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De partijleiding van de Voll(sunie heeft een open brief gerictit
tot de eerste-minister, die we hier integraal
publiceren.

MIJNHEER DE EERSTE-MINISTER...
Zoals alle partijen, sociale organisaties, kortom, eenieder
die verantwoordelijkheid draagt is de Volksunie ten zeerste
bekommerd over de zware krisis waarin ons land en onze
bevolking dreigt meegesleurd te worden.
De werkloosheid, en vooral de jeugdwerkloosheid bereikt
een alarmerend peil. De bezettingsgraad en de verzekerde
arbeidsduur van de bedrijven dalen snel.
In die omstandigheden moet volgens de Volksunie het land
een gezamenlijke, solidaire en duidelijke inspanning opbrengen om de inflatie af te remmen, de prijzen in bedwang te
houden en aldus de tewerkstelling te vrijwaren.
In haar vroegere anti-inflatievoorstelien en laatst in haar
krisisvoorstel van 11 september j l . heeft de Volksunie konkrete voorstellen en suggesties geformuleerd.
De Volksunie meent echter dat, welke konkrete maatregelen
ook zullen voorgesteld worden en welke offers van de
bevolking ook zullen gevraagd worden, de
politiek-verantwoordelijken
en de hogere beleidskringen
het voorbeeld
moeten geven.
De Volksunie vraagt dan ook met nadruk :
1'^ Dat de ministers en staatssekretarissen voor het komende
jaar zouden afzien van iedere index-aanpassing van hun
wedde.
2° Dat de regering, aan de partijen die haar steunen zou
vragen het voorstel Raskin, vóór het parlementair reces
door de meerderheid verworpen, terug te hernemen en
goed te keuren. De heer Raskin had namelijk namens de
VU-fraktie voorgesteld dat ook de parlementsleden voor
het komende jaar van iedere index-aanpassing van hun
wedde zouden afzien.
3° Dat de regering aan de ambtenaren-generaal in de administratie, de generaals in het leger, enz. enz. zou vragen
voor het komende jaar eveneens vrijwillig af te zien van
index-aanpassingen.
Slechts wanneer aldus het voorbeeld is gegeven kan m
geweten aan de hele bevolking gevraagd worden eveneens
een offer te brengen om 's lands ekonomie in een gunstige
konkurrentiepositie te brengen, waarbij tevens het fundamentele probleem van de noodzakelijke struktuurwijzigingen
in het levens- en konsumptiepatroon niet uit het oog mag
verloren worden.
Het Partijbestuur van de Volksunie beseft wel dat de financiële weerslag van de hierboven vermelde maatregelen
gering is, vergeleken met de omvang van het inflatieverschijnsel in zijn geheel. De morele en psychologische weerslag ervan zou evenwel zeer groot kunnen zijn.
Het Partijbestuur van de Volksunie verwacht dat U, mijnheer
de eerste-minister, enige aandacht aan dit voorstel zal willen
besteden.
Met voorname achting,
Namens het Partijbestuur
H. Schiltz, voorzitter.

GEEN VERSCHIL VOOR VLAANDEREN
Steeds opnieuw duiken geruchten
op over een eventuele regeringsdeelname van de socialisten. In
deze partij is blijkbaar een felle
strijd aan de gang tussen voorstanders en tegenstanders van
een onmiddellijke regeringsdeelname Wie de betrokken personen kent weet overigens dat achter de schermen belangrijke kapitalistische machtsgroepen sommige socialistische leiders aansporen om de oppositie te verlaten.
Deze BSP-tribulaties hoeven ons
dus niet zo erg te verwonderen.
Meer verwondering wekt evenwel het feit dat CVP-voorzitter
Martens telkens opnieuw verplicht wordt uitdrukkelijk te verklaren dat de huidige regeringskoalitie ongewijzigd moet gehandhaafd blijven. Dit wijst er op

dat in de CVP een niet onbelangrijke groep nog steeds met
heimwee terugdenkt aan de langdurige
konfortabele
CVP-BSPkoalitie waarin de macht netjes
kon gedeeld worden.
Dit alles zou de Volksunie op dit
ogenblik vrij onverschillig kunnen laten ware het niet dat de
Vlamingen zowel op sociaal-ekonomische als op andere gebieden
dreigen de dupe te worden van
wat schakers een « pat «-situatie
noemen.
De huidige regering wil noch kan
gelijk welke Vlaamse eis verwezenlijken. In het regeerakkoord is
niets voorzien en de Waalse partners zijn niet bereid wat dan ook
toe te geven. De beperkte meerderheid van de regering laat integendeel zowel de PSC als het
RW toe telkens opnieuw chanta-

Wij namen deze week afscheid van een mooie zomer die zoals steeds
herinnering loopt verloren in de mistige
septembermorgen.
De herfst trappelt reeds ongeduldig aan de voordeur...

ge te plegen. Vandaar dat de
Vlaamse eisen zoals bvb. de
splitsing van het kiesarrondissement Brussel steevast verwezen
worden naar een onbepaald en op
dit ogenblik niet te verwezenlijken « dialoog tussen de gemeenschappen ». Maar intussen worden telkens opnieuw konkrete
prijzen betaald voor de Waalse
chantage, zoals de gewestvorming met drie, honderden miljoenen voor het archi-franskiljonse
Brusselse
agglomeratiebestuur,
afschaffing van de randfederaties
rond Brussel enz. Hoeveel miljarden nu weer zullen moeten betaald worden voor de havenverdragen met Nederland, kan men
al raden.
De huidige regering Tindemans
kan noch zal voor de Vlamingen
Iets doen. Zij heeft zich vrijwillig vastgeketend aan de Waalse
chantageketen.
Een vervanging van deze regering

door een CVP-BSP-regering is
voor de Vlamingen evenmin een
oplossing. De BSP blijft unitair
reageren, weigert zijn Vlaamse
afdelingen afzonderlijk te laten
optreden of te laten deelnemen
aan afzonderlijk Vlaams overleg.
En een dergelijke regering zou
evenmin over een voldoende
meerderheid beschikken om definitief een einde te maken aan de
huidige warboel.
Zelfbestuur voor Vlaanderen, een
Vlaamse staat in een tweeledige
Belgische Bondstaat, de Bondshoofdstad Brussel aanvaardbaar
maken zowel voor Vlamingen als
Walen, deze essentiële, deze
noodzakelijke
doelen van de
Vlaamse Beweging kunnen blijkbaar niet verwezenlijkt worden
met de huidige stand van het
politieke schaakbord.
Het zal nodig zijn dat de Vlaamse
kiezer eindelijk dit schaakbord
nog eens grondig door elkaar

veel te kort

was. Een zonnige

schudt of dat de meest verantwoordelijke politieke leiders fn
het land eindelijk de moed opbrengen het Brusselse kankergezwel resoluut, chirurgisch aan te
pakken, en te doen wat vrijWel
iedereen als evident aanvoelt, nl.
het tweeledig federalisme invoeren.
De Volksunie is hierbij een onmisbaar element. Dat bewijst de
beschamende toestand van politieke machteloosheid waarin de
traditionele partijen de Vlamingen thans hebben gedreven.
Deze machteloosheid is op dit
ogenblik niet meer het gevolg
van het feit dat er een Belgische
staat of een Belgisch vorstenhuis
bestaat, maar wel van het feit
dat de Vlamingen zich steeds opnieuw laten verleiden om aan
deze traditionele partijen een al
te grote politieke macht te
schenken.

H. Schiltz

Succes Kleding Meyers lanceert
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het nieuwe... het betere kostuum
voor de veeleisende, moderne man

als lanceeraktie
van dit
super de luxe kostuum
biedt succes kleding
u met onderstaande bon
een korting van
1.500 f.
u betaalt
slechts

4.950 f

« robert o'neiib
- een kostuum van
engelse stof kwaliteit
- vervaardigd uit
zuiver

scheerwol
van 520 gram de m.
- in grand twist
of gladde
kamgaren
samenstefling
- is voorradig
in 25 stofdessins
en 114 maten

in plaats van
6.450 f.
«robert o'neill»
IS een kostuum
waarvan de luxe afwerking
de faam bevestigt
van een der grootste
europese
confectie ateliers
«robert o'neill»
een klasse kostuum
met grootse allure
een echt
meester-kleermaker kostuum!
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OPVORDERING NIET !
(m.v.l.) Het kartel van onafhankelijke sindikaten en « Ons Recht »,
de bond van Eigenschippers [Brugge-Gent) 'hebben op een druk bijgewoonde
perskonferentie
hun
impasse-standpunt i.v.m. de schippersstaking toegelicht.
Na een overzicht van de gebeurtenissen sinds de staking van mei
1973 stelde alg. sekr. dhr Bollaerts volgende feiten vast :
Zo in het binnenland de zeldzaam
aangeboden transporten nog een
tamelijk aangepaste prijs halen is
de wachttijd te lang.
Terwijl het bestaande regime van
de verhuringen en het werk voor
eigen rekening aan cirka 6% van
de vloot toelaat om 50% van het
trafiek te verzekeren blijft er
slechts 50% over voor de 94%
resterende schippers.
Voor wat de export betreft waaruit 80% van de schippers hun inkomsten moeten halen is de toestand een ware ramp en wel om
volgende redenen : de vrachtprijzen daalden onophoudelijk terwijl
de beroepsonkosten steeds maar
stegen.

Onze lezers kennen het vervolg
van het verhaal. Op 17 september besliste het Kernkabinet de
aktie te breken bij middel van
een opvorderingswet, die 's anderensdaags in het « Staatsblad »
gepubliceerd werd. Nog dezelfde
dag werden de eerste opvorderingsbevelen betekend.
Tegen deze opvorderingsmaatregelen ageren de stakingsleiders
door te stellen dat het opeisen
van de binnenschippers schenden
van het stakingsrecht is. Nog
meer zeggen de verantwoordelijken : want wellicht zal worden
opgeworpen dat het stakingsrecht uitgeoefend door de binnenschippers een ernstige belemmering van de vrijheid inhoudt
voor dé werkwillige schipper, de
rederijen die niet deelnemen aan
de staking, en de industrie die
eventueel moeilijkheden zou hebben met haar bevoorrading. Niet
waar, zeggen zi] : " Sedert vorige week zijn geen barrages meer
aanwezig en niettemin blijken de
werkwillige schippers onbestaande te zijn ».

Binnen een periode van vijf jaar
kende men :
90% verhoging van de lonen,
115% verhoging van de herstellingskosten,
150% verhoging van de navigatierechten,
150% verhoging van de brandstoffen.
De weigering van de minister van
Verkeerswezen om zelfs de binnenlandse verhuringen van schepen stop te zetten, was de druppel die de emmer deed overlopen.
Vervolgens hadden de vertegenwoordigers van de schippers het
over de gekende loop van zaken
sinds 30 juli van dit jaar tot een
aanzegging van aktie aan de minister van Verkeer werd bekendgemaakt. Tot 16 september werd
onderhandeld maar « de onverzettelijke houding van het VBO
was er de oorzaak van dat een
ultieme poging om tot een vergelijk te komen mislukte ».

Inderdaad het passief verzet, het
weigeren werk te aanvaarden bewijzen duidelijk dat de 94,2% van
de schippers die de voorstellen
verworpen
hebben
standvastig
blijven in hun verzet.

« Het Kartel » en de « Bond
Eigenschippers » dringen er bij
de Raad van State op aan spoedig
de regeringsmaatregelen onwettelijk te verklaren. Daarvoor hebben ze naast de reeds aangehaalde bezwaren een stel argumenten
omtrent de verantwoordelijkheid
van de schipper bij het verplicht
werken,
vergeldingsmaatregelen
en de moeilijkheden met de verzekeringsmaatschappijen.
Terwijl al deze problemen besproken werden deden zich de eerste
zware
rellen
voor.
Sommige
schippers moesten reeds hun
spaarcenten aanspreken, anderen
weigerden hun verzekering te betalen. Te lang iemand wat beloven en niet geven leidt tot radikaal ongeduld...
Ondervraagd over de verdere evolutie van de toestand wist dhr
Bollaerts niet zo heel veel te antwoorden. Het is duidelijk dat het
VBO door een te stugge houding
de impasse-toestand nog verder
wil bezwaren en nu zelf een
« blokkade » heeft opgericht. Men
kan zich inderdaad de vraag stellen of zij niet wenst dat eerst een
aantal schippers de stuurkajuit
definitief verlaten en aan wal komen...
De houding van minister Chabert
die er steeds met een kwinkslag
en mooie woorden probeert tussendoor te knijpen getuigt van
weinig moed en goede wil om
het probleem op te lossen.

EINDELIJK SCHELDE-RIJN-VERBINDINC
Dinsdag is de nieuwe Schelde-RIjnverbinding (Schelde-Kreekrak- Volkerak), een goede 35 km lang, officieel ingebruik genomen, zonder
veel officieel gedoe, daarom niet minder reëel. Als gevolg van de nog
steeds voortdurende schippersstaking {de regering kreeg deze keer
een vastberaden tegenstander I) werd van opening door koningin Juliana en koning Boudewijn afgezien. Er weerklonk dus ook geen Wilhelmus of Brabangonne, er was ook zeer weinig scheepsmotorengeronk.
Met deze verbinding wordt Antwerpen een flink stuk dichter bij een
van zijn bijzonderste klienten gebracht, het Ruhrgebied, dat men het
industriële hart van (West) Europa noemt. Voor Antwerpen zeker een
sterke nieuwe troef. Als men er nu nog in slaagt, een Vlaamse havenpolitiek uit te dokteren en te voeren dan zal heel Vlaanderen van deze
samenwerking kunnen profiteren en de ekonomische infrastruktuur
kunnen bouwen, die ons minder kwetsbaar en minder afhankelijk maakt
dan thans, een vernederende toestand die het gevolg Is van de verwaarlozing door Bruxelles en zijn Vlaamse lakeien.

N E D E R L A N D S V O O R GASTARBEIDERS
Het centrum voor werkende jongeren - Brussel richt Nederlandse
taallessen in voor jonge gastarbeiders.
Vanaf maandag 20 oktober 1975,
twee avonden per week, van 17.30
tot 19.30 u of van 19.30 tot 21.30 u.
100 F als deelname in de onkosten. De kursussen zijn zowel voor
begmnelingen en gevorderden en
aan de hand van de TV-taallessen
« Nederlands voor... ».
De lessen gaan door in het Centrum voor Werkende Jongeren,
(02/218.07.81) Grétrystraat 26 te
1000 Brussel (nabij de Beurs).

Inschrijvingen van maandag tot
vrijdag, tussen 9 en 19 u.
Met deze taallessen voor jonge
gastarbeiders wil het CWJ : jonge
gastarbeiders,
die omwille
van
het feit dat ze geen Nederlands
kennen
weinig
promotiekansen
hebben in hun onderneming, de
kans geven Nederlands te leren
spreken en verstaan ;
jonge gastarbeiders
die in de
dienstensektor
werken en dagelijks
met nederlandstaligen
in
kontakt komen de kans geven Nederlands te spreken en te verstaan (trammaatschappij,
restaurants, warenhuizen,...) ;

de kansen vergroten tot ruimere
menselijke kontakten tussen jonge gastarbeiders en nederlandstaligen en gastarbeiders
onderling.
Het CJW roept dan ook alle Nederlandstaligen van Brussel op dit
initiatief bekend te maken bij
jonge gastarbeiders.
Folders in het Nederlands, het
Frans, het Spaans, het Italiaans,
het Grieks, het Turks en het Arabisch, met inschrijvingen zijn te
verkrijgen op het sekretariaat van
het Centrum voor Werkende Jongeren : Grétrystraat 26 te 1000
Brussel, tel. : 02/218.07.81.

OPIMI€S

WAALSE AFDREIGING TEGEN
DE SCHELDE- & MAASVERDRAGEN
Naar aanleiding van het artikel van senator de Bruyne, dat we met
aandacht hebben doorgenomen, kunnen we niet nalaten enkele bedenkingen te formuleren.
Zo schrijft U ondermeer : — « ...dat sommige Waalse ekonomen en
politici in deze dagen bewijs geven van een onwetendheid van internationale politiek en ekonomie, die men in die mate bij de Vlamingen
niet aantreft ».
Tenzij U het omgekeerde heeft willen bedoelen, menen we met klem
te mogen stellen, dat sedert het tienjarenplan van de haven van Antwerpen (tot 1967), het leggen van de pijpleiding naar Rotterdam, er in
Vlaanderen in het algemeen en in kringen van de VU in het bijzonder,
geen stap werd gezet in de goede richting.
Zo is er van enige samenwerking tussen de drie Vlaamse havens geen
spoor, laat staan van enige logische en noodzakelijke realisatie ten
behoeve van onze (Vlaamse) basisinfrastruktuur.
Ten tweede schrijft U : — <• ...Omwille van een klein achterlijke driehoek, zal de Europese politiek op dit gebied niet stilvallen ».
Vergeten we nochtans niet, dat het voortbestaan van die « kleine
achterlijke driehoek », met zijn staalindustrie van circa 12 miljoen ton
per jaar, van levensbelang is voor de werking van onze Vlaamse havens.
Het is onnodig U in dit verband te signaleren, dat de transporten,
komende van en gaande naar de Belgische staalindustrie (dus Wallonië en uitgezonderd SIDMAR) opliepen van 64,773 miljoen ton in 1973
naar 68,483 miljoen ton in 1974 (via baan, water-, en spoorweg) ; aldus
ruimschoots de totale goederentrafiek van de drie Vlaamse havens
tesamen overtreffend.
De havenpolitiek gevoerd op basis van een praktisch onbestaand
scheepstype van 125.000 ton dw., de onverbeterbaarheid van de Westerschelde, de (gewilde) sluismislukking te Zeebrugge, enz... zijn
mede de reden voor de achteruitgang van de Vlaamse en de Waalse
ekonomie. Deze laatste vormen trouwens samen met de Ruhr een
geweldig hinterland voor onze havens, die echter nu sedert verschillende decennia niet meer toegankelijk zijn voor alle scheepstypes, op
ieder moment...
Het verschil tussen Walen en Vlamingen is echter, dat eerstgenoemden nu gebruik maken van het laatste « wapen », waarover ze van
nature uit beschikken en wij Vlamingen onze havens, trekpaarden van
een ekonomie, sedert ruim 15 jaar laten stagneren, in afwachting van
een « regeling » met Nederland, in Benelux en Europees verband.
De positie waarin we nu verzeild zitten is een gevolg van een schrijnend gebrek aan sociaal (Vlaams) bewustzijn en bijgevolg gebrek aan
politiek overleg ; vooreerst in eigen land met eigen volk en dan even
bewust met andere landen en volkeren.
Slechts zo die voorwaarde vervult is zullen we het eens kunnen zijn
met uw uitspraak : — « ..Een doelmatig haven- en scheepvaartpolitiek
en een verstandig Schelde- en Maasbeleid veronderstellen een toenemende samenwerking tussen Nederland en België ».
Tot slot nog dit. Men kan een tegenpartij slechts dan als « achterlijk »
betitelen zo men zelf klaar ziet. Eén en ander valt, gezien de ontwikkeling op het stuk van het gevoerde zeehaven-, water-, en energiebeleid sterk te betwijfelen. Tenzij men de waarheid niet wil inzien,
dan is het zelfbedrog, sociaal en politiek... de gevolgen zullen dan niet
op zich laten wachten.
In het licht van wat voorafgaat is het wellicht het ogenblik om aan de
oprichting van een « Energiekommissie » te denken, die ditmaal de
ganse problematiek eens ernstig zou bestuderen, Vlaanderen en de
VU ten goede.
Namens de Werkgroep RA
ingr. I. Dirks

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

VU-DIALOOGDAG OVER HET KULTUURBELEID

PLURALISME
IN HET KULTUURBELEID
Zondag 29 september 1975 van lOu tot 17u30.
Leuven - Huis der Vlaamse Leergangen, Boekhandelstraat
(achter het Stadhuis).
Inschrijvingsprijs (koude maaltijd) : 150 F (Volksunie Brussel:

000-0147697-63).
De Dialoogdag wordt voorgezeten door P. Rock, DirekteurGeneraal, ministerie Nederlandse Kuituur.
Na twee informatieve inleidingen door de senatoren Van
Haegendoren en Van In wordt in sekties gewerkt :
# Infrastruktuur (kulturele centra)
# Gemeentelijk Kultuurbeleid
% Sociaal-kultureel werk
# Kunst
% Algemene Nederlandse integratie.
Slotwoord door Hugo Schiltz.
Alle ingeschrevenen ontvangen een dokumentatiemap.
Men
kan nog telefonisch inschrijven met vermelding van de sektie
waarvan men de map wenst. Sekretariaat
Volksunie
:
02/512.51.60.
De diskussiepunten van de sekties worden voorgelegd aan
een paneel :
J. Das (Directeur CSKW), J. Deleu (Hoofdredakteur Tijdschriften « Ons erfdeel » en « Septentrion »), J. d'Haese
(Journalist en kunstkriticus), L. De Vuyst (Ondervoorzitter
Humanistisch Verbond), H. Ongena (Voorzitter Bond van
Vormings- en ontwikkelingsorganisaties). N. Van Bruggen
(Auteur), een woordvoerder van het Vermeylenfonds.
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• Daar de agenda van de Dialoogdag wel iets overladen is
moet er absoluut stipt om 10 uur
gestart worden.
• Voor degenen die met de wagen komen is er parking voorzien
op de Oude Markt. Wil u er wel
rekening mee houden dat het
stadscentrum vaak een « rattenval » Is voor automobilisten, zodat u best niet later dan 9u30 Leuven binnenrijdt. Hierbij vindt u
een kaartje van Leuven. De u toegestuurde
parkeerplaat,
geeft u vrije toegang tot de
voorbehouden parking op de
Oude Markt.
• Met het oog op een vlot verloop van de gedachtenwisseiing
in de werkgroepen ontvangt ieder
deelnemer :
1. de algemene konferentiemap
inhoudende een referaat over het
kultuurbeleid en over de kultuurpaktwet of -dekreet (in bijlage).
2. een werkmap voor de werkgroep waarvoor men zich schriftelijk of telefonisch heeft gemeld.
A — Huis v/d Vlaamse Leergangen • De organisatoren dringen er op
B — Stadhuis
aan dat deelnemers uit eenzelfde
C — St. Pieter
kring of afdeling zich over de diD _ Voorbehouden Parking
verse werkgroepen zouden ver(Oude Markt)
spreiden.
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In een motie ontzegde het VVO
aan de PSC-Brussel elk recht tot
inmenging in de vraagstukken
van Vlaams-Brabant. Op de definitieve vastlegging van de taalgrens kan niet meer terug gekomen worden. Het VVO betreurt dat de PSC de grenzen
van Brussel wil doen opnieuw
bespreken in het kader van een
nieuw gesprek van gemeenschap
tot gemeenschap, en dit dan
nog op de koop toe op een
ogenblik dat CVP en PSC weer
naar mekaar toegroeien.

eenzame opsluiting. Heel wat
mensen — ook in gerechtelijke
kringen — hebben zich afgevraagd waarop deze vrouwelijke
rechter zich steunde om voor
een pekelzonde de strengste
wijze van voorhechtenis te bevelen ! Of zou het dan toch
waar zijn dat vrouwelijke magistraten
en
politie-agenten
strenger optreden dan hun mannelijke kollega's, omdat ze daardoor menen hun emancipatie te
demonstreren ? In ieder geval :
de beslissing van de raadkamer
komt neer op een blaam voor
deze al te ijverige, dienares van
Vrouwe Justitia (eveneens geblinddoekt...).

TRIKOLOOR

jETTE DE STRAAT OP

GEEN PSCINMENGING

DOSFELINSTITUUT
KURSUS « POLITIEKE BASISWERKING EN PARTICIPATIE OP HET GEMEENTELIJK NIVEAU ».
Een goede voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van
1976. Deze kursus bevat 4 delen en handelt over : 1) De gemeente als politieke basiseenheid vanuit Vlaams-nationaal en federalistisch standpunt ; 2) Welke noden en behoeften ontstaan In
een (beleids-)programma en vertalen naar politieke werking.
3) Hoe naar buiten treden ? Aktie en propaganda ; 4) Samenwerking en lljstvormlng blJ gemeenteraadsverkiezingen.
Naast teoretische Inzichten zijn er vooral praktische oefeningen
en groepsopdrachten.
De kursus Is bestemd voor alle belangstellende kaderleden en
vooral voor afdelingsbesturen, huidige en toekomstige gemeentemandatarissen.
DWORP, 27 september en 11 en 18 oktober 1975, telkens van
9u30 tot 12u30. in het i^ijksvormingscentrum « Destelheide ».
Inschrijven zo vlug mogelijk, schriftelijk of telefonisch bij Dlprovinciaal verantwoordelijke : B. Hollaender, Stwg op Brussel
51A, 1850 Grimbergen. Tel. 02/269.27.68.
lEPER, 18 oktober en 15 november 1975, telkens van 9u30 tot
17u30 in Gasthof 't Sweert, Grote IVIarkt 2, 8900 leper.
Inschrijvingen : schriftelijk of telefonisch bij H. Van Damme,
St-Martenspiein 2, 8670 Wervik. Tel. 056/81.18.25.
Vermelden of u ter plaatse een middagmaaltijd gebruikt. Hiervoor betaalt u een kleine bijdrage. Dit zal nog worden meegedeeld.
ARRONDISSEMENT TURNHOUT
17 oktober : Hoogstraten.
24 oktober : Hulshout.
30 oktober : Noorderwljk.
14 november : Mol.

TAALWILLEKEUR
I N HET LEGER

Inschrijvingen : Frans Gheysen, Beekstraat 22, 2400 Mol, tel.
014/31.23.20.
ERTVELDE : oktober-november.
ROESELARE : oktober-november.
OOSTENDE : november-december.

ONTMOETINGSDAG PROVINCIE WEST-VLAANDEREN : 5 OKTOBER 1975.
Rond 3 deelonderwerpen : De vrouw in het bedrijf ; De vrouw
In haar sociale opdracht ; Ongelijkheid voor de vrouw in de
maatschappij.
Waar ? : Au Damier, Stationsplein, 8800 Roeselare.
Inschrijvingen en programma : Annie Pottie-Kindt, Kasteeldreef
2, 8800 Roeselare. Tel. 051/20.41.68.
Deelnemerskosten : 100 fr. per volwassene, 40 fr. per kind. In
deze prijs is inbegrepen : deelname, syllabus, middagmaaltijd,
2 X koffie en kinderoppas.

KURSUS « GOED VERGADEREN EN SPREKEN IN
HET OPENBAAR ».
MECHELEN : 21, 23, 28, 31 oktober en 4, 6 noven^er.
Een kursus voor vrouwen en bedoeld als ruggesteun voor hun
werking in het verenigingsleven.
Plaats : zaal De Zolder, Mechels Mlniatuurteater, 2800 Mechelen.
Inschrijvingen en programma : Hilda Uytterhoeven, Battelsesteenweg 396, 2800 Mechelen. Tel. 015/21.73.21.
Nadere gegevens volgen.

TV-KURSUS : « WERKEN MET MENSEN ».
Een reeks TV- en radioprogramma's met begeleiding, rond het
tema « Samenwerken met mensen ». Een uitstekend hulpmiddel voor uw dagelijkse afdelingswerk.
Komen aan bod : vragen rond het vergaderen, diskussiëren en
werken In groep, leiden van gesprekken en vergaderingen.
— het opmaken van een werkingsprogramma, samen plannen
maken, problemen oplossen.
— het organiseren van aktiviteiten, propaganda en public relations, maken van affiches en persberichten.
De kursus start op 29 september e.k.
Alle afdelingen kregen hierover een rondschrijven. Wie wil meedoen moet nu zo spoedig mogelijk kontakt opnemen met : Dosfelinstituut, Tribunestraat 14, 1000 Brussel.
KIJK- EN LUISTERSCHEMA
De televisie-uitzendingen vinden plaats op maandag van 18u45
tot 19u15 en worden herhaald op zaterdag van 17 tot 17u30.
De radio-programma's worden uitgezonden op zaterdagmorgen
van 9u15 tot 9u30 via BRT 3.

Programma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Televisie

Herhaling

29.09
13.10
27.10
10.11
24.11
08.12

04.10
18.10
01.11
15.11
29.11
13.12

WIJ 4

De burgemeester van Sint-Maria-Horebeke (dat zou samen gevoegd worden met St. KornelisHorebeke) kondigde zi]n Eerste
Burgemeestersbal aan op een
brief omrand met de Belgische
driekleur. Om maar te zeggen,
dat er in ons land nog heel wat
mensen bestaan, wier klok achterloopt. En nog geen klein
beetje. Nog niet naar Ur! Geiler
gekeken, burgemeester ?

Radio
11.10
25.10
08.11
22.11
06.12
20.12

De VU vraagt al jaren taalkaders
in het leger, maar dat wordt sistematisch van de hand gewezen.
Ook al is er een verbetering in
het leger in taalkundig opzicht
ingetreden, er heerst nog steeds
een frankofone taaldwang, taaldwang die ook met de jongste
voorstellen n i e t
opgeheven
wordt. Vandaar dat er in het
leger wrijvingen zijn ontstaan,
omdat de Vlaamse officieren
zich steeds minder in de hoek
laten dringen. Het betreft thans
het statuut van het personeel
van de krijgsmacht. Vooral de
voorgestelde regeling van de
taaiverhoudingen stuit op verzet
van Vlaamse officieren, o.a. omdat de taal van het examen en
niet de kulturele oorsprong de
indeling in de taalgroep bepaalt.
Op die manier wil de frankofone
leiderskaste het frankofoon overwicht (o.a. ook zeer sterk in de
hogere graden van de medische
diensten) bestendigen. Hopelijk
zullen de Vlaamse parlementsleden dit wangedrocht van de
hand wijzen.

GERV GISPT CEW

Wie de vraaggesprekken In de
krant las of op de radio hoorde
met de laatste Jetse boerenfamilie raakte wellicht ontroerd
door de woorden van de boerin
toen ze verhaalde hoe hun boerderij verwoest werd en nu vanuit een flat op de zoveelste verdieping de gewassen ziet groeien. Wellicht ook in woede om
de afbraak- en betonlust die vanuit Brussel naar het Vlaams-Brabantse groen grijpt !
Het Jets Aktiekomitee (JAK) zet
de Jettenaren aan voor hun leefmilieu te vechten en mee te
doen aan de grote betoging van
zaterdag 27 september. De tocht
vertrekt om 14u op het kardinaal Mercierplein (station, trams
103 en 94). De betoging eist de
klassering van het Dielegembos,
de herziening van het geplande
trajekt voor de Relegemstraat
en de opschorting van de onteigeningsprocedures.
Het wijst niet alleen op een teken van leven dat de Vlamingen
in de Brusselse agglomeratie aktief voor hun leefwereld ijveren,
belangrijker lijkt ons dat ze bewust werken om hun eigen aard
op de rand van Bruxelles te vrijwaren !

VERGETEN
BROEDERS ?
Het is opvallend hoe er momenteel geen beroerng merkbaar is over de Voerstreek. Intussen vreet de verfransing
verder in.
Nu kunnen wij de Voerstreek
op twee manieren verdedigen.
Wij kunnen (en moeten) er mede doorgaan de zaak van het
standpunt «taal en taalgrens» te
bevechten. Wetten — die toch

overtreden worden — houden
de voortschrijdende verfransing
(via de school) niet tegen. Het
zijn hoogstens (noodzakelijke)
nooddijken.
Waarom ondergaan de mensen
de verfransingsdruk ? Ongetwijfeld onder het baasschap van
de kasteelheren.

EKONOMISCHE
OORZAKEN ?
Er is echter een diepere oorzaak te onderzoeken. Zou het
niet uitkomen dat de ekonomie
er voor veel tussen zit ? Zolang de landbouw de mensen
ter plaatse hield, voelden zij
geen of weinig behoefte om
Frans te kennen. Zou het niet
zijn dat de geringe tewerkstelling in de landbouw heelwat
Voerenaars, nu meer dan vroeger, er toe dwingt werk te zoeken in het Luikse en daar als
« knechten » de taal van hun
meesters te gebruiken om vooruit te komen ?
Zou het niet kunnen zijn dat
het
Waalse
taalipmerialisme
daarin
een
voedingsbodem
vindt bij een meer mobiele bevolking ?
Indien een onderzoek zou uitwijzen dat dit element medespeelt staat er naast de strijd
op taal. en taalgrensgebied nog
wat anders te geschieden.

WERK
IN EIGEN STREEK
Indien er ekonomisch-sociale
aspekten meespelen volstaat
het niet dat wij af en toe gaan
manifesteren in de Voer. Zou
Vlaanderen niet moeten zorgen
voor werk in eigen streek, in
een zindelijk Vlaams bedrijf aldaar. Kunnen de Vlaams-financiële instellingen zulks ter hand
nemen ? Er voor zorgen dat het
een Vlaams bedrijf is... of moeten wij voorts ijveren voor een
grote Vlaamse ontwikkelingsmaatschappij (standpunt van de
VU) i.p.v. provinciale « Gommetjes » ? Kan zulke sterke
Vlaamse GOM daar werkgelegenheid scheppen ? Wil Vlaanderen daartoe, volksnationaal, in
de portemonnee tasten ?
Ik ben geen specialist in Voeraangelegenheden, maar durf wel
voorop stellen dat wij, ook ekonomisch, « Volksnationaal »
moeten durven denken en...
doen.

In spoedvergadering bijeengekomen heeft de GER-Vlaanderen
zich eenparig achter de Scheldeen Maasverdragen geplaatst en
de Waalse bezwaren, zoals deze
o.m. door de Conseil Economique Wal Ion werden geformuleerd, kordaat van de hand gewezen, met o.m. de bemerking
dat in de verdragen met vroeger (en dus ten gepasten tijde
en niet achteraf) gedane Waalse
desiderata rekening werd gehouden. De VU heeft reeds haar
afkeuring laten blijken, onze partijbestuurvoorzitter zal trouwens
Tindemans daarover interpelleren. Maar wat hebben de
Vlaamse katolieke, liberale en
socialistische parlementsleden in
petto ? Of buigen ze weeral eens
bij voorbaat de slappe nek ?

OP HAAR KOP
GEVALLEN ?
De twee TAK-leden die bij de
opening van de Gentse Jaarbeurs resp. een eitje naar Tindemans gooiden en vals bomalarm sloegen, werden woensdag op last van de raadkamer
van Gent vrij gelaten. Ze hadden op bevel van mej. De Wilde,
onderzoeksrechter, drie dagen
« op sekreet » gezeten, djt is
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KHT
Je hoort het steeds meer : hij en zij begrijpen elkaar niet
meer, ze gaan uit elkaar.
Echtparen die aan het Jeven-met-twee de brui geven : dat is
een sociaal verschijnsel zo oud als de wereld. Maar volgens
sommigen was het « scheiden » nog nooit zo frekwent als
vandaag.
Lange tijd was het een Amerikaans ding, een iets dat met de
filmsterrenloopbaan meeging, als Mickey Rooney die zeven
maal met en zonder echtgenote zat en het nu toch weer
probeert.
Sedert de intrede der zeventiger jaren en het doorvoeren
in een aantal Europese landen van liberalere echtscheidingswetten, is het elkaar-verlaten een sociaal kenmerk van ons
eigen Avondland geworden.

TE ST. - KATEUINE - WAVER WIIDT MEN
TWEEMAAL GENEBITEUIKE GEBOUWEN IN
Zaterdag 20 september was
voor de gemeente St.-Kat.-Waver bij Mechelen een merkwaardige dag. Er werden niet
minder dan 3 initiatiezwembaden (samen 32 miljoen) en een
nieuwe gemeenteschool 37 miljoen) ingewijd. Vooral de VUafdeling had redenen te over
om fier en tevreden. te zijn...
Als oppositiegroep deed de VU
haar intrede in de Katelijnse
gemeenteraad na de verkiezingen van 1970. Het was de enige
partij, die aan de bevolking een
programma had voorgelegd. Het
voorstel om de initiatiezwembaden te bouwen in elke hoofdwijk van de gemeente en in de
nabijheid van de gemeentelijke
scholen en die scholen te verbouwen werd door de VU hardnekkig verdedigd.
De CVP-meerderheid
trachtte
dit voorstel eerst belachelijk te
maken en als futuristisch voor

te stellen... maar na vijf jaar
harde oppositie werden de VUplannen verwezenlijkt. Minister
De Backer kwam de gemeentelijke bouwwerken zaterdagnamiddag inwijden samen met een
handvol « CVP-prominenten «...
maar de VU was haar voor : in
de voormiddag organiseerde de
VU een alternatieve inwijding
onder ruime publieke belangstelling en muzikaal verzorgd
door de drumband van de VUfanfare « Kempenland ». De
CVP,
die de VU-pluimen op
haar hoed wilde steken en deze
inwijding wilde gebruiken voor
haar verkiezingskampagne was
eraan voor de moeite.
De CVP-potentaatjes en de CVPminister kwamen een paar uur
te laat en konden vaststellen
dat de Katelijnse bevolking heel
wat meer belangstelling koesterde voor de VU-inwijding en

In Benelux-verband komt Nederland op kop, maar in Europa
krijg je Engeland met het hoogste aantal echtscheidingen.
Zweden, Denemarken en West-Duitsland hebben heel hoge
cijfers. Het scheiden is geen « dekadent-kapitalistisch-verschijnsel », want de DDR kent welhaast even grote echtscheidingscijfer als de DBR, de Sovjet-Unie en TsjechoSlovakije ontsnappen niet aan het euvel, de Russen verlaten
elkaar nog meer dan Engelsen, maar de VS-burgers houden
in de wereld toch nog het rekord.

niet begreep waarom de CVP
nu mordicus die zwembaden en
gemeenteschool
een
tweede
maal wilde inwijden. Op de foto
bemerkt men voor één van de
zwembaden tijdens
de VUplechtigheid
van links
naar
rechts de vaandeldrager van de
VU - afdeling, ere - voorzitter
Frans Volkaerts, architekt Frans
Raymenants, VU-gemeenteraadslid,
volksvertegenwoordiger
Joos Somers, dokter Luc Van
Gastel, VU-gemeenteraadslid en
Jan Symons, VU-KOO-lid. De
kampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 1976 (met of
zonder fusies) werd te St.-Kat.Waver in elk geval vroegtijdig
ingezet : de VU is er klaar om
de CVP-meerderheid aan het
wankelen te brengen. De bevolking vraagt er zich af, wie
de gemeente nu eigenlijk bestuurt : de CVP-meerderheid of
de VU-oppositie.

Waarom strandt een huwelijk ? Daarvan heb je zoveel oorzaken, dat een heel blad aan de opsomming alleen niet genoeg had : ze trouwden te jong, het huwelijk bleef kinderloos,
het verschil aan geestelijke ontwikkeling tussen de partners
was te groot, het leeftijdsverschil speelde een rol, en ze
kozen de stad als woonplaats : dat alles voornamelijk schijnt
bij ons scheidingskiemen in te houden.
Maar waren het vroeger de mannen die « het echtelijk dak
verlieten » of de scheiding vroegen, vandaag de dag lijken
steeds meer vrouwen een einde aan de wettelijke verhouding
te willen maken.
Zij vragen evenveel als de meneren de scheidingsprocedure
aan en ze zijn steeds minder geneigd op verzoeningspogingen
in te gaan.
De vrouwelijke onafhankelijkheidsdrang in dit verband, het
openlijk geuit èn doorgevoerd verlangen zelf de echtelijke
knevels door te snijden : die « durf » vindt een oorzaak in
het feit dat steeds meer vrouwen in staat zijn zelf voor hun
levensonderhoud in te staan.
In en bij het scheiden doen zich allerlei geestesevoluties
voor : het godsdienstige element « trouw tot de dood ons
scheidt » vervaagt steeds meer, « bij elkaar blijven om de
kinderen » is een verouderde gedachte, je hoort integendeel
steeds meer : — « Kinderen lijden meer onder een voortdurende vijandelijke konfrontatie dan aan een werkelijke
scheiding ».

28' FRANS-VIAANSE KULTUURDAG TE WAREGEN
Er viel op de Frans-Vlaamse Kultuurdag van zondag
laatst, eigenlijk weinig bemoedigend nieuws te
vernemen in verband met het onderwijs van de
Nederlandse taal in Frans-Vlaanderen, en dat ondanks pogingen om optimistische noten te laten
weerklinken. Toch is vermoedelijk het belangrijkste
vermeld op de sektie onderwijs, 's morgens, door
VU-kamerlid Jaak Vandemeulebroucke, die met een
stevig dossier over « Vlaanderen en het onderwijs
van het Nederlands in Frankrijk » uitpakte.
Hij verwees allereerst naar de gunstige ontwikkeling die het onderwijs van het Nederlands in Frankrijk tijdens de voorbije 25 jaar doormaakte. Maar
het groeiritme noemde hij nog te traag en de resultaten nog te gering. « Ook vandaag de dag, aldus
Jaak Vandemeulebroucke, bekleedt het Nederlands
in Frankrijk en in Frans-Vlaanderen nog een onooglijk kleine plaats : zonder enige diskussie de allereerste plaats van alle talen uit de Frankrijk omringende landen. Het Nederlands staat zelfs nog ver
achter op het Bretoens en het Occitaans, twee
talen die nochtans niet door de Franse overheid
in de watten worden gelegd ».
De ai bereikte resultaten van het voorbije kwarteeuw zijn niet het resultaat van een doelbewust
kultuurpolitiek streven van de Belgische of Nederlandse regering, wel van individuele ambtenaren,
docenten, leerkrachten en privé-instellingen.
Na te hebben vooropgesteld dat het Nederlands in
Frans-Vlaanderen en het Nederlands in Frankrijk
best gezien worden als één geheel, o.m. omdat
Nederlandse lessen in Frans-Vlaanderen alleen, de
Nederlandse taal niet naar een hogere waardering
kunnen duwen, stelde de spreker de vraag wat voor
positie wij door het Nederlands in Frankrijk mogen
nastreven. Hij noemde drie punten die binnen halflange termijn haalbaar moeten zijn :
» 1. In de departementen van het Noorden en van
het Nauw van Kales zou in elk van de 726 inrichtingen voor sekundair onderwi'is een reële keuzemogelijkheid ten gunste van het Nederlands moeten geboden worden en dit niet alleen als tweede,
maar ook als eerste vreemde taal.
2. Dezelfde mogelijkheid zou in een. aantal lycea
voorhanden moeten zijn in centra die door hun
funktie belangrijke relaties met Benelux onderhouden, zoals Parijs en Straatsburg.

Het gezin heeft steeds minder belang in een steeds mobielere
en onstandvastere maatschappij, geaxeerd op konsumptie.
Was de familiekring vroeger een toevluchtsoord, een adempauze, een geestelijke regeneratiebron, de band met het
verleden, de hoop op de toekomst, een houvast kortom, nu
is het nl. te dikwijls een groep mensen die samen-leven om
samen iets te kopen of te verbruiken.

3 I-let aantal leerstoelen Nederlands aan de Franse
universiteiten kan zeker nog verviervoudigen. Een
aantal daarvan zou niet door één man, maar door
een ploeg Neerlandici bezet dienen te worden. Het
aantal universiteiten waar het Nederlands als hoofdvak kan worden gestudeerd, zal vanzelfsprekend in
verhouding moeten staan tot de behoeften. De universiteit van Rijsel lil welke op dit vlak al het voorbeeld gaf, zou zeker zijn studentenaantal op termijn
kunnen
vertienvoudigen.

Niet in het buitenshuis-werk van de vrouw alleen, niet enkel
in een vervagend religieus besef, of in een hoop zij-oorzaken,
maar voornamelijk in het verbruikersmaterialisme wortelt
die maatschappelijke verscheurdheid, waaraan de zo subtiele man-vrouw-verhouding stukgaat.

Dit zijn haalbare mogelijkheden binnen een periode
van een volgende kwarteeuw, indien natuurlijk de
vanzelfsprekende
voorwaarde vervuld is dat in
Vlaanderen en Nederland voldoende beleidswil en
financiële middelen beschikbaar zijn om deze doelstellingen te realiseren ».

Vreemd genoeg lijkt een droom aan de basis van het ongeluk:
het verlangen naar eeuwig geluk, dat steeds dieper bij onze
mensen gaat invreten, een onwezenlijk geluk ook, dat je
ergens bij een gelijkgestemd wezen moet vinden. . de rozegeur- en maneschijnromantiek die het huwelijk sluiten
vergezelt, blijkt al te zeer een illusie. Die ontgoocheling, het
feit dat je het enige niet-materiële verlangen in je leven
van konsumenten-mens niet kon vinden, dat is de geïdealiseerde liefde van een ander, is zo groot dat de mannen en
vrouwen van vandaag het van elkaar niet meer kunnen verdragen.

Vandemeulebrocuke pleitte nog voor de spoedige
stichting van een Huis van de Nederlandse Kuituur
te Rijsel, voor de uitbouw van een NederlandsFrans organisme ter bevordering van de studie van
het Nederlands in Frankrijk, de stichting van een
dienst ter verspreiding van de Nederlandse taal
in het buitenland, ernstiger financiële steun aan
de bestaande privé-initiatieven en de oprichting van
een permanente kommissie in de schoot van de
Nederlandse Kultuurraad die de problematiek van
het Nederlands in Frankrijk ter harte moet nemen.
De toespraak van Jaak Vandemeulebroucke had
gerust de plenaire namiddagzitting kunnen verrijken. Op die zitting kwam eigenlijk niet tot uiting
of die beleidswil aanwezig was. Daar werd wel
hulde en dank uitgesproken aan de traditionele
« stille werkers » en er werd ook gepoogd optimistische geluiden te laten horen. Daar is helaas geen
enkele reden toe. De studie van het Nederlands
op het niveau van het middelbaar onderwijs komt
maar niet beter van de grond. Zij die straks aan
de Rijselse universiteit het diploma halen van
gespecialiseerd leraar Nederlands, zullen zich met
ongerustheid afvragen of zij werk zullen vinden.
Er bestaat immers geen instantie die ouderkomitees, ouders en scholieren Informeert of een gunstig klimaat helpt scheppen voor het Nederlands.
Intussen is wel wat geld uitgetrokken voor een
« Belgische Herfst » te Rijsel, waarvan het programma een lachertje is (ev).

Huguette De Bleecker

V Z W FEDERATIE
VAN VLAAMSE VROUWENGROEPEN
De vrouwen uit de werkgroep « Vrouwen in de Volksunie »
hebben op de vergadering van 6 september 1975 te Gent de
VZW officieel opgericht. Hiermee gaan we dan meer dan ooit
trachten zoveel mogelijk Vlaamse vrouwen te bereiken. Om
ons te helpen in onze werking, kunnen alle bestaande groepen, die al dan niet al kontakt met ons hadden, alle verslagen,
uitnodigingen, publikaties, affiches van werking e.d.
bundelen, en ze klaar houden voor opvraging. Neem in ieder
geval schriftelijk of telefonisch kontakt op met Huguette De
Bleecker. Tolhuislaan 15. 9000 Gent, tel. 091/25.64.87.
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Voorliggende publikatie, een grondige herbewerking van ' België
een levende demokratie • is uitgegroeid tot een rijke dokumentatiebron. Iedereen die wat meer
wil te weten komen over onze
instellingen, wetgeving, achtergronden van hun ontstaan, zal
niet tevergeefs dit werk openslaan.
Men treft er inderdaad een indrukwekkende reeks analyses en
toelichtingen over het funktioneren van het staatsapparaat
grondwet, kiesstelsel, wetgevende vergaderingen,
uitvoerende
macht, rechterlijke macht enz...
Daarnaast gegevens over bevolking, ekonomie en financiën, aspekten van het kulturele leven,
een overzicht van belangrijke instellingen en organisaties. Verder worden de bindingen van ons
land in de diverse Europese zowel
als wereldorganisaties in de verf
gezet.
Telkens wordt het behandeld onderwerp enerzijds door middel
van een schema of organigram
ontleed of gesitueerd en anderzijds van een toelichtende kommentaar voorzien. De sterkte en
de bruikbaarheid als naslagwerk
ligt uiteraard bij eerstgenoemde
ontleding. De toelichting, hoezeer de auteurs naar men. mag
aannemen objektiviteit
hebben
nagestreefd, zal niet door iedereen in dezelfde mate worden geapprecieerd. De meer kritische
lezer zal ongetwijfeld bepaalde
aksentueringen of visies
niet

steeds kunnen bijtreden of waarderen. Dit is onvermijdelijk het
lot van elke interpretatie of kommentaar bij feitenmateriaal.
Zoals de auteurs het in het voorwoord neerschreven, wordt met
dit werk een breed publiek geviseerd ; we vrezen echter dat alvast één kategorie van de potentiële lezersschare, met name de
rijpere scholier of de student,
even zal terugdeinzen voor de
eerder forse aankoopprijs (995
fr..). In het kader van de lessen
« maatschappijleer » moet het
immers een erg dankbaar werkinstrument betekenen. We zien
het echter in deze prijzige versie
dan ook beperkt tot de leraar of
de (klas)biblioteek.
R. VAN DER DONCKT
L VERHEVEN & J. STALMANS.
BELGIË ONTLEED EN TOEGELICHT. — Antwerpen,
Uitgeverij
Ontwikkeling,
1975, VIII, 216 p.,
995 fr.

Wat is religie, en tioe is zij ontstaan ? Welke toekomst is er
voor de bestaande religies ? Is
het religieuse in de mens, met de
voortschrijdende
ontmytisering en
het rationalisme,
niet aan het
uitsterven ? Op al deze vragen
tracht de auteur van « De verleiding van de geest » (The seduction of the spirit),
Harvey
Cox, een antwoord te geven.

BOON
OPENT DE KASTEELPOORT
« Maar de wereld was tegen mij... ».
Van de drie oudere Vlaamse romanschrijvers die
de jongste tijd aan het woord kwamen, blijft Louis
Paul Boon het sterkst op het verleden gericht,
namelijk op de geschiedenis van de grote maatschappelijke en politieke tegenstellingen van het
einde van de XlXe en van het begin van de XXe
eeuw. Zijn werk Is volledig verweven met de pijnen
en de broze verwachtingen van het Vlaamse proletariaat uit de voorsteden. Geen schrijver heeft bij
ons, ruim een halve eeuw na Emile Zola, het dagelijkse leven van de arme en tot maatschappelijk
bewustzijn ontwakende massa in Vlaanderen op zo'n
menselijke wijze vertolkt als de schrijver van
De voorstad groeit. Marnix Gijsen bij voorbeeld,
geraakt niet los van zijn morele kwellingen, hij
blijft een autobiografisch schrijver en geestelijk
zwerver. In die zin heeft hij voor het Vlaamse volk
niet zo'n grote betekenis. Walschap ligt veel dichter bij Boon en bij de Vlaamse mens, maar niettegenstaande zijn felle ontvoogdingsdrang en vooruitstrevende visie is hij door het al te nadrukkelijk
belijden van een sterk dogmatisch gekleurde vrijzinnigheid, in een geestelijke afzondering geraakt.
Dat alles kan zeker niet van Boon gezegd worden,
die bovendien zijn eigen schrijverschap steeds
gerelativeerd heeft, wat waarschijnlijk samenhangt
met zijn groeiende twijfel aan alle ideologieën.
In zijn jongste boek, - Memoires van de Heer Daegeman » opent Boon de deuren van een negentiende-eeuws kasteel dat even bulten het dorp ligt.
Daar woont de heer Daegeman, die, aan het einde
van zijn leven gekomen, zijn verdriet poogt te overmeesteren door zijn ellendige leven te boek te
stellen. Ook In dit verhaal wendt de schrijver de
in zijn Daens-boek reeds beproefde techniek aan :
hij laat de hoofdpersoon zelf zijn geschiedenis vertellen. Boon Is alleen maar de tussenpersoon langs
wie de lezer toegang krijgt tot het leven van een
ander. Herhaaldelijk waarschuwt hij de lezer ervoor
dat het een vreselijk verhaal is. En inderdaad, het
boek krioelt van gruwelen, verkrachtingen, moorden, alsof Boon er zijn plezier In vindt alle regels
van het literair fatsoen met de voeten te treden,
maar de lezer wordt verzocht zijn ernst te bewaren. Het gaat immers om het drama van de heer
Daegeman.
Daegeman beschouwt zich als het slachtoffer van
zijn vrekkige moeder en drankzuchtige, tuchteloze
vader. Van kindsbeen af zoekt hij zijn toevlucht
In de bossen tussen de dieren, thuis wordt hij aan
de zware tafelpoot gekluisterd. Hij leeft als een
echte Houtekiet. De streek waarin het verhaal
speelt, lijkt ook veel op de plek waar Walschap zijn
roman situeerde. Het kasteeltje ligt tamelijk ver
van de stad. De bewoonde wereld wordt herleid
tot het nabij gelegen gehucht, dat door een zandweg met het kasteel verbonden is. Langsdaar kan
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Want zijn boek draagt de titel
« persoonlijke overdenkingen over
gebruik en misbr\iik van de religie •>. In het voorwoord analyseert hij de religie : als verhaal,
als signaal. In drie grote delen —
getuigenis,
volksreligie
en het
elektronisch ikoon — tracht Cox
terug te gaan naar de oorsprong
van de religie.
Religie bestaat uit de ingeboren
behoefte van elke mens om verhalen te vertellen en die te horen en er zijn leven naar te richten, althans volgens de auteur.
Hij schrijft geen religieus traktaat,
eerder een soort geestelijke autobiografie. Uiteraard is niet alles
wat hij zegt evangelie. De religieuse en metafysische drang in
de mens is immers heel wat
meer dan wat « behoefte aan
verhalen ».
Voor de religieuse mens staat er
meer op het spel dan Cox wil
aangeven. Hij zal daarom religieuse mens noch ateïst kunnen
overtuigen. Hij zal echter wel
zowel de ene als de andere op
hun levens- en wereldvisie doen
nadenken.
Meer dan ooit is een summa teologlca nodig : niet enkel een vervolg op een aanvulling en korrektle van Aristoteles en Thomas,
maar een summa die de hele
menselijke
religiositeit
omvat,
van de Westerse teologle tot
I Ching. De teologie van morgen,
zegt Cox, moet zich van ervaring
naar uitleg, van « Belijdenissen »
naar « Summa », van getuigenissen naar tekst bewegen. Een andere weg Is op dit historisch
moment onmogelijk.
Teologle is, evenals filosofie,
spel in die zin dat ze niet bruikbaar, belangrijk of produktlef Is
in de betekenis waarin onze
maatschappij die woorden ge-

men ook « de enkele huizen van zang en orgellawaai » bereiken. Vader Daegeman vindt er zijn
verdacht plezier en ondergang.
Boon hecht zeer veel belang aan het natuurmotief,
dat volkomen in de lijn van een afgezwakte Rousseauïstische traditie, de ondergrond vormt van een
nogal simplistische geluksfilosofie. In Boons schema van goed en kwaad Is de wereld het kwaad :
het geld, de oorlog, de georganiseerde samenleving, kortom, alles wat Daegeman verhindert te
genieten van •< de stilte der bossen », « het ruisen
van wind en regen in de bomen ». Daartegenover
staat de « moraal » van de oorlog, die Daegeman
In de mond van zijn moeder legt : « Het is oorlog,
het mag ». Een andere faktor Is de liefde, in het
verhaal vertegenwoordigd door Anneke, twaalfjarig
meisje dat elke dag langs de Zandweg kwam om
haar vader eten te brengen op het land. In haar
figuurtje krijgt ook Boons tema van de liefde als
een onschuldig dierlijk spelletje gestalte. Zij wordt
door Daegeman uitgespeeld tegen de slagersdochter uit het dorp met wie hij trouwens tegen zijn
zin zal huwen. Zij is alleen op geld en roem uit.
Ze wordt door Boon afgeschilderd als een gedrocht.
Om zich op haar te wreken neemt Daegeman Anneke in huis. Er volgen dan enkele scènes van bestialiteit, waarin Boon wellustig toegeeft aan de
kommerciële rage van erotiek en sadistisch geweld
In de film en de literatuur. Als Anneke dertig is,
komt er een nieuw meisje In haar plaats, Mieke.
Maar zij is geen Anneke. Ze staat helemaal vreemd
tegenover de bijna kinderlijk-artistleke liefde waarmee Daegeman haar bejegent. Met haar verschijnt
ook de zogenaamde moderne jeugd op het toneel,
waar tegenover Boon nogal huiverachtig staat.
Niet alleen door de ligging van het kasteel, maar
ook door zijn hele maatschappelijke toestand is
Daegeman een figuur, die aan de rand van de
samenleving staat. Hij behoort tot de verarmde
landadel, hij wordt door zijn ouders verstoten, zijn
kennis doet hij op uit onder het stof bedolven
encyklopedieën, hij gaat een bloedverbond aan met
twee andere marginalen. Steven en Piet, twee jongens die als verloren dieren rondzwierven In de
bossen rond het kasteel. Zij zijn de gewillige
instrumenten waarmee Daegeman zijn wrokgevoelens tegenover de wereld uitwerkt. Tot die wereld
rekent Boon ook de pastoor en het hele godsdienstige bestel, dat in de bedrieglijke liefdadigheidswerken van Daegemans slagersvrouw tot een vernietigende karikatuur herleid wordt.
Alles samengenomen krijg je In Memoires van de
Heer Daegeman een beeld van een stukje verouderd Vlaanderen, waartegen Boon een goedmoedige
moraal van het natuurlijk geluk aanplakt. Het is
een In een modern kommercieel kleedje gestoken
en In een gestroomlijnd Nederlands geschreven
Vlaamse streekroman.
Eugene V A N ITTERBEEK
Louis Paul BOON . MEMOIRES VAN DE HEER
DAEGEMAN
», Amsterdam,
De
Arbeidspers,
1975 ,142 bIz., 240 fr. Vermelden we hier eveneens
' Kijk, Louis Paul Boon ». De schrijver in beeld, met
leuke
foto's
en bio-bibliografische
gegevens,
Querido en Arbeiderspers, 80 fr.

mbruikt. Filosofie verbindt de ken|ie
nis tot één levensvisie. Teologie
er
transcendeert deze visie tot over
de levensgrenzen heen. God is
loniet dood, evenmin als de teoloingie.
Maar evenals de wetenipschappen een verbrede, verdiepet
te levensvisie brachten, zo moet
ot
de transcendentie ervan ook tot
er
een bredere, machtiger en rijker
l/ij
religiositeit bewegen. Wijzen wij
nslechts op de jongste bevindingen van etologie, psychologie,
f'
biologie, om ons tot de mens zelf
ïlf
te beperken.

Cox is een vlot schrijver. Zijn
C
boek
is een verhaal, meer dan een
b
religieus
traktaat en het leest
ri
ook voor de leek bijzonder vlot.
o
Een irriterend en toch fascineE
rend
werk over een problematiek
n
die
de mens tot in zijn diepste
d
twijfels
en zijn grootste waarhet\
den
raakt...
d
J.D.
HARVEY COX : - DE VERLEIDERS
H
^
VAN
DE GEEST » — 29 biz. —
Westland —
V\

Merksem-Antwerpen.

« DE V . Z . W . • EEN H A N D B O E K
V O O R DE PRAKTIJK ...

HET D A E N S I S M E I N HET
ARR. AALST - TWEEDE EDITIE
Het fel opgemerkte boek van
onze medewerker Jos Verdoodt
over het ontstaan van het
Daensisme, In het arrondissement Aalst, kende een dergelijk
sukses, dat de eerste oplage
ervan volledig uitverkocht was
enkele maanden na het verschijnen. Ornwflle van het groot
aantal bestellingen dat niet
meer uitgevoerd kon worden,
werd besloten tot een tweede
druk.
Deze publikatie — die vele
nooit voordien
gepubliceerde
foto's bevat — is te verkrijgen
door storting of overschrijving
van 150 fr. op rekening nr :
432-5159001-05 van het « Fin.
Komitee arr. Aalst ». (Jvb)

De v.z.w. is een populaire verenigingsvorm
in
Vlaanderen.
Weinig talrijk zijn echter de
mensen die de wettelijke beschikkingen terzake voldoende
onder de knie hebben. Vooral
sekretarissen van v.z.w.'s hebben nood aan een handig, duidelijk en volledig handboek dat
antwoord geeft op al hun vragen uit de praktijk.
Het Oost-Vlaams Centrum voor
Dienstbetoon
en
Naschoolse
Vorming heeft deze nood aangevoeld en daarom een dergelijk handboek ter beschikking
gesteld. De redaktie Is van Jos
Verdoodt.
Dit handboek — losse bladen
in een stevige plastieken kaft
— is daarenboven niet duur.
Het wordt U toegestuurd tegen
storting of overschrijving van
150 fr. op rek. nr 000-0914764-54
van Willy Cobbaut, Baardegem.

(Jvb)
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ARRONDISSEMENT ANTWERPEN
ARRONDISSEMENTELE WERKING :
- Vrijdag 26 september: Arrondissementele
Afgevaardigde
Partijraad.
Deze drie verltiezingen grijpen
plaats, telkens In lokaal "Trefpunt,
Turnhoutsebaan, 28 - Deurne.
VIERING :
JAN VAN HOOGTEN (75)
Op vrijdag 24 oktober vanaf
19u30 In zaal Centrum Zurenborg,
Dageraadsplaats te Antwerpen
Wie graag zijn centje wil bijdragen voor
het
herinneringsgeschenk dat zal worden aangeboden, mag dit storten op PR nr
413-1107211-13 van Kredietbank
Borgerhout Centrum met vermelding « Huldekomitee Jan Van
Hoogten ». Bij voorbaat van harte
dank, voor uw aanwezigheid en
steun.

Hoofdlid 100 fr (bijlid of gezinslid 50 f r ) .
DIENSTBETOON
Alle dagen op het sekr, Wetstr. 12, Antw., tel 36.84 65, open
van 9 tot 16u30 Wil u een voiksvert of prov raadslid of sen aantreffen kom dan telkens op maandag van 16 tot 19u.
KOO
Met onze afgev. in de KOO, dhr
De Boel en Fr. De Laet kan u een
afspraak maken wanneer u problemen hebt m verband met de KOO
te Antwerpen Tel resp 33.97.90
en 38.66.92.
VUJO
V'jor alle informatie • mej Erika
De Motte, Venezuelastr. 6/91,
Antw. 2030.
HERIVIAN VAN DEN REECKHERDENKING

Zaterdag 27 september om 19u:
In de St-Annakerk te Borgerhout
ANTWERPEN (Stad)
(Goedendagstr.) : een eucharistieDIENSTBETOON
viering ter nagedachtenis van
Alle dagen op het sekr., Wetstr
Herman Van den Reeck en allen
12, Antw , tel 36 84.65. Open van
die in de strijd der Vlaamse Be9 tot 16u30 Op maandag tot 19u,
weging hun leven hebben gegeop die dag treft u dan ook een
ven voor het welzijn van het
voiksvert. aan, die zitting houdt
Vlaamse volk De homilie zal worvan 16 tot 19u om u met uw proden gehouden door pastoor L.
blemen over dienstbetoon, naar
Van Veldhoven.
best vermogen te helpen.
Zondag 28 september van 11
KOO
tot 12u . op het erepark van de
Met onze afgevaardigden in de
stedelijke begraafplaats « SchoonKOO kan u telefonisch een afselhof » te Antwerpen : een bespraak maken, om uitleg en Inzlnningsstonde rondom het graf
lichtingen betreffende allerlei aanvan Herman, met bloemenhulde,
gelegenheden op dit vlak, en nasamenzang, een « In Memoriam »
tuurlijk betrekking hebbend op het
en een toespraak door de heer
grondgebied Antw. Stad. De Boel,
Bert Verbeelen, schepen van kuitel. 33.97.90 of De Laet 38.66.92.
tuur te Borgerhout. We komen
ABONNEMENTENSLAG
samen aan de wachthal van de
Een abonnement op ons weekbegraafplaats.
blad kan u schenken aan een onBloemenhulde : alle personen
zer minder bemiddelde leden.
en organisaties, die wensen deel
Neem kontakt op met ons sekr.,
te nemen aan de gezamenlijke
tel. 36.84.65.
bloemenhulde, kunnen dat doen
DIENSTBETOON
door storting van 100 fr. op de
Het sekr.. Wetstr. 12, Antw.,
PR nr 45.82.43 ten name van dhr
tel. 36.84.65 is dagelijks toegankeJos Mannaerts, René Carelsstr.
lijk van 9 tot 16u30. Wilt u een
25 te Borgerhout. Zo helpt u ons
voiksvert., prov. raadslid of sen.
ook de kosten van deze herdenaantreffen om uw problemen te
king dragen. Wij rekenen op uwe
helpen oplossen kom dan telkens
medewerking en danken u bij
op maandag, dan Is het sekr. gevoorbaat !
opend tot 19u. Het dienstbetoon
DIENSTBETOON
grijpt dan plaats van 16 tot 19u.
Alle dagen op het sekr., WetKOO
str. 12, Antw., tel. 36.84.65. Open
Met onze afgev. in de KOOvan 9 tot 16u30. Op maandag is
Antw. Stad, kan u een afspraak
het open tot 19u. Op die dag
maken : De Boel, tel. 33.97.90 of
treft u telkens van 16 tot 19u een
De Laet, tel. 38.66.92.
voiksvert., een prov. raadslid of
STEUN KONTAKTBLAD
een sen. aan. Zij helpen u met
Propagandasteun voor de kouw problemen.
mende
gemeenteraadsverkiezingen . KB 404-3036801-68 van VUKOO
Antw Stad. De steuners worden
Met onze twee afgevaardigden:
met naam en adres afgedrukt in
dr De Boel en Frans De Laet kan
ons volgend Kontaktblad
u een afspraak maken : tel. resp.
NIEUWE LEDEN
33.97.90 of 38.66.92. Hun dienstbetoon betreft allerlei aangelegenVanaf deze maand kunnen nieuheden over de KOO voor het
we leden aansluiten voor het jaar
grondgebied Antwerpen Stad.
1976. Tot eind dit jaar gratis.
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BDRNEIVI
LOKAAL VLAAMSE KRING
" DE BRON »
Openingsuren : vrijdag vanaf
19u, zaterdag vanaf 20u, zondag
van 10 tot 13u.
DIENSTBETOON
Elke 2de vrijdag, In lok. De
Bron • vanaf 19u : ziekenfonds :
van 20 tot 20u45 . voiksvert Joos
Somers
Elke 3de vrijdag in lok. De
Bron . vanaf 19u : lic. Kris MuysGeeraert, over onderwijsproblemen en onthaal gastarbeiders.
BRASSCHAAT
DIENSTBETOON
Elke 1ste donderdag van 20 tot
21u30 op volgende adressen: Centrum : café Vogelzang, Miksebaan
25 (Rik Decleir) ; Kaart : café
Boerke, Rustoordlei (Monica Verijke-Deschepper) ; Maria-ter-Heie :
café Den Hovenier, Bredabaan 810
(Stan Van Looveren) ; Bethanie :
café Oud België, Pauwelslel 184
(Roger Vanthillo) ; Mariaburg :
café Cycle, Kapelsestwg 364 (Jaak
Decru).
BORGERHOUT
HUWELIJK
Onze beste wensen voor een
gelukkige toekomst gaan naar
Walter en Marijke Van Genegen.
Walter is de zoon van ons bestuurslid Hugo Van Loon en Tinneke De Buysscher. Proficiat !
TENTOONSTELLING
«
Borgerhoutse
Kunstenaars
1880-1895 » in het Gemeentehuis,
Moorkensplein, van 6 tot 28 september, vrij toegankelijk van 10
tot 18u.
DEURNE
DIENSTBETOON
ledere donderdag staan onze
mandatarissen ter beschikking in
ons lok. Trefpunt.
ZITDAGEN
VLAAMSE ZIEKENKAS
ledere Ie en 3e donderdag van
de maand.
GROTE TOMBOLA
Voor uitbreiding Vlaams Kultureel Centrum « Trefpunt ». Loten
van 1, 10, 50, 100, 200 en 500 fr.
Trekking op 31.10.75 in het lokaal.
Prijzen : o a. reis naar Tenerife,
kleuren-TV, 2 wit-zwart TV, koelkast, enz Steun ons. De winnende
nummers verschijnen in « Wij ».
MARCEL

VAN ROY

FEESTZALEN

HOF VAN ARAGON
ARAGONSTRAAT 6, LIER
TEL. (031)80.15.68

Antwerpen (Arr.) : Verkiezing arr partijraadsafgevaar
digden in lok. Trefpunt, Turnhoutsebaan 23, Deurne om
20u
27
Hoboken : Rertospektieve van de werken van kunstschilder Felix Esykens, ingericht door de VI. Kult Kring
Jan Peeters in het VI. Nat Centrum, Steysntr. 85 van
10 tot 18 u Ook op 28.
27
Kapellen : VU-bal in feestzaal Concordia, Dorpstr., om
20u30 Orkest : The Dolfyns
28
Antwerpen : Herman Van den Reeck-herdenking van
11 tot 12u. Bezinningsstonde en bloemenhulde. Begraafplaats Schoonselhof.
28. Vorst-Kempen : Bestuursvergadering.
OKTOBER
2
Dessel : Arr. bestuur om 20u30 bij H Draulans.
3
Halle (Kempen) : VU-bal in dancing Bakkershof, Eikenlaan, te 20u
3
lUeerhout : Bestuursvergadering.
4
Edegem : VU-bal in zaal Elzenhof. Toegangskaarten bij
alle bestuursleden en in Drie Eiken
4
Boom-Reet-Rumst : VU-bal In feestzaal Gildenhuls te
Reet, om 20u30 Toegangskaarten bij de bestuursleden
4
Lier : VU-bal, zaal De Valk, Grote Markt Orkest • The
Stereo's.
4
Vorst-Kempen : Afdelingsbal in zaal FC Exelsior te
Klein Vorst.
5. Antwerpen : Wim Maes-herdenking. Om 9 u. h. mis, om
lOu in VTB-zaal, St-Jakobsmarkt te Anrwerpen, vanaf
14u30 bloemenhulde aan het graf van Wim op de begraafplaats te Brasschaat.
9
Westerio : Arr. raad om 20u30 in Torenhof.
10
IMeerhout : Afdellngsbal in zaal Gildenhuis.
11
Merksem : Bal ingericht door de Groene Kapel In VI.
Huis Tijl, Bredabaan 298, te 20u30. Toegangsprijs : 50 fr
11. Mol : Herfstbal te Dessel in zaal 700, Kolkstr., met DJ
Staccato.
11
Booischot : Afdelingsfeest in de Parochiezaal van Pijpelheide. Het feestmaal wordt verzorgd door onze vriend
Marcel Van Roy van • Het Hof van Aragon ».
11
Hove : Inhuldiging VU-afdelingsvaandel.
12
Hoboken : Werftocht wijk Nachtegalenhof. Verzamelen
te lOu in VI. Nat. Centrum, Steynstr. 85.
14
Merksem : • Vrouwen van Vandaag •. Vergadering In
VI Huis Tijl, te 20u30.
15
Merksem : VU-kernvergadering te 20u In VI. Huis Tijl.
17
Duffel : Arr. raad Mechelen. Verkiezingen arr. bestuur.
17
Mortsel : Politieke avond met voiksvert. Nelly Maes om
20u30 in Centrum St-Lodewijk (Dieseghem). Onderwerp« De vrouw in de politiek ».
17
Borgerhout : Algemene ledenvergadering In lok. Oude
Worstenpan, Turnhoutsebaan 9, om 20u30. Spreker •
voiksvert Paul Peeters.
18
Merksem : Gezellige wijnavond door VUJO-kern in zaal
Tijl, Bredabaan 298, vanaf 20u.
18
Hoboken : VU-afdelingsbal Wijkcentrum « Macadammeke », Groenstr. 1, Wilrijk. Aanvang te 20u.
19
Vorst-Kempen : Bestuursvergadering.
18. Mechelen : Herfstbal VU-Mechelen, Stadsfeestzaal, Botermarkt, met The Lords.
28
Merksem : VUJO-kernvergadering in VI. Huis Tijl te
20u30.
31
Vorst-Kempen : VUJO-instulf in zaal Pakrils te Klein
Vorst.

EKEREN
ARR BAL
Zaterdag 29 november te 21 u
in feestzaal Alpheusdal, F. Willlotstr. 22. Kaarten aan 80 fr. op het
VU-sekr. of bij de bestuursleden.
DIENSTBETOON
Alfons Bollen, schepen, Koekoekl. 7 (64.49.43) ; Maurits Van
Tongerio, gemeenteraadslid, Lelienl. 62 ( 64.55.14) ; Lode Van
Vlimmaren, KOCWId, Hoogboom-

stwg 22 (64.41 48) ; Veerie Thyssens, KOO-lid, Geestenspoor 72
(41.04.41).
DIENSTBETOON
Alfons Bollen, schepen, Koekoeklaan 7 (64.49.43) ; Maurits
Van Tongerloo, gemeenteraadslid,
Leliënlaan 62 (64.55.14) ; Lode Van
Vlimmeren, KOO-lld, Hoogboomstwg 22 (64.41.48) ; Veerie Thyssens, KOO-lld, Geesten poor 72
(41.04.41).
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STEUN ONS IN DE RODE RUPELSTREEK
Op initiatief van de VU-afd.
Boom, Reet en Rumst : groot
leeuwkensbal op zaterdag 4 oktober te 20u30 in zaal Gilden^uis
te Reet (Centrum). Toegangskaarten bij de bestuursleden : 60 fr.
EDEGEM
SOC. DIENSTBETOON
Onze gemeenteraadsleden : Ludo Van Huff elan, Drie- Eikensti.
171 ; Renaat Dekeyser, Graaf de
Fiennesiaan 47 ; Hilde Dewit-Jacobs, Jan de Sadeleerstr. 16 ;
Miei Claessens, Opstal 37.
Onze afgev. bij de KOO : dr.
Van Deun, Bonniverlei 44 ; Paul
WIjns, Te Nijverdoncklaan 51.
GEZOCHT
Voor ons bal van 4 oktober zoeken we allen mooie prijzen voor
de reuze-tombola. Ook u vindt zeker iets dat de moeite waard is
Breng het bij Julia Engelen-Saenen, Romeinseput 100, telefoon :
57.11.51. Afhalen doen wij ook.
GELUKWENSEN
Bij de geboorte van een dochter van Lieve van Tilborgh, en bij
het huwelijk op 13 september van
Karel en Ronnie Geurts, resp. met
Hilde Nelen en Rita Van Dinganen.
BLAUWVOETGEIVl EENSCHAP
EDEGEI\/1
Wij sloten ons aan, op 13 september 11. en dit van harte, bij de
viering van het 15-jarig bestaan
van Vandel Zannekin en Schaar
Adelheid van de Blauwvoetgemeenschap Edegam. Te dier gelagenheid werden ook bijzonder in
de bloemen gezat, de eeuwig jonge mevr. Van den Bargh en eerw.
pater Bouquillon. Vale getrouwen
hebban er aan gehouden deze viering bij te wonen.
HERENTHOUT
TIENJARIG BESTAAN
Dit jaar herdenkt onze afdeling
haar tienjarig bestaan. Als inzet
van deze herdenking gaat op 26
september haar 8ste dansfeest
door in zaal Lux, Markt. Orkest
« Bobby Prins ».
HOBOKEN
SPAARPOTTEN '76
De afd. is begonnen met hel
plaatsen van spaarpotten i.v.m.
de komende gemeenteraadsverkiezingen. De spaarpotten kunnen
afgehaald worden in ons VNC,
Steynstr. 85.

VLAAMSE KULTURELE KRING
. JAN PEETERS »
De kring richt op zaterdag 27
en zondag 28 september een retrospektieve In van werken van
kunstschilder
Felix
Eyskens.
Schilderijen te bezichtigen van
10 tot 18u in VI. Nat. Centrum,
Steynstr. 85.
HOVE
INHULDIGING
AFDELINGSVAANDEL
Op zaterdag 11 oktober wordt
onze afdelingsvlag Ingehuldigd !
Wij verzamelen om 14u aan ons
lok. Rainaert, Mortselsestwg 21,
voor de optocht door de gemeente. Te 16u receptie in de zaal Urania, Mattheassensstr. 62. Na de
receptie is ar mogelijkheid voor
koude schotel of belegde broodjes. Vanaf 20u in voornoemde zaal
gezellig samenzijn en bal. Wij verwachten heel veel Vlaamse vrienden I
KONTICH
NAKLANK : STUDIEDAGEN « GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN »
Op vrijdag 12 en zaterdag 13
september organiseerde onze afdeling in eigan midden en uitsluitend voor afdelingsleden een studie-weekeinde « gemeenteraadsverkiezingen ». Lutgard De Beul,
Dosfelinstituut, leidde deze studiedagen an waarborgde een vlot
varloop. Dank u wel ! Zeer bondig samengevat mogen wij zeggen : 'n goed georganiseerd stu
die-waakeinda, degelijke referaten, ruime belangstalling. De aanwezigheid door vooral de positieve inbreng van zovelen leverde
nogmaals het bewijs dat de werking van een partij (ook in haar
kleinste vorm of afdeling) niet
stoelt op enkele personen. Als
hoogtepunten willen wij toch
even aanhalen : het zeer uitmuntend referaat van Edmond Van
Den Hauwe mat « een gemeentelik varkiazings- en beleidsprogramma », en de praktische toepassingen in groepsverband met nadien
de diskussie na het referaat «propagandavoering». Volksvert.
R.
Mattheyssens was een ganse zaterdag présent. Een gebaar dat
beslist naar waarde werd geschat.
In aen slotwoord dankte hij da
afdeling voor dit biezonder initiatief en stelde dit studieweekeinde tot voorbeeld. Deze eerste
konfrontatie met de gemeenteraadsverkiezingen zal niet onopgemerkt voorbijgaan.

GELUKWENSEN
Wij begroeten met veel vreugde de geboorte van Koen, eerste
zoontje van onze Takkers Greet
en Erik Bogaerts. Onze hartelijkste gelukwensen !
DIENSTBETOON
Hebt u moeilijkheden of verlangt
u bepaalde inlichtingen ? Aarzel
niet om op één der navolgende
nummers ta bellen om een afspraak met onze mandatarissen
te maken : schepen Toon Dewachtar (45.65.59 of 45.24.38), KOOvoorz. Leo Michielsen (45.55.90),
gemeenteraadslid Luk Droogmans
(45.51.81), gemeenteraadslid Jan
Poels
(45.51.71),
KOO-raadslid
Omer Stevens (45.25.17). Ook op
één der volgende nummers kunt
u terecht : afd.-voorz. Urbaan Dubois (45.70.27), soc. dienstbetoon
Mare Handrickx (45.88.27), afd.sekr. Alfons Brat (46.02.79).
MERKSEM
NAKLANK 5e VLAAMSE KERMIS
De op zaterdag 13 en zondag
14 september gehouden Vlaamse
Kermis, is voor onze « Vrouwen
van Vandaag » weer suksesvol
verlopen. Langs deze weg willen
onze dames dan ook graag allen
dankan, die door hun aanwezigheid het sukses van deze kermis
hebben helpen verzekeren. Natuurlijk worden ook allen die zich
gedurende de voorbereiding en
deze twee dagen hebben ingespannen in deze dank betrokken.
VUJO NODIGT UIT
Op zaterdag 18 oktober vanaf
20u in zaal Tijl, Bredabaan 298,
richt VUJO-kern Merksem een gezellige wijnavond in. De deelname
in de kosten werd zo laag gehouden en op 20 fr. vastgesteld-, waarvoor bovendien nog een gratis
tombola kan worden deelgenomen. Er werd natuurlijk ook voor
aangepaste,
stemmige
muziek
gezorgd. Iedereen welkom !
DIENSTBETOON
Elke 1ste woensdag, 2da dinsdag, 3de woensdag en 4de dinsdag van de maand, zal voortaan
weer iemand te bereiken zijn in
VI. Huis Tijl, Bredabaan 298, vanaf 20u30.
Schapen Toon Dewachter ontvangt op het gemeentehuis, elke
maandag van 14 tot 17u. KOOvoorz. Leo Michielsen is te spreken elke dinsdag en vrijdag van
14 tot 17u op het bureel van de
KOO, Van Aertselaerstr.

BUIZINGEN
BAL
De redaktie van het Buizings
tijdschrift « Teenentander » en
het bestuur van de Volksunie,
afdeling Buizingen, nodigen u uit
op haar Teenentander-Bal op zaterdag 4 oktober te 20u30 met
Pop Stereo Sound in zaal « De
Welkom », de Kerckhovestr. 16a,
Buizingen.
DI-AKTIVITEITEN
17 oktober : informatie over de
fusies te Erps-Kwerps in het Kuituur Zolder.
Nadere inl. bij prov. verantw.
Hollaender B., Brusselsestwg 51a,
1850 Grimbergen, telefoon : 02/
269.27.68.
DIEST (Kant.)
KANT. VERÓADERING
De afdelingen van het kanton
Diest zijn op 12 september in
vergadering
bijeengekomen
en
hebben daar beslist hun volledige
medewerking te verlenen aan de
arr. kampagne tegen de werkloosheid. Bovendien is de VU van het
kant. Diest gestart met een plaatselijke propagandakampagne, die
beslist haar vruchten zal afwer-
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pen. Over deze kampagne zullen
wij in dit blad later verslag uitbrengen.
HERENT-WIJGMAAL-VELTEM
BEISEM-WINKSELE
DEBAT OVER FUSIES
Moraen vrijdag 26 september
Om 20u in de Parochiezaal te Herent (Van Bladelstr.) zal gediskussieerd worden over de fusies van
gemeenten. Dhr. P. Van Landeghem, adjunkt-kabinetschef van
het ministerie van Binnenlandse
Zaken zal het debat inleiden. Moderator is prof. W. Dewachter.
Dhr. Lagae (CVP), mevr. Delpierre (BSP), dhr. J. Sprockeels (PVV),
Willy Kuijpers (VU) vormen het
paneel. Ook gemeenteraadsleden
van de betrokken gemeenten zullen aanwezig op de debatavond.
Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd.
HOFSTADE
IN MEMORIAM
Wij vernemen het overlijden
van de vader van ons bestuurslid
J. Neveux en betuigen hem en de
familie Mollekens-Neveux ons innig medeleven.
LEUVEN (Arr.)
VLAAMSE NACHT VAN HET ARR.
Het bestuur en de mandatarissen van de VU in het arr. Leuven nodigen alle vrienden uit om
deel te nemen aan de Vlaamse
Nacht van het arr. Leuven. Dit
groot VU-dansfeest zal doorgaan

ST-KATELUNE-WAVER
VLAAMS KRUIS
De plaatselijke afd. organiseert
aen EHBO-kursus. Deze • start op
donderdag 25 september om 20u30
in « In de Wereld », Markt 5. Deze
kursus staat open voor iedereen
vanaf 17 jaar. Tijdens een 20-tal
lesavonden wordt een teoretische
rond «eerste hulp bij ongevallen»,
en praktische vorming gegeven.
Na het afleggen van een proef
ontvangen de kursisten een erkend brevet van helper.
TURNHOUT
VUJO
Ook Turnhout gaat binnenkort
een eigen VUJO-kern oprichten.
Alle inl. : bij VUJO-bestuurslid
Gilbert Van Gorp, Kroonstr. 88,
tel. 014/41.87.59.
WAARLOOS
VOORWAARTS
Voortaan zal onze jonge VUkern vertegenwoordigd zijn in de
arr. raad. Bij de arr. verkiezing
« koöptatie bij de arr. raad » van
vrijdag 12 september j l . werd onze vriend Hugo Van Dessel met
klank verkozen. Wij wensen hem
van harte proficiat.

WILRIJK
SCHRIJF HEM EEN BRIEFJE
Onze vriend Guy Eggermont is
al een paar keer thuis geweest
— ze kunnen hem in 't leger niet
altijd gebruiken ! — en zo hebben wij vernomen dat hij het in
Lüdenscheid goed stelt. Hoe dan
ook, het blijft ver van huis en een
briefje (of kaart) uit het geitendorp doet altijd goed, hé Guy.
Voor al wie hem iets wil zenden,
hier nogmaals zijn militair adres :
Sdt. Mil. Eggermont Guy, 75/08911
16da Cie. SPD 10, 4090 BSD. Tussen haakjes : ook tijdschriften
zijn van harte welkom...
ZWEMSTONDE
Net zoals voor de vakantie gaat
Plons elke donderdag zwemmen
in het Gemeentelijk zwembad.
Samenkomst te 18u45 aan de ingang. Kinderen gaan binnen aan
15 fr., voor de volwassenen vragen wij al maandenlang een speciaal tarief aan, maar tot nu toe
bleef het slechts bij beloften.
Wacht hier echter niet op om met
het ganse gezin een gezonde duik
te nemen. Wees erbij vanaf ,volgende donderdag I
NIEUWS IN EEN NOTEDOP
Noteer alvast volgende aktiviteiten : begin oktober : avond
over verantwoord speelgoed, ingericht door W K in samenwerking met het Dosfelinstituut. Juiste datum wordt nog meegedeeld :
30 oktober : wijkvergadering op
het Neerland ; 5 november : Dosfelavond over « Inspraak en medezeggenschap in praktijk », spreker : volksvert. Joos Somers ; 3
december : Jaak Van de Meulebroucke (Oostende) over « Federalisme » ; eind januari-begin februari : Willy Kuijpers en Walter
Luyten over « Het Europa der
Volkeren ». Er wordt natuurlijk
ook nog aan een luchtige noot
gedacht. Goede ideeën zijn van
harte welkom bij Juul Cautreels,
Vredelaan 65 (27.03.18) of bij Mia
Damen, Koolhofstr. 4 (28.15.17).
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VERZEKERINGSKANTOOR
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BRABANT
BRUSSEL (Aggl.)
GROTE DANSAVOND
Op zaterdag 11 oktober om 20u
30 met het Waltra-orkest in het
gemeentehuis van Laken, E. Bockstaelplaats. Deelname in de onkosten : 70 fr.

MORTSEL
AFDELINGSWIJZERTJE
Ook te Mortsel werd een punt
gezet achter de vakantie-rustperiode en de aktieve werking terug
aangepakt. Volgende reeds vastbepaalde
afdalingsaktiviteiten,
waar wij u nu reeds uw aandacht
en aanwezigheid voor vragen zijn:
Op vrijdag 17 oktober : politieke avond met volksvert. Nelly
Maes die zal handelen over « de
vrouw in de politiek », te 20u30
in het Centrum St-Lodewijck (Dieseghem).
Op zondag 9 november : onze
herfst-stadswandeling Antwerpen,
waarvoor wij afspreken om 14u
aan het Brabostandbeeld (stadhuis) te Antwerpen.
Op zaterdag 22 november : ons
traditioneel VU-bal, te 20u30 in 't
Centrum St-Lodewijk en... een
stapje verder naar een tweede
uitgave van « onze VU » toneelavond met Streven, op maandag
1 maart 1976 voor de opvoering
van het stuk « Suiker » (van Hugo Claus) te 20u in de feestzaal
Familia, H. Kruisstr.
Vul uw agenda met deze gegevens aan. Wij verwachten u stellig !

op zaterdag 11 oktober a.s. vanaf
20u30 in de Salons Georges, Hogeschoolplein te Leuven. Peter
Opsteyn en zijn orkest spelen ten
dans. Bestel tijdig kaarten !
TOMBOLA
Meer en meer afdelingen begin,
nen de door hen opgehaalde prijzen voor onze jaarlijkse tombola
binnen te brengen. Er ontbreken
echter nog een groot aantal ! Doe
het nu vlug ! Stel niet uit wat vandaag nog kan. Verantwoordelijke
voor de prijzentafel : André Van
Hoof, Overwinningsstr. 24, Kessel-lo, tel. 016/25.20.14.
FEESTKOMMISSIE
De feestkommissie doet een
krachtige oproep tot de afdelingen van het arr. Leuven om zoveel mogelijk kaarten te verkopen voor da Vlaamse Nacht van
het arr. Leuven. Elke afdeling ontvangt automatisch een aantal
kaarten. Indien bijbestellingen, gelieve dan kontakt te nemen met
Jef De Meyer, P. Poulletlaan 11,
Heverlee, tel. 016/23.35.58 of Willy Somers, Klappijstraat 55, Molenstede, tel. 013/33.26.69.
ONTHAALDAG KULTUUR
De VU van het arr. Leuven zal
de eer hebben heel wat Vlaamse
vrienden als gasten te mogen begroeten ter gelegenheid van de
dialoogdag « Kuituur », welke zal
doorgaan op zondag 28 september
in de Vlaamse Leergangen te Leuven. Bij voorbaat heten wij allen
oprecht en van harte welkom.
Tot onze mensen van het arr. een

SEPTEMBER
25. Hoegaarden : Vergadering in café Luxer, Tiensestr. 41.
Alle leden en simpatisanten zijn hartelijk uitgenodigd.
Spreker : Willy Kuijpers.
26. Herent-Wijgmaal-Veltem-Beisem-Winksele : Willy Kuijpers vertegenwoordigt de VU in het debat over fusies.
Parochiezaal, Van Bladelstr., Herent.
27. Kessel-Lo : Bal VUG in « 't Bad ».
27. Kessel-Lo : Dansfeest van de Vlaamse Gepensioneerden
in zaal Bad.
27. Groot-Bijgaarden : 4de herfstbal in zaal Collegium, Brusselsestr. 257, om 20u30, met het radio-orkest « The
Dixie Dicks ».
27. Hofstede : Filmvoorstelling van TA. met •• De Slag van
Schaarbeek » om 20u in het parochiecentrum zaal Vrede, Ambroosstwg. Inkom : 50 fr.
28. Leuven : Nationale dialoogdag
29. Zoutleeuw : Debatavond over Gewestplannen met Willy
Kuijpers in zaal Toekomst.
OKTOBER
3. Brussel : VUJO-Stuif in zaal Consciencekelder in Graaf
van Egmont, Va nPraetstr., om 20u.
11. Leuven : « Vlaamse Nacht », arr. bal in Salons Georges.
11. Wemmel-Hamme-Relegem : Vlaams Hoevefeest te Hamme vanaf 18u in Gasthoeve Frans Elpers, Lindestr. 137.
Ook op 12 oktober vanaf 12u.
17. Erps-Kwerps : Kultuurzolder, Dosfelinstituut organiseert
een debat over fusies.
18. St-Pieters-Leeuw : 5de Haantjeskermis vanaf 18u in zaal
Moriau, Rink (recht tegenover de kerk). Ook op 19
vanaf 12 u.).
18. Wilsele-Holsbeek : Bal in de parochiezaal St-Martinus te
Wilsele.
25. Liedekerke : Bal in zaal Mulhof, St-Gabriëlsinstituut.
25. Merchtem-Peizegem : VU-bal in zaal Echo, Stoofstr. te
Merchtem om 20u30. Orkest : The Pearls. Inkom 60 fr.

krachtige oproep om er zeker bij
te zijn. Het gaat om een zeer belangrijke bijeenkomst, die geen
enkel kaderlid mag missen. Ook
andere leden en simpatisanten of
geïnteresseerden zijn van harte
welkom.

ST-PIETERS-LEEUW DIENSTBETOON
Elke zaterdag van 11 tot 12 uur
ten huize van federatieschepen
Frans Adang,
Ruisbroeksestwg
109 te St-Pieters-Leeuw of op afspraak tel. 377.31.83. In samenwerking met sen. Bob Maes.
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OVERIJSE-HOEILAART
ZELFSTANDIGEN, AANDACHT !
Op dit ogenblik worden de zelfstandigen bij de meeste ziekenfondsen slechts tot 50 jaar aangenamen om te beginnen betalen
voor de kleine (alle) risiko's. Bij
de Vlaamse Ziekenkas (die zeer
sociaal en daarom niet minder
kristelijk is I) kunt u als zelfstandige met de kleine risiko's nog
beginnen tot 65 jaar I De Vlaamse
Ziekenkas iaat de ouderen niet
in de kou staan. I^/laar intussen
liet de regering van Leo Andersen
een koninklijk besluit verschijnen

waardoor voor elk ziekenfonds deze maksimum leeftijd op 55 jaar
wordt gebracht. Zelfstandigen tussen 54 en 65 jaar die nog graag
voor de rest van hun leven van
volledige ziekteverzekering willen
genieten, hebben nog enkele weken tijd om zich aan te sluiten bij
de Vlaamse Ziekenkas en er nog
vóór Nieuwjaar te beginnen met
hun kleine risiko's. Bent u niet in
dit geval, u kent zeker familieleden, vrienden of buren voor wie
dit de laatste kans is. Help hen
en licht hen in. Iedereen, elk VUiid kan aan soc. dienstbetoon

doen. Elk VU-lid kan trouwens ook
aansluiten bij de Vlaamse Ziekenkas, want deze is er voor u : zelfstandige of loontrekkende, oud of
jong, gezonde of zieke.
Zitdagen : Overijse : elke donderdag, 9-11u30, 2de dinsdag, 19u
30-20u30, in het VI. Soc. Centrum,
HeHuvelstr. 40 ; Hoeilaart : 3de
donderdag, 19u30-20u30, in de
zaal St-Clemens ; Jezus-Eik : 1ste
donderdag, 19u30-20u30, in 't zaaltje van café Luxemburg ; Eizer :
laatste zaterdag, 20-21 u, bij Desees ; Maleizen : 2de en laatste
zaterdag, 10-12ii, Langeweg 34.

Verder kunt u steeds voor alle
inlichtingen terecht vla het nr
653.91.62.
VLEZENBEEK
KONFRONTATIE
In het kader van het Jaar van
de Vrouw organiseert de DF-afd.
'n konfrontatie-avond over «Vrouwenemancipatie en politiek engagement » in de Zaal Elysée, Rekerstr. 16, op woensdag 1 oktober
om 20u stipt. Verlenen hun medewerking : Yvette Büuzler-Vanneste
(PVV), Lydia De Pauw-Deveen
(BSP), Nelly Maes (VU) en Astrid

BESTUURSVERGADERING
Op maandag 15 september j l .
vergaderde het haast voltallig uitgebreid bestuur in café Het Wit
Paard om het nieuwe werkplan
75-76 te bespreken. Na een verslag van vorig werkjaar door Nest
Essers volgde de bespreking van
wat we van plan zijn voor ons 9e
werkjaar. Naast het reeds aangekondigde bal waarvoor de kaarten
verdeeld werden, besprak men de
mogelijkheid van een volksvergadering en hierbij werd duidelijk
geopteerd voor gespecialiseerde
en groepsgerichte vergaderingen.
Twee werden er weerhouden (één
voor en één na nieuwjaar), nl voor
onze landbouwers en onze middenstanders. Daarnaast werd beslist half november een pamflet
uit te geven in heel het kanton
met als hoofdzakelijke inhoud een
grondige analyse van de ekonomische situatie in het kant. Bree en
wat onze voorstellen ter verbetering zijn. Naderhand werd ook de
kant. organisatie besproken en de
verdere uitbouw van de afdelingen Gruitrode en Meeuwen. Na
nog andere punten behandeld te
hebben, zoals de uitbreiding van
de VUJO-kern, de oprichting van
een
IJzerbedevaartkomitee,
de
vergadering van de adviesraad
enz. werd deze gevulde werkvergadering besloten. Volgende vergadering in café Jan Kosten,
Maaseikerbaan, Opitter, op maandag 13 oktober om 20u.
BAL
Op zaterdag 8 november gaat
ons jaarlijks Vlaams herfstbal
door in zaal Brouwershuis te Opitter. Zoals steeds hebben we de
uitstekende muziek van het orkest The Hitch Hikers. Om onze

ADVIESRAAD
Een tiental mensen (steuners
en simpatisanten hebben zich
reeds bereid verklaard toe te treden tot onze adviesraad. Een eerste vergadering wordt voorzien op
donderdag 16 oktober in zaal Gambrinus.' Nochtans willen we alle
betrokkenen vragen zich reeds
vrij te maken. Een jaar voor de
gemeenteverkiezingen is het van
hoog belang dat de adviesraad
ons uitgebreid bestuur goed adviseert. We rekenen er op u te
zien om 20u.
VUJO
Ook onze afdeling voelt de nood
aan van een sterkere vertegenwoordiging naar de jongeren tpe.
Alle geïnteresseerden onder de
35 jaar kunnen zich in verbinding
stellen met Erik Eyckmans, Witte
Torenstr., of Jo Bollen, Millenstr.,
of Piet Gabriels, 't Hasselt 25
(86.32.78).
DILLEN
BESTUURSVERGADERING
Had plaats op zondag 14 september in het lok. bij Jan Awouters. Vooral de a.s. leden- en abonnementenslag, de arr. verkiezin-

gen en het afdelingsbal op 11 oktober werden onder de loupe genomen. Het vernieuwde bestuur
onder voorzitterschap van Adam
Deckers jr. zal reeds bij gelegenheid van dit bal tonen wat het
waard is.
EIGENBILZEN
BESTUURSVERGADERING
Had plaats op woensdag 24
september in café Lido, Lochtstr.
met op de agenda : verkiezing
arr. bestuur, afdelingsbal, ontmoeting afd. Merelbeke, volksvergadering.
EKSEL
NIEUWE AFDELING
Op vrijdag 12 september werd
in aanwezigheid van arr. bestuurslid J. Gabriels overgegaan tot de
oprichting van een VU-afdeling in
onze gemeente.
GENK
OVERLIJDEN
Het bestuur van de VU-Genk
betuigt haar oprechte gevoelens
van deelneming aan de familie
Wenmeeckers bij het smartelijk
overlijden van hun schoonzoon.
HERDEREN
BESTUURSVERGADERING
Had plaats op zondag 14 september. Er werd vooral aandacht
besteed aan de komende arr. bestuursverkiezingen.
MAASMECHELEN
ZILVEREN HUWELIJKSJUBILEUM
Op vrijdag 12 september j l . vierden ons bestuurslid Joris Verleene en zijn echtgenote 25 jaar samenzijn in « eer en trouw ». Vanwege alle vrienden onze hartelijkste gelukwensen.

OOST-VLAANDEREN
AALST (ARR.)
ARRONDISSEMENTEEL
Bestuursverkiezing
De arr.
raad tijdens dewelke het nieuw
arr. bestuur zal verkozen worden,
heeft plaats in het lok. Het Gulden Vlies, Esplanade te Aalst op
vrijdag 3 oktober te 20u.
AALST (Stad)
DIENSTBETOON
Jan de Neve, schepen Openbare
Werken. Op het stadhuis : maandag, woensdag en vrijdag van 10
tot 12u. Tel. 21.57.51, post 133.
Frans De Brul : alle werkdagen
van 17u30 tot 18u30, thuis, Albrechtlaan 38, tel. 21.44.56.
Jan Caudron : elke zaterdag van
11 tot 12u in Het Gulden Vlies,
Esplanade, Aalst.
Arseen Carlier : alle dagen op
afspraak thuis. Dirk Martensstr.
6, tel. 70.11.70.
SNEEUWSTUIVERSBAL
Het jaarlijks « sneeuwstuiversbal » gaat, zoals steeds, begin oktober door en wel op zaterdag 4
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oktober in de zaal Gilbos te Herdersem, met het gekend orkest
Stonne Wouters.
AALTER-BELLEM-LOTENHULLE.
POEKE
BESTUURSLEVEN
Wegens organisatorische redenen is ons jaarlijks bal verschoven naar 27 maart van volgend
jaar.
Het St-Niklaasfeest voor de kinderen gaat zoals in het verleden
door. Inschrijvingsformulieren zullen ten gepaste tijde verstuurd
worden.
Nu de fusies « è la Michel » ons
toch worden opgedrongen, doen
we een beroep op al onze leden
om het bestuur zoveel mogelijk
te helpen bij het vele werk tot
de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen.
DR J. GOOSSENAERTSKRING
Op zondag 14 september trotseerden een 50-tal deelnemers
het slechte weder voor een geslaagde voettocht naar « Drongengoed ».

Tweede lustrumbal op 6 december te Steenokkerzeel In zaal De
Molenkens, Wambeekstr. Orkest :
Boogy Band uit Machelen.

SEPTEMBER
28.

aanwezigen speciaal te verwennen hebben we bovendien een
tweede orkest ingelast dat gedurende enkele tijd wat afwisselende folksong brengt, nl. het Trio
Ward Thans date op de onlangs
gehouden talentenjacht in Bree
een eervolle bronzen medalje behaalde (en als eerste van de meer
dan 10 Breese orkesten uitkwam).
Zaal Brouwershuis die steeds veel
te klein was heeft nu uitgebreid
en we roepen nu reeds iedereen
op om op 8 november er opnieuw
voor te zorgen dat deze zaal nog
veel te klein is.

STEENOKKERZEEL-PERK
FILMAVOND
Op 24 oktober om 20u over de
jongste Vlaamse betogingen en de
jongste IJzerbedevaart. Lok. Bij
den Tipper, Kortenbergsestwg 25,
Steenokkerzeel-Humelgem.
BAL
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LIMBURG
BREE

Norman (CVP). Moderator is Daan
Vervaet.

Volgende aktiviteiten : 16 oktober : diareportage over onze
vroegere tochten door het Vlaamse land en op 9 december zal e.p.
Van de Walle de figuur van Cyriel
Verschaeve belichten.
DENDERMONDE (Arr.)
VLAAMS ZIEKENFONDS : SCHELDE-DENDER-DURME
Sekr. : E. Van Winkellaan 5,
Zitdagen : elke maandag van 9
tot 11u, elke woensdag van 15 tot
Dendermonde, tel. 052/21.75.45.
17u, elke vrijdag van 9 tot 11u.
Waasmunster
: Waegeslagedreef 48. Zitdagen : elke 2de en
4de donderdag van 17 tot 18u.
Wieze : Schroverstr. 48. Zitdagen : elke maandag van 14 tot
16u.
Lebbeke : Brusselsestwg 145.
Zitdagen : elke 1ste en 3de donderdag van 16 tot 17u.
Wetteren : « De Klokke », Kon.
Astridlaan 27, tel. 091/69.28.81.
Zitdagen : elke woensdag van 13
tot 14u.
Wichelen : Margote 49. Zitdagen : elke woensdag van 14u30
tot 15u30.

30.

Tongeren : Filmavond « De Slag van Schaarbeek » met
als spreker sen. Vandekerckhove. Om 20u in zaal Palace, Haedsstr.
Gruitrode : Eerste bestuursvergadering.

OKTOBER
11.
25.
26.

Dilsen : Afdelingsbal.
Genk : Bal van sen. Vandekerckhove en volksvert. J.
Olaerts in de feestzaal van het Centrum van Bethanië.
Tongeren-Maaseik (arr.) : Arr. bestuursverkiezingen.

KANT. VERGADERING
De kant. raad vergaderde onder voorzitterschap van oud-prov.
raadslid J. Vanderhallen en in aanwezigheid van volksvert. E. Raskin en arr. bestuurslid E. Van Mulders in hotel Nova te Neerharen
op vrijdag 12 september met als
agenda : leden en abonnementen,
financieel verslag, arr. bestuursverkiezingen.
Volksuniejongeren,
aanvulling afdelingsbestuur.
MILLEN
KANT. VERGADERING
De besturen van de afdelingen
van het noorden van het kant.
Tongeren vergaderden op vrijdag
19 september te 20u in het café
Schutterslokaal te Millen.
ST-TRUIDEN
BESTUURSVERGADERING
Had plaats op 7 september. De
aandacht ging vooral naar de werking van het volgend seizoen. Het
jaarlijks dansfeest dat op zaterdag 18 oktober doorgaat in zaal
Halma, Halmaalweg, St-Truiden
(eerste dans om 20u30), kreeg de
speciale aandacht. Verder is er
een arr. propaganda-avond voor
het najaar gepland waarop wij

Hugo Schiltz hopen te begroeten.
Het mosselfeest, dat vorig jaar
een groot sukses kende en nog
een paar volksvergaderingen zullen het seizoen verder vullen,
er kontakten gelegd worden ter
voorbereiding van de komende
gemeenteraadsverkiezingen.
TONGEREN
FILMAVOND
Het Taal Aktie Komitee organiseert een filmavond onder het
motto «De Slag van Schaarbeek»
op zondag 28 september te 20u in
zaal Palace, Hondstr. (Centrum).
Spreker : sen. J.R. Vandekerckhove.
HUWELIJK
Hierbij feliciteren wij onze afd.
sekr. Piet Jorissen n.a.v. zijn huwelijk met mej. Elly Ruiters. Piet
Jorissen is de zoon van ons gemeenteraadslid Pol Jorissen en
de neef van sen. Wim Jorissen.
TONGEREN-MAASEIK
ARR. RAAD
Vergadert morgen 26 september
en bij deze gelegenheid zal het
nieuwe arr. bestuur worden verkozen.

SEPTEMBER
25
Ertvelde : Gemeenteraad om 19u30.
30
Ertvelde : Vergadering bestuursleden in « Veldbloem ».
3o!
Merelbeke : Koffietafel van de Vlaamse Gepensioneerden om 15u in zaal Rola.
OKTOBER
3. Dendermonde (Arr.) : Verkiezing arr. bestuur in lok. De
Swaen, Justitieplein 3, om 20u.
St-Niklaas : Arr. bal in zaal Terminus, om 21u, orkest

11.
11.
11.
18.
18.
25.
25.

Gent : Voetrally door het oude Gent. Vertrek bij Jan
Yoens, Borluutstr., van 14 tot 17u.
Waarschoot : Bal van de Waarschootse zelfstandigheid
in zaal Tijl te Lembeke.
Ninove : Afdelingsbal in zaal Roxy, Geraardsbergsestr.,
om 21u.
Lede : Dansavond in zaal Brouwershuis, om 20u.
Aalst : Bal in zaal FFR, Dendermondsestwg. Zanger :
John Horton. Inkom : 80 fr.
Zulte-Olsene : Jaarlijks bal in zaal Fiertelhof te Zulte
om 20u met het orkest Ronny Roland. Inkom : 60 fr.
Wetteren : 20 jaar VU-bal in zaal De Pluim, Koffiestr.,
Kalken, om 21u. Orkest « Danny Martin ». Inkom 70 fr.
Ertvelde : Bal in zaal Atlantis.

DRONGEN
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdag
Baarledorpstr. 13 :
dinsdag van 9 tot 12u en vrijdag
van 17 tot 20u. Tel. 82.69.13.

SOC. DIENSTBETOON
soc. dienstbetoon de 1ste donderdag van september. Sen. De Facq,
prov. raadslid K. Versyck en gemeenteraadslid M. Smets zijn ter
beschikking van 19 tot 20u in ons
lok. Barloria.

WIJ 9

WIJ Ih D6 I^OLK9UMI€
EREMBODEGEM-TERJODEN
BAL : RECHTZETTING
Het jaarlijks bal van afd. Terjoden heeft niet in oktober plaats
zoals verkeerdelijk werd aangekondigd in het arr. « Mededelings.
blad », maar wel op 8 november.
GENT
TWEEDE VOETRALLY
Op 5 oktober : tweede voetrally
door het oude Gent. Vertrek bij
Jan Yoens, Borluutstr., van 14 tot
en met 15u. Aankomst voorzien
rond 17u. Daarna gezellig samenzijn. Alle Vlamingen, leden en
niet-leden, waar ze ook wonen,
kunnen aan de voettocht deelnemen.
SOC. DIENSTBETOON
Huguette De Bleecker, prov. raadslid, is te bereiken, elke avond
telefonisch thuis tussen 18 en
19u (091/25.64.87); elke 2de maandag ten huize Schouls, Meulestedestwg 330, om 20u ; elke vrijdag
tussen 11 en 12u, maar nu niet
langer in Rubenshof, Borluutstr.,
maar na het sluiten van dit VI.
Huis, wel in « Jan Yoens •, in dezelfde Borluutstr. ; tenslotte elke
vrijdagavond in « Vlaams Huis
Roeland ».
GENT-EEKLO (arr.)
VORMINGSAVONDEN VUJO
De VU-jongeren arr. Gent-Eekio
geven elke geïnteresseerde de
mogelijkheid om naar de volgende aktiviteiten te komen .
26 september, 20u : Waar naartoe met de jeugdwerkloosheid ?
i.s.m. Lutg. De Beul in Brouwershof, Brusselsestwg 427, Melle.
25 oktober, 15u : Hoe aktie
voeren en basisgericht werken ?
Vlaams Huis Roeland, Korte Kruisstr. 3, Gent.
21 november : Nationalisme,
volksnationalisme en Vlaamse beweging. Dia-montage door volksvert. Vandemeulebroucke in Tijl,
Klinkkouterstr., St-Amandsberg.
GENT-EEKLO
MOTIE
Het arr. bestuur van de VU, arr.
Gent-EekIo tekent protest aan tegen de willekeurige en onnodigstrenge behandeling waarvan 2
jonge Vlamingen het slachtoffer

werden nadat zij tijdens incidenten bij de openingsplechtigheid
van de Gentse Jaarbeurs, vorige
zaterdag, werden aangehouden.
Het bestuur is van mening dat het
niet nodig was de jongelui in geheime bewaring te houden, bepleit de afschaffing van die wijze
van aanhouding, laakt tevens het
eveneens onnodig machtsvertoon
van de ordemacht — een politiestaat waardig — tijdens het ververschijnen van de twee jongeren
voor de raadkamer vorige woensdag, verklaart zich solidair met
de twee jongelui en hun familie
en vrienden.
HEUSDEN-DESTELBERGEN
TAKFILM
De Goossenaertskring organiseert op zaterdag 11 oktober om
20u een belangrijke filmavond te
Heusden in zaal Autobus, Tramstr. 53. U kunt er genieten van 2
interressante TAK-filmen met o.a.
de Uilenspiegelse inname van het
kasteel van Laarne en « De Slag
om Schaarbeek ». Kaarten te
verkrijgen op het sekr. van de
Goossenaertskring, Dorpslaan 7 te
Heusden (tel. 30.93.86, bij Erna
Haentjens) of bij de bestuursleden. Inkom : volwassenen 40 fr.,
jongeren 20 fr. Taktivisten mogen
gratis binnen.
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Vanaf september hebben nu ook
te Destelbergen 2 zitdagen plaats
van het ziekenfonds Flandria, nl.
de 2de en 4de dinsdag van de
maand. De regeling is nu als
volgt : Heusden : Ie en 3e dinsdag van 18 tot 19u op het sekr.
van de Goossenaertskring, Dorpslaan 7, tel. 30.93.86 ; Destelbergen
centrum : 2de dinsdag van 18 tot
19u, Walbosstr. 7 (bij Georges
Dessel) ; Eenbeekeinde-Pius Xparochie : 4de dinsdag van 18 tot
19u, Burg. Meiresonsstr. 86 (bij
Gustaaf De Rocker).
Verdere inl. bij Koen Van Meenen, Nederbroekstr. 1, Heusden
of op het centraal sekr.. Keizer
Karelstraat 80, Gent, tel. 091/
23.52.27.
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdagen : Heusden : 1ste en
3de dinsdag van 18 tot 19u, Dorps-

laan 7 ; DesteJbergen-Dorp : 2de
dinsdag van 18 tot 19u, Walbosstr. 7 ; Eenbeekeinde : 4de dinsdag van 18 tot 19u Burg. Meiresonstr. 86. Verdere inlichtingen
bij Koen Van Meenen, Nederbroek.
str. 1 te Heusden.
TAKBETOGING
Zondag 26 oktober te 11u. Nationale studenten- en scholierenbetoging te Brussel, ingericht
door
de
TAK-studentenbonden.
Wij verwachten niet alleen de jongeren, maar ook de ouderen met
jong hart. Heusden en Destelbergen doen mee. Busprijs : 80 fr.
Wie op voorhand inschrijft op het
VU-sekr., Nederbroekstr. 1 te
Heusden, betaalt slechts 40 fr.
Inschr. bij Koen Van Meenen, Nederbroekstr. 1, Heusden, tel.
30.73.88.
KERNCENTRALE DOEL
De uitstap van de Goossenaertskring
Heusden naar de
kerncentrale te Doel, eerst voorzien op zaterdag 20 september is
uitgesteld op verzoek van de direktie te Doel. De nieuwe datum
van deze interressante wetenschappelijke uitstap is nu zaterdag 15 november in de voormiddag. Inschr. vanaf nu bij de voorz.
van de Goossenaertskring, mevr.
Hilda Janssens, Nederbroekstr.,
Heusden, tel. 30.73.88. Opgelet !
Het aantal deelnemers is beperkt.
De eerste ingeschrevenen hebben voorrang.
MUZIEKBELUISTERING
Zaterdag 6 september woonden
leden van de Goossenaertskring
het Jazz-festival bij te Dendermonde. Wie regelmatig goede
klassieke en jazz-muziek wenst te
beluisteren, neemt kontakt op
met Gossenaertsbestuurslid Rudi
De Mol, Rendekensstr. te Heusden.
LANDEGEM
PIET DE PAUW EN TAKFILM
Zondag 12 oktober om 18u vertoning van de TAK-film in zaal
St-Cecilia. Daarna spreekt meester Piet De Pauw over het probleem Brussel.
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdag : elke 3de zondag van
10 tot 11u bij Guido Schaeck, Vosselarestr. 16.

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), K. Boudewijnl.
25, tel. 050/41.12.01.
HARELBEKE
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Zitdagen : ieder laatste zaterdag van 18 tot 19 u. in café De
Zwaan te Stasegem en iedere
donderdag van 18 tot 19 u. ten
huize van Roger Stock, Vlaanderenlaan 46.
ICHTEGEM
AFDELINGSBAL
Onze leden en vrienden van het
omliggende gelieven te noteren
dat ons jaarlijks St-Maartensbal
vastgelegd werd op 22 november
in de feestzaal De Engel. Toegangskaarten bij alle bestuursleden.
OOSTENDE-VEURNEDIKSMUIDE (Arr.)
BESTUURSVERKIEZING
ARR. BESTUUR
Er zijn enige afdelingen — gelukkig slechts een paar — waar
de verkiezingen niet achter de
rug zijn. We wensen echter kompleet te zijn met de nieuwe arr.
raad, om welke reden de verkiezing van het nieuwe arr. bestuur
verdaagd wordt naar zondag 19
oktober a.s. Mogelijk komen we
dan zelfs met een nieuwe afdeling naar Diksmuide.
OOSTENDE-VUURTOREN
VLAGGEFEEST
Zaterdag 27 september gaat in
de Parochiezaal van de Vuurtoren

WIJIO

(Thomas van Loostr.) de plechtige
overhandigiing door van onze afdelingsvlag. Uitreiking en toespraak
door prov. raadslid Kris Lambert.
Bij die gelegenheid tevens een
dansavond vanaf 20u30.
ROESELARE (Arr.)
PROV. ONTMOETINGSDAG
VLAAMSE VROUWEN
Heeft plaats op 5 oktober in
drankhuis Au Damier, Stationsplein, Roeselare. Tema's : de
vrouw en haar ontplooiing in het
bedrijf, in haar sociale opdracht,
in opvoeding en onderwijs. Deze
ontmoetingsdag wordt georganiseerd in samenwerking met het
Dosfelinstituut en richt zich tot
alle belangstellende dames en hun
echtgenoten. Aanvang om 10u en
einde omstreeks 17u. Deelnemingsprijs 100 fr. (middagmaal,
twee maal koffie en syllabus inbegrepen). Voor de goede orde verzoeken wij om voorafgaandelijke
inschrijving bij Annie Pottie-Kindt,
Kasteeldreef 2, 8800 Roeselare
(051/20.41.68).
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Zitdagen voor Wervik : 2de en
4de vridag van 18 tot 19u30, bij
Coudyzer Maurits, Magdalenastr.
75.
Zandvoorde en Geluveld : 3de
zaterdag van 9 tot lOu bij Verbeke
Wlfried, Zandvoordedorp 22. Opgelet : voor september wordt de
zitdag verschoven naar de 4de
zaterdag wegens Zandvoorde-kermls.
Afgev. : Jef Claeys, Ten Brielenl. 108, Wervik.
VLAAMSE SOLDATENDIENST
. IC DIEN .
Wervikse jongens die « binnen

moeten » gelieve hun militair
adres door te geven aan Hervé
Vandamme of een ander bestuurslid. Wij zorgen dan voor de regelmatge verzending van interessante lektuur.
SOC. DIENSTBETOON
Hervé Vandamme, St-Maartensplein 2 ; Noël Lecompte, Beselarestr. 113 ; Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108.
WERVIK
AFDELINGSVERKIEZINGFN
Voorz. : Coudyzer Maurits ;
sekr. : Vandamme Hervé ; penningm. : Lecompte Noël ; org. :
Vanhoutte Roland ; prop. : Raes
Michel ; soc. dienstbe. ,on :
Claeys Jef.
U kunt meer informatie bekomen nopens het plaatselijke en
nationale VU-programma door uw
lidmaatschap, en, vooral, neem
een abonnement op het VU-weekblad « Wij-Vlaams-nationaal ». Zo
steunt u de vrije Vlaams-nationale
pers, die het niet moet hebben
van uw belastingen.
CVP OF DUBBELZINNIGHEID
ZONDER EINDE I
U herinnert zich nog ongetwijfeld de plannen tot aanleg van
een Waalse autoweg door ZuidWestvlaanderen
(Pecq-Armentiers !). Na protestmotie van de
VU arr. leper en het verzet van
de Wervikse VU-afdeling, lezen
wij op 17 september in « De Standaard » : « CVP-leper : geen autoweg Moeskroen-Komen. De CVP
noemt deze autoweg, wij citeren
de « Standaard », « een kommunautair geladen luxe-projekt ».
Waarschijnlijk heeft de CVP geen
eigen Vlaams refleks en kijkt zij

LEDEBERG
BAL
De VU geeft op 27 september
om 21 u in de gemeentelijke feestzaal. Kerkplein te Ledeberg, haar
jaarlijks VU-bal. The Paramounts
spelen ten dans. Voorverkoop :
50 fr., aan de zaalingang : 60 fr.
SOC. DIENSTBETOON
Prov. raadslid en gemeenteraadslid mevr. J. De Caster-Buyl,
elke maandag, 19u30-21u30, in café Brouwershuis, Kerkplein 7 ;
elke donderdag, 20-22u, in het VI.
Huis, Louis De Smetstr. 44 ; na
schriftelijke of telefonische afspraak (30.99.89) : Park 63.
Om het even welk probleem kan
besproken worden. Vanzelfsprekend is alle dienstbetoon vertrouwelijk en volledia kosteloos.
MELLE
SOC. DIENSTBETOON
Sen. Oswald Van Ooteghem e n /
of prov. raadslid Georges Van Gyseghem stellen zich ten dienste
van eenieder steeds de laatste
zaterdag van de maand om 14u30
in de Guido Gezellestr. 5, tel.
30.05.75.
Met uw problemen, bouwen, belastingen, pensioenen, huren, enz.,
kunt u steeds terecht bij : gemeenteraadslid Julien De Sutter,
Kard. Mercierl. 1, Melle-Vogelhoek, elke dinsdag van 20 tot 22u;
Melle-Centrum, elke dinsdag- van
Daniel Beernaerts, Driesstr. 87,
19 tot 22u , Gratiën Leurquain,
Gontrode Heirweg ,171, MelleCentrum, alle dagen ; KOO-zaken,
Godelieve Van Loo, Driesstr. 61,
Melle-Centrum, alle dagen ; of
bel gewoonweg de VU, 30.05.75 of
30.93.26 tussen 19 en 21u.
MERELBEKE
VLAAMSE GEPENSIONEERDEN
Onze eerstvolgende koffietafel
heeft plaats op dinsdag 30 september in zaal Rola, Roskamstr.
Bestuursleden en simpatisanten
van onze VU-afd. welke zich ten
dienste willen stellen om onze
oudjes op te halen worden verwacht om 14u. Hartelijk dank bij
voorbaat.
NAAR BRUSSEL
Wij betogen te Brussel op 26
oktober met TAK. Een bus wordt
'ingelegd vanuit Merelbeke en

omliggende gemeenten. U kunt
van nu af inschrijven bij P. De
Corte te Merelbeke of bij dr
Meysman te Melsen. Alle leden
krijgen daarover nog een schrijven.
SOC. DIENSTBETOON
Sen. Van Ooteghem en prov.
raadslid Van Gysegem ontvangen
op zaterdag 27 september om
15u30 ten huize van deze laatste,
Gaversestwg 335 en dus niet op
de gewone plaats « De Vier Wegen ».
WAARSCHOOT
BAL VAN DE WAARSCHOOTSE
ZELFSTANDIGHEID
Op 11 oktober in Tijl te Lembeke. Zopas wordt vernomen dat de
CVP-Waarschoot een eerste bal
gaat geven, uitgerekend op onze
datum. Een betere aansporing om
ons bal te doen lukken is moeilijk
denkbaar I
KIESFONDS
Onze afdelingskas is blut. Een
niet aflatende propaganda, de
verspreiding van 2.000 nummers
van « Wij », onze forse bijdrage
voor de off-setpers van VU-Meetjesland, het aanschaffen van een
stapel papier en de lopende onkosten waren al te samen een
beetje meer dan onze kas nog
kon dragen. Er wordt echter al
aan de vorming van een kiesfonds gewerkt. Al onze leden
hebben het voorrecht hieraan te
mogen meewerken. Meer bijzonderheden binnenkort.
VERBROEDERING MET
ASPELARE-NEDERHASSELT
Het bestuur besprak de nakende verwelkoming van onze gasten
uit het zuiden. Een heel programma neemt stilaan vorm aan. Een
geschikte datum nog, en het verbroederingsfeest kan beginnen I
WETTEREN
HUWELIJKSWENSEN
Bij gelegenheid van het huwelijk
van dhr Peter Vervliet (zoon van
ons bestuurslid Roger) met mej.
Fernanda Hoogewijs en van dhr
Luc Verbraeken met mej. Louisanne Bauwens (dochter van bestuurslid Hendrik) biedt de afd.
Wetteren zijn beste wensen aan
aan de jonggehuwden en de achtbare families.

iflL€nD€B
SEPTEMBER
26.

Oostende : Gemeenteraad vanaf 19u.

27.

Oostende-Vuurtoren : Vlaggefeest met Kris Lambert m
de Parochiezaal.

27.

Kortrijk : « Pluralistisch onderwijs •. Voordracht door
sen. Coppieters in lok. 1302.

28.

Diksmuide : Verkiezing nieuw arr. bestuur, 9u30.

28.

Groot-Oostende : Familiefeest in Koninginnehof, 15u.

28.

Oostende : VU-familiefeest met wafelenbak in het Koninginnehof.

28.

Diksmuide : Verkiezing van het nieuwe arr. bestuur in
de voormiddag.

OKTOBER
3.

Groot-Oostende : Afdelingsbal in Elysee, om 20u30.

5.

Roeselare : Vrouwen-dialoogdag.

7.

Kortrijk : Literaire avond in lok. 1302 om 20u.

11.

Wakken-Markegem-Dentergem-Oeselgem : 10-jarig bestaan Vlaamse Vriendenkrino met groots bal in zaal
« Hof van Vlaanderen » te Oeselgem. Orkest : Ronny
Roland.

dan maar wat de VU doet. Wat
een eerste dubbelzinnigheid is.
Maar ten tweede heeft het Wervikse stadsbestuur de aanleg van
deze autoweg reeds lang goedgekeurd. Wie heeft te Wervik de
volstrekte meerderheid ? Juist I
Diezelfde CVP ! Daar Wervik in
het arr. leper gelegen is, is de
Wervikse CVP ook vertegenwoordigd op arr. vlak in het CVP-bestuur. Voor wat men te Wervik
goedkeurt en op arr. vlak afkeurt, kent men te Wervik en in
de rest van West-Vlaanderen een
goede uitdrukking : totentrekkerij !

VLAAMS ZIEKENFONDS
WEST-FLANDRIA
Doe zoals tientallen Wervikanen : wordt lid bij onze organisa-tie en ontrek alzo uw steun aan
de Vlaamsvijandige politieke partijen. Elke maand zijn er twee
uitbetalingsdagen te Wervik : de
2de en 4de vrijdag van 18 tot 19u
30. Adres : Magdalenastr. 75. Afgevaardigde : Jef Claeys, Ten
Brielenlaan 108.
Voor Geluveld : elke 3de zaterdag (uitgezonderd deze maand :
de 4e zaterdag) van 9 tot lOu bij
Verbeke
Wilfried,
Zandvoordedorp 22.
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DIRK MARTENS

Gemeente Strombeek-Bever

AALST

NINOVE
Aanwerving van een MAGAZIJNIER(STER) (onvolledige prestaties) voor de gemeentelijke bibliotheek.
Leeftijd : minimum 18 jaar en maximum 45 jaar (50 j . voor
voorkeurrechthebbenden) op de dag van de sluiting van de
kandidaatstelling.
Toepassing van de wetten inzake het beroepspersoneel van
de kaders in Afrika.
Gedetailleerde voorwaarden en inlichtingen zijn te bekomen
op het gemeentesekretariaat.
De kandidaturen, aangetekend te sturen naar de heer Burgemeester, moeten uiterlijk op 8 oktober 1975 ter post afgegeven zijn, vergezeld van de nodige bewijsstukken.

Gemeente Strombeek-Bever
Aanwerving van 2 ASSiSTENT-BIBLIOTEKARlSSEN.
Leeftijd : minimum 18 jaar en maximum 45 jaar (50 j . voor
voorkeurrechthebbenden) op de dag van de sluiting van de
kandidaatstelling.
Toepassing van de wetten inzake het beroepspersoneel van
de kaders in Afrika.
Gedetailleerde voorwaarden en inlichtingen zijn te bekomen
op het gemeentesekretariaat.
De kandidaturen, aangetekend te sturen naar de heer Burgemeester, moeten uiterlijk op 8 oktober 1975 ter post afgegeven zijn, vergezeld van de nodige bewijsstukken.

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

Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

^
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversleringen - wastafels en waskussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledi] . ruiteruitrustingen ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerel.
SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen elektr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren
- poppen . poppenwagens en -wiegjes . burelen - lessenaars borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen tuinschommels,
—
ZEER VOORDELIGE PRIJZEN
—

zocKenges

TE VOLGEN VOORBEELD !
WIE HELPT ?
Een Baskisch politiek vluchteling
die geneeskunde studeert aan
de universiteit te Brussel botst
tegen de taaitoestanden in de
Brusselse klinieken waar hij moet
stage volgen. Hij begint zijn zesde jaar geneeskunde en zou willen Nederlands leren om de
Vlaamse zieken in hun taal te
kunnen te woord staan.
Is er geen Vlaamse romanist germanist of andere leraar in het
Brusselse die hem wil behulpzaam zijn bij het leren van onze
taal ?
Wie hierin wil helpen neme kontakt met Walter Luyten, Liersestwg 140/2 te Berlaar. TeL 031/
82.11.93.

Gooi de prentbriefkaarten die Je
van uw vrienden met vakantie
ontvangt niet weg ! Stuur ze dan
liever naar het beheer van ons
blad, t / a G. Geens, Voldersstr. 71,
1000 Brussel. Wij kunnen er
iemand blij mee maken.
R 92

Leraars diverse disciplines gevraagd door de Erasmusschool,
Begijnevest 99, Antwerpen. R 99

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! !
Speciaal voor U bedacht

Wie kijkt mee uit naar een passende betrekking voor de volgende werkzoekenden :
— 20-]arige A1 medische sekretaresse.

Studentin zoekt kamer te huur in
Brussel bij Vlaams gezin, omgeving Naamse Poort. Inl. bij August
of Godelieve Wellens, Kerkhovenstwg 457, 3900 Lommei of bij
mevr. prov. raadslid Deroo-Neven.
R 117

— juffrouw, 18 j . , met diploma
hoger sekundair onderwijs, ekonomische afdeling en diploma daktilografie
— 18-jarige kinderverzorgster ;
wenst liefst een betrekking in een
kinderkrib, privaat of gemeentelijk.

Te huur : gemeubelde kamer
voor studentinnen bij Vlaams-nationale mensen. J. Jacquetstr. 68,
Koekelberg, 1080 Brussel, tel.
426.24.92.
R 118

— jonge heer, 25 j . , met diploma
hogere humaniora en ervaring als
opsteller
— juffrouw met diploma van hoger sekundaire beroepsschool, afdeling haartooi en schoonheidszorgen

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
K a n U op ieder o g e n b l i k v a n de d a g v a n h e t
jaar m i d d a g - en a v o n d m a l e n aanbieden

INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.
N a d i e n k r i j g t U gratis gedurende 5 u u r
een der beste O b e r b a y e r n - o r k e s t e n
Middag- en avondmaal in groep : gezellig fijn, goed en goedkoop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse
goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit Krachtvieesschotel beter dan in Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/22.86.72 - 1500 zitip.
ANTWERPEN : Groenpi. 33. Tel. 031/31.20.37 - mooiste zaal
van de stad.
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11. Tel. 016/22.68.69 mooiste kelder van Europa.
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-Maidegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/43.20.51
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - T. 059/30.20.86
Wij zoeken dringend : als medewerkers = Ernstige fanilies
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.
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Tandarts gevraagd voor Brussel,
2 dagen per week. Schrijven bureel blad.
R 119

— 22-jarige gegradueerde in de
farmaceutische
en
biologische
technieken (A1), met uitstekende
referenties ; haar voorkeur gaat
uit naar : werk in de industriesek.
tor; werk in een medisch labo
voor medische analyse of als doktersassistente ; werk in een dierenlabo voor biologische analyse
of als veeartsassistente of assi.stente van een bioloog

Betrekking gezocht voor : A2 offset-drukker, medische sekretaresse, kleuterleidstsr, jonge vrouwelijke bediende. Antw. aan M. Van
Liedekerke, red. 02/512.79.78.
R 120

TE KOOP
Strombeek, hoek nieuwe laan
en Gemeenteplein, Res. J .Van
Ruusbroec.

— medische assistente - sekretaresse

LUXE APPARTEIVIENTEN
1, 2 en 3 sipk. +
ruime
terr., voll. inger. keuken. Luxe
uitv.
4 HANDELSRUIIVITEN

— kinderverzorgster, 19 j . , met 1
jaar ervaring als ouderlingenverzorgster
Wie een job weet voor deze mensen neemt even kontakt op met
volksvert. dr Jef Valkeniers, Ninoofsestwg 11 te Schepdaal op
het nr 569.16.04.
R 116

Inl. IMMOPLANNING, Bloemendreeflaan 12, 1810 Wemmei.
tel. 02/269.55.56.

Op en top VLAAMS BEDRIJF vraagt over gans VLAANDEREN

DAMES
tlJTTf^rP
1AVJX(I41«A4

tel.

BREENDONK
(031)86.71.21

voor A L U w bieren
en L i m o n a d e s

•
Bijhuizen : Cogels Osylei 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel. (031)36.10.11
Oeheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel. (091)22.45.62

flflüBCUOLCn
Taveerne - Restaurant
« CHECK POST »
De baas (echte Tunesische
Vlaamse vriend) aan het fornuis.
Ijzerenkruisstraat 84, 1000 Brussel
Tel. (02)218.29.88
(weekeinde gesloten)

DE OUDE KRING
Café - VU-lokaai
Dorpsplein, Heusden-Llmburg

ALLE VERLICHTING
lustrerle mare de vriese
baron ruzettelaan 56c
assebroek brugge
tel. (050)33.54..04
Dames en heren, in uw belang
wendt U voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak

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

LUC ILECEMS
Vaartstraat, 9
2251 MASSENHOVEN

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

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
(02)734.06.43
Na 18 u. 425.46.42

BOEKHANDEL TIJL

— peutertuin - kinderverzorgster

R

Brouwerij
MOORTGAT

als medewerksters in part-time dienstverband. Wagen vereist.
Inlichtingen : N.V. DISTRILENE
Stationsstraat 42
3100 HEIST-OP-DEN-BERG

Leuvensestraat 58,
1800 VILVOORDE
TEL. 02/251.03.86
Alle grote uitgaven
en ook... alle kleine.
ELECTRA-BREE p.v.b.a
Electro - Groothandel
Boneputstraat 38
3690 BREE
011/46.11.88 - 46.24.77
Staatsbaan 1 - 3460 HALEN
013/44.17.42 - 44.17.43
MIELE • AEG - LINDE
FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten.
Ook verhuring van tafelgerief.
Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen
(031/37.45.72)
VERVOER - VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3

V E C O V E N Jozef
Haneveldlaan 47
1850 Grimbergen
Tel. (02)268.14.02

OPTIEK
WALTER ROLAND
ANTWERPEN

5 O
KERKSTRAAT
Tel. (031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

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

RICO-KLEDING VERMEESCH
'gte«nhouw«rsv«al, 52 Anhwrpen Tel. 03.31.35.8j
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De onderhandelingen tussen Vlaamsnationalisten en CVP hadden sukses :
de Vlaams-nationalisten kregen een
senatorszetel beloofd, hoewel de jonge garde in de CVP (bv. Van Elslande
e.a.) voor die verruiming niet zo warm
liep.
Voor de Koncentratie was het een
dolkstoot in de rug. Toch werd, met
de weinig tijd die overbleef, nog gedaan wat mogelijk was.
Slechts in tien arrondissementen konden kandidaten voor Kamer en Senaat
opgesteld worden. In 7 andere arrondissementen was er een lijst voor de
Kamer of de Senaat alleen (Van Dieren in Brussel voor de Kamer). Ir Alex
Donckerwoicke, voorzitter, stelde zijn
kandidatuur m het arrondissement
Roeselare-Tielt. In Aalst was dr Merlevede kandidaat voor de Kamer : in
Veurne-Oostende-Diksmuide
Norbert
De Witte, gewezen Dinaso-jeugdleider, voor de Kamer en de latere VUparlementair Leo Van de Weghe voor
de Senaat. De man van de Antwerpse
« Pallieters », Benoit Ceuppens, was
kandidaat voor de Senaat in de Scheldestad en mr F. Mateessens voor de
Kamer.
Er waren geen financies. Er was geen
organisatie. De hele pers van « Standaard » tot « Metropole » viel de jonge partij aan. Ook gewezen nationalisten lieten zich voor de CVP-propaganda gebruiken. Voeg daarbij de afwezigheid van Vlaams-nationale « getuigen »
op de meeste kiesbureaus en wat dat
aan stemmenverlies kan betekenen.
Het resultaat was geen overwinning,
maar toch een bevestiging van de aanwezigheid van een harde kern getrouwen. De Koncentratie behaalde 103.000
stemmen maar geen enkele zetel. Met
een beetje geluk (168 stemmen te kort
te Antwerpen, 24 te Kortrijk voor 2
zetels in Westvlaanderen I) ware een
eerste doorbraak gelukt geweest. Maar
in politiek geldt geluk dikwijls meer
dan wijsheid I Men heeft van de Koncentratie wel eens gezegd dat zij een
zuivere repressie-partij was. Zij was
dat inderdaad, maar ze was en ze wilde méér worden. « Rommelpot », dat
zowat haar spreekbuis was, voor zij
haar eigen weekblad « Vlaanderen »
ging uitgeven, schreef in een kritisch
artikel over de Beginselverklaring der
drie Fondsen van 26.8.49 o.m. :
« Een andere stelling dan de « Vlaanderen eerst-stelling » kan de Vlaamse
beweging niet huldigen. Er bestaat,
over de grenzen van drie staten heen,
een gemeenschap van mensen die
door afstamming en door gelijkrichtende omstandigheden van natuur en beschaving gelijkgeaard is : een gemeenschap die als volk, zegge In en door

W U 11

de voortreffelijkste zijner individuen,
een eigen Nederlandse levensvorm
heeft uitgestraald in kennis en kunst,
in levensstijl en levenswandel. De
eigen wezenstrouwe voortreffelijkheid
van dit volk moet wederom tot haar
recht komen... De Vlaming moet, als
Nederlander, anders strijden dan de
Hollander, hoewel het doel hetzelfde
is. Hier geldt steeds, door alle tijden
heen, Vlaanderen eerst In ééndracht
en eenheid met de andere delen van
ons volk ».
Dit was een Vlaams-nationale en
Grootnederlandse politieke belijdenis,
die vèr boven het anti-repressieve en
klein-flamingantische kader uitsteeg I
Om even bij de Vlaamsnationale pers
van toen stil te staan (waarvan wij al
enkele meestal zeer kortlevige publikaties vermeldden): nadat met «Wit en
Zwart » de zeer bedrijvige Walter
Boucherij geen sukses had gekend (geïnteresseerd in dat blad waren, naast
redaktiesekretaris Arthur De Bruyne en
Boucherij zelf, ook mannen als Adiel
Debeuckelaere en J. Custers, vóór hij
ging « onderhandelen ») stichtte hij
<• Opstanding », dat nu eveneens de
Vlaamse Koncentratie ging verdedigen
en dat verscheidene jaren het meestbekende en populaire Vlaams-nationaal
weekblad zou zijn, hoewel zonder strakke lijn, met vaak nogal zeer verschelden artikels, zowel naar strekking als
naar niveau.
De verkiezingsuitslagen hadden de nationalisten niet ontgoocheld, integendeel. Sommige verwachtingen mochten
dan al wat hooggespannen geweest
zijn : met nog tienduizenden in de gevangenis en een veelvoud ervan zonder
stemrecht, was de uitslag hoopgevend.
« 26 juni was geen laagtepunt in Vlaan-

derens opgang. Het was het einde van
het defaitisme in Vlaanderen » schreef
« Rommelpot »terecht. In zeer moeilijke omstandigheden haalde de Vlaamse Koncentratie ruim 2% van de stemmen, zonder 'm alle arrondissementen
lijsten te hebben Ingediend, zonder
zelfs door alle potentiële kiezers gekend te zijn. De Fj;ontpartIj haalde In
1919 met de morele steun van de
Uzersoldaten en hun aureool ruin»
3%, maar had meer geluk met de verdeling.
Dat deze eerste Vlaams-nationale politieke daad na 1945 wel degelijk op
zijn volle waarde geschat werd, bewijst het vervolg van de geschiedenis
En dat de vijanden niet ontwapenden,
bleek ook al gauw. Grammens werd
tot 6 jaar veroordeeld. Van Cauwelaert
had mevrouw Grammens een kandidatuur op de Koncentratielijst afgeraden,
want dat zou het geval van haar man
maar erger maken... maar toch werd
hij veroordeeld, omdat hij de Belgische taalwetten had toegepast. De
Vlaamse pers protesteerde, de Katolieke Vlaamse Landsbond protesteerde.
Zij zagen achter de ontgoocheling en
verontwaardiging der Vlamingen nu het
politiek alternatief oprijzen van een
Vlaamse partij, de enige geldige en
waardige drukkingsgroep.
De kultuurverenigingen (ANZ, VTB,
Davidsfonds, Vlaams Kruis, KVHU,
NVOS, Davidsfonds, Vlaams Geneesherenverbond) gaven in een 11-juliboodsohap als hun overtuiging te kennen,
dat de taalwetten bewezen hadden
geen oplossing te zijn, dat alleen decentralisatie en struktuurhervorming
een uitweg konden brengen. Het woord
was nog niet gevallen, maar de Idee
van het federalisme zat In het achterhoofd...

Troonsafstand van Leopold III aan Boudewlin : ondanks 'n Vlaamse

meerderheid...

P. W. Segers te Diksmuide
machten, die niet bij elkaar

: twee
horen...

Inmiddels trachtte men wél de bestaande Vlaamse verenigingen en manifestaties in de — (CVP) — pas te
houden. Het Zangfeest te Turnhout op
31 juli en het ANZ zelf werden daarom
door een aantal nationalisten zeer kritisch benaderd. Hetzelfde gebeurde
met de IJzerbedevaart van 1949, waar
vooral de aanwezigheid van de antiVlaamse NSB met hun trikoloren ; de
afspraak tussen die uitdagingsagenten
en het Komitee om het Wilhelmus van
de massa te overstemmen met luidsprekers, en de krans, neergelegd
door P.W. Segers in naam van een reregering waarin Vlaamshaters als een
Buisseret, een Mundeleer en een Devèze zetelden, zouden heel wat kwaad
bloed zetten en tot kritiek op het komitee aanleiding geven.
Minder spektakulair dan de reeds opgesomde bijeenkomsten was het Algemeen Vlaams Kongres van 17 en 18
december 1949, dat ingericht werd op
Initiatief van de — toen nog niet maoïstische — « Vereniging van Vlaamse
Studenten », met steun van het Algemeen Vlaams Komitee en het Vlaams
Ekonomisch Verbond. Er werden referaten gehouden in een Vijftal sekties,
met sprekers als prof. Pinxten, J. van
Bilsen, M. Van Haegendoren, dr Walter
Opsomer, dr Vital Celen en Max Lamberty. Hier horen wij ook, bIJ monde
van O. Zeghers, voor het eerst na
1945 een duidelijke verwijzing naar
Vlaanderens sociaal-ekonomische achterstand en verdrukking. De spreker
wees op het verschil in werkloosheid
In Vlaanderen en In Wallonië, op de
pendelarbeid, op de miljarden die de
regering in Waalse mijnen pompte,
op het gebrek en de nood aan een
eigen Vlaamse industrie. • Werk in
eigen streek », het parool waarmee
het nationalisme later naar de massa
doorbreken zou, krijgt hier voor het
eerst een akademische formulering,
waarbij slechts herhaald wordt wat
voordien reeds Lodewijk de Raet vooropstelde als noodzaak t o t een Vlaamse
opstanding.
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Wat In een verkiezingspamflet van de
Vlaamse Koncentratle reeds werd gezegd, wordt hier op akademische wijze
herhaald : « Waarom zijn er tien maal
meer werklozen In Vlaanderen dan In
Wallonië ? Dat is toch eenvoudig : de
machthebbers te Brussel hebben geen
oog en geen hart voor de noden van
Vlaanderen i >.
1949 was het jaar, waarin leuzen van
de nationalistische verkiezingspropaganda temas leverden voor een geleerd kongres. Ook dat was simptomatlsch. De muur van de angst was
doorbroken. l\/iaar achter die muur lag
er nog een lange weg doorheen jaren.

DE KONINGSKWESTIE :
REM EN STIMULANS
Na de verkiezingen van juni 1949
slaagde minister Eyskens erin na 44
dagen een regering te vormen. De CVP
had de volstrekte meerderheid In de
Senaat. In de Kamer had ze 105 zetels
op de 212. De 100.000 stemmen der
Vlaamse Koncentratle hadden daar
hun rol gespeeld. De BSP had een
zware nederlaag geleden : van 96 zetels viel ze op 66. Ook de kommunisten, die van de naoorlogse konjunktuur geprofiteerd hadden, zagen hun
vertegenwoordiging praktisch gehalveerd : van 23 op 12 I Alleen de liberalen wonnen met de CVP : zij kwamen van 17 op 29 zetels. De CVP zag
zich aangewezen op een samengaan
met de liberalen : de rancune van de
verliezende socialisten, evenals de nu
heropflakkerende kwestie van de terugkeer van koning Leopold l i l , tengevolge van de Van Ackerse en andere
manipulaties « in de onmogelijkheid
om te regeren », maakte een roomsrode koalitie psychologisch én politiek
onmogelijk.
Voordien was er al heel wat sociokommunistische agitatie tegen Leopold
III geweest. Nu de nieuwe regering
van plan was, een volksraadpleging te
houden over de wenselijkheid van 's
konings terugkeer, werd de agitatie op
een wijze gevoerd die de perken van
alle politiek en zelfs doodgewoon menselijk fatsoen overschreed. Spaak en
Huysmans, de vluchters van 1940
(« liever bange Kamiel dan dode Kamiel » zei de dappere Antwerpse burgervader], gingen nu de koning eens
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de les lezen. Hun militaire onkunde en
onbevoegdheid belette hen niet, de
legerleiding (en dus de koning) verantwoordelijk te stellen door hen vastgestelde militaire fouten en vergissingen
zoals het zg. niet-opblazen van bruggen, het niet-vernielen der haven van
Zeebrugge, enz. Leopold diende trouwens de militaire gelegenheidsexperten van antwoord In een uitvoerige
brief. Maar de agitatie ging voort : in
het parlement o.m. ook door Van
Acker, Spaak en Buset, bijgestaan
door de Antwerpse socialist, Jef van
Eynde, hoofdredakteur van « Volksgazet », die in het begin van de oorlog
aan Hendrik de Man een brief schreef
waarin hij hem voorstelde mede te
werken aan het éne grote dagblad voor
Vlaanderen — onder nationaalsocialistische leiding en censuur natuurlijk.
Ook dat kwam ter sprake in de Kamer.
Linkse liberalen, felle voorvechters van
la Belgique une et Indivisible, dienden
een wetsvoorstel in tot het houden
van een volksraadpleging over de wenselijkheid van zelfbestuur voor WaHonië en Vlaanderen.
Het Waals kongres in maart 1950 te
Charleroi kende, evenals dat van 1945,
twee strekkingen. De federalisten, zoals de liberaal Jean Rey, wilden de
eenheid van België bewaren. De socialist Frangois van Belle, ondervoorzitter van de Kamer maar géén inciviek, wilde federalisme als eerste stap
naar de aansluiting bij Frankrijk.
De Walen worden altijd federalist en
separatist als ze hun eksklusieve voorrechten bedreigd zien.
Het referendum zou doorgaan op 12
maart 1950. Charles Janssens, latere
burgemeester van Eisene, uitvinder
van het gevleugelde woord der « oase
francophone » ,sprak in de Kamer over
koning Leopold als over « de grootste
van alle incivieken ». De kommunisten
en hun aanhang gebruikten dezelfde
terminologie als nu, 25 jaar later : al
wie niet met hen akkoord gaat is een
fascist. Dat was dan in ieder geval al,
volgens de uitslagen van het referendum, 58% der totale Belgische bevolking. Bijna 72% in Vlaanderen. Daarbij
dient men rekening te houden met het
feit, dat het in de hels kwestie niet
meer ging om recht of onrecht, maar
dat ze totaal verpolltlseerd was door
de socialisten en kommunisten : omdat de CVP voor de koning was, moest
de socialistische arbeider er tegen
zijn.

Er wordt touwtje getrokken, heen en
weer. Er komt een Rondetafel-Konferentie, waarbij de drie partijen akkoord gaan over Leopolds terugkeer
en een tijdelijke overdracht der prerogatieven aan Boudewijn. De koning
houdt een radiorede, die zijn aanhangers tamelijk ontgoochelt...
De socialisten bespreken de mogelijk
van een politieke staking. Er komt een
nieuwe CVP-liberale regering met de
Waal Duvieusart, maar hij houdt het
slechts vol tot 29 april. De prins-regent
Karel tekent het dekreet van de parlementsontblnding : er komen nieuwe
verkiezingen, op 4 juni 1950. Er valt
niet aan te twijfelen : de koningskwestie wordt de inzet.
In due omstandigheden valt er niet aan
te denken met een eigen Vlaams-natlonale formatie in de kiesarena te treden. Vlaanderen heeft ondubbelzinnig
zijn goedkeuring gehecht aan de terugkeer van Leopold l i l . De praktische
verwezenlijking ervan kan alleen gebeuren door een volstrekte meerderheid van de CVP. Er wordt daarom besloten geen eigen lijsten In te dienen,
en men zocht kontakt met de CVP. Die
vond onderhandelingen overbodig —
en de Waal Harmei, die nadien zo gaarne met de kommunisten in Oost-Europa ging onderhandelen (op het ogenblik van de Sovjetinvasie in Tsjechoslawakije was hij druk bezig de « ontspanning » te dienen !) beweerde vlak
vóór de verkiezingen niets te maken
te willen hebben met Vlaams-nationalisten. De CVP zou het wel alleen doen!
De Vlaamse Koncentratle beschikte
echter, zo kort na de verkiezingen van
1949, over geen geld. Er waren geen
kaders, er was In feite geen partijorganisatie (vgl. met de Volksunie de
eerste periode !) en het aantal militanten was gering. Wie vergaderingen
uit die periode heeft meegemaakt,
weet welke moed der wanhoop men
moest bezitten om telkens weer terug
te keren, te gaan luisteren naar de beschaafde, korrekte en ernstige gentleman die voorzitter ir. Alex Donckerwolcke was — geen tafelspnnger ot
demagoog, maar een man met een
grote morele moed en zelfsverloochening — en te blijven geloven in de
mogelijkheid van énige kans in een
ver verschiet.
De verkiezingen van 4 juni 1950 liepen
uit op een absolute meerderheid van
de CVP, behaald dank zij de 103.000
Vlaams-nationale stemmen van het
jaar tevoren. Deze stemmen brachten
de CVP 2 zetels op in Antwerpen en 3
in Oost- en Westvlaanderen, terwijl
ze er in Luxemburg 2 verloor. Dat er
een Vlaams refleks in de verkiezingen
meegespeeld had, bleek trouwens ook
uit andere feiten. De oorlogsburgemeester van «Antwerpen, Delwaide,
verdrong op de CVP-lijst de « Londenaar » Van Cauwelaert van de eerste plaats, met 25.000 voorkeurstemmen. Een feit, waar een mondelinge
propaganda-kampagne onder nationalisten — tot in de hechteniskampen
toe — zeker niet vreemd aan geweest
is. In Ronse werd de franskiljon Herman van de eerste plaats verdrongen
door de voorkeurstemmen voor de flamingant Verroken en in Brussel was
dit het geval met de Vlaming Verbaanderd tegenover St-Remy, de man die
zelfs de CVP zou verlaten na de IJzerbedevaart van 1953.
De koningskwestie bracht niet alleen
in het parlement onverkwikkelijke taferelen, waarbij de « grote » staatsman en Europeër Spaak zich gedroeg
als een gemeen demagoog, bijgestaan

door de minus habentes der partij, van
De Sweemer tot Demoltelle, en de
gefanatiseerde brulapen Major en Van
Eynde. Nadat op 22 Juli 1950 koning
Leopold In de vroege morgen te Evere
geland was, brak het vooraf-geplande
socialistische verzet los. Buset heeft
het gezegd In de Kamer : • WIJ zullen
een gewelddadige aktle voeren I ». In
Wallonië dreigde André Rénard, sekretaris-generaal van het A B W , met
politieke staking, met het onder water
zetten der mijnen, met de totale sabotage. De bedreigingen worden uitgevoerd, aansJagen tegen spoorlijnen en
elektrische centrales werden gepleegd
en Wallonië staakte, met alle gevolgen
van dien voor voedselvoorziening, verlichting, water, gas, verkeersmiddelen.
Spaak en de kommunist Lallemand rukten zelfs op aan 't hoofd van antlLeopoldistische
manifestanten
naar
het palels in Laken, waar koningsgezinden mishandeJd werden en waar brand
gesticht wordt .
Er wordt heen en weer gepalaverd en
door Spaak es gedreigd. De CVP-regering was niet bereid of niet in staat
de orde te handhaven, hoewel de middelen ter beschikking stonden. Vreesde
zij de harde konfrontatie of waren er
In haar hogere regionen andere krachten aan het werk ? Begin augustus
volgde dan de abdikatie van Leopold
ten gunste van Boudewijn. Een abdikatie, die in Vlaanderen als een kaakslag werd aangevoeld en door de Waal.
se socialisten als een « triomf van de
demokratie », wat In deze linkse visie
betekende : de triomf van het straatgeweld.
Vele Vlamingen voelden het echter
aan als een Waalse overwinning. De
voorzitter van de Vlaamse Koncentratle
had bij de terugkeer van de koning
nog een telegram gezonden om de
vorst geluk te wensen bij « de herneming van zijn konstitutionele prerogatieven overeenkomstig de duidelijk
uitgedrukte wil van de Vlaamse bevolking ». • De Standaard » had geschreven : « De koning is terug en
geen macht in het land kan hem tegen
Vlaanderen in verdrijven » . Geweld,
lafheid, berekening en ook het handigbespeeld argument der • Belgische
eenheid • hadden tégen Vlaanderen In
overwonnen. Op 11 augustus 1950 legde Boudewijn de eed af en op 17
augustus werd Pholien eerste-minister,
de man die over de krijgsraden zou
spreken als over een « justice de rolnègres •.
In de regering Pholien zetelden twee
flaminganten : Gerard van den Daele
en A. de Boodt. Moest de bittere pil
voor de Vlamingen verguld worden ?
De regering stemde trouwens eveneens een toelage voor de wederopbouw van de IJzertoren. De IJzerbedevaart zelf werd, qua aanwezigheid, een
sukses : ca 50 000 bedevaarders, wat
sommigen heel wat goede moed en
— valse — hoop gaf. In het parlement
bleek trouwens de Vlaamse overmacht
van de CVP bestendig aangevreten en
gesaboteerd door de Waalse hulsgenoten, zoals o m. het wetsvoorstel De
Gryse, dat vermindering der schadevergoedingen aan de staat voorzag,
daar dat in de Senaat door de katolleke Walen werd gesaboteerd. Al op 7
december 1950 was een katolieke
Vlaamse kamergroep onder voorzitterschap van A. Verbist opgericht, als
tegenzet tegen Waalse-katolieke drijverijen.
Pholien nam ontslag als premier op
9 maart 1952, Van Houtte volgde hem
op
(vevoigt)

o
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25 SEPTEMBER
BRT
14.00
18.00
18.05
18.30
19 15
19.45
20.15
20.45
21.30
21.45
22 05
22.50

Schooltelevisie.
Paulus de boskabouter.
Wickie, de Viking.
Slalom.
Guyana : Waterland.
Nieuws.
Wachtwoord.
Pano '75.
Monumentenjaar '75.
Standpunten.
Première.
Nieuws.

NED 1
10 45
18.15
18 45
18.55
19 05
20.00
20.20
21 10
22.00
22.40

18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.10

Barbapapa.
Nieuws.
Nationale hitparade.,
Nieuws.
Kung Fu.
De gebroeders Hammond.
21.55 Televizier magazine.
22.40 Avro's sportpanorama.
23.10 Nieuws.

14.00
17.40
18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
22.45

Schooltelevisie.
Schooltelevisie.
1, 2, 3... j'al vu.
Sept sur sept.
Les Chretiens dans la
vie sociale.
Antenne-soir.
Nieuws.
Visa pour le monde.
Nieuws.

27 SEPTEMBER
NEO 2
BRT

RTB
14 00
18.10
18.30
19.00
19.25
19.45
20,15
21.50
22.40

Schooltelevisie.
1, 2, 3 . j'ai vu.
Loisirs a loisir.
Les secrets de la Mer
Rouge.
Antenne-soir.
Nieuws.
Pas folie la Guepe.
Frans-ltaliaans-Duitse
film (1972).
Le carrousel aux images.
Nieuws.

14 00 Leef nu.
14.30 Flipper en de zeerovers.
Amerikaanse film (1964).
16.00 Open school.
18 00 Paulus de boskabouter.
18 05 De bende van de zwarte
pluimen. Tsjechisch oorlogsverhaal voor de
jeugd.
19.25 De vreemde wereld van
de insekten. Korte Britse
film.
19.45 Nieuws.
VOETBAL : naar alle waarschijnlijkheid later op de avond
een samenvattende reportage
van de wedstrijd België-DDR.
20.15 Showbasis.
21.15 Terloops.
22.00 Christie Love.
22.50 Nieuws.
NED 1
10 30
15 00
15.02
15.35
15.45
18.15
18.45
18.55
19.05

26 SEPTEMBER

20.00
20 20
21 30

BRT

22.25

14.00
18 00
18.05
18.35
18.45
19 10
19.45
20.15
20.45
21.40
22.25
22.35

Schooltelevisie.
Paulus de boskabouter.
Open school.
Bobek en Lolek.
De derde dag. Dok.
De zelfzuchtige reus.
Nieuws.
De Gouden Zeezwaluw
van Knokke.
De Pallisers.
Wikken en wegen.
Nieuws.
Jules. Franse film (1974).

NED 1
10.45
18.15
18.45
18.55
19.05
19.10
20 00
20.20
21.10
22.00

Schooltelevisie.
Teleac.
Barbapapa.
Nieuws.
Twietie.
Cirkus Binnendijk.
Nieuws.
Vicky Leandros show.
Kursief sinds Van Speyk.
Interview met de minister-president.
22.15 Geloven in de onvoltooid
verleden tijd.
22.45 Nieuws.

WIJ l «

Tenuto.
Nic en Pic.
Festivals.
Antenne-soir.
Nieuws.
Le corbeau. Franse film
(1943).
21.45 La fête de la commuauté francophone de Belgique.
22.15 Le bretteur. TV-film.
Aansluitend : Nieuws.

23.00
23 05

Teleac.
Nieuws.
Zo hoor je nog eens wat.
Professor Baltazar.
Nieuwe avonturen van
Flipper.
Teleac.
Barbapapa.
Nieuws.
Van nature. Programma
over de jacht.
Nieuws.
Zij aan zij.
Als de dag van gisteren:
1968.
Ruimte rechtstreeks.
Feestelijk koncert.
Nieuws.
Lied van de week.

NED 1

9.00 Doe mee.
9.30 Open school.
10 00 Eucharistieviering vanuit
Aalst.
11.00 Op zoek naar de bronnen van de Nijl.
12.00 Zeven op zondag.
14.30 Open school.
15.00 Zes en een halve gare.
15.15 Binnen en buiten.
Met Tours-Versailles.
17.15 Koncert van het BRT-kamerkoncert.
18.20 Paulus de boskabouter.
18.25 Rhoda.
18.50 Korte film.
19 00 Volkskunde : Europees
jaar van het huwelijk.
19.45 Nieuws.
20.00 Sportweekend.
20.40 De tante van Charly.
Klucht van Brandon Thomas.
22 25 Bezoek uw moedertaal.
Vlaanderen en Nederland
22.55 Nieuws.
NED 1
14.00
16 00
16.02
16.27
17.00
17.30
18 15
18.55
19.00
19.05
20.40
20.50
22.20

21.40
22.25
22.50

16.10 Landbouwmagazine.
16.25 L'Amerique des Wallons.
Walen op bezoek In de
VS.

Schooltelevisie.
Teleac.
Barbapapa.
Nieuws.
Doris Day show.
De geheimen van de dierenwereld.
19.50 Briggs, de schrik van de
geheime dienst.
20.00 Nieuws.
20.50 Zij aan zij.
21 35 De Donau-Schwabische
Blaskapelle.
22.20 M'n hemd o.k., maar m'n
broek krijgen ze niet.
22.45 Symbiose.
Aansluitend : Nieuws.

18.30
18.35
19.05
20.20
20.35
21.25
21.30
21.55

Woord voor woord.
Barbapapa.
Studio sport.
Blikvanger.
Amerika. Dok.
Nieuws.
Panoramiek.
Joby. TV-film naar de roman van Stan Barssow.
22.45 De grote Gerard Reve
show.
23.40 Suriname deze week.
Aansluitend : Nieuws.

17.45
18.25
18.45
19.30
19.45
20.15
20.20
21.15

Protestantse dienst.
Nieuws.
Concertissimo.
Le monde sauvage.
Film van Walt Disney.
Visa pour le monde.
Wielrennen : Parijs-Versailles.
Follies.
Grangallo et Petitro.
Sportweekeinde.
Antenne-soir.
Nieuws.
Su^estions.
De Grey. TV-spel.
Mariages en Wallonië.
Folklore.
La crise de la television.
Nieuws.

18.45
18.55
19.05
19 30
20.00
20.25

Brigadier Dog.
Nieuws.
Zij gingen de lucht in.
Tweekamp nr één. Kwis.
Nieuws.
Father Brown. Feuilleton
van de BBC.
21.20 Mini-voetbalshow.
22.10 Hier en nu.
22 50 Het Westland zingt.
Aansluitend : Den Haag vandaag en nieuws.
RTB
14.00 Schooltelevisie.
18.10 1, 2, 3
j'ai vu.
18 30 Jean Rostand, le solitaire de ville d'Avray.
19 00 Les secrets de la Mer
Rouge.
19.25 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.
20.15 l'Eneide.
21.05 Antenne-soir.
22.00 Gesprek met akteur Albert Lepage.
22.30 Nieuws.

T OKTOBER

NED 2

BRT

18 45
18.55
19 05
19 30
20.00
20 25

16.30
17.45
17.50
18.05
18.15
18.45
19.45
20.15

Brigadier Dog.
Nieuws.
Dr Who.
NL-tippers.
Nieuws.
Hombre. Amerikaanse
western (1966).
22.15 Aktua TV.
22.55 Nieuws.
RTB
14.00
18.10
18.30
19.00

Schooltelevisie.
1, 2, 3
j'ai vu.
TV-Femmes.
Katoliek godsdienstige
uitzending.
19.30 Lundi-sports.
19.45 Nieuws.
20.15 La familie Boussardel.
22.05 Les impressionistes.
Aansluitend : Nieuws.

NED 2

22.20
23.20
RTB

Teleac.
Nieuws.
Ti-Ta-Tovenaar.
Etage-eters van de Savanne. Dokumentaire.
Vespers.
Bericht van de w'fide
ganzen.
Teleac.
Barbapapa.
Nieuws.
MacMillan en vrouw.
Simon Carmiggelt.
Arthur Rubinstein, de
liefde voor het leven.
Van Gogh achterna. Dok.

10.45
18.15
18.45
18.55
19 05
19.30

22.35 Nieuws.

10.00
13.00
13.05
14.00
14.30
15.20
17.00

20.00
20.20
21.10

Schooltelevisie.
Open school.
Paulus de boskabouter.
Klein, klein kleutertje.
De familie Partridge.
Sporttribune.
Nieuws.
De ondergang van de
adelaars. Amerikaanse
oorlogsfilm (1966).

BRT

18.45 Barbapapa.
18.55 Nieuws.
De Flintstones.
Verhalenderwijs.
Nieuws.
KRO-kanjer-koninghengelsport.
Nieuws.
Rita Reys. Show.
Mijn vrouw de buurvrouw.
Brandpunt.
Great mysteries gepresenteerd door Orson
Welles.
Nieuws.

BRT

22.40 Nieuws.

RTB

19.10
19.25
20.00
19.50

29 SEPTEMBER

28 SEPTEMBER

NED 2

19.05 Twietie.

NED 2

14.00
18 45
18.00
18.05
18.20
19.15
19.45
20 15

RTB

Schooltelevisie.
Teleac.
Barbapapa.
Nieuws.
De jachthond die dacht
dat hij een wasbeertje
was.
Nieuws.
Baretta.
De grootste Portable.
show.
Aktua-TV-special
Nieuws.

18.45 Barbapapa.
18.55 Nieuws.
19.05 Pipo en het grachtengeheim.
19 30 Dokters ter zee.
20.00 Nieuws.
20.20 Retteketet kukeleku.
20.35 Klaverweide.
21.25 Cirkusmensen.
22 35 Achter het nieuws.
23.25 Den Haag vandaag.
23 40 Nieuws

17.25
18.30
19.00
19.15
19.45
20.15

30 SEPTEMBER
BRT
14.00
17 00
18.00
18.05
18.30
19.00
19.45
20.15

Schooltelevisie.
Nieuws.
Paulus de boskabouter.
Boy Dominic.
Open school.
Festival in 8 mm.
Nieuws.
Waaldrecht. Eerste van
een reeks TV-spelen.
21.05 Dromen... Berichten uit
het onbewuste. Wetenschappelijk programma.
21.55 Helen, een vrouw van
deze tijd.

22.45 Nieuws.
NED 1
11.10 Schooltelevisie.
18.15 Teleac.
18.45 TV-informatie voor Spanjaarden.
18.55 Nieuws.
19.05 De Flintstones.
19.30 Kareitjes kolderieke kapriolen.
19.45 David Copperfield. Engelse TV-filmserie.
20.40 Voor een briefkaart op
de eerste rang.
21.35 Nieuws.
21.50 De katolieken tussen '25
en '75.
22.40 Nieuws.

Tip-top.
Ti-Ta-Tovenaar.
Muziekfestival Neerpelt.
Atelier Bis.
Vakantiekwis.
Coronation Street.
Nieuws.
O, mijn papa. Eerste aflevering van een BBCfeuilleton.
20.40 Adjudant Josse. TV-spel.
22 05 Kunst langs de Seine.
Dokumentaire.
23.05 Nieuws.
NED 1
3.30 Cassius Clay-Joe Frazier.
Rechtstreeks vanuit Manilla.
9.30 Schooltelevisie.
15.30 Twee jaar vakantie. Naar
Jules Verne.
16.50 De rode autobus.
18.15 Teleac.
18.55 Nieuws.
19 05 Van gewest tot gewest.
19.50 Politieke partijen.
20.00 Gangsterspel. Naar Dimitrj Frenkel Frank.
20.45 Korte films van jonge
Nederlandse kineasten.
21.10 Werkwinkel.
21.35 Nieuws.
21.50 Den Haag vandaag.
22.05 Panoramiek.
22.35 Studio sport.
23.20 Sprekershoek.
NED 2
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.25
20.30

Brigadier Dog.
Nieuws.
Jouw beurt.
Kenmerk.
Nieuws.
Socutera.
Informatie over de miljoenennota en de werkloosheid.
De druiven der gramschap. VS-film (1940)
naar John Steinbeck.
22.50 Nieuws.
RTB

14.00 Schooltelevisie.
16.45
18.25
18.55
19.00

Feu vert.
Tempo.
Voor de kleintjes.
Les secrets de la Mer
Rouge.
19.25 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.
20.20 Show Mireille MatHeu.
21.20 La révolte des Ponchos
Rouges. Dok.
21.50 Festival du super 8.
Aansluitend : Nieuws.
!
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een traditionele bouwmetode, oerdegelijk maar eigentijds, naar maat
naar uw persoonlijkheid, budget en wensen. Echt iets voor U.

Villa's, eengezinswoningen, appartementen, opbrengsteigendommen,
industrie.

op uw grond, of de beste die Uzelf bij ons kiest uit een ruime keuze
over het ganse Vlaamse land.

BOUWEN
MET
KUNNEN
BETEKENT

uw inspiratie putten uit de fijnste bouwtijdschriften en de beste architekten raadplegen.

vooraf genieten van een gratis voorstudie voor de klant. Het enige degelijke en reële basisdokument waardoor U vooraf weet waaraan en
waaraf. Ernstig werk vraagt een ernstige voorlichting.

profiteren van de jarenlange ervaring van vakmensen, zowel technische, financiële, ja zelfs fiskale. W i e weet beter wat duur en goedkoop is dan de aannemer zelf !

zien wat reeds gerealiseerd is, zien wat U krijgt
horen hoe tevreden
men is, leren uit hun ervaring en U vergewissen van de degelijkheid
van het resultaat.

kortom : verstandig beleggen in onroerende kwaliteit... onze klanten
van 20 jaar geleden zijn nu het levende bewijs dat een kwaliteitswoning veel beter rendeert.

oud ruilen voor nieuw... ook dat ! Raadpleeg onze immo-inkoop en
ruildienst.

In onze zetels te Antwerpen, Gent, Leuven vindt U een antwoord op
al uw vragen en een oplossing voor elk probleem.

VOOR VMIBUIVENDE INFORMATIE
Naam
straat :

KUNNEN
ANTWERPEN

Postnr

gemeente :

wens inlichtingen voor het bouwen van een villa, eengezinswoning, appartementsgebouw, industrie

N.V.
MEIR 18

CENT

ONDERBERCEN 43

GENK

WINTERSLAGSTRAAT 22

LEUVEN

BRUSSELSESTRAAT 33

op mijn grond te
of zoek een grond te

600 ARBErDERS
datum

1001 MOGELIJKHEDEN

WIJ IS

MRIJ€ TUD
ZAKELIJK

D€ SPOKCIUIIK

Ze zeggen dat ze zeggen dat tijdens de wielerwedstrijd Parijs Brussel de renners van Watneys
duidelijke orders hadden gekregen •: in blok rijden voor Walter
Planckaert en André Dierickx,
twee renners die uitkomen voor
een ander merk. Maar die volgend jaar ploegmaats zouden
worden van Frans Verbeeck. En
alzo... Vanzelfsprekend zou het
ons helemaal niet verbazen moest
dit inderdaad gebeurd zijn. De
professionele wielrennerij is een
zakelijke onderneming, die met
sport en sportiviteit niets meer
te maken heeft. De patroons
doen hun renners de belangen
van de firma verdedigen, zoals
dat hun het beste lijkt. Maar ergens hindert het toch wel een
beetje, dat men tenminste de
schijn niet meer wenst te redden. En de gazetten maar petrol
geven...

INFLATOrR
Een krant publiceerde een vraaggesprek met de sponsor van
een onzer grote voetbalklubs. De man zei dat sponsorschap
een zuiver zakelijke aangelegenheid is : zoveel beleggen,
zoveel publiciteit, zoveel meerverkoop, zoveel winst, zoveel
rendement.
Kan natuurlijk zijn, maar wij vragen ons af hoeveel gebouwen
bij voorbeeld L'Ecluse méér kan verleppen omdat de sjotters
van RWDM met zijn naam op hun buik rondzeulen, en herinneren ons dat een ander sponsor ons zei dat reklame via
sjotters- en rennersbuiken al met al niks rendeert. Wij blijven dus zitten met de vraag of zakelijke belangen van de
sponsor wel écht op het vlak van de publiciteit liggen.
Bij het interview merkte de joernalist van piket het volgende
op : « In het nukleaire tijdperk kan men niet meer leven
zoals in de tijd van de petroleumlampen en de zeilschepen.
Een klub die de materiële steun van de sponsor afwijst tekent
haar doodvonnis ».
Hiermee zijn wij het niet eens. Wij geloven namelijk dat
het precies de afhankelijkheid van de sponsor is, die de
klubs kwetsbaar maakt. Onder meer al omdat de door de
sponsor gewenste publiciteit (of ze nu al dan niet rechtstreeks rendeert) een steeds hogere standing eist (duurdere spelers kopen, buitensporig hoge lonen, recepties, reizen, representatie, aandelen en noem maar op). Stijging van
onkosten en verplichtingen die niet evenredig zijn met de
aanbreng van de sponsor, noch met de aangroei van het
aantal kijkers. Om net in moderne bewoordingen te zeggen :
wij denken dat het sponsorschap inflatoir werkt. Met als
gevolg dat de miserie onoverzichtelijk wordt als « de koe
droog staat ».
In de plaats van groeiende afhankelijkheid van sponsors zouden wij de versobering aanbevelen (zoals de regering ze aanbeveelt maar niet toepast). Men mag het keren en draaien
hoe men wil : kapitaalvorming — in dit geval schulddelging
— is maar mogelijk door besparing. En ons komt het voor
dat sponsorschap precies de andere richting uitgaat. Hoewel
voor de sponsor zelf het geïnvesteerde geld een vorm van
sparen — beleggen — is. Anders gezegd, naar onze bescheiden mening zouden de klubs niet mogen doen wat de sponsor aanbeveelt maar zelf niet doet : <• vergosselen » in
plaats van besparen.

POVER
VOORUITZICHT

VERWENDE
KINDEREN
Vier Schotse voetbalinternationalen werden geschorst omdat ze
om vijf uur 's morgens in een
nightklub een daar aanwezige
« dame » hadden volgegoten met
rum- (langs buiten, want binnen
had ze wellicht al rum genoeg),
en tijdens de daarop volgende
herrie wat met flessen hadden
gegooid en een « offisjel •> gevloerd. Jaak Lecoq vindt die straf
belachelijk. Men moet de jeugd
haar pleziertje gunnen, zegt hij,
6n die dame kwam om vijf uur in
die nightklub zeker niet om haar
paternoster te bidden. Ons laat
het ijskoud of men die heertjes
al dan niet straft. Maar wij vinden wel dat men ze veel te veel
geld geeft voor hun onbenullig
gedoe, en als ze wat minder geld
hadden en wat meer werk, dan
zouden zij niet om vijf uur het
zotteken uithangen in een of andere tent. En voor de rest : wat
deed die <• offisjel » daar ?

NEW LOOK?

Wij staan alweer voor het veldritseizoen (wat vliegt de tijd
toch I). Het voornaamste dat er
nu al over te vertellen valt is
dat de kans bestaat dat Erik de
Vlaeminck opnieuw in het veld
zou verschijnen, en dat zijn broer
Roger zijn aktiviteiten drastisch
zal beperken. Naar het schijnt
omdat hij kwaad is omdat men
hem te Yvoir onvoldoende hielp
om wereldkampioen te worden.
Reden die wij, eerlijk gezegd,
zouden kunnen begrijpen, ware
het niet dat Roger het veldrijden
nu ook niet bepaald uit liefhebberij beoefent. Al met al ziet het
ernaar uit dat Berten van Damme
— die er nog maar een jaartje
zal bijlappen — in het komende
seizoen niet erg veel tegenstand
zal ontmoeten. De « strijd » kondigt zich dus maar pover aan.

VAN DAG .

Raar begin van de voetbalkompetitie beleven wij toch. Lokeren
staat nog steeds aan de leiding,
en dat is niet zo maar bij toeval.
Het ging zondag bij voorbeeld
winnen op Lierse, en een vriend
zei ons dat het een sprankelend
vertoon was. Tweede en derde
in de rangschikking vinden wij
nog twee « kleintjes », nl. Waregem en Beveren, die Standard en
Antwerp (dit laatste zelfs met
5 - 0) klopten. Gaan wij dit jaar
eens de revolte der kleinen beleven ? Gaat — voor ons part ;
eindelijk — eens blijken dat het
niet volstaat veel geld in een
sportonderneming te investeren,
opdat ze ook op het sportieve
vlak slagen zou ? En terloops gezegd : het schijnt niet alleen in
België te zijn dat de « kapitalisten » het een beetje laten afweten.

EINDELIJK
Gerardin was destijds een van
de grote rivalen van onze nationale « poeske » Scherens, maar
hij heeft de Jef niet kunnen beletten zeven keer wereldkampioen
te worden. En zelf is hij het niet
één keer geworden. De laatste
keer dat hij de duimen moest
leggen was in 1947. Tijdens het
afgelopen weekend heeft hij echter eindelijk de Jef eens kunnen
kloppen. De beide mannen, respektief 63 en 66 jaar, hebben inderdaad nog eens zot gedaan, en
zij hebben een kleine dertig jaar
na hun glorieperiode, er nog eens'
een drietal spurtjes uitgeperst.
Als zij er maar niet aan denken
dat te dikwijls te doen.

O MAANDAG : in Zonhoven haalde een arbiter niet minder dan
negen rode en gele kaarten boven. Waarom niet wat minder gele en wat meer rode ? # DINSDAG : en dan was er die schepen
die plaketten moest uitreiken aan
verdienstelijke sportlui, en net
voor de plechtigheid vernam dat
zijn vrouw ze meegaf met de vuilkar • WOENSDAG : in Tienen
werd het wereldrekord tafelvoetbal van 31 op 35 uren gebracht.
Hartelijke gelukwensen en doet
zo verder # DONDERDAG : dit
is tenminste nog een titel : vier
klaroenstoten op het slagveld van
Deurne... • VRIJDAG : uit Kanada kwam rap ene minister Lalonde overgevlogen naar Brussel, om
te komen zeggen dat het allemaal
in orde komt misschien met die
olimpische spelen. Goedkope en
nuttige informatie, zeggen we
maar # ZATERDAG : Jaak Lecocq
debiteerde een allerbeste mop :
voetballers — en dan bedoelt de
Jaak uiteraard vedetten — drinken alleen water # ZONDAG :
de Russen zouden vooral naar de
voetbal gaan om voor en na pintjes te kunnen pakken. Bij wijze
van alibi dus. Dan zijn de Belgen
andere kerels... #

TOT DAG
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EEN ONTSPANNENDE WINTERSPORTREIS
of

ZALIG ZONNEN IN HET ZACHTE ZUIDEN
DAT KAN PROBLEEMLOOS
IN DE NIEUWE

WINTERBROCHURE
van de

DE PLANETOIDEN 2
Uit wat hier verleden week over
de planetoïden werd verteld,
zou men de — verkeerde — indruk kunnen opdoen dat het om
een massa brokstukken gaat,
die netjes op een rijtje achter
elkaar om de zon draaien, in een
baan die volledig parallel loopt
met die van Mars en Jupiter.
Zo eenvoudig is het alweer niet.
Om te beginnen is de gordel
planetoïden zeer breed. Om
daarvan een idee te hebben —
maar men moet rekening houden met de excentriciteit van
de banen — : Icarus komt soms
dichter bij de zon dan Mercurius,
en Hidalgo staat soms bijna
even ver van de zon als Saturnus. Dat betekent dat de planetoïden zich bewegen tussen
een afstand van zowat 60 miljoen en meer dan 1.000 miljoen
kilometer, gemeten vanaf de
zon.
In de band planetoïden komt een
zg. hoofdgordel voor, dus tussen
de banen van Mars en Jupiter,
met daarin dan alweer op zekere afstanden van de zon sterke
koncentraties van brokstukken,
en op andere afstanden géén objekten. Deze lege zones, de kloven van Kirkwood genoemd, ontstaan door het feit dat bij bepaalde samenstanden van de
planetoïden en van Jupiter, de
planetoïden, die zich bevonden
waar nu de kloven van Kirkwood zijn, in het aantrekkingsveld van Jupiter kwamen, en
door de grote planeet uit hun
baan werden getrokken.
Sommige planetoïden springen,
zoals al terloops gezegd, aardig
uit de band. Hetzij doordat hun
banen niet liggen in het vlak
van de ekliptika (vlak waarin de
planeten, behalve Pluto, om de
zon wentelen), hetzij doordat zij
een sterk excentrische baan beschrijven.
Van het eerste zijn Icarus, Pllas
en Hidalgo goede voorbeelden.
Hun banen maken met de ekliptika hoeken van 23 tot 40°.
Van het tweede zijn Hidalogo,
Adonis, Ceres, Apollo, Amor,
Icarus en Eros goede voorbeelden. Zij beschrijven langgerekte banen om de zon, zodat zl]
er soms dichtbij staan, soms
veraf. Het is begrijpelijk dat dit
dan ook geldt ten opzichte van
de aarde, in een regelmatige
baan om de zon cirkelend.
In 1937 naderde een 1 km grote
planetoïde de aarde tot op minder dan 1 miljoen kilometer.
Icarus naderde in 1969 de aarde
tot op 6 miljoen km, en dit jaar
naderde Eros tot op 23 miljoen
km.
In verband met de planetoïden
en hun banen ten opzichte van
de aarde, weze nog even herinnerd aan wat vroeger gezegd
werd in verband met de meteorenregens.
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