingsontduiking en de
fiskale onderschatting samen 100 miljard zullen bedragen, een zevende van
de rijksmiddelenbegroting I Zelfs al
zou de werkelijke fraude maar de helft
bedragen dan is het nog erg genoeg.
Genoeg om de regering Tindemans te
vragen, het i. belanstingsontduiking
ook... anders te doen.
# De Nederlandse Kultuurraad keurde
eenparig een wetsvoorstel goed, waardoor de arbeidsgeneeskunde in Vlaanderen weldra eentalig Nederlands zal
zijn. Men zou er goed aan doen ook
de Dienst van de Scheepvaart, met
zetel te Luik, eveneens te splitsen,
want nu ligt deze dienst bestendig
met de taalwet overhoop. En wanneer
zal men het Fonds voor Beroepsziekten decentraliseren ? Nu moeten heel
wat beroepszieken verre verplaatsingen naar Brussel doen (ze besteden
soms een hele dag aan reizen en
wachtbeurten voor een onderzoek van
10 minuten !). Wanneer een centrum
in elke provincie ?
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v u NAM
VOLKSGEZONDHEID
OP DE KORREL
De VU-kamerfraktie nam intens
deel aan het kamerdebat over de
begroting van Volksgezondheid
1975. Hier een greep uit dit positief oppositie-werk.

HERVORMING
VAN DE KOO'S
VU-kamerlid Mik Babyion ging
vooreerst kritisch de evolutie van
de kommissies van Openbare Onderstand na.

Leefmilieu
VINNIG
EN AD REM
VU-kamerlid De Beul benaderde
voornamelijk de milieuproblematiek
via
het
begrotingsdebat
Volksgezondheid en Gezin. Na de
rol van zoethouder, toebedeeld
aan staatssekretaris Poma, betreurd te hebben, sprak hij de
hoop uit dat de begroting 1976
op een heel andere wijze zou
worden opgevat en vooral dat de

De KOO's zijn langzaam maar
zeker centra van maatschappelijk
werk geworden, die hun vroeger
vertrouwelijk karakter verliezen.
Men werkt nu al jaren aan hervormingsplannen. Na de minister
gevraagd te hebben hoever de
hervormingsplannen
gevorderd
zijn, wees ons Roeselaars kamerlid de strekking af, om het KOObeleid aan de gemeente te onttrekken, hoewel de gemeentelijke
bijdrage zeer hoog is. Mik BabyIon ziet meer heil in een schepenambt voor sociale zaken, bevoegd voor bejaardenzorg en ziekenhuizen, terwijl aan de KOO de
zeer delikate zaken zouden toegespeeld worden. De rechtstreeks
gekozenen moeten meer verantwoordelijkheid krijgen, daardoor
zal er ook een betere en demokratischer kontrole mogelijk zijn.
Dit tema afsluitend bepleitte het
kamerlid een hervorming van de
wet over de verkiesbaarheid van
bedienden van de KOO en het
gemeentebestuur.
Mik Babyion acht het eveneens
verkeerd dat de farmakeutische
nijverheid van drie ministeries
afhangt (Soc. Voorzorg, Volksgezondheid en Ekon. Zaken).
Deze versnippering werkt misbruiken in de hand, waarvan de
grote
producenten
profiteren.
Spreker vond het niet meer normaal dat een vierde van de RIZ
IV-begroting (80 miljard) dient
voor terugbetaling van geneesmiddelen I Hier staat ons land
aan de leiding in Europa, maar
desondanks staan we er kwalitatief niet zoveel beter voor. Aan
de overdreven reklame dient paal
en perk gesteld.

kommissie
Leefmilieu
inspraak
zou krijgen. Dat belette spreker
niet de minister te wijzen op de
noodzaak, de KOO's, waarvan
sommige interessante milieugoederen beheren, voor te lichten
o.m.
openstelling van bossen
voor het publiek, wat bevorderlijk is voor de volksgezondheid.
Verder laat de vuilnisverwijdering
en -verwerking nog zeer veel te
wensen over. Daarom moet er
een struktuurplan voor het hele
land uitgewerkt worden.
De kontrole op drinkwater en
eetwaren is volstrekt onvoldoende bij gemis aan voldoende labo-

...vlindervangst...
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Ook de spekulatie op wat interpol lant « de markt van de apoteek-officlna » noemde moet uitgeschakeld worden.
Mik Babyion pleitte ten slotte
voor meer ideologische verscheidenheid i.z. erkenning van het
maatschappelijk werk. In ieder
geval zou de minister bij het behandelen van de aanvragen daarmee meer rekening moeten houden.

GEZINSPLANNING
VU-kamerlid dr. Van Leemputten
had het voornamelijk over abortus. Zijn besluit : « ik hoop dat
we de kontraceptiva zeer ruim

ratoria. Bovendien zijn de bestaande labo's onvoldoende uitgerust.
Intussen kan de wet van 26
maart 1971 niet toegepast worden omdat Luik, Namen en Henegouwen weigeren hun afgevaardigden in de alg. raad van watervoorzieningsmaatschappijen
aan
te duiden I Is de regering hier
onmachtig ? Wanneer zullen bovendien de uitvoeringsbesluiten
verschijnen van de wet van 28
december... 1964 op de luchtverontreiniging, zodat de gemeentebesturen eindelijk hun taak kunnen vervullen ? !

zullen beschouwen, want zoals
het tijdschrift van het Vlaams
Geneesherenverbond
schrijft,
moet de oplossing van de gezinsplanning daarin worden gezocht
en niet in de vrije abortus. Door
een passende voorlichting moet
onze jeugd de diepere betekenis
bijgebracht worden van de seksuele relatie als liefdesdaad. En
we mogen zeker niet de uitwassen van onze welvaartmaatschappij bevorderen, met name materialisme en egoïsme ».

VALKENIERS
MAN VAN HET VAK
VU-kamerlid dr.
Valkeniers
spreekt als man van het vak met
kennis van zaken wanneer sociale voorzorg of gezondheidszorg aan de orde staan. Andermaal bepleitte hij een vernieuwde artsenopleiding tijdens het
begrotingsdebat Volksgezondheid
en Gezin, alsmede een betere
aanpassing van en een niet zo
grote verscheidenheid in de geneesmiddelen. Bij de opleiding
moet de nadruk ook meer liggen
op nieuwe uitvindingen en technieken. Inwijding in de sociale
zekerheid is stellig gewenst. Hier
schieten de universiteiten
te
kort, terwijl sommige zich niet
afvragen, wat bepaalde research
kost en of ze wel nuttig is. Zijn
preventieve centra noodzakelijk,
hier dient toch voorzichtig te
worden opgetreden. Het aantal
ziekenhuisbedden dient niet meer
opgedreven terwijl het aantal
verpleegdagen met één vierde
kan verminderen. Kommunautaire
motieven mogen hier geen rol
spelen, alleen de zieke en de gemeenschap tellen.
Na de afhouding van erelonen ten
bate van ziekenhuizen afgekeurd
te hebben {door de klinieken beschouwd als vaste inkomstbron!)
trok dr. Valkeniers hard van leer
tegen de talrijke misbruiken in
de farmakeutische sektor. bepleitte hij meer soepelheid i.z.
opname van psychisch gestoorden en stelde hij diverse vragen
(specialisatie in psichiatrische instellingen, wanneer wordt er iets
voor de senielen gedaan, wanneer en hoeveel voor geestelijk
gehandikapten e.a.).
Dr. Valkeniers sneed nog heel
wat aspekten van de gezondheidszorg aan : de eenzijdige advisering van de minister door het
overwegend
aantal
franstalige
ambtenaren, die veel minder progressief denken dan de nederlandstaligen ; geen overvloed van
inspraak bij de patiëntenraden,
om een « klaagmuur » te vermijden ; dringende omvorming van
de KOO's ; te weinig ziekenhuizen in Halle-Vilvoorde, waardoor
alle zieken naar Brussel moeten
gaan ; geen nieuwe centra voor
geesteshygiëne, wel de bestaande diensten het vereiste personeel bezorgen ; drinkwater : in
Brabant betaalt men 19,35 fr. per
m3, in de rest van het land
slechts 14,82 fr. ; qua huisvuilverwerking is verbranding wellicht nog de beste oplossing,
want niemand schijnt in afvalstoffen belang te stellen. Tot slot
vroeg het VU-kamerlid een onderzoek naar de oorzaken van het
toenemend
aantal
psichische
stoornissen, o.a. bij vrouwen van
middelbare
leeftijd,
waartegen
een betere inschakeling in het
beroepsleven misschien helpt.
Zoals U ziet : een brede waaier
van gezonde en praktische opmerkingen en adviezen. De heer
Valkeniers kwam trouwens nog
herhaaldelijk tussen in het debat
met enkele scherper geformuleerde opmerkingen o.m. over
abortus.

pflRiemcnc
KORTWEG
• VU-kamerlid Schiltz
zei tot
slot van zijn opmerkelijke tussenkomst in het debat over de
regeringsmededeling het volgende « Het gevaar bestaat inderdaad dat uiteindelijk de werknemers alleen de schok van de
werkloosheid opvangen. Een zeer
strak prijzenbeleid dringt zich op.
Dat is de enige mogelijkheid opdat alle lagen van de bevolking
hun deel van de last zouden dragen. Voor Vlaanderen vertoont
de inflatie karakteristieke gevolgen. De Vlaamse welvaart zo is
gebleken was er 'n zeer broze. De
minste recessie volstaat om de
welvaart in het gedrang te brengen, de werkloosheid stijgt er
sneller. Dat moet ons tot nadenken voor de toekomst stellen.
Tot slot : « De zwakheid van
deze regering zal spoedig duidelijker worden, want zij kan geen
orde op zaken stellen ».
• In een vraag aan staatssekretaris Poma vroeg VU-kamerlid
De Beul o.a. hoelang de diskriminatie ten voordele van Wallonië
nog zal duren qua bebossing. Het
departement van Landbouw maakt
er een uitsluitend Waalse aangelegenheid van (dat Lavens een
Walenvrlend is, bleek al eerder
nvdr). Poma antwoordde zalvend
doch niet overtuigend.
0 VU-kamerlid Goemans vestigde via een spoedvraag de aandacht op de bevoorrading n.a.v.
de dreigende staking in de petroleumsektor.
Staatssekretaris K n o o p s antwoordde dat de vitale behoeften
krachtens het kb dd. 3 januari
1973 zullen gewaarborgd zijn.
# VU-kamerlid Raskin vestigde
in zijn tussenkomst in het debat
over de regeringsmededeling o.m.
de aandacht op kleine volksgemeenschappen. Hij zei o.m. :
« Vanwege de regeringshoofden
toont men niet de minste belangstelling voor de etnische minderheden. Zelfs onze eigen regering,
die toch de kulturele autonomie
erkent, heeft dit vraagstuk niet
aangesneden. Wij verwachten dat
de eerste-minister dit probleem
zal te berde brengen in zijn kontakten met de andere regeringshoofden ».
# In de senaat kwam de VU herhaaldelijk tussen in het debat
over de begroting 1975 Buitenlandse Zaken, Handel en Ontwikkelingssamenwerking. VU-senator
Van der Eist relativeerde het belang van de recente Europese
konferentie te Parijs. Dergelijke
konferenties gaan veelal konkrete
problemen uit de weg en blijven
te zeer hangen in intentieverklaringen. Hij drukte niettemin de
hoop uit dat de bestaande Europese instellingen de kans zouden
krijgen een eigen en waarachtige
Europese politiek te voeren.
9 VU-senatoren De Bruyne (tei/ens verslaggever over het wetsontwerp iz de Europese overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de autovrachtrijders
in het internationaal vervoer).
Van Eisen, Claes, Van Ooteghem,
De Facq en Jorissen kwamen zeer
gevat en positief tussenbeide in
het debat over de begroting '75
Buitenlandse Zaken enz. Senator
De Facq kreeg het daarbij aan de
stok met zijn PVV-kollega Lahaye
die zijnerzijds aan senator Van
Eisen lof toezwaaide.
Alnterpellatieverzoeken
werden
ingediend door VU-sen. Van Haegendoren
en
Vandekerckhove.
VU-senator
Coppieters
diende
een wetsvoorstel ivm de postdiensten in.
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BETWISTBAAR STUKJESWERK :
HET JEUGDDEKREET
VAN MINISTER RIKA DE BACKER
Na langdurig kommissiewerk
heeft de Kultuurraad (7 januari) een jeugddekreet op de wereld gebracht.
Wat behelst het ? De salarissen
van
nationaal-verantwoordelijken en de kosten van de nationale werking van nationale organisaties
worden
gesubsidieerd, voor zoverre er geld
voor beschikbaar is. Dit geschiedde nu reeds maar het
dekreet legt nu vaste normen
vast.
Voor de eigenlijke werking in
de
plaatselijke
groeperingen
wordt verder niets voorzien en
het ligt helaas niet in de bevoegdheid van de Kultuurraden
de gemeenten desaangaande
verplichtingen op te leggen.

De top-funktionarissen van de
nationale leiding zijn ongetwijfeld idealisten (welke nu ook
hun politieke richting moge
zijn). Deze overweging gaf de
doorslag voor de Volksunie om
het dekreet dan maar goed te
keuren.
Behalve deze beschouwing valt
er niet veel goeds van te zeggen.
Het is zodanig opgevat dat het
geld vooral zal gaan naar deze
nationale centrales die reeds
veel personeel konden in dienst
nemen, nl zoverre dit de centrales zijn van bloeiende jeugdverenigingen met een grote aktiviteit en veel leden is dat perfekt normaal op voorwaarde dat
men er de opkomst van kleinere

DOSFELINSTITUUT
KOLLOQUIUM : DE VERNEDERLANDSING
VAN HET BEDRIJFSLEVEN
PROGRAMMA
Zaterdag 15 februrai 1975
10 uur : Inhoud en draagwijdte van het dekreet
— toepassingsveld van het dekreet door mr. Frans Baert,
volksvertegenwoordiger.
— vragen
11 uur : Koffiepauze
11.15 u. : Kritische analyse van het dekreet
door mr. Mare De Koek, voorzitter van de Belgische Liga
voor de Reehten van de IMens.
— tegenargumenten door R. Vandezande, senator.
— vragen
13 uur : Middagmaal
14.30 u. : Verbetering en uitbreiding van de toepassing van
het dekreet (Diskussiegropen)
— mogelijke aanvulling, toepassing, besluiten door senator
R. Vandezande.
15.30 u. : Koffiepauze
15.45 u. : Paneel : Hoe kunnen vakbonden en bedrijfsleven
bijdragen tot de toepassing ?
met vertegenwoordigers van ACV, Kartel en VEV.
17 uur : Einde.
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initiatieven niet mede hindert.
Naast de eigenlijke jeugdverenigingen bestaan de jongerenverenigingen .Hieronder treffen
wij er voor de arbeidende jeugd
en de plattelandsjeugd enkele
aan die in feite via ACW, ABVV
en de Boerenbond als mantelorganisaties van CVP en BSP
dienst doen. Deze partijen of
hun mantelorganisaties worden
grotendeels ontlast van de uitgaven die zij zich tot nu toe
moesten getroosten. Zij ontvangen een onrechtstreekse staatssubsidie.
Wie ontkennen hierbij niet dat
er edukatief werk kan gepresteerd worden in para-politieke
jongeren bewegingen (ook van
politieke tegenstrevers).
Het valt op dat voor de subsidiering van de nationale toppen
nergens
rekening
gehouden
wordt met de eigenlijke aanhang en werking aan de basis.
Iedereen weet toch dat sommige oude jeugd- en jongerenorganisaties nog maar alleen op
papier bestaan. Met hun getaande grote naam en straffe
partijpolitieke
steun
worden
hun nationale apparaturen in
stand gehouden en kunnen verder aangroeien. Men zit hiermede nog volledig in de visie van
de
« standen-maatschappij »
van voor de oorlog,
in kommissie en openbare vergadering heeft de VU door haar
amendementen getracht meer
rechtwaardige kriteria te doen
aanvaarden. Daar de CVP de
grote belanghebbende is en de
BSP en PVV ook wat van het
staatsmanna
zullen genieten
werden zij verworpen.
Tenslotte I Geen groot dekreet,
dat een algemeen Vlaams jeugdbeleid uitstippelt maar een gedeeltelijke regeling die dan nog
zoveel mogelijk scheef getrokken werd ten bate van partij-gerichte organisaties.
Als eersteling van minister De
Backer hadden wij wat beters
verwacht.

Ik moet dan toch nog maar eens terugkeren naar mijn oprisping over tiet kamerdebat waar ik met een legertje studerende jonge mensen heentrok. Ik ben namelijk een van die
aftandse opvoeders die altijd maar predikt dat charity begms
at home, dat de interesse voor de buitenlandse politiek moet
beginnen bij de interesse voor en het mzicht in de binnenlandse politieke problemen.
Die interesse bestaat niet of niet meer. Ten eerste omdat de
opinie-vatbare jonge mensen van vandaag geen enkel schokkend feit meer hebben meebeleefd • geen Koningskwestie,
geen schoolstrijd, zelfs geen Zwartberg of Leuven. Voor hen
is het alles onbekend verleden en geen mens in dit land
rakelt het nog graag op, zodat het zonder diskussie opgeborgen wordt naast het zoveelste politiek reveil van de Vlaamse
Beweging. Daarenboven moeten wij ons realiseren dat die
jonge mensen, voor wie zelfs James Dean en provo geen
begrippen meer zijn, menen dat lang gedragen haar en spijkerbroeken
en schoollopen-tot-het-echt-niet-meer-kan
oude
tradities zijn. En ten derde hebben wij die jonge mensen
nooit een alternatief getoond voor die onbezielde nieuwe
manier van leven die over hun hoofden werd uitgestort.
Waar zijn wij gebleven met ons volks-gebonden politiek profiel waaraan men ons herkennen moest ? De tekening is in
het stadium van de schets blijven steken. Her en der is er
natuurlijk altijd wel iemand geweest die doorging en soms
moedigden de omstandigheden hem wat aan.
En toch was er moed nodig om zo'n cavalier seul te zijn, om
in één adem over Che Guevara en Raymond De Tollenaere
te spreken, over Borms en de Flosenbergs, over Jan Palach
en Herman Van den Reeck, over Amnestie International en
Amnestie in Vlaanderen.
Maar de leemte was er dus en zij had haar gevolgen. Zij
verdoezelde de diepe pijn, zij was de zware nevel die roerloos in het dal blijft hangen en de tochten naar de hogergelegen gebieden van ons hart en van dat met wie wij de
vlakte delen verhindert. Wie om zijn recht moet vechten
vergeet daarbij zich in te leven in een filosofie die vooral de
komende generaties
moet inspireren.
Zodoende is ons
Vlaams-nationalisme overgekomen als een strijd tegen de
uiterlijke tekenen van een minderwaardige behandeling, een
strijd die een chaotische schermutseling werd waarin zelfs
de CVP nog kon opvallen door dapperheid.
Hoe vaak reeds had het er de schijn van dat de dichte mist
die over Vlaanderen hangt zou wegtrekken. Tachtig jaar geleden slingerde een Vlaamse smid tijdens een politieke meeting zijn toehoorders in het aangezicht : « Ik groet U, Vlaamse honden I ». Zijn woorden hebben toen honderden en
duizenden in Vlaanderen uitgedaagd en politiek-bewust gemaakt. En uit de verkiezingen die nadien volgden, kwam een
man naar voren die er beslist bijvoegde : - Het recht dat ge
niet krijgt, moet ge pakken ! ».
Het is waar dat onze leiders later vaak naar die macht gegrepen hebben. Zonder te slagen.
Maar da. jeugd weet dat niet. Zij heeft vandaag de indruk dat
de Vlaamse leiders dat recht niet meer grijpen, maar het
voorzichtig vragen in uitpuilende dossiers. Zoiets spreekt
geen jong mens meer aan I
FRANS-JOS-VERDOODT.
N.B. Mijn aanklacht gaat intussen ook al lijken op een dossier
onder andere dossiers...

OP 9 FEBRUARI

OPNIEUW BETOGING TE SCHAARBEEK
Htet TAK stett vast dat te Schaarbeek de wet nog steeds
overtreden wordt : dwz de Belgische taalwetgeving, door
de meerderheid van het Belgisch parlement op demokratische
wijze gestemd, wordt niet toegepast noch door de burgemeester (door de koning benoemd) noch door de minister
van Binnenlandse Zaken (die weigert de burgemeester op
de wettelijk voorziene wijze te schorsen).
Het TAK roept alle Vlamingen op om op zondag 9 februari
1975 opnieuw te betogen, voor toepassing van de wet te
Schaarbeek. TAK verzamelt om 11 uur te Brussel, Arduinkaai, aan de'parking van de KVS.
Wie per bus meewil, kan inschrijven en op volgende plaatsen
opstappen :
OOSTENDE : Me Leodplein, 8 u. 30 ; Jef De Busschere, Zwaluwenstr. Ss, Oostende, tel. 059/70.61.16.
BRUGGE : Station om 9 u. ; Jan Bart Van In, Predikherenrei
23, Brugge, tel. 050/33.75.99.
ROESELARE : Station, 9 u. ; Herman Roeland, Kloosterstr.
60, Marke, tel. 056/22.07.73.
GENT : St-Pietersstation, 9 u. 45 ; Piet De Pauw, De Pintelaan
311, Gent ; tel. 091/21.32.06.
AALST : Station, 10 u. 45 ; Alex Ooien, Bauwensplein 7,
Aalst, tel. 053/70.01.41 ; Rudy De Grom, Broekstr. 49, Welle.
OUDENAARDE (via Geraardsbergen) : Markt, 9 u. ; A. Den
Haerynek, Arend de Keyserestr. 4, Oudenaarde, tel. 055/
31.23.12 ; A. De Borre, Guilleminl. 98, Geraardsbergen, tel.
41.12.53.
ST-NIKLAAS : Markt, 9 u. 30 ; Guido Pauwels, Sportstr. 11,
Wasmunster, tel. 052/47.84.16 (kan via Dendermonde).
HASSELT : vertrek Maasmechelen, Markt, 8 u. ; halte te
Hoeseit, café ABC, 8 u. 30 ; halte te Hasselt, Markt om 9 u..
Kol. Dusartplein ; Edmond Rubens, Korenstr. 4, Bilzen, tel.
011/41.10.02).
ANTWERPEN : aan 't Steen om 9 u. 30 ; Berchem kerk, 9 u.
45 ; Mortsel, Oud Gemeentehuis, 10 u. ; Kontich kerk, 10 u.
15 ; Dirk Verheyden, Pelserij 1. Gele, tel. 014/58.93.93 ; Joris
Van Dessel, Zandvekenvelden 15, Nijlen, tel. 031/81.85.91 ;
Eric en Greet Bogaerts, Mechelsestwg 202, Kontich, tel. 031/
57.46.93.
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VRAAGTEKENS

mm
(jeeveedee) Het is een paar jaar geleden dat men overal in
Nederland kleurige aanplakbiljetten op muren en schuttingen
zag met daarop de aansporing : * Marie, wordt wijzer ! ».
Het ging om een aktie die tot doel had de vrouwelijke jeugd
ervan te doordringen dat er voor haar voldoende mogelijkheden waren om na het lager onderwijs nog wat verder te
studeren — wijzer te worden ! — en dat het helemaal niet
vanzelfsprekend is dat jonge meisjes in een fabriek komen
om daar geestdodende karweitjes op te knappen of in een
kantoorgebouw met het koffiewagentje
mogen rondzeulen.Die kreet over Marie, die wijzer zou moeten worden, is door
onderwijsminister
Van Kemenade uitgebreid met de opwekking dat ook de vader en moeder van Marie wijzer moeten
worden, en wel in die zin dat het tijd wordt dat de Nederlandse ouders zich intensiever met de school van hun kinderen gaan bemoeien.

SCHOOLTIJD
VOOR DE OUDERS!
Welnu, dat gaat over enkele dagen gebeuren. Op maandag
3 februari begint namelijk een vijfdaagse Nationale Ouderweek, waarvan tienduizenden ouders zullen meedoen. Voornaamste doel : het verder van de grond brengen van de ouderparticipatie
aan het onderwijs waardoor een grotere
verantwoordelijkheid zal ontstaan voor de gang van zaken op
de scholen. De landelijke werkgroep die na langdurige voorbereiding de komende ouderweek heeft georganiseerd, omschrijft het een beetje plechtig : « Ouderparticipatie is een
indringend en nooit eindigend gesprek met als uitgangspunt
dat de school een opgave is niet van
onderwijsgevenden
alleen, niet van bestuurders alleen, niet van ouders alleen,
maar van die drie tezamen, elk met eigen
verantwoordelijkheden maar waarvan die van de ouders de grootste is, omdat
het om hun kinderen gaat. Een gesprek ook dat uiteindelijk
gaat over de vraag : wat kunnen we samen doen om voor
het kind zo goed mogelijke kansen op levensgeluk te scheppen ? ».
Het is duidelijk dat dit streven naar ouderparticipatie in het
kader gezien moet worden van het streven naar meer demokratische inspraak, medezeggenschap, enz., waaraan nu al
een aantal jaren in Nederland hard wordt gewerkt. In het
onderwijs (afgezien van een zekere studenteninspraak aan
universiteiten en hogescholen) is tot nu toe van die participatie weinig in huis gekomen. Dat kan ook niet verbazen
want de school is nog altijd een strak opgebouwde struktuur,
afhankelijk
van honderd-en-een wettelijke
bepalingen en
' bediend » door mensen die nauwelijks ervaring hebben
met overleg met ouders en op hun terrein vanouds een nogal
hardnekkige autoriteit genieten. Van de andere kant zijn ook
de ouders die participatie niet gewend. Ze kijken (dikwijls té
hoog) op tegen onderwijzers en leraren die toch wel het
beste zouden weten wat goed is voor hun kind. Bovendien
zitten ze met herinneringen aan hun eigen schooltijd, herinneringen die voor velen niet aangenaam zijn omdat in vroeger
tijd de school nog dikwijls werd beschouwd als een onvermijdelijk kwaad en de meester of de juffrouw als een ongenaakbare betweter.
Tegen dat image van de school en dat wantrouwen van de
ouders gaat men nu in de Nationale Ouderweek ten strijde
trekken. Gelukkig met medewerking van veel schoolbesturen
en onderwijzers, want er is aan het stereotiepe beeld dat de
school in Nederland had verkregen, toch wel iets veranderd.
Ze zijn er zeker nog, de scholen waar de tijd al jaren stilstaat, maar daarnaast is er op veel plaatsen toch een wat
frissere wind gaan waaien .Op lokaal niveau zijn hier en daar
de ouders al enige tijd wat meer bij het onderwijs betrokken, al beperkt die betrokkenheid zich meestal tot het aanhoren van goedbedoelde uiteenzettingen
door een schoolhoofd of het verrichten van bescheiden werkjes (leermiddelen in elkaar knutselen, lesjss overhoren e.d.
Tijdens de Nationale Ouderweek moet die participatie verder op punt gesteld worden. Ouders en leerkrachten gaan
praten en debatteren over zaken als beroepskeuze, godsdienstige vorming, seksuele voorlichting, de boekenlijsten,
de inschakeling van de televisie, enz. Dus niet zozeer het
jaarlijkse schoolreisje of de oversteekplaats bij het schoolgebouw zullen de aandacht krijgen, maar wezenlijke zaken
waarbij de ouders tot nu toe ten onrechte buitenspel zijn
gebleven. Wie immers zal ontkennen dat de opvoedende taak
op de eerste plaats bij de ouders ligt en dat de onderwijzers
hen daarbij behulpzaam dienen te zijn ?
Voor alle ouders van schoolgaande kinderen staat dus een
belangrijke week voor de deur. Vooral omdat de Nationale
Ouderweek niet een vrijblijvende aangelegenheid is, maar
een zaak waar de overheidsinspektie van het onderwijs zich
helemaal achter heeft geplaatst. Die inspektie wil — op den
duur — zelfs de mogelijkheid niet uitsluiten dat bepaalde
ouders eens voor de klas mogen verschijnen. Waarom zouden
er geen ouders zijn die een goede tekenles kunnen geven of
een lied instuderen ? Zo zijn er nog wel meer mogelijkheden. Daarover zal het in de ouderweek nog wel niet direkt
gaan, maar er wordt in elk geval een duidelijke stap gezet
naar hechte samenwerking tussen school en gezin. En daarmee zullen het Nederlandse kind en zijn toekomst alleszins
gebaat zijn !

WIJ 6

IN ULSTER
(AVD) Einde vorige weel< betoogden naar schatting 15.000 protestanten en l<atoliel<e inwoners van
Belfast op uitnodiging van liun
resp. kerl<elijke leiders voor de
verlenging van het bestand tussen Ira, het Britse leger en feitelijk ook met de protestantse
meerderheid.
Ook in de Ierse Republiek werd
gehoopt, dat het kerstbestand ondanks alles zou verlengd worden.
Van zijn kant leverde ook Londen
een nieuwe bijdrage tot behoud
van de ontspanning, nl. door de
vrijlating van een tweede reeks
geïnterneerde IRA-leden en eveneens van protestantse militanten.
Ten slotte lekte maandag uit, dat
vertegenwoordigers van de « bezettende macht » in casu de Britten en van het IRA elkaar « in
het diepste geheim » hadden ontmoet, om over de verlenging van
het bestand van gedachten te
wisselen. Het heette dat het
slechts om een eerste kontakt
gingMen was kennelijk in de drie kampen, met name bij de Britten, bij
de protestanten en bij de katoiieken (IRA en Sinn Fein), beducht
voor een heropflakkering van het
geweld. De Britten zijn dat, omdat nieuw geweld hun elke mogelijkheid ontneemt, een pacifikatiepolitiek te voeren die zou
leiden naar hun definitief vertrek
uit Ulster. Het is immers duidelijk dat Londen het liefst zo vlug
mogelijk deze lastige provincie

kwijt wil, een verlangen dat geen
rekening meer houdt met de
Noord-lerse unionisten, HIe al
even lastig zijn als hun katolieke
landgenoten. Bovendien : het verminderen van de terreur in Ulster
zelf en de overschakeling ervan
naar Engeland (Birmingham, Liverpool, Londen) heeft dit verlangen nog hevigef gemaakt.
Nochtans Is het zo dat een onmiddellijk vertrek van de Britten
voor de katoiieken zeer gevaarlijk
zou zijn, want deze minderheid
zou dan moeten rekening houden met protestants geweld, dat
dan weer tegen-terreur zou uitlokken zodat het een moordpartij
op grote schaal zou worden.
De IRA moet nochtans rekening
houden met de oorlogsmoeheid
van de Noord- en ook Zuid-lerse
bevolking. In het beste geval —
een verlenging van het bestand
— kan er echter slechts rekening
gehouden worden met een geleidelijke vermindering van de Britse strijdmacht.
Zover is het nog niet, er moet
nog steeds rekening gehouden
worden met de ultieme en klassieke kink in de kabel (de militaire raad van het IRA stond onder zware druk van de radikalen,
om het bestand op te zeggen)
zodat de Britse minister voor
Noord - Ierse aangelegenheden,
Melvyn Rees, zijn verwachtingen
zal moeten matigen en een steviger basis zal moeten afwachten
wil hij zijn beloften nakomen. Intussen hernam de bomterreur en
werden enkele mannen neergeschoten...
Zelfs met jarenlange
contra-terreur veegt
meer dan drie eeuwen
stuk niet zo vlug van

terreur en
men een
oud vraagde baan.

Koning FeisaI van Saoedi-Arabië deelde miljarden uit aan Egypte,
Syrië en Jordanië : oliedollars voor de Arabische broeders in nood.

KO-EXISTENTIE
OF KOUDE OORLOG
(AVD) Sinds vorige week heeft de Sovjetunie het handelsverdrag van
1972 met de VSA geannuleerd. Motivering : Moskou kan geen handelsbetrekkingen aanvaarden waarbij de door haar geambieerde status van
« meest begunstigde natie » afhankelijk gemaakt wordt van betere
emigratiekansen voor de Russische joden. Zowel te Moskou als te
Washington blijft de hoop leven dat dit incident het voortzetten van
de fameuze ontspanningspolitiek niet zal schaden ofschoon men oizich wel rekenschap van geeft dat het met veel geduld in elkaar getimmerd detente-spel door de Russische beslissing niet gekonsolideerd
wordt !
Van hun streven naar verstandhouding op strategisch en ekonomisch
vlak verwachtten de groten vooreerst het kontroleren van plaatselijke
konfliktsituaties om van die kontrole pozitie uit een fatale konfrontatie
« op hoog niveau » te voorkomen. Hun « verstandhouding » was zowel
gefundeerd op vrees voor elkaar (op militair gebied) als op parallelle
belangen in de ekonomische sektor. Ook na de opheffing van het handelsverdrag blijft de vrees overeind want er is wel geen Amerikaans
of Russisch staatsman die doelbewust op een regelrechte militaire
konfrontatie zal aansturen. Men kan zich echter wel afvragen of de prikkel die Moskou tot ekonomische samenwerking met de VSA aanspoorde ook na de opzegging van het handelsakkoord ongeschonden zal
voortleven. Hebben de Sovjetleiders soms niet gemeend dat ze niet
langer aanvaardbare motieven hebben om naar de ekonomische gunsten te dingen van een « imperialistisch » Amerika dat nu op zijn beurt
met inflatie, recessie en werkloosheid wordt gekonfronteerd ?
Sinds nagenoeg een jaar is te Moskou (opnieuw] een debat aan de
gang tussen starre, ortodokse ideologen
en realisten die veel verwachten van ekonomisch samengaan met 's werelds rijkste natie. Men
kan er van op aan dat die realisten nog lang niet al hun troeven hebben uitgespeeld. Het is beslist niet zeker dat « zieke » Brezjnev, bijaldien hem daartoe de kans wordt gegund, voorgoed zal afzien van een
politiek waardoor hij de annalen van de Russische geschiedenis zou
ingaan als de man, die zijn volk na een halve eeuw van soberheid en
ontbering het ekonomisch luilekkerland heeft binnengevoerd. Bovendien is de internationale toestand niet zo dat luchtig kan omgesprongen worden met de schrale vredeskansen : de situatie in het M-0
wordt alsmaar gevaarlijker en ook Vietnam eist weer zijn plaats op in
de internationale bezorgdheid. Als de groten het verloop van de imminente lokale krizissen willen kontroleren blijven ze meer dan ooit aangewezen op verstandhouding en koëxistentie.

ANGOLESE
TROOST
VOOR
LISSABON
(AVD) Wie de ontwikkeling in
voormalig Portugees Afrika heeft
gevolgd weet dat de militaire
suksessen van de bevrijdingsbewegingen in Guinee-Bissau, Mozambique en Angola het Portugees leger hadden aangetast zodat onder « das Militar » een
geest van oorlogsmoeheid en revolte ging ontstaan. Door die
nieuwe bewogenheid moest het
autoritaire bewind van Gaetano
uiteindelijk wijken voor een demokraiische regeringsvorm. De
demokraten die te Lissabon de
teugels
hebben
overgenomen
hebben intussen al een deel van
de Portugese schuld aan de Afrikanen terugbetaald : in minder
dan één jaar hebben ze een eind
gemaakt aan de koloniale oorlog,
ze hebben drie nieuwe Afrikaanse
staten gekreëerd en een dekolonizatieproces op gang gebracht
dat bepaald voorbeeldelijk mag
heten : de bevrijdingsbewegingen zullen immers niet alleen politiek maar ook ekonomisch volledig soeverein kunnen optreden.
Na het akkoord van Penina (Portugal !) waardoor nu ook de vrede
in Angola is hersteld zullen de
Angolese
bevrijdingsbewegingen
kunnen uitblazen. Jarenlang hebben zè op twee fronten gevochten ; nu eens tegen het Portugese
leger dan weer onder elkaar. Er
is geen twijfel aan dat die bewegingen door vreemde mogendheden werden gemanipuleerd. Er
zijn altijd wel gegadigden te vinden die via materiele en financiële hulpverlening een wissel proberen te trekken op de toekomst
van een land als Angola dat barst
van grondstoffen en dat terwille
van die rijkdom wel eens met
Brazilië wordt vergeleken. Naar
loffelijke gewoonte hebben de internationale opiniemakers de konkurrentiële
bevrijdmgsbewegingen een ideologisch etiket opgeplakt dat niet altijd kontroleerbaar
is : het PNLA (gesteund door
Zaire) werd hierbij als westersgezind omschreven terwijl de
MPLA (gefinancieerd door Brazzaville) bij Moskou zou aanleunen
en de UNITA kontakten zou hebben met financiële kringen in Lissabon.
Bij zoveel interne tegenstellingen
valt onmiddellijk op dat Lissabon
niet toegegeven heeft aan de
verdeel-en-heers-motieven die In
gelijkaardige en bekende voorbeelden al te vaak ongunstig hebben meegespeeld.
Integendeel
nog vóór hun vertrek hebben de
Portugezen de multikolore verzetsgroepen a.h.w. met hun neus
op een gemeenschappelijk programma geduwd : een overgangsregeling waarin de leiders van de
drie verzetsorganisaties elk op
hun beurt de raad zullen voorzitten, verkiezingen vóór en na de
definitieve onafhankelijkheid van
11 november e.k., gelijke getalsmatige vertegenwoordiging van
de voormalige guerilleros in het
nationaal leger en (minder belangrijke) regeringsfunkties voor
de blanke bevolking (een half
miljoen).
Niemand kan weliswaar voorspellen of de « programmatische »
eensgezindheid van vandaag ook
zal bestand blijken tegen de gevaarlijke toestand, die na het ingaan van de officiële onafhankelijkheid kan ontstaan. De vraag is
maar of die eensgezindheid de
onafhankelijkheid zal overleven...
Dat de rust van vandaag in Angola is hersteld is beslist een sukses voor het nieuw Portugees
regiem. De regering van Lissabon
kan dit Angolese opkikkertje best
gebruiken op het ogenblik dat
dreigende wolken zich samenpakken boven de interne politieke
opstelling van het land.
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ONVOLTOOIDE SYMFONIE
OF
KAKOFONIE ?

D

Herman Todts heeft een nieuw
deel laten verschijnen van de
kroniek der Vlaamse Beweging
die hij onder de titel « Hoop en
wanhoop der Vlaamsgezinden »
sedert de tweede wereloorlog
zorgvuldig bijhoudt. Dit deel
sluit aan bij het vorige en behandelt de periode 1971-1974.
Het is dus wel erg aktueel en de
behandelde periode is kort,
slechts vier jaar. De metode
toegepast door de auteur heeft
zoals iedere metode voor- en
nadelen. Hij volgt de gebeurtenissen op de voet, met uittreksels uit dagbladartikelen, moties, enz... Al poogt hij zo objektief mogelijk te zijn, toch is het
onvermijdelijk dat hij een persoonlijk standpunt heeft en de
gebeurtenissen ziet en interpreteert van uit dit standpunt. Dit
is geen verwijt, maar een nuchtere vaststelling. De heer Todts
behoort tot de CVP en maakt
deel uit van het kabinet van
minister Van de Kerckhove. Het
initiatief dat hij destijds genomen heeft en dat hij volhoudt
is nuttig, omdat de eigenlijke
geschiedschrijving de gebeurtenissen niet op de voet volgt. Een
ietwat uitvoerige geschiedenis
van de naoorlogse periode werd
nog niet geschreven. Welnu de
auteur verzamelt in zijn overzicht heel wat materiaal dat achteraf slechts ten koste van tijdrovende opsporingen te verzamelen zou zijn. Zorgvuldig houdt
hij persknipsels, moties en alle
bruikbaar materiaal bij voor zijn
kroniek.
Vermits dit deel, zoals gezegd
slechts vier jaar beslaat, is het
overzicht zeer uitvoerig geworden : een gans boek gewijd aan
een zo korte periode. Het nadeel is dat de grote lijn van de
ontwikkeling dreigt verloren te
gaan en de samenhang uit het
oog verloren wordt met wat zich
vóór 1971 afgespeeld heeft. Wat
aldus niet voldoende in het licht
gesteld wordt zijn de gevolgen
van de ongelukkige grondwetsherziening. Deze was niet alleen
ontoereikend, gebrekkig en in
4 de grond een mislukking wat de
hervorming van de staat betreft,
doch het ergste is wellicht dat
de Vlamingen voorbarig al hun
troeven uit handen gegeven heben zich grendels hebben laten
opdringen, grendels waarmee
men nu gekonfronteerd wordt
wanneer het er op aankomt de
beginselen die nochtans in de
Grondwet ingeschreven staan
ook uit te voeren. Voor iedere
stap voorwaarts wil men de Vlamingen opnieuw en telkens op-
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nieuw doen betalen. De onderhandelingspositie der Vlamingen is door de ongelukkige
grondwetsherziening definitief
ondermijnd en verzwakt.
Wat tot nu toe tot stand kwam
kunnen wij onmogelijk — en
daarin verschillen wij blijkbaar
grondig van mening met de
auteur — beschouwen als een
" onvoltooide symfonie » (titel
van het boek), wij zouden het
eerder een kakofonie willen
noemen. Gewestelijke Ekonomische Raden met uitsluitend adviserende bevoegdheid, waarvan men het bestaan haast vergeten is ; Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen (GOMS)
die niet van de grond komen ;
Kultuurraden zonder eigen uitvoerende macht en met een omstreden bevoegdheid ; een statuut voor de Brusselse Agglomeratie dat, zoals de auteur
volmondig toegeeft, voor de Vlamingen op een volslagen mislukking uitgelopen is ; federaties van gemeenten rond Brussel die geenszins geven wat
men er van verwacht had en
met haast onbestaande bevoegdheden ; een voorlopige gewestvorming die niets om het
lijf heeft maar niettemin zeer
gevaarlijk is als « prefiguratie »
van de definitieve gewestvorming.
Kultuurraden samengesteld uit
volksvertegenwoordigers en senatoren ; gewestraden uit senatoren alleen samengesteld. Dit
alles maakt een mikmak, zo gebrekkig, zo verward en ondoeltreffend dat het o.i. helemaal
niet vatbaar is voor «voltooiing».
Dit is niet de fundamentele hervorming van de Staat. Zelfs de
CVP, die er in grote mate verantwoordelijk voor is, acht een
nieuwe
grondwetsherziening
noodzakelijk.'Er is beslist geen
reden tot tevredenheid over hetgeen wij geknoei moeten noemen.
Indien wij op alle onderdelen
van dit boek zouden willen ingaan om telkens wanneer wij
het nodig achten voorbehoud te
maken of korrekties aan te brengen, omdat wij het anders zien,
zou ons dit al te ver voeren. Dit
is niet doenbaar. Toch wens ik
in verband met Steenokkerzeel
enkele opmerkingen te maken.
Het was politiek gezien een belangrijk nieuw feit dat een regeringsvorming met de federalistische partijen voor het eerst
ernstig onder ogen genomen
werd. Belangrijk was ook dat er
onderhandeld werd « van gemeenschap tot gemeenschap ».

Maar het is m.i. niet wenselijk
over de strategie en de taktiek
tijdens deze onderhandelingen
nu reeds alles te zeggen wat
er over te zeggen is. Men poogt
misbruik te maken van deze onderhandelingen tegen de Volksunie, wat niet fair is. Het moet
duidelijk gezegd dat een gefundeerd oordeel over deze onderhandelingen onmogelijk is omdat zij afgebroken zijn, omdat er
geen globaal akkoord bereikt
werd. Een aantal punten is nooit
ter bespreking gekomen, omdat
wij door een voorafgaand protokol verplicht waren eerst over
de gewestvorming te onderhandelen. Welnu zelfs de onderhandelingen over de gewestvorming zijn niet ten einde gevoerd. Er was een formele afspraak dat niets verworven was,
dat niemand zich definitief engageerde op een onderdeel zolang er geen globaal akkoord
was.
V o o r a l e e r wij uiteengingen
heeft eerste minister Tindemans hieraan herinnerd en verklaard : vermits er geen akkoord tot stand gekomen is
is er niets gebeurd. De insinuaties aan het adres van de Volksunie over « toegevingen » zijn
op zijn minst misplaatst. De
Volksunie heeft zich niet eens
moeten uitspreken vermits geen
akkoord bereikt werd en alleen
een globaal akkoord kon rechtvaardig beoordeeld worden. Het
zou aanvaard of verworpen geweest zijn, niemand kan het
zeggen.
Ten slotte kan men maar één
zaak met zekerheid zeggen : dat
de CVP en de PVV gezwicht zijn
voor de eisen van Perin en het
RW en dat de voorlopige gewestvorming een zeer slechte
zaak is voor de Vlamingen.
Met de huidige regering Tindemans is de positie van de
« vlaamsgezinden » er beslist
niet op verbeterd, en een vooruitzicht om tijdens deze regering de symfonie te voltooien
of een einde te maken aan de
kakofonie is er niet. Niet veel
hoop dus I
Dit is dan weer, kan men zeggen, de visie van de VU. Wat
bewijst dat het moeilijk is
eigentijdse
geschiedenis
te
schrijven, omdat men nu eenmaal « medespeler » is.
Voor al wie politiek geïnteresseerd is alleszins een lezenswaardig boek. Uitgegeven door
het Davidsfonds.
F. Van der Eist
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HIER HEBT U ZE DAN... DE

BOEM-SOLDEN
van SUCCES KLEDING MEYERS!
HERENAFDELING

HERENAFDELING

ALLE WINTER
OVERJASSEN

KOSTUUMS
2000 stuks in alle
denkbare maten

ook extra grote maten
2995 f r » 3250 f «3995 f
NU

2500 f «2750 f «3250 f
en 3995 f

1.500-1.750
en 1.995 F

NU

HERENAFDELING

BLASERS
SPORTVESTONS
overgrote keus
1995 f «2495 i
en 2995 f
NU

HERENAFDELING

BROEKEN
massa keus
luxe broeken
595 f - 695 f

NU

1.995 F
en 2. 250 F

1.500 F

DAMESAFDELING

DAMESAFDELING

DAMESAFDELING

DAMESAFDELING

MANTELS

LUXE REGENMANTELS

REGEN MANTELS

KLEEDJES
ROKKEN
BLOEZEN

JAGERSLODEN

NU 1.850 F

volle rekken uit
te kiezen tegen

1.000- 1.500
2.000
2.500 F

VOOR

MEISJES:

- mantels
- lodens
- duffelcoats
enz.
tegen
HALVE
PRIJS

,

Enkele kleine maten
van 36 tot 44
en grote maten
van 50 tot 54

Luxe-merken
volle rekken
uit te kiezen

2150 f - 2995 f

500 F

Honderden stuks
tegen de gekste

NU

NU TEGEN

weggeefprijzen

1.250 F

1.500 F

VANAF

VOOR

JONGENS

VOOR

500 F

MEISJES

- broeken
- moderne snit
stevig

regenmantels
prachtige kleuren
in een
moderne coupe

nu tegen echte
SOLDEN
PRIJZEN

nu tegen
HALVE
PRIJS

NU NAAR
NIEL RIJDEN
BETEKENT
VEEL GELD
SPAREN
DIT ZIJN
SLECHTS
ENKELE
VOORBEELDEN

SUCCES KLEDING MEYERS
DE GROTE MODESPECIALIST I N VLAANDEREN

A. DE LANGLESTRAAT 2-14
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OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR
ZATERD VAN 9 TOT 18 UUR
• ZON-, MAAN-. EN FEESTDAGEN GESLOTEN.
• JAARLIJKS VERLOF 1975
GESLOTEN VAN 21 JULI TOT 12 AUGUSTUS
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Dagbladen krijgen 300 miljoen sfaaissieun,
opinie-weekbladen moeten zichzelf mam redden!
Vorige zaterdag, op de perslunch ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van « Wij », protesteerde onze hoofdredakteur — in aanwezigheid van vertegenwoordigers uit de ganse Vlaamse perswereld —
tegen de willekeurige en onrechtvaardige wijze waarop de regering
300 miljoen gemeenschapsgeld wil verdelen over de kranten. Hij sprak
van diskriminatie o.m. van de Vlaams-nationale opinie, en herhaalde
deze beschuldiging aan het adres van de regering tijdens een TV-interview woensdagavond. Hij staat met deze bewering trouwens niet alleen. Enkele weken geleden reeds sprak de in persmiddens invloedrijke prof. Breyne (A. Vanhaverbeke) in « De Nieuwe Gids » — zeker geen
oppositie-spreekbuis ! — zonder meer van « willekeurige diskriminatie ». Enkele dagen nadat deze toch wel zware beschuldiging uit een
onverdachte pen vloeide, was er de alarmkreet van de gezaghebbende
direkteur van het Internationaal Persinstituut, E. Meyer. Volgens hem
is de pers gewikkeld in een gevecht om haar bestaan en wordt de persvrijheid zienderogen afgetakeld. Dit gebeurt door allerlei tergende
maatregelen in diktatoriale regimes, maar onrechtstreeks ook onder
druk van ekonomische omstandigheden waardoor de opiniewaaier verschaalt. Welnu, wij beweren dat ook een regering die staatssteun willekeurig en diskriminerend verdeelt over de opiniebladen op haar beurt
de échte persvrijheid aantast I
In het regeringsontwerp van koninklijk besluit (tot uitvoering van
de wet van 27 december 1974 op
het behoud van de verscheidenheid in de opiniedagbladpers »)
staan de voorwaarden vermeld
om te kunnen genieten van de
staatssteun. Basisvoorwaarde is
dat het dagblad reeds ten minste
250 dagen per jaar verschenen is
en daarbij een gemiddelde verkoop had van ten minste 7 500
eksemplaren Dit is dus ruim genoeg gesteld opdat alle dagbladen eraan zouden kunnen voldoen

de regering deze wet verantwoordt met mooie principes als
de vrijwaring van de verscheidenheid van opinies, onontbeerlijk in

Terwijl de regering dus nogal
slordig met de miljoenen gooit
naar èlle dagbladen, onthoudt zij
elke vorm van hulp aan de opinieweekbladpers. Dit is willekeur
dit is diskriminatie ! Wie zoals

25 JANUARI 1975

WIJ verdenken er de regering
echter van doelbewust de opinieweekbladen te hebben uitgesloten om de Vlaams-natlonale pers
te kunnen treffen en kritische
bladen zoals « De Nieuwe »,
' Links » e.a die veel meer opiniepers » zijn dan een aantal gesubsidieerde dagbladen De regering weet verdomd goed dat óók
die bladen het zwaar te verduren
hebben ingevolge de spektakulai
re kostenstijgingen terwijl zij
over weinig of geen reklame-inkomsten kunnen beschikken En
deze weekbladpers wordt als
iedere publikatie getroffen door
de voortdurende stijging — met
de zegen van de regering — van
posten als de post- en telefoontarieven
Dat er opzettelijke diskriminatie
mee gemoeid is toont de zgn. Mer.
cator-reklamekampanje van het
ministerie van Ekonomische Zaken aan. Aan die kampanje werden o m. 15 van de voorziene 300
miljoen voor steun aan de pers
besteed. Alle dagbladen kregen
reklame-orders, zelfs een dagblad
uit Noord-Frankrijk («Nord Eclair»)
streek nog 323 150 fr. op, en ditmaal deelden ook een aantal
weekbladen van het manna Die
verdeling gebeurde echter louter willekeurig, maar toevalllgC)
werden die weekbladen erbuiten
gehouden waarvan de opinie de
regering
niet
welgevallig
is
(« W I J », « De Nieuwe », « De
Post », « Links » ) En dit terwijl sommige publikaties die niet
tot de algemene informatiepers
gerekend worden óók van de
koek deelden : verenigingsbladen
als « De Bond » en zelfs een
veertiendaags blad als « Straal »
van de Kristelijke Mutualiteiten.

Nergens in dit ontwerp van koninklijk besluit staat omschreven
wat men bedoelt met de term
« opiniedagbladpers » die in de
titel van de wet staat. De regering heeft de gemakkelijkste weg
gekozen en beschouwt kennelijk
alle dagbladen als opiniekranten.
Ook gespecialiseerde dagbladen
als bijvoorbeeld « Echo de la
Bourse » en een loutere sportkrant als « Les Sports ». Men kan
dus rustig zeggen dat de wet
niet beantwoordt aan zijn titel.
Een gevolg van deze gemaksoplossing is dat niet enkel de bedreigde kranten nu financiële
hulp zullen krijgen, maar eveneens de dagbladen die — o.m.
omdat zij over ruime reklame-inkomsten beschikken — een welvarend bestaan leiden. Met ons
aller belastingsgeld wordt de
eigenaars van die kranten aldus
een extra-winst bezorgd. (Zie de
tabel van de verdeling der miljoenen op p. 3 in dit nummer).

een volwaardige demokratie, mag
met een deel van de opmiepers
uitsluiten Vooral niet wanneer
royaal met miljoenen gesmeten
wordt ook naar de dagbladen die
niets met de term « opmiepers »
te maken hebben en naar kranten
die echt geen hulp behoeven

Paul Martens, hoofdredakteur van
' Wij ', tijdens zijn toespraak
waarbij hij scherp van leer trok
tegen de willekeurige en onrechtvaardige wijze waarop de regering dezer dagen 300 miljoen fr.
zal verdelen onder de « opiniedagbladen ' met uitsluiting
van
de
opinie-weekbladpers.

En dat men ons niet kome zeggen
dat vooral de grote oplage de
doorslag heeft gegeven ! Is de
oplage van weekbladen als Spécial en Spektator misschien zo
overompelend ' En waarom zou
de oplage plots zo'n belang hebben bij de weekbladpers, terwijl
men er bij de dagbladpers geen
enkele rekening mee houdt ?
Kan de regering ons even vertellen welke de oplage is van het
dagblad « Le Drapeau Rouge »,
zelfs met de oplage van het
weekblad • De Rode Vaan » erbij
geteld, zoals de minister van Eko-

nomische Zaken schijnt te doen.
Zowel uit de verdeling van de
Mercator-reklame als uit die van
de resterende 285 miljoen staatssteun blijkt de willekeur waarmee de regering tewerk gaat Na
de regelrechte aanslag op de VU-

streekpers (door de onmenselijke verhoging van de posttarieven) doet dit de deur dicht
Alle Vlaamse nationalisten dienen nu front te vormen ter verdediging van onze pers Het sein
staat op rood
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2.576
NIEUWE ABONNEES

1.

Mia Ceens,

2.

Karel Rigo, C e n t

Kapelle-op-den-Bos

3 . Eugeen Franco, Oostende
4 . Joris D e p r é , T e r v u r e n
5. Lieve Jaspers, H o m b e e k
6 . Joris Labaere, K o r t r i j k
7 . N i c o l e V a n der D o n c k t , B e r t e m
8 . Roger V a n d e n b i i c k e , leper
Frans V a n Dessel, N i j l e n
10.

Koen V a n M e e n e n , Heusden

(O.-VI.)

11.

H e r m a n De K e g e l , Pollare

12.

Georgette Martens-De Kegel, Ninove

13.

Jaak Gabriels, Bree

14.

Jan C a u d r o n , A a l s t

15.

Jaklien De Caster, Ledeber^

17.

Carlos V a n C o i l l i e ,

18.

W i m Jorissen, M e c h e l e n

19.

Damien Van Haverbeke, Oostkamp

20.

Jan Roux, G e n k

M i e i Van Langendonck,

St-Kath.-Waver

St-Kwintens-Lennik

1426
1306
1133
408
396
336
318
276
276
270
264
263
252
240
216
216
210
204
192
186
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ANTWERPEN
SAMEN AAN DE SLAG !
Tijdens de arr. raad Antwerpen van 17 dz werd de dringende noodzaak
toegelicht, de ordewoorden en opdrachten In lijn gebracht, om een
bekwame en doeltreffende « Wij «-abonnementenwerving op afd. en
arr. vlak te voeren. Alle arr. leden en afd. besturen zegden hun volle
en aktieve medewerking toe. Deze < algemene mobilisatie » en inzet
Is een noodzaak, ten einde onze « eigen VU-pers » te redden. Het
ontzeggen aan ons weekblad van staats-(pers)steun beantwoorden wij
best in een massale en algemeen gevoerde abonnementen-werfaktie,
die alleen nog onze broodnodige bestaansmogelijkheid kan vrijwaren.
Waarde vrienden, lezeressen en lezers, u allen willen en dienen wij
bij deze « Wij >^redding te betrekken, en vragen u, samen met onze
kaderleden en propagandisten, een verpletterende < Wij «-abonnementenwervingsaktie te bewerkstelligen. Uw medewerking — waar we stellig op rekenen — bestaat er in ons zonder uitstel naam + adres te
laten kennen van een kandidaat < Wl] «-lezer, uit uw werk-, vriendenof familiekring, te richten aan het VU-arr. sekr. : Pastoor Deensstr. 19,
2510 Mortsel, tel. 55.39.09). Een telefoontje of een klein briefje volstaan. Onze welgemeende dank voor uw daadwerkelijke medewerking
weze reeds de uwe !
PS : Abonnementsprijs van 1 februari tot 31 december 75 : 425 fr.
Arr. sekr. : Wim CLAESSENS
ANTWERPEN (Arr.)
VVM (Arr.)
De VVM in nauwe samenwerking
met het Dosfelinstituut brengt
van bij de jaarsaanvang de werking in lijn, en wel de kursus
« Voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen ».
Op maandag 3 februari 1975 in
Trefpunt, Turnhoutsebaan 28 te
Deurne ; op 24 februari in Tijl,
Bredabaan 298. te Merksem.
Initiatieven of suggesties, gelieve u te laten kennen aan VVIMvoorz. Hugo Andries, Turnhoutsebaan 116, 2200 Borgerhout, tel.
36.59.67.
PARTIJKONGRES - HASSELT
De kant. gevolmachtigden en
afd. sekr. ontvingen de « kongresmap » met de nodige gegevens
en onderrichtingen i v.m. ons Partijkongres op zaterdag 1 en zondag 2 februari e.k. te Hasselt.
Wij rekenen op de aanwezigheid
van sterke afvaardigingen onzer
afdelingen. Regel zonder uitstel
op afdeiingsvlak de verplaatsing
en volg nog de verdere berichtgeving in dit en volgertde «Wij»uitgaven. De verdediging der
« amendementen » (arr. Antwerpen) zal te Hasselt worden waargenomen door mr Hugo Andries
(voorz. VVM, arr. Antwerpen).
ANTWERPEN (Stad)
DIENSTBETOON
Het sekretariaat is dagelijks
toegankelijk van 9 tot 16 u. 30
(zaterdag en zondag niet), 's
Maandags tot 19 u., en op deze
dag treft u steeds een volksvert.
en een prov. raadslid aan, die uw
problemen kunnen oplossen.
KOO
Mensen woonachtig Antwerpen
Stad met problemen over KOOAntwerpen
kunnen
telefonisch
een afspraak maken met dr De
Boel 33.97.90 of Frans De Laet
38.66.92.
KONTAKTBLAD
Het blad der maand februari
wordt in alle bussen van de 1ste,
2de, 3de en 4de wijk gebust.
LEDENVERGADERING
Voor de leden van Paardenmarkt, Klapdorp en omgeving
grijpt een ledenvergadering plaats
op vrijdag 28 februari in het lok.
Bierstal, Klapdorp. Een volksvert.
zal onze leden over de huidige
problemen toespreken. Onze afgevaardigde Mycke zal de vergadering voorzitten.
KONGRES
Op zaterdag 1 en zondag 2 februari : VU-kongres te Hasselt.
Stemkaarten op het sekretariaat
verkrijgbaar.
De
afdelingsbestuursleden doen de verplaatsing
met eigen wagens.
GALABAL
Zoals alle jaren en dit nu reeds
voor de zevende maal, richt de
Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeenschap haar galabal in op zaterdag
22 februari in de Handelsbeurs
te Antwerpen. Kaarten op het
sekr. van de VU, Wetstr. 12, Antwerpen verkrijgbaar. Telefoon :
36 84.65.
BEDANKING
Langs deze weg worden alle
schenkers van de mooie tombolaprijzen op het feest der gepensioneerden van 21 dec. II. van harte dank gezegd.
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BOECHOUT-VREMDE
AVVS
Afgevaardigde-verantwoordelijke
voor AVVS (Agemeen Verbond
Vlaamse Sindikaten) : Peeters A.,
Kapelleveldstr. 51, 2530 Boechout,
tel. 55.36.44 (na 18 u.).
MEERDERJARIG
Langs deze weg richt VU-afd.
Boechout een welgemeend « welkom » aan haar plaatselijke leden
en simpatizanten, en haar zusterafdelingen, tot deelname aan ons
VU-meerdejarigheids-dansfeest op
jaterdag 8 februari e.k. te 20 u.
in het « Gildenhuis », St-Bavoplein te Boechout.
Te huur gevraagd : perceel grond
met of zonder gebouwen, omstreken Leuven of Mechelen, langs
drukke verbindingsweg. Inl. « Karavancentrum », Borsbeek, Frans
Beirenslaan 278, tel. 031/21.98.15.
BORGERHOUT
KUNSTKRING « 0 6 »
Van 24 januari tot en met 4 februari heeft in de gemeentelijke
feestzaal, Turnhoutsebaan 92, een
tentoonstelling plaats van de
kunstkring « G 6 ». Deze kunstkring werd in 1963 te Mortsel
gesticht en omvat kunstenaars
van verschillende disciplines. Volgende leden kunstenaars zullen
in de huidige expositie hun werken voorstellen
Rik Wegge,
kunstschilder ; Wim Van Hove,
kunstschilder ; Art van der Linden, beeldhouwer-kunstschilder ;
Fons Op de Beek, kunstschilder ;
Armand Dumoulin, kunstschilder
en Luc Anthierens, kunstschilder.
Voor de eerste maal stelt deze kunstkring thans werken van
haar leden voor in de gemeentelijke tentoonstellingszaal van Borgerhout. Vrij toegankelijk op zaterdagen en zondagen van 10 tot
18 u. en op de andere dagen van
14 tot 18 u.
(med.)
EDEGEM
ANTl-INFLATI E-PLAN
Sen. Hector De Bruyne zal u
op donderdag 30 januari het-intussen zeer bekend geworden
anti-inflatieplan van de VU toelichten. Daar dit gesprekstema
zeer aktueel is in een tijd van
werkloosheid en ekonomische recessie verwachten we u ten stelligste om 20 u. 30 in ons gemeenschapscentrum « Drie Eiken ».
KONGRES
Het vervolg van ons suksesvol
kongres te Oostende grijpt plaats
op zaterdag 1 en zondag 2 februari in het Kultureel Centrum te
Hasselt. Vooral tot het bijwonen
van de slotzitting op zondag om
15 u. doen we een warme oproep.
Neem onmiddellijk kontakt met
ons afd. sekr. of Drie Eiken voor
onze verplaatsingsafspraak.
EKEREN
VU-KONGRES
Onze deelname aan het VU-kongres op 1 en 2 februari te Hasselt
hopen wij met een sterke afdelingsafvaardiging af te ronden.
Voor de verplaatsing op zondag
(slotzitting) spreekt u best onmiddellijk af met ons afd. sekr.,
Geestenspoor 72, tel. 41.04.41.

JANUARI
Wij rekenen vooral op onze bestuurs- en kaderleden I
ABONNEMENTEN
Wij vragen u, geachte Ekerse
« Wij »-lezer(es), een kleine hulp
in onze aan gang zijnde aktie
• Wij-Abonnementenslag ». Geef
uw blad, na het gelezen te hebben, door aan een gebuur, vriend
of familielid. Spreek hen even
aan om zelf een abonnement te
nemen, of laat ons er de naam
en het adres van kennen. Bel dit
best ten spoedigste door aan ons
sekr., Geestenspoor 72, tel. nr
41.04.41.
HEIST-OP-DEN-BERG
Na onze geslaagde amnestieaktie aan de kerken, mogen wij
uiteraard niet bij de pakken blijven zitten. Weldra verschijnt het
eerste nummer van ons ledenblad.
Reeds verschillende nieuwe leden werden gemaakt, maar ons
abonnementenaantal op « Wij »
ligt nog veel te laag.
Heel speciaal willen wij ook
een oproep doen tot alle jongeren van onze afdeling om mee
te werken aan de VUJO. Op 9 februari e.k. zullen wij 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.
Alle inlichtingen bij de gewestelijke gevolmachtigde
Danny
De Cuyper, Itegemsestwg 15 te
Hallaar (tel. 015/24.40.58).
HOBOKEN
UITSLAG T O M B O L A V L A A M S E
KULTURELE KRING JAN PEETERS
Omslag : 1590.
17527 14504 11336 11695 14662
12553 19084 10832 15052 16330
19210 11545 12510 10803 17306
18376 11300 18306 13974 16758
13802 15313 10687 17222 12203
19741 18332 15583 19194 17431
19468 13826 17679 18287 12115
17444 16824 11455 19682 15309
10630 19082 10139 13973 15791
14856 13560 19914 11524 14669
18109 17013 >0930 11276 14662
11635 17166 10289 15850 18929
15850 18929 14680 17413 14236
10074 10151 12048 11897 12221
14381 15618 11083 12200 17136
18446 16234 11627 13572 11247
15924 12410 15742 10451 13504
14831 19646 11773 14187 17086
18219 15423 14265 15143 16507
11281 18311 11126 10787 11394
13218 10593 18146 17325 17441
15638 19927.
Prijzen af te halen : 4 eerste
dagen van de week tussen 18 en
20 u. in Vlaams-Nationaal Centrum, Steynstr. 85, ten laatste 15
april 1975.
KONTICH
VU-KONGRES
Leden die wensen deel te nemen aan het VU-Kongres te Hasselt op 1 en 2 februari, nemen
kontakt met ons sekretariaat, tel.
57 09.82.
TRIENEKE STEVENS, 100 JAAR
Op zondag 9 februari wordt
Trieneke Stevens 100 jaar, een
gebeurtenis welke zich in onze
gemeente nooit voordien voordeed. Het belooft een grootse
viering te worden waar VU-Kontich zich heel graag bij aansluit.
Daarom verzoeken wij onze leden
en simpatisanten te vlaggen met
de Leeuw om aldus het feestelijk
karakter van deze uitzonderlijke
gebeurtenis te onderlijnen.
TAK-BETOGING SCHAARBEEK
Ook wij doen mee met TAK en
zijn erbij op zondag 9 februari.
Takkers en niet-Takkers nemen
tijdig kontakt met Erik en Greet,
tel. 57.46.93.
MORTSEL
ABONNEMENTENSLAG
Wie van onze lezers wil een
handje uitsteken bij de plaatselijke aktie « Abonnementenslag

25.

28.

30.
30.
31.

Heist-op-den-Berg : 8e Vlaamse Nacht der Zuiderkempen
in zaal Eden, Bergstr., ingericht door VU-Booischot-Hallaar-Heist. Orkesten en animatie : The Spoetniks, Luc
Appermont, The Music Lines, Robby, Beatrijs. Toegangsprijs : 60 fr. Aanvang : 20 u. 30.
St-Job-in-'t-Goor : Ledenvergadering in lok. «Sinjoor»,
Eikenlei 1 (Kruispunt), te 20 u. 30. Onderwerp « Fusies
van gemeenten » door Toon Claessens, burgemeester
van Schilde.
IWIerksem : VUJO-Kernvergadering. Vlaams Huls Tijl.
20 u. 30.
Edegem : Ledenvergadering in gemeenschapscentrum
• Drie Eiken », te 20 u. 30. Sen. H. De Bruyne licht ons
het VU-anti-inflatieplan toe.
Meer : Informatieavond door Dosfelinstituut over het
gewestplan voor de Noorderkempen. Inleider : volksvert.
Belmans en dhr Bloemen. Café Heidegalm, Hoogstraatsebaan, om 20 u.

FEBRUARI
1. Aartselaar : Afdelingsbal in de Gemeentelijke Feestzaal, G. Gezellestr., te 20 u. Orkest « The Scarps ».
Kaarten aan 60 fr. bij de bestuursleden.
3. Deurne : VVM + Dosfelinstituut in lok. Trefpunt, te
20 u. 30. Kursus (3) : Gemeenteraadsverkiezingen.
5. Mechelen : Arr. bestuur.
6. Geel : Arr. bestuur bij volksvert. J. Belmans.
6. St-Kat.-Waver : VUVA-SKW nodigt u uit op een filmavond : « Een bewogen liefde » (The raging moon) om
20 u. in de Praochiezaal, Elzestr. Toegang : 50 fr. Mogelijkheid tot nabespreking.
7. Kontich : Gespreksavond « Wie was Borms ? », m.m.v.
Dries Bogaert. Lok. Alcazar, te 20 u. 30. Org. : Groene
Kapel en dr Bormsdokumentatiecentrum.
Merksem : Algemene ledenvergadering. VI. Huis Tijl.
20 u. 30. Gastspreker : sen. Wim Jorissen.
Turnhout : Afdelingsbal in zaal Matthijs, Boomgaardplein (Atheneum).
8. Boechout : Meerderjarigheids-bal. Feestzaal Gildenhuis,
St-Bavoplein, te 20 u. 30. Orkest : Combo Hollywood.
Schoten : VU-bal in de Riddershoeve, 20 u. 30. Orkest
The Atkins. Inkom 70 fr.
Turnhout : Afdelingsbestuur in de Warande.
10.
Noorderwijk : Arr. raad in de Schuur, Zandkuil.
13.
Turnhout : Gespreksavond met volksvert. Nelly Maes
14.
in de Waranda om 20 u. : « Heeft de Vlaamse jeugd nog
zin voor de politiek ? ».
St-Kat.-Waver : 11e Katelijne-dansfeest. Groot VU-bal
15.
met de grote formatie van Stan Philips (10 uitvoerders).
Parochiezaal, Elzestr. Toegangsprijs : 60 fr. (Voorverkoop : 50 fr.). Reuze tombola.
Wilrijk : Afdelingsbal in zaal Gasthof, Heistr. 14, te
15.
20 u. 30. Orkest The Raindrops. Inkom 50 fr.
Hove : Dia-avond door Luk Geenen : « Een jaar In Indo20.
nesië ». Om 20 u. in Parochiecentrum St-Jozef.
21. Turnhout : 1ste kursus Dosfellnstituut « Gemeenteraadsverkiezingen ». Inleidster : volksvert. N. Maes.
Warande, om 20 u.
21. Kontich : « Ontdek de wereld », te 20 u. 15 in StJ-ozefsinstituut. « Dag Kreta » door N. Hulpiau en E. Rawoens.
Org. : Vlaamse Kring.
21. Duffel : Arr. raad Mechelen. Zaal Gildenhuis.
Antwerpen : Galabal « Vroeger en Nu » in de Handels22.
beurs (Meir). Toegangskaarten aan 250 fr. op VU-stadssekretariaat, Wetstr. 12, Antwerpen.
Kontich : VU-karnavalbal, Magdalenazaal te 20 u. 30.
22.
Orkest Pensylvania 6/5000. Inkom 70 fr.
Ramsel : Afdelingsbal.
22.
Hoboken : Werftocht wijk Kleine Heide. Verzamelen te
23.
10 u. in VI. Nat. Centrum, Steynstr. 85.
Rijkevorsel : Bestuur kant. Hoogstraten in Parochiecen26.
trum om 20 u. 30.
Antwerpen : Ledenvergadering (wijk Paardenmarkt-Klap28.
dorp). Lok. Bierstal (Klapdorp) te 20 u. 30. Bespreking
politieke toestand.
Turnhout : 2de kursus Dosfelinstituut « Gemeenteraads28.
verkiezingen ». Inleider : Joos Somers. Warande, 20 u.

'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
daen dan wel het nodige.
VUJO-NIEUWS
Alle Mortselse VUJO-ers verwachten wij op onze reeks informatieavonden die handelen over :
« De Vlaamse Beweging » die achtereenvolgens zullen plaatsgrijpen
in het Parochiecentrum St-Lodewijk, Osijlei 43. Deel 2 op 28 januari. Deel 3 op 4 februari. Telkens
om 20 u. 30.
MOL
VU-KONGRES TE HASSELT
Wij roepen alle leden op om
talrijk deel te nemen aan het VUkongres 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, Beekstr. 22, tel. 014/31.23.20.
VUJO-KERN

Er werden reeds heel wat kontakten 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 Koestal » bij Gust Peeters, Sluisstr.
178 te Mol-Sluis. Alle jongeren
worden hierop vriendelijk uitgenodigd. Bestuur en kaderleden
die adressen van belangstellende jongeren kennen worden dringend verzocht die door te geven
aan Paul Van Grieken, Varenstr.
20, 2400 Mol-Wezel, tel. 014/
31.36.30.

FEESTZALEN

HOF VAN ARACON
ARAGONSTRAAT 6, LIER
TEL. (031)80.15.68
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WIJ in D^ I^OLK^Uhl^
KASTERLEE
MEDELEVEN
Donderdag werd alhier dokter
Taelman ten grave gedragen. Hij
was amper 47 jaar. Dr Taelman
was de echtgenoot van onze derde senaatskandidate bij de jongste verkiezingen. Het afdelingsbestuur en de redaktie « Wij » betuigen de geachte familie hun
welgemeend medeleven.
IMERKSEM VUJO
Ale jongeren die zich mede
willen inzetten om onze kern verder uit te bouwen, worden verwacht op de kernvergaderingen
die elke 4e donderdag doorgaan
In Vlaams Huis Tijl, Bredabaan
298, te 20 u. 30.
KONGRES
Het afd. bestuur beveelt de
deelname aan het VU-Kongres te
Hasselt zeer warm aan. De personen die zouden willen deelnemen, worden dringend verzocht
zich zo vlug mogelijk kenbaar te
maken aan het sekr., teneinde
ons toe te laten eventueel de nodige schikkingen voor het vervoer te kunnen treffen.
ZUSTERAFDELING
Evenals vorige jaren steunen
wij onze zusterafdeling
BergKampenhout door onze deelname aan het jaarlijks bal, dat dit
jaar zal doorgaan op zaterdag 22
februari a.s. De verplaatsing geschiedt weer per autocar en we
vertrekken te 19 u. 30 stipt aan
het Vlaams Huis Tijl.
PROPAGANDA
Personen die zich zouden willen inzetten voor de propaganda
op plaatselijk vlak worden verzocht hun naam op te geven aan
het sekr., tel. 46.02.79 of zich in
verbinding te stellen met Omer
Stevens, tel. 45.25.17.
AFDELINGSBAL
Met genoegen kunnen we u
melden dat de kaarten voor ons
afdelingsbal
van
zaterdag
1
maart a.s. reeds beschikbaar zijn.
Prijzen voor onze reuze tombola
worden in dank aanvaard en kunnen worden afgegeven op hel

sekr. of in VI. Huis Tijl. Natuurlijk
worden ze ook graag aan huis afgehaald, hiertoe volstaat een eenvoudiq telefoontje aan het sekr.
DIENSTBETOON
Schepen Toon Dewachter is te
spreken op het gemeentehuis,
elke maandag tussen 14 en 17 u.
Leo Michielsen, voorz. KOO, is
te bereiken op het bureel van de
dinsdag en vrijdag tussen 14 en
17 u.
Aarzel niet om uw problemen
of moeilijkheden met onze mandatarissen te bespreken.
NIJLEN
DIENSTBETOON
3de zaterdag . raadslid Caethoven, van 10 tot 11 u.
4de zaterdag : Herman Cools,
van 10 tot 11 u. en mevr. Walraeven, KOO, van 11 tot 12 u.
5de zaterdag : raadslid Van Tendeioo Achiel, van 10 tot 11 u.
NOORDERWIJK
Sen. W. Jorissen komt op 17 februari om 19 u. 30. Adres : De
Ghellinckl. 14, Noorderwijk.
Sen. C. Van Eisen op 27 februari
om 20 u .30 in café Week-end,
Olenseweg 272, Oosterwijk en
om 21 u. in frituur Ingrid, Olenseweg 41 te Voortkapel.
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 kleursindikaten te breken en sluit aan bij het
AVVS
TAK-BETOGING
Op 9 februari neemt Ranst deel
aan de TAK-betoging te BrusselSchaarbeek. Wie meegaat geeft
zijn naam op aan het sekr., Valkenlaan 24. tel. 85.58.18.
VU-KONGRES
Wie wil meerijden naar Hasselt op zondag 2 februari, verwittigt
tijdig W. Eeckhout, tel.
85.58.18.

SCHOTEN
WEES ERBIJ I
Wie wenst mee deel te nemen aan de slotzitting van het
VU-Kongres te Hasselt op zondag 2 februari e.k., neemt onmiddellijk kontakt met ons sekr.,
mevr. Boey, tel. 46.15.54, om afspraak te maken voor de verplaatsing.
Ook zult u allen erbij wezen op
zaterdag 8 februari e.k. te 20 u.
30 in de « Riddershoeve » om
deel te nemen aan ons top-gezellig VU-afd.-dansfeest, met het orkest The Atkins. Bestel uw toegangskaarten bij dhr Marain, tel.
58.81.25, dhr Van Mol, tel. 58.52.42
of bij mevr. Boey, tel. 46.15.54.
ST-JOB-IN-'T-GOOR
DIENSTBETOON
Alle inwoners van St-Job kunnen steeds om raad bij onze mandatarissen : Frans Goris, Hogebaan 18 ; dr Hugo Hens, Brugstr.
152, tel. 63.07.89 ; Miei Pierlé
{KOO),
Campinaweg
4,
tel.
63.14.94.
FUSIES VAN GEMEENTEN
Het gaat ons op dit ogenblik
allen aan onze eigen situatie op
dit vlak zo goed mogelijk te kennen. Daarom ook nodigen wij u
vriendelijk uit tot onze « algemene ledenvergadering » op dinsdag 28 januari e.k. te 20 u. 30 in
lok. Sinjoor, Eikenlei 1 (Kruispunt). Onze vriend en gastspreker Toon Claessens, burgemeester van Schilde, zal voor ons dit
onderwerp behandelen.
TURNHOUT (Arr.)
DOSFELWERKING
In de komende maanden organiseert het Dosfelinstituut in het
arr. een kursus « Voorbereiding
op de" gemeenteraadsverkiezingen » (4 avonden) en een reeks
uiteenzettingen over de problematiek van de gewestplannen.
Verdere gegevens worden mee-

gedeeld in de Dosfelrubriek van
' Wij » en in het volgende nummer van het an', kaderblad. Ven
antwoordelijke in het arr. Turnhout is Frans Geyzen, Beekstr.
22, 2400 Mol, 014/31.23.20. Kant.
verantwoordelijken zijn : A. Laureys. Berkenlaan 1, 2410 Herentals, 014/21.18.34 ; A. Robberechts, Neerhofstr. 14, 2300 Turnhout, 014/41.48.93 ; S. Vermeulen, Tolhuis 1, 3180 Westerlo,
014/54.42.79.
WILRIJK
OPEN NIEUWJAARSBRIEF
Onze « open nieuwjaarsbrief •>
over het dichtblijven van het
nieuwe
(peperdure)
zwembad
verscheen in enkele kranten. Gevolg : de socialistische schepen
ging op zijn achterste poten staan,
riep de persjongens op zijn bureau en probeerde hen wijs te
maken dat het toeblijven van het
zwembad enkel te wijten is aan
onkans. Lezers zonder pellen op
hun ogen zullen wel begrepen
hebben dat de Wilrijkse salonsocialisten alleen maar een beheerspostje proberen af te snoepen voor één van hun slippedragers. Het bad « zou » uiteindelijk
open gaan begin februari. Als 't
waar is, hangt er uit in de Diepestraat !
UITNODIGING
Zaterdag
15 februari wordt
weer het gezellig treffen van alle Wilrijkse flaminganten. Traditiegetrouw houden de Raindrops
er de goede luim en de nodige
muzikale vaart in. De overrompeling van 1974 indachtig hebben
wij uitgekeken naar een ruimere
zaal. Dat wordt dan — in afwachting dat de polyvalente zaal of de
sporthal ! — het Gasthof, Heistr.
14 (nabij de Bist). Eerste dans
om 20 u. 30. Wij zoeken nog een
heleboel prijzen (onze tombola
moet weer een sukses worden !).
Wie wat kwijt wil, belle even met
Juul Cautreels, Vredelaan 64, tel.

BRABANT
BRABANT
DOSFELAKTIVITEITEN
31 januari : gewestplannen te
Lot, zaal Alcazar, Dworpstr. 108,
te 20 u.
10 februari
: voorbereiding
gemeenteraadsverkiezingen '76 te
Leuven.
10-13-17-20 maart : voorbereiding
gemeenteraadsverkiezingen '76 te
Vilvoorde, zaal Stedelijke Auditorium, Bergstr., te 20 u.
15 maart : Brussel en 19 gemeenten in het Kultureel Centrum van Strombeek-Bever.
28 maart : gewestplannen te
Zoutleeuw (dit onder voorbehoud).
Voor nadere inlichtingen kunt
u terecht bij de verantwoordelijke
voor Brabant
Hollaender B.,
Brusselseswg 51A, 1850 Grimbergen, tel. 02/269.27.68.
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE
VUJO NAAR SCHAARBEEK
Zondag 9 februari om 11 u., Arduinkaai Brussel (KVS) : TAK-betoging naar Schaarbeek. VUJO
doet mee onder eigen naam. We
doen een oproep aan alle VUJOleden en VU-leden uit Vlaanderen, om deel te nemen aan deze
betoging, die zeker niet mag mislukken. Meer inlichtingen bij TAKverantw. en VUJO-verantw. voor
Brussel-Halle-Vilvoorde
:
Wim
Lauwaert, J. Sermonstr. 2, 1600
St-Pieters-Leeuw, tel. 02-377.19.38.
VUJO-MOTIE
N(?g steeds stellen de Volksunie-jongeren van het arr. BrusselHalle-Vilvoorde vast dat de taalwetgeving te Schaarbeek niet
wordt nagefeefd.
Daarom hebben de Volksuniejongeren op hun vergadering van
10 januari te Brussel besloten
deel te nemen aan de betoging
van 9 februari, georganiseerd
door TAK.
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ASSE (Fed.)
FEDERATIERAAD
De federatieraad komt samen
op woensdag 12 februari om 20
u. in het gemeentehuis te Dilbeek. De verkozenen en het politiek komitee komen om 19 u.
bijeen ten huize van Maurits Panis, Moeremanslaan 86, Dilbeek.
DIEST (Kant.)
INSPRAAKAVOND FUSIES
In tegenstelling tot een vorig
bericht zal de geplande « Inspraakavond » omtrent de samenvoeging van gemeenten niet
doorgaan op zaterdag 24 januari.
Deze bijeenkomst, waarop heel
de bevolking van het kanton zal
uitgenodigd worden, werd verschoven naar vrijdag 14 februari
om 20 u. in Berkenhof te Molenstede.
JUBILEUMNUMMER « WIJ »
De oproep van de arr. prop.
verantw. omtrent het speciaal jubileumnummer van « WIJ » is in
het kant. Diest niet onopgemerkt
voorbijgegaan. Afd. Diest buste
huis aan ffuis niet minder dan
3.800 ex., terwijl afd. Molenstede
eveneens elke huisbus bedeelde
met 800 ex. De overige afdelingen deden hun duit in het zakje
met al hun leden op een aangename wijze te verrassen door hen
het genoemd nummer te zenden.
In totaal werden voor Diest 4.800
extra « Wij «-nummers verspreid.
Van de gelegenheid werd gebruik
gemaakt krachtig propaganda te
voeren in verband mte de abonnementenslag. Nu maar hopen op
resultaat...
DIEST
IJZERBEDEVAARTKOMITEE
De deelname van het gewest
Diest aan de IJzerbedevaart 1974
kende een prachtig sukses, zonder voorgaande. Het komitee terzake heeft nu beslist de kontakten met de deelnemers van vorig

27.03.18, die de prijzen zo nodig
zelf komt ophalen. Bedankt op
voorhand !
VLAAMS ZIEKENFONDS
Op de hiernavolgende plaatsen
in ons arr. kunt u terecht bij een
onafhankelijk Vlaams ziekenfonds:
BORNEM : Kraanweg 21, elke dag
aan huis.
WILLEBROEK
: Dendermondsestwg 72, elke vrijdag, 18 tot 20 u.
HOMBEEK : Bankstr. 145, elke
1ste maandag, 19 tot 19 u. 30.
MECHELEN : Bleekstr. 6, maandag, dinsdag en donderdag van
14 tot 16 u., woensdag van 16
tot 19 u.
ST-KAT.-WAVER-Centrum : Markt
5, elke 1ste maandag, 20 tot 20
u 30.
ST-KAT.-WAVER-Elzestr. : Clemenceaustr. 59, elke 1ste maandag,
21 tot 21 u. 30.
DUFFEL : Glldenhuis, Stationsstr.,
elke 2de maandag, 19 tot 19 u. 30.
0-L-Vr-WAVER : café De Vlashoeve, Bosstr., elke 2de maandag,
20 tot 20 u. 30.
LIER : Antwerpstr. 147, elke dag
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.,
woensdag tot 19 u.
NIJLEN : Kerkstr. 6, maandag van
14 tot 17 u., donderdag van 19
tot 21 u.
ITEGEM : Kleine Hooiweg 4, elke
3de maandag, 19 tot 19 u. 30.
HEIST-OP-DEN-BERG : café . Bij
Amelie », Lostr. 87, elke 3de
maandag van 20 tot 20 u. 30.
Door aan te sluiten bij een
Vlaams ziekenfods komt uw bijdrage ten goede aan een Vlaamse
sociale organisatie. Zoniet steunt
u organisaties die de Vlaamse
opgang remmen.
Meer inlichtingen kun je altijd
krijgen bij de arr. verantw. Emiel
Vanlangendonck,
Clemenceaustr.
59, St-Kat.-Waver, tel. 015/21.66.12
of bij de bestuursleden van je
VU-afdeling.

iLcni
jaar te onderhouden. Zij worden
dan ook uitgenodigd voor een gezellig samenzijn in lok. Welkom
aan het station te Diest op vrijdag 7 februari. Iedereen ontvangt
persoonlijk een uitnodiging. Aangezien onder die mensen, verschillende lezers van « Wij » aanwezig zijn, willen wij hen via dit
blad vragen de genoemde datum
vanaf nu reeds voor te behouden.
JUBILEUMNUMMER
Het speciaal « Wij »-Juibleumnummer zal te Diest op meer dan
3.000 ex. worden verspreid. Dat
is goed nieuws ! Proficiat aan
het afd. bestuur van Diest.

JANUARI
25. Peutie : Dansfeest om 21 u. in zaal Monty met Jef Burm
en het orkest van Freddy Sunder.
31. Zoutleeuw (Kant.) : TAK-avond.
31. Duisburg : Gespreksavond over het « Gewestplan ».
Federatieschepen Marcel De Broyer spreekt er o.m.
over het • Grondbeleid in Duisburg ».
FEBRUARI

1.
3.
4.
8.
8.

HALLE (Fed.)
RAAD DER AFDELINGEN
U wordt vriendelijk uitgenodigd
aanwezig te zijn op de Raad der
Afdelingen die plaats heeft op
dinsdag 4 februari e.k. om 20 u.
in het lok. « Glldenhuis », Kerkstr. 23, Dworp.
Agenda : Politieke toestand
nationaal (door sen. B. Maes) en
federatie (ruimtelijke ordening,
leefmilieu, huisvuil en brandweer) ; hoogvergaderingen (Hearings) over gewestplan ; financiële toestand ; feestkalender ; leden en abonnementen ; aanduiding federatiesekretaris (kandidaturen tot op vergadering) ; verkiezing vernieuwing politiek komitee.
De kandidaturen voor het politiek komitee dienen ten laatste
op 4-2-75 schriftelijk gesteld te
worden bij de federatie gevolmachtigde Remain Bogaerts, Benkenlaan 68, 1512 Dworp.
JETTE
DIENSTBETOON
Aggl. en gemeenteraadslid Jan
De Berlangeer is elke zaterdag
van 10 tot 12 u. te bereiken in
het dienstbetoonkantoor, Jetsestwg 548.

8.

14.
17.
21.
22.
22.
22.
22.
31.

Leuven : Arr. Leuven neemt deel aan het VU-kongres
te Hasselt.
Attenrode : Kant. bal Glabbeek In zaal « 't Hageland »
met optreden van The Bright Stars. 20 u. 30.
Keerbergen : Kant. bal in zaal Berk en Brem.
Leuven : Arr. bestuur.
Dilbeek : Ledenvergadering- om 20 u. in de parochiale
zaal, Roelandsveld.
Veltem : Kursus « Gemeenteraadsverkiezingen ».
Heverlee : Lustrumbal in zaal Den Dooleeg te Egenhoven met « The Brothers Five ».
Beersel-Drogenbos-Linkebeek : 4de Afdelingsbal om 20
u. 30 in « Feestzaal », Hoogstr. te Beerzel met zangeres
Marleen en de PJF Wallis groep. Volksvert. V. Anciaux
zal er de afdelingsvlag overhandigen.
Zoutleeuw : Kant. werkgroep.
Leuven : Arr. bestuur.
Interkantonale raden vergaderen .
Tremelo-Baal : Afdelingsbal in de parochiezaal Pater Damiaan in Ninde-Tremelo.
St-Kat.-Lombeek : Haantjeskermis in zaal Uilenspiegel,
Kerkstr. 24. Begin 18 u. Eveneens op 23 (begin 21 u.) en
24 (begin 18 u.).
Leuven : Kursus « Gemeenteraadsverkiezingen ».
Meise : 3de Afdelingsbal in de Sporthal om 21 u. met
het orkest « Sound One ».
Zoutleeuw : TAK-avond.

LEUVEN
VVVG
Via een mededeling van het
gewestelijk
VVVG-bestuur
Leuven vernemen wij dat de Vlaamse
gepensioneerden uit dit gewest
een uitstap naar Diest zullen ondernemen op de eerste zondag
van maart. Na een bezoek aan
Berkenhof te Molenstede, waar
men gelegenheid tot eten heeft
zal het oude Diest worden bezocht o.l.v. een deskundige gids
nl. Frans Dijck. Het wordt beslist

een fijne dag, die bovendien zal
opgeluisterd worden door een
ontvangst in Diest zelf. Bij deze
gelegenheid zal de winnaar van
het VVVG-vragenspel te Heverlee,
dhr Maes, samen met zijn echtgenote, in de bloemetjes worden
gezet. Meer inlichtingen omtrent
deze uitstap via André Van Hoof.
Een afdeling van de VVVG zal
te Haacht worden gesticht de
eerste zondag na Pasen. Hierover
volgt meer nieuws in de volgende
uitgaven van dit weekblad.

WIJ II

WIJ 111 D€ WDLK9UI1K

SOCIAAL DIENSTBETOON
N I J L E N 3e zaterdag van de maand : van
l O u tot 11 u, Lokaal Ziekenfonds Tak Lier,
Kerkplein
LIER I e en 4e zaterdag van de maand :
Eeuwfeestlaan 1 6 3 .
Steeds op afspraak : 0 3 1 / 8 0 . 1 1 . 5 2 .

ANTWERPEN
Volksvert. A. DE BEUL
ANTWERPEN :
VU-sekretariaat,
Stad-Antwerpen, Wetsfr.
12, tel. 36.84.65
Elke
maandag van 16 t o t 19 u.
K O N T I C H : « Alcazar », Mechelsestwg 2 2 ,
tel. 5 7 . 1 3 . 5 2 .
1ste en 3de donderdag van 19 t o t 2 0 u.
BOOM : Onthaal-centrum « Nele », A n t werpsestr. 3 7 8 , t e l . 8 8 . 0 5 . 0 3 .
1ste en 3de donderdag van 2 0 t o t 21 u.

Volksvert. R. MATTHEYSSENS
BROECHEM : lok. , Frankenheem », Dorpsplein.
1ste en 3de maandag van 1 9 u . 3 0 t o t 2 0 u . 3 0 .
BOR5BEEK : Café « Parking », hoek W e m
gerstraat en Karel Soetelaan.
1ste maandag van 1 8 u 3 0 t o t 1 9 u 3 0 .
Café « Riviera » - Jos Reusenslei, 1 7 .
3de maandag van 1 8 u 3 0 t o t 1 9 u 3 0 .
BRECHT : ten huize van dhr A l o i s Van H o o f ,
Lessiusstr. 3 7 , t e l . 1 3 . 8 1 . 9 5 .
2de woensdag van 2 0 t o t 21 u.
W E S T M A L L E : ten huize van dhr Frans Dams,
Hallebaan 4 0 , t e l . 1 2 . 0 4 . 5 2 .
2de woensdag van 19 t o t 2 0 u.

Sen. H. DE BRUYNE
WIJNEGEM : « Vleminckhof

(tel. 53.89.26).

», M a r k t p l e i n 8

1ste en 3de maandag van 19 tof 2 0 u.
BURCHT : ten huize van dhr Edw. Lemmens,
K. A l b e r t s t r . 6 2 , t e l . 5 2 . 7 7 . 4 5 .
Elke 3de dinsdag van 2 0 t o t 21 u.

Volksvert. H. GOEMANS
BERCHEM : ten huize van dr. Goemans,
Grote steenweg 8 6 , t e l . 3 9 . 0 2 . 3 0 .
Elke maandag van 14 tof 16 u.
KAPELLEN : ten huize van dhr. M . Op de
Beeck, W i l g e n s t r . 4 , t e l . : 6 4 . 5 5 . 9 3 .
2e en 4de donderdag van 2 0 tof 2 1 u.
BRASSCHAAT : 3de donderdag van 21 t o t
22u.
Afwisselende lokalen (zie berichtgeving onder afdel. Brasschaat).
K A L M T H O U T : ten huize van dhr Jef Bosmans. Korte Heuvelstr. 3 5 , f e l . 6 6 . 7 4 . 5 9 .
2de en 4de donderdag van 21 t o t 2 2 u
SCHOTEN : café . T i j l », Verbertstraaf.
1ste en 3de donderdag van 2 0 t o f 21 u.

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

Eerste dinsdag van de maand
V O R S T - K E M P E N van 1 9 u 3 0 t o t 2 0 u : De 4
wegen. Klein V o r s t .
VEERLE van 2 0 u l 5 t o t 2 0 u 4 5 : De W i j n gaard, D o r p .
R A M S E L van 21 u tof 2 1 u 3 0 : De Pereboom,
Vosdonken.
H U L S H O U T van 2 1 u 4 5 t o f 2 2 u l 5 : Duivenlokaal, Grote steenweg 1 3 5 .
Tweede dinsdag van de maand
KASTERLEE van 1 9 u 3 0 tof 2 0 u : Breugelhof,
Geelsebaan.
W E C H E L D E R Z A N D E van 2 0 u l 5 t o t 2 0 u 4 5 :
De Keyzer, Dorp.
HERENTALS van 21 u tof 2 1 u 3 0 : Kempenland, 5fatieplein.
H E R E N T H O U T van 2 1 u 4 5 t o t 2 2 u l 5 : De
nieuwe K r o o n , M a r k t .
Derde dinsdag van de maand
MEER van 1 9 u 3 0 tof 2 0 u : Heidegalm, Hoogstraafsebaan.
RUKEVORSEL
van 2 0 u l 5
: Parochiecent r u m , Dorp.
BEERSE van 21 u t o t 2 1 u 3 0 : ' t W i t t e Paard,
Vredesfraat.
O U D T U R N H O U T van 2 1 u 4 5 tof 2 2 u l 5 :
Brouwershuis, Dorp.
Vierde dinsdag van de maand
WESTERLO van 1 9 i j 3 0 tof 2 0 u : Volkslusf,
Tongerlo-Dorp.
A R E N D O N K van 2 0 u l 5 t o t 2 0 u 4 5 i <t V r i j heid », V r i j h e i d 9 2 .
M O L van 21 u tof 2 1 u 3 0 : De V a l k , Hoek
Corbiestraat Rondplein.
M E E R H O U T van 2 1 u 4 5 t o f 2 2 u l 5 : « W e versberg », Weversberg 4 1 .

Senator E. BOUWENS
Eerste maandag van de maand
GROBBENDONK van 2 1 u tof
Van Hauwe, K e r k p l e i n .

21u30

:

Bij

Vierde maandag van de maand
VOSSELAAR van 1 9 u 3 0 t o t 2 0 u : De Z w a a n ,
Kerkplein.
GEEL van 21 u t o t 2 1 u 3 0 : Hotel Sportwarande. M a r k t .
H E I S T O / D BERG I e maandag van de maand:
van 1 9 u 3 0 tof 2 0 u 3 0 , Jos Hermans, Bierorf5fraat.
BOOSCHOT 2e maandag van de maand :
van
19u30
tot
20u30,
René
Heremans,
Goosfeenweg.
I T E G E M 2e maandag van de maand : van
21 u t o f 2 1 u 3 0 , Lokaal M i m o s a , Bevelsfwg.

BRABANT
Volksvert. VIC ANCIAUX
ALSEMBERG : iedere I e dinsdag van de
maand, van 2 0 t o t 21 u, in Café De H o o r n ,
Pasfoor Bosstr. 16 (met prov. raadslid W .
De Saeger).
VLEZENBEEK : 3e woensdag van de maand,
van 2 0 u 3 0 t o t 21 u, in De Vrede.
O V E R U S E : 4e maandag van de maand, om
20u,
op
hef
gemeentehuis,
Taymasstraat,
met fed. schepene M . De Broyer.
M A C H E L E N : 3e maandag van de maand,
van 21 tof 2 2 u , bij De Coster, Van Obberghenstraaf 12.
PEUTIE : 3e maandag van de maand, van 19
tof 2 0 u , bij Couvreur, Hartenstraaf 4 3 .
V I L V O O R D E : 3e maandag van de maand,
van 2 0 t o t 21 u, in De Gouden V o o r n .
STEENOKKERZEEL-PERK : 2e en 4e dinsdag van de maand, van 21 t o t 2 2 u . Van
Frachenlaan 4 0 (met prov. raadslid T. Pauwels) .
W E Z E M B E E K : 2e dinsdag van de maand,
van 2 0 tof 2 0 u 3 0 , b i j M a t h i l d a , naast gemeentehuis (met fed. raadslid B. Ceuppens).
BEERSEL : I e dinsdag van de maand, van
2 0 tof 2 1 u , in T e i r l i n c k p l . (met f e d . schepene F. A d a n g ) .
ASSE : De 3e dinsdag (van de pare maanden) in het V I . Soc. Centrum, van 2 0 t o t
21 u. Prieelstraat 2.
H E K E L G E M : de 3e dinsdag (van de pare
maanden) in Café Lindenhove, van 19 t o t
2 0 u , met fed. raadslid De Schnjver.
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal
Dienstbetoon, Merchtemsesfeenweg 2 8 , elke
vierde dinsdag van 1 8 u t o t 19u.

Volksvert. Paul PEETERS
EPPEGEM : I e maandag, van 2 0 u 3 0 t o t
21 u, ten huize van Jan Loos, Drieslaan 1 6 3 .
M U I Z E N : I e maandag, van 21 tof 2 2 u , b i j
Alex Benoif.
V I L V O O R D E : I e maandag, van 1 9 u 3 0 t o t
2 0 u , bij Erik Clerckx, Heldenplein 2 2
KAPELLEN o / d BOS : elke dinsdag, van
1 8 u 3 0 t o t 2 0 u , elke zaterdag van 11 tof
12u, ten huize van P. Peefers, Mechelsesteenweg 6 2 .
LONDERZEEL : 2e maandag, van 1 8 u 3 0 t o t
2 0 u , in St. Jozef.
M E R C H T E M : 3e maandag, van 2 0 tof 21 u
bij Guy Smet.
W O L V E R T E M : 2e maandag, van 1 9 u 3 0 tot
2 0 u , jn St. M a r t i n u s .
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal
Dienstbetoon, Merchtemsesfeenweg 2 8 , elke
tweede dinsdag van 18u t o t 1 9 u .

WIJ 11

Volksvert. Dr. J. VALKENIERS
SCHEPDAAL : voor Schepdaal, Sint-MartensLennik, Ifferbeek, Wambeek en Sinf-MartensBodegem. Gemeentehuis te Schepdaal ( T e l . :
5 8 2 . 1 2 . 2 8 ) . Elke maandag van 1 9 u tof 2 0 u .
Elke donderdag van l l u t o f 1 2 u .
TOLLEMBEEK : voor Tollembeek, Galmaarden en Vollezele, Bever en Sint-Pieters-Kapelle. Café « Commando », Plaats te T o l lembeek. Elke 4e dinsdag van de openbare
maanden van 1 9 u 3 0 t o t 2 0 u .
H E R F E L I N G E N : voor Herfelingen, H e i k r u i s ,
Leerbeek, Kester en H e m e . Bij Weverbergh
Roger (lokaal van de Vlaamse Z i e k e n k a s ) ,
Honingeveld 7 te Leerbeek ( 5 3 2 . 4 5 . 0 5 ) .
Elke 4e dinsdag van de onpare maanden van
20u tot 20u30.
LIEOEKERKE : voor Liedekerke en Teralfene.
In het a Sociaal Centrum ». Elke 2e dinsdag
van de maand van 1 9 u 3 0 t o t 2 0 u .
ROOSDAAL : voor Roosdaal en Borchtlombeek. Café « Bij Monsken », K e r k p l e i n ,
Roosdaal-Pamel. Elke 2e dinsdag van de
maand van 2 0 u tof 2 0 u 3 0 .
S I N T - K A T H E R I N A - L O M B E E K : voor Ternat
en Sint-Katherina-Lombeek. (afwisselend met
Senator M a e s ) . Café n Uilenspiegel », Kerkstraat te Sint-Katherina-Lombeek, 5 8 2 . 1 3 . 4 5 .
Op donderdag 1 4 - 1 1 - 7 4 en donderdag 9 - 1 - 7 5 ,
nadien op de 2e dinsdag van de onpare maanden van 19u t o t 1 9 u 3 0 .
S I N T - K W I N T E N S - L E N N I K : (afwisselend met
Senator M a e s ) . Café « Verzekering tegen de
dorst », Kerkplein te Eizeringen. Elke 4e
dinsdag van de onpare maanden van 1 9 u t o t
19u30.
ASSE : In het « Sociaal Centrum », Prieelstraat. Elke 3e dinsdag van de maand, om
1 9 u 3 0 , met federatieschepen Jules Van Dooren ( 4 5 2 . 6 6 . 0 2 ) .
W E M M E L : In Vlaams Centrum voor Sociaal
Dienstbetoon, Merchtemsesfeenweg 2 8 , elke
eerste dinsdag van 18u t o t 1 9 u .

Volksvertegenwoordiger

W. KUIJPERS

Swertmolenstr. 2 3 , Herent. T. 0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 4 2 .
Op afspraak.
K a n t o n AARSCHOT
AARSCHOT : b i j gemeenteraadslid A . Macken, Duivenstr. 1 9 1 , f e l . 0 1 6 / 5 6 . 8 5 . 8 7 .
BEGIJNENDIJK
bi) gemeenteraadslid
R.
Buelens, Raamstr. 2 6 , t e l . 0 1 6 / 5 6 . 8 3 0 0
L A N G D O R P : bij A . De Samblanx, Franse
Liniesfr. 3, t e l . 0 1 6 / 5 6 . 8 4 . 3 7 .
K a n t o n D l EST
B E K K E V O O R T : bij R. Costermans, Oude
Tiensebaan 4 7 , t e l . 0 1 6 / 6 3 . 4 7 . 1 8 .
DIEST : b i j gemeenteraadslid R. Rijnders,
Bloemenlaan 3 5 .

Senator W. JORISSEN
Derde maandag van de maand
VORSELAAR van 1 7 u 4 5 t o f 1 8 u l 5 : Bierhuis,
Kerkstraat.
HERENTALS van 1 8 u l 5 t o t 1 8 u 4 5 : De
Zalm, Grote M a r k t .
N O O R D E R W I J K van 1 9 u tot 1 8 u 4 5 : b i j
Merfens, de Ghellincklaan 1 4 .
I e maandag :
M A R I E K E R K E : Gasfhof De Hert, van 18
tof 1 9 u .
B O R N E M : De Eenhoorn, Stationstraat, van
19 tof 2 0 u .
W I L L E B R O E K : Vinksfraaf 2 3 , van 2 0 t o t
21u.
TISSELT : W e s t d i j k 3 7 , van 21 tof 2 2 u .
2e maandag ;
BOOISCHOT :
Wesfmeerbeeksfeenweg
25,
van 18 tof 1 9 u .
HERSELT : Bij de M i k e - Bergom, van 19
tot 20u.
H O M B E E K : V U - l o k a a l , Bankstraaf, van 21
tof 2 2 u .
3e maandag ;
VORSELAAR : Kerstraat 4 , v. 18 tof 1 8 u 3 0 .
H E R E N T A L S : De Z a l m , Grote M a r k t , van
ISuSO tof 1 9 u l 5 .
N O O R D E R O I J K : De Ghellincklaan 1 4 , van
1 9 u l 5 tot 20u.
N I J L E N : Tak Lier, K e r k p l e i n , van 2 0 u l 5
t o f 21 u.
M E C H E L E N : ten huize ; telefonisch af te
spreken.

Senator C. VAN ELSEN
Elke vrijdag
M O L - C E N T R U M van 1 8 u t o f 1 9 u : de Broquevillestraaf 5.
Elke zaterdag
M O L - C E N T R U M van l O u t o f l l u : de BroqueviUesfraaf 5.
Eerste vrijdag van de maand
BALEN van 1 9 u t o t 1 9 u 3 0 : B i j de Coiffeur,
Kerkstraat 5 7 .
Tweede maandag van de maand
M O L - E Z A A R T van 1 9 u l 5 t o t 1 9 u 4 5 : Onder
de Linden, Ezaarf 1 5 1 .
HESSIE van 1 9 u 4 5 t o t 2 0 u l 5 : Vissershuis,
Hoogeind 1 6 .
MOL-ACHTERBOS van 2 0 u l 5 t o f 2 0 u 4 5 :
W e l k o m , Achterbos 8 0 .
MOL-SLUIS van 2 0 u 4 5 t o f 21 u i 5 : Sport,
Sluis 1 7 8 .
Derde maandag van de maand
M I N D E R H O U T van 2 0 u t o f 2 0 u 3 0 : Café
Willaerfs, Dorp.

K O R T E N A K E N : b i j K. Hermans, Dorp 2 6 ,
fel. 0 1 1 / 5 8 . 7 3 . 2 0 .
M O L E N S T E D E : b i j schepen D. Van
de
Weyer, Langenberg 3 0 , f e l . 0 1 3 / 3 3 . 1 4 . 0 8 .
S C H E R P E N H E U V E L : b i j schepen M . Gemoets
Vesting N o o r d , 2 8 , f e l . 0 1 3 / 7 7 . 1 7 . 9 8 .
TESTELT : b i j A . Van Aalst, T u i n w i j k 1 1 ,
fel. 0 1 3 / 7 7 . 2 0 . 0 9 .
Z I C H E M : bij W . Joris, M a r k t 3 8 , telefoon :
013/77.19.18.
Kanton GLABBEEK-ZUURBEMDE
A T T E N R O D E - W E V E R : b i j gemeenteraadslid
D. Geyskens, Heirbaan 1 , f e l . 0 1 6 / 7 7 . 7 3 . 5 3 .
H O E L E D E N : b i j gemeenteraadslid R. Lenaerts, Halensestr. 3 7 , f e l . 0 1 6 / 7 7 . 7 6 . 6 1 .
Kanton HAACHT
BOORTMEERBEEK : b i j R. V e r r e t h , P r o v i n ciebaan 3 1 , t e l . 0 1 6 / 6 0 . 1 3 . 7 4 .
KEERBERGEN : b i j J. Olbrechts, K o r t e W e l vaarfstr. 7.
ROTSELAAR : b i j M . Mispelter, Stwg op
Aarschot 1 4 .
T I L D O N K : b i j A . Verschueren-Weckx, K r u i n eikestraat, t e l . 6 0 . 0 6 . 7 5 .
T R E M E L O : b i j provincieraadslid
E. Van
Besien, Kruisstr. 2 9 , t e l . 0 1 6 / 6 0 . 1 8 . 0 4 .
W E S P E L A A R : b i j J. De Meersman, Neysetterstr. 3 1 , t e l . 0 1 6 / 6 0 . 1 5 . 5 6 .
Kanton LANDEN
L A N D E N : Gilbert Anteunis - Sfrijderslaan 6 .
Tel. 0 1 1 / 8 8 . 2 0 . 4 0 .
Kanton

LEUVEN-NOORD

ERPS-KWERPS : b i j J. Vinex, Mechelse stwg
67, tel. 0 2 / 7 5 9 . 6 0 . 2 4 .
H E R E N T : bij R. De Deken, O . L . V r o u w p l e i n
9 1 , tel. 0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 7 7 .
KORTENBERG :
bij
gemeenteraadslid
A.
David - Beekstr. 4 8 .
L I N D E N ! bij J. Morfelmans-Remon, Jachthuislaan 13, f e l . 0 1 6 / 2 3 . 2 5 . 0 6 .
V E L T E M - B E I S E M : b i j provincieraadslid R.
Overloop, Sf.-Michielsstraat
1 2 , telefoon :
016/48.82.75.
W I L S E L E : bij H. H o u d a r t , Aarschotse stwg
240, tel. 0 1 6 / 4 4 . 4 1 . 7 7 .
W I N K S E L E : b i j A . Van Laer, Dieriksgroebe
3, t e l . 0 1 6 / 4 8 . 8 3 . 2 1 .
W i J G M A A L : b i j J. Vanderelsf, W i j v e l d 4 4
en Joz. Loosen, W i j v e l d
1 7 , telefoon
:
016/44.30.13.

Kanton TIENEN :
BOUTERSEM : b i j T h . De Vos, Oude baan
110, t e l . 0 1 6 / 7 3 . 3 1 . 0 1 .
H O E G A A R D E N : b i j L. Cresens, Tiensesfr. 1 2 .
K U M T I C H : b i j A . Verstraeten, Leuvensestr.
1 1 , tel. 0 1 6 / 8 1 . 3 5 . 5 2 .
T I E N E N : bij J. Weyne, Leuvenselaan 4 3 ,
tel. 0 1 6 / 8 7 . 3 4 . 3 5 .
Kanton

ZOUTLEEUW

H A L L E - B O O I E N H O V E N : b i j R. Geukens,
lid COO, Vinnestr. 1 4 , t e l . 0 1 1 / 7 8 . 9 8 12
B U D I N G E N : bij P. M a t t e r n e , Groenstr. 2 ,
tel. 0 1 1 / 5 8 . 7 3 . 2 7 .
L I N T E R : b i j R. Houfmeyers, Pelesstr. 1 1 .
Z O U T L E E U W : b i j W . Laroy, Stafionsstr.
38, t e l . 0 1 1 / 7 8 . 9 6 . 5 3 .

MERKSPLAS van 2 0 u 4 5 t o f 21 u i 5
gelhof, Kerkstraat.
Vierde maandag van de maand
M O L - G I N D E R B U I T E N van i g u l S t o t
De W i t t e , Ginderbuifen 2 1 3 .
M O L - R A U W van 1 9 u 4 5 t o t 2 0 u l 5 :
hoek, Kiezelweg 2 5 4 .
M O L - W E Z E L van 2 0 u l 5 t o t 2 0 u 4 5
chiehuis, St. Jozefslaan.
Tweede dinsdag van de maand
M O L - M I L L E G E M van 1 9 u 3 0 t o t 2 0 u
Milostraaf 6 6 .

: Breu19u45:
Zilver:

Paro-

: Mast,

Derde dinsdag van de maand
M E E R H O U T van 1 9 u l 5 tof 1 9 u 4 5 : W a t e r m o l e n , Molenpad 8 .
E I N D H O U T van 2 0 u t o t 2 0 u 3 0 : Binnemans, Dorp.
V E E R L E van 2 0 u 4 5 t o t 2 1 u i 5 : De W i j n gaard, Dorp 7 4 .
Derde donderdag van de maand
DESSEL van 1 9 u l 5 t o t 1 9 u 4 5 : B i j de Koerel, Meisfraat.
T U R N H O U T van 2 0 u t o t 2 0 u 3 0 : A m i c i t i a ,
Grote M a r k t 2 4 .
VOSSELAAR van 2 0 u 4 5 tof 21 u i 5 : De
Ster, Reiëinde.
Vierde donderdag van de maand
KASTERLEE van 1 9 u l 5 tof 1 9 u 4 5 : De
Druif, M a r k t .
OLEN van 2 0 u tof 2 0 u 3 0 : In de oude Pot.
W E S T E R L O van 2 0 u 4 5 t o f 21 u i 5 : W e e k end, O o s t e r w i j k .

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

Zitdagen van :

Senator M. VAN HAEGENDOREN
Senator R. VANDEZANDE
Guido Gezellelaan 6 3 , Heverlee, telefoon :
016/22.45.45
Naamsestraat 1 6 7 , Leuven, t e l . 0 1 6 / 2 2 . 8 4 . 2 0
Leuvense Agglomeratie :
H E V E R L E E : bij gemeenteraadsleden F. A e r t s ,
Kapelberg 1 9 , en H. Lorent, Egenhovenweg
4 7 / 3 2 , t e l . 0 1 6 / 2 3 . 2 1 . 3 4 , en K O O - l i d E.
Van de V o o r d e , Pakenstraat 1 0 , telefoon :
016/22.45.13.
KESSEL-LO : b i j A . Degeest-Lambrechts, De
Becker-Remyplein 1 5 / 2 , t e l . 0 1 6 / 2 3 . 3 3 . 0 8 .
L E U V E N : iedere dinsdag b i j senator R. V a n dezande, Naamsesfr. 1 6 7 , t e l . 0 1 6 / 2 2 . 8 4 . 2 0 .
Kanton L E U V E N - Z U I D
B E R T E M : b i j F. Goedseels, Dorpstraat

2A,

tel. 016/23.23.58.
BIERBEEK : b i j A . Laurent,
5, t e l . 0 1 6 / 4 6 . 2 1 . 3 9 .

Ruisbroekstraat

DUISBURG : 3de donderdag in Café - Zaal
« De Smedt », Kerkplaafs 8, Duisburg.
H A A S R O D E - B L A N D E N : b i j O. Steeno, Boetsenberg 1 1 , t e l . 0 1 6 / 4 6 . 2 1 . 8 9 .
NEERIJSE : b i j Federatieraadslid J. De Baetselier, Kamsfraat 8.
O U D - H E V E R L E E : in café .: De Luchtbode »,
Statiestraat 1 , iedere 4e maandag.
T E R V U R E N - M O O R S E L : gemeenteraadslid G.
Vandendriessche en federatieraadslid J. Depré,
café I In de Oude Smidse », Kerksfr. 5,
elke I e donderdag.
VOSSEM-LEEFDAAL :
Federatieraadslid
Depré, zaal Casino, Gemeenteplein, elke
donderdag.

J.
4e

Senator Bob MAES
DILBEEK : Elke dinsdag en donderdag van
18 t o t 2 0 u , b i j M . Panis, Moeremanslaan 8 6 .
G R O O T - B I J G A A R D E N : De 4e dinsdag van
de maand, b i j R. De Ridder, Brusselstraat,
van 19 t o f 2 0 u .
Z E L L I K : 4e dinsdag, van 2 0 u 3 0 tof
in De Zwaan.

21u30,

ST.-PIETERS-LEEUW : 4e zaterdag van 11
t o t 1 2 u , b i j f e d . schepene Frans Adang, Ruisbroeksesteenweg 1 0 9 .
BERG : 3e dinsdag, van 2 0 u t o f 2 1 u 3 0 , i n
Fauna-Flora
(samen met mev. Van HeckeThiebauf).
MELSBROEK : I e donderdag, van 19 t o t
2 0 u , in Café Alcazar, G i l l i j n s t r a a t 1 .
Z A V E N T E M : 3e dinsdag van 1 9 u 3 0 t o t
2 0 u , len huize van Bob Maes, Parklaan 1 4 .
W E M M E L : i n Vlaams Centrum voor Sociaal
Dienstbetoon, Merchtemsesfeenweg 2 8 , elke
derde dinsdag van 1 7 u 3 0 t o t 1 8 u 3 0 .
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U zult reeds gemerkt hebben dat de lijsten met het sociaal dienstbetoon van onze nationale mandatarissen
enorme afmetingen beginnen aan te nemen. Zo omvangrijk zelfs dat het nieuws van onze afdelingen vaak
wegens plaatsgebrek niet kan geplaatst worden. Dat dit
NIET mag gebeuren weten w i j best. Daarom zal het totale overzicht van de lijsten van sociaal dienstbetoon in
de toekomst slechts éénmaal per maand worden afge-

drukt. De arr. sekretarissen dienen er dan ook rekening
mee te houden dat alle nieuws i.v.m. de zitdagen tijdig
aan de redaktie zouden bekendgemaakt worden. Aan
de plaatselijke medewerkers van de « Bewegingswijzer » vragen w i j verder het nieuws tijdig (ten laatste
dinsdagmorgen op de redaktie) en bondig door te sturen. Dank voor de goede medewerking I
de redaktie

LIMBURG
*
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Volksvertegenwoordiger E. RASKIN
2 7 januari
E I G E N B I L Z E N van 1 9 u 3 0 t o t 21 u : Ursulastraat 1 .
1 februari
K A U L I L L E van 9 u 3 0 t o t l O u
ST. H U I B R E C H T S - L I L L E van
straat 5.

G Vossen, Kleine Fonteinstraat 14
1 0 u 3 0 t o t 11u
H
Lipkens, Vender-

PEER van 1 1 u 3 0 t o t 12u : J. Plas, Collegelaan 5.
BREE van 1 2 u 3 0 t o t 1 3 u : Café W i t Paard, Nieuw/stad 2 8

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

Senator R. VANDEKERCKHOVE
2 7 januari
TESSENDERLO van 19u t o t 2 0 u . R. De Coster,
31 januari
GENK van 18u tot

19u

Sctiaapsdnes

Industriepark.

29.
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Volksvert. P. VAN GREMBERGEN

OOST-VLAANDEREN
Senator M. COPPIETERS

Volksvert. G. DE KEGEL-MARTENS

Eerste zaterdag van de maand

ledere laatste zaterdag van de maand
G E R A A R D S B E R G E N van 10 t o t 12u : Postkoets, M a r k t .

B U G G E N H O U T om 1 4 u ; b i j dhr. Keldermans. Kasteelstraat 1 8 6 .
LEBBEKE
:
op
telefonische ^ afspraak
:
21 3 8 8 9 .
W I E Z E - D E N D E R B E L L E o m 1 6 u : Café
Centrum
DENDERMONDE
om 1 7 u : Café Scaldis,
Brusselsestraat.
Tweede zaterdag
WETTEREN
om
Klokke
SCHOONAARDE
O V E R M E R E om
ZELE om 17u :

van de maand
14u : Vlaams

Huis

De

om 1 5 u : Café M i k e n e .
16u . café Den H o o r n .
Vlaams Huis Pallieter.

Derde zaterdag van de maand
H A M M E om 15u : Spinnershof.
D E N D E R M O N D E om 16u : Café Scaldis.
G R E M B E R G E N om 17u : Sekretariaat.
W A A R S C H O O T van 14u t o t 1 5 u : b i j F. Van
Holderbeke, Nijverheidsstraat.
Vierde zaterdag van de maand
W E T T E R E N om 14u : Vlaams Huis
De
Klokke.
SCHELLEBELLE - W I C H E L E N : om 1 5 u .
S C H O O N A A R D E om 1 6 u • M i k e n e .
Z E L E om 17u : Vlaams Huis Pallieter.

Eerste zaterdag van de maand
O K E G E M van 10 t o t 1 1 u • Zaal Rio, K o u terbaan
M E E R B E K E van 11u t o t 1 2 u . Frans Tielemans, Kapellestraat 1 5 .
D E N D E R W I N D E K E van 13u t o t 1 4 u : Jan
W i l i e m s , Stwg op Ninove 5 4 .
E R T V E L D E van 18u t o t 1 9 u : b i j F. Delemarre, Hoogstraat 1 4 A .
P O L L A R E van 14 t o t 1 5 u : Herman De Kegel, Dorpsstraat 3 3 .
APPELTERRE van 1 5 u t o t 16u : Roger Van
Oudenhove, Eichemstraat 2 4 .
O U T E R van 16u t o t 17u . A l f o n s De Clercq,
Aardeweg 7 0 .
Derde dinsdag van de maand
K E R K S K E N van 19u t o t 2 0 u
Kegel, Berg 1 4 0 .

Ward

Tweede zaterdag van de maand
A A L S T van 1 0 u 3 0 t o t 1 1 u 3 0
IJzer, Vlaanderenstraat.

Café

De

Den

ledere zondagvoormiddag
N I N O V E : Leopoldlaan 8 6 .

WEST-VLAANDEREN
Volksvert. E. VANSTEENKISTE
ARR. VEURNE - D I K S M U I D E - OOSTENDE:
Vlaamse soldatendienst « I k dien », Van Iseghemlaan 6, Oostende (alle inlichtingen m.b.t.
problemen bij het leger, m i l i t i e enz
).
Elke maandag op
(059/70.95.48).

afspraak.

W E S T E N D E o m 9u
Casino, Essex Scottishlaan.
M I D D E L K E R K E om l O u : W e r e Di de Smet
de Nayerlaan.
E E R N E G E M om 11u . Riva Venus, A a r t r i j k e straat
DE H A A N om 1 1 u 3 0 : De Torre Gasthof,
Mevr. Irma Vanhaecke.
V L I S S E G E M o m 1 2 u : bij Irena Vanhaecke,
Kerkstraat ( d o r p ) .
Eerste zaterdag van de maand
V E U R N E om 9 u : De Beurs, M a r k t .
D I K S M U I D E om l O u . Vlaams Huis, IJzerlaan
H O U T H U L S T 11u : b i j raadslid M . van eleven, Terreststraat 8.
K O R T E M A R K 1 2 u : Lusthof « De Spelen »,
Staatsbaan.
K O E K E L A R E om 1 2 u 3 0 : Hertog van A r e n berg, Moerestraat.
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I C H T E G E M om 1 3 u 3 0
Mevr. L. Dekeyser.

Eerste zaterdag van de maand
M I D D E L B U R G van 9 u t o t l O u • Café De
Prins, Dorp.
A D E G E M van l O u t o t 11u : Gemeentehuis.
E E K L O van 1 1 u t o t 1 2 u : Middenstandhuis,
Markt
Tweede zaterdag van d« maand
W A T E R V L I E T van 9 u t o t l O u : Zaal Scala,
Dorp
K A P R I J K E van l O u t o t 11u : b i j D. Coppejans
E R T V E L D E van 11u t o t 1 2 u : Emile Hullebroeckstraat 14
Derde zaterdag van de maand
E V E R G E M van 9u t o t l O u • b i j D. Notteboom. Stationstraat.
S L E I D I N G E van l O u tot 11u : b i j R. Van
Hoorebeke, Dorp.
ASSENEDE van 11u t o t 12u : café Diederiks,
Diedenksplein.
Vierde zaterdag van de maand
W A C H T E B E K E van 11u t o t 1 2 u • b i j M a r k
Herreman, Isegem.
Eerste maandag van de maand
O O S T E E K L O van 1 8 u t o t 19u - b i j Jules
Criel, D o r p .
Tweede maandag van de maand
E R T V E L D E van 1 8 u t o t 1 9 u
Café Ritz,
Lindenlaan.
Vierde maandag van de maand
E R T V E L D E van 17u t o t 1 8 u : Emile Hullebroekstraat 14.

10,

bij

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

Senator VAN IN

: Vlaams

Volksvertegenwoordiger

F. BAERT

Elke eerste zondag
O O S T A K K E R om 1 1 u
afwisselend bij dr.
De
Piilecijn
(Holstraat,
Dorp)
en
café
« Smisken » ( L o u r d e s ) .
Elke eerste maandag
GENT om 2 0 u • bij Karel Rigo, Peerstraat
1 2 9 , Gent.
VURSTE om 21 u . b i j Roger Van Gyseghem,
Wannegatstraat 1 .
Elke derde zaterdag
A A L T E R om 11u . cafe < Casino

Elke maandag
GENTBRUGGE van 2 0 t o t 2 2 u . Rode Kruisstraat 7, t e l . 3 0 . 7 2 . 8 7 .

Elke derde zondag
L A N D E G E M om 11u
Vosselarestraat 1 5 .

POPERINGE : elke eerste zaterdag
maand, tussen 1 0 u en 11 u.

Eerste maandag van de
SPERMALIE 18u : «
muidestraat 1 5 , Slijpe.
LEFFINGE 1 8 u 4 5 : «
Zuid, 34.
ETTELGEM 19u30 : «
straat 3 0 .

van

de

M. BABYLON

ROESELARE : iedere maandag van I S u t o t
1 9 u of op afspraak,
tel.
051/20.02.08,
Westlaan 1 4 5 .

Volksvert. LUK VANSTEENKISTE
2 5 januari
D E E R L I J K van 16u t o t 17u . «; Bloemenhof », Tulpenlaan.
V I C H T E van 1 7 u 1 5 t o t 1 7 . 4 5 : N. Waelkens, Harelbekestraat 3 5 .
H A R E L B E K E - STASEGEM van 18u t o t 19u •
ft De Zwaan », Dorpplaats.

BRUGGE : elke 2de en 4de zaterdag van
11u t o t 1 2 u , in Breydelhof, J. Suveestraat.
BRUGGE : elke maandagavond van 18 tot
1 9 u aan huis, Predikherenlei 2 3 .
T O R H O U T : 1ste zaterdag van de maand,
tussen 9 u 3 0 en 1 0 u 3 0 , ten huize van gemeenteraadslid P. Vlieghe, apoteker, Hofstraat.
J A B B E K E : elke 1ste zaterdag van de maand,
van 11 t o t 1 2 u , b i j gemeenteraadslid G.
Eeckeloo, Aartrijkesteenweg 3 9 .

2 7 januari
K O R T R I J K van 1 7 u 3 0 t o t 1 9 u • « 1 3 0 2 »,
Burg Reynaertstraat 9
W E V E L G E M van 2 0 u t o t 21 u : Vredestr. 1 0 .

Senator Frans BLANQUAERT

Volksvert. J. VANDEMEULEBROUCKE

l E P E R : elke eerste zaterdag van de maand,
van 1 1 u 3 0 t o t 1 2 u 3 0 , in café « R e m b r a n d t » ,
Menenstraat 4 6 ( 0 5 7 / 2 0 . 3 2 . 9 7 ) .

A a n huis . elke maandag op afspraak : A n j e liereniaan
25,
8400
Oostende
- Tel. :
(059)80.04.28.

3 februari
L E N D E L E D E van 1 1 u 3 0 t o t 13u
De Handboog. Plaats.
K O R T R I J K van 1 7 u 3 0 t o t 19u . « 1 3 0 2 »,
Burg. Reynaertstraat 9.
W E V E L G E M van 2 0 u t o t 21 u . Vredestr. 1 0 .

Huis

Tweede donderdag
H E U S D E N van 2 0 t o t 21 u : Oorpslaan 7.
Laatste zaterdag van de maand
Z A F F E L A R E van 11u t o t 1 2 u - De Beurs,
Dam, 5
M E L L E van 1 4 u 3 0 t o t 1 5 u 3 0 : A l l a e r t , G.
Gezellestraat 5.
M E R E L B E K E van 1 5 u 3 0 t o t 1 6 u 3 0 • in de
Vier Wegen, Steenweg 8 4 .
B O T T E L A R E van 1 6 u 3 0 t o t 17u : b i j de
Geyter, Koningin Astridlaan 1 9 .
OOSTERZELE van 17u t o t 1 7 u 3 0 • b i j Parew i j c k , Dorp 8
D I K K E L V E N N E van 1 7 u 3 0 t o t 1 8 u 3 0 : b i j
Van Gysegem, Kerkstraat 8 3 .

Senator O. VAN OOTEGHEM

Volksvertegenwoordiger

Engelstraat

Eerste en derde donderdag
GENT van 2 0 u 3 0 t o t 2 1 u 3 0
Roeland, Korte Kruisstraat 3.

bij

Guido

maand
Sportvriend
Bierhuis

>,

De Bagge

», M a r k t .
Schaeck,

»,

Diks-

Vaartdijk
»,

Dorps-

Eerste zaterdag van de maand
DE P A N N E om 9 u 3 0 : Helvetia, Kerkstr. 3 2 .
WESTENDE om 1 0 u 3 0 : Casino, Essex Scottishlaan.
M I D D E L K E R K E om 11 u i 5 : W e r e D i , De
Smet De Naeyerlaan.
DE H A A N om 1 2 u 1 5 : « De Torre », Tramhalte.
Derde zaterdag van de maand
V E U R N E om 9u : De Beurs, M a r k t .
D I K S M U I D E om l O u : Vlaams Huis, IJzerlaan 8 3 .
M E R K E M - W O U M E N om 11u : N i e u w W o u men. Dorp 7 7 , W o u m e n .
K O R T E M A R K om 1 2 u : De Speie, Staatsbaan
71.
K O E K E L A R E om 1 2 u 3 0 : Hertog van A r e n berg.
I C H T E G E M om 1 2 u 3 0 : De Engel.
GISTEL om 1 5 u : Kantoor Zwaenepoel, Stationstraat 2 A ,
Derde zondag van de maand
N I E U W P O O R T om 9u : W i l l y Devriendt, Recollettenstraat 6 6 .
A L V E R I N G E M om l O u : ' t V l i e r h o f , Dorpplaats.
LO om 11 u : R. Ascrawat, Weststraat 7.
G I J V E R I N K H O V E om 1 1 u 4 5 : Drie Ridders,
Weegschede 1 , Leisele.
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LEUVEN (Arr.)
NAAR SCHAARBEEK
VUJO-Leuven legt een bus in.
in voor deelneming aan de TAKbetoging te Schaarbeek op 9 februari. Inschri. en inl. tel. 02/
513.51.64, vragen naar Polly Raskin.
24 NOVEMBERKOMITEE
Door 'n gelukkig initiatief werden de medewerkers aan de organisatie van de betoging te Halle
samengebracht in een gezellig
samenzijn op vrijdag 10 januari
te Leuven. Na het aanbieden van
een verfrissing en een lekker
hapje werd het woord gevoerd
door Louis Van den Eynde, die
zich eerst en vooral verheugde
over de goede opkomst voor deze
vergadering. Er waren vooral veel
jongeren, wat VdE deed besluiten
dat er in het arr. beslist een ernstige basis bestaat om aan jonge-

renwerking te gaan doen. Nabeschouwingen der betoging waren er bij de vleet. Heel wat kritische opmerkingen omtrent de organisatie werden naar voor gebracht. Vooral echter werd er
door de aanwezigen de nadruk op
gelegd dat het nationaal komitee
zich omhuld in een verdacht stilzwijgen. Iedereen heeft stellig de
indruk dat dit komitee niet de
moed heeft om de politieke partijen, die wei te Halle waren maar
achteraf geen gehoor gaven aan
de eisen van de betoging, met
naam en toenaam te noemen. De
aanwezigen waren dan ook van
oordeel dat vanuit de basis een
waarschuwing moet gericht worden naar het nat. komitee. Het
komt er op neer de aanwezige
parlementairen permanent te viseren omtrent hun daden en tevens
de afwezige parlementsleden duidelijke vragen te stellen. In dit

verband werd door de vergadering een motie onderschreven,
welke naar het nat. komitee zal
gezonden worden. In deze motie
wordt eveneens herinnerd aan de
verzuchting van velen om in de
toekomst niet meer te betogen
buiten maar in Brussel. Een wenk
werd ook aan het nat. komitee
gegeven om morele steun te verlenen aan diegenen, die de moed
©n de durf hebben om om de veer.
tien dagen op het Schaarbeekse
grondgebied te gaan manifesteren tegen de anti-Vlaamse kapriolen van Nols. Waar Van den Eynde de komst van Paul Daels had
aangekondigd, moest het publiek
vaststellen dat deze laatste niet
kwam opdagen. Naast de motie,
die als resultaat van de vergadering belangrijk mag genoemd
worden mogen we zeggen dat
deze bijeenkomst ertoe geleid
heeft dat in het arr. Leuven een

JANUARI
25
Lommei : Kant. ledenfeest van het kant. Neerpelt.
25
Peer : Drinkfeest om 20 u. in de kantine van FC LindePeer (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-HuibrechtsHern.
25. Tessenderio : Zevende afdelingsbal in de kelder van het
Gemeentehuis.
8. Beringen : Jaarlijks ledenfeest in zaal Thier Braü.
MAART
_
8. Diepenbeek : Afdelingsbal in zaal Carlton.
Halen : Jaarlijks ledenfeest in zaal Marvana.

BILZEN
VU-KONGRES
Met het oog op het a.s. VUKongres te Hasselt op 1 en 2 februari vergaderden de kaderleden
van het kant. in zaal Pabilo op
maandag 6 januari onder voorzitterschap van arr. bestuurslid P.
Raskin, met als agenda : uiteenzetting door volksvert. E. Raskin;
bespreking ; kant. werking.
BREE
VU-KONGRES
Met het oog op het a.s. VUKongres te Hasselt op 1 en 2 februari vergaderden de kaderleden
van het kant. in zaal Cambrinus
op dinsdag 7 januari onder voorzitterschap van kant. voorz. J.
Geusens, met als agenda : kant.
werking (prov. raadslid J. Gabriels) ; uiteenzetting door volksvert. E. Raskin ; politieke toestand.
HASSELT
ARR. BESTUUR
Het arr. bestuur vergaderde op
donderdag 16 januari in lok. WarBon samen met de prov. raadsleden. In dit jaar van organisatie
zal speciaal aandacht besteed
worden aan de uitbouw van ons
arr. sekr., van waaruit alle arr.
akties kunnen gekoörd'"perd worden.
VU-KONGRES
De arr. werkgroep ter voorbereiding van het Kongres te Hasselt heeft de jongste weken hard
gewerkt : in een minimum van
tijd werden alle nodige schikkingen getroffen opdat het Kongres
organisatorisch een sukses zou
zijn.
GENK
BESTUURSVERGADERING
Op maandag 20 januari in lok.
Majestic werd vooral aandacht
besteed aan de voorbereiding van
het kongres. De ledenhêrnieuwing
van onze haast 400 leden tellende
afdeling is praktisch volledig afgerekend, zodat nu meer aandacht
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kan besteed worden aan de abonnementenwerving. Vermelden we
nog dat ons
afdelingsbestuur
reeds sinds geruime tijd de gemeenteraadsverkiezingen 1976 samen met onze gemeentemandatarissen intens voorbereidt.
HERK DE STAD
BESTUURSVERGADERING
Vergaderde op vrijdag 17 januari in lok. Area. In de komende
dagen zullen onze leden bezocht
worden voor de ledenhernieuwing.
MAASEIK
VU-KONGRES
Met het oog op het a.s. VUKongres te Hasselt op 1 en 2 februari vergaderden de kaderleden
van het kant. in het Kultureel
Centrum te Neeroeteren op donderdag 9 januari onder voorzitterschap van arr. bestuurslid J.
Cuppens, met als agenda : uiteenzetting door volksvert. E. Raskin ; politieke toestand ; kant.
werking. De vergadering werd ook
bijgewoond door sen. J.R. VandeKerckhove en prov. raadslid T.
Schoofs.
MAASMECHELEN
VU-KONGRES
Met het oog op het a.s. VUKongres te Hasselt op 1 en 2 februari vergaderden de kaderleden
van het kant. in Hotel Nova te
Neerharen op donderdag 16 januari onder voorzitterschap van
M.C. Vanderhallen, kant. voorz.,
met als agenda
uiteenzetting
door volksvert. E. Raskin ; bespreking ; kant. werking.
NEERPELT
VU-KONGRES
Met het oog op het a.s. VUKongres te Hasselt op 1 en 2 februari vergaderden de kaderleden
van het kant. in frituur Robert
te Neerpelt op dinsdag 14 januari
onder voorzitterschap van kant.
gevolmachtigde J. Van Bree, met
als agenda : uiteenzetting door
E. Raskin ; bespreking ; kant.
werking.

LOT
GEWESTPLAN
ASSE-HALLE-VILVOORDE
Op vrijdag 31 januari kunt u
komen kennis nemen van de bestemming die op het ontwerp-gewestplan aan de gronden te Lot
werden gegeven. Deze informatieavond wordt georganiseerd door
het Dosfelinstituut in zaal Alcazar, Dworpsestr. 208, vanaf 20 u.
OVERUSE
GEWESTPLAN
Op maandag 27 januari, zaal
« Ter Use », Stationstr., soc.

dienstbetoon door volksvert. Vic
Anciaux, fed. schepen Marcel Debroyer en de federatieplanoloog.
Zij zullen na de suksesrijke
avonden met het gewestplan m
da verschillende gehuchten, Overijse Centrum aandoen. Gemeenteraadslid Emiel Dewaet en het voltallig bestuur van VU-Overijse
zijn eveneens te uwer beschikking.
WEMMEL Cen omstreken)
SOC. DIENSTBETOON
Gemeenteraadslid en federatieschepen Walter Van Mieghem in
het « Vlaams Centrum voor Sociaal Dienstbetoon », Merchtemsestwg 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.

20 JAAR VU
IN HET ARR. TONGEREN-MAASEIK

LIMBURG
iflunDi

aantal mensen zich hebben gevonden om in de toekomst niet
alleen betogingen voor te bereiden maar om tegelijkertijd tot
daadwerkelijke aktie over te gaan
om de eisen van deze betogingen
erdoor te drukken. Er leeft wat
in het arr. Leuven.

OVERPELT
DRUKKE VOORBEREIDING
Voorz. Geusens en kant. gevolmachtigde J. Van Bree zijn druk
bezig de werking nieuw leven in
te blazen Bij de a.s. bestuursverkiezingen in mei-juni zal de afdeling zeker kunnen bewijzen dat
de aktiviteiten met onvermoeide
krachten worden verdergezet.
PEER
VU-KONGRES
Met het oog op het a.s. VUKongres te Hasselt op 1 en 2 februari vergaderden de kaderleden
van het kant. op vrijdag 10 januari in café Eden te Helchteren
onder voorzitterschap van kant.
voorz. J. Lemmens, met als agenda : uiteenzetting door volksvert.
E. Raskin ; bespreking.
ST-TRUIDEN
BESTUURSVERGADERING
Tijdens de laatste bestuursverqaderinq in lok. Savilla te Brustem werden o.m. de deelname
aan het Kongres evenals de verdere uitbouw van de afdeling besproken. Arr. voorz. Renaat Vanheusden was aanwezig om ook
in onze afd. de abonnementenwerving voor «Wij» te stimuleren.
TONGEREN-MAASEIK (Arr.)
BESTUURSVERKIEZINGEN
Bij beslissing van de partijraad
zullen de driejaarlijkse bestuursverkiezingen, in olaats van in het
najaar, reeds in mei-juni worden
georganiseerd. In de loop van
maart zal het arr. sekr. de nodige
richtlijnen verspreiden.
HERSTELWENSEN
Onze arr. ondervoorz. J. Cuppens werd getroffen door een
vrij ernstig ongeval. Wij wensen
hem het allerbeste toe en een
spoedig herstel en hopen binnenkort weer beroep op hem te mogen doen.
TESSENDERLO
BESTUURSVERGADERING
De jongste bestuursvergadering
stond vanzelfsprekend in het teken van ons afdelingsbal van heden 25 januari, waarop al onze
vrienden verwacht worden. Tegelijkertijd vragen we onze leden
zo talrijk mogelijk aanwezig te
zijn op het Kongres te Hasselt op
1 en 2 februari.
TONGEREN
VU-KONGRES
Onder voorzitterschap van L.
Poncelet ging op vrijdag 17 januari een talrijk bijgewoonde kant.
vergadering door in zaal Plinius
Fontein. De afd. Tongeren, Riemst
Herderen en Valmeer waren vertegenwoordigd. Onder de aanwezigen vermelden we o.m. volksvert. E. Raskin, prov. raadslid F.
Van Hollebeke, gemeenteraadslid
P. Jorissen, gemeentesekr. Stassen, arr. bestuursleden Indekeu
en Van Mulders. E. Raskin hield
er een uiteenzetting over de organisatie van het a.s. partijkongres en de politieke toestand.
Hierna volgde een geanimeerd
debat.

Volledigheidshalve publiceren we hierna een aanvullende terugblik op
de werking van de VU in het arr. Tongeren-Maaseik.
1965 - 1966
In een hard tempo werd gewerkt aan de kiesstrijd van mei '65 met o.m.
een provinciale kaderdag op 27 maart om de verkiezingen organisatorisch voor te bereiden. De Limburgse tema's waren : de Voerstreek,
de pendelarbeid en de koolmijnen. Het optimisme was terecht groot :
men rekende op één verkozene. De lijstvorming stond in het teken
van de verruiming (cfr. o.a. ir. L. Lenssen) die echter niet volledig
slaagde. De kamerlijst van het arr. Tongeren-Maaseik was ook nog
mede gehandikapt door de afwezigheid van o.m. R. Evers uit Overpelt.
Op 23 mei kwam dan de grote ontgoocheling : overal de doorbraak, behalve in Limburg ! Het kader en de werking werden hierdoor gedesorganiseerd, mede veroorzaakt door de zware ziekte van ir. Clem Colemont.
In de zomermaanden was er een « vrije » bijeenkomst te Zutendaal,
waar de toestand werd onderzocht en opties werden genomen voor
een hernieuwde werking. In het najaar 1965 kwam deze geleidelijk
weer op gang door de aanstelling van een provinciaal komitee. Evrard
Raskin en Jaak Cuppens namen toen naast J. Hardy, G. Begas en andederen de zaken ter harte. Cuppens werd aangesteld als prov. vrijgestelde en Raskin werd in maart '66 arr. voorzitter. In die tijd werd een
ernstige poging ondernomen om met het weekblad « Limburgs Volksblad », o.l.v. hoofdredakteur Jos De Freine, de verstarde Limburgse
situatie in pers en politiek te doorbreken. Na een goede start moest
het na zekere tijd opgenomen worden in « Wij », hetgeen de afzonderlijke bladzijde « Limburg » in « Wij » (tot 1973) verklaart.
ZWARTBERG
Januari '66 kwam dan de grote mijnstaking en het Zwartbergs gebeuren dat uitliep op een drama doordat de BSP-minister Vranckx (Binnenlandse Zaken) liet schieten op de voor hun bestaan vechtende niet
meer zo minzame Limburgers. De Limburgse Vlaams Nationalisten en
de VU als partij speelden in de verdediging van de Limburgse rechten
en eisen een grote rol. O.m. werd met het VUM (Volksuniemilitanten),
voorheen erg aktief in de Voerstreek (o.l.v. Maes, Brabant, Cuppens,
volksvert. Goemans en Mattheyssens e.a.) een solidariteistoptocht gehouden in het Genkse. De straataktie kwam toen tot volle ontplooiing.
Latere voormannen van de partij als dr Rik Vandekerckhove (vanuit
de VVB), J. Olaerts en J. Cuppens (vanuit het Aktiekomitee voor de
Mijnstreek) met de kaderleden van het kanton Genk hadden een flink
stuk van de aktie in handen genomen. Een woord van dank hierbij
aan Jef Lemmens (café Oberbayern, Waterschei-Genk) waar vaak verzamelen werd geblazen. In het heetste van de zware en verwarde
strijd — er waren reeds enkele onschuldige doden gevallen — togen
Vandekerckhove en Olaerts op een nacht naar de koning om een beroep te doen op zijn tussenkomst.
EERSTE OVERWINNING
O.l.v. arr. voorz. E. Raskin en prov. vrijgestelde J. Cuppens werd ons
arr. georganiseerd. De afdelingswerking kreeg nieuwe prikkels en
bloeide langzaam weer op. Het resulteerde in de eerste naoorlogse
verkiezingsoverwinning in maart 1968. E. Raskin werd de eerste volksvert. in ons arr. en is tot op heden zowel politiek als organisatorisch
zeer aktief.
Alfons Jeurissen werd senator en na zijn overlijden werd deze betreurde voorman opgevolgd door J. Hardy, die bij de jongste verkiezingen lijstduwer werd voor de Senaat, terwijl dan dr J.R. Vandekerckhove lijsttrekker werd en naar de Senaat ging.
HERNIEUWING. VERJONGING, AKTIE
Na 1968 werd de VU-leiding herhaaldelijk vernieuwd en ook verjongd.
Verschillende bestuursorganen werd nieuw leven ingeblazen.
In diverse streekakties, zoals o.m. in Haspengouw rond de problemen
van de fruittelers, de rekonversie van het Maasland, de aktie tegen de
Vebeca-cyaankaliverbrandingsoven, de verkwanseling van « Ten Hagendoren-heide » en talrijke andere, nam de VU of namen VU-mensen
de leiding.
Een « vzw Streekpers » werd uitgebouwd en staat ten dienste van de
afdelingen en het Vlaamse aktieleven. R. Geusens, J. Indekeu, J. Van
Bree verrichten hierin prachtig werk.
Na in de verkiezingen van 1971 een lichte vooruitgang te hebben geboekt, moest ook bij de jongste verkiezingen ons arr. een licht verlies
inkasseren. Een schokterapie is eveneens een goed middel om gemaakte fouten in te zien en tijdig de organisatie met nieuwe hefbomen
op te krikken.
In de afdelingen, de kantonnale raden en arr. werkvergaderingen wordt
weerom intens gewerkt om de volgende verkiezingen tot een nieuw
sukses te doen uitgroeien.
De VU arr. Tongeren-'Maaseik hoopt ook in de e.v. gemeenteraadsverkiezingen voldoende nieuwe startblokken te vinden om met nieuwe
spankracht de nationale politiek om te buigen naar een konsekwent
federalisme.
J. CUPPENS
N.B. De jaren na 1968 en de verkiezingen van 1971 en 1974 werden
slechts even aangeduid omdat voor velen dit nog zeer recente historiek
is en dus nog betrekkelijk vers om zich een beeld van de jongste jaren
te vormen.
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DE PROVINCIE POMPT MIUOE- gen gedaan zijn voor het einde
HEUSDEN-DESTELBERGEN
der maand (om geen financieel
DANK VOOR UW ABONNEMENT
NEN IN « HET LEEN »
verlies te lijden).
Het bestuur en vooral abonneOp 17 januari kwam de prov.
ABONNEMENTEN
mentenwerver Koen Van Meenen
raad van Oost-Vlaanderen bijeen.
Alle abonnementen hernieuwdanken langs deze weg nogmaals
Een begrotingswijziging had bede vele simpatisanten uit Heustrekl<ing op « Het Leen », prov. den voor 1975. Onze afdeling beden, Destelbergen en omliggende
domein de Eeklo : 9 miljoen voor zit veel te weinig lezers van
de aanleg van een parkeerplaats, « Wij •. Met een kleine inspan- gemeenten die zich spontaan of
plichtsbewust lieten abonneren
6 miljoen voor het inrichten van ning van alle bestuursleden kan
op het weekblad « Wij ». Ook oneen kafetaria. Is er een parkeer- ons abonnementenaantal verdubze dank naar de velen die hun
probleem in « Het Leen » ?. Trou- belen. Waarop wachten wij ?
VU-KONGRES
abonnement hernieuwden. Mogen
we bezoekers weten, dat de huiVU-l«den die wensen mee te we u ook eens een kleine indige parkeerplaats zelden volzet
spanning vragen ? Waneer u na
is. indien nodig kan ze trouwens gaan naar het Kongres te Hasselt
enkele dagen uw weekblad uituitgebreid worden, praktisch zon- op zaterdag 1 en zondag 2 februgelezen hebt, steek het dan ook
der kosten. Toch gaat men er 9 ari, gelieven kontakt op te neeens bij buurman-links of buurmiljoen tegenaan gooien. Men men met de bestuursleden.
man-rechts in de brievenbus. Of
denkt te dromen. Even opzienba- SPOEDIG HERSTEL
Ons bestuurslid Willy De Caesrend is het krediet voor een kafeeventueel bij een vriend. Of mistaria : 6 miljoen frank I l\/len be- tecker is momenteel gehospitaschien geeft u een vriend de
liseerd. Wij wensen hem veel
zoekt « Het Leen » toch op de
raad zich ook te laten abonneren.
moed en een spoedig herstel toe. Verwittig ons dan zo vlug mogeeerste plaats om « buiten » te
zijn, in de open natuur. Over een
lijk.
bescheiden drankgelegenheid zou GAVERE
LEDENHERNIEUWING
men misschien akkoord kunnen BETOGING SCHAARBEEK
Op dit ogenblik zal de afrekegaan. IVIaar een kafetaria van 6 9 FEBRUARI
ning van de hernieuwde lidkaarmiljoen ? Lukse- en konsumptieGeen woorden, maar daden, wij
paleizen zijn in « Het Leen » niet
doen mee. Wij sluiten aan, om ten 1975 voorbij zijn. Wij danken
al onze hernieuwde leden om het
op hun plaats. Al met al lijkt het 9 u. 45 aan St-Pietersstation. Alle
vertrouwen dat ze in ons en het
er op, of ze In de Gentse Gouverleden worden aangeschreven.
Volksnatlonalisme
stellen.
We
nementstr. geen blijf meer weten
kunnen u nu reeds meedelen dat
met de poen. Hebben ze misGENT-EEKLO (arr.)
we onze streefnorm « 20 nieuwe
schien enige olie-sjeiks onder de
NAAR HASSELT - VU-KONGRES
leden » bijna bereikt hebben. Op
arm kunnen nemen ? De brave
Het arr. bestuur legt een bus
dit ogenblik telt onze afdeling
Vlaming wordt voortdurend aanin om op 2 februari naar Hasselt
15 nieuwe leden.
gemaand te sparen en te verso- te rijden. Inschr. op de lijst in
beren. Doch de prov. hoofden blij- VI. Huis Roeland, Korte Kruisstr. TAK-BETOGING
ven de miljoenen met kwistige 2, Gent, betalen aldaar. Ook tel.
Natuurlijk doen we mee aan
hand rondstrooien. In een korte
met Huguette De Bleecker (tusde TAK-betoging te Schaarbeek,
tussenkomst heeft ondergetekensen 18 en 19 u.) : 25.64.87. Je beop zondag 9 februari. Wie meede afstand genomen van deze onrijdt met ons, schrijft in bij Koen
zinnige overheidsuitgaven. Onze taalt 150 fr. bij inschrijving. Wie
niet onmiddellijk de centen stort, Van Meenen, Nederbroekstr. 1,
fraktie heeft tegen gestemd. De
is niet ingeschreven. De bus zal
te Heusden, tel. 30.73.88. De
CVP - BSP - meerderheid echter
om 8 u. vertrekken en om 18 u. plaatsen zijn beperkt.
keurde alle uitgaven goed.
uit Hasselt huiswaarts keren. De
VU-KONGRES
bus zal aan St-Pietersstation te
Fons Van Holderbeke,
VU-leden die wensen mee te
prov. raadslid. Gent (post) klaar staan.
rijden
naar het VU-kongres te
Wie de twee kongresdagen wil
Hasselt op 1 en 2 februari laten
bijwonen en in Hasselt wil overAALST (Arr.)
nachten, kan dit ook aanvragen. dit zo vlug mogelijk weten aan
LEDEN EN ABONNEMENTEN
onze bestuursleden.
Ter
plaatse is alles hiervoor geOmwille van het arr. bal van
SOCIAAL DIENSTBETOON
regeld.
Bel
naar
bovenstaand
tele14 december, werd de streefdaGemeenteraadslid K. Van Meefoonadres
voor
nadere
inlichtintum voor de hernieuwing van de
nen, iedere maandag van 19 tot
lidkaarten 1975 verschoven tot gen.
20 uur in de Nederbroekstraat 1,
einde januari. Mogen wij er bij GENT
te Heusden. Tel. 30.73.88. Of na
de afdelingsbesturen op aandrinafspraak.
gen dat op 31 januari het hele arr. VMJ-LENTEBAL
Op 8 maart e.k. in zaal Roeland,
Gemeenteraadslid Michel Copzou afgerekend zijn ?
pens : na afspraak bij hem thuis,
Wat de hernieuwing van de Korte Kruisstr. 3 te Gent, zesde
Dendermondse stwg 43, te Desabonnementen op « Wij » betreft, VMJ-Lentebal. Opbrengst hiervan
telbergen. Tel. 28.22.42.
de afd. besturen worden in het is voor het aangekochte heem.
GOOSSENAERTSKRING
bezit gesteld van de namen der Orkest The Singing Boys. Deuren
abonnees die na de tweede aan- om 20 u. 30. Eerste dans om 21
Volgende aktiviteiten staan op
bieding niet hernieuwd hebben. u. Inkom 50 fr. Wie een prijsje
de agenda : januari : demokratie
voor
onze
tombola
heeft,
kan
deMits een kleine inspanning kunop het sociale en ekonomische
nen deze mensen voor het blad ze steeds afgeven bij onze sevlak ; februari : armoede in de
kretarls Albert, Jozef Paelinckteruggewonnen worden.
wereld ; maart : TAK-avond met
str. 116 te Gent. Financiële steun
film, 1 mei-avond ; juni : uitstap.
bankrek. 443-9082221-85.
(med.)
AALST
Verder bijwonen van « Ontdek
NAAR
SCHAARBEEK
DIENSTBETOON
de wereld » (2 x) ; een uitstap
VU-Gent
gaat
op
zondag
9
feP.J. HENDRICKX
naar het NTG-teater te Gent en
3de zat. : 10 uur : Café Van bruari met de bus naar de TAKnaar de Minard-schouwburg.
de Velde, dorp, Oordegem ; 11 betoging te Schaarbeek. Vertrek
uur : Café Desire Troch, dorp, om 10 u. aan het VI. Huis RoeLEDEBERG (Kant.)
land, Korte Kruisstr. 2, Gent.
Wanzele ; 11 u. 30 : Café Lamot,
GESLAAGDE
KOLPORTAGE
Inschr.
door
betaling
van
100
fr.
dorp, Impe.
Zondag 19 januari had te Gent2de maandag : lokaal Reinaert, in het VI. Huis Roeland.
brugge een geslaagde kolportage
DIENSTBETOON
Kasteeldreef, Lede, vanaf 20 uur;
plaats met het weekblad « Wij ».
Zitdagen prov. raadslid Kris
iedere vrijdag van 10 tot 11 uur :
Met aan het hoofd sen. Oswald
Versyck
:
Ziekenfonds
Flandria,
Gulden Vlies, Aalst, thuis steeds
Van Oteghem en onze VU-gekoKeizer
Karelstr.
80,
Gent,
elke
tel. 70.07.30.
zenen Jaklien De Caster, mevr.
maandag van 16 tot 17 u. ; RoeJacobs, Aimé Verpaele, Jan De
land, Korte Kruisstr. 3, Gent,
AAIGEM-HELDERGEM
Moor en Koen Van Meenen, sadinsdag en vrijdag van 19 tot 20
LEDENFEEST
men met verscheidene bestuursu. ; Friture Anna, Fonteynestr.
In samenwerking met het zieleden uit Gentbrugge, Ledeberg
22, Gent, maandag van 17 tot 19
kenfonds « Priester Daens »
en Heusden, stapten de meer
u.
;
Thierbrauhof
Drongen
(oprit
hield afd. Aaigem-Heldergem vodan 20 kolporteurs het centrum
rige week zaterdag zijn leden- autostrade), 1ste donderdag van
van Gentbrugge binnen en boden
19 tot 20 u. ; IVIonopal, Elisabethl.
feest. Voorz. Haelterman mocht
hun waar aan. Vooral Gentbrugge
een goed gevulde zaal uitnodigen 61, Gent, 1ste donderdag van 20
was sterk vertegenwoordigd, met
tot 21 u. ; ten huize, Jakob Van
zich te goed te doen aan de moseen bijzondere pluim voor de volselen met boerenbrood. Kamerlid Arteveldeplein 13, Gent, na afgehouden
inspanning van
de
Georgette De Kegel hield de ge- spraak.
plaatselijke VUJO's. De oudste
legenheidstoespraak, waarna ReMARIAKERKE
deelnemer van deze kant. kolpornaat Meert en Willy Cobbaut een
tage was de nooit afgevende Gab.
paar
dia-reeksen
voorstelden. ZIEKENFONDS FLANDRIA
De Vos uit Heusden, die zo maar
Zitdag : wekelijks op donderVolksvert. dr Van Leemputten
75 lentes telt. Hij is inderdaad
dag, 13 u. 30 tot 15 u. 30, Advok.
kwam dan aan de beurt voor een
een voorbeeld voor velen !
De Bruynestr. 5, tel. 091/26.38.59.
korte spreekbeurt « 20 jaar VU »,
waarna Urbain De Grave iedereen dankte die aan het wellukken
van deze feestavond had meegeVROUWENWERKGROEP IN DE VOLKSUNIE
werkt. Hij deed eveneens een
oproep voor het werven van leWij komen nationaal opnieuw samen vandaag 25 januari
den en abonnementen. Werkeom 15 u. in café Reinaert, Maria-Hendrikaplein, te Gent. Op
lijk : een mooi feest !
de agenda : wat doen we voor het Jaar van de Vrouw.
Besprekingsnota's worden op voorhand gestuurd.
ERTVELDE
Wie graag wil aansluiten, nog niet tot de groep behoort, kan
LIDKAARTEN
naam en adres opgeven bij Huguette De Bleecker, TolhuisEerstdaags komen de bestuurslaan 15, 9000 Gent, tel. 091/25.64.87. Je krijgt de nota's thuis
leden de lidkaarten aanbieden
gestuurd.
voor het jaar 1975. Bestuursleden
zorg ervoor dat alle hernieuwin-

JANUARI
25. Zomergem : Jaarlijks bal « Vlaams Vriendenbal » in Parochiaal Centrum. Kaarten aan 50 fr. bij alle bestuursleden.
31
Gent (wijk Brugse Poort) : Nieuwjaarsreceptie en mosselsouper, centrum Reinaert, Reinaertstr.
Aalter-Bellem-Lotenhulle-Poeke : Jaarlijks ledenfeest in
zaal Biezemhof. Leden : 225 fr. Niet-leden : 250 fr.
31
Dendermonde-Overmere : Debatavond over « Fusies van
gemeenten. Aktuele problemen » met als gastspreker
sen. Coppieters en burg. A. Geerinck van Zele om 20 u.
in de feestzaal van de meisjesschool, Schoolstraat.
FEBRUARI
1. Denderleeuw : 11e daverend nachtbal. 21 u. 30. Feestzaal H. Kruiskollege, Nieuwstr. Kaarten 60 fr., bij het
VU-bestuur. Geen reservatie.
7. Ertvelde : Vergadering van VU-Meetjesland om 20 u. In
het Vlaams Huis te Ertvelde.
8. Gent : Gezellig samenzijn « Wij-Vrouwen » in Vlaams
Huis « Roeland ».
8. Eernegem : Afdelingsbal.
9. Waarschoot : Film- en dia-namiddag om 15 u. in zaal
Schuttershof, Stationsstr. 50. Vertoning van « Zonder
Vaar... naar Bad Neuenahr ». Ook beelden over de
IJzerbedevaart, Krekenroute, Flamingo's te voet door 't
Meetjesland, betoging te Halle, enz. 50 fr. per persoon,
kinderen 25 fr. Vooraf koffietafel.
15. Middelkerke-Wilskerke : Afdelingsbal.
19. Ertvelde : Bestuursvergadering om 19 u. 30 in VI. Huis.
22. Merelbeke : Groot Weergalmbal. Zaal Groenendal (Kwènenbos). Inkom : 50 fr.
MAART
1. Gavere : Lustrumbal 5 jaar VU, in de Racing op de
Markt. Marva en The Twilights, om 20 u. 30.
15. Denderhoutem : 14e Nachtbal in zaal Casino, Dorp, 21 u.,
orkest Paul Roelandt.

VUJO-NATIONAAL
1. Zondag 2 maart : 2e VUJO-kongres in hotel Serwir, St-Niklaas.
2. VUJO-dossier nr 1 over de legerhervorming is te bestellen (50 fr.).
3. Oranje T-shirts met VUJO-embleem (150 fr.).
4. VUJO-vade mecum is klaar (100 fr.).
Al deze zaken zijn te bestellen op het VUJO-sekr., Voldersstr.
70, Brussel, te betalen op bankrek. 001-0196241-86 van VUJONat. p.a. Rita Haudenhuyse, Tuinwijk Jan Verhaegen 5, 9220
Merelbeke.

WEST-VLAANDEREN

PROV. VUJO-KADERDAG

Vandaag 25 januari van 10 tot 18 u. in Breydelhof, Vismarkt
te Brugge. Tema : aktiemogelijkheden van VUJO-West-Vlaanderen. Alle kernen op post I

DENDERHOUTEM
LEDENFEEST
Dit feest is stilaan een traditie geworden, en groeit telkens uit tot een
gezellige avond. Alle VU-leden en abonees op « Wij » worden daar
uitgenodigd, gezamenlijk voor de gemeenten Denderhouten en Iddergem.
Denderhoutem, de gemeente van advokaat De Backer, bakermat van het
Daensisme, is en blijft trouw aan de Vlaamse beweging. Steeds, niettegenstaande zeer moeilijke periodes, werden mensen gevonden die
zich spontaan en met volle overtuiging gaven voor de goede zaak. De
bevolking van Denderhoutem vergeet haar gewezen burgemeester niet,
en blijft Frans De Man dankbaar.
Een tombola, met
patisanten, zorgde
De feestrede werd
kernachtige wijze
problemen.

hoofdzakelijk prijzen ons gratis bezorgd door simvoor « zaad in 't bakje ».
ons gebracht door sen. W. Jorissen, die op zijn eigen
aandacht vroeg voor enkele zeer aktuele politieke

Frans De Man, oud-burgemeester, bracht in naam van het bestuur een
zeer gepaste hulde aan een van onze meest verdienstelijke leden. Petrus Sonck. De hele familie Sonck stond in de afdeling, van generatie
gekend als « het hoofdkwartier ». Het is dan ook met reden dat Petrus
bij deze gelegenheid hulde werd gebracht, samen met zijn echtgenote.
Een geschenk werd overhandigd en mevr. Sonck werd in de bloemen
gezet.
Dit alles zijn redenen waarom niet minder dan 240 leden van dit feest
een jaarlijks sukses maken. Onze mensen werden hartelijk verwelkomd door sekr. Gonda De Cremer, waarna een feestmaal werd opgediend door tafelhouders Madeion uit Nederhasselt.
Een overzicht van de aktiviteiten vorig jaar werd ons gebracht door
voorz. Hans Sonck. Hij herinnerde aan : ons suksesrijk jaarlijks bal,
de kleine attentie voor de plechtige kommunikanten, de herdenking
van advokaat De Backer, de talrijke deelname aan de IJzerbedevaart,
de deelname aan de viering « 20 jaar VU » te Gent, de betoging te
Halle, het Sinterklaasfeest met 143 kinderen, de kaartenverkoop en de
talrijke deelname aan de viering en het bal « 20 jaar VU » te Aalst .Inzake ledenwerving en werving van abonnees op « Wij » staat Denderhoutem op de ereplaatsen en bevindt zich aan de spits voor de verspreiding van het boek « Het Daensisme » van Jos Verdoodt, vooral
dank zij ons vrouwelijk gemeenteraadslid mevr. Scheerlinck-Van der
Meeren Maria.
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MERELBEKE
AFDELINGSWERKING
Ondanks de nieuwjaarsfeesten
zaten we niet stil. Een afvaardiging van onze afdeling nam op 15
december deel aan de TAK-betoging te Schaarbeek. Met kerstmis
werden 4.000 amnestiepamfletten
in 4.000 huizen te Merelbeke gebust. Op 4 Januari ging het tra-

ditioneel driekoningenfeest door
in de parochiale kring. Bijna 300
kinderen leefden mee met de opvoering van de • Leeuw van
Vlaanderen • door het poppenteater « Kwik ». Tijdens de pauze werden boterkoeken, melk en
boeken uitgedeeld. Nadien werden de straten bezet door honderden VU-mensen en liet men
tientallen VU-ballonnetjes op.

WETTEREN

(Rozenstreek)

TAK-BETOGING
De onlangs opgerichte sociokulturele en Uilenspiegelse vereniging Rozentak uit Wetteren en
omstreken, stapt mee op in de
TAK-betoging op zondag 9 februari te Schaarbeek. De bus vertrekt
te 10 u. aan het VI. Huis De Klokke, te 10 u. 05 aan het station te

WEST-VLAANDEREN
BLANKENBERGE
DIENSTBETOON
Zich wenden tot gemeenteraadslid Jef Fryns, de Smet de Naeyerlaan 78, tel. 050/41.22.39 of tot H.
Van Rijssel, KOO-lid, K. Boudewijnlaan 22, tel, 050/41.12.01.
BREDENE
GEBOORTE
Op 5 januari werd Anja Coulier
geboren, dochter van Patrick en
Ingrld Duprès. Van harte proficiat
aan beide ouders.
ETTELGEM
LEDENHERNIEUWING
Onze afdeling kwam als eerste
van heel 0-V-D gereed met de
ledenhernieuwing.
Te
noteren
valt dat er een onzer leden verhuisd is, en dat er slechts twee
zijn afgevallen. Anderzijds zijn
er ook al weer nieuwen !
HARELBEKE
WERKING
Vandaag houd volksvert. Van
Steenkiste soc. dienstbetoon in
De Zwaan te Stasegem van 17 u.
30 tot 19 u. Op 8 februari in dezelfde « Zwaan » souper en
avondfeest om 20 u. Alle leden
uit de Kortrijkse afd. zijn van harte welkom. Inschr. tot 6 februari
bij R. Stock, Vlaanderenl. 46, Harelbeke, tel 71.01.61 ; P. Verscheure, Bosdreef 17, Stasegem,
tel. 27.14.89.
IZEGEM
WIE HELPT ONS ?
Kent u mensen die wensen lid
of abonnee te worden van «Wij»,
geef dan een seintje aan ons bestuur. Momenteel tellen wij 233
leden, dit moet aangroeien tot
280 ; en 80 abonnees, dit getal
moet 120 worden, het kan alleen
door een beetje welwillende medewerking !
PAPIERSLAG
Beste leden, heden 25 januari
zullen wij u komen verlossen van
al uw oud papier.
DIENSTBETOON
Ziekenfonds
West-Flandria
:
open alle werkdagen van 14 tot
17 u. Uw vertegenwoordiger
mevr. L. Decoopman-Vanassche,
Gentsestr. 18, 8700 Izegem, tel.
051/30.33.37.
KACHTEM
VLAAMS ZIEKENFONDS
• WEST-FLANDRIA »
Agevaardigde : J. Buyse, Eikstr. 13, 8701 Kachtem, tel. 051/
30.18.24. Uitbetaling . iedere donderdag van 16 tot 18 u.
KOEKELARE
KOLPORTAGE
De op 19 januari gehouden koiportage in Koekelare werd een
daverend sukses met 168 verkochte nummers ! We danken
alle helpers. De volgende kolportage met • Wij » gaat door op 9
februari om 9 u. Verzamelen aan
de Hertog van Arenberg.
KORTRIJK (Arr.)
MILJARDEN-VERSPILLING
Het arr. bestuur en de arr.
raad van de VU-Kortrijk, in vergadering bijeen op 4 januari 1975
beslist met eenparigheid van
stemmen .
De Vü-arr. Kortrijk protesteert
met klem tegen het voornemen
van de regering tot aankoop van
nieuwe gevechtsvliegtuigen voor
een bedrag van 30 miljard. Vooreerst omdat een dergelijke aankoop irvdruist tegen alle elementaire
pacifistische
opvattingen
die elkeen beroeren. Verder om-
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dat de VU de huichelachtige houding van de regering, die door
vroegere
akkoorden
gebonden
niet in staat is nog een ander
standpunt terzake in te nemen,
uiteraard niet kan volgen. Uiteindelijk omdat de verspilling van
miljarden in de huidige moeilijke
omstandigheden gewoonweg afgekeurd dient te worden.
KOKSiJDE
HUWELIJK
Sonja Carroen, dochter van ons
bestuurslid Jef, en Roger Bot
stapten in het huwelijksbootje.
Goede vaart. Felicitaties aan de
jonggehuwden en hun ouders.
LEDENHERNIEUWING
We danken van harte de vele
leden voor de hernieuwing van
hun lidmaatschap en voor het
vertrouwen dat ze in de Volksunie stellen.
11 JULIPLEIN
Het gemeentbestuur plant het
bloemenplein (Zeelaan over StAntoniuskerkje — wat jammer
dat dit wordt afgebroken I) te
vervangen door een fontein en
men zoekt een benaming. Gezien
we onze vrijheid danken aan de
Guldensporenslag (annexatie bij
Frankrijk werd toen voorkomen,
belangrijk voor de Nederlandse
gewesten en zeker voor Koksijde), zou hier « 11 juliplein » een
passende benaming zijn. Trouwens
werd op 22-5-75 11 juli door de
Nederlandse
Kultuurraad
als
« Vlaamse feestdag » aangenomen.
NiEUWPOORT-PERVIJZE
NIEUWSPOORT
Bij gelegenheid van de jaarswisseling kwam ons informatieblad « Nieuwspoort » weer van
de pers, na langere tijdinflatieen andere drukkende kosten. Wij
vernamen dat de leden hierover
tevreden zijn. Mogen we van deze gelegenheid gebruik maken u
te vragen onze bestuursleden
goed te ontvangen (en niet te
lang) wanneer ze met de lidkaart
komen. Dank.
OOSTENDEVEURNE-DIKSMUIDE
ARR. RAAD
We vestigen er de aandacht op
van alle raadsleden, dat morgen
26 januari om 9 u. stipt (i.p.v. om
9 u. 30) de arr. raad gehouden
wordt. Op de agenda staat de
verkiezing van twee leden voor
het arr. bestuur, alsmede een geheugenopfrissing over onze amendementen voor het Kongres.
OOSTENDE-MARIAKERKE
MALEGIJS
Onze vriend Piet Van den Buys
opende op 18 januari in een bomvolle gelagzaal zijn nieuw lokaal
en schilderijententoonstelling in
de Epsomlaan onder de naam
« Malegijs ». Te noteren valt dat
Piet in zijn « juke-box » een olaat
met de Vlaamse Leeuw heeft :
veeleer een zeldzaamheid I Verdient navolging.
OOSTENDE-STENE
JAN HUYLEBROEGK LAUREAAT
Op 18 januari werd de zoon
van Hendrik Huyiebroeck, Jan,
officieel op het stadhuis ontvangen. Hij behaalde als pianist de
eerste prijs in de muziekwedstrijd « Pro Civitate ». Hem werd
de gedenkpenning van de stad
overhandigd. We wensen Jan en
de ouders van harte proficiat. Onze fraktie was met vier vertegenwoordigd.

ROESELARE
WIJKWERKING BEEKKWARTIER
De viering van 20 jaar VU is
achter de rug. Wij kunnen echter
niet met heimwee blijven terugdenken aan het roemrijke verleden. Het zal er in de nabije toekomst op aankomen de VU beter
te organiseren zodat het zeer
nauwe kontakt met de basis nersteld wordt waar dit verloren is
gegaan. Een zeer goed middel
daartoe is de wijkwerking. In afspaak met het arr. en afd. bestuur wordt met deze werking gestart op het Beekkwartier. Vorige
zaterdag ging daartoe een serste vergadering door ten huize
van Dirk Van Leuven. In beperkte
kring werden de mogelijkheden
voor wijkwerking besproken. Als
eerste punt zal gezorgd worden
voor een tweemaandelijks wijkblad « 't Beekske ». Onmiddellijk
dienen daaraan de financiële problemen gekoppeld te worden. De
abonnees van het Beekkwartier
(en ook de andere lezers) worden uitgenodigd een kleine penning bij te dragen in de kosten
van de werking. Uw bijdrage kan
gedeponeerd worden in de bus
van Dirk Van Leuven, Hoogledestwg 263a, of overgeschreven
worden op zijn rek. 385-0220447-25
Het eerste nummer van - 't Beekske » verschijnt in februari. Het
is de bedoeling dat « 't Beekske »
open staat voor bijdragen van de
inwoners van de wijk. Dit geldt
als oproep. Wie wil meewerken
kan zich wenden tot Dirk Van
Leuven.
NIEUWJAARSFEEST
De Vlaamse Bond van Gepensioneerden (derde levensjaar begonnen) zette 1975 in met een
geslaagd nieuwjaarsfeestje. Sekr.
Martha had het allemaal weer
fijn voor mekaar gebokst . een
lekker etentje, platen uit de goede oude tijd, en een briljante Walter Luyten over de hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden vroeger,
nu en in de toekomst.
VrCHTE-OTEGEM-INGOOIGEMTIEGEM-ANZEGEM
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Nieuwe aktie « Leden werven
leden ». Vlamingen sluiten spontaan aan bij het Vlaams ziekenfonds.
Vanaf heden uitbetalingen elke
2de en 4de vrijdag : van 17 u. 45
tot 18 u. 30 bij Waelkens Ernest,
Harelbeeksestr. 35( 8560 Vichte ;
van 18 u. 40 tot 19 u. bij Pommelaere Noé, St-Antoniusstr. 20,
8561 Ingooigem ; van 19 u. 15 tot
20 u. bij Waelkens Eric, Kaandries, 4, Tiegem.
Ziekenfonds-afgevaardigde : Luc
Bohé, Alfred de Tayel. 18, Vichte.
VLAAMSE NATUURSTUDIE
VERENIGING
Aan alle leden, jong en oud,
ook uit andere afdelingen, die
belangstelling hebben voor alles
wat nog leeft en groeit in onze
Vlaamse kontrijen, wordt de kans
geboden, op onze bodem, een
wereld te ontdekken, waarvan
velen het bestaan enkel maar
vermoeden. Onder de vorm van
natuurtoerisme, worden geregeld
wandeltochten ingericht, waarbij
gewezen wordt op een ander
schoonheidsaspekt dan bij het gewoon, soms pseudo-toerisme, het
geval is. Aan de deelnemers
wordt het leven, het doel en de
wording van planten en dieren in
het natuurlijk milieu aanschouwelijk
voorgesteld.
Gedacht
wordt aan 20 fr. per deelnemer,
beneden de 14 jaar 10 fr. Eerste
tocht is gepland op 12 maart van
8 tot 11 u. 30 te Etichhove.

Wetteren. Er zijn mogelijks tussenhalten voorzien in andere gemeenten gelegen langs de baan
Wetteren-Aalst
(Brusselsestwg).
Inschr. In VI. Huis De Klokke,
Kon.
Astridl.,
Wetteren,
tel.
69.28.81. U kunt ook inschrijven
Weymeersch uit Wetteren, Koen
Van Meenen en Roger Van Brussel uit Heusden, Dora De Moor
uit Scheldewindeke. Geen rozen

zonder
doornen, wij
snoeien
waar het moet ! Doe mee met
Rozentak !
OOSTERZELE-SCHELDEWINDEKE
WIJ DOEN MEE
De wandelaars van Halle gaan
betogen te Schaarbeek op 9 februari. Mare Paerewijk, Dorp 8 te
Oosterzele verwacht uw inschrijving.

ML€nD€R
25.
25.
26.
31.

Kortrijk : Nieuwjaarsreceptie om 17 u. in « 1302 ».
Nieuwpoort-Pervijze-Oostduinkerke : Breugelavond.
Diksmuide : Vergadering arr. raad om 9 u.
leper : Voordracht « Gemeentebeleid » door VU-gemeenteraadslid Jan Carpentier. Gasthof 't Zweerd, Grote
Markt, 20 u.

FEBRUARI
7.
7.
8.
8.
9.
14.
15.
15.
15.
23.
23.

leper : Arr. raad, zaal 't Zweerd.
Zarren-Werken : Spreekbeurt door J. Vandemeulebroucke in zaal Riva.
Eernegem : Afdelingsbal in Riva Venus.
Westende : Mosselsouper voor de leden.
Koekelare : Koiportage vanuit Hertog van Arenberg om
9 uur.
Izegem : Ontmoetingsavond met als sprekers : Mr. F.
Van der Eist en dhr J. Vandemeulebroucke.
Kortrijk : Vlaams karnavalfeest in « 1302 ».
Middeikerke : Afdellngsbai in Casino-Kursaal.
Varsenare : « Bal van de Koerier » om 20 u. 30 in zaal
Alberta met het orkest The Rangers, voor de 4de maal.
Poperinge : Landbouwvergadering. Spreker : sen. Persijn. 't Belfort, Markt, om 10 u. 30.
Koekelare : Jaarmis voor Et. Lootens om 10 u.
Koekelare : Koffiefeest in « Zuudhove » om 14 u. 30.

DOSFELINSTITUUT
« VOORBEREIDING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1976 »
Het programma bevat drie delen :
1. Belang van de gemeente, noodzaak van een goede VlaamsNationale gemeentepolitiek, de fusieproblematiek ;
2. De gemeenteraadsverkiezingen politiek voorbereiden (praktische voorbereiding van het programma) ;
3. De propagandavoering ;
4. De lijstvorming met haar menselijke problemen.
Waar ?
— ANTWERPEN : 3-24 februari 1975 (20 u. . 22 u. 30).
Plaatsen :
3 februari : Trefpunt, Turnhoutsebaan 28, Deurne.
24 februari : Tijl, Bredabaan 298, Merksem (i.p.v. 17 febr.).
Inschrijvingen : prov. verantw. B. Loete, St-Laureisstraat 89,
2000 Antwerpen (37 61.08).
— BRUGGE : 3-10-17-24 februari 1975 (20 u. - 22u30).
Plaats : Zaal Breydelhof, J. Suveestraat 2, 8000 Brugge.
Inschrijvingen : prov. verantw. P. Hoornaert, Oedelemsteenweg 57, 8340 Sijsele (050/33.75.17).
— ST-NIKLAAS : 4-11-18-25 februari 1975 (20 u. - 22u30).
Plaats : Zaal « De Spiegel », Stationsstraat, St-Niklaas (gevr.)
Inschrijvingen : prov. verantw. H. Leyseele, Zwijnaardesteenweg 689, 9000 Gent (091/22.76.64).
— LEUVEN : 8-22- februari 1975 (9u30 - 17u30).
Plaats : Gemeentelijke Jongensschool, Overstraat, VeltemBeisem.
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. - 22 u. 30) .
— GENT : 7-14-21-28 april 1975 (20 u - 22u30).
Plaats : Zaal Tijl, St-Amandsberg
— AALST : gepland voor april.
2. VORMINGSWEEKEND
— DRONGEN : 15-16 februari 1975
3e trainingsweekends voor basiswerkers.
Plaats : Volkshogeschool De Sirkel, Dorpsplein 13, Drongen.
3. KURSUS :
« GOED BESTUREN »
Problemen rond het goed besturen van afdelingen, samenwerking, kommunikaties, efficiënt werken, werken in groepsverband...
— DENDERMONDE : 3-10 maart 1975 (20 u - 22u30)
Plaats : wordt nog medegedeeld
Nadere gegevens en programmafolders over bovengenoemde
en andere Dl-vormingsaktiviteiten : Politiek Vormingsinstituut Lodewijk Dosfel, Tribunestraat 14, 1000 Brussel - Tel. :
(02)219.12.02 - J. Beke, kursusleider.
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DE KRACHT VAN
De eerste Nederlandse vertalingen van de Chileense dichter
Pablo Neruda verschenen in 1956-1957 in het literaire tijdschrift De Gids. Ze zijn van de hand van Dolf Verspoor die
in 1972 een vertaling bracht van fragmenten uit Canto general, het groots opgezette lied waarmee Neruda sinds 1950
onsterfelijke roem verwierf. In Vlaanderen had het jongerentijdschrift Ruimten in 1968 de aandacht gevestigd op de dichter. Redakteur Ludo Abicht vertaalde toen de liefdespoëzie
die Neruda schreef op twintigjarige leeftijd en bracht ze samen onder de titel Twintig liefdesgedichten en één gedicht
van wanhoop. Een paar jaar later zette Willem Bossier zich
aan het vertalen van diezelfde bundel liefdespoëzie, die in
1971 in De bladen voor de poëzie verscheen. Datzelfde jaar
krreeg Neruda de Nobelprijs voor literatuur.
Ook Willy Spillebeen vertaalde Neruda voor het tijdschrift
Kreatief (1972).
Het Chileense drama en de tragische dood van Allende en Ne
ruda in 1973 brachten het werk van de dichter opnieuw in de
wereldaktualiteit. Iedereen herinnert zich nog de beelden
van de volkssolidarlteit die in die beroerde dagen op het televisiescherm verschenen, en de kreten « camarado Neruda
ahora y siempre » ,waarmee enkele honderden getrouwen
achter de lijkwagen een wanhopige uiting gaven aan hun
stuk geslagen hoop op bevrijding en geluk. Die ontroering
is ons bijgebleven en ze heeft bij vele de nieuwsgierigheid
gescherpt naar de diepere betekenis van het werk en het
politieke denken van Neruda. Die behoefte zal er Mare Braet
wel toe aangezet hebben het zwaarst geladen politieke fragment, « Dat de houthakker ontwake », uit Canto general in
het Nederlands te bewerken. Ter aanvulling schreef hij een
al te snel geschreven inleiding over leven en werk van de
dichter voor de reeks Ontmoetingen.
Aan een eigenlijke studie van de poëzie van Neruda zijn we
in het Nederlandse taalgebied nog niet toe, zodat we niet
kunnen zeggen of er al enige tastbare en blijvende invloed
van uitgaat op onze opvattingen over de dichtkunst en vooral
over de plaats van de dichter in onze samenleving. Eén zaak
is duidelijk : wij hebben sinds Gezelle en Henriette Roland
Holst geen enkele dichter meer gekend die met al zijn vezels zo sterk met zijn volk en de wereld van zijn tijd verbonden was als Neruda met zijn vijf miljoen Chilenen. Waarin
schuilde de kracht van deze man ? In zijn politiek mandaat
of in zijn poëzie zelf ? Het Is beslist niet de poëzie die de
dichter tot het kommunisme bracht (In 1945 werd hij senator
verkozen voor de kommunistische partij). De schok was van
buitenaf gekomen bij het uitbreken van de Spaanse revolutie.
De lyrische bezinning slaat ineens om in strijd, aktie en j n
vurige oproepen tot hoop en geloof in de uiteindelijke overwinning van het gemartelde volk. Het bloed in de straten van
Madrid spoelde het verleden weg : s
Vraag niet waarom mijn poëzie
niet spreekt over de droom, over bladeren
over de grote vulkanen uit mijn land ?
Kom kijken naar het bloed in de straten,
kom kijken
naar het bloed in de straten,
kom kijken naar het bloed
in de straten !
Wat zet een dichter aan tot politieke aktie ? Wat doet zijn
schrijverschap samenvallen met de maatschappelijke strijd ?
Wat beweegt hem om uit zichzelf te treden ? In elk geval
geen eerzucht, geen drang naar macht, geen winstbejag. Al
diegenen die op grond van hun dichterlijk humanisme het politieke strijdperk betreden, vinden er immers geen tijdelijke
roem. Het woelige leven van Neruda is daar ook weer een
onbetwistbaar voorbeeld van.'Het is een weg die bezaaid ligt
met laster, eerroof, uitsluitingen, verbanning en gevangenzetting.
Waar haalde Neruda de kracht vandaan om als politieke dichter een krachtig en zuiver dichter te blijven en om in die periode zelfs zijn meesterwerken te schrijven ? Het kan niet
anders dat de kracht die tot de politieke aktie leidt dezelfde
moet zijn als de diepe inspiratie waarin de poëzie zelf haar
oorsprong vindt. Eigenlijk is er voor beide maar één woord :
de liefde voor het volk en de dingen van deze aarde. Neruda
zegt daar zelf het volgende over : « Ik ben op een andere
weg voortgeschreden, ik ben ertoe gekomen het blote hart
van mijn volk te treffen en me ervan te vergewissen dat in
het volk een geheim leeft dat sterker is dan de lente, dat
vruchtbaarder en klaarder is dan haver en water, het geheim
van de waarheid dat mijn nederig, eenzaam en wanhopig volk
put uit de diepte van zijn harde bodem en dat het optilt in
zijn triomf opdat alle volkeren van de wereld naar dat volk
zouden opkijken, het eerbiedigen en navolgen ». Neruda legt
met deze zin bloot dat de Spaanse revolutie een echte ommekeer in zijn poëzie teweegbracht, maar dat die ommekeer
slechts mogelijk was omdat hn dichter was, omdat hij steeds
bewogen werd, al was het aanvankelijk in het raam van een
individualistische en geleerde literaire traditie, door het geheim van de oceaan, de Chileense wouden, de vrouw en de
nacht. Alleen : het geheim van het volk is overweldigender.
Om die reden is het zo belangrijk dat de Amsterdamse dichter Riekus Waskowsky zich met zijn vertalinger>, gebundeld
in Een kooi vol liederen, niet beperkte tot de politieke gedichten van Neruda. Je kunt zeer zeker de politiek niet losweken uit de poëzie van de Chileense dichter, maar je kunt
nog veel minder de poëzie verbannen uit de politieke gedichten alsof je de liefde ^pu kunnen afzonderen uit de strijd en
het leven :

Harm Wiersma : DAMJEUGD » 1. Kennis — Thieme, Zutphen, Standaard Uitgeverij, Antwerpen — 64 blz. - 95 fr.
De auteur is na Sybrands een der beste damspelers ter wereld. Hij verklaart
op heldere en prettige wijze vooral
voor jongeren, het damspel. Dit deeltje « kennis » is het eerste in een
reeks van vier over het dammen.

X. : « KRUIDEN VOOR DE KEUKEN »•
Thieme, Zutphen, Standaard Uitgeverij
Antwerpen - 128 blz. - 115 fr.
In dit boekje wordt een aantal planten
en kruiden voor de keuken - hun gebruik, het zaaien en planten ervan —
voorgesteld ,na een inleiding over oogsten en bewaren en de invloed van
het koken op de smaak der kruiden.
De illustraties naast de beschrijvingen
geven een bijkomende informatie voor
de kijk- en kooklustige lezers en lezeressen...

Fons Vermeersch : « OP ZOEK NAAR
SPIJS EN DRANK » - Lannoo, Tielt 182 blz.
Blijven wij bij de keuken : de regionale
ditmaal, en in dit geval de Westvlaamse. Het boek van Vermeersch handelt
over gastronomische oorden, bekende
koks, voedingsfabrieken, Noordzeevis,
wild, bier, kaas : alles wat in WestVlaanderen gastronomisch en kulinair
het vermelden waard Is... Aanbevolen
voor de fijnproevers I

voor
iederoon
Julien van Remoortere : « MET DE
AUTO DOOR DE ARDENNEN EN LUXEMBURG (G.-H.) » • Lannoo, Tielt 246 blz. - 295 fr.
Van, Remoortere sehrreef reeds een
bestseller-gids voor West-Vlaanderen.
In dit boek heeft hij 11 toeristische
routes in de Ardennen uitgestippeld
en zeer uitvoerig beschreven, waarbij
heel wat wetenswaardigheden vermeld worden en waarin, zij het op indirekte wijze, het allerminst-Latijnse karakter van de Ardennen, en zeker van
Oost-Luxemburg, tot uiting komt...

Luc Schepens : « IN PACE » - Lannoo,
Tielt. - gen. - 225 fr.
Schepens, die o.m. samensteller is
van een « Kroniek van Stijn Streuvels » brengt in dit gekommentarieerd
fotoboek een ontroerend beeld van de
soldatenkerkhoven
in Vlaanderen :
meer dan 150 op een oppervlakte van
honderdveertig vierkante
kilometer.
De tekst — afwisselend poëtisch en
realistisch — vormt met de 115 foto's
één geheel. Een samenvatting ervan
in het Frans, Duits en Engels maakt
het boek ook geschikt voor buitenlandse vrienden als ontroerende herinnering aan hun « doden in Vlaanderen ».

En overal

zijn mensen
of worden mensen geboren
of wacht mij de vrouw die ik bemin.
Eugene VAN ITTERBEEK
Bibl. :
Mare BRAET, Pablo Neruda (Ontmoetingen 110), Brugge,
Orion, 45 biz.
Pablo NERUDA, Dat de houthakker ontwake (vert. Mare
Braet), Brugge, J. Sonneville, 1973, 53 bIz.
Pablo NERUDA, Een kooi vol liederen (vert. Riekus Waskowsky), Amsterdam, De Arbeiderspers, 1974, 84 blz.
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Fahrenkamp Hans J: : « ANTIQUITATEN : TEPPICHE » • 1€ff.blz. - DM 4,80.
F.W. Doucet : « ANTIQUITATEN : SILBER » - 192 blz. - DM 4,80.
In de Antiquitatenreeks van het HeyneVerlag verschenen reeds boekjes over
meubels, porcelijn, enz. Die over zilver en zilverwerk en over tapijten zijn
voor de geïrrteresseerden méér dan
een oppervlakkige introduktie.

Bramböck-Knott : « DAS NEUE SAUNA-BUCH » - 128 blz. - DM 2,80.
Heinz Görz : « DAS KNEIPP-BUCH»144 blz. - DM 2,80.
Gezondheid door water — door de
sauna en door de watergeneeskunde
— zijn de temas van deze twee Heynepockets. Aanbevolen aan al wie over
beide aspekten van de preventieve
en de heilende watergeneeskunde wat
meer wil weten. Aanbevolen ook voor
sauna-kopers of -bouwers en voor wie
ergens een « kuur » wil gaan doen !

Joos Florquin : « TEN HUIZE VAN...
10 » - Davidsfonds Leuven, Keurreeks.
320 blz. • 130/165 fr. (leden).
Dit tiende deel der « Ten huize van... »
van Prof. Florquin brengt de bezoeken bij en de gesprekken met Joh.
Daisne, Hubert Lampo, Rik Slabbinck,
dr. Terruwe, Prof. A. Coppé, Magda
Janssens, War van Overstraeten, baron J. Ryelandt en Eugene Baie. Niet
alle zijn even interessant ,evenmin als
alle personaliteiten. Het interessantst
— vanuit Vlaams standpunt — zijn de
gesprekken
met
d e " letterkundige
Lampo en de politikus Coppé. Wat
Coppé o.m. zegt over de Vlamingen
op Europees vlak — op officieel-Europees vlak althans — moge voor ons
geen reden tot verrassing of ontstemming zijn : de vertegenwoordigers in
de Europese organen zijn geen volksmaar staatsvertegenwoordigers en hun
begrip voor de strijd der volkeren is
er dan ook naar. In menig gesprek,
zoals ook in de vorige bundels, wordt
er wel eens aan het oppoetsen van het
eigen blazoen gedaan zodat wij de gesprekken en de uitlatingen der geïnterviewden nog al eens met een korrel zout moeten nemen. Interessante
dokumentatie blijven deze huisbezoeken alleszins...

Ontmoetingen nr 49 : G. Willems :
SIMONE DE BEAUVOIR » - 49 blz.
In de reeks « Ontmoetingen » van
Orion-DDB verschenen onlangs monografieën over Simone de Beauvoir,
Hubert van Herreweghen en Guillaume van der Graft. Over Simone de
Beauvoir, de pauzin van het existentialisme, schreef Gilbert Willems een
bevattelijke en objektieve studie. Simone de Beauuvoir bewijst, evenals
haar levensgezel Sartre, dat filosofische onderlegdheid en literair talent
niet steeds een garantie voor politieke
wijsheid zijn. Haar werk en haar
ideeën worden door Willems duidelijk
en zo ver het mogelijk is klaar geformuleerd.

Ontmoetingen nr 102 : Willy Spillebeen : « HUBERT VAN HERREWEGHEN ».
Over Hubert van Herreweghen schreef
de dichter en kritikus Willy Spillebeen.
Van Herreweghen is een begaafd dichter. Geboren in 1920, behoort hij tot
die generatie, die in de jaren kort voor
en tijdens de oorlog als « de jongeren » beschouwd werd en in verschillende tijdschriften aan het woordt
kwam. Een generatie die vaak heel
uiteenlopende wegen ging. Van Herreweghens « klassieke » lyriek is, wat
men ook moge zeggen, even tijdsnabij
en even algemeen-menselijk en zeker
even origineel als veel moderne en
experimentele lyriek van zijn formaat
(en die is niet zo talrijk). Spillebeen
analyseerde het oeuvre op een zeer
degelijke, vakkundige en indringende
wijze.

Ontmoetingen nr 103 : Lense L. Bouwers : « GUILLAUME VAN DER
GRAFT .. - 56 blz.
De Noordnederlandse dichter W. Barnard, pseudoniem Guillaume van der
Graft, wordt in de reeks Ontmoetingen voorgesteld door Lense L. Brouwers, die na een soort interview met
de dichter enkele uitvoerige « kanttekeningen » brengt bij het werk van
deze met Nijhoff bevriende en poëtisch verwante dichter. Biografisch en
bibliografisch overzicht besluiten deze
monografie. Vermelden wij terloops,
dat Guillaume van der Graft van 1968
tot 1972 docent was in liturgiek en
hymnologie aan de protestantse teologlsche fakulteit te Brussel.
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VLAAMSE KAMEROPERA :
HEROPENING
MET VEEL HOOI OP DE VORK
Antwerpen is een mooi teaterzaaltje rijker : het na de brand
van vorige winter totaal vernielde
Ringteater in de Pastorijstraat
werd smaakvol en knus heropgebouwd en tevens omgedoopt tot
Centrum-Teater, de
definitieve
thuishaven van de aktieve Vlaamse Kameropera. Of moeten we
zeggen, de voorlopig-definitieve
thuishaven, want de heren Proost
en Schoenaerts schijnen na hun
recente juridische bekvechterijen
de strijdbijl begraven te hebben
en zij claimen gezamenlijk het
heringerichte Centrum-Teater.
Hebben blijkbaar in het voorbije
jaar te veel tijd gehad en te Intens Labiche gelezen .
In aanwezigheid van het klassieke premièrepubliek greep de
vooropening plaats op 13 januari
met de even klassieke vertraging
te wijten aan de minister voor
Nederlandse Kuituur (als minister
Rika er ooit mocht in gelukken
ergens tijdig te verschijnen, men
late mij dit onverwijld weten :
ze krijgt alsdan 1 pijp + 1 klapzoen).

beschikt over een oerkomisch
talent.
Zelden hebben we het meegemaakt, dat bij een operavoorstelling het publiek herhaaldelijk in
luide lachsalvo's losbarst en dit
is geen gering kompliment voor
de mensen van de VKO. Mocht
men zich beperkt hebben tot de
opvoering van deze eenakter, dan
waren de aanwezigen weliswaar
vroegtijdiger huiswaarts gekeerd
maar alleszins meer opgetogen.
Nu kleefde er een ietwat onbehaaglijke sfeer van overladenheid aan de avond.
De VKO heeft alleszins het bewijs geleverd, dat de intieme kameropera als genre beslist zijn
funktie te vervullen heeft en mits
een goede aanpak het operamedium goede promotionele diensten kan bewijzen.
Elke maandagavond om 20 uur.
RAY DE BOUVRE
P.S. - In « Wij » van vorige week
verscheen abusievelijk, dat de
auteur van « De avonturen van
de brave soldaat Schweijk » een
TRADITIONALISTISCH woelwater
was. Wij bedoelen natuurlijk een
NATIONALISTISCH
woelwater,
wat iets totaal anders is.

LE CINESI
Wat Arnold Brand bezield heeft
deze aftandse Spielerij van Von
Gluck te monteren behoort tot de
misteries die het strikte privilegie vormen van minder gelukkig
geïnspireerde teaterdirekties. De
teoretikus bij uitstek van het muziekteater, Mare Clémeur, doorstond hiermede zijn vgurproef
als regisseur en alhoewel het
scenisch allemaal propertjes in
mekaar stak miste deze zeer onwaarachtige geschiedenis
elke
Schwung om ietwat amuzant over
te komen. Zou het kunnen, dat de
regisseur zichzelf heeft willen
overtreffen door het oorspronkelijke tema te transponeren naar
een meer aanvaardbare realiteit
en daardoor precies een tegengesteld effekt bereikte ? Le Cinesl
(de Chinese dames) waren in de
VKO-versie
hagelblanke
18de
eeuwse juffers die ieder een
stukje eenmanstoneel opvoeren
en hierin worden bijgestaan door
een broer van een van haar :
ieder zingt zijn melodietje (een
tragische Griekse scène, een buffo-aria en twee pastorales) en
daarmee is het dan bekeken. Dergelijke werkjes vergen speelsheid, aangedikte onwaarachtigheid en een spitante vertolking
De enige genietbare prezentatie
kwam van Gerda Tilman maar
zelfs haar professioneel niveau
kon de verveling niet uit de zaa'
verjagen.

LUK BRAL
Velen kennen hem van naam. Samen met zangeres Connie Neefs
was hij van de eerste lichting afgestudeerden aan de Kleinkunstakademie. Met haar maakt hij
deel uit van de tien uitverkorenen van de televisiewedstrijd
Euurosong. Zijn stijl is duidelijk
erg verschillend van wat grotendeels wordt gebracht. Hij kreeg
de opleiding om het Vlaamse
« betere » lied op een betere manier naar voren te brengen. En
deze scholing werpt zijn vruchten
nu al af. Hoewel op Eurosong de
waardering niet recht evenredig
is. Het wordt nu wel duidelijk dat
zowel de jury als het grote publiek zijn stijl ongewoon is en
zeker onvoldoende kent. Punten
en kritiek tonen het aan.
Na de optreden-reeks in het Antwerps EWT-teater wordt het nu
de grote start. De singels « Hallo
hier ben ik dan » en « Hé, 't is
zomer » werden positief onthaald.
« Eurosong betekent voor mij
vooral de promotie » verklaarde
Luk achteraf. « Ze vroegen me, en
ik zei ja. Ik nam de handschoen
op Er zijn goeie dingen bij, én

Van 27 tot 31 januari is de Engelse zangeres Sally Willis op onewomen-show in ons land.
veel rotzooi. Ik wil een ander aspekt brengen, de dingen kombineren. Kijk naar Gerard Cox en
Van Veen, om weer in Nederland
voorbeelden te zoeken. Ze brengen zowel goede nummers als
kommerciële songs. Zo wou ik
het ook. Of nog Neil Diamond.
Hoewel wat minder teater-minded brengt hij een afgewerkte visuele show, fijne liedjes waarbij
zowel de stem als het instrumentarium van belang zijn ».
Luk Bral zweeft dan ook tussen
deze stijlen in. Na een indrukwekkende « Love the one you're
with » van Stephen Stills met
sterke harmonische samenzang
start de afwisselend opgebouwde
show. Luk Bral heeft een enorme
beweeglijkheid op het podium en
hij weet de sympatic van het publiek te winnen. Uit zijn eerste
album « Vrije vogel » dat pas
verscheen koos hij dan ook de
beste nummers uit, om dan weer
zijn groep « Road » aan beurt te
laten met hun single « Schooldays » die ritmisch goed overkomt. Met een medley van uit het
Engels vertaalde rockklassiekers
waarvan zowel instrumentaal als
vokaal de riffs goed gebracht
worden rondt de groep af.
Tijdens de pauze maakt Luk Bral
zich klaar om met gewijzigd voorkomen het beste deel van zijn
show voor te bereiden.
. Het is echt fijn telkens weer
die kick te beleven van een optreden » zegt hij spontaan. « Ik
wou graag heel veel optreden, en
er proberen van te leven ».
Op de vraag hoe hijzelf de elpee
vindt reageerde hij zeer positief
over de mensen die hem de kans
gaven, zijn zin te laten doen.
• Het resultaat kon misschien nog
beter maar ik ben er blij om ».
Dat sommige mensen omtrent de
kaft aanstoot nemen legt hij uit
als gewoon logische en visuele
uiting van wat de muziek is.

Het publiek dat hij bereikt is zeer
verscheiden op elk optreden.
« In de Beurs is het een ander
studentenpubliek, soms zijn het
meisjes van dertien die de singels kennen. Ik wil nog wat meegaan, en een eigen publiek bereiken ».
Tijdens het tweede deel valt op
hoe stevig de show in elkaar zit,
en tussen de nummers gaat geen
ogenblik verloren. Belichting en
bindteksten doen de liedjes in elkaar vloeien. Dank zij een eerst
wat luid klinkende maar goed afgestelde klankinstallatie
vormt
deze muziek een geheel met de
expressievolle show van Bral.
Even wordt het heel stil in het
sfeervolle liefdeliedje waarna het
publiek met de steelgitaar in
« Zonder jou » wordt meegesleept. Na een originele voorstelling van de groep volgt het potentieel
singelnummer
« Elke
dag », « Ik ben zo bang » en « Ik
heb je erg gemist ». Zwierig in
late-rockstijl met gepaste harmonietjes, en met « Hallo hier ben
ik dan » eindigt een luisteravond
vol nieuwe klanken die zeer beloftevol zijn.
(. Vrije Vogel . EMI - 4C062)
WARNER BROS SHOW
Volgende vrijdag 31 en zaterdag
1 februari komt de grootse tweedaagse show in Vorst, na eerst
Londen, Amsterdam en drie grote Duitse steden. De eindavond
gaat door in Parijs. Een ongezien
dure publiciteits-kampanje
met
gratis plaatjes werd hier tegen
aan gegooid. Het materiaal en de
installaties worden met dertig
bussen en vrachtwagens vervoerd, waarna alles met een speciale 707-jet terug naar de States
moet. Op het programma veelbelovende acts met vrijdag de Doobie Brothers (« the captain and
me -album), Graham (weg van
Sly & Family Stone) en zijn Central Station, en Bonaroo, een viertal uit Steve Miller, Doobies en
Edgar Wintergroepen.
Zaterdag is het « Little Geat »,
Montrose-groep met Eddie Montrose uit de Winter-Band, en de
blazersektie « Tower of Power »,
die als studio-musici ondermeer
voor Elton John werkten.
(. The WB-Müsic Show • - WB
1000).
Sergius
JOOST NUISSL :
« EEN HUIS VAN ZACHTE STENEN »
Harlekijn is het eigen label van
Herman van Veen. Op dit label
wil hij ook minder bekende kollega's een kans geven. En Joost
Nuissl is zeker een kollega die
zijn waardering wegdraagt. Sinds
zïfa eerste elpee, « Er staat wat

te gebeuren », deed Nuissl werk
voor de Nederlandse radio en
trad o.m. op in « De Spinse »
van van Veen.
Poëzie en kolder zijn de twee
belangrijkste ingrediënten in het
repertoire van Nuissl. De teksten
op zijn tweede elpee cirkelen
rond de tematiek geloof, hoop,
liefde, leven en dood. Nuissl biedt
ons gewoon wat
mijmeringen
aan rond deze tema's, mijmeringen die meestal een mengsel zijn
van kolder en poëzie. Joost Nuissl
is in Vlaanderen niet erg bekend
en ook niet zo geliefd. Nochtans
verdient hij volop onze aandacht,
want hij is een persoonlijkheid
die men niet altijd even gemak
kelijke en verteerbare teksten
een heel eigen sfeer oproept. Ik
hoop dat hij toch bij ons de nodige waardering zal vinden.
(Harlekijn 2925.501)

LIESBETH LIST :
« FOTO »
Liesbeth List, die na een Engelstalige elpee met Rod MsKuen,
een I if e-elpee van een optreden
met Magna Carta en een Duitse
plaat momenteel weer optreedt
samen met Ramses Shaffy, heeft
nu eindelijk haar Nederlandstalig
repertoire wat vernieuwd en de
neerslag daarvan vindt men op
deze elpee, « Foto ». Liesbeth
List gaat er nog meer dan vroeger de kommerciële toer mee op.
Er zijn vooreerst de teksten die
— hoewel bekende binnen- en
buitenlandse namen onder de
tekstschrijvers opduiken — nogal aan de oppervJakte blijven. De
meeste liedjes draaien rond het
eeuwige tema liefde, en wat er
hier over bezongen wordt klinkt
weinig nieuw of origineel. Maar
met haar onmiskenbaar zangtalent weet Liesbeth List zelfs de
meest kommerciële tekst nog een
diepgang te geven die het ver
boven de middelmaat doet stijgen.
Ten tweede zijn er de arrangementen van orkestleider Piet Souer, aangebracht onder het waakzame oog van producer Hans van
Hemert, die mede verantwoordelijk tekent voor heel wat tophits
van Nederlandse zangers. Van
Hans van Hemert verwacht je nu
niet
onmiddellijk
een
sobere
sound. En toch is de muziek op
deze elpee net beheerst genoeg.
Producer en arrangeur wisten
blijkbaar best wanneer ze door
kor»den duwen en alle registers,
tot en met het koortje toe, openzetten, en wanneer ze de toon
in mineur moesten houden.
In zijn geheel is dit een lekker in
het oor liggende elpee met geen
« nieuwe » maar wel een erg
overtuigende Liesbeth List als
vertolkster. (Philips 6413 062).

s.

We willen echter niet behoren
tot de rankuneuze kritici, die Clémeur zonder meer afkraken omwille van zijn moedige stellim
name inzake het Vlaams operabeleid en die deze gelegenheid
dankbaar aangrijpen om via Le
Cinesi het muziekteater naar de
verdoemenis te verwijzen. Met
belangstelling zien we Clémeur's
vizie graag toegepast op meer geëigend werk.
PRIMA LA MUSICA,
POI LE PAROLE
Van een totaal ander allooi was
de tweede eenakter van Antonio
Salieri met de tendensieuse titel • eerst de muziek, dan de
woorden ». Het libretto van Giambattista Casti wees er alleszins
op, dat de komponist zijn titel
zelf niet ernstig moet opgevat
hebben, want « le parole » kwamen spetterend en ad rem over
het voetlicht in een briljante Nederlandse vertaling van ene Walter Meyveldt (pseudoniem van
een Pallieteriaans muziekrecensent en overvloedig gebruiker
van ondermeer sierlijke en klankrijke Nederlandse « parole »).
Zeer humoristische en vokaal
sterke vertolking van de vier optredenden met een speciale vermelding voor Leo Brant (deze
jongeman heeft heel wat in zijn
artistieke mars) en Huguette Dierinck die niet alleen haar prettige
verschijning mee heeft maar die
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Luk Bral In gesprek

met onze medewerker

Sergius.
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KRITISCH Kvam
DE REIS
(II Viaggio - The Voyage)

Harry Stoner [Jack Lemmon) en zijn vennoot : overleven is hun enige
l<ans.
SAVE THE TIGER

De titel van deze film slaat op
^en aktie ter redding van de bedreigde tijgersoort, maar is tevens symbolisch bedoeld voor de
situatie waarin het hoofdpersonnage, Harry Stoner, zich bevindt.
Harry staat op de rand van zowel
een beroeps- als een levensfaillissement en zijn enige uitweg is
deze van « overleven ».
Harry Stoner is het type van de
Amerikaanse
zakenman. Ogenschijnlijk heeft hij alle materieel
komfort wat men zich maar wensen kan. Hij moet er wel de prijs
van stress en overspanning voor
betalen. En uiteindelijk kan hij
toch niet verhinderen dat het
konfektiebedrijf waarvan hij de
patroon is, in een Impasse terecht komt. Harry wil echter zijn
faillissement niet openlijk bekennen .Hij wil « overleven ». Hij
staat dan ook voor de keuze : ofwel aan de maffia geld lenen, ofwei
vrijwillige
brandstichting.
Harry kiest voor dit laatste. Maar
het is meteen het einde van de
droom, het opgeven van alles wat
eens waardevol was en zijn leven
zin gaf. Harry heeft geen hoop
meer. Hij kan slechts leven met
de bittere realiteit. Ook In zijn
privéleven kan hij slechts leven
met de resten van wat eens een
liefdevoile verhouding was. De
beelden van de oorlog waarin hij
eens vocht blijven hem pijnlijk
achtervolgen, maar het ideaal
waarvoor hij eens vocht heeft
afgedaan. De Amerikaanse droom

is over, <• men maakt nu ondergoed van haar vlaggen ».
Er zit in deze film een boeiend
stuk kritiek op een mentaliteit en
levenssfeer die nu, in 1975 {de
film werd gemaakt in 1972), meer
dan ooit een voorbije myte lijkt.
De myte van de self-made-man
die naar de top van roem en sukses holt. Vooral daarom ervaarde ik « Save the tiger » als een
wrange film : omdat de ekonomlsche impasse van 1975 er reeds
duidelijk in aangekondigd wordt.
« Save the tiger » is geen echt
grote film. Hiervoor wordt er iets
te veel in gepraat. Het lijkt wel
alsof kineast John Avildsen onmachtig was om de inhoud van
zijn film visueel over te brengen
en daarom herhaaldelijk zijn toevlucht nam tot dialogen en monologen. Gelukkig is er de vertolking van Jack Lemmon, die de
meest artificiële dialogen toch
nog echt doet klinken. Niet voor
niets kreeg hij voor deze vertolking een Oscar 74 (beste mannelijke vertolking). Hij weet vooral
een stuk humor in zijn vertolking
te leggen. Niet dat men er vaak
om moet glimlachen, want het is
een sarkastische humor die de
malaise van het hoofdpersonnage
nog wat wanhopiger maakt
In een krisistijd als deze vraagt
het publiek niet naar films die
hen nog eens met de neus op de
bittere realiteit duwen. Daarom
vrees ik dat ' Save the tiger »
slechts een gering kommercieel
sukses zal kennen. Jammer, want
vooral Jack Lemmon maakt deze
film tot een boeiende ervaring.
Hilda Dekeyser

<• 11 Viaggio » Is de laatste film
van Vittorio De Sica, vooraleer
deze aan zijn allerlaatste reis
begon. De kineast overleed nl. op
73-jarige leeftijd op 13 november
j l . De Sica is na wereldoorlog
twee één der grote leidende figuren geweest van het Italiaans
neo-realisme. Samen met zijn
vaste scenarist Cesare Zavattini
realiseerde hij films met een sociale tematiek, geput uit de werkelijkheid van de eenvoudige
volksmens. In tegenstelling met
sommige van zijn kollega's heeft
De Sica deze alledaagse werkelijkheid steeds omhangen met een
waas van melankolie, poësie en
zelfs romantiek. Deze kineast van
meesterwerken als « De Fietsendief », « Scluscia », « Mirakel te
Milaan » en « Umberto D » leverde in de zestiger jaren echter
nog slechts ontgoochelende, kommerclële prenten af, waarin weinig was terug te vinden van de
waarachtigheid en de poësie van
zijn vroegere werken. In 1970
zorgde De Sica, met « De Tuin
der Finzi Continis » echter voor
een aangename verrassing. Ook
deze film handelde niet meer over
sociale verschoppelingen, maar
wel over aristokraten die echter
getekend werden als slachtoffers van menselijke onrechtvaardigheid, onverschilligheid en lafheid. De film sneed een algemeen menselijke tematiek aan
en opmerkelijk was vooral dat
De Sica hier opnieuw een dramatisch en poëtisch evenwicht
wist te bereiken. Na 1970 volgden nog enkele niet bulten Italië
uitgebrachte films, zodat «II Viaggio» meteen de eerste (en laatste) film is die ons van De Sica
bereikt na « De Tuin der Finzi
Continis ». Deze laatste prent
zou in elk geval een mooier en
grootser afscheid geweest zijn
van De Sica, die toch eens behoorde tot de grote regisseurs
van wereldformaat.
« II Viaggio » is een film die met
de sociale bewogenheid uit De
SIca's
neo-reallstlsche
periode
niets meer van doen heeft. Je
vindt er ook geen algemeen menselijke tematiek In terug. « II
Viaggio » staat totaal buiten onze
huidige denk- en leefwereld. Het
best te begrijpen is de film wanneer je hem beschouwt als het
weemoedig afscheid van een oud
man die een stuk van zijn verleden herbeleeft en doorheen de
bril van de herinnering alles

mooier — romantischer en poëtischer — ziet dan het In werkelijkheid Is geweest. In het hoofdpersonage,
vertolkt
door
De
Sica's
lievelingsaktrice
Sophia
Loren, vind je ook de doodstematiek terug : iets wat de reeds
zieke kineast wellicht sterk moet
aangegrepen hebben.
De film vangt aan rond 1970 en
we bevinden ons midden de Siciliaanse aristokratle. Graaf Cesare
BraggI (Richard Burton) houdt
van Adriana Di Mauro (Sophia
I «T-enl Hochter van een overleden edelman en trouwe vriend
van Cesare's vader. Deze laatste
sterft en zijn testament bepaalt
dat zijn jongste zoon, Antonio,
zal huwen met Adriana. Het vaderlijk woord is wet en zo gebeurt dus. Maar na de geboorte
van haar zoontje kwijnt Adriana
zienderogen weg aan een gehpimvinniqe kwaal Enkel de nabijheid van Cesare weet haar
wat op te vrolijken. Wanneer Antonio sterft lijkt haar verdriet
nochtans oprecht, alhoewel je er
als hedendaagse kijker toch wat
verbouwereerd
tegenaan
kijkt.
Het is slechts tijdens een reis
langsheen de beste specialistenartsen van Italië dat Cesare en
Adriana elkaar hun liefde bekennen. En zelfs dan verzet het milieu zich tegen deze onmogelijke
liefde. Adriana's hart kan dit alles niet verwerken, zodat de dood
hen dit keer voorgoed zal scheiden.
Dit liefdesverhaal is een melo

drama omhangen met een waas
van lyriek en romantiek.
En dit bedoel ik niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk : de
floue en vaak overbelichte fotografie hangt als een waas der
herinnering over deze film. De
Sica slaagt er echter niet In je
In dit liefdesdrama te doen geloven. Sophia Loren komt nog
vrij geloofwaardig over, maar
ook zij vermag niet het verhaal
over deze hartstochtelijke, innerlijk verterende liefde waar te maken. De schuld hierover moet
zeker mede gezocht worden bij
Richard Burton, die zich in de
film allerminst gedraagt als een
man om hartstochten te ontketenen Ook de meeste overige akteurs, en zeker de vele figuranten, wist De Sica niet in de hand
te houden. Dit is wel verwonderlijk voor een kineast die Iff vroegere films bij de meest volkse
gelegenheidsakteur iedere onbehenaigheid wist weg te werken,
wellicht heeft zijn ziekte hem dit
keer parten gespeeld.
Al met al is « II Viaggio » een
zwak afscheid van De Sica. Toch
verglijdt deze film, juist door het
talent van zijn maker, niet helemaal af naar de tranerige sentimentaliteit van een •< Love Story ... Jammer genoeg werd de
film bij ons uitgebracht in Engelse nasynchronisatie, wat het geheel zeker niet waarachtiger en
geloofwaardiger maakt.
Hilda Dekeyser
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Sophia Loren, De Sica's lievelingsal<trice,

in •< // Viaggio »

EMIEL HULLEBROECK
HERDENKING
Op zaterdag 1 maart a.s. te 20 u.
heeft in Studio IV van de BRT een
openbaar volksconcert plaats bedoeld als hulde aan Emiel Hullebroeck. Kosteloze toegangskaarten kunnen aangevraagd worden
bij Clem De Ridder, Direktie van
het Kontakt- en Kultuurcentrum,
Martelarenplein 23, 1000 Brussel.

Maandag 27 januari • BRT
HIGH SOCIETY (1956)
Muzikale komedie, ietwat te romantisch, met songs en sentimentele
situaties eigen aan dit genre. Van Charles Walters, met Grace Kelly,
Frank Sinatra en Bing Crosby.
'*

Donderdag 30 januuari - RTB
LE PASSAGER DE LA PLUIE (1969)

GROOT VLAAMS KINDEREN VOLKSLIEDFESTIVAL
Op zaterdag 15 maart heeft van
20 u. af In Arenbergschouwburg
te Antwerpen een Kinder- en
Volksliedfestival
plaats, gekoppeld aan de Hullebroeck-herdenklng.
Baide manifastatias ten zeerste
aanbevolen !
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Vakkundige thriller van René Clément, met veel suspense. Het verhaal
rond een vrouw die door een seksmaniak verkracht wordt, komt echter
niet helemaal geloofwaardig over. Goede vertolking van Mariene Jobert
en Charles Bronson.
Vrijdag 31 januari - BRT
BECKET (1964)
Kineast Peter Glenville heeft met vakmanschap en talent het toneelstuk van Jean Anouilh verfilmd. Het tema is dat van de sublieme vriendschap tussen twee mannen, koning Hendrik II van Engeland en zijn
kanselier Thomas Becket, die onder de invloed van mateloze ambitie en
heerszucht echter als vijanden t.g.o. elkaar komen te staan. Briljante
vertolking van Richard Burton en Peter O'Toole.
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VAN DAC...

SPORCU/IIK
VERBOD
Begin februari worden in Calcutta de wereldkampioenschappen
tafeltennis gespeeld. De Indische
regering heeft kort en goed gezegd dat Zuid-Afrika en Israël
niet mogen deelnemen. Hun eigen nationale ploeg mocht trouwens, enkele weken geleden, niet
uitkomen tegen Zuid-Afrika. De
reden van de uitsluiting : voor
wat Zuid-Afrika betreft de apartheidspolitiek, en voor wat Israël
betreft de in dat land aangekleefde ideologie. Omdat de regering
van India daar in feite niets mee
te nraken heeft, heeft de internationale federatie krachtig protest aangetekend in New-Delhi en
zich voor de rest bij de Indische
beslissing neergelegd. Zo krijgt
men namelijk de minste « komplimenten ».
ALVAST DIT
Het is niet omdat de olimpische
spelen 1976 misschien niet zullen
betwist worden zoals voorzien,
dat men in Kanada zou moeten

MAANDAG
Het was maar een triest verhaal
dat enkele renners te vertellen
hadden tijdens de TV-uitzending
Sporttribune. Een verhaal van bedrog, korruptie, broodroof, doping, ontgoocheling, in één woord
het verhaal van de kleine koereur.
Iets nieuws vertelden zij uiteraard niet. Maar misschien zal het
toch weer van enkele schreeuwers de ogen openen.

afzien van de organisatie van
- pré-olimpische spelen ». Die
zullen, bij wijze van training wellicht, doorgaan van einde juni tot
einde november. Om eerlijk te
zijn : het nut van zo'n pré-olimpische dinges ontsnapt ons toch
wel een beetje. Waarom in 1975
al eens gaan doen wat men een
jaar later « te goei » gaat doen ?
Naar onze smaak ruikt dat allemaal toch een beetje te sterk
naar « spektakel om het spektakel » en sportkommerce. Vooral
omdat maar weinig landen, die
in '76 goede uitslagen willen behalen, aan de bekoring zullen
kunnen weerstaan om er ook in
'75 bij te zijn.

DINSDAG
De atletiekafdeling van « den
Union » wordt opgedoekt. Reyff,
Theys, Braeckman en zovele anderen krijgen geen opvolgers. En
de sjottersafdeling wordt verkocht aan een kapitalist, die er,
naar het schijnt, een pak miljoen
voor over heeft om van Union
weer een grrrote voetbalklub te
maken. Mag men zo vrij zijn te
denken dat die miljoenen geen
kadoo zijn, en dat dus een stuk
eerbiedwaardige, oude sport verlapt werd aan de « kommerce » ?

NOG EEN
Uit Luik komt het bericht dat de
zoveelste kompetitie op Europees
vlak boven de doopvont zal worden gehouden : de kompetitie
(en nu eerst even diep inademen)
voor de Europabeker voor atletiekklubs die kampioen zijn van
hun land. Of hoe gaat men dat
kortweg eksplikeren ? In ons

IETS VAN NIKS
Lowie Wouters, de man die over zijn eigen zichzelve in alle bescheidenheid zegt dat hij de aangeboren klas heeft, en de big chief van alle
Belgische sjotters, is met fikse tred naar Leo Tindemans getogen, de
man die het allemaal zal veranderen en in afwachting daarvan de man
van het jaar werd. Het was om de organisatie van de wereldkampioenschappen voetbal te doen, die in ons land zouden doorgaan binnen
een jaar of drie, als Argentina zou « passen ». Een beslissing is dus
uiteraard nog niet gevallen, maar naar het schijnt zou « den andere »
in de ministerraad toch al geklapt hebben over die voetbalhistorie, en
zou zelfs al, heel terloops, het getal drie miljard gevallen zijn.
Ons, simpele duiven, lijkt dat veel geld.
Maar in « Les Sports » — opiniekrant die beweert strikt neutraal te
zijn — lezen wij dat er veel moet gedaan worden eer de voetbal-sjouw
kan beginnen.
Er moeten wegen aangelegd worden. Het telefoonnet moet uitgebreid
worden. Radio en TV moeten grotere mogelijkheden krijgen. En er moeten stadions gebouwd of aangepast worden. Van die stadions heeft
Lowie nog niets gezegd. Maar voor het Brusselse gazetteken is het
blijkbaar allemaal al in de « saccoche ».
Er zijn vijf stadions van 60.000 plaatsen nodig. Zeggen ze... Welnu, de
Heizel is er één. Antwerp is twee. In Brugge gaat men er een bouwen.
Is drie. Er moeten er dus nog twee bijkomen. En wat is er logischer
dan dat ze in Wallonië gebouwd worden, vermits er twee in Vlaanderen
zijn ? ledere « raisonabele » Belg zal het dus maar heel normaal vinden dat de poen hoofdzakelijk naar Wallonië gaat, nespa ?
Dat geld zal echter, steeds volgens cf Les Sports », gemakkelijk gerekupereerd worden. Uit de BTW op hotel- en restaurantrekeningen, en
uit taksen op de inkomgelden. Kan zijn, maar enig hoofdrekenen leert
ons dat 19 matchen (een halve einderonde) hoogstens, één miljoen gapers kunnen opleveren, en twintig miljoen aan taksen op de inkomgelden. En als die één miljoen bezoekers ieder 1.000 frank spenderen aan
hotel en restaurant, dan kan de BTW daarop ergens rond de 100 miljoen liggen. Met taks en BTW zou men dus nog maar aan 4 % van de
drie miljard komen. Dit maar om te zeggen dat men het « gemakkelijk
rekupereren » niet te rap moet geloven. Voor de staat, dus voor ons,
is zo'n wereldbeker een dikke verliespost.

Miei Puttemans is terug uit een donker 1974. Te Wingene hield
rivaal en klubmaat Roelants achter zich.
land is dat dus FC Luik. En verder zouden aan de eerste kompetitie deelnemen : West-Duitsland,
Frankrijk, Italië, Zwitserland en
Nederland. Voor ons allemaal niet
gelaten natuurlijk, maar begint
men niet te overdrijven met al
die Europese kompetities ? Wie
gaat er uiteindelijk nog gaan kijken naar wedstrijden op nationaal of regionaal vlak ?
WEER EEN STAP VOORUIT
Zaterdag stonden tegenover elkaar in de boksring onze landgenoot Jean-Pierre Coopman en de
zwarte Amerikaan Charles Green.
Hoewel eigenlijk niemand Green
bleek te kennen, was toch voorspeld dat onze man uit Izegem
er een harde dobber zou aan hebben. Het bleek, eerlijk gezegd,
een dikke foef. Green kwam er
op geen enkel ogenblik bij te
pas, en hij moet dat zo goed beseft hebben dat hij na de achtste
ronde gewoon in zijn hoek bleef
zitten. Alweer een — zij het niet
te moeilijk — sukses voor Coopman dus. Men begïnt nu serieus
te denken aan zijn kansen om het
tot Europees kampioen in de
zwaargewichtklasse te schoppen.
Of dat echter zo gemakkelijk zal
gaan als met de mannen die men
nu voorschotelt — bij wijze van
voorbereiding eigenlijk — is een
ander paar mouwen.
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1. Kledingstuk.
2. Muzieknoot - Meisjesnaam.
3. Gedachte - Niet te noemen Tantalium.
4. Dubbele medeklinker - Rezultaat van een optelling.
5. Muzieknoot - Vruchtb. plaats
in de woestijn.
6. Verzamelen.
7. Mede - Anagram van «PAGE».
8. Jongensnaam - Weinig doorbakken.
9. Roem - Neon.
10. Muziekterm.

VERTIKAAL
1. Jazzmusikus uit Brussel.
2. En andere.
3. Jongensnaam - Muziekinstrument.
4. Meikklier - Twee opeenvolgende letters.
5. Goddelijke uitspraak.
6. Gepeupel.
7. Meisjesnaam - Fabel.
8. Onmeetbaar getal - Reptiel.
9. Duitse keizer - Mede.
10. Benaming - Holte in een
muur.

hij

HIJ WON
Tijdens het afgelopen weekend
nam Merckx deel aan twee wedstrijden op de baan, namelijk te
Gent en te Antwerpen. En hij won
twee keer. Wat is normaler ?
in beide steden heeft men zijn
best gedaan om duidelijk te maken dat de mensen alleen komen
opdagen als ze Eddy kunnen bewonderen, en dat moeten ze dan
maar verder doen ter verrijking
van de sport. En van Merckx. En
voor de rest werd de kern van
de zaak glashelder uit de doeken
gedaan door de deelnemer tweede keus die zei : « Ik verdiende
hier vijfduizend frank, en Merckx
meer dan honderdduizend ». De
bewondering van het grote publiek voor het sportidool is geen
sportieve aangelegenheid. Het is
aangeleerde
onderwerping
aan
het kapitaal.
NORMAAL
Uit Duitsland komen alweer berichten — het is zeker niet de
eerste keer — dat er tijdens en
na de olimpische spelen van 1972
nogal slordig werd omgesprongen met de centen en met het
materiaal. Belangrijke bedragen
van de inkomgelden zouden verdwenen zijn. Van de uitrusting
(TV-toestellen,
schrijfmachines,
klokken e.d.m.) zouden ook een
groot gedeelte met de noorderzon vertrokken zijn. Hoeft dat
verbazing te wekken ? Zelfs in
Duitsland zit in dergelijke organisaties altijd nog een stuk improvisatie en dilettantisme. Wat
is er dan normaler dan in de
drukte en de euforie van het
sportfestijn handige jongens van
de gelegenheid gebruik maken
om een en ander scheef te slaan?
MOEILIJKHEDEN
Wat voor mensen zijn dat daar in
Kanada ? Bij monde van premier
Trudeau heeft de regering laten
weten dat zij er niet aan denkt
één cent meer uit te geven voor
de olimpische spelen dan zij voorzag in 1969, hoewel de onkosten
minstens het dubbel zullen bedragen van wat voorzien werd.
Dit gevoegd bij de staking in het
bouwbedrijf, die voor ernstige
vertraging zorgt, is niet van aard
om de bezorgdheid over het al
dan niet doorgaan van de spelen
te Montreal uit de wereld te helpen. Waarom zou België de zaak
niet overnemen als de Kanadezen
« passen » ? Voor de voetbalwereldbeker zijn wij toch ook al
invaller ?

A ^
Kampioen is hij
^ ^
wiens geest 't lichaam kan
^ ^
beheersen
« Gazet van
Antwerpen »

WOENSDAG
Opening van het autosalon, dat
zowat overal wordt voorgesteld
als een grote sportieve gebeurtenis. Persoonlijk zien wij er niks
sportiefs in.
Vermits echter de sport onder
de arm wordt genomen om frietvet en onderbroeken aan de man
te brengen, waarom zou ze niet
worden aangewend om auto's te
verlappen ?
DONDERDAG
De meeste trofeeën, prijzen en
onderscheidingen die in de sportwereld worden uitgebreid bezorgen ons de hik, maar hierop
maakt de zopas uitgereikte Victor Boin-trofee toch een uitzondering. De prijs werd namelijk
toegekend aan een écht sportman, Richard de Zutter. Hij behaalde ongeveer 25 titels en onderscheidingen in nationale en
internationale tafeltennis - kampioenschappen. Dat desondanks
de meesten niet eens zijn naam
kennen, bewijst dat de prijs terecht werd toegekend.
VRIJDAG
Filip Housiaux vertelde in een
krant hoe spijtig het is dat de
sportlui, terwijl ze de kans hebben dank zij de vele internationale ontmoetingen, niet meer de
gelegenheid aangrijpen om in de
bezochte landen allerlei merkwaardige dingen te gaan zien. En
hij citeerde : vier liefhebbers
voor de piramides in Egypte, een
paar voor de Akropolis, een paar
voor de geysers in IJsland, zes
voor een vulkaan in werking. Dat
ze die sportmaniakken toch thuis
laten, en « mensen » meenemen I
ZATERDAG
Wij hadden het verleden week
over een soort rangschikking van
het sportiefste publiek. In die
rangschikking bekleedt Standard
de laatste plaat&; Men is daarover in Luik niet zo goed te spreken. En om het nu te zeggen
zoals wij het menen : wij hebben
niet de indruk gekregen dat hun
supporters die laatste plaats verdienen, al zouden we ze ook niet
direkt bovenaan plaatsen. In één
woord : die rangschikking is bespottelijk .
ZONDAG
Wat is het verschil, lezen w i j , tussen een beroepsrenner die slikl
en een vrachtvoerder die stiniulerende middelen neemt ? Misschien ligt het antwoord — gevaarlijk,
deels
onrechtvaardig,
boosaardig maar misschien van
aard om er een begin van oplossing op te baseren — hierin :
daar waar het verschil ligt tussen degene die af en toe eens
een « zjat » teveel drinkt (uiterlijke oorzaak) en de alkolist
(ziekte). Wij kunnen naam en
adres noemen van 14-jarige •• koereurs » die « pakken ». Amfetamine. Wat gaan die doen als ze
beroepsrenner zijn ?
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TI/-PROGR/IMMK9
ZATERDAG
25 JANUARI
BRT
14.00 Boerensinmfonie. 2de
deel : de zomer.
14.20 Rose
Marie. Amerikaanse operettefilm (1936].
16.05 Voli<suniversiteit.
18.00 Caiimero.
18.05 Billy Smarts kindercirkus.
19.00 Boeket.
Boekenmagazine.
19.45 Nieuws.
20.20 Berend Boudewijnkwis.
21.55 Ik ben er zomaar. Josine van Daisum zingt eigen
liedjes.
22.30 Doden zwijgen. Amerikaanse speelfilm.
23.40 Nieuws.
NED 1
10.30 Teleac.
13.55 EK Schaatsen.
14.45 Houd Portugal vrij. Politiek showprogramma.
18.35 Voetbal. Samenvatting
Benfica-Feyenoord (1963).
18.45 Paulus de boskabouter.
18.55 Nieuws.
19.05 Houd Portugal vrij. Ver.
volg.
20.00 Nieuws.
20.20 Voetbal. Reportage van
Benfica-Feyenoord met de 2
teams uit 1963.
22.20 Houd Portugal vrij. Vervolg.
24.00 Het lied van de week.
NED 2
15.00 Nieuws.
15.02 Geen woorden maar
daden.
15.50 Bibelebons.
16.30 Stuif es in.
17.30 EK Schaatsen.
18.15 Teleac.
18.45 Paulus de boskabouter.
18.55 Nieuws.
19.05 Peppi en Kokki.
19.20 Kunt u mij de weg
naar Hameien vertellen meneer ?
19.50 'T Zand.
20.00 Nieuws.
20.20 Berend Boudewijnkwis.
22.00 Brandpunt.
22.45 De wereld in oorlog.
23.30 Nieuws.
RTB
11.30
12.00
11.55
13.00
14.15
16.45
18.00
18.55
19.00
19.30
19.45
20.15
re.
20.45
22.15
23.30

Videogazette.
Samedi-Midi.
Nieuws.
TV 7.
TV-Femmes.
Waalse uitzending.
A vos marques.
Pierrot.
Mister Magoo.
Antenne-soir.
Nieuws.
Le jardin extraordinaiJacquou ie croquant.
Pierre Perret. Variété.
Nieuws.

20.00
20.40
21.30
Felix
fisch
22.20

Sportweekend.
De Waltons.
In de voetsporen van
Timmermans. Biograprogramma.
Nieuws.

NED 1
11.00 Eucharistieviering.
13.00 EK Schaatsen.
14.00 Teleac.
15.00 Nieuws.
15.02 EK Schaatsen.
15.30 Het programma van de
muis.
15.55 Pippi Langkous.
16.20 EK Schaatsen.
16.55 Voetbaluitslagen.
17.00 Vesper.
17.30 Bericht van de wilde
ganzen.
18.15 Teleac.
18.55 Paulus de boskabouter.
19.00 Nieuws.
19.05 Tekenfilm.
19.10 Billy Smarts kinderclrkus.
20.05 Centraal Station.
20.55 't Is niet voor niks. De
Ned.
organisatie
Memisa
medische hulp.
21.10 Durmazon.
22.00 Heel de mens. Gesprek
met een jonge broeder franciskaan.
22.30 Uit de agenda van de
bisschop.
22.40 Humanistisch verbond.
23.00 Nieuws.

26 JANUARI
BRT
9.00 Doe mee.
9.30 Julie Felix. Herhaling.
10.00 Protestantse eredienst.
11.00 leder zijn waarheid. Politiek debat.
12.25 WK Veldrijden.
13.45 De bloementuil. Tekenfilmreeks voor de jeugd.
13.55 Programma voor middenstanders.
14.25 WK Veldrijden.
15.45 Binnen en buiten.
17.15 Tim.
17.45 Hemelse muziek.
18.20 Caiimero.
18.25 Het meisje van de TV.
18.50 Van Pool tot Evenaar.
19.45 Nieuws.

25 JANUARI 1975

18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.20
22.10
22.50

Paulus de boskabouter.
Nieuws.
De man van 6 miljoen.
Nieuws.
Dag, dag heerlijke lach
Pepper.
Aktua TV.
Nieuws.

RTB
14.00 Schooltelevisie.
18.10 1, 2, 3... j'al vu.
18.30 TV-Femmes.
1.00 La pensee et les hommes.
19.30 Lundi-sports .
19.45 Nieuws.
20.15 Si vous saviez.
20.35 l'Homme aux faux diamants de braises. Toneel.
22.35 Sciences et livres.
23.20 Nieuws.

NED 2
18.30
18.35
18.40
19.05
20.20
21.15
21.10
21.40
22.05
22.55

Woord voor woord.
Paulus de boskabouter.
De vrijbuiters.
Studio sport.
1 op zondag.
The lovers.
Nieuws
Panoramiek.
Beeldspraak.
Nieuws.

11.00 Eucharistieviering.
12.00 Faire Ie point.
13.00 Nieuws.
13.05 Concertissimo.
13.50 Arts-Hebdo.
14.15 Le Virginien.
15.30 Visa pour le monde.
17.15 Sportuitslagen.
17.20 Carrefour 17.
18.00 Popprogramma.
18.40 Chapi-Chapo.
18.45 Sportweekend.
19.30 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.
20.20 Les charmes de l'été.
21.10 Lebensborn.
22.05 Spécial Cinéma. Het
festival van Brussel.
23.05 Nieuws.

MAANDAG
27 JANUARI

14.00 Schooltelevisie.
18.00 Caiimero.
18.05 Klein, klein kleutertje.
18.20 De familie Partridge.
18.45 In het kielzog van de
Vikings.
19.15 Sporttribune.
19.45 Nieuws.
20.15 De hoge wereld. Muzikale komedie.
22.00 Een nieuwe stad graag.
Reportage over New York.
22.35 Nieuws.
NED 1
10.45
18.15
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
ters.
21.35
21.50
22.15
22.40
23.15

Schooltelevisie.
Teleac.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
FC Avondrood.
Nieuws.
Daar komen de schutSpelen met muziek.
Koning klant.
Man over de vloer.
Met Ischa spreken.
Nieuws.

WOENSDAG
29 JANUARI
BRT
16.30 Jevanjong.
17.45 Caiimero.
17.50 Atelier.
18.50 'De apenplaneet.
19.45 Nieuws.
20.15 Paper moon.
20.40 Herodes. TV-spel.
22.15 De geheimen van het
surrealisme.
23.05 Nieuws.
23.25 EK Kunstrijden op de
schaats.
NED 1
9.40 Schooltelevisie.
15.30 Akrobaten op de ski.
15.50 Vlucht van de rovers.
16.10 De rode autobus.
17.00 Betty Boop.
17.08 Zwijgen is goud.
17.43 Popeye.
18.15 Teleac.
18.45 Paulus de boskabouter.
18.55 Nieuws.
19.05 Jouw beurt.
19.30 Kenmerk.
20.00 Nieuws.
20.20 Berichten uit de samenleving.
20.35 All in the family.
21.00 De geheimzinnige dood
van Giangiacoma Feltrinelli.
22.00 Zendtijd van het simplisties verbond.
22.30 Zorgvliedt.
23.15 Nieuws.

20.00 Nieuws.
20.20 't Is toch zeker allemaal prima geregeld ?
20.35 Sweet Charity. Speelfilm in de reek « De grote
musicals ».
23.00 Rooilijn.
23.25 Nieuws.
NED 2
18.45 Paulus de boskabouter.
18.55 Nieuws.
19.05 Sol en Gobelet, de
klowns.
19.30 Horen zien en zwijgen.
20.00 Nieuws.
20.20 Achter het nieuws.
20.35 Colditz.
21.30 2 voor 12. Kwis.
22.10 't Wilhelmina.
22.35 Achter het nieuws.
23.10 Den Haag vandaag.
23.25 Nieuws.
23.30 EK Kunstschaatsen.
RTB
14.00
18.10
18.30
19.00
19.40
ment.
19.45
20.20
pluie.
22.05
23.00

Schooltelevisie.
1, 2, 3... j'ai vu.
Savoir vivre.
Christine.
Tips voor de konsuNieuws.
Le passager
Politiedrama.
De filmmolen.
Nieuws.

de

la

NED 2

DINSDAG
28 JANUARI

RTB

BRT

ZONDAG

NED 2

BRT
14.00 Schooltelevisie.
18.00 Caiimero.
18.05 Toomai en de olifant.
18.30 Ken uw motor.
18.55 De beschrijving van 't
brood. Korte dokumentaire.
19.10 Gastprogramma.
19.45 Nieuws.
20.15 De Brontës van Haworth.
22.00 Mens en wetenschap.
22.50 Nieuws.
NED 1
11.10 Schooltelevisie.
12.15 Teleac.
15.00 Van hart tot hart.
18.15 Teleac.
18.45 Paulus de boskabouter.
18.55 Nieuws.
19.05 Radio FEBC.
19.30 En daarom zing ik.
20.00 Nieuws.
20.20 De Waltons.
21.10 Evie in Holland.
21.40 Nader bekeken.
22.10 De bosjesmannen van
Kalahari.
23.00 Nieuws.

18.45
18.55
19.05
19.50
20.00
20.20
20.30
22.00
22 15
22.40
22.55
23.00

Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Van gewest tot gewest
Socutera.
Nieuws.
Politieke partijen.
Joao. Braziliaanse film.
Panoramiek.
Studio sport.
Den Haag vandaag.
Nieuws.
EK Kunstrijden.

RTB
14.00 Schooltelevisie.
16.45 Feu vert.
18.25 Tempo.
18.55 Voor de kleintjes.
19.00 Christine.
19.25 Antenne-soir.
19.40 Tips voor de konsument.
19.45 Nieuws.
20.15 Chansons a la carte.
21.15 Franz Liszt.
22.15 EK Kunstschaatsen.

DONDERDAG
30 JANUARI

VRIJDAG
31 JANUARI
BRT
14.00 Schooltelevisie.
18.00 Caiimero.
18.05 Volksuniversiteit.
18.35 Het geheimzinnige Nepal Dokumentaire.
19.00 Trajekt.
19 45 Nieuws.
20.15 Tabouret. Met
Delia
Bossiers.
20.55 Sam.
21.45 Becket. Historisch drama.
24.00 Nieuws.
NED 1
11.10 Schooltelevisie.
18.15 Teleac.
18.45 Paulus de boskabouter.
18.55 Nieuws.
19.05 Swiebertje.
20.00 Nieuws.
20.20 Kojak.
21.10 Johnny en Tonny.
22.10 Farce Majeure.
22.40 Ander nieuws.
23.05 Praten met de minister-president.
23.15 Nieuws.
23.20 EK Kunstschaatsen.
NED 2

NED 2

BRT

18.45 Paulus de boskabouter.
18.55 Nieuws.
19.05 Black Beauty.
19.30 Tweekamp.
20.00 Nieuws.
20.20 Dinastie
der
Kleine
Luyden.
21.45 Geestelijke liederen.
22.10 Hier en nu.
22.50 Den Haag vandaag.
23.05 Nieuws.

14.00 Schooltelevisie.
18.00 Caiimero.
18.05 De Zwitserse familie
Robinson.
18.30 Slalom.
19.15 Van nijlpaarden en olifanten. Een film van Mare
Sleen.
19.45 Nieuws.
20.15 Wachtwoord met Joos
Florquin en Mare Galle.
20.45 Pano '75.
21.35 Merkwaardige bomen.
21.40 Standpunten.
22.00 Première.
22.40 Nieuws.
23.00 EK Kunstschaatsen.

RTB
14.00 Schooltelevisie.
18.10 1, 2, 3... j'ai vu.
18.30 Seniorama.
19.00 Christine.
19.25 Antenne-soir.
19.38 Tips voor de konsument.
19.45 Nieuws.
20.15 Jo Gaillard.
21.05 Sports et vie.
23.15 Nieuws.

NED 1
14.25
18.15
18.45
18.55
19.05

Schooltelevisie.
Teleac.
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Mijl op 7.

18.45 Paulus de boskabouter.
18.55 Nieuws.
19.05 Avro's toppop.
20.00 Nieuws.
20.20 De
Mies
Bouwmanshow.
22.05 Televizier magazine.
22.50 Avro's sportpanorama
23.15 Nieuws.
RTB
14.00 Schooltelevisie.
18.10 1, 2, 3... j'ai vu.
18.30 Sept sur sept.
19.00 La communauté frangaise de Wallonië et de Bruxelles.
19.30 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.
20.15 De woestijn van Allah. Dokumentaire.
21.25 La
grande
illusion.
Dramatische speelfilm van
Jean Renoir.
23.20 Nieuws.

WIJ I I

tus 1975, op volgend adres :
VTB-VAB-fotoprijsicamp « FransVlaanderen », p.a. Jaak van Eeckhoirtte. Nachtegaallaan 17, 8790
VTB-VAB-FOTOPRIJSKAMP
Waregem.
« FRANS-VLAANDEREN >
Art. 8. Talrijke prijzen, waaronder
Om eens op een andere wijze na- minitrips, kunstboeken, bezoeken
der kennis te mal<en met Frans- aan een Vlaamse stad naar keuVlaanderen wordt in de loop van ze, eremetalen en diploma's wor1975 een fotoprijsl<amp georgani- den toegekend door een bevoegde jury, aan de beste werken in
zeerd door de VTB-VAB.
elke kategorie.
Art. 9. De prijsuitreiking zal
Reglement
Art. 1. De wedstrijd heeft als te- plaats hebben op vrijdag 19 september te 20 u. in de hal van het
ma Frans-Vlaanderen.
Art. 2. Er zjijn twee kategorieën kultureel centrum « De Schakel »
deelneers voorzien : a) Frans- te Waregem, t e r gelegenheid van
Vlamingen ; b) Andere liefheb- de vooropening van de tentoonstelling van de beste foto's. Elke
bers-fotografen.
Art. 3. Elke deelnemer mag maxi- deelnemer ontvangt hiertoe een
mum vier zwartwit foto's inzen- uitnodiging.
den, waarvan de beste alleen een Art. 10. De inrichters behouden
zich het recht voor de bekroonde
prijs kan halen.
Art. 4. Het insohrijvingsrecht be- werken te reproduceren. Het indraagt 50 fr. per deelneming. richtend komitee beslist in alle
Frans-Vlamingen
nemen
gratis gevallen niet voorzien in dit reglement.
deel.
Art. 5. Formaat van de foto's : Art. 11. Na de tentoonstelling
een zijde moet minimum 40 cm worden alle foto's teruggestuurd.
bedragen, met de gebruikelijke De inrichters zullen alle inzenafwijkingen. De foto's dienen ge- dirfgen met de grootste zorg benwnteerd of gekleefd op licht handelen, maar wijzen alle verkarton (of lichte plaat, maximum antwoordelijkheid af voor de beschadiging of het verlies.
5 mm dik), zonder boord.
Art. 12. De uitspraak van de jury
Art. 6. Identifikatie.
is onwederroepelijk. De namen
a) Op de keerzijde van elke foto
van de juryleden worden bekend
dient vermeld :
tot welke kategorie (A of B) de gemaakt op de prijsuitreiking.
Art. 13. Deelneming aan de prijsdeelnemer behoort,
waar en wanneer de foto geno- kamp betekent instemmen met
dit reglement.
men werd,
kenspreuk.
b) Bij elke inzending dient een af- ST-KWINTENS-LENNIK
zonderlijke gesloten omslag geDORPENTOCHT
voegd, waarop langs buiten de
De VTB in samenwerking met
gegevens van art. 6a vermeld
zijn en met binnenin een kaartje de Jeugdklubs van St-KwintensLennik en JAE-Eizeringen organimet naam en volledig adres. Deze
omslag wordt geopend nadat de seert een voettocht door het Pauitspraak van de jury bekend is. jottenland. Deze «6 Dorpentocht»
heeft plaats op zondag 16 februArt. 7. Alle proeven moeten binari e.k. Vertrek voorzien omnen zijn ten laatste op 31 augus-

MEDEGEDEELD

GEMEENTE MOL

streeks 11 u. in het jeugdlokaal
« De Kiup », K. Keymolenstr. te
St-Kwintens-Lennik, waar men kan
inschrijven. Er wordt een knapzak aangeraden, doch de deelnemers kunnen belegde broodjes bekomen in het jeugdlokaal te Eizeringen op het middaguur. Afstand ongeveer 20 km, geschikt
voor jong en oud. Bij de aankomst krijgt iedere deelnemer
of deelneemster kosteloos boterhammen met plattekaas en warme koffie. Daarna gezellig samenzijn in de klub. Insohrijvingsrecht : leden 20 fr., VWB 10 fr.,
jeugdgroepen in uniform 5 fr. In
deze prijs is de verzekering inbegrepen. Aan iedere deelnemer
(ster) wordt een wegbeschrijving
en een folder Zuid-West-Brabant
alsook de Pajottelandroute aangeboden.

Zaterdag 1

Hasselt

en zondag 2

14e KONGRES

februari

VAN

in kultureel

DE

centrum

VOLKSUNIE

AZAERT

DE WAPENHANDEL
Dinsdag 4 februari om 20 u.
komt volksvert. Jaak Vandemeulebroucke in de grote aula van
de
KULAK
(Kortrijk)
spreken
over « Be>gische wapenhandel
en ontwikkelingssamenwerking ».
Dit in antwoord op een uiteenzetting van de h. R. Van Elslande
op 16 december 1974 in de grota
aula van de Kortrijkse universiteit. Alle belangstellenden worden langs deze weg vriendelijk
uitgenodigd. Org.
fakulteitskring KULAK.

Brabantdam 142 GENT

—

Tel. 25.42.83

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

WIE WAS DR BORMS ?
Voorlichtingsavond
van het
BDAC (Borms Dokumentatie- en
Aktiecentrum) in het Vlaams Huis
Alcazar te Kontich op vrijdag 7
februari te 20 u. Spreker : Dries
Bogaert. Wie deze spreker kent,
wil hem beslist nogmaals horen.
Voor de anderen is dit een enige
gelegenheid !

KOSTUUMS
SPORTVESTEN
BROEKEN
MANTELS
REGENMANTELS
PULLS
HEMDEN

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

BIJZONDER PLAN V A N AANLEG

studiedienst

Bekendmaking van het onderzoek

iost

Het Kollege van Burgemeester en Schepenen, overeenkomtig de bepalingen der wet van 29-3-1962, gewijzigd bij de wet
van 22-4.1970 en de wet van 22-12-1970 betreffende de Stedebouw en de Ruimteli|ke Ordening ;
Brengt ter kennis van de bevolking dat de bijzondere plannen
van aanleg Nr 12 - I e deel « Noord het Station » en « Ezaartveld », opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen
en door de Gemeenteraad voorlopig aangenomen in de vergadering van 19-12-1974 en 17-10-1974 op het gemeentehuis
voor eenieder ter inzage liggen van 19-1-1975 tot 18-2-1975
van 10 tot 12 uur.
Al wie omtrent deze plannen bezwaren heeft, moet die schriftelijk aan het Schepenkollege laten geworden, uiterlijk op
18-2-1975 te 12 uur.

uw
woonproiileBH
gratis op

Tumhoutsebaaif 102-104 - BORGERHOUT - Tel. 36.40.86
Begijnestraat 39-41 - ANTWERPEN - Tel. 33.47.24 - Ter Heydelaan 55-57 - DEURNE - Tel. 24.25.23

WERF NU
EEN
NIEUWE
ABONNEE !
HET IS
MEER
DAN
EEN PLICHT

10%vr.V.U.Ieden
I KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN -PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

VERGUNNING nr. 1185 - Kat. A

DE SEMANA SANTA TE SEVILLA
UNIEKE GELEGENHEID !
I\^et rondrit door Andaloezië en bezoelc aan IMadrid - Segovia - El
Escorial - Avila - Toledo - Cadiz - Ronda - Granada en Cordoba.
Vier volle dagen verblijf te Sevilla.
Van zaterdag 15 maart tot zondag 30 maart (16 dagen).
I e dag : Te 15 u., met onze chartervlucht een Boeing 707 van TEA
van Zaventem naar Malaga. Aankomst omstreeks 17 u. 35. Per
autocar naar Granada (137 km). Hotel Victoria.
2e dag : Verblijf te Granada. Geleid bezoek aan de stad ; het
Alhambra met het befaamde Alcazar en prachtige tuinen, de
Generalife, de katedraal met Capilla Fleal enz...
3e dag : In de voormiddag, naar Cordoba (172 km). Hotel Zahira.
Bezoek aan de schilderachtige stadswijken.
4e dag : Voormiddag, bezoek aan de stad en gelegenheid tot
winkelen, 's Namiddags naar La Carolina (131 km). Hostal de la
Perdiz.
5e dag : Voormiddag, naar Toledo (218 km). Hotel Carlos V.
6e dag : Naar Avila, bezoek, 's Namiddags naar Segovia (218
km). Bezoek aan de stad : de Romeinse akwadukt, de katedraal.
Panoramische rondrit. Hotel Sirenas.
7e dag : Naar Valle de Los Caidos, met in de rots uitgehouwen
baziliek ter ere van de slachtoffers van de Spaanse burgeroorlog.
Via El Escorial naar Madrid (116 km). Hotel Nacional. Namiddag :
eerste kennismaking.

8e dag : Verblijf te Madrid. Bezoek aan de stad : Prado ; rondrit
door het Retiro-park, bezoek aan het koninklijk paleis.
9e dag : Via Oropesa naar Garandilla de la Vera. Middagmaal in
de Parador. Bezoek aan het nabije klooster-paleis van Yuste. Verder naar Caceres (36 8km), middeleeuws aandoende stad. Hotel
Extremadura.
10e dag : Via Merida naar Sevilla (336 km). Hotel La Rabida.
11e tot 14e dag : Dinsdag tot en met vrijdag. Verblijf te Sevilla.
Volledig pension. Bijwonen van de plechtigheden ter gelegenheid van de Semana Santa. Tevens, bezoek aan de stad : de rijke Macarena-kerk, het huis van Pilatus, het Alcazar, de katedraal
met Giralda, de Plaza de Respana, het Maria-Louisa-park en de
schilderachtige Santa-Cruz-wijk, tipisch Andaloezisch, met enge
straatjes, mooie doorzichten en schilderachtige patio's. Gelegenheid een flamenco-avond bij te wonen.
15e dag : Via het pittoreske Arcos naar Ronda. Bezoek. In de late namiddag,via Marbella naar Malaga (329 km). Hotel Las Vegnas
16e dag : Te 11 u. 50 met onze chartervlucht van Malaga naar
Zaventem. Aankomst te 14 u. 25.
Reissom : 16.760 fr. (bezoeken en toegangen inbegrepen). Toeslag éénpersoonskamer (indien beschikbaar) : 1.500 fr.
Reisdokument : identiteitskaart. De gebruikelijke fooi voor de
chauffeur (20 fr. per dag) is niet inbegrepen.
Speciaal voor deze reis spoedig inschrijven gewenst !

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, Mechelen,^ Oostende, Roeselare, St-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde of
bij onze plaatselijke vertegenwoordigen.

IRICO-KLEDING V E R M E E S C H
mhouwraiOTt, 52 Anhnnwn T*L 03.3135.B3
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Kwekerijen - Tuincentrum
J.V.H.

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

DE OUDE KRING
Café - vu-lokaal

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

VECOVEN Jozef

MACONFECT - KLEDING

Brouwerij
MOORTGAT

- Parfumerie

ESTHETICA

ADVERTEERT

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

IN « W I J »

Groepen en maatschappijen allerhande I I I
Speciaal voor U bedacht

Haneveldlaan 47
1850 Grimbergen
Tel. (02)268.14.02

Opperstraat 37 — LIEDEKERKE
Tel. (053)662.19
MAATWERK en zeer grote keus
kleding « KLAAR O M DRAGEN .

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

VERVOER - VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 mS

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

•
Bilhulzen : Cogelt Otylal 73
2600 Berchem-Antwerpan
Tel. (031)36.10.11
Deheegher Jan
Ladeganckstraat 19
Gent
TeL (09)22.45.62

KARAVANS

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

Verkoop - verhuur . stalling
KARAVANCENTRA ANTWERPEN
tel. (031)21.98.15
Frans Beirenslaan 278, BORSBEEK

Kan U op ieder ogenblik van de dag van h e t
jaar nniddag- en avondmalen aanbieden

LIERSE VLOERHANDEL
Lisperstraat 49
—
LIER
Tel. (051)80.14.71
Specialiteit :
VAST TAPIJT — OPEN HAARDEN

JUWELIERS - HORLOGEMAKERS
GEDIPL. EDELSTEENKUNDIGE

de Vlamingen in Brussel
en Vlaams Brabant

BRANDBESCHERMING

LONGINES - PONTIAC - VERDAL

met aangepast materiaal van ««n
bedrijf met ervaring :

MEIR 2 (HOEK WIEGSTRAAT)
2000 ANTWERPEN - T E L . : 33 46

pvba ALBAG
Ninoofse Steenweg 515
1711 ITTERBEEK - Tol. 02/21.19.09
Dames en heren, in uw belang
wendt U voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak

DIRK MARTENS
NINOVE

ADOLF CLAES
EN ZOON ANDRE

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

Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem

Tel. (054)33.37.56

*

Vlamingen,
vraag GRATIS
• • T i V I advies voor uw
^ ^ ^ # hypotheek-leningen
^'^
( I e en 2e r.)
en uw bouwgrondkredteten
aan de

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels en waskussens - kinderkleding.

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

UNITAS n.v.
Kortrijkse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.)
Agenten en mal<elaars
neem kontakt met ons

—

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN
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Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur
een der beste Oberbayern-orkesten
Middag- en avondmaal In groep : gezellig fijn, ^oed en goedkoop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse
goelasj - Eisbein mit Sauerkraut • Kip aan het spit Krachtvleesschotel beter dan In Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/22.86.72 - 1500 zitpl.
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 031/31.20.37 - mooiste zaal van
de stad
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11. Tel. 016/22.68.69 mooiste kelder van Europa.
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/21.87.89- mooiste van
Brussel
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi.
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. T. 056/71.15.36 - 2.400 pi.
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 031/57.30.32
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 pi. T. 051/72.28.22
DRONGEN
Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 091/.26.74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/67.36.30
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/56.53.40
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tol. 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 bij : ABTS : Tiensestwg 128, Korbeek-Lo
SINT-PIETERS-LEEUW. Tel. 02/376.18.72.

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerel.

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

i

I N T E R E S S A N T

VERELST & DUCKAERT

ZIEKENFONDS
BRABANTIA
Voor

EEN JUWEEL MET STANDING
KIES JE BEST BIJ

ANTWERPEN
031/31.78.20

GENK
011/35.44.42

CENT
091/25.19.23

LEUVEN
016/23,37.35
-j—",^

-y. . m

..„.^J*»')""»"~Wüli-l

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

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

•••*^-
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twistbare kwalifikatie bezitten en die
aangeduid of verkozen worden door
een politiek verantwoordelijke instantie ?

Senator Coppieters in de Kultuurraad

ff

IN DE BRT IS ER GEEN POLITIEK
EN IDEOLOGISCH EVENWICHT"

In een opgemerkte interpellatie heeft
VU-senator Maurits Coppieters in de
Nederlandse Kultuurraad het CVP- en
PVV-overwicht in de BRT aan de kaak
gesteld.
Als aanloop tot een uitgebreider debat raakte hij even de vele knelpunten
in ons omroepbestel aan. Hij verklaarde zich een tegenstander van verregaande politieke verzuiling van de
BRT, zoals die door sommigen wordt
voorgestaan.
De PVV en CVP-voorzitter Martens willen die weg opgaan bij de voorziene
herwerking van de omroepwet.
In haar antwoord sprak minister De
Backer zich eveneens uit tegen wat
zij « een propagandistische verzuiling » van ons omroepsisteem noemde.
Dit standpunt van de minister heeft
al een scherpe reaktie uitgelokt van
PVV-voorzitter Grootjans, die er een
regeringszaak wil van maken.
Rond de nieuwe omroepwet zal nog
heelwat
gediskussieerd
worden.
Machtsbeluste politici als Martens en
Grootjans willen van de gelegenheid
gebruik maken om hun partijpolitieke
greep vooral op het machtige TV-medium te versterken. Als initiatie op de
belangrijke problematiek meenden wij
er goed aan te doen ter informatie van
onze lezers een groot gedeelte van
Coppieters interpellatie af te drukken.
Ik meen dat het nuttig is, als bijdrage tot een debat ten gronde, de
aandacht te vestigen op algemene aspekten van de hier behandelde problematiek.
De krisis van de omroep is sinds 1968
een algemeen Westers fenomeen: Wij
herinneren aan de grote moeilijkheden in de VSA, Groot-Brittanië, de
Duitse Bondsrepubliek, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en zelfs Nederland, dat een nieuwe
omroepwet
kreeg in 1969.
De redenen van deze diepe malaise
zijn talrijk en verscheiden : de «emanciperende» impakt van de omroep
boezemt de Konservatieven schrik in,
terwijl de « konservatieve » sisteembevestigende impakt door •• links »
aan de kaak wordt gesteld.
Wellicht bestaat er ook een verband
tussen de koncentratie van de geschreven pers en de pogingen om de
omroep te dekoncentreren.
Het gaat dus niet alleen om een krisis van de publiekrechtelijke « monopolistische » omroep, hoewei
het
vooral deze omroepen zijn die op de
korrel worden genomen, en niet alleen bij ons. Denk maar even aan de
aanvallen van premier Wilson op de
BBC.
Wij raken hier het nevralgieke punt
van een vrij recente ontwikkeling, te
weten de raakpunten van het informatierecht, vanwege kijkend en luisterend publiek, met de
informatieplicht
vanweg overheid en omroep.
Het probleem van de kommunikatiemedia is kompleks en staat in ieder
politiek regime centraal want deze
media zijn informators,
kennisverspreiders, opvoeders en brengers van
ontspanning. In die omstandigheden
moet bij persvrijheid in de eerste
plaats worden gedacht aan de rechten
van de massa passieve verbruikers.
« Inspraak » mag derhalve geen ijdel
woord zijn in een instelling die door
de staat wordt gekontroleerd en beheerd en die het klank- en beeldbuisnieuws beheerst.
In deze kontekst kan de vraag gesteld
worden naar de samenstelling van de
Raad van Beheer van de BRT. Moet
deze niet opengesteld worden voor
ruimere inspraakvormen, niet zo direkt
politiek gebonden ?
Aldus benaderen wij direkt en meer
konkreet de aktuele BRT-problematiek.
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T.o.v. het recht van de gemeenschap
op informatie heeft de BRT een plicht
tot informeren.
Deze plicht schrijft
voor dat de journalisten moeten doordringen tot de kern van de zaak, dat
zij uit het nieuws moeten halen wat
erin zit.
De BRT moet zulks doen krachtens
de organieke wet van 1960 die haar
én tot onafhankelijkheid én tot strenge objektiviteit
verplicht.
Daartoe
moeten echter voorwaarden zijn vervuld die zowel met strukturen als
met deontologie te maken hebben. En
bij deontologie
bedoel ik hier wel
duidelijk zowel journalistieke, hiërarchische als partijpolitieke deontologie!
Het kernprobleem ligt blijkbaar bij de
Raad van Beheer, met name de manier waarop deze wordt samengesteld
en, meer in 't bijzonder nog, de relatie van de leden-beheerders met de
politieke partijen.
De in de omroepwet van 1960 ingebouwde garanties om kwalitatief voortreffelijke leden in de Raad van Beheer te verkiezen, werden door de
politieke partijen (of geestelijke « families ») in min of meer aanzienlijke
mate omzeild ! l.p.v. personen met

En voor zover men van een echte kritiek kan spreken, is die dan nog overwegend negatief. Twee soorten uitzendingen van de BRT worden vooral
op de korrel genomen : de informatieve en de ontspanningsuitzendingen.
De zwaarste kritiek vanwege politieke
of para-politieke kringen en groepen
betreft de informatie. Onder vele andere lijken twee problemen mij hier
relevant.
Ten eerste, zijn de politici — « par
Conseil d'administration interpose »
— de chefs én de klanten van de
nieuwsdienst. Zij zijn rechter én beoordeelde I Dit is een strukturele
fout op een domein waar geen absolute waarheid kan gevonden worden.
Sommige journalisten richten hun aktiviteit op de politici en ontvangen
vriendschap, vertrouwen, bevorderingen, enz. Andere journalisten trachten
(hoe gebrekkig soms ook) nieuws te
maken en te duiden voor het publiek,
maar komen zodoende in konflikt met
het politiek establishment en/of de
vakbonden. Zij worden gemeden, vernederd en achteruitgesteld. Daarenboven desinteresseert het groot publiek zich van de berichtgeving, waar-

Moet er geen subkommissie « Informatie » worden voorzien bij de « Programmaraad », waar de journalisten
bepaalde informatie-onderwerpen zouden kunnen aanbevelen en bepleiten ?
Moet er geen differentiële deontologie worden uitgewerkt voor « papierverwerkende » journalisten en voor
kreatieve journalistiek ?
Binnen de BRT-begroting moet er over
worden gewaakt dat de brok voor de
informatie
voldoende groot zou zijn.
Dat is zij op heden niet ! Welnu, alleen op basis van een ruimer budget
kan een eerbaar kompromis
worden
gevonden tussen het
monopolie-stelsel, enerzijds, en beperkte « zuilen »
anderzijds. De « duiding « opvoeren
(bijv. via een tweede keten) is een
budgettaire kwestie !
Voorzeker moeten wij zoeken naar
kriteria j j m de benoemingen en bevorderingen zo efficiënt mogelijk te
onttrekken aan arbitraire beslissingen.
Wie over het toekomstig BRT-statuut
(de nieuwe omroepwet) spreekt of
schrijft, stelt het al te gemakkelijk zó
voor, als zou de Nederlandse kuituurgemeenschap slechts de keuze hebben tussen een integraal zgn. « Zuilensysteem » en een integraal « monopolistische » omroep ! Ik durf stellen dat dit beeld verkeerd is. Mag ik
er toch even op wijzen dat in Nederland de NOS over 40 % van de zendtijd beschikt en dat zij o.m. de nieuwsuitzendingen verzorgt... waar sommige partijen en drukkingsgroepen in
België het nieuws-probleem zouden
willen oplossen door « zuilen »...
Zonder
een integraal
stelsel
van
« zendgemachtigde verenigingen » kan
het bestaande systeem van standpunten-programma's
verfijnd
en
uitgebreid worden zonder ingrijpende infrastrukturele opgaven en met een minimum aan hogere uitgaven.
Daarenboven is het voor iedereen
duidelijk dat wij met « zuilen » geen
evenbeeld noch evenknie zouden worden van het Nederlands stelsel !
« Zendgemachtigde verenigingen » zou
in België slechts een schuilnaam zijn
voor politieke partijen I
Moeten wij ons als Vlaamse volksgemeenschap, binnen de waarborgen en
mogelijkheden van een kultuurpaktwet, niet eerst afvragen of een geïnstitutionaliseerde (en dus bevorderde)
verzuiling wel een juiste en wenselijke
sociale en politieke evolutie zou zijn ?
Moeten wij niet veeleer ontzuiling
nastreven ?
Velen — ook partijpolitici
— vergelijken te vaak de nadelen van de Belgische versie van een monopolistische
omroep met de voordelen van een
zuilenomroep.
Dat is vanzelfsprekend geen ernstige
logika.
Moeten wij niet eerst pogen een aantal misstanden van de BRT op te vangen binnen een monopolistisch
systeem dat de organieke
onafhankelijkheid van de BRT bewaart ?

een duidelijk ideologisch politiek profiel koos men dikwijls trouwe, gedweeë partijmilitanten. Het heeft er
dan ook de schijn van dat de Raad van
Beheer gemakkelijk benoemingen doet
naar zijn eigen beeld en gelijkenis :
te weten, een kwantitatieve dosering
en een kwalitatieve partij- of vakbondsbinding.
Vooral voor de berichtgeving in de
ruime zin schuilt hierin een duidelijk
gevaar, immers, terwijl, van de ene
kant, de journalisten zich tot een politieke kleur of geestelijke familie moeten bekennen, mogen zij zich, van de
andere kant, niet « verplicht » voelen
tegenover deze partij en zo ontstaat
onvermijdelijk een diskrepantie tussen
de partijverwachtingen en de aanhorige journalisten. Hierbij moet, helaas,
worden opgemerkt dat de radio- en
TV-kritiek in onze geschreven pers —
zelfs in gespecialiseerde bladen — op
een eerder laag niveau staat.

van het niet veel begrijpt en niet inziet wat dat alles te maken heeft met
het leven van alle dag.
En de administratieve, bureaukratische
struktuur van de BRT past niet op redaktionele aktiviteiten.
Vermits voorstellen van dekreet op
een omroepstatuut voorliggen en de
Regering haar ontwerp over zeer korte tijd zou bekendmaken, past het
suggesties te doen en vragen te stellen nopens de toekomst van ons omroepbestel.
Er moet gezocht naar kriteria en procedures om een kwalitatief-voortreffelijke bezetting van de Raad van Beheer te waarborgen. Men kan zich
hierbij de vraag stellen of ook de
lengte en de vernieuwbaarheid van de
mandaten niet moet worden gereglementeerd ?
Moet niet een « Ereraad voor Journalisten » worden opgericht ? met een
beperkt aantal leden die een onbe-

Vergeten wij niet dat de zuilen-omroep konkurrentie betekent en dus het
oneindig breien aan de kous van de
gemakkelijke, geliefde programma's ?
Zou de gemeenschap beter gediend
worden door propagandistische zuilen ? Ligt daar ons antwoord op de
nood aan een dynamische kuituur in
de post-industriële samenleving ?
Theodore Roszak schrijft in « Het
einde van Niemandsland » :
« Al het andere wat ik zie gebeuren
is nauwelijks meer dan propaganda of
weer een nieuwe bijziende poging tot
deskundige manipulatie ».
Deze beschouwing past uitstekend bij
het politiek-propagandistische gewriemel rond een medium dat het belangrijkste
kultuurverspreidingsinstrument
van ons tijdsgewricht is.
Niet naar genoegdoening van kleine
potentaten dient gezocht, maar naar
een verfijnd demokratische ontmoeting van informatierecht en informatieplicht. Wij staan erop dat de regering haar kultuurbeleid richt, niet in
de eerste plaats op instandhouding
van de bestaande machten en verhoudingen maar wel op mogelijke verandering en vernieuwing.
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