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HUGO SCHILTZ :

ONEERLIJKE
FLUISTERKAMPANJE
IN HET
KATOLIEK ONDERWIJS
Tot slot van de geslaagde dialoogdag te Leuven, over « pluralisme in
het kultuurbeleid » (zie biz. 3) hield Hugo Schiltz, voorzitter van het
VUiaartijbestuur, een belangwekkende toespraak
Hij wenste de inrichters, medewerkers en deelnemers van harte geluk,
vooral hen die — komende vanuit verschillende kultureie organisaties
— de moed hebben opgebracht in een open geest mee te werken aan
deze gedachtenwisseling.
ZIJ gaven daarmee een voorbeeld, aldus de h Schiltz, want er is
opnieuw een zekere moed nodig om zoiets te doen in Vlaanderen. De
openheid van de zestiger jaren verdwijnt stilaan. Een strengere verzuiling tekent zich weer scherper af en dit, helaas, in funktie van de
politieke machtsstrijd. De verantwoordelijken voor deze ontwikkeling
bewijzen aan de Vlaamse ontvoogding een bar slechte dienst
Precies omdat zij daarmee oprecht begaan is richtte de VU deze dialoogdag in over de oriëntatie van ons kultuurbeleid. « Het federalisme,
het Vlaamse zelfbestuur, is voor ons immers geen doel op zichzelf »
aldus de h. Schiltz, « wij willen niet zomaar een Vlaanderen, maar een
schoon Vlaanderen, dat gericht is op de toekomst en vanuit de basis
van zijn zelfstandigheid open staat voor de wereld. Welnu, voor de VU
is de bewuste verdraagzaamheid onder de leden van onze gemeenschap een onmisbaar element om tot zulk een schoon Vlaanderen te
komen ».
De h. Schiltz wees er terloops op hoe deze bekommernis als een rode
draad doorheen de politieke bedrijvigheid van de VU- loopt sinds haar
ontstaan. In 1965 waren er reeds belangrijke kongresbesprekingen aan
gewijd, en werden voorstellen geformuleerd voor een pluralistisch
georiënteerd onderwijsbeleid. De VU-houding in de schoolpaktkommissie was er door geïnspireerd, evenals wetsvoorstellen zoals dit van
senator Van Haegendoren dat een gelijke behandeling van alle erediensten voorziet.
Het huidig kultuurbeleid is in dit opzicht eerder negatief te noemen.
Het organiseert weliswaar een defensief, negatief pluralisme (bescherming tegen diskriminaties) maar bevordert anderzijds de opdeling in
zuilen, die mentaal en financieel steeds meer verstenen tot steunpilaren van de politieke families.
Zo'n beleid voldoet de Volksunie geenszins. De VU wenst een positief
pluralisme en een positieve verdraagzaamheid. Het beleid van de overheid, en zeker het kultuurbeleid, moet de mensen in staat stellen vrij
te denken en vrij te leven volgens hun denken, in een geest van respekt voor de andersdenkenden. De overheid moet dit bevorderen. Het
huidige kultuurbeleid is echter meer gericht op het institutionaliseren
van de verzuiling dan op het bevorderen van samenwerking en dialoog.
Biezonder ergerlijk vond Schiltz het dat sommige ideologisch sterk
gemotiveerde en uitgebouwde groepen de oprechte en eerlijke pluralistische instelling van de Volksunie beginnen verdacht te maken. Hij
zei letterlijk :
• Het moet mij van het hart dat wij bij voorbeeld zeer gegriefd zijn
door de oneerlijl<e fluisterkampagne die in het katoliek onderwijs tegen
het pluralisme van de VU gevoerd wordt. Het is ons niet steeds duidelijk waar deze gevoed wordt en wi/ willen hopen dat zij niet door het
Centraal Sekretariaat van het katoliek onderwijs wordt
geïnspireerd.
Deze kampanje is oneerlijk omdat de VU in onderwijszaken
steeds
open en eerlijk haar politieke verantwoordelijkheid
heeft opgenomen.
Dat zij steeds de meest volstrekte gelijkheid tussen scholen, onderwijzend personeel en inrichtende machten heeft bepleit, niet alleen
teoretisch maar ook konkreet door het indienen van
wetsvoorstellen
en het amenderen van belangrijke onderwijsontwerpen
in het parlement. Dat het verlossende voorstel (ook voor het vrij onderwijs) voor
een gemeenschappelijk school gebouwenfonds, van de VU afkomstig
was.

(lees door bIz. 3)

SPANJE :

6EWELD ROEPT GEWELD OP
De eksekuties in Spanje hebben in gans
West-Europa ongewoon heftige protesten uitgelokt. Het Spaanse regime wordt in de
scherpste bewoordingen veroordeeld. Ook
wij werden, als volksnationalisten en overtuigde demokraten, geschokt door deze eksenuucs. \jncc simpaiie gaai onversneden naar
het dappere Baskische volk dat vertwijfeld
vecht voor zijn bestaan, en het verdrukkende
Spaanse regime dat geen politieke vrijheid
duldt ligt ons niet. Wij hebben zelf ooit
een Alva gekend...
Maar het moet ons terzelfdertijd van het
hart dat wij heel wat jirotesten ronduit schijnheilig vertoon vinden en dat er zelfs van een
zekere dodeneksploitatie kan worden gesproken. Wat te denken namelijk over de krokiodilletranen van politici die hun eigen landgenoten geen echte politieke vrijheid gunnen, die bij de verovering van de macht niet
terugschrokken voor moord en deportatie,
en die hun volksminderheden met alle middelen uit de geschiedenis trachten weg te
gommen ? Wat te denken van die lieden in
eigen land die nu zo hard schreeuwen en
heftig met de rode protestvlag zwaaien tegen de Spaanse « gerechtelijke moorden »,
maar die na de bevrijding even heftig 212
eksekuties in België toejuichten ?
Ons standpunt is duidelijk : wij zijn tegen
de uitvoering van elke doodstraf, en wij hebben ons altijd verzet tegen eksekuties omwille van politieke redenen, of die nu worden
uitgevoerd door een fascistisch, kommunistisch of demokratisch regime. Dit is trouwens de reden waarom VU-senator Oswald
Van Ooteghem ruim een jaar geleden een
wetsvoorstel heeft ingediend tot afschaffing
van de doodstraf in België. Er wordt wel
eens uit het oog verloren dat die hier —
in tegenstelling met talrijke « beschaafde »
landen — nog steeds bestaat. Ze wordt
meestal weliswaar niet uitgevoerd, maar als

het regime zich wil wreken, zoals in 1944,
gebeurt dit wel. Wij zijn benieuwd of al de
parlementsleden, die nu zo hevig protesteren, dit voorstel zullen goedkeuren.
Wij begrijpen anderzijds ook de huiver van
de mensen die er, midden het algemene proten politiemannen toch ook mensen zijn en
dat het vermoorden van politiemannen toch
niet kan toegelaten worden. Inderdaad niet.
Moord om politieke redenen wijzen wij bei.list af. Elk geweld roept immers nieuw geweld op, en het barbaarse princiep « oog
om oog » leidt altijd weer tot verdriet en
tranen in elk kamp. De jongste oorlog met
al zijn hatelijke toestanden ook onder eigen
volk moet ons dit toch geleerd hebben !
Een regime echter dat geen politieke vrijheid toestaat en zijn tegenstrevers tracht te
verpletteren door brute machtsmiddelen en
wapengeweld, vraagt echter om tegengeweld.
Dit is in zo'n regime soms een uiterste, wanhopige vorm van verzet.
Als overtuigde tegenstanders van elk geweld in de politiek moeten wij, Vlamingen,
er het onze toe bijdragen opdat, door internationale druk, Spanje uiteindelijk de vrijheid
zou geven aan de Basken en Katalanen.
En de eigen burgers de mogelijkheid zou verschaffen zich te uiten zonder beroep te moeten doen op geweld. Misschien zien sommige
« revolutionairen » Franco liever het been
stijf houden, dat geeft hen meer mogelijkheden tot agitatie, maar een oprecht demokraat moet van harte wensen dat de Spaanse leiders zo spoedig mogelijk hun koppige
hardvochtigheid laten varen.

Paul Martens
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brengen de hogere erelonen hem
winst op I
Voor een arbeider die 18.000 fr.
per maand verdient is 1/14 van
de
indeksaanpassing
ongeveer
26 fr.
Maar kinderen zouden best niet
ziek worden. De maandelijkse
kinderbijslag voor 3 kinderen is
ongeveer 6.500 fr. Een indeksaanpassing bedraagt dus 130 fr.,
waarvan 1/14 of 9 fr. wegens het
verhoogde remgeld : dat is 3 fr.
per kind of 2 fr. te weinig als de
dokter eenmaal moet komen.
Voor de t.v. hebben we de slndikale leiders, met een uitgestreken gezicht horen verklaren
« dat ze in geen geval kunnen
aanvaarden dat de koopkracht
wordt aangetast .. Dat betekent
in feite dat noch de verrijking
van de enen noch de verarming
van de anderen mag worden aangetast.
Misschien heb ik het helemaal
verkeerd voor en zal iemand mij
mijn dwaling duidelijk maken.

Z}^dr jicost U, Op 1D£.
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REPUBLIEK (1)

Als jonge Vlaamse nationalist
vind ik het initiatief van TAKvoorzitter Piet De Pauw om te
gaan ijveren voor een « onafhankelijke staat Vlaanderen » een
enorme flater.
Wij Vlaamse nationalisten trachten sinds generaties de massa in
Vlaanderen te winnen voor ons
ideaal van tweeledig federalisme.
Vele Vlamingen blijven echter
allergisch voor een federaal België o.m. omdat de unitaristen
ons federalisme steeds maar gelijk stellen met separatisme en
dat wijst de massa in Vlaanderen
af.
Indien het TAK toch met een
aktie voor separatisme zou starten, zal het de unitaire krachten
versterken en de federalisten hinderen, omdat vele Vlamingen opnieuw het federaal streven — ten
onrechte — met separatisme
zouden gaan gelijk stellen.
Erger nog is dat de vernietiging
van België tegen de Vlaamse
belangen zelf indruist. Willen de
mensen van TAK een mini-republiek Vlaanderen (5 miljoen inwoners) met ais buur een vergroot Frankrijk, Wallonië en Brussel inbegrepen (50 miljoen inwoners) ? Zelfs een Groot-Nederland (waar de massa noch in
Vlaanderen, noch in Nederland
van weten wil) zou ook een zwak
broertje zijn tegenover de Franse
reus.
iVlr. De Pauw stelt dat hij Brussel niet wil loslaten, maar op
lange termijn wil vernederlandsen.
Sorry, maar daarvoor geef ik hem
1 kans op 1000. Dat betekent dat
streven naar separatisme willens
nillens het opgeven van Brussel
als tweetalige hoofdstad en van
200.000 Brusselse Vlamingen inhoudt
Is dat de Vlaamse belangen dienen ?
K.V., Vilvoorde

REPUBLIEK (2)

Piet De Pauw stichtte een . Republikeinse garde • en het TAK
zal met een eigen politiek en
sociaal programma naar buiten
treden. De maximalist De Pauw
zet zich hiermee schrap tegen de
komende gesprekken van gemeenschap tot gemeenschap. Die
gesprekken kunnen leiden tot
een drieledige gewestvorming en
tot diverse toegevingen langs
Vlaamse zijde.
Men hoort de opmerking al :
" separatisme is toch kansloos ».
Misschien wel, maar hoe langer
men blijft treuzelen met de gewestvorming, met de toepassing
van de taalwetten te Brussel en
elders, hoe meer mensen de zijde van De Pauw zullen kiezen,
wat immers hun volste recht is.
Vlaanderen zou het niet nemen
dat de VU bij eventuele onderhandelingen tot toegevingen bereid is. De Volkaiinte, ais nationaUatlseiM pcrt^, m o « ée
^
dooftreWcen en everytueet artflBelgisch worden.
E H , Humbeek.

HEIBEL TE HALLE

Een paar weken terug werd m
Halle de 100e verjaardag herdacht
van Toussaint Van Boelare. Zo las
ik in « Gazet van Antwerpen ».
Rond die herdenking is heel wat
heibel ontstaan en schepen Frans
Adang (VU) heeft in scherpe bewoordingen afstand genomen van
deze herdenking. Als het waar
IS dat Van Boelare tal van zijn
kollega's in de klauwen van het
repressie-monster met zeven kop-
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A. D , Dendermonde.

pen, (en het is nog niet dood)
heeft gegooid, wel dan ga ik volledig akkoord met schepen Adang.
Moest ik zetelen in het stadsbestuur, ik zou waarachtig protesteren en met klem.
Wat het beschermkomitee betreft,
kan ik niet oordelen in hoever
dat regiment vlaamsgezind is.
Maar toen ik de namen aantrof
van Rika De Backer en Ghabert,
viel ik bijna omver van verbazing. Onze minister van Kuituur
IS zowat de slechtste die we tot
nu toe hebben gehad !
P.D.R., Lier.

DAVIDSFONDS

Vorig jaar werd in « Wij » aangeklaagd dat het Davidsfonds in
zijn programma-aanbiedingen aan
de
afdelingsbesturen
sprekers
met
VU-stempel
sistematisch
weerde. Het heeft uw redaktie
een paar boze brieven van DFbestuurders opgeleverd.
Zopas hebben de afdelingsbesturen van Oost-Vlaanderen de aanbiedingen voor het seizoen 19751976 in de bus gekregen. Er
blijkt niets veranderd te zijn. Bij
de aanbevolen sprekers vinden
we één kabinetsmedewerker van
een CVP-minister, één GVP-schepen en een CVP-gemeenteraadslid. Voor het Davidsfonds bestaat
er blijkbaar maar één partij.
De VU-leden en mandatarissen
die in dit eeuwfeest van het Davidsfonds worden opgeroepen tot
een milde steungift aan de vereniging, weten meteen waarvoor
hun geld wordt gebruikt !
P.T., Zottegem

VERGETELHEID

In « Wij » van 11-9-75 las ik
met genoegen dat u het werk van
Frans Baert inzake de klachten
tegen Nols, bij de Raad van State,
in tte verf zet ; het was beslist
geen semakkeli^e karwei !
Het verwondert mij wél dat u
« vergeet » te vermelden dat die
honderd Schaarbeekse klachten
werden ingezameld, met telkens
het erbij behorend bewijs van
woonst, door onze Schaarbeekse
TAK-kern. Ook voor dié mensen
had U wel een vermelding mogen
over hebben.
Inmiddels is TAK ook te Etterbeek gestart met Inzamelen van
klachten tegen het dito incivieke
gemeentebestuur ; want — ondanks een formele belofte van
de regering Tindemans — te Etterbeek, blijft de onwettige toestand dezelfde als voorneen .
zijn er geen parlementsleden te
vinden die daar eens serieus
werk van maken ?
Piet De Pauw.

BOVEN DE 3 JAAR
Zoals Mr V., Borgerhout, zullen
er duizende grote gezinnen zijn,
die na jaren en jaren geijverd te
hebben voor die SPT bedrogen
uitvallen. Zullen er gezinnen zijn
met 1 kind, die zelfs buitenhuis
gaan werken, die nu met de kastanjes zullen doorlopen ?
Op de 4 punten die de h. Frans
Van Mecheien, als voorzitter aanhaalde, zijn wij het er met twee
eens
Het is onaanvaardbaar dat moeders, die buitenhuis werken, een
toelage zouden ontvangen voor
wat zij niet of gedeeltelijk doen,
die door de werkgever en ziekenkas voor zwangerschap 14 weken
uitbetaald worden zonder loonverlies.
Het moet zó, schrijft Frans Van
Mecheien.
Wij zeggen : het mag niet, we
moeten terug naar de moeder
aan de haard, en In de eerste
plaats voor de grote gezinnen,
waar de nood het hoogst is.
Zou men niet in overweging nemen of gezinnen met 1 kind en
een groot inkomen, geen kinderbijslag meer mogen genieten ?
Dat is afbreuk van SPT, maar een
politiek haalbare toelage. Het
door senator Van de Zande ingediend voorstel werd verworpen.
Maar voor de Navo-verplichtingen,
35 miljard ! Heeft de regering
geen verplichting tegenover de
moeder-opvoedster thuis I
A.D.R.,

Merelbeke.

Q ^ ^ ^ GOEDE DIENSTEN

Sedert 50 jaar vind ik dit zinnetje
in de « dienende » Vlaamse dagbladen, telkens er een daad werd
gesteld die in de Belgische krabbelmand hard aankwam.
Voorlopig kunnen wij ook niet
uitmaken of het Piet De Pauw is
of Nelly Maes, die Vlaanderen
best dient maar naar mijn mening is t e n d e r e n nog a l t i ^ beter gedie»xl met een muilpeer « a
ia Van Oéeren • dan met een
tripje naaf het paleis van Laken
of 100 parlementaire vragen.
Op 26 oktober worden in Schaarbeek de neuzen geteld I
D.L., Erembodegem.

THERESE

Het artikel over « Therese »
heeft mij met veel vragen laten
zitten (« Wij » van 18 sep.).
Waarom « Therese » aan haar lot
overlaten ? Een klooster
bij
Brugge moet gemakkelijk terug te
vinden zijn. Er zijn in Vlaande-

ren honderden mensen (Ik ken
er tientallen in Aalst I) die zich
het lot van gehandikapten aantrekken. Wel zijn het ook allen
kristenen. Het treft trouwens in
het artikel dat, telkens Therese
geholpen werd, hoe onvolmaakt
ook, het door katolieken is. En
dit vanaf het oorlogsjaar 1942 tot
vandaag. De naam van het eerste
gesticht had ik graag geweten
om eens na te gaan hoe de situatie er vandaag is. En de beschutte werkplaats te Ukkel ; kan ze
niet door druk op de juiste personen heropend worden ? Therese haar franssprekende ouders,
haar zus en schoonbroer, haar
tweelingzus, neven en nichtjes :
zijn dat dan allemaal mensen die
niets voor haar meer over hebben ? Het lot van gelijk welke
mens kan verbeterd worden als
enkele medemensen zich daar
voor inzetten. Hulp en dienstbetoon bestonden zelfs reeds in de
Middeleeuwen, wie een beetje
geschiedenis kent, weet dat. Aan
ons om te bewijzen dat we er
sindsdien, dank zij alle moderne
hulpmiddelen, op vooruit gegaan
zijn
A.D., Aalst.

INDEKS EN WELVAART

Reeds meermaals is gezegd en
geschreven dat ons stelsel van
indeksaanpassingen de rijken rijker maakt maar de armen niet
minder arm.
Uit de pers hebben we vernomen,
dat op 1 juli de doktershonorarla
en de terugbetalingen met 5,65
t h . verhoogd worden en dat de
weerslag van de verhoging der
erelonen op de indeks ongeveer
0,20 punt zal bedragen.
Als we stellen dat er aanpassing
der lonen komt, wanneer de indeks 2,8 punten stijgt, dan zullen
de verhoogde erelonen daar voor
1/14 in meespelen.
Met deze gegevens kunnen we
een en ander berekenen : Het
honorarium voor een raadpleging
gaat van 170 fr. naar 180 fr., de
terugbetaling van 148 fr. naar
148 fr., het niet terugbetaald bedrag of remgeld van 30 fr. naar
32 fr. of -I- 2 fr. Voor een doktersbezoek worden de cijfers :
van 250 fr. naar 263 fr., van 188 fr.
naar 197 fr., en het remgeld van
61 fr. naar 66 fr. of -f 5 fr. Het
verhoogde remgeld moet dan
worden opgevangen in de indeksaanpassing.
Iemand die 60.000 fr. per maand
verdient krijgt bij een indeksaanpassing van 2 t.h. 1200 fr. bij,
waarvan 1/14 of 85 fr. wegens
het verhoogde remgeld. Als daarvan toch 30 % naar de fiskus
gaat, blijft er nog 56 fr. over.
Dat is juist genoeg om het verhoogde remgeld van maandelijks
8 raadplegingen en 8 doktersbezoeken op te vangen. Indien die
« iemand » minder doktert, dan

WANNEER VOLWAARDIGE
VLAAMSE
DIERENBESCHERMING ?
Onder de titel « Wanneer volwaardige V l a a m s e vereniging
voor
dierenbescherming
? »,
klaagt de heer P.V., uit Heverlee,
over « de franskiljonse dierenbeschermingkomitees ».
Ik weet niet tot welke maatschappij hij zich wendde.
Het is ten andere mijn bedoeling
niet van de dierenbescherming
een taalkwestie te maken.
Er bestaan reeds, zegt de heer
P.V. 35 verschillende verenigingen die voor de dieren ijveren
Is het wel nuttig dit aantal te
verdubbelen ?
Onze maatschappij is volledig
tweetalig en alhoewel gevestigd
in Brussel, tracht zij in de mate
van het mogelijke, en zonder diskriminatie, iedereen te helpen
die om haar hulp of haar raad
vraagt.
In het speciaal geval aangehaald
door mijnheer P.V., hadden wij
hem nochtans niet kunnen helpen daar een dierenasiel, zoals
het onze, normaal bomvol zit met
achtergelaten dieren, wat geen
plaats overlaat aan betalende
kostgangers.
Ik wens dat de Vlaamse dierenliefhebbers zouden weten dat wij
in het Vlaamse land bijna 100
afgevaardigden inspekteurs tellen, die de talrijke lokale problemen trachten op te lossen en
dat wij, zonder voorrang te geven aan een of andere taal, antwoorden aan al de gestelde vragen.
P. Boogaerts,
Direkteur Veeweyde
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BASKISCH HOOFDAKSENT WE8GEKAN0EFLEERD
Zo gaat dat gewoonlijk met een
kleiner volk. Zijn eigenheid wordt
weggemoffeld, soms door onwetendheid van de buitenwereld,
meer nog door gegeneerdzijn voor
de zelfstandigheidsstrijd van een
volksminderheid. De Basken ondervinden dit deze dagen wel het
best.
Het was dan ook pakkend dat
doorheen veelal eenzijdige beelden van betogingen en reakties
op de exekuties in Spanje daar
plots dat vraaggesprek kwam met
een Bask die de laatste ogenblikken van de jongste van de twee
neergeschoten Baskische verzetsstrijders vertelde. Het werd een
nationalistische getuigenis die elke Vlaams-nationalist naar het
hart moet gegaan zijn. Hoe beheerst en sober het verhaal ook
gegeven werd, plots snikte de
Bask het uit als hij zegde : « toen
riep Txiki in onze moedertaal, het
Baskisch : - Ik sterf voor mijn
vaderland en begon het Baskisch
nationaal lied te zingen ».
Wij weten ondertussen van andere getuigenissen hoe de tussen
twee bomen gekruisigde jonge
Bask slechts gekwetst was na hel
eerste salvo en het « Euzko gudariak gera » (Wij zijn strijders voor
Baskenland) hortend verder zong
tot hij met een genadeschot werd
afgemaakt. De laatste brief van
deze Bask (integraal gepubliceerd
in •< La Libre Belgique ») toont
ook aan hoe het « Euzkadi askatuta » (Vrij Baskenland) het leven en sterven van deze jongeman heeft bezield. Wie dat liever
niet beklemtoont, deed zelfs aan
tekstvervalsing rond deze brief.
In de samenvatting verschenen
in « Le Peuple » viel zelfs het
woord Baskische volk weg. Het
werd bijkbaar een oproep van deze Bask aan « het Spaanse volk ».
Even betekenisvolle kommentaar
geeft het blad « Le Monde » bij
de nogal stilzwijgende houding
van Moskou en de « Pravda »
rond het gebeuren. Het Franse
blad schrijft : « Noch gauchisten
noch separatisten wekken in Moskou entoesiasme. De « Pravda »
spreekt dan ook van « Spaanse
patriotten ». Zij hebben lang genoeg ie strijden met de separatis.
ten of het nu in de Oekraïne is
of in de Baltische landen. De Sovjets hebben enig bewijs van
zachtheid geleverd in deze strijd
en houden er duidelijk niet van

om hun steun te bezorgen aan
Baskische militanten. Waarom,
zelfs indirekt, erkennen dat een
separatistische strijd gewettigd
zou kunnen zijn ? ».
Hoe diep dit vrijheidsnationalisme is doorgedrongen in de breedste lagen van het Baskische volk
bewijzen wel de gebeurtenissen
rond de terechtstellingen. In Spanje blijft het publieke volksreageren uit op de terechtstelling van
de jonge Imksen. Hun beweging
lijkt wel sterk geïsoleerd. In Baskenland is het nationalisme de
drijfveer van het volksreageren.
Alleen al maar in het bisdom San
Sebastian (een goed half miljoen
inwoners) hebben in een indrukwekkende verklaring 250 parochiepastoors het zondagsermoen vervangen door deze tekst : Wij bevinden ons in ons diocees allen in
een zeer ernstige situatie : een
grote staking en kontestatiedaden
tegen de doodstraf opgelegd tegen twee jongeren. Geplaatst tegenover die toestand waarbij nog
komt de nieuwe wet op het terrorisme, die onze vrijheid nog
meer beperkt om al deze gebeurtenissen te mediteren tegenover
het evangeliewoord van God
heeft een belangrijke groep priesters van ons diocees besloten
het zondagsermoen op te schorten om aldus aan te sluiten bij
de meerderheid van ons volk. Houden wij een minuut stilte In krlstelijke bezinning ».
De moed en draagwijdte van deze
solidariteitshouding kan ook maar
afgemeten als men weet dat de
jongste jaren 84 Baskische priesters veroordeeld werden tot een
gezamenlijke geldboete van meer
dan 10 miljoen pesetas wegens
inhoud van hun sermoen.

De pastoor van Zaraus, het dorp
van Txiki, waar indertijd Fabiola
en Baudouin gingen villegiaturen,
werd zopas veroordeeld tot een
boete van 60.000 pesetas omdat
hij de parochiezaal ter beschikking wilde stellen van de advokaat die het proces pleitte.
Met zulk een volk moeten wij dan
ook niet verwonderd zijn dat honderdduizenden staken bij de dood
van hun Baskische volksgenoten.
Dat winkeliers in massa sloten
ondanks het feit dat dit reeds tot
50.000 pesetas kostte tot hiertoe.
Wat nu met de nieuwe wet ?
De manifestaties in Zarauz (dorp
van Txiki Paredes), Azfeitia (dorp
van Otaegui) brachten telkens
meer dan duizend betogers op de
been na de exekutie. In Algorta
bij Bilbao werden 6 Basken zwaar
gekwetst toen de Guardia Civil
vorige zondag tussen de 2.500
vreedzaam betogende massa begon te schieten. Wij kennen persoonlijk al deze dorpen. Het aantal van de betogers in deze gemeenten die niet zoveel duizenden inwoners hebben schets beter dan alle verklaringen de
breedte van het nationale gevoel
en solidariteit bij het Baskische
volk. Wij kennen de oppervlakkigheid waarmee sommige klisjeeplakkers van bij ons over dit volk
oordelen. Zij doen mij denken
aan die andere klisjeeplakkers die
na de oorlog het hele Vlaamsnationalisme onder naziverf wilden bedelven. Laten wij ons ais
volk bezinnen over de oproep die
de stervende Bask Txiki ParedesManot deed, mede tot ons, door
zjn slotzin « Leve de solidariteit
van de verdrukte volkeren. Leve

vrij Baskenland ». Wij hadden het
ooit als tema op een IJzerbedevaart uit mijn jeugd « Wij zijn
een volk ».
De Basken zijn het veel meer
dan wij. Wij kunnen ons enkel
spiegelen aan hun vrijheidswil en
ons afvragen met weemoed hoeveel verder wij zouden staan als
bij de afslachting van onze Borms
honderdduizenden
arbeiders
in
Vlaanderen hadden gestaakt en
honderden priesters hadden gereageerd als de Baskische geestelijkheid. Want Willem Elsschots
gedicht moet inderdaad meer een
aanklacht zijn tegen'ons zelf dan
tegen de Belgische verdrukker.
WALTER LUYTEN

VUJO-MOTIE ivm SPANJE
De VU-jongeren nemen met verontwaardiging kennis van de vijf
terechtstellingen in Spanje. Zij
menen dat een regime dat op
een dergelijke wijze de beginselen van een humane rechtsorde
met de voeten treedt, de deur
Dpenzet voor geweld en anarchie.
Zij menen bovendien dat elk volk
de plicht heeft met alle middelen
aan het mensonwaardig Francoregime een einde te stellen.
Zij eisen daarom van de Belgische regering dat de diplomatieke betrekkingen met Spanje
iOuden verbroken worden.

(vervolg van biz. 1)

ONEERLIJKE
FLUISTERKAMPANJE
Ik doe hier dan ook publiek een direkte oproep tot de verantwoordelijke instanties van tiet katoliek onderwijs, opdat zij een einde zouden
maken aan deze kampanje, die noch principieel, noch pedagogisch,
noch politiek verantwoord is •>.
Van de andere kant sprak de h. Schiltz zijn groeiende verbazing uit
over sommige krampachtige houdingen in de vrijzinnige middens, die
het federalisme blijven wantrouwen uit vrees voor minorisatie, en aldus
een normale vrijzinnige inbreng in de Vlaamse beweging afremmen.
Het opeisen van middelen buiten verhouding is in een stelsel van
positief pluralisme niet nodig en ook niet wenselijk, zo zei Schiltz
nog. De Vlaamse emancipatie heeft de inbreng van verschillende filosofische en levensbeschouwelijke strekkingen nodig.
Als voorzitter van het VU-partijbestuur bevestigde hij nogmaals, en
met nadruk, dat de VU zich steeds hardnekkig, zowel principieel als
praktisch, zal verzetten tegen iedere poging om in Vlaanderen levensbeschouwelijke minderheden in de hoek te duwen.
Hij sprak ten slotte de hoop uit dat deze geslaagde dialoogdag een
voorbeeld zou zijn dat navolging vindt in Vlaanderen opdat de dialoog
over alle « grenzen » heen weer ruimer zou worden hervat .

KWAKKELS

IMt.

PVV-voorzitter Grootjans gaf deze week de indruk dat er achter de
schermen onderhandeld werd van gemeenschap tot gemeenschap, evenwel zonder de socialisten. In een persmededeling heeft het VU-partijbestuur dinsdagavond formeel ontkend dat woordvoerders van de partij
zouden hebben deelgenomen aan om het even welke onderhandeling
terzake.
Het spelletje van sommige politieke tegenstanders wordt al te doorzichtig : ze willen de VU mordikus als « regeringsgeil » en een beetje
onbetrouwbaar tegenover eigen publiek afschilderen. Jos Van Eynde
(BSP] helpt daarbij wat graag, al was het maar om inmiddels de aandacht af te leiden van de regeringsgeile aktiviteiten van Simonet en
Leburton...

GESLAAGDE DIALOOGDAG OVER HET KULTUURBELEID
(m.v.l.) Zondag werd in het Huis
der Vlaamse Leergangen te Leuven de tweede dialoogdag van de
Volksunie gehouden. Na de geslaagde eerste dialoogdag
te
Oudenaarde keken de organisatoren even op tegen de mindere
interesse voor de gestelde problemen : « Moet ons volk verzuilen ? - Kultuurbeleid met of
tegen elkaar ? ».
Opkomst en interesse waren echter van die aard om deze dag van
bezinning tot een groot sukses
te laten uitgroeien. Hij werd besloten met een fel opgemerkte
rede van partijbestuurvoorzitter
Hugo Schiltz. Ergens op deze bladzijden komen wij er uitgebreid op
terug.
Voorzitter van deze bijeenkomst
Paul Rock, direkteur-generaal bij
het ministerie van Nederlandse
Kuituur ,verklaarde duidelijk dat
deze dialoogdag geen dag van moties of resoluties zou zijn, maar
« een dag van studie, belangrijk
voor allen die in het kultuurbeleid verantwoordelijkheid dragen».
De senatoren Van Haegendoren,
ondervoorzitter van de Nederlandse Kultuurraad en Guido Van In
openden de gesprekken. Van Haegendoren behandelde het Kultuurbeleid en stelde dat het kultureel
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werk een invloed zal uitoefenen
op de vormgeving van de Vlaamse
gemeenschap en op de wijze
waarop zij een demokratische
maatschappijstruktuur tot stand
brengt. Na een •• overzicht van
het veldwerk » stelde de senator
een aantal vragen. Kan kultureel
werk beperkt blijven tot de kulturele organisaties ? Welke leeftijds- en bevolkingsgroepen worden minder bereikt ? Wat is de
belangrijkheid van de massamedia als kultuurverspreider ? Uit
zijn hoofdstuk over het overheidsbeleid onthouden wij vooral dat
• producenten » en « konsumenten » recht op inspraak hebben
maar dat over de draagwijdte van
de inspraak de meningen sterk
verdeeld zijn. Voorwaarden tot
goede inspraak werden gesteld.
Betoelaging van verenigingen en
initiatieven is een diskutabel onderwerp. Over het vertikaal en
horizontaal pluralisme zei Van
Haegendoren het volgende : vertikaal pluralisme is de goede verstandhouding onder de geestelijke families, horizontaal pluralisme is de samenwerking van de
burgers in pluralistische organisaties en initiatieven. De spreker
wenste dat in ieder geval tot samenwerking zou gekomen worden.

Senator Van In, die blijk gaf van
een grondige kennis van het kultuurpakt, verduidelijkte zijn bondige nota met gloed en geestigheid. Na wat voorgeschiedenis
had de senator het over de inhoud van de kultuurpaktwet en
dekreet.
Met persknipsels en uitspraken
over het kultuurpakt verduidelijkte de senator zijn betoog.
Om de dokumentatie van de aanwezigen nog meer te vervolledigen werd een nieuwe brochure,
door Ned. Kuituur utgegeven, verspreid. « Handleiding voor de
gemeentelijke raden voor kuituur
en kulturele vrijetijdsbesteding ».
Het is een duidelijk overzicht van
de dekreten en de KB's ivm het
kultureel beleid. Een werkje dat
heelwat van onze mensen in de
gemeenten zeer goed zullen kunnen gebruiken, zeker in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezing '76.

DE WERKGROEPEN
Volgende onderwerpen kwamen
ter sprake in werkgroepen : infrastruktuur, gemeentelijk kultuurbeleid, kunst en internationale as-

pekten van het kultuurbeleid. Zeggen wij vooraf dat het wenselijk
zou zijn dat in alle werkgroepen
een voorstelling van de personen
— wat in sommige trouwens geschiedde — zou gebeuren, temeer
daar op deze dialoogdagen heelwat niet-VU-mensen aanwezig zijn.
De
werkgroep
infrastruktuur
vroeg zich af of het pluralisme
wel eerlijk aan bod komt in de
bestaande kulturele centra, of de
politiek van de kulturele centra
niet opnieuw moet bedacht worden in het kader van de op til
zijnde samenvoeging van gemeenten, nu buurt- en wijkwerking tallenkanten vaste begrippen worden.
In de werkgroep sociaal-kultureel
werk, waar men aanvankelijk niet
goed opschoot, kwam het uiteindelijk tot een waardevol gesprek.
Druk werd daar de betoelaging
aan de verenigingen besproken,
daar ook kwam de ietwat vrome
wens naar voor om aan een grondige ontzuiling te doen en ernstig te proberen de niet aangeslotenen te bereiken. Achteraf
werd terecht opgemerkt dat de
sociaal-kulturele
beïnvloeding
langs de massa-media niet besproken werd. In de gespreksgroep kunst kwam men tot het

besluit dat deze sektor misschien
nog wel de meest verwaarloosde
is. Wat de internationale aspekten
betreft werd gesteld de bestaande kulturele akkoorden tussen
België en Nederland te herzien
daar zich een stagnatie voordoet.
In de namiddag werden de verslagen van deze besprekingen in
plenaire zitting naar voor gebracht. Daarop volgde een paneelgesprek waaraan ook door nietVU-mensen werd deelgenomen.
Waarna Hugo Schiltz het woord
nam.
Al bij al werd deze tweede dialoogdag van de VU een open en
vrijmoedig gesprek over een materie die meer en meer tot het
domein van de specialisten gaat
behoren en daarom vaak aan de
neus van de « doorsnee-verbruiker » voorbijgaat. Hopelijk zullen
gesprekken, besluiten en voornemens het kultuurbeleid zonder
diskriminaties naar de basis terugbrengen.
Veiligheidshalve zullen wij • de
basis » maar « iedereen » noemen, « janenalleman » die behoefte heeft aan een beter en schoner leven I
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PROCES
OVER
QEWELDPLEGING
OP TWEE
BRUSSELSE MEISJES TE MARSEILLE
Zoals velen zich nog zullen herinneren uit twee voorgaande
artikels, werden er te Marseille twee Brusselse meisjes
verkracht door drie Marseiilanen. Wij herhalen even zeer
kort de feiten.
Drie mannen, een kelner, een metser en een chauffeur drongen in de nacht van 20 op 21 augustus 1974 de kampeertent
binnen van twee Brusselse meisjes, die verplicht waren daar
te overnachten. De zee was nl. te woelig om over te steken
met een bootje naar hun familie op een naburig eilandje.
De tent stond vlak in de nabijheid van een vissersdorp.
Even na middernacht drongen drie mannen binnen. Een hevig
gevecht vond plaats. Een van de aanranders werd zelfs met
een kampeerhamer gewond, terwijl een van de meisjes voor
30 % doof geslagen werd en de andere kwetsuren opliep
in het gelaat.
Doodsbenauwd en in shocktoestand dachten de beide meisjes eerst en vooral aan het reddep van hun leven. Zij hielden
op met vechten
Wat zin had het tegen drie sterke mannen ? Dit feit nu wordt
tegen hen uitgespeeld, want de aanranders verklaarden aan
de onderzoeksrechter dat de meisjes er tenslotte mee instemden. Het proces nu wordt gevoerd wegens slagen en
verwondingen, maar niet wegens verkrachting. Het woord
van de mannelijke aanranders weegt dus zwaarder dan het
woord van de vrouwelijke slachtoffers. Voor het gerecht
levert alleen een dode vrouw het afdoend bewijs dat ze zich
met overtuiging heeft verzet, levend wordt ze verdacht van
instemming.
Vrouwen worden automatisch als verleidsters beschouwd
en voor de man worden altijd verontschuldigingen gezocht
en gevonden.
Van bij het begin van de debatten eisten de drie verdedigers
van de Brusselse meisjes, mr Krywin en mr. Marie-Thérèse
Cuvelier van de Balie van Brussel, mr. Danielle Baronet van
de Balie van Parijs, dat de rechtbank zich onbevoegd zou
verklaren en dat de zaak naar een assisenhof zou verwezen
worden Zij verklaarden dat het proces niet het verwachte
resultaat kan hebben indien het misdrijf van de verkrachting
Uit het dossier gelicht wordt. Al de eisen van de burgerlijke
partij werden door de voorzitter van de Rechtbank verworpen De zaak wordt m beraad gehouden, het vonnis zal uitgesproken worden op 15 oktober a.s.

PIRSSPI€0€L
in de beroering die door Europa ging na de exekuties in Spanje heeft
men de aksenten van eenzijdigheid bij een aantal protesteerders wel
stevig kunnen aanvoelen. Waar voor elk waarnemer het duidelijk is dat
er een groot verschil is tussen het gebeuren in Baskenland en de rest
van Spanje ging dit in de vloedgolf van persreakties wel sterk naar
de achtergrond. Als volksnationalisten past het dat wij de stemmen,
vooral Vlaamse, die dit onderscheid wel wisten te maken even in
vedette zetten. (W.L.).
HET VOLK

DE STANDAARD

In een doordringend artikel gaf
Emiel Van Gauwelaert zijn mening
over de stuiptrekkingen van het
Francoregime, met de verwijzing
naar het massale nationale bewustzijnsproces in Baskenland,
dat nu zijn wil naar een eigen
Baskische staat steeds sterker
en eendrachtiger manifesteert.

Wij zijn inderdaad als Vlamingen
zeer goed geplaatst om een drama als dit van het Baskische
volk binnen de Spaanse poli+'eke
kontekst best te begrijpen. Zoals
in Spanje een vooraanstaande
van het Franco-regime zegde als
reaktie op de Baskische zelfstandigheidswil : « liever een rood
Spanje dan een verdeeld Spanje »
hadden wij hier ook rond een
tragiek als die van de Vlaamsgezinde Vindevogel op de taalgrens
te Ronse het monsterverbond
van konservatieve franskiljons en
kommunistische
gelegenheidspatriotten. Het
volksnationalisme
moet inderdaad zijn strijd meestal eenzaam strijden tussen hamer en aambeeld
- Zondag 28 september wordt te
Ronse Leo Vindevogel
herdacht,
de katolieke
volksvertegenwoordiger die na een onbewezen aanklacht veroordeeld en op 25 september 1945, dus dertig jaar geleden, op 57 jarige leeftijd gefusilleerd werd. Hij was het enige
parlementslid
dat voor het executiepeloton
is gekomen.
Zijn
proces en tragisch lot gelden als
een der meest frappante voorbeefden van de wijze waarop de
repressie
van de
koflaboratie
vaak is ontspoord in een wraakaktie tegen vroegere politieke tegenstanders en in een toegeving
aan de « terreur van de straat ».

« Dit gezegd zijnde, een laatste
woord over Franco en zijn regime.
De kriminele fout die de Spaanse
dil(tator
vorige zaterdag
heeft
begaan, zal niet enkel zijn eigen
val bespoedigen. Franco is de
weg op van Salazar en van alle
seniele autokraten. Hij denkt niet
aan zijn opvolgers. Na hem de
zondvloed... Het Baskische bloed
dat hij heeft vergoten brengt de
eenheid van Spanje definitief
in
het gedrang. Het akelig vakuum
dat hij zal nalaten opent een sombere toekomst voor het Spaanse
volk. Het is zeker niet de onnozele Prins Juan Carlos die de situatie zal redden. Een chaos als
in Portugal of zelfs 'n nieuwe burgeroorlog zijn niet ondenkbaar in
Spanje, wanneer Franco het hoofd
neerlegt. Er is veertig jaar teveel
wrok opgekropt, teveel leed veroorzaakt, teveel bloed vergoten
en teveel armoede moedwillig in
stand gehouden, om een ontploffing te voorkomen. God beware
het Spaanse volk ' ».

De voorzitter van de Rechtbank deelde tevens mede dat het
gerecht talrijke telegrammen heeft ontvangen uit België,
waarin krachtdadig geprotesteerd werd tegen het feit dat
de tesis van verkrachting niet weerhouden werd. Het Franse
gerecht werd in diezelfde telegrammen flink aan de kaak
gesteld.
Hoe dan ook, de mentaliteit ter zake dient duchtig gewijzigd.
De dag vóór het proces hebben leden van de PAG (pluralistische aktiegroep voor gelijke rechten) van het Vrouwencentrum en het Vrouwen-Overlegkomitee geprotesteerd te
Antwerpen, Mechelen, Brussel en Gent. Spandoeken klaagden de feiten aan, pamfletten werden uitgedeeld. Over het
waarom en waarvoor werd met de voorbijgangers duchtig
gediskussieerd. De kranten reageerden zeer positief. Voor
de twee slachtoffers zal het alleszins een hart onder de riem
betekenen.
Niet iedere verkrachte vrouw heeft de moed de feiten voor
het gerecht te brengen. De vrees voor « de schande »
beschermt nog steeds de verkrachter.
Over de uitspraak op 15 oktober a.s. maken wij ons niet al
te veel illusies. Dit zal de feministen niet beletten hun akties
voort te zetten voor een wereld waarin vrouwen vrij kunnen
leven, wandelen, liften, kamperen, alleen wonen, zonder
slachtoffer te zijn van een mannelijke agressiviteit.

Tot zijn felste tegenstanders behoorden katoliek-konservatieve
en
tevens franskifjonse
kringen uit
de streek. De strijd tussen deze
krachten
en
de
opkomende
Vlaamse
kristen-demokratie,
in
een fel betwist gebied op de taalgrens, vormde de
achtergrond
van het drama waarvan bij het
slachtoffer
is geworden.
Men
moet er, op het einde van de
tweede wereldoorlog, oog de agitatie van het
(kommunistische)
verzet aan toevoegen ».

DE NIEUWE GIDS
In tegenstelling met vele buitenlandse en Waalse kranten, was
ook hier vooraf de vinger gelegd
op het Baskische brede reageren.
« Intussen ook blijft de vicieuse
cirkei van terreur en repressie
voortduren. Vooraf de Baskische
nationalisten
zullen niet aflaten
voordat zij een grotere mate van
autonomie hebben verkregen. De
Basken ondervinden grote steun
voor hun zaak van de katolieke
kerk, eens een grote steunpilaar
van het regime. Tientallen priesters zijn beboet of gevangen gezet wegens pleidooien voor de
Basken.
Maar als Franco de garrote toch
zijn werk laat doen, kan hij rekenen op verhevigde terreur van de
Basken. En waarschijnlijk
ook
nog krachtiger protesten uit het
buitenland. In Nederland bijvoorbeeld gaan steeds meer stemmen op om Spanje te boycotten
als vakantieland.
Het is niet te voorspellen of de
huidige repressiegolf
de laatste
stuiptrekking is van een regime,
dat zijn einde voelt
naderen.
Maar zo lang Franco aan de
macht blijft lijkt een versoepeling van het bewind niet in zicht.
Zoals
een
anti-F ranco-gezinde
Spanjaard zei : « Telkens als wij
op weg schijnen te zijn naar erkenning van de rechten van anderen, haalt het regime zijn gummiknuppel
en zijn geweer
te
voorschijn, en zet het zijn gevangenissen open '.

C.0.0.
STAD
AALST
De Commissie van Openbare
Onderstand van de Stad Aalst
heeft

in

haar

onderhoudsin-

stellingen volgende betrekkingen opengesteld :

Hilda Uytterhoeven

1.

Twee

betrekkingen

van

werkvrouw,

2. Aanleg van een werfreserve

VUJO'S WEDSTRIJD
' H E T GEËNGAGEERDE
LIED"
In het kader van haar groots kleinkunstfestival in het teken
van het Europa der Volkeren in het Gentse Sportpaleis op
zondag 29 februari 1976, waar de stem der verdrukte en marginale volkeren weerklinken zal qn waar zal getracht worden
ook wat aan het oog te bieden, organiseert VUJO een liedjeswedstrijd, waaraan ieder beneden de 35 jaar kan deelnemen.
Een eigen tekst, die volksnationaal en/of politiek geëngageerd dient te zijn, is noodzakelijk. Er dient tevens voor
eigen muzikale begeleiding gezorgd.
Voor 20 december moet je VUJO-Nationaal (Voldersstraat 71,
1000 Brussel) schriftelijk op de hoogte stellen van je deelname, voor 30 januari moet de tekst binnengestuurd. Begin
februari heeft een preselektie plaats, waarvoor je persoonlijk
wordt uitgenodigd. De finalisten treden tijdens het massafeest te Gent op. Een bevoegde jury zal de liedjes naar
waarde schatten op tekstueel en muzikaal gebied. Van het
winnend liedje wordt een plaatCsingle) geperst. Daarnaast
nog een boel waardevolle prijzen voor de finalisten.
VUJO rekent op een ruime deelname van haar leden en niet
leden.
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van

half-geschoolde

werklie-

den.

De

kandidaturen

ter

post

moeten

aangetekende

bij

brief

worden gestuurd aan de Voorzitter van de Commissie, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, en
dienen met de bewijsstukken
uiterlijk op 20 oktober ter bestemming te zijn.
Bijkomende inlichtingen zijn op
dat adres te verkrijgen bij de
De voorgevel van het gemeentehuis te Schaarbeek, de Apartheidscitadel van Belgenland, op 27 september j l . eerste « feest van de
frankofonie » : een Waalse haan-vlag, maar daarboven (in steen) een
leeuw I Ongewilde simboliek in het raadhuis van Nols (die op zijn
schrijftafel trouwens een foto van de Gaulle verkiest boven een van
Boudewijn ..).

Personeelsdienst

(Tel.

053/

21.23.93 - Binnenpost 104 . Bestuurssecretaris

H.

Barrez).

(Advertentie)
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TOCH EEN STUKJE
AUTONOMIE
VOOR DUITS BELGIË ?
Bij het opmaken van zijn regeringsinventaris in juli heeft
eerste-minister Tindemans ook enkele voornemens gevoegd.
Eén ervan betrof Duits België. Hij stelde in het vooruitzicht
dat de Duitse Kultuurraad wel eens wetgevende bevoegdheid
zou kunnen krijgen, waarbij het kulturele terrein dan zeer
ruim zou worden geïnterpreteerd.
Het is, zoals gezegd, slechts een vooruitzicht ; hij voegde er
namelijk aan toe ; « indien de wetgevende kamers het daar
mede eens zijn ». Dit is een oratorische uitvlucht, want iedereen die de politiek in België volgt weet al lang dat de wetgevende kamers over zulke onderwerpen alleen dan ernstig
beraadslagen wanneer de partijbureau's van de meerderheid
hiertoe vooraf hun zegen gegeven hebben en het resultaat
bepaald.
In de plaats van onze Duitse landgenoten zouden wij dus de
eerste tijd helemaal niets verwachten.
Onze reizende regering : Tindemans, De Clercq en Van Elslande gingen op blitz-trip naar Moboetoe,
zoals men weet, een 100 % demokraat. Behalve algemeenheden en vage omschrijvingen vernamen we
over de nieuwe akkoorden niets konkreets, tenzij dat er een vaste kommissie om de zes maanden de
verdere evolutie zal onderzoeken. We zouden wel graag willen weten hoeveel ons deze elitaire ontwikkelingssamenwerking zal kosten...

EENTALIG FRANS
De Nederlandse Kommissie voor
de Kuituur van de Brusselse Agglomeratie heeft met verontwaarding vastgesteld dat het 2e
Nationale Festival van de Super8-Film, ondanks de logistieke
steun van de Kommissie, geen
rekening heeft gehouden met
de Nederlandse taal.
Bij de opening van het festival
waren er slechts eentalige affiches aan de ingang te bespeuren. De opschriften van inlichtingen waren eveneens uitsluitemi in het Frans opgesteld. Het
eerste kontakt aan de ingang
van de zaal kon slechts in het
Frans gebeuren. Nederlandstalige dokumentatie bleek eerst
na aandringen beschikbaar.
De argumentatie als zou er onvoldoende hulp vanwege de officiële nederlandstalige instanties
geboden zijn, kan in dit opzicht
moeilijk weerhouden worden.
De NKK heeft als aanmoediging
vertaaldienst en tweetalige hostessen ter beschikking gesteld.
Zij staat echter op het standpunt dat een organisatie als
« Expression Super 8 » dient te
bewijzen dat zij het Nederlands
een vanzelfsprekende en volwaardige plaats toebedeelt in
een manifestatie die zij « nationaal » durft noemen, vooraleer
zij een beroep kan doen op ruime subsidiëring vanwege de nederlandstalige gemeenschap.
De goede wil tot tweetaligheid
bleek hier weerom slechts in
woorden aanwezig zodat de
NKK gemeend heeft te moeten
afzien van verdere steun aan
dit festival.

SCHIJNHEILIG
Tijdens de jongste zitting van
de Brusselse Agglomeratieraad
interpelleerde de h. Steven van
Haelst over het geval Nols in
Schaarbeek e.d.
Na zijn tussenkomst, diende hij
een motie tot afkeuring van de
Nolspraktijken in.
De motie werd verworpen, wat
uiteraard geen verrassing was.
Het Rassemblement Bruxellois,
dat reeds moties en uitgaven
goedkeurde ten voordele van de
verfransing van de randgemeenten en de Voerstreek, achtte deze Brusselse motie onontvankelijk !
Ook de CVP verschanste zich
achter de onontvankelijkheid en
deinsde er zelfs niet voor terug
te verklaren dat zij daar vocht,
waar er moest gevochten worden !...

SOEPEL EN MINZAAM
De regeringspers heeft van Tindemans naar aanleiding van
diens Zaïrereis weeral een halve heilige gemaakt, die minzaam
als een nieuwe wonder- en wel-
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doener door Zaïre trekt, mild
zijn gaven uitdeelt en Moboetoe
doet smelten van simpatie om
niet van nog inniger gevoelens
te spreken.
Maar wat er precies werd besproken, daar hebben wij het
raden naar : nergens cijfers,
nergens konkrete gegevens tenzij die andere zalvende « pater »
uit deze regering, Financieminister De Clercq die beweert dat
het de Belgen geen cent zal
kosten. Als het ons geen cent
zal kosten dan vragen we ons
toch af, waarmee Moboetoe dan
eigenlijk werd blij gemaakt.
Simpele vraag, die echter de
joernalisten van de regeringsgezinde pers en andere bewierokers van deze hermetisch
gesloten regering niet stellen.
Het wordt met de inspraak en
de informatie hoe langer hoe
erger in dit land !

WAAR HEBBEN WIJ
HET NU ?
Sinds dinsdag zijn de BSP bestuurde gemeenten in a administratieve staking » uit protest
tegen de inderdaad al te drastische fusieplannen van minister Michel. Anderzijds is er het
Rassemblement Wallon, regeringspartij — die dus normaal
minister Michels plannen in de
kabinetsraad heeft goedgekeurd
— die thans met wetsvoorstellen uitpakt voor voogdijversoepeling, uitbreiding van de gemeentelijke machten, herverdeling der belastingen tussen de
onderscheiden machten, enz.
Stellig zijn daar zinnige voorstellen onder. Maar het RW
blaast
beurtelings
koud en
warm
eensdeels drastische
vermindering van het aantal gemeenten zonder miskenning van
elementaire inspraak van de gemeentebesturen en anderdeels
spekuleren op de bekende hang
bij velen, om de gemeenteljike
autonomie te handhaven en
zelfs uit te breiden.
Maar ja, de gemeenteraadsverkiezingen naderen en het RW
heeft ongetwijfeld sinds zijn reregingsdeelname van de gelen
en de blauwen de kunst van de
schijnheiligheid
geleerd. Zie
maar naar de nu zo plechtig geworden ex-vurige Perin...

WAALSE EETLUST
RW-leider Gendebien wenst uitbreiding van de Sabena-aktiviteiten in Wallonië. Het is niet
voldoende dat de bestaande
Sabena-vliegvelden in Wallonië
ekonomisch niet-rendabel zijn
(vergeleken bij de vliegvelden
in Vlaanderen, waarvan de kapaciteit niet benut wordt ondanks
de vraag) nu willen de Walen
het aantal « dode » vliegvelden
nog uitbreiden !

Is dat regeren ? Of herbegint
de ellendige geschiedenis van
de in de Waalse mijnen verloren gegooide miljoenen ?

WAALSE HANEN
Al zijn het dan zeer lastige en
vaak erg onbetrouwbare klanten,
de Vlaams-nationalisten hebben
toch met een zekere positieve
belangsteling uitgekeken naar de
bevlagging van Wallonië en van
Brussel n.a.v. de 27ste september, datum die de Waalse Kulturele Raad heeft uitgekozen tot
nationale feestdag van de frankofonie in België. Welnu, het
was niet vet, zeker niet in Brussel waar vele franstaligen deze
feestdag als een Waalse aangelegenheid
beschouwen, doch
vermits ze geen eigen « dag »
hebben dan maar niet vlaggen
en niet vieren. Deze Brusselaars
zijn straks de enig overblijvende Belgen...
De geringe bevlagging is niet
verwonderlijk : de Walen hebben terzake geen traditie en het
zal dus nog wel enkele jaren
duren vooraleer de bevlagging
indruk zal kunnen maken. Op het
eerste gezicht doet de keuze
van de 27ste september als
feestdag wel vreemd aan : op
deze datum had in 1830 immers
het beslissend gevecht tussen
de Hollandse troepen eensdeels
en de Luikse, Franse en Brusselse muiters anderdeels plaats,
gevecht dat met de overwinning
der oproerlingen eindigde. Ergens is dat wel een logische
keuze, want de opstand in 1830
was inderdaad een bijna eksklusieve Waals-Brusselse aangelegenheid. Voor Vlamingen nu niet
precies een heuglijke dag. Integendeel l

Wat de eerste-minister daar voorgespiegeld heeft ware inderdaad een belangrijke stap in de richting van een hoogstnodige autonomie der Duitstaligen. Het zit namelijk zo dat
de Duitse Kultuurraad, in tegenstelling tot de Nederlandse
en de Franse, behalve voor innerlijke begrotingsaangelegenheden, over geen wetgevende bevoegdheid beschikt. Hij kan
dus geen dekreten stemmen, geen echte maatregelen nemen,
alleen adviezen uitbrengen, m.a.w. wensen uitdrukken. Aan
wie ligt dat ? Wie zal het juist zeggen ?
Bij gebrek aan namen moeten wij wel de drie traditionele
partijen als schuldigen aanwijzen, meer in 't biezonder de
heer Tindemans, die toch zo graag het mede-auteurschap opeist voor de grondwetsherziening en de kulturele raden I
Toen deze regelingen voor het parlement kwamen heeft bijna
niemand zich geïnteresseerd aan het lot van de Duitse minderheid. Alleen de Volksunie heeft aangedrongen opdat de
kulturele autonomie, die aan Vlamingen en Walen gegund
wordt, in tenminste even grote mate [beter ware « even geringe mate ») aan de Duitsers zou toegekend worden, die
immers veel minder talrijk, veel kwetsbaarder zijn en bijgevolg meer bescherming nodig hebben.
Destijds werd dit als een overdreven eis afgewimpeld, als
iets waar de betrokken bevolking niet om vroeg. Zo er al op
gereageerd werd : meestal bleven de VU-betogen op dit punt
zonder enige reaktie en werden de desbetreffende amendementen zonder kommentaar verworpen.
Nu spiegelt eerste-minister Tindemans de inhoud van deze
amendementen voor als een aanzienlijke verbetering.
En de zeer partijgetrouwe « Grenzecho », die de steun van
de herrieschoppende VU nooit nodg had, die verkondigde dat
de Duitse bevolking ook zonder de VU haar boontjes wel zou
doppen, die juicht het denkbeeld van de heer Tindemans nu
toe.
Misschien heeft de VU (en de PDB) nog wel een paar andere
ideeën die — achteraf — waardevol genoeg geacht worden
om terecht te komen in de mond van een eerste-nTinister.
KAREL jANSEGERS
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VINDEVOGEL HERDACHT
Te Ronse heeft men eindelijk
Leo Vindevogel durven herdenken, de enige volksvertegenwoordiger die tijdens de repressie werd terecht gesteld, ter
dood veroordeeld zonder enig
bewijs en naar achteraf is gebleken : gevonnist door een
rechtbank waarvan de voorzitter
wetens en willens het bewijs
van Vindevogels onschuld verdonkermaande ! In de steek gelaten door zijn (katolieke) partij
werd deze voorbeeldige Vlaamse
burgemeester en parlementslid
het slachtoffer van het monsterverbond van kommunisten en
franskiljonse reaktionairen, een
monsterverbond dat tijdens de
repressie ook elders in Vlaanderen jacht maakte op flaminganten.
Wijlen Achille Van Acker, toen
eerste-minister, was in het buitenland, toen zijn minister van
Justitie Marcel Grégoire, daarvan gebruik maakte en Vindevogel liet terecht stellen, een gerechtelijke moord, die de hele
repressie-waanzin tipeert.
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Sinds de betrekkingen tussen Washington en Moskou ietwat
afkoelden — aanleiding schijnt het Amerikaans diplomatiek
sukses in het Midden-Oosten te zijn, nl. het nieuw deelakkoord Israël-Egypte, sukses waarvan de Sovjet-Unie totaal
was uitgesloten — duiken er weer koude-oorlog-geruchten
op. Zo o.m. in de Amerikaanse pers, waar bv. Drew Middleton in schrille kleuren het verloop beschrijft van een mogelijk gewapend konflikt in Europa. Misschien is dit artikel en
gelijkaardige beschouwingen in de eerste plaats bedoeld,
om de Amerikaanse isolationisten in de verdediging te dringen en de Amerikanen zelfs tot een grotere militaire inspanning, ook in West-Europa aan te zetten.
Wat er ook van zij, in Westeuropese middens poogt men de
gebruikte argumenten te weerleggen. Zo heet het dat de
afweerwapens tegen zelfs massale tanks- en vliegtuigeninzet zodanig zijn verbeterd dat men van evenwicht kan
spreken, om niet te zeggen : een licht overwicht van de
tank- en luchtafweerwapens. Het is dus mogelijk dat de zich
zelf naar het doel richtende afweerraketten in een konventionele oorlog hetzelfde effekt zouden hebben als destijds
het machinegeweer tegen een massale infanterie-aanval.

GEVAARLIIK BEROEP
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KILLE OORLOG
Dan is er nog het Amerikaans atoom-paraplu. Wanneer thans
beweerd wordt, dat deze wapens niet zouden ingezet worden,
moeten we toch bedenken dat er een groot verschil bestaat
tussen vredesplanning en oorlogspraktijk. Dat geldt zowel
voor de Nato als voor het Warschaupakt.
We mogen trouwens niet uit het oog verliezen dat precies
de vrees voor kern- en raketwapens de tot nog toe geldende
gewapende vrede in stand houden. Er wordt overigens te
weinig rekening gehouden met de politieke aspekten in dit
onheilsproza. De Russen zijn zeker geen engelen, maar ze
zijn ook geen dommeriken en weten dat Amerika nog steeds
een grote technologische voorsprong heeft. Ontspanning
hoeft trouwens nog geen verbroedering te zijn, om heilzaam
te zijn. Ze hebben reeds herhaaldelijk in het verleden bewezen zich te kunnen intomen (Berlijn- en Kuba-krisis, Korea en
Vietnam, Midden-Oosten).
Het ligt voor de hand, dat wanneer het Westen eenzijdig zou
ontwapenen dit op een uitnodiging tot een militaire wandeling zou neerkomen En daarvan is toch voorlopig geen sprake.

GROEI VAN HANDEL OOST-WEST
De handel van de Europese Gemeenschap met de Oosteuropese landen met staathandel groeide in 1973 in verhouding vlugger dan die
met de andere landen van de wereld.
De invoer van de Europese Gemeenschap uit Oost-Europa bereikte in
1973 6.242,1 miljoen r.e., de statistische gegevens voor 1973 en de
jaren daarvoor zijn gebaseerd op de rekeneenheid die tot maart 1975
werd toegepast. Rekeneenheid van de Europese Gemeenschap =
1 US-dollar vóór 1972. Dat is een stijging met 32 % ten opzichte van
1972. De Sovjetunie is de voornaamste leverancier van de Gemeenschap ; zij nam in 1973 39 % van de invoer uit Oost-Europa voor haar
rekening. Onmiddellijk daarna komt Polen, gevolgd door een groep,
bestaande uit Tsjechoslowakije, Roemenie en Hongarije.
Het aandeel van Oost-Europa in de totale invoer van de Europese
Gemeenschap bedroeg in 1973 7,7 % tegen 7,1 % in 1972 en 6,6 % in
1971.
In 1973 bedroeg de uitvoer van de Europese Gemeenschap naar de
landen van Oost-Europa 6.672,3 miljoen r.e., wat een stijging van 34 %
ten opzichte van 1972 betekent De relatieve belangrijkheid van de verschillende Oosteuropese landen als kopers bij de Gemenschap is vergelijkbaar met de belangrijkheid van die landen als leveranciers.
Het aandeel van de landen van Oost-Europa in de totale uitvoer van
de Gemeenschap bedroeg in 1973 8,5 %, tegen 7,3 % in 1972 en 6,6 %
m 1971.
Het grootste gedeelte van de invoer van de Europese Gemeenschap
uit de landen van Oost-Europa bestaat uit landbouwprodukten, grondstoffen en halffabrikaten.
De uitvoer van de Europese Gemeenschap naar de landen van OostEuropa met staatshandel bestaat voornamelijk uit investermgsgoederen
en verbruiksgoederen.
De handelsbalans van de Gemeenschap met Negen voor 1973 is positief met Oost-Europa als geheel, doch negatief met de Sovjetunie. Dit
kan worden verklaard door het aanzienlijke invoeroverschot van GrootBrittanië in zijn handel met de Sovjetunie.

WIJ 6

geveer 1,5 miljard pagina's betekende.
De UNO heeft thans 4 officiële
talen : Engels, Spaans, Russisch
en Frans. Volgend jaar komt het
Chinees erbij, waarvoor 84 nieuwe vaste tolken zullen worden
aangeworven.

De twee mislukte moordaanslagen — beide door vrouwen I —
op president Ford, doen onvermijdelijk denken aan de moorden
op president John Kennedy en
diens broer, kandidaat-president
Robert Kennedy. Of de jongste
aanslagen het werk zijn van histerische vrouwen of geestelijk
gestoorden, zal' het onderzoek
moeten uitmaken. Feit is dat
Ford, vergeleken bij zijn voorgangers (Nixon, Johnson en Kennedy) een quasi onbeschreven blad
is en dat men zich vruchteloos
afvraagt, om welke politieke reden hij zou « moeten vermoord
worden ».
Ondanks de moord op de twee
Kennedy's, blijkt de VSA nog
steeds « een gewapende natie »
(a nation in arms) te zijn. De verkoop van vuurwapens blijkt er
nog steeds even vrij te zijn, met
alle gevolgen vandien. Een tweede opmerking is deze : het is op
zijn minst verwonderlijk, dat twee
zo agressieve presidenten als
Nixon en Johnson nooit het voorwerp van een aanslag zijn geweest en een man als Ford wel
en zelfs tot tweemaal toe.
Nu is het wel zo dat de motieven
van de twee daders uiterst vaag
en onsamenhangend overkomen.
Men kan wel met quasi-zekerheid
stellen dat de tweede poging
rechtstreeks voortvloeit uit de
eerste ; al zo vaak roept een
misdrijf een soort psychose op,
die het klimaat vormt waarin andere emotioneel
geïnspireerde
misdrijven a h.w. uitgelokt worden.
Terwijl het Kongres inmiddels de
CIA en ook het FBI doorlicht —
sinds Nixons val, is het zich veel
meer dan vroeger bewust van
zijn macht, tot er een president
zal opdagen die opnieuw het Kongres in de hoek zal pogen te duwen — is gebleken dat het veiligheidsapparaat in de VSA heel
wat te wensen overlaat Dit is
vooral gebleken na de tweede
aanslag op Ford : de vrouw in
kwestie was pas enkele dagen
voordien in het bezit van een
vuurwapen gevonden (dat haar
werd afgenomen, zijzelf werd
ongemoeid gelaten en kon president Ford tot op enkele meters
benaderen !). Niet alleen vormen
deze aanslagpogingen een blaam
voor de federale recherche, ook
voor de betrokken plaatselijke
politie-instanties zijn ze alles behalve vleiend. En dat in « het

meest perfekte land ter wereld »...
In een wereld waarin het geweld
verheerlijkt wordt is het niet te
verwonderen dat er dergelijke
aanslagen gepleegd worden, zeker in de VSA, waar zelfs het geweld een soort vorm van ontspanning is geworden, in een samenleving waarin de kompetitie het
hoogste gebod is, ook wanneer
dat min of meer met geweld gepaard gaat.

BETAALT
BE UNO?
De begroting van de Verenigde
Naties bedroeg in 1974 de som
van 22 miljard frank. Daarvan betaalt de Verenigde Staten 32 %
en de Westerse landen 37 %, of
samen reeds 69 %, wat bijna
7/10 is.
Rusland betaalt slechts 14 % en
Mao China 4 %, of de twee kommunistische grootmachten samen
met 1/5. De rest of 13 % betaalt de Derde Wereld, maar
waarbij wonderlijk genoeg de
nieuwe rijken of de olieproducerende landen nog steeds zijn ondergebracht.
Deze UNO-begroting wordt in de
eerste plaats besteed aan de
UNO-ambtenaren, die een minimumwedde hebben van 140 000
frank per maand.
Er zijn er ongeveer 20.000 En
voor de rest hoofdzakelijk aan
drukwerken.
Zo werden er in 1973 1.100.000
dokumenten uitgegeven, wat on-

Vorige week hebben o.a. « Het
Volk » en « De Standaard » hun
beklag gemaakt over de reiswoede van onze parlementsleden
en het hoge « drinkgeld » (3000
fr. per dag, vertrek- en aankomstdag in begrepen) dat ze ontvangen,
naast de kosteloze verplaatsing, hotelverblijf en eetmalen die « uiteraard » door de
dotaties van Kamer en Senaat
(dat is door U en ons) betaald
worden, voor zover het gastland
deze kosten zelf niet betaalt
(vanzelfsprekend nog eens uit de
zak van de belastingsbetaler).
Dat het in andere Westeuropese
landen al niet beter is blijkt uit
een reportage uit « Der Stern ».
Ook in de Bondsrepubliek heeft
de overheid de mond vol over
bezuinigen, slechte tijden, versobering, enz., kortom : het publiek moet de riem spannen.
Maar intussen reizen de « Herren Abgeordnete und Senatoren »
er op los dat het een lieve lust
is. Alleen al voor luchtreizen van
« parlementaire onderzoekskommissies » moest de schatkist van
de BRD dit jaar 55 miljoen mark
of 820 miljoen fr. betalen, dat Is
eventjes meer dan drie kwart
miljard fr. !
In de BDR is het geen zeldzaamheid dat een regeringsvliegtuig
een ommetje maakt om een paar
parlementsleden een kosteloze
reis te laten maken. Bestendig
staan volgende vliegtuigen klaar
voor « regerings- en parlementsopdrachten » : vier Boeiings 707
(met elk 169 zitplaatsen) ; drie
Jet-Stars C-140 (8 pi.) ; zes
Hansa Jets HFB 320 (7 pi.) ; 4
schroefvliegtuigen Do 28 D 2 (7
pi.) ; 4 helikopters UH-1 met 4
eerste klassezitpl. en 4 2e klasse.
Het begon anders bescheiden
met één vliegtuig in 1957. De
vele verloren uren door onderbezetting worden door de regering afgewimpeld met volgende
bemerking : « Men mag hier geen
ekonomische maatstaven aanleggen, want het gaat tenslotte om
een militaire organisatie, die bestendig moet klaar staan voor
in geval van nood ». Deze opdrachten zijn zowel personenals
materiaalvervoer
naar de
NATO, de EEG, troepentransport
(uiteraard door een veel grotere
luchtvloot dan deze « van het
parlement »), transport van gewonden enz De verdedigers van
deze geldverspilling
verwarren
opzettelijk de opdracht van de
relatief
kleine
parlementsvloot
met deze van de Luftwaffe. Want
zoals gezegd : de heren en dames reizen dat de stukken er af
vliegen, hoe verder hoe liever.
Voor 1976 is trouwens een verhoogde dotatie voorzien : 67 miljoen mark I
Ter vergelijking : de Oostenrijkse
kanselier
Kreitsky
reisde
naar en van Helsinki (Europese
Veiligheidskonferentie) per Ijinvliegtuig. Bondskanselier Schmidt
maakte de heen-en terugreis per
straalvliegtuig van de Bundeswehr, terwijl zijn minister van
Buitenlandse
Zaken
•• wegens
veiligheidsoverwegingen
» dezelfde reis met een tweede Bundeswehr-straalvliegtuig
maakte.
Kommentaar van Kreitsky : «Een
dergelijke luxe kunnen wij, kleine Oostenrijkers, ons niet permitteren. Ik vlieg altijd met een
lijnvliegtuig. Waarom niet trouwens ? ».
Ja, waarom niet ?
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Sommige gemeentelijke diensten hebben dezer dagen brieven rondgestuurd die aankondigen dat een aantal burgers binnenkort weer eens
extra in hun zak zullen moeten tasten. Wij bedoelen de toepassing van
het taksregiement zoals het in menige gemeente bestaat.
Zo'n reglement bepaalt vaak dat gronden, gelegen langs straten of
banen waaraan wegenwerken worden uitgevoerd (bv. verbreding, asfaltering, riolering), getakseerd worden.
REDELIJK EN RECHTVAARDIG...
Tot nu toe werd dat door de oevolking nogal geredelijk öanvaard.
In een land als België was tot
vóór korte tijd (en officieel nog
steeds) niet bepaald welke gronden voor bebouwing bestemd waren en welke niet. In zulke toestand telden alleen de feiten.
Kon men ergens bouwen : was
er een {liefst berijdbare) toegangsweg, riolering, elektriciteit,
water ? Het volstond, dat een
tot dan toe voor landbouwers bestemde baan om welke reden ook
bestraat werd of dat enkele verspreide huizen langs een straat
riolering kregen, en al de aanpalende gronden werden plots van
labeur- tot bouwgrond. Financieel
betekende dit op slag een vermenigvuldiging van de geldwaarde
die zo'n grond vertegenwoordigde. In zulke omstandigheden leek
het dan ook maar rechtvaardig, de
eigenaars van deze gronden te
doen tussen komen in de door
de gemeenschap gedane onkosten.
...MAAR

ACHTERHAALD

Inmiddels hebben wij er ons —
eindelijk — rekenschap van gegeven dat deze louter financiële
waardering van de grondoppervlakte niet meer houdbaar is. Het
is zelfs tot de politiekers doorgedrongen dat een beperkte, nietvermeerderbare grondoppervlakte
voor vele doeleinden moet dienen
en dat het aan de gemeenschap

toekomt (niet aan toevallige belanghebbende
eigenaars), deze
bestemmingen middels bestemmingsplannen aan te wijzen.
Ook woongebieden worden dus
vooraf aangewezen Zij kunnen
niet meer (zouden althans niet
meer mogen kunnen) tot stand
komen door bv. in een landbouwgebied een baan te bestralen of
een oud kasseiwegje te verbreden.
Of bepaalde straten verbreed of van een ander wegdek
dienen voorzien te worden, is een
vraag van algemeen belang die
niets te maken heeft met de omstandigheid dat deze straten al
of niet door een woongebied lopen.
De aanleg van rioleringen,
waterleidingen e.d.m. naar huizen
die nu eenmaal verspreid liggen
in een niet tot woongebied bestemde streek mag (teoretisch
« kan ») geen gevolg meer hebben voor de bestemming van omliggene gronden.
Welnu, indien waardevermeerdering als gevolg van straatverbetering niet meer mag optreden, bestaat er ook geen reden meer
voor taxering van de gronden die
aan verbeterde straten palen
Teoretisch heeft zulke taks thans
« geen voorwerp meer ». Tegen
deze redenering voorzien
wij
twee opwerpingen, die we dan
ook dadelijk willen ontkrachten.
1) Rioleringen zouden hoofdzakelijk de bewoners der betrokken
huizen ten goede komen. Dit is
een verouderde opvatting. Al wie
enigszins bewust is van de gevaren die ons aller leefmilieu be-

dreigen zal beamen dat riolering
(die mettertijd overal naar een
zuiveringstation zal moeten afwateren) een dringend openbaar belang is.
De kosten die een stelselmatige
aanpak van de zuivering der afvalwaters vergen zijn trouwens één
van de redenen waarom wildbouw
ruimte-ordelijk én financieel niet
meer te verdedigen is.
2) De gewestplannen zullen niet
nageleefd worden, in de toekomst
evenmin als tijdens de voorbereidende « bevroren » periode. De
feitelijke bevordering van gronden
tot woongebied zal dus nog altijd
mogelijk blijven, o.m. door een
wegenbouwpolitiek van openbare
besturen, al of niet door eigenaars beïnvloed.
Wij ontkennen niet dat zulks mogelijk is. Ook wij vrezen dat in
België, ook in Vlaanderen, op dit
punt nog veel kortzichtig eigenbelang bovendrijft en dat slinkse
middelen, zelfs brutale wetsovertreding met zulk doel waarschijnlijk vaak ongestraft zullen blijven.
De vraag is echter of de overheid haar eigen tekortkoming en
de misbruiken van haar rechtsonderhorigen mag inroepen om
door te gaan met het innen van
onverdigbaar geworden taksen.
TAKSERINGEN
VERRADEN OPVAHINGEN
Men begrijpe ons goed. Heel dit
betoog houden wij niet om een
aantal eigenaars ter wille te zijn.
Het is er ons om te doen, de gezindheid van onze politiekers bloot
te leggen. Zolang zij taksen als
de vorengenoemde blijven heffen
bewijzen zij dat zij in feite nog
steeds geloven in de formule
«straatverbeterinq = grondspekulatie ».
En grondspekulatie takseren betekent : ze als normaal, tenminste
als geoorloofd behandelen.
KAREL JANSEGERS

WELDRA N A H O H A A L
AKHEKONITEE TEGEN AUTOWEGEN
De regering wil de komende vijf jaar 170 miljard uitgeven voor wegenaanleg, waarvan 110 miljard voor de bouw van nieuwe autostrade's
De komende weken zullen velen zich bezinnen over de vraag of deze
indrukwekkende bedragen wel zinvol worden besteed. Want, in vele
Vlaamse steden wordt gekontesteerd .vooral door milieubewuste kernen. Na het boomalarm van '70 worden de autowegen opnieuw brandend aktueel.
Op 11 oktober organiseert de Bond Beter Leefmilieu te Mechelen een
eerste ontmoetingsdag voor milieugroeperingen rond het tema « autowegen ».
Op zondag 12 oktober wordt er gewandeld in alle bedreigde natuurgebieden, onder de bevoegde leiding van natuurgidsen van het Centrum
voor Natuurbeschermingsedukatie.
Op zaterdag 18 oktober start te Oudenaarde een protestbetoging en in
het Hasseltse stadscentrum gaat op zaterdag 25 oktober een happening
door, weliswaar met een brede glimlach, maar toch echt gemeend.
Het ziet er zelfs naar uit dat weldra een Nationaal Aktiekomitee zal
worden opgericht, zoals destijds ook gebeurde rond het omstreden
duwvaartkanaal Oeiegem-Zandvliet.
PROTEST IN DE WESTHOEK
Op 21 september werd tijdens de Nationale Natuurbeschermingsdag
geprotesteerd tegen het geplande, vrijwel nutteloze autowegennet,
dat het gebied van Veurne-Ambacht versnippert, de vruchtbare landbouwgronden aantast en het milieu van planten en dieren verstoort.
Het autowegenbeleid in het hele land werd er fel aangevochten.
In West-Vlaanderen alleen zouden ruim 16.000 ha waardevolle landbouwgronden in een raster van autowegen worden « ingeblikt » I
ONTMOETINGSDAG TE MECHELEN
De Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, organiseert op zaterdag 11 oktober te Mechelen een ontmoetingsdag waarop de planologische, verkeerstechnische, stedebouwkundige en ekonomische aspekten van
het Belgische autowegenbeleid zal worden besproken. Verder zal er
een strategie ontworpen worden voor een groots opgezette kontestatie
tegen dit beleid. Talrijke milieugroeperingen hebben trouwens niet
gewacht om konkrete akties voor te bereiden. De koördinatie van deze.
akties en de mogelijke oprichting van een Nationaal Aktiekomitee tegen
Autowegen liggen voor de hand. Bovendien groeit de overtuiging van
de noodzaak om zich, in de huidige omstandigheden, te kanten tegen
de aanleg van gelijk welke bijkomende autostrade.
Het is te hopen dat ook de korruptie, de dubbelzinnige rol van interkommunales en de duistere drijfveren van bouwpromotoren zal worden
ontmaskerd. Op het zuivere politieke vlak kan de centraliserende invloed, het bevorderen van de pendel en het gebrek aan demokratische
inspraak bij het autowegenbeleid evenmin worden ontkend.
WANDELINGEN IN HEEL VLAANDEREN
Op zondag 12 oktober zullen in heel Vlaanderen natuurgidsen van het
Centrum voor Natuurbeschermingsedukatie natuurwandelingen organiseren en leiden in alle door autowegen bedreigde natuurgebieden. Om
14 uur kunnen alle belangstellenden aan zulke wandeling deelnemen in
de landschappen die hen het nauwst aan het hart liggen.
BETOGING TE OUDENAARDE
Op zaterdag 18 oktober vertrekt te Oudenaarde om 13 uur een proteststoet via Ronse naar Brakel. Voetgangers, fietsers, ruiters zullen er,
samen met boeren op hun traktor en een autokaravaan, de aandacht
vestigen op het hopeloze autowegenbeleid van de regering.
Alles laat voorzien dat deze manifestatie het sukses van de protestaktie van 1 juni tegen de aanleg van de A8 door het Pajottenland nog
zal overtreffen.
De verantwoordelijke ministers zijn verwittigd !
HASSELTSE HAPPENING
Limburg krijgt 800 km nieuwe wegen en verliest daardoor ruim 7.000
ha bos- en landbouwgrond. Vooral het nut van een verbinding Eindhoven-Hoei, via de A-24, wordt aangevochten, zowel wegens het verlies
aan natuurschoon, als door de onzekere rendabiliteit van het projekt.
Bovendien doet Nederland niet meer mee, zodat de gewraakte autoweg aan de grens te Lommei zal doodlopen. Ook de verbinding met
het zuiden staat op de helling, vermits het tracee maar tot Brustem
is goedgekeurd.
De voorstanders van de A-24 steunen o.m. op een tweede studie van
het Centrum voor Bosblologisch Onderzoek te Bokrijk, dat zijn eerste
studie niet mocht publiceren, omdat het resultaat niet paste in het
kraam van de Limburgse CVP-BSP, de Ekonomische Raad, de Kamer
voor Handel en Nijverheid, de Interkommunale E-39 en de Belgische
Wegenfederatie. Meteen zijn de metodes bekend van deze machtige
drukkingsgroepen.
», , ,
Hun argumenten werden bij herhaling ontkracht door het Aktiekomitee
A-24 en zijn simpatisanten.
Daarom zullen op 25 oktober te Hasselt volgende eisen worden beklemtoond : stopzetting van het projekt A-24, versnelde aanleg van
enkele noodzakelijke bruggen en wegen, publieke Informatie en in'^'''^-
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In het kader van de sociale zekerheid zal
tijdens het jaar 1975 een bedrag uitgegeven worden van meer dan 400 miljard Tr.
Dat is meer dan één vijfde van ons nationaal inkomen. Ongeveer 300 miljard wordt
ontvangen uit de bijdragen van de betrokkenen, terwijl de staatskas voor een
goede 100 miljard bijspringt.
Dat zijn cijfers om van te duizelen en ze
bewijzen de enorme belangrijkheid van
onze sociale zekerheid als deel van de
nationale inkomenspolitiek ten overstaan
van de verschillende bevolkingsklassen.

De sociale zekerheid is ten nauwste verbonden met de struktuur en het karakter
van onze huidige ekonomie en vindt haar
oorsprong derhalve in de laatste jaren
van de vorige eeuw. Van een echte sociale zekerheid kon in deze beginjaren
evenwei niet gesproken worden en het
ging er dan ook alleen maar om de ergste
nood en ellende een beetje draaglijker
te maken. Van sociale zekerheid in de
huidige betekenis en van sociale zekerheids-wetten in hun huidige vorm kan
pas gesproken worden sinds het einde
van de tweede wereldoorlog.
^
De vader van de hedendaagse west-europese zekerheid was de Brit sir William
H. Beveridge die zijn opvattingen terzake
in november 1942 had neergeschreven
in zijn beroemd rapport aan de Engelse
regering : « Social Insurance and Allied
Services ». In dit rapport heeft na de
oorlog niet alleen de Engelse regering
inspiratie gezocht en gevonden, maar
ook andere Europese landen deden dit
De hoofdbedoeling van W. Beveridge
was de mens te beschermen tegen sociale nood. Deze « nood » werd omschreven als het ontbreken van voldoende inkomsten om te komen tot een gezond
bestaan : voldoende voeding, huisvesting,
kleding en verwarming. Bij middel van
een globaal sisteem van sociale verzekeringen wilde W. Beveridge ertoe komen
dat elk individu, op voorwaarde zo lang
mogelijk te werken en belasting te betalen op zijn loon, een voldoende inkomen
zou hebben om zichzelf en zijn familie
een normaal bestaan te verzekeren en
dit op een ogenblik dat hij niet meer in
staat zou zijn te werken. Het ging er hem
dus om een deel van het nationaal inkomen, bij middel van de sociale zekerheid,
te herverdelen in funktie van de sociale
noden van elk individu. Enigszins vereenvoudigd gesteld, komt dit alles hierop
neer, dat elke nood een recht op bijstand
in het leven roept, los van de vraag hoe
groot de persoonlijke bijdrage van de
betrokkene is ten overstaan van het nationaal inkomen.
Zoals gezegd, heeft ook België zich na

de tweede wereldoorlog voor zijn sociale
politiek laten beïnvloeden door het zgn.
rapport Beveridge. io werd in de lente
van het Jaar 1944 door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers het
« Ontwerp van akkoord betreffende de
sociale solidariteit » (het zgn. « Sociaal
Handvest ») ondertekend. Einde van hetzelfde jaar werd de Besluitwet van 28
december 1944 uitgevaardigd die een regeling van de sociale zekerheid invoerde
voor alle werknemers, behalve voor de
mijnwerkers (Besluitwet van 10 januari
1945) en voor de zeelieden (Besluitwet
van 7 februari 1945).
Vijf takken werden in de verplichte verzekeringen opgenomen : ziekte en invaliditeit, werkloosheid, ouderdom en vroegtijdig overlijden, kinderbijslagen en jaarlijkse vakantie. Voor de zelfstandigen
werd de belangrijkste wetgevende arbeid pas vanaf 1956 verricht en het is
slechts de jongste jaren dat men kan
spreken van een naar elkaar groeien van
de regelingen voor werknemers en zelfstandigen. Ondertussen is het begrip
« sociale zekerheid » heel wat ruimer geworden, vooral dan voor de werknemers,
maar eveneens voor de zelfstandigen.

Arbeidsongevallen, beroepsziekten, bestaanszekerheid, sluiting van ondernemingen, minder-valieden, gewaarborgd inkomen, enz., het behoort vandaag allemaal tot diezelfde omvangrijke sociale
zekerheid. Ook aanvankelijk uitgesloten
beroepen werden bij de sociale wetgeving stilaan betrokken : Het meest sprekend'voorbeeld van deze evolutie is wel
het feit dat sinds het KB van 28 november 1969 ook de beroepsrenners verzekeringsplichtig geworden zijn, waarbij de
KWB dan als werkgever wordt beschouwd.
Rond de sociale zekerheid en de vandaag
gevoerde sociale politiek rijzen echter
steeds meer vraagtekens. Heeft onze sociale zekerheid haar doel bereikt ? Bereikt de sociale zekerheid werkelijk alle
sociale noden van alle bevolkingsklassen ? Heeft de sociale zekerheid een
werkelijke herverdeling van het nationaal
inkomen bewerkt ? In hoever maakt de
sociale zekerheid de rijken niet nog rijker, zonder de werkelijke behoeftigen
aan een menswaardig inkomen te helpen?
Deze en andere vragen klinken de jongste
jaren steeds luider op. Het zijn belangrijke vragen, want 400 miljard is een
enorm bedrag. Wij nemen ons voor in
de volgende nummers van ons blad op
deze vragen terug te komen, waarna wij
ook de lezer aan het woord zullen laten.

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN
UITKERINGEN —

O

1-A/—

WERKLOOSHEIDSVERGOEDINGEN

In rubriek 1-A/19 hebben we de voornaamste punten aangegeven uit de reglementering inzake werkloosheidsvergoedingen en dit wat betreft de gerechtigden en de toekenningsvoorwaarden. Hierna
geven we de voornaamste elementen aan betreffende de voorziene uitkeringen.
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN
Voor het vaststellen van het toe te kennen bedrag
inzake werkloosheidsvergoeding, wordt onderscheid
gemaakt tussen twee kategorieën werklozen :

o

Willy Cobbaut.

a) de werknemers-gezinshoofden : als dusdanig
worden beschouwd de gehuwde werknemers
wier echtgenote of echtgenoot zich uitsluitend
met het huishouden bezighoudt ; eveneens de
werknemers die samenwonen met een persoon
van het andere geslacht die zich uitsluitend
met het huishouden bezighoudt ; eveneens de
werknemers die samenwonen (uitsluitend) met
personen als kinderen waarvoor kindergeld ontvangen wordt, kinderen wier beroepsinkomen
een bepaalde grens niet te boven gaat, schoonvader, schoonzoon, schoonmoeder, schoondochter die geen beroepsarbeid verrichten en zonder
bestaansmiddelen zijn.

deld dagloon. Wat « gemiddeld dagloon » is, wordt
in de reglementering bepaald, maar gaat het beperkt kader van deze rubriek ver te buiten.
De onder kategorie b. genoemde andere werknemers hebben recht op een werkloosheidsvergoeding die gelijk is aan 60 % van het zgn. gemiddeld
dagloon, evenwel slechts gedurende de duur van
één jaar. Nadien wordt de uitkering verminderd tot
40 % van het gemiddeld dagloon. Dit percentage
blijft behouden zolang de betrokken werkloze de
uitkeiingen niet gedurende ten minste één jaar
heeft onderbroken.
KINDERBIJSLAG
Behalve het recht op werkloosheidsvergoedingen,
heeft de werkloze eveneens recht op kinderbijslagen. De bedragen ervan zijn dezelfde als deze
voor normaal werkende rechthebbenden.
AANVRAAG
De genoemde prestaties worden aangevraagd ofwel bij de erkende uitbetalingsorganismen van de
zgn. representatieve werknemersorganisaties, ofwel bij een bureau van de officiële Hulpkas voor
Werkloosheidsuitkeringen. De betalingen geschieden na vervallen termijn en minstens éénmaal per
maand.

b) de andere werknemers.
De onder kategorie a. genoemde werknemers-gezinshoofden hebben recht op een werkloosheidsvergoeding die gelijk is aan 60 % van het gemid-
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Op de fondsliist
van de Nederlandse
Boekhandel staat voor 1975 nog steeds
het oorspronkelijk
in 1972 verschenen
boek « Inkomensverdeling, sociale zekerheid en sociaal beleid '. Dit boek is in
feite een bundel opstellen die prof. Herman-Deleeck in 1970 en 1971 liet verschijnen in verschillende tijdschriften
en
die allen ons sociaal beleid
rechtstreeks
of onrechtstreeks tot centraal tema hebben. Wat betreft belangrijke nieuwe feiten of publikaties werden de opstellen
bijgewerkt tot midden 1972.
De auteur van deze bundel, prof. Herman
Deleeck, is bij velen lang geen onbekende. Geboren in 1928, promoveerde
hij
in 1952 tot doctor in de rechten en in
1966 tot doctor in de ekonomische wetenschappen. Tot 1965 was hij direkteur van
de studiedienst van het ACW en werd
nadien hoogleraar aan de UFSIA en aan
de KUL. Prof. Deleeck werd vooral bekend omwille van zijn in 1968 verschenen
werk ' Maatschappelijke
zekerheid en
inkomensverdeling
in België », waarvoor
hij de Prijs Albert-Edouard Janssen 1966
kreeg van de Belgische Vereniging der
Banken. Hij toonde in deze
publikatie
wetenschappelijk
gegrond aan dat het
herverdelings-effekt
van onze sociale zekerheid heel wat kleiner is dan algemeen
wordt aangenomen.
Wat de publikaties
van prof. Deleeck
vooral kenmerkt is, naast de wetenschappelifke ernst en onderlegdheid die vanzelfsprekend zijn, de realistische kijk op/
en de uiterst pragmatische aanpak van
de gestelde problemen. Nergens laat de
auteur zich verleiden tot
wensdromerij
en waar hij wijzigingen voorstelt zal het
bewijs van de uitvoerbaarheid
niet ontbreken. Zelfs een hoofdstuk met beschouwende en feiten-interpreterende
inslag
als « De welvaartsstaat
: Een heroriëntering » grijpt in elke paragraaf terug naar
de feiten van de dagelijkse
ekonomische
realiteit.
Prof. Deleeck spaart ook zijn kritiek niet
wanneer hij het heeft over de sinds de
jongste wereldoorlog in België gevoerde
sociale politiek. Zeer duidelijk stelt hij
dat de minstbedeelden
in onze maatschappij (weduwen, alleenstaande gepensioneerden, wezen, gehandikapten)
weinig of niet van de vooruitgang van de
sociale zekerheid konden
meegenieten,
iets waarin slechts de jongste
jaren
enige verandering gekomen is.
Uit de lektuur van dit — zoals gezegd —
in 1972 gepubliceerd werk blijkt hoe weinig er sindsdien in feite veranderd is en
hoe traag in ons land door de traditionele
regeringspartijen
gereageerd
wordt
op
noden waar geen sterke sindikale of
andere drukkingsgroepen
achter
staan.
De teksten van deze bundel zijn verrassend aktueel gebleven en allesbehalve
door de feiten achterhaald.
Nochtans telt het werk ook enkele schoonheidsfouten, die het werk niet in waarde
verminderen, maar het alleszins hier en
daar een beetje ontsieren. Zo leest men
in het hoofdstuk « De fondsen voor bestaanszekerheid en de sociale zekerheid'
geen woord over het
ondemokratisch
karakter van deze Fondsen, noch over
het feit dat ze in grote mate afbreuk
doen aan de nationale solidariteit
tussen
bloeiende en minder bloeiende
nijverheidssektoren.
Eveneens
tevergeefs
zoekt men in de elf hoofdstukken van de
bundel een verwijzing naar de kristelijksociale leer, wat men van een kristendemokraat als prof. Deleeck toch wel
mocht verwachten.
Deze enkele woorden van kritiek
willen
geen afbreuk doen aan de waarde en de
degelijkheid
van deze bundel
opstellen
over onze sociale zekerheid, noch hebben
de positieve paragrafen van deze korte
bespreking tot doel te doen veronderstellen dat de lezer met elke regel van elke
bladzijde
akkoord zal gaan.
Uiteraard
blijft een onderwerp als onze sociale
zekerheid een kontroversieel iets en zijn
de teksten van prof. Deleeck slechts een
stem in het debat, zij het dan ook een
zeer realistische en zeer wetenschappelijk gevormde stem.
Voor sociale werkers, studenten,
politici
en belangstellende
leken : ten zeerste
aanbevolen I
Willy Cobbaut.
« Inkomensverdeling, sociale zekerheid
en sociaal beleid » door prof. H. Deleeck.
247 biz. Uitg. De Nederlandse Boekhandel 1972. Prijs : 275 fr.
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BERICHT
A A N DE
AFDELINCSBESTUURSLEDEN !

Bij beslissing van de Partijraad werd de lidmaatschapsbijdrage voor 1976 bepaald op 120 F voor de
hoofdleden en 60 F voor de bijleden.
De afhouding voor de afdeling blijft ongewijzigd.
OKTOBER

ANTWERPEN
ANTWERPEN (Arr.)
NIEUW ARR BESTUUR
Na de arr. bestuursverkeizing
van 19 september werd het arr
bestuur Antwerpen als volgt samengesteld • voorz
Okt Meyntjens , sekr . Wim Claessens ,
penningm
: Staf Hereygers ,
prop . Fonne Crick ; org.
Vital
Peeters ; Ooms Leo, Cautreels
Juul, Bob Loete, De Wispelaere
Donald, Coddé Maunts, Andries
Hugo
ARR RAAD
De « nieuwe » arr raad start
officieel op vrijdag 10 oktober te
20u30 in lok Trefpunt, Turnhoutsebaan 28 te Deurne.
ARR OPROEP
Op zaterdag 11 oktober verwachten wij van elke VU-afdeling
(arr. Antwerpen) een sterke afvaardiging met vaandel bij de
Vaandel-Inhuldiging van onze zusterafd Hove Verzamelen stipt te
14u aan lok Reinaert, Mortselsestwg 21 (Centrum) voor de optocht. Voor allen te 16u receptie
in zaal Urania, Mattheessenstr
62 te Hove Ons parool . aanwezig zijn met vaandel.
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.
ANTWERPEN (Stad)
KOO
Met onze twee afgevaardigden
dr De Boel of Fr. De Laet kan u
een afspraak maken : tel. resp
33.97 90 of 38 66 92. Hun dienstbetoon betreft allerlei aangelegenheden over de KOO voor hel
grondgebied Antw. Stad.
VUJO
Geregelde samenkomsten. Voor
informatie gelieve te kontakteren : De Motte Erika en/of Monseur Ann Adres : resp. Venezuelastr. 6/91, Antwerpen 2030 ; Letterkundestr. 12, Wilrijk
DIENSTBETOON
Alle dagen op het sekr., Wetstr.
12, Antw., tel. 36.84.65. Open van
9 tot 16u30. Op maandag tot 19u,
op die dag treft u dan ook een
volksvert. aan, die zitting houdt
van 16 tot 19u om u met uw pro-
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blemen over dienstbetoon, naar
best vermogen te helpen
ABONNEMENTENSLAG
Een abonnement op ons weekblad kan u schenken aan een onzer minder bemiddelde leden
Neem kontakt op met ons sekr,
tel. 36.84.65.
STEUN KONTAKTBLAD
Propagandasteun voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen
KB 404-3036801-68 van VUAntw Stad De steuners worden
met naam en adres afgedrukt in
ons volgend Kontaktblad
NIEUWE LEDEN
Vanaf deze maand kunnen nieuwe leden aansluiten voor het jaar
1976 Tot eind dit jaar gratis
Hoofdlid 120 fr (bijlid of gezinslid 60 f r )

DEURNE
DIENSTBETOON
ledere donderdag staan onze
mandatarissen ter beschikking 'n
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 »

BORNEM
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 • volksvert. Joos
Somers
Elke 3de vrijdag in lok De
Bron . vanaf 19u . lic. Kris MuysGeeraert, over onderwijsproblemen en onthaal gastarbeiders

STEUN ONS IN DE RODE RUPELSTREEK

BORSBEEK
GESPREKS- EN ONTSPANNINGSAVOND
Hedenavond gaat in de lokalen
van het Jeugdhuis Sloep aan de
A. Van Putlei ei>n gespreks- en
ontspanningsavond door Na de
gemeentelijke financiële toestand
en de Borsbeekse buurtproblemen
wordt er een diakwis over Borsbeek gehouden Aanvang : 20u.
JAARLIJKS BAL
Gaat door op 8 november Ffl
zaal Rivièra, J. Reusenslei 17. The
Topmasters zullen ons muzikaal
begeleiden Deuren te 20u30. Inkom 60 fr. Kaarten zijn te bekomen bij al de bestuursleden.
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 Hoveraer, Bredabaan 810
(Stan Van Looveren) ; Bethanie :
café Oud België, Pauwelslei 184
(Roger Vanthillo) ; Mariaburg :
café Cycle, Kapelsestwg 364 (Jaak
Decru).

9
10
10
11
11
11
11
12

Op initiatief van de VU-afd.
Boom, Reet en Rumst : groot
leeuwkensbal op zaterdag 4 oktober te 20u30 in zaal Gildenhuis
te Reet (Centrum). Toegangskaarten bij de bestuursleden : 60 fr.
EDEGEM
SOC DIENSTBETOON
Onze gemeenteraadsleden . Ludo Van Huffelen, Drie Eikenstr
171 ; Renaat Dekeyser, Graaf de
Fienneslaan 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 ilets dat de moeite waard is.
Breng het bij Julia Engelen-Saenen, Romeinseput 100, telefoon :
57.11.51. Afhalen doen wij ook
4 OKTOBER 1975
Een laatste oproep en een dringende vraag tot al onze leden en
simpatisanten om zeker ons bal
van zaterdag a.s. in het Elzenhof
niet te vergeten. Een fantastische
tombola met reuze-prijzen zal u
nen. U zal er een goed orkest
toelaten iets waardevols te winhoren en vele vrienden ontmoeten. Het Elzenhof is niet zeer
groot, daarom zorg ervoor dat u
op tijd komt. De wijnkelder is
open vanaf 23 uur en zal iets gezellig zijn. Tot zaterdag I
KOLPORTAGE
Eerlang zal een kolportage gehouden worden op de wijk Buizegem. Vrijwilligers voor deze job

14
15
17
17
17
18

19
18
28
31

Dessel : Arr. bestuur om 20u30 bij H. Draulans.
Halle (Kempen) : VU-bal in dancing Bakkershof, Eikenlaan, te 20u
Meerhout : Bestuursvergadering.
Edegem : VU-bal in zaal Elzenhof. Toegangskaarten bij
alle bestuursleden en in Drie Biken.
Boom-Reet-Rumst : VU-bal in feestzaal Gildenhuis te
Reet, om 20u30 Toegangskaarten bij de bestuursleden
Lier : VU-bal, zaal De Valk, Grote Markt Orkest : The
Stereo's
Vorst-Kempen : Afdelmgsbal in zaal FC Exelsior te
Klem Vorst
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
Westerio : Arr raad om 20u30 in Torenhof.
Antwerpen : Arr raad, lok Trefpunt, Turnhoutsebaan
28, Deurne, om 20u30.
Meerhout : Afdelmgsbal in zaal Gildenhuis.
Merksem : Bal ingericht door de Groene Kapel In VI
Huis Tijl, Bredabaan 298, te 20u30. Toegangsprijs • 50 fr.
Mol : Herfstbal te Dessel In zaal 700, Kolkstr, met DJ
Staccato.
Booischot : Afdelingsfeest in de Parochiezaal van Pijpelheide Het feestmaal wordt verzorgd door onze vriend
Marcel Van Roy van « Het Hof van Aragon »
Hove : Inhuldiging VU-afdelingsvaandel.
Hoboken : Werftocht wijk Nachtegalenhof Verzamelen
te lOu in VI. Nat. Centrum, Steynstr 85.
Merksem : - Vrouwen van Vandaag ». Vergadering in
VI HUIS Tijl, te 20u30
Merksem : VU-kernvergadering te 20u in VI Huis Tijl
Duffel : Arr. raad Mechelen Verkiezingen arr bestuur
Mortsel : Politieke avond met volksvert. Nelly Maes om
20u30 in Centrum St-Lodewijk (Dieseghem) Onderwerp:
« De vrouw in de politiek •>.
Borgerhout : Algemene ledenvergadering In lok Oude
Worstenpan, Turnhoutsebaan 9, om 20u30. Spreker •
volksvert Paul Peeters
Merksem : Gezellige wijnavond door VUJO-kern In zaal
Tijl, Bredabaan 298, vanaf 20u.
Hoboken : VU-afdelingsbal Wijkcentrum « Macadammeke », Groenstr. 1, Wilrijk. Aanvang te 20u.
Vorst-Kempen : Bestuursvergadering.
Mechelen : Herfstbal VU-Mechelen, Stadsfeestzaal, Botermarkt, met The Lords.
Merksem : VUJO-kernvergadering in VI. Huls Tijl te
20u30
Vorst-Kempen : VUJO-instuif in zaal Pakrils te Klein
Vorst.

worden verzocht hun adres op te
geven.
DANK
Wij danken zeer hartelijk de leden en simpatisanten, die door
één of andere reden niet naar
ons bal kunnen komen, en als
kompensatie een bedrag gestort
hebben op onze bankrekening.
Zij, die dat ook nog willen doen,
noteren even : Volksunie-Edegem,
645-1005522-55.
EKEREN
ARR. BAL
Zaterdag 29 november te 21 u
in feestzaal Alpheusdal, F. Williotstr. 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

Vlimmoren, KOO-lid, Hoogboomstwg 22 (64.41.48) ; Veerie Thyssens, KOO-lid, Geestenspoor 72
(41.04.41).
HOBOKEN
SPAARPOTTEN '76
De afd. is begonnen met het
plaatsen van spaarpotten i.v.m.
de komende gemeenteraadsverkiezingen. De spaarpotten kunnen
afgehaald worden In ons VNO,
Steynstr. 85.

'moi

VERZEKCRINOSKANTOOR

SPAARKAS - HYPOTHEKIN
LENINOIN

Drie Koninganitrut 12
2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82
MAANDAG GESLOTEN

Huwelijk - Bruid - Femlllele
1 i. GRATIS
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HOVE
INHULDIGING
AFDELINGSVAANDEL
Op zaterdag 11 oktober wordt
onze afdelingsvlag ingehuldigd I
Wij verzamelen om 14u aan ons
lok. Reinaert, Mortselsestwg 21,
voor de optocht door de gemeente. Te 16u receptie in de zaal Urania, Mattheessensstr. 62. Na de
receptie is er mogelijkheid voor
koude schotel of belegde broodjes. Vanaf 20u in voornoemde zaal
gezellig samenzijn en bal. Wij verwachten heel veel Vlaamse vrienden !
KONTICH
DIENSTBETOON
Hebt u moeilijkheden of verlangt
u bepaalde inlichtingen ? Aarzel
niet om op één der navolgende
nummers te bellen om een afspraak met onze mandatarissen
te maken : schepen Toon Dewachter (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
Omar Stevens (45.25.17). Ook op
één der volgende nummers kunt
u terecht : afd.-voorz. Urbaan Dubols (45.70.27), soc. dienstbetoon
IVIarc Hendrickx (45.88.27), afd.sekr. Alfons Brat (46.02.79).
MARCEL

VAN ROY

FEESTZALEN

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

MERKSEM
SPAARKAS TUL
Alle leden worden hiermee
herinnerd aan de maandelijkse
algemene vergadering op dinsdag
7 oktober te 20u30 m ons lok. Vi.
Huis Tijl, Bredabaan 298.
VL.B.K. TIJL
Morgenavond 3 oktober te 20u
30 wordt de terugwedstrijd gespeeld tegen BC Laagland in lok.
Sportman, hoek Akkerbouwstr. en
laaglandl. Alle supporters worden vriendelijk uitgenodigd onze
spelers te komen aanmoedigen.
ZEKER NIET VERGETEN
Wat dan ? De gezellige wijnavond natuurlijk, ingericht door
VUJO op zaterdag 18 oktober vanaf 20u in zaal Tijl, Bredabaan 298.
Toegangsprijs : 20 fr. (gratis tombola
inbegrepen).
Aangepaste,
stemmige muziek. Allen daarheen.
VK ATLANTA
Voor de eerste thuiswedstrijd
kregen onze jongens het bezoek
van FSV uit Deurne, een nieuwe
ploeg die dit jaar gestart is en
dus volslagen onbekend. Na een
snelle start kon Eric Van den
Broek, op voorzet van Leo Van
Leeuwe in de 2e min. reeds de
score
openen. Stilaan
echter
kwam het technisch overwicht
van de bezoekers echter aan het
licht en op de 27e min. werd
het 1-1 en in de laatste minuut
voor de rust, na een geharrewar
voor ons doel, werd Michel De
Becker voor de tweede maal verslag. Na de rust brak de tegenstander weer door onze verdediging en moest de doelwachter
voor de 3de maal het leder uit
de netten halen. Onze jongens lieten echter de moed niet zakken

en werden de 60e minuut beloond toen Leo Van Leeuwe de
achterstand tot 2-3 kon milderen.
Vier minuten later sloegen de tegenstrevers opnieuw toe en op
de 65e min. liep een terugspeelbal van Walter Verboven langzaam buiten het bereik van een
verraste doelverdediger in eigen
doel. In de 70e min. was het dan
nogmaals Leo II die de achterstand tot 3-5 kon terugbrengen,
wat tevens de eindstand werd,
want op de 83e min. werd een
strafschop door een puike Michel
De Becker igestopt. Niettegenstaande het verlies was het toch
een fraaie wedstrijd. Op zondag
5 oktober moeten we op bezoek
bij de Zwarte Duivels te Oeiegem
en we verzamelen te 13u30 in
Vlaams Huis Tijl.
DIENSTBETOON
Voortaan weer zoals vroeger,
elke 1e woensdag, 2e dinsdag, 3e
woensdag en 4e dinsdag, vanaf
20u30 in Vlams Huis Tijl. Voor alle verdere inlichtingen en adressen van mandatarissen en bestuursleden kunt u terecht op het
sekr., Trammezandlei
11, tel.
46.02.79, waar u natuurlijk eveneens aan een lidkaart (100 fr., tot
einde '76) of een abonnement op
. Wij » (500 fr., tot einde 76)
kunt geraken.
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 I

BRUSSEL (Arr.)
VUJO DOET MEE I
Op 26 oktober gaat een betoging door te Brussel. Deze vertrekt aan de Arduinkaai (KVS) om
10u30. VUJO arr. Brussel-HalleVilvoorde doet mee en rekent op
de aanwezigheid van alle Vlaams
bewuste jongeren uit Vlaanderen
en vooral uit het bedreigd VlaamsBrabant.
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE
CArr.)
ARR. BESTUURSVERKIEZING
Vrijdag 18 september werden
in de zaal Rotonde van het Melikompleks op de Heizel de arr. bestuursverkiezingen gehouden. Volgende personen stelden zich hiervoor kandidaat : U = uittredend
arr. bestuurslid : Beenders Theo
(U), Clerckx Erik (U), De Bels
Dirk, De Clercq Liliane (U), De
Craen Rom (U), Dominet Marcel
(U), Hollaender Boudewijn, Naudts
Ray, Smout Mare (U), Van Dyck
Raymond, Van Genechten Toon
(U).
Het nieuw arr. bestuur ziet er
uit als volgt : voorz. : Rom De
Craen ; sekr. : Marcel Dominet ;
penningm : Theo Beenders ; Verantw. prop, : Dirk Bels, in samenwerking met de aggl. fed. gevolmachtigden ; verslaggever, tevens verantw. regionale pers :
Mare Smout ; soc. dienstbetoon:
Liliane De Clercq.
BELANGRIJK BERICHT
In tegenstelling met vroeger
zullen de arr. bestuursvergaderingen plaatsvmden elke 2de en 4de
donderdag van de maand, dit om
sommige federatieraadsleden die
deel uitmaken van de uitgebreide
arr. bestuursvergadering, de gelegenheid te geven de vergadering
bij te wonen. Eerstvolgende arr.
bestuursvergadering : 9 oktober
Om 20u. Alléén geldige redenen
van afwezigheid kunnen in aan-

WIJIO

merking genomen worden en dienen op de gebruikelijke wijze ingediend.
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.
ERPS-KWERPS-KORTENBERGEVERBERG-MEERBEEK
WAT NA DE FUSIE ?
Het Dosfelinstituut, i.s.m. het
Davidsfonds, het Groenkomtee en
de VTB, richt een debatavond
over dat probleem in op 17 oktober te 20u in de Kultuurzolder,
Dorpsstr. 7 te Erps-Kwerps. Johan Depoortere, TV-journalist, is
moderator , P. Van Landeghem,
adjunkt-kabinetschef van Binnenlandse Zaken, zal de gespreksavond inleiden De volksvert. P.
De Vlies (CVP), W. Kuijpers (VU),
G. Sprockeels (PVV) en L. Tobback (BSP) werden uitgenodigd.
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
Tweede lustrumbal op 6 december te Steenokkerzeel in zaal De
Molenkens, Wambeekstr. Orkest :
Boogy Band uit Machelen.
SCHAARBEEK
VUJO-OPROEP
Propagandamateriaal voor de
TAK-betoging van 26 oktober verkrijgbaar bij Jan Vermeulen, Zenobe Grammelaan 87, tel.
241.04.07.

MORTSEL
AFDELINGSWIJZERTJE
Ook te Mortsel werd een punt
gezet achter de vakantie-rustperiode en de aktieve werking terug
aangepakt. Volgende reeds vastbepaalde
afdelingsaktiviteiten,
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 !
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.
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 mot
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 », spra.
ker : 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).
RANST
TAK-STUDENTENBETOGING
Ranst zal ook op 26 oktober
aanwezig zijn te Brussel, maar
dan zeker met een veelvoud van
vorige
TAK-betogingen.
Inschr.
voor autobus op ons sekr, Valkenlaan 24, tel. 85.58,18.

K
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BRABANT
BRUSSEL (Aggi.)
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.

MOL
VUJO
Nu ieder van ons hopelijk voldoende energie heeft opgedaan tijdens
het verlof, zijn wij terug van start
gegaan met onze werking. Om onze onderscheiden aktiviteiten voor
het najaar te kunnen finansieren
richten wij een herfstbal in op zaterdag 11 oktober in zaal 700,
Kolkstr. te Dessel.

BUITENGEWONE ZITTING VAN DE
PROVINCIERAAD VAN BRABANT
VAN SEPTEMBER 1975
Naast een reeks routine-zaken
werden 'n hele reeks begrotingswijzigingen ter goedkeuring aan
de provinciale raad van Brabant
voorgelegd. Het is nu al de derde
reeks wijzigingen op de begroting
1975.
Opvallend voor deze begrotingswijzigingen was dat het boni van
de vorige jaren sterk verhoogd
werd, nl. met 205:000.000 fr. Het
uiteindelijk geraamde boni voor
de begroting 1975 is echter amper 480.000 fr.
Dit wijst op twee zaken :
1. De ontvangsten van de vorige
jaren werden, al of niet opzettelijk, sterk onderschat.
2, De begroting 1975 is in werkelijkheid deficitair ; de totale boni
der vorige jaren, nl, 350,092.000 fr.
zal op 480.000 fr. na in 1975 volledig verdwenen zijn.
In feite heeft men al die jaren gewerkt met een vals begrotingsbeeld.
We geven grif toe dat een begroting neerkomt op een schatting,
maar in het geval van een goede
begroting moet de schatting de
werkelijkheid zeer dicht benaderen ? Voor de begroting 1975 stelt
men een verschil vast van 10%,
cijfer dat naar onze gevoelens te
hoog ligt.
Wat nu de konkrete wijzigingen
betreft stellen wij vast dat er
enerzijds meer uitgegeven wordt
voor prestigieuse projekten in rekreatiecentra (o.a. aanleggen van
dure tennisbanen) en dat anderzijds passieve centra, die naar onze gevoelens meer aan de reële
behoeften van de bevolking voldoen, niet voldoende vlug voor
het publiek worden opengesteld
en waar wij vrezen dat zij in minder gunstige zin zullen evolueren
[vb. Het Vinne te Zoutleeuw).
Tevens betreurt de VU-groep de
wijziging van de Bestendige Deputatie in de gezinsvoorzieningen,
nl. de schrapping der 30.000.000
fr. voorzien voor de nieuwbouw
van kinderbewaarplaatsen. De provinciale overheid zal zelf geen
initiatieven meer nemen voor het

OKTOBER
3. Brussel : VUJO-Stuif in zaal Consciencekelder in Graaf
van Egmont, Van Praetstr., om 20u.
4.
St-Martens-Bodegem-St-Ulriks-Kapelle : Groot jaarlijks
bal in zaal Marina te St-Martens-Bodegem. Jo Joris met
« Gengsters » spelen ten dans.
4
St-Stevens-Woluwe-Kraainem : Afdelingsbal in Ons Huis,
B.W. Servranckxplein 18 te St-Stevens. Orkest : The
Game Brothers.
11. Leuven : <• Vlaamse Nacht », arr. bal in Salons Georges.
11. Wemmei-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.
St-Pieters-Leeuw : 5de Haantjeskermis vanaf 18u in zaal
Moriau, Rink (recht tegenover de kerk). Ook op 19
vanaf 12 u.).
Wiiseie-Hoisbeek : 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.
25.
Teraifene : 3de groot volkseetmaal in Natekenshof, Bredeweg. Eveneens op zondag 26 oktober.

BAR

RESTAURANT

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

oprichten van kinderbewaarplaatsen, maar zal enkel plaatselijke
initiatieven subsidiëren. Provincieraadslid Erik Van Besien wees
er op dat op deze post, die een
sociale noodzaak is geen beperkingen mogen opgelegd worden.
Tevens zou de provincie daar
moeten kunnen inspringen waar
de gemeenten niet over de financiële mogelijkheden beschikken
of waar de gemeenten eenvoudigweg in gebreke blijven. Hij vraagt
de Provinciale Overheid de gemeenteFijke initiatieven alleszins
te stimuleren en de gemeenten
op de mogelijkheid van subsidiering te wijzen.
Raadslid Van Besien drukte de
bezorgdheid van de VU-groep uit
betreffende de leningslast die op
de provincie drukt en waar werkelijk voorzichtigheid is geboden;
de jaarlijkse specifieke lenings-

last bedraagt reeds meer dan
550.000.000 fr.
Als konklusie dient gezegd dat de
financiële vooruitzichten van de
provincie Brabant niet schitterend
zijn. Zonder drastische besparingen of verhoging van de provinciale belastingen zien wij niet in
hoe de meerderheid een begroting
voor 1976 in evenwicht zal indienen.
Er wordt trouwens in de meerderheidsgroepen gedacht aan de invoering van een belasting van
50.000.000 fr. op de waterwinningen en aan het optrekken van de
provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing van 265 naar
395 hetgeen een totaal meerontvangst
zou
betekenen
van
± 575.000.000 fr.
Willy De Saeger,
provincieraadslid.
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autobussen voorzien, welke zullen vertrekken om lOu op het Ladeuzeplein te Leuven. Iedereen
kan mee aan de prijs van 50 fr.
per persoon. Inschr. bij uw afdelingsbesturen. Bestaat er in uw
gemeente toevallig geen VU-afd.
of hebt u niet onmiddellijk de
kans iemand te bereiken, tel. of
schrijf dan dadelijk aan Willy Somers, Klappijstr. 55, Molenstede,
tel. 013/33.26.69. Deze heeft op
a.rr vlak de koördinatie in handen. Met honderden zullen wij er
zijn, uit het arr. Leuven. Inmiddels werden in ons arr. reeds
duizenden pamfletten en honderden affiches verspreid in verband
met deze belangrijke betoging.

LEUVEN (Arr.)
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.
EXTRA NIEUWS OVER ONZE
VLAAMSE NACHT
Naast de traditionele reuzetombola tijdens ons VU-dansfeest
komt er dit jaar nog iets extra
bj. Inderdaad, onder de aanwezigen in de zaal zal een prachtige
en zeer waardevolle prijs worden
verloot. Voor deze extra trekking
telt het nummer van uw toegangsBETOGING 26-10
Het is vanzelfsprekend dat
arr. Leuven deelneemt aan de
toging te Brussel op zondag
oktober. Hiervoor
hebben

PROPAGANDA
Sommigen menen wellicht dat
de tijden zodanig veranderd zijn,
dat straatpropaganda niet meer
noodzakelijk Is. TV en radio hebben de plaats ingenomen, zegt
men nu en dan. Welnu, niets is
minder waar. Meer dan ooit moe-

het
be26
wij

ten wij met de VU op straat.
Meer dan ooit is het noodzakelijk
dat onze partij het straatbeeld beheerst. En... dat kan, want voor
u, beste VU-vrienden ligt een hele
boel propagandamateriaal klaar
en bovendien staat de prachtige
tentoonstellingswagen
vertrekkensklaar. De arr. verantw. voor
propaganda nodigt u uit even met
hem kontakt te nemen. Liefst tel.
na 19u. : W. Somers 013/33.26.69.
OVERIJSE-HOEILAART
ZELFSTANDIGEN, AANDACHT !
Op dit ogenblik worden de zelfstandigen bij de meeste ziekenfondsen slechts tot 50 jaar aangenomen 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 ! De Vlaamse
Ziekenkas laat de ouderen niet
in de kou staan. Maar intussen
liet de regering van Leo Andersen

NIEUWE BESTUREN
ARR. BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE
AFDELINGSBESTUURSVERKIEZINGEN
Wij vestigen de aandacht van de bestuursleden wiens naam niet werd vermeld in
de reeds verschenen bestuurssamenstellingen (« Wij » van 4.9.1975), dat dit niet
gebeurde met kwaad opzet, noch met de
bedoeling iemand te kwetsen. Tijdgebrek
belet ons echter volledige lijsten op te
maken, zodat wij ons noodzakelijkerwijze
moesten beperken tot deze bestuursleden
de daadwerkelijk een funktie hadden opgenomen. Onze welgemeende verontschuldigingen hiervoor. Op aanvraag kunnen
er echter wel rechtzettingen opgenomen
worden van de personen die hierom verzoeken.
RECHTZETTINGEN
Afd. GANSHOREN-KOEKELBERG
Ter vervanging van dhr Rudi Heene werd
dhr John Glelkens als penningmeester
aangesteld.
Afd. JETTE
, , ,
Federatie- en gemeenteraadslid
Berlangeer maakt wel degelijk
deel uit van het afdelingsbestuur

,
^
Jan De
effektief
Jette.

FEDERATIE HALLE
RUISBROEK
Voorz. : Guldo Vandervelde.
Sekr. : Mare Blljweert.
Penningm. : Hugo Blljweert.
Prop. : Frank Talpe.
Org. : Roger Vansevenant.
ST-GENESIUS-RODE
Voorz. : Rik Wlllems.
Sekr. : Désiré De Becker.
Penningm. : Désiré De Becker.
Prop. : Noël Beke.
Org. : mevr. Lieve Dewit.
VUJO : M.Th. De Becker.
ST-PIETERS-LEEUW
Voorz. : Bert Van Campenhout.

Sekr. : Gilbert Pické.
Penningm. : mevr. M.L. Adang-Rampelbergh.
Prop. : Luk De Meyer.
Org. : Walter Gansemans en mevr. Lillane
De Clercq.
VUJO : Wim Lauwaert.

VLEZENBEEK
Voorz. : Daan Vervaet.
Sekr. ; Willy Wauters.
Penningm. : Gilbert Vanderstraeten.
Prop. : Eugeen De Kegel.
Org. : Eric De Cuyper.
FEDERATIE TERVUREN
HOEILAART
Sekr. : André Van Haeght.
Penningm. : Alex Goodman.
Prop. : Daniël De Rudder.
Org. : Luc Menu, Marcel De Mol en Raymond Maeschalck.
OVERIJSE
Voorz. : Marcel Dominet.
Sekr. : Raoul Vanderceelen.
Penningm. : Karel Belmans.
Prop. : Jos Couder en Yvo Carels.
Org. : Jan Praet en Felix De Broyer.
VUJO : Pol Dewaet en Willy Van Pee.
FEDERATIE VILVOORDE
EPPEGEM-ZEMST
Voorz. : Clem Van Hoof.
Sekr. : Marc Van der Borgt.
Penningm. : Jos Van Steenwinkel.
Prop. : Jan Lauwers.
Org. : Pol Steyaert.
GRIMBERGEN-BEIGEM-HUMBEEK
Voorz. : Rik Vossen.
Sekr. : Frans Hauwaerts.
Penningm. : Etienne Wannijn.
Prop. : Frans Hauwaerts, Hugo Van Hemelrijck en André Van Ransbeeck.
Org. : Werner Borghs, Maurice De Blaeser, Pol De Neve en Kris Thielemans.
VUJO : Etienne Van Lint.
HOFSTADE
Voorz. : Armand Marcoen.
Sekr. : Hugo Casteels.
Penningm. : Rudi Van Messem.
Prop. : mej. Elisa Vanhorenbeeck.
Org. : Jos Neveux.
MACHELEN
Voorz. : Laurent Krokaert.
Sekr. : mevr. J. Hendrix-Caekelbergh.
Penningm. : mevr. M. Hofmans-Verbesselt.
MEISE
Voorz. : Ray Naudts.
Sekr. : Noël Catry.
Penningm. : Maurits Passchyn.
Prop. : Pol Wellens.
Org. : mevr. S. Verbaanderd-Paesmans.
VUJO : Peter Carrière.

MUIZEN
Voorz. : Alex Benoit.
Sekr. : Jan Cauwenbergh.
Penningm. : Lodewijk Van Rillaer.
Prop. : Felix De Groof.
Org. : Jozef Van Looy.
PEUTIE
Voorz. : Jozef Van Steen.
Sekr. : mevr. Rita Meert-Gommers.
Penningm. : Jan Persoons.
Prop. : Freddy Kuyl.
Org. : Roger Verbist.
STROMBEEK-BEVER
Voorz. : Omer Geldhof.
Sekr. : mej. Chrlstlen Goessens.
Penningm. : Jan Ralglot.
Prop. : Erwin Schermle.
Org. : mevr. Chr. Schermie-Durnez.
VILVOORDE
Voorz. : Eugeen Serkeyn.
Sekr. : Erik Clerckx.
Penningm. : Gilbert Ghijsens.
Prop. : Jan Rutgeerts.
Org. : mevr. H. Gallet-Boedts.
VUJO : mej. Lut De Swaef.
FEDERATIE ZAVENTEM
BERG-BUKEN-KAMPENHOUTNEDEROKKERZEEL
Voorz. : mevr. Ella De Rover-Van Cleemputte.
Sekr. : Hubert Wouters.
Penningm. : Julien Jans.
Prop. : Guldo Verhelen.
Org. : Geogres Verstraeten.
DIEGEM
Voorz. : mevr. Kristine Pannekoek-Vanderhauwaert.
Sekr. : mevr. D. Vincent-Van de Putte.
Penningm. : Herman Van Luyck.
Prop. : Roger Depuydt.
Org. : August Cuyt.
VUJO : Henk Huens.
MELSBROEK
Voorz. : Guldo Arfeullle.
Sekr. : mevr. Ida Van Zegbroeck-Janssens.
pennngm. : Jozef Peeters.
Prop. : Freddy Verstraeten.
Org. : Freddy Verstraeten.
ST-STEVENS-WOLUWE-KRAAINEM
Voorz. : mevr. Paule Dewaele-Dewael.
Sekr. : Johan Slembrouck.
Penningm. : Jo Vermeir.
Prop. : Jean-Pierre Willems.
Org. : Urbaan Uythethofken.
STEENOKKERZEEL-PERK
Voorz. : Erik Pierrot.
Sekr. : Jullaan Lauwers.

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 Cambrinus. Nochtans willen we alle
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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.
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
aanwezigen speciaal te verwennen hebben we bovendien een
tweede orkest ingelast dat gedurende enkele tijd wat afwisselende folksong brengt, nl. het Trio
Ward Thans dat op de onlangs

donderdag, 19u30-20u30, In 't zaaltje van café Luxemburg ; Eizer :
laatste zaterdag, 20-21 u, bij Desees ; Malelzen : 2de en laatste
zaterdag, 10-12u, Langeweg 34.
Verder kunt u steeds voor alle
inlichtingen terecht vla hot nr
653.91.62.
ST-PIETERS-LEEUWDIENSTBETOON
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.
SCHEPDAAL
ST-MARTENS-LENNIK
PROFICIAT
Het bestuur van de afd. Schepdal-St-Martens-Lennik is gelukkig
u de geboorte te mogen melden
van Steven Billooye, zoontje van
onze simpatieke voorzitter uit
Schepdaal.
Wij wensen Armand en Mady
van harte proficiat I

Penningm. : Bernard De Wil.
Prop. : Erwin De Wolf.
Org. : Luk Van Oostende.
VUJO : Guldo Godts.
STERREBEEK-WEZEMBEEK-OPPEM
Voorz. : Pieter Hanssens.
Sekr. : Julien Degreef.
Penningm. : Frans Bossln.
Prop. : mevr. A. Hanssens-Ronval.
Org. : Leo De Kerpel en Jos Vleminckx.
ZAVENTEM-NOSSEGEM
Voorz. : Marc Smout.
Sekr. : Willy Buelens.
Penningm. : mevr. J. Wulgaert-Bonne.
Prop. : Guide Symons en Wouter Leus.
Org. : Theo Beenders en Jan Paesen.
GEWEST NOORD
KAPELLE o/d BOS-NIEUWENRODE.
RAMSDONK
Voorz. : Frans Huysmans.
Sekr. : Hektor Huysmans.
Penningm. : Dirk Dufralng.
Prop. : Gust Geens.
Org. : Jan De Keersmaeker.
VUJO : mej. Rita Carller.
LONDERZEEL-STEENHUFFEL-MALDEREN
Voorz. : Amaat Verhuist.
Sekr. : Rosette Cleymans.
Penningm. : Ben Van Praet.
Prop. : Gerard De Ridder.
Org. : Leon Caluwaerts.
VUJO : Didier Van Nieuwenhuyzen.
OPWIJK
Voorz. : Luc Deleu.
Sekr. : Raf Splnoy.
Penningm. : Fons Vandevelde.
Prop. : mevr. Annemie Deleu-Roppe en
Marcel Verhaevert.
Org. : Frans Van Ossel.
GEWEST ZUID
GOOIK
Voorz. : Jaak Vervaet.
Sekr. : Jan Taelemans.
Penningm. : mevr. Jeanne Van LaethemDevos.
Prop. : WIm Croonenberghs.
Org. : Johnny Grootvrendt.
VUJO : Mark De Loecker.
ST-KWINTENS-LENNIK
Voorz. : Jo Aernouts.
Sekr. : mevr. S. Gysels-Van den Bossche.
Penningm. : Carlos Van Coillie.
Prop. : Eward Lippens.
Org. : Piet Van den Elschen.
De nieuwe besturen van de nog overblijvende afdelingen zullen bekendgemaakt
worden van zodra ze in ons bezit zijn.
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LIMBURG
BREE
VUJO
Ook onze afdeling voelt de nood
aan van een sterkere vertegenwoordiging naar de jongeren toe.
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).

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 VUlid 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,
Heuvelstr. 40 ; Hoeilaart : 3de
donderdag, 19u30-20u30, in de
zaal St-Clemens ; Jezus-Eik : 1ste

gehouden talentenjacht in Bree
een eervolle bronzen medalje behaalde (en als eerste van de meer
dan 10 Breese orkesten uitkwam).
EKSEL
BESTUURSVERKIEZING
Voorz. : J. Heylen ; sekr. : J.
Blervacq ; penningm. : J. Ulenaers ; prop. : J. Busels ; org. :
F. Beckers ; afgev. arr. raad :
J. Heylen. De verkiezingen werden geleid door prov. raadslid J.
Gabriels.
KAULILLE
BESTUURSVERKIEZING
Voorz. : G. Vossen ; sekr. :
nog te benoemen ; penningm. :
F. Vahherk ; prop. ; T. Rubens ;

OKTOBER
11. Dilsen : Afdellngsbal.
25. Genk : Bal van sen. Vandekerckhove en volksvert. J.
Olaerts in de feestzaal van het Centrum van Bethanië.
26. Tongeren-Maaseik (arr.) : Arr. bestuursverkiezingen.
NOVEMBER
7. Houthalen : Mosselsouper in de Zaalkerk te HouthalenOost.
7. Bilzen : Mosselsouper in zaal Ensor.
8. Bree : Afdelingsbal in zaal Brouwershuis te Opitter.
toegevoegde leden : K. Bove, H.
Croonen, E. Geens en J. Van Bogget.
AAR. BESTUUR
Het bestuur is In een laatste
vergadering bijeengekomen ter
voorbereiding van de verkiezingen welke doorgingen op vrijdag
26 september II. Op deze vergadering was volksvert. V. Anclaux
aanwezig.

TONGEREN
VOLKSVERGADERING
De jongste interkommunale vergadering van de adf. Herderen,
Riemst, Millen en Valmeer dd. 19
september werd besloten een
grote volksvergadering te organiseren in de late herfst over de
sociaal-ekonomische
problematiek. Als spreker zal sen. W. Jorissen worden aangezocht.

WIJ II
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SOCIAAL DIENSTBETOON
N I J L E N : 4e maandag van de maand : van
19U.30 tot 2 0 U . 3 0 , Lokaal Ziekenfonds Tak
Lier, Kerkplein.
L I E R I e en 4e zaterdag van de maand :
Eeuwfeestlaan 1 6 3 .
Steeds op afspraak : 0 3 1 / 8 0 . 1 1 . 5 2 .

Volksvert. Jo BELMANS

Volksvert. A. DE BEUL
ANTWERPEN :
VU-sekretarlaat,
Stad-Antwerpen, Wetstr.
1 2 , tel. 3 6 . 8 4 . 6 5
Elke
maandag van 1 6 tot 19 u.
K O N T I C H : < Alcazar >, Mechelsestwg 2 2 ,
tel. 5 7 . 1 3 . 5 2 .
1ste en 3de donderdag van 19 tot 2 0 u.
BOOM
Onthaai-centrum « Nele >, Antwerpsestr. 3 7 8 , tel. 8 8 . 0 5 . 0 3 .
1ste en 3de donderdag van 2 0 tot 21 u.
W I L R I J K : (ten huize van volksvert. A . De
Beul) - Frans Nagelsplein, 1 8 . T e l . 2 7 . 1 5 . 4 4 .
Elke maandag van 13 u. tot 1 5 u 3 0 en van
1 9 u 3 0 tot 21 u.

Volksvert. R. MATTHEYSSENS
BROECHEM : lok. < Frankenheem >, Dorpsplein.
1ste en 3de maandag van 1 9 u . 3 0 tot 2 0 u . 3 0 .
BORSBEEK : Café i Parking », hoek Wenl
gerstraat en Karel Soetelaan.
1ste maandag van 1 8 u 3 0 tot 1 9 u 3 0 .
Café • Riviera » - Jos Reusenslei, 1 7 .
3de maandag van 18u30 tot 1 9 u 3 0 .
BRECHT : ten huize van dhr AIoTs Van Hoof,
Lessiusstr. 3 7 , tel. 1 3 . 8 1 . 9 5 .
2de vi/oensdag van 2 0 tot 21 u.
W E S T M A L L E : ten huize van dhr Frans Dams,
Maliebaan 4 0 , tel. 1 2 . 0 4 . 5 2 .
2de v/oensdag van 19 tot 2 0 u.

Sen. H. DE BRUYNE
W I J N E G E M : « Vleminckhof

(tel.

>, Marktplein 8

53.89.26).

1ste en 3de maandag van 19 tot 2 0 u.
BURCHT : ten huize van dhr Edw. Lemmens,
K Albertstr. 6 2 , tel. 5 2 . 7 7 . 4 5 .
Elke 3de dinsdag van 2 0 tot 21 u.

Volksvert. H. GOEMANS
BERCHEM : ten huize van dr. Goemans,
Grote steenweg 8 6 , tel. 3 9 . 0 2 . 3 0 .
Elke maandag van 14 tot 16 u.
KAPELLEN : ten huize van dhr. M . Op de
Beeck, Wilgenstr. 4, tel. : 6 4 . 5 5 . 9 3 .
2e en 4de donderdag van 2 0 tot 21 u.
BRASSCHAAT :
1ste donderdag van de
maand, van 2 0 tot 2 1 u 3 0 .
Afwisselende lokalen (zie berichtgeving onder afdel. Brasschaat).
K A L M T H O U T : ten huize van dhr Jet Bofmans. Korte Heuvelstr. 3 5 , tel. 6 6 . 7 4 . 5 9 .
2de en 4de donderdag van 21 tot 2 2 u.

Volksvert. VIC ANCIAUX
ALSEMBERG : iedere 1e dinsdag van de
maand, van 2 0 tot 21 u, in Café De . Hoorn,
Pastoor Bosstr. 16 (met prov. raadslid W .
De Saeger).
VLEZENBEEK : 3e woensdag van de maand,
van 2 0 u 3 0 tot 2 1 u, in De Vrede.
O V E R U S E : 4e maandag van de maand, om
20u,
op
het gemeentehuis,
Taymasstraat,
met fed. schepene M . De Broyer.
M A C H E L E N : 3e maandag van de maand,
van 21 tot 2 2 u , bij De Coster, Van Obberg henstraat 1 2 .
PEUTIE : 3e maandag van de maand, van 19
tot 2 0 u , bij Couvreur, Hartenstraat 4 3 .
V I L V O O R D E : 3e maandag van de maand,
van 2 0 tot 21 u, in De Gouden Voorn.
STEENOKKERZEEL-PERK : 2e en 4e dinsdag van de maand, van 21 tot 2 2 u . Van
Frachenlaan 4 0 (met prov. raadslid T. Pauwels) .
W E Z E M B E E K : 2e dinsdag van de maand,
van 2 0 tot 2 0 u 3 0 , bij Mathilda, naast gemeentehuis (met fed. raadslid B. Ceuppcns).
BEERSEL : I e dinsdag van de maand, van
20 tot 2 1 u, in Teirlinckpl. (met fed. schepene F. A d a n g ) .
ASSE : De 3e dinsdag (van de pare maanden) in het V I . Soc. Centrum, van 2 0 tot
21 u, Prieelstraat 2.
HEKELGEM : de 3e dinsdag (van de pare
maanden) in Café Lindenhove, van 19 tot
20u, met fed. raadslid De Schrijver.
W E M M E L ; in Vlaams Centrum voor Sociaal
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 2 8 , elke
vierde dinsdag van 18u tot 19u.

Volksvert. Paul PEETERS
EPPEGEM : I e maandag, van 2 0 u 3 0 tot
21 u, ten huize van Jan Loos, Drieslaan 1 6 3 .
M U I Z E N : I e maandag, van 21 tot 2 2 u , bij
Alex Benoit.
V I L V O O R D E : I e maandag, van 1 9 u 3 0 tot
20u, bij Erik Clerckx, Heldenplein 2 2 .
KAPELLEN o / d BOS : elke dinsdag, van
18u30 tot 2 0 u , elke zaterdag van 11 tot
12u,
ten huize van P. Peeters, Mechelse-

steenweg 62.
LONDERZEEL : 2e maandag, van 1 8 u 3 0 tot
20u, in St. Jozef
M E R C H T E M : 3e maandag, van 2 0 tot 2 1 u
bij Guy Smet.
W O L V E R T E M : 2e maandag, van 1 9 u 3 0 tot
20ü, in St. Martinus.
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 2 8 , elke
Iweede dinsdag v a n ' l S u tot 19u.
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Elke maandag
GEEL van 17u tot 19u : Possonsdries 7.
Eerste dinsdag van de maand
V O R S T - K E M P E N van 1 9 u 3 0 tot 2 0 u : De 4
wegen. Klein Vorst.
VEERLE van 2 0 u 1 5 tot 2 0 u 4 5 : De W i j n gaard, Dorp.
R A M S E L van 2 1 u tot 2 1 u 3 0 : De Pereboom,
Vosdonken.
H U L S H O U T van 2 1 u 4 5 tot 2 2 u 1 5 : Duivenlokaal, Grote steenweg 1 3 5 .
Tweede dinsdag van de maand
KASTERLEE van i g u 3 0 tot 2 0 u : Breugelhof,
Geelsebaan.
W E C H E L D E R Z A N D E van 2 0 u 1 5 tot 2 0 u 4 5 :
De Keyzer, Dorp.
HERENTALS van 21 u tot 2 1 u 3 0 : Kempenland, Statieplein.
H E R E N T H O U T van 2 1 u 4 5 tot 2 2 u 1 5 : De
nieuwe Kroon, Markt.
Derde dinsdag van de maand
MEER van 1 9 u 3 0 tot 2 0 u : Heidegalm, Hoogstraatsebaan.
RUKEVORSEL
van 2 0 u 1 5
Parochiecentrum, Dorp.
BEERSE van 2 1 u tot 2 1 u 3 0 : 't W i t t e Paard,
Vredestraat.
O U D T U R N H O U T van 2 1 u 4 5 tot 2 2 u 1 5 :
Brouwershuis, Dorp.
Vierde dinsdag van de maand
W E S T E R L O van 19ii30 tot 2 0 u : Volkslust,
Tongerlo-Dorp.
A R E N D O N K van 2 0 u 1 5 tot 2 0 u 4 5 : < Vrijheid », Vrijheid 9 2 .
M O L van 21 u tot 2 1 u 3 0 : De Valk, Hoek
Corbiestraat Rondplein.
M E E R H O U T van 2 1 u 4 5 tot 2 2 u 1 5 : « Weversberg », Weversbcrg 4 1 .

Senator W. JORISSEN
I e maandag
M A R I E K E R K E : Gasthof c Het Hert >, Omgangstraat 4 2 - van 1 8 u 3 0 tot 19 u.
B O R N E M : Café « De Eenhoorn » - Vinck Stationstraat, van 19 u. tot 2 0 u. - Tel. :
031/89.12.18.
W I L L E B R O E K : Vlaams Ziekenfonds, Dendermondsesteenweg
(Suykens), van 2 0 u.
tot 2 1 u. - Tel. 0 3 1 / 8 6 . 8 6 . 4 8 .
TISSELT : Café « De Vlaamse Leeuw »,
Westdijk 3 7 , van 2 1 u. tot 2 1 u . 3 0 . - Tel. •
031/78.76.61.
2e maandag
BOOISCHOT ! Van de Broeck, Mechelbaan
2 3 , van 18 u. tot 19 u. - Tel. 0 1 5 / 2 2 . 2 2 . 8 6 .
HERSELT : Bij de M i k e - Bergom, van 19 u
tot 2 0 u. - Tel. 0 1 4 / 5 4 . 4 8 . 7 1 .
H E I S T O / D BERG : Café Amelieke - Heist
Goor, van 2 0 u. tot 2 0 u . 4 5 . - Telefoon •
015/24.19.61.
HOMBEEK
:
VU-Lokaal,
Bankstraat
via
0 1 5 / 4 1 . 4 0 . 7 4 Jaspers, van 2 1 u. tot 2 2 u.
3e maandag
V O R S E L A A R : Café ,
Bierhuis », Kerkstraat 4, van 18 u. tot 1 8 u . 3 0 . - Telefoon •
014/51.19.97.
H E R E N T A L S : Café « In de Zalm », Grote
Markt, van 1 8 u . 3 0 tot 1 9 u . l 5 . - Telefoon •
014/21.11.17.
NOORDERWIJK
: bij Marcel
MERTENS,
De Ghellincklaan 14, van 1 9 u . 3 0 tot 2 0 u 15
N I J L E N : T A K - L I E R , K e r k p l e i n ; via COOLS
Herman, van 2 0 u . 3 0 tot 2 1 u . 1 5
- Tel •
031/81.80.23.
• •
Andere dagen : thuis : Louisastraat 3 1
2 8 0 0 Mecheien. Telefonisch af te spreken •
0 1 5 / 4 1 35.96.

Senator E. SOUWENS
Eerste maandag van de maand
GROBBENDONK van 21 u tot 2 1 u 3 0 : Bij
Van Hauwe, Kerkplein.
Vierde maandag van de maand
VOSSELAAR van i g u 3 0 tot 2 0 u : De Zwaan,
Kerkplein.
GEEL van 21 u tot 2 1 u 3 0 : Hotel Sportwarande, Markt.
H E I S T O / D BERG I e maandag van de maand:
van 1 9 u 3 0 tot 2 0 u 3 0 , Jos Hermans, Biekorfstraat.
BOOISCHOT 2e maandag van de maand :
van
19u30
tot 2 0 u 3 0 ,
René
Heremans,
Goosteenweg.
I T E G E M 2e maandag van de maand : van
21 u tot 2 1 u 3 0 , Lokaal Mimosa, Bevelstwg.

Volksvert. Dr. J. VALKENIERS
SCHEPDAAL : voor Schcpdaal, Sint-MartensLennik, Itterbeek, Wambeek en Sint-MartensBodegem. Gemeentehuis te Schepdaal ( T e l . :
5 8 2 . 1 2 . 2 8 ) . Elke maandag van 19u tot 2 0 u .
Elke donderdag van l l u tot 12u.
TOLLEMBEEK : voor Tollembeek, Galmaarden en Vollezele, Bever en Sint-Pieters-Kapelle. Café « Commando », Plaats te Tollembeek. Elke 4e dinsdag van de openbare
maanden van 1 9 u 3 0 tot 2 0 u .
H E R F E L I N G E N : voor Herfelingen, Heikruis,
Leerbeek, Kester en H e m e . Bij Weverbergh
Roger (lokaal van de Vlaamse Ziekenkas),
Honingeveld 7 te Leerbeek ( 5 3 2 . 4 5 . 0 5 ) .
Elke 4e dinsdag van de onpare maanden van
2 0 u tot 2 0 u 3 0 .
L I E D E K E R K E : voor Liedekerke en Teralfene.
In het « Sociaal Centrum ». Elke 2e dinsdag
van de maand van 1 9 u 3 0 tot 2 0 u .
ROOSDAAL : voor Roosdaal en Borchtlombeek. Café « Bij Monsken >, Kerkplein,
Roosdaal-Pamel. Elke 2e dinsdag van de
maand van 2 0 u tot 2 0 u 3 0 .
S I N T - K A T H E R I N A - L O M B E E K : voor Ternat
en Sint-Katherina-Lombeek. (afwisselend met
Senator M a e s ) . Café « Uilenspiegel », Kerkstraat te Sint-Katherina-Lombeek, 5 8 2 . 1 3 . 4 5 .
Op donderdag 1 4 - 1 1 - 7 4 en donderdag 9-1-75,
nadien op de 2e dinsdag van de onpare maanden van 19u tot 1 9 u 3 0 .
S I N T - K W I N T E N S - L E N N I K : (afwisselend met
Senator M a e s ) . Café « Verzekering tegen de
dorst X, Kerkplein te Eizeringen. Elke 4e
dinsdag van de onpare maanden van 19u tot
19u30.
ASSE : In het « Sociaal Centrum >, Prieelstraat. Elke 3e dinsdag van de maand, om
1 9 u 3 0 , met federatieschepen Jules Van Dooren ( 4 5 2 . 6 6 . 0 2 ) .
W E M M E L : In Vlaams Centrum voor Sociaal
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 2 8 , elke
eerste dinsdag van 18u tot 19u.

Volksvertegenwoordiger
Swertmolenstr. 2 3 , Herent. T.
Op afspraak.

W. KUUPERS
016/22.96.42.

Kanton AARSCHOT
AARSCHOT : bij gemeenteraadslid A. Macken, Duivenstr. 1 9 1 , tel. 0 1 6 / 5 6 . 8 6 . 8 7 .
BEGIJNENDIJK
: bij gemeenteraadslid
R.
Buelens, Raamstr. 2 6 , tel. 0 1 6 / 5 6 . 8 3 . 0 0 .
L A N G D O R P : bij A. De Samblanx, Franse
Liniestr. 3, tel. 0 1 6 / 5 6 . 8 4 . 3 7 .
Kanton DIEST
BEKKEVOORT : bij R. Costermans, Oude
Tiensebaan 4 7 , tel. 0 1 6 / 6 3 . 4 7 . 1 8 .
DIEST : bij gemeenteraadslid R. Rijnders,
Bloemenlaan 3 5 .

Senator C. VAN ELSEN
Elke vrijdag
M O L - C E N T R U M van 18u tot 19u : de Broquevillestraat 5.
Elke zaterdag
M O L - C E N T R U M van l O u tot H u : de Broquevillestraat 5.
Eerste vrijdag van de maand
BALEN van 19u tot 1 9 u 3 0 : Bij de Coiffeur,
Kerkstraat 5 7 .
Tweede maandag van de maand
M O L - E Z A A R T van 1 9 u 1 5 tot 1 9 u 4 5 : Onder
de Linden, Ezaart 1 5 1 .
HESSIE van 1 9 u 4 5 tot 2 0 u l 5 : Vissershuis,
Hoogeind 16.

K O R T E N A K E N : bij K. Hermans, Dorp 2 6 ,
tel. 0 1 1 / 5 8 . 7 3 . 2 0 .
M O L E N S T E D E : bij schepen D. Van de
Weyer, Langenberg 3 0 , tel. 0 1 3 / 3 3 . 1 4 . 0 8 .
S C H E R P E N H E U V E L : bij schepen M . Gemoets
Vesting Noord, 2 8 , tel. 0 1 3 / 7 7 . 1 7 . 9 8 .
TESTELT : bij A . Van Aalst, Tuinwijk 1 1 ,
tel. 0 1 3 / 7 7 . 2 0 . 0 9 .
Z I C H E M : bij W . Joris, M a r k t 3 8 , telefoon :
013/77.19.18.
Kanton GLABBEEK-ZUURBEMDE
A T T E N R O D E - W E V E R : bij gemeenteraadslid
D. Geyskens, Heirbaan 1 , tel. 0 1 6 / 7 7 . 7 3 . 5 3 .
H O E L E D E N : bij gemeenteraadslid R. Lenaerts, Halensestr. 3 7 , tel. 0 1 6 / 7 7 . 7 6 . 6 1 .
Kanton H A A C H T
BOORTMEERBEEK : bij R. Verreth, Provinciebaan 3 1 , tel. 0 1 6 / 6 0 . 1 3 . 7 4 .
KEERBERGEN : bij J. Olbrechts, Korte W e l vaartstr. 7.
ROTSELAAR : bij M . Mispelter, Stwg op
Aarschot 14.
T I L D O N K : bij A. Verschueren-Weckx, Kruineikestraat, tel. 6 0 . 0 6 . 7 5 .
T R E M E L O : bij provincieraadslid
E. Van
Besien, Kruisstr. 2 9 , tel. 0 1 6 / 6 0 . 1 8 . 0 4 .
W E S P E L A A R : bij J. De Meersman, Neysetterstr. 3 1 , tel. 0 1 6 / 6 0 . 1 5 . 5 6 .
Kanton L A N D E N
L A N D E N : Gilbert Anteunis - Strijderslaan 6.
Tel. 0 1 1 / 8 8 . 2 0 . 4 0 .
Kanton L E U V E N - N O O R D
ERPS-KWERPS : bij J. Vinex, Mechelse stwg
6 7 , tel. 0 2 / 7 5 9 . 6 0 . 2 4 .
H E R E N T : bij R. De Deken, O.L.Vrouwplein
9 1 , tel. 0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 7 7 .
KORTENBERG :
bij
gemeenteraadslid
A.
David - Beekstr. 4 8 .
L I N D E N : bij J. Mortelmans-Remon, Jachthuislaan 1 3 , tel. 0 1 6 / 2 3 . 2 5 . 0 6 .
V E L T E M - B E I S E M : bij provincieraadslid R.
Overloop, St.-Michielsstraat 1 2 , telefoon
016/48.82.75.
W I L S E L E : bij H. Houdart, Aarschotse stwg
2 4 0 , tel. 0 1 6 / 4 4 . 4 1 . 7 7 .
W I N K S E L E : bij A . Van Laer, Dieriksgroebe
3, tel. 0 1 6 / 4 8 . 8 3 . 2 1 .
W I J G M A A L : bij J. Vanderelst, Wijveld 4 4
en Joz. Loosen, Wijveld
17,
telefoon
016/44.30.13.
Kanton T I E N E N :
BOUTERSEM : bij T h . De Vos, Oude baan
1 1 0 , tel. 0 1 6 / 7 3 . 3 1 . 0 1 .
H O E G A A R D E N : bij L. Cresens, Tiensestr. 1 2 .
K U M T I C H : bij A. Verstraeten, Leuvensestr.
1 1 , tel. 0 1 6 / 8 1 . 3 5 . 5 2 .
T I E N E N : bij J. Weyne, Leuvenselaan 4 3 ,
tel. 0 1 6 / 8 7 . 3 4 . 3 5 .
Kanton Z O U T L E E U W
H A L L E - B O O I E N H O V E N : bij R. Geukens,
lid COO, Vinnestr. 14, tel. 0 1 1 / 7 8 . 9 8 . 1 2 .
B U D I N G E N : bij P. Matterne, Groenstr. 2 ,
tel. 0 1 1 / 5 8 . 7 3 . 2 7 .
L I N T E R : bij R. Houtmeycrs, Pelesstr. 1 1 .
Z O U T L E E U W : bij W . Laroy, Stationsstr.
3 8 , tel. 0 1 1 / 7 8 . 9 6 . 5 3 .

MOL-ACHTERBOS van 2 0 u 1 5 tot 2 0 u 4 5 :
Welkom, Achterbot 8 0 .
M O L - S L U I S van 2 0 u 4 5 tot 2 1 u i 5 : Sport,
Sluis 1 7 8 .
Derde maandag van de maand
M I N D E R H O U T van 2 0 u tot 2 0 u 3 0 : Café
Willaerts, Dorp.
MERKSPLAS van 2 0 u 4 5 tot 2 1 u i 5 : Breugelhof, Kerkstraat.
Vierde maandag van de maand
M O L - G I N D E R B U I T E N van 1 9 u 1 5 tot 1 8 u 4 6 :
De W i t t e , Ginderbuiten 2 1 3 .
M O L - R A U W van 1 9 u 4 5 tot 2 0 u 1 5 : Zilverhoek, Kiezelweg 2 5 4 .
M O L - W E Z E L van 2 0 u 1 5 tot 2 0 u 4 5 : Parochiehuis, St. Jozefslaan.
Tweede dinsdag van de maand
M O L - M I L L E G E M van 1 9 u 3 0 tot 2 0 u : Mast,
Milostraat 6 6 .
Derde dinsdag van de maand
M E E R H O U T van 19u1S tot 1 5 u 4 5 : Watermolen, Molenpad 8 .
E I N D H O U T van 2 0 u tot 2 0 u 3 0 : Binnemans. Dorp.
V E E R L E van 2 0 u 4 5 tot 21 u i 5 : De W i j n gaard, Dorp 7 4 .
Derde donderdag van de maand
DESSEL van 1 9 u l 5 tot 1 9 u 4 5 : Bij de Koerel, Meistraat.
T U R N H O U T van 2 0 u tot 2 0 u 3 0 : Amicitia,
Grote M a r k t 2 4 .
VOSSELAAR van 2 0 u 4 5 tot 2 1 u i 5 : De
Ster, Reiéinde.
Vierde donderdag van de maand
KASTERLEE van 1 9 u 1 5 tot 1 9 u 4 5 : De
Druif, Markt.
O L E N van 2 0 u tot 2 0 u 3 0 : In de oude Pot.
W E S T E R L O van 2 0 u 4 5 tot 21 u i 5 : Weekend, Oosterwijk.
V O O R K A P E L L E : van 21 u tot 2 1 u 3 0 , Frituur
Ingrid.

Volksvert. Joos SOMERS
Elke maandag
ST.-KAT. W A V E R : van 1 8 u 3 0 tot 2 0 u 3 0
of op afspraak,
Lierse Stwg
1 1 , tel. :
015/21.79.00.
Eerste zaterdag van de maand
I T E G E M van 1 0 u 3 0 tot 11u : Lokaal Mimosa, Bevelsesteenweg.
N I J L E N van 11 u i 5 tot 12u : lokaal Ziekenfonds, tak Lier, Kerkplein.
Tweede vrijdag van de maand :
M E C H E L E N (centrum) van 1 8 u 1 5 tot 1 9 u 1 5 :
Vlaams huis Brigand, Hoogstraat 5 7 .
W I L L E B R O E K van 1 9 u 3 0 tot 2 0 u : lokaal
Ziekenfonds, tak Willebroek, Dendermondse
steenweg 7 2 .
H I N G E N E van 2 0 u 1 5 lot 2 0 u 4 5 : lokaal
« In de oude poort ».
Tweede zaterdag van de maand :
LIER van 1 0 u 3 0 tot l l u : taveerne Rebels,
Berlaarstraat 5 1 .
Eerste zaterdag van de maand
NIJLEN van 11 u i 5 tot 12u : lokaal Ziekenfonds, tak Lier, Kerkplein.
Eerste en derde maandag :
O - L - V R O U W W A V E R van 2 0 u 3 0 tot 2 1 u :
Waverveldeken 1 0 .
Tweede en vierde maandag
M E C H E L E N (Noord) van 2 0 u l 5 tot 2 0 u 4 5 :
Galgestraat 1 0 6 .
W A L E M van 21 u tot 2 1 u 3 0 : Oude Baan 6 6 .

Zitdagen van :

Senator M. VAN HAEGENDOREN
Guido Gezellelaan 6 3 , Heverlee, telefoon :
0 1 6 / 2 2 . 4 5 . 4 5 , liefst op afspraak en steeds
iedere zondag in de late voormiddag.

Senator R. VANDEZANDE
Naamsestraat 1 6 7 , Leuven, tel. 0 1 6 / 2 2 . 8 4 . 2 0
Leuvense Agglomeratie :
H E V E R L E E : bij gemeenteraadsleden F. Aerts,
Kapelberg 1 9 , en H. Lorent, Egenhovenweg
4 7 / 3 2 , tel. 0 1 6 / 2 3 . 2 1 . 3 4 , en KOO-lid E.
Van de Voorde, Pakenstraat 1 0 , telefoon :
016/22.45.13.
L E U V E N : elke dinsdag, Naamsestraat 1 6 7 ,
van 1 9 u 3 0 tot 2 1 u 3 0 . Tel. 0 1 6 / 2 2 . 8 4 . 2 0 .
KESSEL-LO : elke tweede maandag van 2 0 u
tot
22u,
bij
Ariette
Lambrechts-Degeest,
Diestsesteenweg 7 5 .
Kanton L E U V E N - Z U I D
B E R T E M : bij F. Goedseels, Dorpstraat 2 A ,
tel. 0 1 6 / 2 3 . 2 3 . 5 8 .
BIERBEEK : bij A . Laurent, Ruisbroekstraat
5, tel. 0 1 6 / 4 6 . 2 1 . 3 9 .
DUISBURG : 3de donderdag in Café - Zaal
« De Smedt », Kerkplaats 8, Duisburg.
H A A S R O D E - B L A N D E N : bij O. Steeno, Boetsenberg 1 1 , tel. 0 1 6 / 4 6 . 2 1 . 8 9 .
NEERIJSE : bij Federatieraadslid J. De Baetselier, Kamstraat 8 .
O U D - H E V E R L E E : elke vierde maandag, van
2 0 u tot 2 2 u , in Café , De Luchtbode »,
Dorpsstraat.
T E R V U R E N - M O O R S E L : gemeenteraadslid G.
Vandendriessche en federatieraadslid J. Depré,
café « In de Oude Smidse >, Kerkstr. 5,
elke I e donderdag.
VOSSEM-LEEFDAAL :
Federatieraadslid
J.
Depré, zaal Casino, Gemeenteplein, elke 4e
donderdag.

Senator Bob MAES
DILBEEK : Elke dinsdag en donderdag van
18 tot 2 0 u , bij M . Panis, Moeremanslaan 8 6 .
G R O O T - B I J G A A R D E N : De 4e dinsdag van
de maand, bij R. De Ridder, Brusselstraat,
van 19 tot 2 0 u .
Z E L L I K : 4e dinsdag, van 2 0 u 3 0 tot 2 1 u 3 0 ,
in De Zwaan.
ST.-PIETERS-LEEUW : 4e zaterdag van 11
tot 1 2 u , bij fed. schepene Frans Adang, Ruisbroeksesteenweg 1 0 9 .
BERG : 3e dinsdag, van 2 0 u tot 2 1 u 3 0 , in
Fauna-Flora
(samen met mev. Van HeckeThiebaut).
MELSBROEK : 1e donderdag, van 19 tot
20u, in Café Alcazar, Gillijnstraat 1 .
Z A V E N T E M : 3e dinsdag van 1 9 u 3 0 tot
20u, ten huize van Bob Maes, Parklaan 14.
W E M M E L : in Vlaams Centrum voor Sociaal
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 2 8 , elke
derde dinsdag van 1 7 u 3 0 tot 1 8 u 3 0 .
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P A A L : iedere 2de vrijdag, om 1 9 u , café
Huysmans, tegenover de kerk.
H E U S D E N : iedere 2de vrijdag, om 2 0 u , in
de Oude Kring.

Senator R. VANDEKERCKHOVE

ST. T R U I D E N : iedere 3de vrijdag, café Het
Kaarthuis, Stationstraat.
H E R K DE S T A D : iedere 3de vrijdag Café
Area.

E e n t e maandaa van d« maand
Z E L E M van 18u tot 19u : bIJ 1. Dacap,
Stationstraat 7 9 .
ST. T R U I D E K van 1 9 u tot 2 0 u : bij U. Drlljeux. Verbiest 2 5 a .
Elke vrijdag van de maand
GENK van 1 8 u tot 19u : Scliaapsdries 2 9 ,
tel. 0 1 1 / 3 5 . 4 6 . 4 0 .
Tweede maandag van de maand
BREE van 1 8 tot 1 9 u : bij J. Gabriels, Slamensstraat 2 8 .
NEERPELT van 1 9 u tot 2 0 u : bij G. Van
Duffel, Kolisbos 1 .
Derde maandag van de maand
K I N R O O I van I S u tot 19u : bij T. Schoofs,
Breeërsteenvireg 8 5 .

Vlerda maandag van de maand
H O U T H A L E N van 1 8 u tot 19u : bij T. Dirix,
Zwaluwstraat 9.
TESSENDERLO van 19u tot 2 0 u : bl] R. De
Coster, lndustrieparl<.

Volksvert. J. OLAERTS
GENK : iedere zaterdag en maandag, van 9u
tot 12u, Neerzijstraat 5.
Z U T E N D A A L : iedere I e vrijdag, om 1 6 u 3 0
in 5t. Hubertuskring.
AS : iedere I e vrijdag, om 1 7 u 3 0 , bij Hubert
Verheygen, Dorpsstraat.
Z O N H O V E N : iedere 2de vrijdag, om 1 8 u ,
Zonnehof, Kerkplein.

OOST-VLAANDEREN
Senator M. COPPIETERS
Eerste zaterdag van de maand
B U G G E N H O U T om 1 4 u : bij dhr. Keldermans, Kasteelstraat 1 8 6 .
LE8BEKE
op
telefonische
afspraak
21.38.89.
W I E Z E - DENDERBELLE om 16u : Café
Centrum.
DENDERMONDE
om 17u : C s N Scaldl*.
Brusselsestraat.
Tweede zaterdag van de maand
W E T T E R E N om 14u : Vlaams Huls De
Klokke.
S C H O O N A A R D E om 15u : Café MIkene.
O V E R M E R E om 16u : café Den Hoorn.
ZELE om 17u : Vlaams Huis Pallieter.
Derde zaterdag van de maand
H A M M E om 15u : Spinnershof.
D E N D E R M O N D E om 16u : Café Scaldis.
G R E M B E R G E N om 17u : Sekretariaat.
W A A R S C H O O T van 14u tot 15u : bij P. Van
Holderbeke, Nijverheidsstraat.
Vierde zaterdag van de maand
W E T T E R E N om 14u : Vlaams Huls Da
Klokke.
SCHELLEBELLE - W I C H E L E N s om 1 5 u .
S C H O O N A A R D E om 16u : MIkene.
ZELE om 17u : Vlaams Huis Pallieter.

1 7 oktober
GENT - STERRE van 10 tot 12 u. : Maaltebruggestraat 2 3 1 .
2 0 oktober
2 0 oktober
GENT
BLOEMEKENSWIJK
BRUGSEPOORT van 2 0 tot 21 u. : Dahliastraat 9 5 .
Z W I J N A A R D E : bij D. Van Poucke, Albertstraat 9 - Tel. 2 2 . 8 5 . 4 5 - van 19 tot 2 0 u.
1 5 september :
2 4 oktober
GENT - STERRE van 10 tot 12 u. : Maaltebruggestraat 2 3 1 .
GENT - BRUGSEPOORT (Bloemekenswijk) :
bij C. Sleurs, Dahliastr. 9 5 - Tel. : 2 6 . 5 0 . 8 7
- van 2 0 tot 2 1 u.
2 7 oktober
O U D E N A A R D E : Hotel Tijl, Stationsstraat
6 0 - Tel. 0 5 5 / 3 1 . 3 8 . 1 4 - van 1 9 u 3 0 tot 2 0 u .
2 2 september
K L U I S B E R G E N : bij J. Vandenbossche, Kieverstraat 13 - Tel. 0 5 5 / 3 8 . 8 0 . 0 7 - van 2 0
tot 2 1 u.
3 1 oktober
GENT - STERRE van 10 tot 12 u. : Maaltebruggestraat 2 3 1 .
Persoonlijke afspraken telefonisch op nummer 0 9 1 - 2 2 . 6 4 . 2 3 of 0 9 1 - 2 2 . 3 6 . 3 0 .
Binnenkort ook zitdagen te Zulte en te Kruishoutem (raadpleeg rubriek Bewegingsleven).

Senator E. DE FACQ
2 oktober
D R O N G E N : zaal Barloria, autostrade - van
19 tot 2 0 u.
3 oktober
GENT-STERRE : Maaltebruggestr. 2 3 1 - Tal.
2 2 . 3 6 . 3 0 - van 10 tot 12 u.
10 oktober
GENT-STERRE van 10 tot 12 u. : Maaltebruggestraat 2 3 1 .
1 2 oktober
N E V E L E : bij O. Mortier, Kerrebroekstr. 3 4 A
- Tal. 7 1 . 5 4 . 3 8 - van 11 tot 12 u.

Senator O. VAN OOTEGHEM
Elke maandag
GENTBRUGGE van 19 tot 2 0 u : in het nieuw
gemeentehuis - I e verdieping.
Eerste en derde donderdag
G E N T van 2 0 u 3 0 tot 2 1 u 3 0 : Vlaams Huif
Roeland, Korte Kruisstraat 3.
Tweede donderdag
H E U S D E N van 2 0 tot 2 1 u : Dorpslaan 7.
Laatste zaterdag van de maand
Z A F F E L A R E van 11u tot 12u : De Beurs,
Dam, 5.

Volksvertegenwoordiger E. RASKIN
ledere eerste zaterdag van da maand
K A U L I L L E van 9 u 3 0 tot l O u : bij Gerard
Vossen, Kleine Fonteinstraat 1 4 .
SINT-HUIBRECHTS-LILLE
van
10u30
tot
11u : bij Hubert Ljpkens, gemeenteraadslid,
Venderstraat 5. tel. 0 1 1 / 6 4 . 3 0 . 7 4 .
PEER van 1 1 u 3 0 tot 1 2 u : bij Jan Plas, Collegelaan 5, tel. 0 1 1 / 7 3 . 5 2 . 4 4 .
BREE van 1 2 u 3 0 tot 13u : Café W i t Paard,
Nieuwstad 2 8 , tel. 0 1 1 / 4 6 . 1 4 . 7 9 .
iedere tweede zaterdag van da maand
OVERPELT van 9 u 3 0 tot l O u : bij Raf Geusens, Dorpsstraat 4 5 , tel. 0 1 1 / 6 4 . 1 1 . 9 7 .

M E L L E van 1 4 u 3 0 tot 1 5 u 3 0 : Allaart, G.
Gezellestraat 5.
MERELBEKE van 1 5 u 3 0 tot 1 6 u 3 0 : in de
Vier Wegen, Steenweg 8 4 .
BOTTELARE van 1 6 u 3 0 tot 17u : bij de
Geyter, Koningin Astridlaan 1 9 .
OOSTERZELE van 17u tot 1 7 u 3 0 : bij Parawijck. Dorp 8 .
D I K K E L V E N N E van 1 7 u 3 0 tot 1 8 u 3 0 : bij
Van Gysegem, Kerkstraat 8 3 .

Volksvert. G. DE KEGEL-MARTENS
ledere laatste zaterdag van da maand
GERAARDSBERGEN van 1 0 tot 12u : Postkoets, Markt.
Eerste zaterdag van da maand
MEERBEKE van 1 1 u tot 12u : Frans Tielamans, Kapellestraat 1 5 .
D E N D E R W I N D E K E van 13u tot 14u : Jan
Willems, Stwg op Ninove 5 4 .
POLLARE van 14 tot 15u : Herman De Kagel, Dorpsstraat 3 3 .
APPELTERRE van I S u tot 16u : Roger Van
Oudenhove, Eichemstraat 2 4 .
OUTER van 16u tot 17u : Alfons De Clercq,
Aardeweg 7 0 .
Derde dinsdag van de maand
KERKSKEN van 19u tot 2 0 u : Ward De
Kegel, Berg 1 4 0 .
Tweede zaterdag van de maand
A A L S T van 1 0 u 3 0 tot 1 1 u 3 0 : Café Den
IJzer, Vlaanderenstraat.
ledere zondagvoormiddag
N I N O V E : Leopoldlaan 8 6 .

Volksvert. dr. R. VAN LEEMPUTTEN
Z O T T E G E M : Ten huize. Korte Munte 6.
V E L Z E K E : Tel. 0 9 1 / 6 0 . 0 8 . 3 2 , elke voormiddag van 9 u 3 0 tot 14 u. Ook 's zondags.

Volksvert. P. VAN GREMBERGEN
Eerste zaterdag van de maand
M I D D E L B U R G van 9u tot l O u : Café De
Prins, Dorp.
E R T V E L D E van 1 8 u tot 19u : bij F. Delemarre, Hoogstraat 1 4 A .

13 oktober
K O R T R I J K : < 1 3 0 2 », Burg. Reynaertstr.
8 - Tel. 0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 - van 1 7 u 3 0 tot 19u.
1 3 oktober
W E V E L G E M : Vredestraat 10 - Telefoon :
0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 - van 2 0 tot 21 u.
3 oktober
BISSEGEM : < Leopold >, Statiestraat 3 Tel. 0 5 6 / 2 2 , 5 4 . 3 0 - van 2 0 tot 21 u.

20 oktober

Volksvert. E. VANSTEENKISTE
Arr. Veurne - Diksmulde - Oostende
Vlaamse soldatendienst « Ik dien >, Van
Iseghemlaan 6, Oostende
(alle inlichtingen
m.b.t. problemen bij het leger, militie e n z . ) .

Eerste zaterdag van de maand
V E U R N E : De Beurs, M a r k t - om 9 u.
D I K S M U I D E : Vlaams
Huis,
Ijzerlaan
om 10 u.
H O U T H U L S T : bij raadslid M . Van Cleven,
Terrcststraat 8 - om 11 u.
K O R T E M A R K : bij W w e J. Darras, café
< Gudrun >, Statiestraat - om 12 u.
K O E K E L A R E : Hertog van Arenberg, Moerestraat - om 1 2 u 3 0 .
I C H T E G E M : Engelstraat 1 0 , Mevr. L. Dekeyser - om 1 3 u 3 0 .
Derde zaterdag van de maand
NIEUWPOORT
: bij gemeenteraadslid
W.
Devriendt, RecoUettenstraat 6 6 - om 9 u.
W E S T E N D E : café « Casino », Essex Scottishlaan - om 9 u 3 0 .
M I D D E L K E R K E : « Were Di >, de Smet de
Nayerlaan 19 - om 1 0 u.
E E R N E G E M ; < Riva Venus », Aartrijkestraat 6 2 - om 11 u.
DE H A A N : « De Terre >, Gasthof bij Tramhalte - om 11 u 3 0 .
V L I S S E G E M : bij Irma Van Haecke, Kerkstraat (dorp) - om 1 2 u.
BREDENE : bij Kamiel Haeck, Driftweg 5 9
- om 1 2 u 3 0 .
OOSTENDE
(wijk
Vuurtoren) :
Vlaams
Huis, Voorhavenlaan 2 0 - om 1 3 u.
Elke maandag, op afspraak ;
OOSTENDE : Van Iseghemlaan 6 - Tel.
059/70.95.48.

Senator VAN iN
BRUGGE : elke 2de en 4de zaterdag van
11u tot 1 2 u , in Breydelhof, J. Suveestraat.
BRUGGE : eike maandagavond van 1 8 tot
19u aan huis, Predikherenlei 2 3 .
T O R H O U T : 1ste zaterdag van de maand,
tussen 9 u 3 0 en 1 0 u 3 0 , ten huize van gemeenteraadslid P. Vlieghe, apoteker, Hofstrast.
JABBEKE : elke 1ste zaterdag van de maand,
van 11 tot 1 2 u , bij gemeenteraadslid G.
Eeckeloo, Aartrijkesteenweg 3 9 .
3de zaterdag
K N O K K E - H E I S T : van l O u tot 1 1 u : ten
huize van V . De Lille, Helmweg 1 2 , Knokke.

Senator Frans BLANQUAERT
lEPER : elke eerste zaterdag van de maand,
van 1 1 u 3 0 tot 1 2 u 3 0 , in café c Rembrandt»,
Menenstraat 4 6 ( 0 5 7 / 2 0 . 3 2 . 9 7 ) .
P O P E R I N G E : elke eerste zaterdag van de
maand, tussen l O u en 11u.

Volksvert. LUK VANSTEENKISTE
S O L D A T E N D I E N S T : voor alle problemen
betreffende dienstplicht, kunt U zich wenden
tot onderstaande zitdagen, of bellen naar

056/41.43.32.

2 5 oktober
DEERLIJK : « Bloemenhof », Tulpenlaan 2 6 ,
- Tel. 0 5 6 / 7 1 . 1 5 . 4 0 - van 16 tot 1 7 u.
2 5 oktober
V I C H T E : bij N. Waelkens, Harelbekestr. 3 5 ,
- Tel. 0 5 6 / 7 7 . 7 3 . 7 6 - van 1 7 u 1 5 tot 1 7 u 4 5 .
2 5 oktober
HARELBEKE - STACEGEM : c De Zwaan >,
Dorpplaats 2 - Tel. 0 5 6 / 2 2 . 1 1 . 5 0 - van 18
tot 19 u.

6 oktober
LENDELEDE : « De Handboog
Tel 0 5 1 / 3 0 . 1 3 . 1 4 - van 1 1 u 3 0

>, Plaats,
tot 13 u.

K O R T R I J K : < 1 3 0 2 >, Burg. Reynaertstraat
9 - Tel. 0 5 6 / 4 1 . 1 7 . 5 6 - van 1 7 u 3 0 tot 19 u.
11 oktober
W E V E L G E M : Vredestraat 10 - Telefoon :
0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 - van 2 0 tot 21 u.
11 oktober
I N G O O I G E M : Zaal < Streuvels >, St Antoniusstraat 2 0 - Tel. 0 5 6 / 7 7 . 7 4 . 6 7 - van
16 tot 17 u.
1 1 oktober
W A R E G E M : c Weekend >, Holstraat 2 3 ,
Tel. 0 5 6 / 6 0 . 2 6 . 5 6 - van 1 7 u 1 5 tot 1 8 u 1 5 .
2 7 oktober
15 oktober
M E N E N : « De Beiaard >, Kortrijksestraat van 18 tot 19 u.
G U L L E G E M : « Stadium >, Wevelgemstr. van 1 8 u 3 0 tot 1 9 u 3 0 - Tal. 0 5 6 / 4 1 . 1 6 . 7 8 .
2 7 oktober
K O R T R I J K : c 1 3 0 2 », Burg. Reynaertstraat
9 - van 1 7 u 3 0 tot 19 u. - Tel. 0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 .
2 7 oktober
W E V E L G E M : Vredestraat 10 - Telefoon :
0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 - van 2 0 tot 2 1 u.

L O M M E L van 1 0 u 3 0 tot 11u : bij Mevr. De
Roo-Neven, Beemdstraat 9 2 , t. 0 1 1 / 5 4 . 4 8 . 1 7 .
H E L C H T E R E N van 1 1 u 3 0 tot 1 2 u : Café
Eden, Houthalensesteenweg 3 0 , telefoon
011/53.46.55.
ledere derde zaterdag van de maand
H A A S M E C H E L E N van 9u tot 9 u 3 0 : Hotel
Limburg, Rijksweg 1 9 4 - 1 9 6 , telefoon :
011/76.40.86.
T O N G E R E N van l O u tot 1 0 u 3 0 : bij Pol
Jorissen,
Blaarmolenstraat
13,
telefoon
012/23.10.92.
BORGLOON van 11u tot 1 1 u 3 0 : bij Sylvio
Wijnants, Graeth 1 , tel. 0 1 2 / 7 4 . 2 1 . 2 8 .
HOESELT van 12u tot 1 2 u 3 0 : Café ABC,
Tongerse Baan 3, tel. 0 1 1 / 4 1 . 2 2 . 3 3 .
ledere vierde zaterdag van de maand
S I N T - M A R T E N S - V O E R E N van g u 3 0 tot l O u :
Kul. Centrum, Kwinten 3 6 , tel. 0 4 / 7 6 . 6 5 . 5 9 .
M A A S E I K van 11u tot 1 1 u 3 0 : Café Posthoorn, Bosstraat 3, tel. 0 1 1 / 5 6 . 4 4 . 0 8 .
D I L S E N van 12u tot 1 2 u 3 0 : Café Metropole, Rijksweg 4 0 6 , tel. 0 1 1 / 7 5 . 5 6 . 3 2 .
ledere maandag
A A N H U I S van 1 9 u 3 0 tot 21 u : Ursulastraat
1 , Eigenbilzen, tel. 0 1 1 / 4 1 . 2 4 . 5 4 .

A D E G E M van l O u tot 11u : Gemeentehuis.
EEKLO van 11u tot 12u : MIddenstandhuis,
Markt.
Tweede zaterdag van de maand
W A T E R V L I E T van 9u tot lOu : Zaal Scala,
Dorp.
KAPRIJKE van lOu tot 11u : bl] D. Coppajans.
ERTVELDE van 1 1 u tot 12u : Emile Hullabroeckstraat 14.
Derde zaterdag van da maand
E V E R G E M van 9u tot lOu : bij D. Nottaboom, Stationstraat.
S L E I D I N G E van l O u tot 11u : bij R. Van
Hoorebeke, Dorp.
ASSENEDE van 11u tot 12u : café Diederiks,
Diederiksplein.
Vierde zaterdag van de maand
W A C H T E B E K E van 11u tot 12u : bij Mark
Herreman, Isegem.
Eerste maandag van de maand
OOSTEEKLO van 1 8 u tot 19u : bij Jules
Criel, Dorp.
Tweede maandag van de maand
ERTVELDE van 18u tot 19u : Café Ritz,
Lindenlaan.
Vierde maandag van de maand
ERTVELDE van 17u tot 18u : Emile Hullebroekstraat 14.

Volksvertegenwoordiger

F. BAERT

Eerste zaterdag van de maand
D E I N Z E : café Rosbraü, Markt - 1 0 u.
GENT : Kon. Astridlaan 123 - Tel. 2 2 . 5 2 . 0 6
- 11 u.
LOVENDEGEM
: café Volkshuls, Dorp 11u45.
Eerste zondag van de maand
OOSTAKKER : café 't Smisken, Lourdas 11 u.
Eerste maandag van de maand
GENT : bij Karel Rigo, Peerstr. 1 2 9 - 2 0 u.
VURSTE : bij Roger Van Gyseghem, Wannegatstraat 1 - 21 u.
Derde zondag van de maand
L A N D E G E M : bij Guido Schaeck, Vosselarestraat 1 6 - 1 1 u.
Derde zaterdag van de maand
A A L T E R : café Casino, M a r k t - 11 u.

Volksvert. J. VANDEMEULEBROUCKE
Aan huis : elke maandag op afspraak : Anjalierenlaan
25,
8400
Oostende
Tel.
(059)80.04.28.
Eerste maandag van de maand
S P E R M A L I E 18u : < Sportvriend >, Diksmuidestraat 15, Slijpe.
LEFFINGE 1 8 u 4 5 : < Bierhuis >, Vaartdijk
Zuid, 3 4 .
E T T E L G E M 1 9 u 3 0 : , De Bagge «, Dorpsstraat 3 0 .
Eerste zaterdag van de maand
DE P A N N E om 9 u. : Helvetia, Kerkstr. 3 2 .
W E S T E N D E om 1 0 u 3 0 ; Casino, Essex Scottishlaan.
M I D D E L K E R K E om 15 u. : Were Di, De
Smet De Naeyerlaan.
DE H A A N om 12 u. : « De Torre », Tramhalte.
Derde zaterdag van de maand
V E U R N E om 9u : De Beurs, Markt.
D I K S M U I D E om lOu : Vlaams Huis, IJzarlaan 8 3 .
M E R K E M - W O U M E N om l l u : Nieuw Woumen. Dorp 7 7 , Woumen.
K O R T E M A R K om 12 u. : « Gudrun », Stationstraat 76.
KOEKELARE om 1 2 u 3 0 : Hertog van Arenberg.
GISTEL om I S u : Kantoor Zwaenepoel, Stationstraat 2 A .
Derde zondag van de maand
N I E U W P O O R T om 9u : W i l l y Devriendt, RecoUettenstraat 6 6 .
A L V E R I N G E M om lOu : 't Vliarhof, Dorpplaats.
LO om 11 u. : Meir, Ascrawat, Westraat 5.
LEISELE om l l u . 4 5 : Drie Ridders, Weegschede 1 , Gyverinkhove.

Volksvertegenwoordiger

M. BABYLON

ROESELARE : iedere maandag van 16u tot
19u of op afspraak, tel.
051/20.02.08,
Westlaan 1 4 5 .
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Eerste tombola

Dit is nieuw:

Voor elke 5.000 fr die u in de maanci oktober Iwispaart op uw
spaarboekje of op uw termijnboek)e krijgt u van de ASLK gratis
een tiendje van de Spaartrahche van de Nationale Loterij. Spaart
u 50.000 fr bij, dan hebt u de keuze urt een geheel biljet of 10 tiendjes.Trekking: 12 november 1975.

Dit jaar komt het gemiddelde bedrag, dat van 31 oktober 1975
tot en met 31 januari 1976 op uw spaarboekje ingelegd zal zija in
aanmerking voor verdubbeling. Dat wil zeggen dat u zelfe na
31 oktober kunt doorgaan met uw boekje aan te dikken voor
deelname aan de tweede tomt)ola Kortom: hoe meer u spaart
en hoe langer u het geld op uw spaarboekje laat staan, hoe
hoger het bedrag dat u kunt winnen.

Tweede tombola
Uw spaargeld verdubbelt als uw sjaaarboek^e wint in de tweede
tombola, dat is bij de trekking van de spaarboeknummers die
door de ASLK wordt georganiseerd op 4 februari 1976.

GRATIS
TWEE

.^n ooic dat is nieuw:
Ook met uw termijnboekje neemt u nu deel aan de tweede
tombola Als uw termijnboekje wint wordt het gemiddelde bedrag van de interesten verdubbeld, die van 31 oktober 1975 tot
en met 31 januari 1976 als interest op het boekje ingeschreven
zijn gebleven.

Wilt u er meer over weten?
Stap dan even één van de ruim 3.000 contactpunten van de
ASLK binnen. U krijgt er direct alle inlichtingen en u kunt er
meteen het reglement raadplegen:
- in het hoofdkantoor, de agentschappen, de landbouwkantoren
en de kredietvennootschappen van de ASLK en in de meeste
discontokantoren;
- bij de afgevaardigden van de ASLK en bij de door de ASLK
erkende agenten van de NMKN;
- in de Nationale Bank, haar bijbanken en agentschappen;
- in alle postkantoren.
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ALGEMENE SPAAR- EN LUFRENTEKAS

OOST-VLAANDEREN
AALST (ARR.)
ARR. BESTUUR
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.

WIJ 14

Jan Caudron : elke zaterdag van
11 tot 12u in Het Gulden Vlies,
Esplanade, Aalst.
Arseen Cariier : 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
oktober in de zaal Gilbos te Herdersem, met het gekend orkest
Stonne Wouters.
AALTER-BELLEM-LOTENHULLEPOEKE
BESTUURSLEVEN
Het bestuur zag zich verplicht
het jaarlijks bal naar een latere

datum te verschuiven en dit wegens organisatorische redenen.
Het St-Niklaasfeest voor de kinderen gaat zoals in het verleden
door. Inschrijvingsformulieren zullen ten gepaste tijde verstuurd
worden.
Nu de fusies « a 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.
ASPER-GAVERE
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Maandelijkse zitdag : 3e donderdag, 9-IOu, Klonkeveldstr. 2B.

DENDERMONDE (Arr.)

DRONGEN

VLAAMS ZIEKENFONDS : SCHELDE-DENDER-DURME

ZIEKENFONDS FLANDRIA

Sekr. : E. Van WinkelJaan 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.

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.

EREMBODEGEM-TERJODEN
BAL : RECHTZETTING
Het jaarlijks bal van afd. Terjoden heeft niet in oktober plaats
zoals verkeerdelijk werd aangekondigd in het arr. • Mededelingsblad », maar wel op 8 november.
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ERTVELDE
BEDANKING
In naam van alle aanwezigen op
het verbroederingsfeest te Genk
hartelijk dank aan bestuur en inrichters VU-Genk. Het weder, de
gezellige sfeer en vooral het eten
was fantastisch. Nogmaals dank
van ons allen en tot weerziens.
GENT
rWEEDE 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 gez-ellig 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 Schouis, Meulestedestwg 330, om 20u ; elke vrijdag
tussen 11 en 12u, maar nu niet
langer in Rubenshof, Borluutstr.,
maar na het sluiten van dit VI.
Huls, wel in « Jan Yoens », in dezelfde Borluutstr. ; tenslotte elke
vrijdagavond in « Vlaams Huls
Roeland ».
GENT-EEKLO (arr.)
VORMINGSAVONDEN VUJO
De VU-jongeren arr. Gent-Eeklo
geven elke geïnteresseerde de
mogelijkheid om naar de volgende aktiviteiten te komen .
25 oktober, 15u : Hoe aktle
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.
« WIJ-VROUWEN »
We gaan samen op reis naar
Hoeilaart op zaterdag 4 oktober
Het wordt een herfstuitstap, waarbij we niet alleen met de geuze
en de kriek en de platte kaas en
het Zoniënwoud zullen kennismaken, maar waarbij wij tevens zullen gekonfronteerd worden met
de frankofone penetratie in een
stuk Vlaams-Brabant. We hebben
een busje van 25, de deelnemingsprijs is 175 fr. De inschrijvingslijst hangt in Vlaams Huis
• Roeland », en van daaruit vertrekken we ook om 9u.
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, Dorpslaan 7 ; Destelbergen-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, Nederbroekstr. 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.
LANDEGEM
PIET DE PAUW EN TAKFILM
Zondag 12 oktober om 18u vertoning van de TA.K-film in zaal
St-Cecilla. 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.
LEDEBERG
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 vertrou.
weiijk en volledia kosteloos.
MARIAKERKE
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Wijziging zitdag-uren : Adv. de
Bruynestr. 5 : woensdag, 10-12u,
tel. 26.38.59.
VU-MEETJESLAND
VROUWENWERKING
Na moeizame voorbereidende
werkzaamheden is het gelukt om
met een VU-vrouwenwerking in
het Meetjesland te starten. Nog
meer medewerksters en ideeën
worden ingewacht bij het bestuur.
Eerste aktiviteit : zaterdag 18
oktober : knutselnamiddag voor
de kinderen : om half drie starten
we met allerlei knutselwerk en
geven de kinderen een kans zich
kreatief uit te leven. Een vieruurtje is voorzien met echt rozijnenbrood en chocolademelk. Alles
heeft plaats in het Vlaams Huis
te Ertvelde. Nog meer inlichtingen
in volgende « Wij » en « De Schaduw ».
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;
Daniel Beernaerts, Driesstr. 87,
Melle-Centrum, elke dinsdag van
19 tot 22u , Gratiën Leurquain,
Gontrode Hairweg ,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
NAAR BRUSSEL
Wij betogen te Brussel op 26
oktober met TAK. Een bus wordt
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Dendermonde (Arr.) : Verkiezing arr. bestuur in lok. De
Swaen, Justitieplein 3, om 20u.
4. St-Niklaas : Arr. bal in zaal Terminus om 21 u. Toegang
99 fr. Kaarten bij J.P. Maes, Verdurmestr. 6, tel. 031/
76.51.30.
5. Gent : Voetrally door het oude Gent. Vertrek bij Jan
Yoens, Borluutstr., van 14 tot 17u.
11. Belsele : 5e VU-bal in zaal De Valk. Orkest Marcel De
Munck. Inkom 80 fr.
11. Waarschoot : Bal van de Waarschootse zelfstandigheid
in zaal Tij! te Lembeke.
11. Ninove : Afdellngsbal In zaal Roxy, Geraardsbergsestr.,
om 21u.
11. Lede : Dansavond in zaal Brouwershuis, om 20u.
18. Aalst : Bal in zaal FFR, Dendermondsestwg. Zanger :
John Horton. Inkom : 80 fr.
18. Zuite-Olsene : Jaarlijks bal in zaal Fiertelhof te Zulte
om 20u met het orkest Ronny Roland. Inkom : 60 fr.
25. Wctteren : 20 jaar VU-bal in zaal De Pluim, Koffiestr.,
Kalken, om 21u. Orkest « Danny Martin », Inkom 70 fr.
25. Ertvelde : Bal in zaal Atlantis.
NOVEMBER
7. Oostakker : 5de feestavond met als spreker H. Schiltz,
voorz. van het Partijbestuur. Daarna dans met het orkest « Gert van Dam », om 20 u. in Restaurant 't Boerenhof. Inkom leden ; 250 fr., niet leden : 275 fr. Inschrijven vóór 27 oktober bij de bestuursleden.

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.
SCHOONAARDE
ARR.RAAD
Aanwezig . de afd. Denderbelle, Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Hamme, Grembergen,
Weiteren, Zele, Schoonaarde, de
kernen Baasrode en Oudegem.
Arr. bestuur op penningmeester
na voltallig. Eveneens aanwezig :
gewezen volksvert. Aviel Geerinck, kant. gevolm. De Leenheer
en prov. raadslid Burggraeve.
Vergadering volledig gewijd aan
voorbereiding arr. bestuursverkiezingen. Lutgard de Beul gaf duidelijke uiteenzetting over de partijstrukturen. In de aktie tot oprichten nieuwe afdelingen werd
winst geboekt.
Volgende arr. raad : vrijdag 30
oktober om 20u in café Bristol.
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

WEST - VLAANDEREN

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 !
ZELE
PROFICIAT
Het indrukwekkend dokument
van sen. Coppieters « Onderwijs
voor onze kinderen » werd door
onze zorgen en financiële tussenkomst gedrukt en op de arr. raad
aan alle afdelingen overgemaakt.
Bestemming : alle leerkrachten
uit ons arr. Een speciaal woord
van dank aan gevolmachtigde De
Leenheer en het Schoonaardse
VU-bestuurslid Daniel Janssens,
die voor het typewerk instond.

Ü
OKTOBER

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.
DIKSMUIDE
NIEUW BESTUUR
Op 14 september werd ons
nieuw bestuur samengesteld, verrijkt met nieuwe gezichten uit de
randgemeenten : voorz. : C. Bultynck ; sekr. : Gaby Laridon ;
penningm. : Leo Devreese ; org. :
Gudo Baert ; prop. : Rik Serpieters ; VUJO ; P. Bombeke ; erevoorz. : R. Joseph ; bestuursleden : Ad. Decat, Geert Vlaeminck,
Erie Simoens ; afgev. arr. raad :
A. Decat, R. Serpieters, E. Simoens.
ETTELGEM
NIEUW BESTUUR
Op 11 september werd bij ons
overgaan tot de funktieverdeling
van onze ongewijzigde ploeg :
voorz. : Luc Roose ; sekr. : Ma-
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rie-Josée Vervaecke ; penningm.:
Fernand Deblauwe ; prop. ; JeanPierre Vandenberghe ; org. : Maurits Meyns ; afgev. arr. raad ;
Maurits Meyns. Thans nog op
zoek naar een VUJO-afgev.
DE PANNE
OVERLIJDEN
Op 11 september werd te De
Panne onder grote deelneming
van vele nationalisten onze betreurde Daan Gesquiere ten grave
gedragen. De pastoor hield daarbij een bijzonder treffende toespraak. Daan stond reeds van
voor de oorlog in de nationale
strijd, als onderwijzer, wat hem
uiteraard bij de repressie duur te
staan kwam. Hij keerde evenwel
ongebroken uit de gevangenis
weer en was in 1970, op zijn toen
reeds bejaarde leeftijd, samen
met Cabooter de stuwende kracht
om te De Panne een eigen afdeling op te richten. Bij het graf
werden
afscheidstoespraken
gehouden door de voorz. Bert
Hendryckx en door oud-sen. Leo
Van de Weghe. Zij huldigden bei-

den het pionierswerk en het idealisme van de overledene. Daan
zullen wij nog lang in ons geheugen houden. Aan Germana en de
familie onze oprechte en innige
deelneming. Onder de aanwezigen
waren ook kamerlid Vansteenkiste, prov. raadslid Bruynoghe, leden van het arr. bestuur en vele
vrienden.

3.

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

5.

Ro,eselare : Vrouwen-dialoogdag.

7
11.

Kortrijk : Literaire avond in lok. 1302 om 20u.
Wakken-Markegem-Dentergem-Oeselgem : 10-jarig bestaan Vlaamse Vriendenkrina met groots bal in zaal
« Hof van Vlaanderen » te Oeselgem. Orkest : Ronny
Roland.

HARELBEKE
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Zitdagen : leder laatste zaterdag van 18 tot 19 u. in café De
Zwaan te Stasegem en ledere
donderdag van 18 tot 19 u. ten
huize van Roger Stock, Vlaanderenlaan 46.

Van links naar rechts : E. Vansteenkiste, Daan Gesquiere zaliger, mevr. Gesquiere.

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.

MIDDELKERKE
NIEUW BESTUUR
Op 25 september werd in aanwezigheid van de arr. voorz. en
sekr., alsmede van kamerlid J.
Vandemeulebroucke ons
nieuw
bestuur als volgt samengesteld :
voorz. : Henri Dewulf ; sekr. :
Etienne Vandenbussche ; penningm. : Roger Cornells ; prop.org. : Hubert Deman ; VUJO :
Michel Coopman ; ondervoorz.
Thérèse Vergauwe ; soc. dienstbetoon : Roger Baeckelandt ; afg.
arr. raad : H. Deman en H. Dewulf.

WIJ IS

WIJ Ifi K IADLK9UMI€
BRUSSEL 26 OKTOBER
TAK-BETOCINC
TAK houdt op 26 oktober een betoging te Brussel. Om 11 u.
wordt verzamelen geblazen op de Arduinkaal, achter de KVS.
De slogans van de betoging : Kiesarr. Halle-Vilvoorde - Prov.
Vlaams-Brabant - Brussel : gelijkheid in rechte en in feite - Vlaamse dokters voor Vlaamse zieken !
Kenteken (20 fr.) en propagandamateriaal zijn te bekomen bij
TAK, De Pintelaan 311, Gent. Inl. over bussen en reisweg op
hetzelfde adres.
Gavere : inschr. bij de bestuursleden. Twintig Belga's voor
de busrit.
Oosterzele-Balegem : inschr. voor de busreis bij Mark Parewijk (Oosterzele) of Dora de Moor (Schendewindeke).
Leuven (arr.) : alle inl. bij W. Somers, Klappijstr. 55, Molenstede (013/33.26.69).
Volgende VUJO-kernen lieten weten dat zij zullen deelnemen
aan de TAK-betoging :
Huizingen : inl. bij Liliane Teunisse.
Vilvoorde : inl. bij Lut De Swaef.
Grimbergen : inl. bij Hugo Van Hemelrijck.
Meise : inl. bij Peter Carrière.
Kapelle o/d Bos : inl. bij Rit Carlier.
Jatte : inl. bij Hubert Van Linter.
Asse :
Berg : inl. bij M. Van Hecke.

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 lijstvorming bij 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.
lEPER, 18 oktober en 15 november 1975, telkens van'9u30 tot
17u30'in Gasthof 't Sweert, Grote Markt 2, 8900 leper.
Inschrijvingen : schriftelijk of telefonisch bij H. Van Damme,
St-IVlartensplein 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 : Noorderwijk.
14 november : Mol.
Inschrijvingen : Frans Gheysen, Béekstraat 22, 2400 Mol, tel.
014/31.23.20.
ERTVELDE : oktober-november.
ROESELARE : oktober-november.
OOSTENDE : november-december.

ONTMOETINGSDAG PROVINCIE WEST-VLA AN DEREN : 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 Pottle-Kindt, Kasteeidreef
2, 8800 Roeselare. Tel. 051/20.41.68.
De">lnemerskosten : 100 fr. per volwassene, 40 fr. per kind. In
de; ' prijs is inbegrepen : deelname, syllabus, middagmaaltijd,
2 , koffie en kinderoppas.

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

TV-KURSUS : « WERKEN MET MENSEN ».
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
var. 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 16

Radio
11.10
25.10
08.11
22.11
06.12
20.12

OOSTENDE-VEURNEDIKSMUIDE (Arr.)
BESTUÜRSVERKIEZING
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.
POPERINGE
ROUWMEDEDELING
Bij het schielijk overlijden van
mevr. Lysy Maria, oud 58 jaar,
bieden wij aan ons trouw lid de
heer Merlevede Jozef, en zijn kinderen en kleinkinderen ons diepvlaamse rouwmedeleven aan.
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 lOu 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,
Kasteeidreef 2, 8800 Roeselare
(051/20.41.68).
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Zitdagen voor Wervik : 2de en
4de vrijdag 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-kermis.
Afgev. : Jef Cfaeys, 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 regelmatige verzending van interessante lektuur.
SOC. DIENSTBETOON
Hervé Vandamme, St-Maartensplein 2 ; Noël Lecompte, Beselarestr. 113 ; Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108.

VLAAMS ZIEKENFONDS
WEST-FLANDRIA
Doe zoals tientallen Wervikanen : wordt lid bij onze organisatie en onttrek 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.

ROESELARE
100 JAAR VLAAMSE STUDENTEN BEWEGING
PROGRAMMA VAN DE JUBILEUMVIERING
IN HET KLEIN SEMINARIE
— Zaterdag 11 oktober 1975 te 11 uur.
Opening van de tentoonstelling « 100 jaar Vlaamse Studenten Beweging »
Presentatie van een jubileumuitgave met unieke en bijzondere bijdrage van bevoegde personen.
Speciale dagafstempeling van een postzegel,
— Zaterdag 18, Zondag 19, Zaterdag 25, Zondag 26 oktober '75
te 20 uur.
Opvoering van het evocatief showspel « De Groote Stooring •> op tekst van Anton van Wilderode, lid van de koninklijk academie voor taal en letterkunde en doctor honoris
causa van de K.U.L. en in de regie van Remi Van Duyn.
HET INRICHTEND KOMITEE VERWACHT ALLE BEWUSTE
VLAMINGEN OP DEZE JUBILEUMVIERING

STAD NIEUWPOORT
Werving en aanleg werfreserve personeel in vast verband,
na proefperiode van zes maanden :
a) één klerk-typist(e).
b) één klerk-steno-typist(e).
De wervingsvoorwaarden en alle inlichtingen zijn te bekomen
op het stadssecretarie en worden kosteloos toegezonden
op aanvraag.
De schriftelijke aanvragen, vergezeld van de nodige bewijsstukken dienen aangetekend gericht aan het college van burgemeester en schepenen van Nieuwpoort en ontvangen uiterlijk op 3 november 1975.

Brouwerij

MOORTGAT
BREENDONK
tel. (031)86.71.21
voor A L U w bieren
en Limonades
Bijhuizen : Cogels Osylel 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel. (031)36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel. (091)22.45.62

MEDEGEDEELD
WILLEM GIJSSELSHULDE
Op zondag 9 november te 14u30
in de Arenbergschouwburg. Het
ministerie van Kuituur patroneert
deze manifestatie, die wordt ingericht door het Vlaams Verbond
voor Gepensioneerden. Medewerkenden zijn : mevr. Ilona Van
Brandt, lir. sopraan, de heer Cor
Van Hoof, tenor, de koren van
St-Agnesinstituut Borgerhout, Art.

V ERENIGINC
V LAAMSE
Z lEKENFONDSEN

Verhoevenkoor
Braschaat,
de
kleuters en de groten van het
Van Celstinstituut uit Westmalle
en Antwerpen. Verder de heer
Willem Demeyer, orgelist Pierre
Linsen, het groot Smphonisch orkest uit Boechout (45 uitvoerders) o.l.v. de heer M. Scheck.
Minister R. De Backer en de heer
J. Van Overstraeten van de VTB,
zullen het woord voeren. Algemene leiding : de heer Jules Vranken. Genummerde plaatsen zijn
van nu af te bekomen op het sekretaraat. Blijde Inkomstr. 12 te
2200 Borgerhout tegen 100 fr.

U als Vlaming... sluit zeker aan bij het
VLAAMS ZIEKENFONDS van uw STREEK

Provincie Antwerpen :
RUPELSTREEK - KLEIN-BRABANT : ONDERLING ZIEKENF. RUPELSTREEK en KLEIN-BRABANT
Kraanweg 2 1 ,
2680 Bornem
Tel. (031)89.16.19
Provincie Brabant :
ARR. LEUVEN - gewest TIENEN : CENTRALE MUTUALITEIT VAN BRABANT EN LIMBURG
Leuvenselaan 43,
3300 Tienen
Tel. (016)81.34.35
Gewest Brussel -f- Arr. Leuven : Gewest Leuven.
VLAAMS ZIEKENFONDS BRABANTIA : Ninoofsesteenweg 288, 1080 Brussel.
Tel. : (02)522.87.77.
Provincie Oost-Vlaanderen :
ARR. AALST : ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS
Hopmarkt 36,
9300 Aalst
Tel. (053)70.45.53
ARR. GENT : ZIEKENFONDS FLANDRIA
Keizer Karelstraat 80,
9000 Gent
Tel. (091)23.52.27
ARR. DENDERMONDE : VLAAMS ZIEKENFONDS : SCHELDE - DENDER - DURME
Margote 105,
9298 W/ichelen
Tel. (052)42.34.03
ARR. EEKLO en KANAALZONE : ZIEKENFONDS FLANDRIA-MEETJESLAND
Gravin Johannalaan 8,
9900 Eeklo
Tel. (091)77.23.51
ARR. OUDENAARDE : ZIEKENFONDS VLAAMSE ARDENNEN
Fortstraat 34,
9700 Oudenaarde
Tel. (055)31.31.15
ARR. ST.-NIKLAAS : VLAAMSE MUTUALITEIT WAASLAND
Vrasenestraat 14,
2750 Beveren-Waas
Tel. (031)75.66.66
Provincie West-Vlaonderen :
ARR. KORTRIJK-IEPER : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Veldstraat, 170
8500 Kortrijk
Tel. (056)22.56.98
ARR. OOSTENDE - VEURNE - DIKSMUIDE : ZIEKENFONDS DE WEST
Rekolettenstraat 66,
8450 Nieuwpoort
Tel. (058)23.37.15
ARR. ROESELARE-TIELT en BRUGGE ; ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Westlaan 145,
8800 Roeselare
Tel. (051)20.83.45

V.V.Z-sekrefariaat : Veldstraat 170 - 8500 Kortrijk - Tel. (056)22.56.98
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m4W¥^f^. KXK6N
de auteur van allerlei
toneelstukken die destijds zowel door talrijke gemeentelijke
toneelgroepen
als vurige studentenbonden
gespeeld werden.

UNIVERSEEL - VLAAMS
Waar niet alleen het verbond der
« Ulenspiegelgezellen » maar tevens de jarige toneelauteur er
naar streeft de vaak al te begrensde en verkeerd begrepen
TIjlfiquur een « universeel-Vlaams

karakter > te schenken, spraken

\n een eerder Intieme kring werd
op de vooravond van zijn 80ste
verjaardag,
te
Antwerpen
de
Vlaamse toneelsctirijver,
romancier en regisseur Anton Van de
Velde ' gevierd ».
Een geestdriftige hulde werd het,
ingericht
door de
l<ultuurkring
der Vlaamse « Ulenspiegelgezellen » in het stemmige kader van
het kleine maar verfijnde kunstcentrum " Den Bellaert ». Vooral de geestelijke
vader van de
tussen de twee
wereldoorlogen
suksesrijke
toneelstukken
Tijl I
en II werd er gehuldigd waarbij
de huidige voorzitter der « Ulenspiegelgezellen
» dichter
Bert
Peleman terecht
verwees naar
de " universele staalkracht » die
Van de Velde destijds zijn Uilenspiegelfiguur schonk, een « internationale dimensie van de geniale Vlaamse grapjas en vrijheidsheid -om.
belicht
tijdens
een nederlandstalige
toneelopvoering
door
het
toenmalige
Vlaamse Volkstoneel te Parijs die
een uitbundige bijval genoot '
Van zijn kant huldigde Karel Sogers, promotor van het amateurstoneel in Klein-Brabant
namens
de herhaaldelijk
gelauwerde toneelkring
« Bloeiende Rozen »
uit Hingene-Wintam de bezielen-
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in het kunstcentrum « Den Bellaert » tevens de Deense dichteres A.K. Kjeldsen en de Spaanse
kunstschilder-dichter, beide buitenlandse leden van de •• Ulenspiegelgezellen » enkele woorden
van lof ter attentie van de gevierde « ere-gezel ».
Het hoogtepunt werd evenwel de
vlammende feestrede, in aanwezigheid van de jarige, verscheidene familieleden en kunstenaars
uitgesproken door een niet te
stuiten, Uilenspiegeliaanse Frans
Mertens, kunstkritikus en op
beurt geniale grapjas en Vlaamse
voorvechter.
Onderstaand publiceren we daarom graag deze kleurige feestrede
die op rake wijze aansluit bij de
geest van de eveneens schitterende huiderede in 1973 door de
dichter Karel Vertommen uitgesproken in de gotische feestzaal
van het Stadhuis te Brugge, naar
aanleiding van Anton Van de
Veldes aanstelling tot « Europees Uilenspiegelbroeder » in
het kader van het toen gehouden
« Internationaal Uilenspiegelkongres ».
Waarna de auteur zowel te Brugge als te Antwerpen diep ontroerd dankte om de vele blijken
van genegenheid en voorzitter
Bert Peleman tijdens een receptie in de plaatselijke « Uilenspiegelkelder » van » Den Bellaert »
geestdriftig meedeelde dat, na
deze intieme hulde, in de herfst
van dit jaar, op een nader te bepalen datum, te Antwerpen een
grootse hulde zal worden gebracht onder alle opzichten Anton
Van de Velde en Tijl Uilenspiegel
waardig !

Walter Van Damme

De lyriek is een genre dat vlijtig
beoefend wordt, maar tevens een
genre dat aan de dichter zelf
meestal weinig profijt brengt —
tenzij hij tot de vriendenkring behoort die beslist over de subsidies en de ministeriële aankopen
van 100 tot 500 exemplaren per
bundel...
Magda Buckinx behoort zeker niet
tot deze gegadigden der officiële
literatuurfabriek, hoewel zij zich
reeds vóór enkele jaren deed opmerken als een dichteres die gebaldheid aan poëtische zegging
verbinden kan.
In «Waarom zwijgen de Goden?»
bevestigt zij dit talent, samen
met een voor deze tijd ongebruikelijk engagement in het nonkonformistische. Geen nonkonformisme met de (nu voorbijgestreefde)
Vietnam- of andere spandoekleuzen die gebrek aan poëtisch vermogen moeten verbergen. Geen
dooreenhaspeling van beelden,
die een beeldspraak moeten imiteren die er geen is. De « Ballade van Jan Pallach • evenals

het gedicht aan kardinaal Mindszenty raken, evenals de andere
verzen, de kern van onze Westerse eenzijdigheid, klagen diegenen aan die zich zeer progressief onthouden van protest tegen
al wat er links aan misdaden bedreven werd en nog wordt.
Ook de ontspanners-te-allen-prijze,
bedoelt zij wanneer zij zegt : «Al
schrijf ik nog duizend gedichten
hierover / het helpt niet, het
helpt niet / Amalrik, het Westen
wil niet geloven / het westen is
ziek / de broeders die hun stemmen kunnen verheffen / zwijgen
in koor... ». Magda
Buckinx
heeft met deze verzen een moedig poëtisch getuigenis afgelegd
dat het mode-engagement doorbreekt met een protest tegen de
door héél dit establishment —
van partij tot staat — begunstigde eenzijdigheid. Tegenover de
officiële lafheid — de literaire,
de politieke, de religieuze — is
de stem van de dichters vaak
meer dan een verwijt. Het is de
stem van zovelen die het beu
zijn steeds maar de lafheid, de
angst, de leugen, de onwetendheid te moeten vaststellen. Hier
vinden zij de weerklank van hun
protest, tegen diegenen die wel
het
luidruchtigst
schreeuwen,
maar die er op geraffineerde wijze in slagen anderen te beschuldigen van wat zij zelf dag na dag
beoefenen : de diktatuur van
leugen en waarheidsverdraaiing,
de heerschappij van het brute geweld en de terreur.

en novellen het « engagement »
in de zin van hierboven niet geschuwd. Met zijn gedichten in de
eerste bundel die hij publiceerde,
keert hij naar de droom weer van
het onbezwaard verleden : de
stroom waaraan hij geboren werd,
de natuur, de luchten, het water.
De tweeëntwintig gedichten van
zijn bundel worden geordend in
een drietal « hoofdstukken » :
vloed, stilte, schimmen Er is
expressionistische vorm en uitdrukking in deze zeer beheerste
verzen, met persoonlijke beeldspraak. Het rijm springt vaak als
bijkomend struktuurelement bij
om in de ongelijke, kortere en
langere versregels, een beklemtonend
estetisch
element
te
brengen ; dat van de klankherhaling. Waegeman is een dichter,
die het « moderne » vers en het
klassieke beheersen kan : Realiteit en droom ; romantiek en
realiteit zijn in deze verzen van
heimwee naar een land, een
droom, een jeugd, een herinnering verweven. De originaliteit
van het beeld schaadt nergens
de mogelijkheid tot penetratie, en
het gedachtelijk
nergens
het
poëtische : « grif een teken / op
de wand / uit uw zwijgen / zullen woorden openbreken / over
een nieuwe aarde / vol zon en
wit betrachten. / Hij die het elementaire van het woord verbindt
met het elementaire van de realiteit én van de droom, is een dichter in de echte betekenis. En dat
heeft Omar Waegemen gekund.

Met 'Ontmoeting met de droom»
staan wij voor een heel andere
lyriek, een heel andere gevoelsoriëntatie. Omar Waegeman heeft
nochtans met zijn enkele romans

Magda Buckinx : « Waarom zwijgen de Goden ? » — gedichten
— De Roerdomp, Brecht —
32 biz.
Omar Waegeman : « Ontmoeting
met de droom » — gedichten —
40 biz — De Roerdomp, Brecht

PABLO NERUDA:
DICHTER EN KOMMUNIST
« De straat was mijn religie »
Geen enkel hedendaags dichter biedt zoveel denkstof over de betekenis van de poësie voor het volk
als de Chileen Pablo Neruda (1904-1973). Hij mag
terecht van zichzelf getuigen : « Ik ben door een
harde leerschool in estetika heen, door een aftasten van de labyrinten van het geschreven woord
heen, dichter van mijn volk geworden », en verder :
« En ineens zie ik dat ik vanuit het zuiden van de
eenzaamheid in noordelijke richting ben getrokken,
naar het volk, het volk voor wie mijn nederige
poësie dienst zou willen doen als zwaard en als
zakdoek, om het zweet van zijn grote pijn af te
wissen en om het een wapen te geven in zijn
strijd voor het dagelijks brood ». De dichter wil
hiermee zeggen dat hij zich gaandeweg losgemaakt
heeft van de eenzaamheid en de weemoed die zijn
geest en zijn werk kenmerken toen hij in het
zuiderse Temuco woonde en toen hij nog vastzat
aan de droefgestemde en estetische verfijnde
dichtkunst uit zijn jeugd. Die poësie was sterk
individualistisch gericht en gesloten voor het volk :
« De dichter dient als een gekwelde, lijdende, wanhopige door het leven te gaan, hij dient door te
gaan met het schrijven van zijn uitzichtloze lied ».
Het leed behoorde tot de literaire kode. Wat had
de arbeider uit de Chileense salpeter- en kopermijnen aan dat soort gewichtig en verfijnd uitzingen van het dichterlijke leed ? Nadat hij kommunist geworden was, schreef Neruda het instandhouden van de myte van de ongelukkige dichter
toe aan het kapitalisme : « De ongelukkige schrijver, de gekruisigde schrijver maakt deel uit van
het geluksritueel in de nadagen van het kapitalisme ». De dichter van Canto general noemt zijn
poësie een « rebellie van de vreugde ».
De hierboven aangehaalde zinnen staan in de doorlopend boeiende herinneringen van Pablo Neruda,
waarvan thans onder de titel Ik beken, ik heb
geleefd, de Nederlandse vertaling verschijnt.
Het hele dichterlijke denken van Neruda sluit nauw
aan bij het uitgangspunt waarop ik me plaatste in
het eerste stuk van deze kronieken en waarin ik
me afvroeg hoe de schrijver in onze eigen kuituur
opnieuw een betekenis kan krijgen voor het volk.
Ik ging ervan uit dat die betekenis vrijwel voor
niemand meer zichtbaar is. Ook de schrijvers staan
aan de klaagmuur en treuren over de geringe aandacht waarmee hun werk ontvangen wordt. De
Gentse graficus Michel Bracke beeldde de vereenzaamde kunstenaar uit als een harlekijn die voor
lege stoelen speelt, terwijl overal om hem heen
de televisieschermen branden in de donkere nacht.
Neruda doorbrak het isolement van de Chileense
dichter door het woord met de daad te verbinden.
Hij werd niet zozeer door een politieke leer tot

de aktie gedreven, maar wel door het massale
leed van de Spaanse bevolking tijdens de bloedige
revolutiedagen van 1936
« Bij de eerste kogels
die de gitaren van Spanje doorboorden, waarbij in
plaats van klanken kolkend bloed naar buiten was
gegutst, blijft mijn poësie als een geestverschijning midden op de straten van het menselijk leed
staan en een stroom van wortels en bloed welt in
haar op ». Van dan af werd hij ervan bewust dat er
moest partij gekozen worden : « voor de Cadillacs
of voor de mensen zonder school of schoenen ».
Het gaat om een diep bewogen gevoel van « solidariteit met het menselijk leed », met het historische onrecht waarin het Chileense volk gedompeld is. In het Chileense kommunisme, zo getuigt
Neruda, vond hij « fatsoenlijke mensen die streden
voor de algemene eerlijkheid, dat wil zeggen voor
recht ».
Strikt genomen is het kommunisme van Neruda
niet politiek, maar dichterlijk of sociaal-humanistisch, kortom volks.
Het is ruimer dan het eng politieke, het ontspringt
aan de diepe, ruime bron van het gemeenschapsgevoel en van een onverbreekbare verbondenheid
met het lot van het volk .Dat gevoel viel, in de
hele historische ontwikkeling van Chili en van de
massale bevrijdingsbewegingen van de XXe eeuw
samen met de brede stroom van het internationale
kommunisme, dat door het kapitale falen van de
met geldmachten verweven kristen-demokratie in
het Zuid-Amerikaanse vasteland een haast onmetelijke politieke ruimte heeft gevonden. In die brede
bedding heeft het wereldgevoel van Neruda als het
ware zijn natuurlijke bodem gevonden. Door figuren als Neruda heeft het Chileense kommunisme
ook een menselijk en volks gelaat gekregen. In de
wortel werd het niet aangetast door de dogmatiek
van de neo-marxistische technokratie. Het is een
kommunisme dat, leerstellig gezien, los staat van
Moskou en zeer zeker van Peking. Het is een
etisch-revolutionair engagement, dat bij voorbeeld
ook het kommunisme van een Louis Aragon of een
llja Ehrenburg kenmerkt. Neruda's poësie valt samen met zijn kommunisme, en niet omgekeerd.
De poësie blijft het hoofddoel Ze wordt niet versmald door de politiek. Vandaar ook dat Neruda
kan schrijven : « Maar ik ben, geloof ik, lang niet
zo sektarisch geweest ; het waren nu juist mijn
aard en het temperament van mijn vaderland die
mij mild stemden jegens anderen ». Elders laat
Neruda zijn groot gemoed spreken als volgt •
" Ik wil leven in een wereld zonder geëxcommuniceerden ».
Het is een poësie die een ontmoeting is met de
wereld, met de massa en de kosmos. Met die werkelijkheid heeft de dichter zich bestendig vereenzelvigd : • We moeten verloren gaan in hen die
we niet kennen ».
Eugene VAN ITTERBEEK
Pablo NERUDA « IK BEKEN IK HEB GELEEFD »
(2 din), Amsterdam, Uitgeverij « De Arbeiderspers ', 233 en 224 biz., 740 fr.
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De CVP liet zich bij het Vlaamse publiek al te bereidwillig komprom^teten : eerst door haar al te zwakke houding in de koningskwestie, nadien door
het socialistisch opbod in patriottisme, waar de Waalse katolieken aan
mee deden. De volstrekte meerderheid wierp geen vruchten af voor diegenen, die haar hadden helpen verwezenlijken.
Men kan dus niet zeggen, dat deze
periode er een was van Vlaamse overwinningen, en zeker niet van een doorbraak van het Vlaams-nationalisme : de
politieke toestand was nog te verward,
de koningskwestie had een Vlaamsnationale politiek re-organisatie in de
weg gestaan. Toch waren er initiatieven allerhande, die van een groeiende
belangstelling getuigden
Vooreerst was er de groei der bestaande Vlaamse kultuurorganisaties,
zoals VTB-VAB en Davidsfonds : in
1950 telde deze vereniging 80.000 aangeslotenen. Op de IJzerbedevaart van
1950 werd door prof. Fransen de
stichting van de «Vlaamse Volksbond»
aangekondgd.
Op dezelfde bedevaart zou hij verklaren dat er een algemeen verlangen
was « naar autonomie voor het Vlaamse volk Een gezond volksleven is niet
meer mogelijk in een streng unitair
regime ».
De rem die de koningskwestie geweest was voor de groei van een
Vlaams-nationale partij werd nu gekompenseerd door het feit, dat diezelfde kwestie de roep naar autonomie, naar federalisme, in Vlaanderen
sterker deed opklinken. • De Vlaamse
Linie » publiceerde een aantal pro-uitlatingen van vooraanstaande Vlamingen. Er was een • Vlaams Komitee
voor Federalisme » gesticht op 10 juni
1950 onder voorzitterschap van prof.
dr C. Heymans, met als sekretarls
prof. Max Lamberty. Bij de meningsverschillen omtrent een meer nationaal of meer Europees-gerichte studie
van het federalisme, won de eerste
strekking het. Prof. Walter Couvreur
volgde prof. Heymans op als voorzitter. Dit komitee verrichtte goed werk:
een ontwerp van federale grondwet
werd voorbereid, Max Lamberty kreeg
opdracht kontakt op te nemen met
Waalse federalisten en besprekingen
in die zin hadden plaats vanaf februari
1952. Een manifest n>et een honderdtal handtekeningen van Vlaamse en
Waalse federalisten werd in december 1952 bekend gemaakt en in oktober 1953 werd een volledig ontwerp
van federale grondwet, goedgekeurd
door Vlamingen en Walen, gepubliceerd.
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Ook de socialisten voelden dat het
getij aan het keren was in Vlaanderen:
op 8 april 1951 hielden zij te Mechelen
het eerste Vlaams socialistisch kongres na 1937. Op 17 december 1952
werd de Ekonomische Raad voor
Vlaanderen, ontstaan uit de samenwerking tussen ABVV, ACV en VEV,
in het Paleis der Akademiën plechtig
geïnstalleerd. Datzelfde jaar vierde het
VEV trouwens zijn vijfentwintigjarig
bestaan, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de koning.
De belangstelling voor het sociaal-ekonomisch aspekt der Vlaamse beweging
— en de ekonomische achterstand van
Vlaanderen in het algemeen-Belgisch
perspektief, zou trouwens nu meer en
meer beklemtoond worden en, naast
het federalisme, onderwerp worden
van studiedagen, kongressen, volkshogescholen en voordrachten.
Reeds de Vlaamse Koncentratie had in
haar verkiezingspropaganda in 1949 op
die ekonomische achterstand en verwaarlozing gewezen. De « Lodewijk de
Raetstichting », opgericht in 1950, zou
de behoefte aan overheidszorg voor
industrialisering en aan een geplande
streekontwikkeling in haar studiedagen
beklemtonen, daarbij aanknopend aan
de ideeën van prof. Pinxten.
Deze sociaal-ekonomische belangstelling gaf zelfs enerzijds aanleiding tot
een hypertrofie van het materieel-gerichte strijdobjektief en anderzijds aanleiding tot kritiek o.m. vanwege iemand
als M. Van de Kerckhove. Materiële
verrijking betekent niet ipso facto
geestelijke verheffing en bevrijding.
De geest gaat voor de materie, de
kuituur voor de ekonomie. Men ging
echter ook inzien dat er een minimum
aan materiele welvaart nodig was, opdat een kuituur zou kunnen gedijen :
het oude adagium « primum vivere,

Prof. Couvreur, voorzitter van het
Vlaams komitee voor Federalisme, de
Kristelijke Vlaamse Volksunie. Later
werd hij de eerste VU-voorzitter.

deinde philosophare » geldt ook hier.
Waren de parlementaire debatten en
aktiviteiten vooral toegespitst op de
kontroverse tussen regering en oppositie rond de koningskwestie, althans
in de eerste periode van het homogene
CVP-bewind, dan was er toch wel enige aktiviteit op « kommunautair » gebied, o.m. in het Harmel-Centrum dat
trouwens zijn geplande levensduur van
twee jaar verlengd zag in augustus
1951. Het studiecentrum dat een vergelijk tussen de wetenschappelijke en
politieke standpunten beoorgde had
ook onderzoekingen ter plaatse in de
betwiste taaigrensgebieden gedaan.
Deze zeer oppervlakkige bezoeken waren al te zeer gemanipuleerd om enige
objektieve waarde te hebben
de
franskiljon Delannoy in Edingen de
edelman van recente datum Sécillon
In de Voerstreek waren nu juist niet
de geschikte personen om die objektiviteit in de hand te werken 1 De heren Verroken en Van Crombrugge
(Waal, leraar MO te Luik en lid van
het bestendig komitee van tiet Waals
Kongres) kregen de opdracht een verslag voor te leggen en een kaart van
de taalgrens te maken. Op 12 juni 1951
werden beide kaarten voorgelegd : zij
waren praktisch Identiek, op enkele
afwijkingen na. Eigenaardig genoeg
ging deze kaart nadien ergens op het
ministerie verloren...
Nadien diende de heer Moyersoen, minister van Binnenlandse Zaken in 1952,
als opvolger van minister Brasseur,
een wetsontwerp In, waarbij de nieuwe minister de idee van zijn voorganger, om de besluiten van de afdeling
van het Centrum te gebruiken om tot
een vastlegging van de taalgrens te
komen, overnam. Het ontwerp week
achter in rnentg punt af van die besluiten. Er heerste trouwens heelwat on-

enigheid in de CVP zelf omtrent de
besluiten van het Centrum zowel als
over het ontwerp Moyersoen, en er
was van extra-parlementaire Vlaamse
zijde eveneens kritiek op beide. Oudsenator Van Dieren wees er trouwens
terecht op, dat er in het Centrum wél
vertegenwoordigers van de Waals-nationale, maar geen van de Vlaams-nationale opinie waren toegelaten. Inmiddels was echter het probleem der
afbakening gesteld, ook op parlementair vlak — en daarmee de kwestie
van de eentaligfveid der volksgebieden
politiek aanvaard.
Dit betekende echter geenszins, dat
het Nederlandstalig gebied veilig bleef
voor Franse annexatie. Zolang de diskussie op gang bleef — en nog blijft
— gaan de Franstaligen uit van het
principe, dat ook in de internationale
diplomatie handig door de Sovjets
wordt toegepast : wat wij hebben, Is
van ons. Wat jullie hebben, daar kan
over gediskussieerd worden.
Op de IJzerbedevaart van 23 augustus 1953 hadden zich incidenten voorgedaan, veroorzaakt door de aanwezigheid van regeringsleden.
Een zg. Komitee voor Beroep op het
Land en het Volk, onder leiding van de
gewezen kommunist en verzetsman
Demany en van de journalist Jean Fosty, wilde een herstelbetoging inrichten
te Diksmuide op 25 oktober 1953. De
deelnemers zouden in de nabijheid
van de vernielde toren hun vaderlandse gevoelens luchten en daarna onder
rijkswachtbescherming per auto naar
Breendonk rijden om er de slachtoffers (die van onder de oorlog natuurlijk, niet diegenen die er nadien werden doodgemarteld I) te herdenken.
Er kwam heel wat Vlaams protest tegen die Waalse aanmatiging en in Antwerpen werd een antJ-Fosty-meetIng

Op de « herstelbedevaart » o.l.v. de fransdolle Fosty in 1953 kwam het tot incidenten. Gevolg, een proces met o.a. Bob Maes op het beklaagdenbankje. Als verdedigers Herman Waegemans en Mon Van Dieren...
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ingericht door de Vlaamse studenten
in de zaal Grüter aan de Mecheisesteenweg, op 23 oktober. Er was een
talrijk opgekomen Vlaams-nationaal publiek, maar er waren ook heel wat tegenbetogers, met autobussen aangevoerd tot vanuit Brussel en zelfs Walloniü. Na het beëndigen van de vergadering werden de groepjes buitenkomenden op brutale wijze aangevallen
door de — rode en Waalse — kommandos en achtervolgd tot op de Melr.
Bij die « konfrontatie » werd gebruik
gemaakt van boksijzers, fietskettingen
enz. De Antwerpse politie liet begaan.
De achtbare heer Van Eynde was aanwezig bij deze militaire operatie en
stond zijn moedige strijders bij met
raad en daad.
De dag van de « herstelbetoging •
trokken vele Vlaams-nationale jongeren Diksmuide-waarts, alleen of In
kleine groepjes, om door de strenge
rijkswachtkontrole te geraken. In Antwerpen werden op de Linkeroever gedurende de hele dag potentiële tegenbetogers
vastgehouden,
niettegenstaande de advokatenwelsprekendheid
van Herman Wagemans. Fosty had
zijn betoging gehad in Vlaanderen,
maar onder een massale rijkswachtprotektie ! Voor de Vlaams-nationalisten, die in de nacht van 23 oktober
afgeranseld waren geworden door de
linkse en Waalse benden (verscheidenen lagen een tijdlang in 't gasthuis)
was dit maar een schrale troost.
Reeds in 1950 had Bob IVlaes in Brussel de « Vlaamse Miiitantenorde » opgericht. In Antwerpen telde deze « orde », die naast het werk van de gewone partijmilitant ook nog voor de
bescherming der vergaderingen moest
instaan, aanvankelijk veel te weinig
leden om haar taak met sukses en
naar behoren te kunnen vervullen.
Wanneer wij zeggen dat tot deze eerste militanten o.m. een Herman Senaeve en een Karel Dillen behoorden, dan
zal men wel overtuigd zijn dat het hier
zeker niet ging om beroeps-knokploegen.
Had de noodzaak tot uitbreiding van
deze orde zich op 23 oktober zeer pijnlijk doen gevoelen, dan werd dat nog
bevestigd door de Vlaams-Nationale
Landdag, eveneens in 1953. Rudi Van
der Paal had niettegenstaande alles
met volharding en dinamisme deze
eerste openlijke Vlaams-nationale manifestatie georganiseerd in een voor
het eerder beperkte publiek veel te
grote Sportpaleis. Er waren trouwens
bedreigingen geuit door « het Verzet ».
Dank zij de VMO verliep de vergadering zonder enige stoornis. Nè de bijeenkomst werden landdagdeelnemers
gevolgd en mishandeld en werden herbergen die als Vlaams-nationaal bekend stonden a.h.w. belegerd.
Het was derhalve niet zo maar uit een
kwalijk
romantisme-van-het-verleden,
dat men besloot tot de uitbouw van
een militantenorganisatie. Het was in
die jaren en in die omstandigheden,
een harde noodzaak en zou dit later —
zoals bij de Bormsherdenking te Merksem bvb — nog blijven.
Pas na de degelijke uitbouw van zulk
een organisatie kon de Vlaams-nationa.
list ongestoord weer zijn vergaderingen bijwonen en kon er bv tijdens de
verkiezingen propaganda gemaakt worden zonder telkens opnieuw te moeten gaan vluchten voor de verzamelde
krachten van rode militanten en politie, zoals bv. het geval was in Deurne
bij Antwerpen !
Het overwinnen van de straatterreur
was een even noodzakelijke vereiste
voor
een heropstanding van het

2 OKTOBER 1975

Vlaams-nationalisme als het overwinnen van de drogredenen der « eenheid van het kristelijke kamp ». Een
eenheid, die de CVP vier jaar de
macht bezorgde, maar die voor Vlaanderen geen praktisch politiek nut
bracht. In 1954 stonden wij politiek
niet veel verder dan in 1950. Er was
wel één vooruitgang : de Idee der
zelfstandigheid herleefde, het woord
federalisme werd niet meer alleen
binnenskamers uitgesproken I Er ontstond een hele literatuur pro en kontra rond het tema. De vijftiger jaren
waren
bijzonder
vruchtbaar
aan
Vlaams-nationale publikaties wat wees
op een groeiende belangstelling.

VAN ROYALISME
NAAR FEDERALISME
Indien de koningskwestie één zaak duidelijk had gesteld, dan was het wel de
diversiteit der reakties in België tussen de twee gemeenschappen, die niet
alleen taalkundig en naar nationaliteit
verschilden maar ook politiek en sociologisch als entiteit anders reageerden.
Toch zat er in heel de koningskwestie
weinig ideologisch motief : de zg.
autoritaire en anti-demokratische mentaliteit van Leopold werd er maar als
politiek argument bijgehaald en heel
de oorsprong van de linkse (en van
sommige rechtse I) afwijzing van Leopold lag in de Meidagen van 1940.
Dat Spaak es. niet erg fier konden
zijn op die periode, en dat ze hun gedrag van toen, hun pogingen tot kollaboratie met de Duitsers wilden doen
vergeten door epn jusqu'au boutisme
vanaf het eerste ogenblik voor te wenden, mocht dan al menigeen bekend
zijn : de socialistische arbeider, inzonderheid in Wallonië, geloofde In
de propaganda van de demagogen in
plaats van in de taal der dokumenten.
Het was er de heren in laatste instantie niet zozeer om te doen of
Leopold al dan niet in een Duitse zege
had geloofd en of hij al dan niet met
reden zich had laten krijgsgevangen
nemen. Het ging er in de eerste
plaats om, een lastig getuige van hun
eigen lafheden en vergissingen politiek op te ruimen. Nog kort voor hun
(late) afreis naar Londen had een van
hen (Van Cauwelaert) gezegd, na de
anti-royalistlsche uitbarsting in Limoges : « Nu hebben wij ons politiek onmogelijk gemaakt. Wij kunnen nooit
naar België +pr"" •

Ook dat wist men in Vlaanderen — en
het pro-Leopoldisme was vooral bij
de flaminganten en bij diegenen die
voor de oorlog nooit van koningsgezinde gevoelen overgelopen hadden, veel
meer een afkeuring van de Londenaars
geweest dan een buiging voor Saksen-Coburg.
Wij betwijfelen het trouwens, of één
enkel Belgisch koning in Vlaanderen
ooit bij een referendum zulk een groot
percentage van de stemmen zou gehaald hebben !
De koningskwestie schoof de parlementaire
en
buitenparlementaire
Vlaamse aktiviteit naar de achtergrond,
maar betekende meteen een stimulans.
Zelfs voor de buitenwereld, voor de
Amerikaanse « Time » en voor de
Sovjetische « Troed », bleek de uitspraak in het teken van de diversiteit,
men schreef bijna animositeit, der
volksgemeenschappen te staan. Dat
hun informatie vanuit Brussel komend
hoofdzakelijk
anti-Leopold én antiVlaams was: kon men anders verwachten ? Vlaanderen had geen public relations in het buitenland.
De koningskwestie had nog een andere invloed. Waar men vroeger ook op
de IJzerbedevaart en zelfs bij de
Vlaamse Koncentratie nog voorzichtig
gesproken had van decentralisatie,
werd nu het woord federalisme duidelijk uitgesproken, de eis openlijk gesteld en — zoals wij al hoger vermeldden — op ernstige wijze en mét
medewerking van Waalse federalisten,
bestudeerd. Wat Wallonië al in 1945
proklameerde, dierf Vlaanderen nu in
1950 vooropstellen.
Meteen groeide ook de literatuur over
het onderwerp, iemand als Max Lamberty, vóór de oorlog en zelfs vóór
1950 nog gelovend in de mogelijkheid
van Vlaamse macht via opvoeding en
geleidelijke verovering in de staat,
werd medestichter voor het Komitee
voor Federalisme en schreef in 1950
in-« Dietsche Warande en Belfort •
een artikel « Stellingen voor een bespreking over struktuurhervormingen
in het Belgisch staatsverband ».
Een drietal interessante opstellen van
de hand van mr Frans van der Eist
verschenen in « Kultuurleven » over
« Het nationaliteitsprobleem in België en het Federalisme » (« Kultuurleven », jan.-feb.-maart 1953). In het
besluit wordt o.m. gezegd :
« Laat ons niet uit het oog verliezen
welke gevaren de kleine volken steeds
bedreigen in gezelschap van grote
staten. I\1en kan weliswaar op het
standpunt staan dat zij maar moeten
verdwijnen in een Europese meltingpot naar Amerikaans model. Dit is

echter ons standpunt niet omdat wij
geloven in de eigen waarde en de rol
der volksgemeenschappen als natuurlijke voedingsbodem van een waarachtige kuituur. Zij zijn, zoals Lemberg
schrijft : « die ursprunglichen Quellen
des Lebens ». Op weg naar een Europese toekomst is de grote hinderpaal
niet een gezond volksnationalismé
maar wei het Jakobijns staatsnationalisme. Het is verderfelijk 't nationalisme te willen overwinnen door 't miskennen of te onderdrukken. «Nationalism has proved more powerful than
any other political creed » stelt F.
Hertz vast en volgens hem is het nationaal bewustzijn « the strongest factor in modern politics » ».
Deze nationalistische geloofsbelijdenis was een echo van wat dezelfde
auteur al in 1950 geschreven had in
een brochure « Vlaamse Beweging en
Vlaams Nationalisme », uitgegeven
door Luctor N.V. (die ook « Opstandig » uitgaf) voor een « Vereniging
voor Vlaams-Nationale Aktie » van
Brussel. Mr Van der Eist had in de
Vlaams-nationale kringen eerst bekendheid verworven door zijn optreden in
het proces Elias als advokaat en nadien als spreker op talrijke Vlaamsnationale vergaderingen en bijeenkomsten, later als lid van het Vlaams Komitee voor Federalisme.
Bij de inrichting van deze vergaderingen was o.m. een kleine groep Vlaamsnationale jongeren aktief, die later nog
van zich zou doen spreken in de
Vlaams-nationale strijd en waarvan
verscheidene de meest diverse wegen
zijn gaan bewandelen in het flamingantische kamp, nl. de Jong-Nederlandse Gemeenschap. Het was eigenlijk
meer een soort eedverbond dan een
organisatie. Hun naam hadden ze over.
genomen van de JNG die door priester
Robrecht De Smet, de radikale Dietser,
in de dertiger jaren was opgerichL
Tot de stichters van de naoorlogse
Jong-Nederlandse Gemeenschap behoorden Karel Dillen, Toon van Overstraeten, Maurice van Baelen, Renaat
Laenens, nadien ook Herman Senaeve. Renaat Laenens was in de repressietijd gevangenisbewaker geweest in
de Antwerpse Begijnenstraat, was een
verwoed flamingant en heftig nationalist geworden — en ging later bij de
parachutisten, waar hij op nog jeugdige
leeftijd tragisch aan zijn einde kwam.
Het was deze groep die o.m. ook Frans
van der Eist naar Antwerpen uitnodigde Om te komen spreken op een 11
juli-herdenking in de zaal Van Dijck in
1951 en die later, vanaf 1955, het radikaal Heelnederlandse en principieelnationalistische tijdschrift « Dietsland
Europa » zou uitgeven.
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De BSP-liberale koalitieregering o.l.v. Van Acker komt aan de macht na de katolieke nederlaag in april 1954. Deze regering
wil de betwiste talentelling publiceren. De schoolstrijd staat voor de deur...
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DOOD VAN EEN NON
Paul Collet en Pierre Drouot, makers van « Cash ? Cash ! »,
• L'étreinte » en « Loulza, een
woord van liefde », zijn met
. Dood van een non » aan hun
laatste gezamenlijke film toe.
Van nu af gaat elk van hen zijn
eigen (film)weg. Het idee voor
het verfilmen van Maria Rosseels
gelijknamige roman ontstond na
« L'étreinte », toen « Louiza »
nog in volle voorbereiding was.
Collet en Drouot wilden van hun
seks-lmage af én wilden nu eindelijk eens een grootse film maken, met ruime subsidies. Die
ministeriële subsidies kregen ze:
10 miljoen.
Wie het boek gelezen heeft, zal
zich meteen afvragen of Collet
en Drouot geen verraad gepleegd
hebben t.o.v. het boek. Revelerend is in dit verband hun eigen
uitspraak : « Het is bijna onmogelijk een boek te verfilmen zonder « verraad » te plegen. Als
realisator is het pas boeiend als
je • verraad » moogt plegen. Hun
film is, aldus de makers, een
kinematografische
herschepping
van de roman, een boeiend verraad dat meedeelt wat zij over
het boek « Dood van een non »
denken (interview in « Film en
Televisie », september '75).
Boek en film handelen over een
vrouw, Sabine Arnauld, die getekend is door een milieu en een
opvoeding die streng religieus
waren. Na een ongeval zit ze gekluisterd in een rolstoel. Haar
zusters en broers verlaten één na
één het ouderlijk huis ; Sabine
blijft, verzinkend in een soort
apatie. Tot Joris in haar leven
komt en haar vrouw-zijn in haar
ontwaakt. Ze bidt God om een
wonder en sluit een koopje af :
haar leven in een kloostercel in
ruil voor genezing. Eén jaar geluk
met Joris en dan doet ze afstand. Ze geneest inderdaad,
maar dan dank zij een dokter die
ontdekt dat ze nooit echt polio
gehad heeft en dat ze enkel haar
beenspieren terug moet leren
werken. Sabine blijft in een wonder geloven ; maar houdt haar
belofte niet. Want wanneer Joris
haar zijn liefde bekent volgt
spoedig een huwelijk. De geboorte van hun doodgeboren baby
doet in Sabine in volle hevigheid
het schuldgevoelen ontwaken. En
wanneer Joris in de oorlog wordt
doodgeschoten ziet Sabine ook
dit als een teken Gods Ze treedt
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in het slotklooster, waar ook
haar zuster Gertrude verblijft.
Wanneer ze de doodstrijd en de
absolute Godstwijfel van deze
laatste meemaakt, gaat ook Sabine's geloof aan het wankelen.
Ze mag haar tijdelijke geloften
niet afleggen en verlaat het klooster. Ze zoekt een toevlucht bij
haar broer-priester, Nikki, maar
wordt ook daar gekonfronteerd
met twijfel. Uiteindelijk vertrekt
ze naar India, waar ze haar ganse zoektocht uitspreekt t.g.o.
haar zus, Marianne.
Het einde van de film verschilt
grondig van dit van het boek.
Het boek eindigt op hoop, op het
besef
dat
de
jansenistische
wraak-god niet de echte God kan
zijn. De film eindigt met Sabine's
konklusie : « Er is geen God,
er zijn alleen maar mensen » en
met Marianne's uitspraak : « Je
hebt de Kerk verlaten zoals je
Troisfontanes verliet. Je bent genezen, je kan weer lopen, voor
jou begint het grote avontuur, je
kan > opnieuw op eigen benen
staan ». Toch blijft het een einde
dat door de kineasten bewust
- open » gehouden werd. Want
Sabine gaat niet in op Marianne's toegestoken handen, maar
blijft wanhopig zitten. Maria Rosseels zelf verklaarde dat de
kineasten vrij waren in hun eigen
interpretatie van het boek, maar
dat een slot in de richting van
« er is geen God » niet kan volgen uit de voorafgaande karakteranalyse van Sabine Arnauld.
We zijn het daar volmondig mee
eens.
Iemand als Sabine, met dat milieu, die opvoeding en belevenissen kan ofwel steeds verder zoeken, hopend op een God, ofwel
rest enkel wanhoop (en uiteindelijk zelfmoord].
Het einde vormt ook om andere
redenen een zwak punt in de
film. Marianne's uitspraak komt
totaal onverwacht, want In de
rest van de film komt ze praktisch
niet aan het woord en we komen
dan ook helemaal niets over haar
persoonlijkheid te weten.
Ook wat daaraan voorafging, nl.
Sabine's konfrontatie met een
Oosterse kuituur en een Oosterse
religie, komt zwak over.
De struktuur van de film is een
soort biecht van Sabine aan Marianne, telkens weer onderbroken
door flash-backs : een vrij versleten procédé dat het toch
weer doet. De stijl is levendig
en de montage vinnig. Hierdoor

wisten de makers de akteerprestaties sterk te benutten. En deze
zijn dan ook over het algemeen
erg goed. Uitspringers zijn vooral Josine van Dalsum als Gertrude (cfr. prachtige sterfscène),
Jo de Meyere als de broer-priester, en natuurlijk Nellie Rosiers
als Sabine Arnauld. Deze laatste
verraadt wel af en toe haar toneelafkomst in te teatrale aksenten. Toch betekent « Dood van
non » voor haar wellicht een erg
beloftevol filmdebuut.
Het beste van de ganse film is
nog het kamerawerk van Eddy
van der Enden, die trouwens niet
meer aan zijn proefstuk toe is.
En het slechtste is de geboortesekwens, die zowel belachelijk
als wansmakelijk is. Beide vormen de uitersten van een « grootse » Vlaamse film, een film die
zeker in Vlaanderen wel het nodige sukses zal kennen. Maar
Collet en Drouot zijn dan ook
gewiekste filmmakers die het
klappen van de
kommerciële
zweep stilaan kennen.
Hilde Dekeyser

RICHARD III :
BOEIENDE PRODUKTIE
William Shakespeare kondigt zich
in dit jonge koningsdrama reeds
aan als de geniale schepper die
gestalte zal verlenen aan universele personages als Koning
Lear, Hamlet en Othello.
Voldragen d i a l o g e n
tekenen
scherp de onderscheiden karakters en binden de handeling tot
een aktief drama, dat blijvend
boeit door de human touch
waarmee Shakespeare zijn mensen stoffeert : geen holle retoriek die zo aan de toeschouwer
voorbijraast maar waarachtigheid
die beklijft. Dat er een fikse loop
met de historische waarheid genomen wordt is o.i. enkel relevant inzoverre • het de mens
Shakespeare situeert, die dit
werk schreef in opdracht van een
van Richard's koninklijke opvolgers ; deze zou het klaarblijkelijk niet gewaardeerd hebben oog
in oog geplaatst te worden met
een ditlrambische weergave van
een vroegere tegenstander van
haar familie en hier nog klinkende
munt voor neer te tellen...
De aldus gefalsifieerde Richard
wordt zo geperverteerd getekend,
dat hij voor ons, die ontdaan zijn
van enige emotionele binding

met de politieke historie, verschijnt als een hallucinante, tijdloze persoonlijkheid.
Richard's opgang stoelde op intrige, manslag, cinisme en een
niet te onderschatten zelfkennis
en zijn fatale einde is hier het
inherente gevolg van. Zelfs aan
zijn patetische uitroep : « Mijn
koninkrijk voor een paard » kan
men geen letterlijke interpretatie
schenken, als men dit personage
met al zijn hersenkronkels op
zijn grillige wegen blijft volgen.
Zoals het evenmin de hang naar
macht, ais de stuitende boosaardigheid zijn die prevaleren, als
wei de wijze waarop de auteur
deze manipuleert, om ze te laten
kulmineren in het drama van de
eeuwige mens wiens machtshonger leidt naat zelfvernietiging.
De vizie van regisseur Walter
Tillemans is intelligent en haalt
uit deze Shakespeare elke ademtocht en huidrilling en plaatst
deze in funktie van het gebeuren.
Dat hij de handeling niet vastprikt aan een te strakke historische feitelijkheid is evident en
dat hij zijn akteurs als instrumenten behandelt, waarvan de individuele beweging enkel gezien
moet worden in het totaalbeeld
ligt zeker mede aan de basis van
het sukses. De ensembles die
opgebouwd worden zijn indrukwekkend mede door een technisch biezonder doordachte aanwending van lichteffekten (zo
o.m. de onthoofdlngsscenes en
de suggestieve veldslag aan het
slot — een Sisyfusopgave voor
elke regisseur !). Dekors van
John Bogaerts en kostumes (beige-bruine
hoofdtinten
kontrastrerend tegen fel rode en zwarte
vlekken) zijn volkomen in eenklank met de regievisie. Onbegrijpelijk in de bezetting is de
figuur van Richmond (de latere
Henry VII) door Bernard Verheyden die er met al zijn inzet niet
kan in gelukken waarachtig over
te komen. Gelukkig voor hoofdvertolker Dom De Gruyter (Richard) dat er met ijzeren hand
geregisseerd
werd, want
hij
icwam biezonder moeizaam op
dreef en haalde slechts zelden
het vereiste niveau voor dit oerpersonage.
In de uitgebreide bezetting vielen biezonder gunstig op : Denise
Zimmerman, Julienne De Bruyn,
Martha De Wachter (sedert lang
nog eens in een dankbare rol).
Tine Balder, Paul 'S Jongers, Luc
Philips, Hektor Camerlynck, Leo
Madder, Hubert Daemen, e.a.
Een hoopvolle start voor de
sinds lang niet meer verwende
bezoeker en fervente teaterllefhebber.
Ray De Bouvre

EUROPALIA '75
Europalia staat dit jaar in het
teken van Frankrijk. Het is vooral een Brusselse aangelegenheid
met ettelijke uitschieters naar
de provincie. Het middenpunt
van
Europalia-manifestaties
is
doorgaans het Paleis voor Schone Kunsten, waar van 27 september tot 30 november een grote tentoonstelling doorgaat onder
het motto « Van Watteau tot
Louis David ».
Watteau (afkomstig van Valenciennes en schatplichtig aan de
Vlaamse schilderkunst van de
17e eeuw) is ongetwijfeld een
der belangrijkste Franse schilders net als Chardin trouwens,
een door en door Frans schilder,
maar wiens onderwerpen en stijl
nauw aansluiten bij het oeuvre
van de zgn. Vlaamse en Hollandse kleinmeesters uit de 17e
eeuw, de beroemde interieur- en
genreschilders als bvb. Brouwer,
Teniers, Terborch, Van Ostade,
om er maar enkele te noemen.
Niet minder dan vijftig Franse
musea leenden werken uit voor
deze expositie. Het is dus een
unieke selektie, want men heeft
zeiden de kans om al die werken eens samen te zien. Het
gaat hier uitsluitend om schilderijen en tekeningen. Andere disciplines zullen in afzonderlijke tentoonstellingen aan bod komen.
Een tweede interessante tentoonstelling in dit kader is deze in de
Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis « Franse kunst uit
eigen bezit », van 26 september
tot 31 oktober (ingang : Jubelpark, Nerviërslaan, 1040 Brussel).
Ook hier wordt een grote verscheidenheid — op niveau I —
geboden.
Andere tentoonstellingen zijn
Matisse (tekeningen en skulpturen in Paleis voor Schone Kunsten, tot 30 november) ; 52 meesterwerken van de zgn. Nabisgroep uit het • Petit Palais » te
Parijs en uit partikuliere verzamelingen, hoofdzal<eiijk werk van
Bonnard, Veuillard en Doussel
(Museum voor Schone Kunsten
te Brussel) ; schilderijen en etsen van Friedlander (Museum
voor moderne Kunst te Brussel)
zelfde periode ; 250 prenten uit
de Nationale Biblioteek van Parijs, van 4 oktober tot 14 november (Koninklijke Biblioteek) ; verder zijn er tentoonstellingen in
tal van andere instellingen o.a.
tekeningen van schrijvers (van
Rabelais tot Roble-Grillet), foto's
van J.H. Lartigue, diamant- juwelen uit Frankrijk, Franse fotografie uit het Sterckhof, een retrospektieve Serge Poliakoff, de
eeuw van Lodewijk te Luik, Franse monumentenzorg, enz.
Dit is bondig wat er op het vlak
van tentoonstellingen zal te zien
zijn in deze Franse Europalia
1975 (sinds 24 september is de
voorgevel van het PSK in het teken van deze Europalia versierd
door Niki de Saint Plialle en Tinguely), terwijl In de grote hall
een levendig centrum werd ingericht waar de bezoeker zeefdrukken kan zien, animatiefilms,
free jazz, een dichter-komputer,
muziek, chanson, kortom een heel
gamma van randbedrijvigheden.
Het zal stellig de moeite lonen,
deze manifestaties bij te wonen,
of er een keuze uit te maken, afgezien van de te voorziene nieuwe bevlieging van frankolatrie,
die een bepaald soort frankofonen
in en buiten « la capitale » zal
overvallen naar aanleiding van de
speciale aanwezigheid van « la
mère patrie ». Maar daaraan
hoeven de Vlaamse bezoekers
zich niet te storen, des te meer
daar hun eigen kuituur beslist
niet hoeft onder te doen voor de
overigens even boeiende Franse
kuituur. (r.c.)
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22.50 Interview met de minister-president.
23.05 Het voordeel van de twijfel. Dokumentaire.
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2 OKTOBER
BRT
14.00
17.00
18.00
18.05
18.30
19.10
19.10
19.45
20.15
20.45
21.35
21.45
22.05
22.50

Schooltelevisie.
Sciiooitelevisie.
Ti-Ta-Tovenaar.
Wicl<ie de Viking.
Jonger dan je denl<t.
Verkeersveiligheid.
Guyana, waterland. Dok.
Nieuws.
Tafel zeven.
Pano '75.
Monumentenjaar 1975.
Standpunten.
Première.
Nieuws.

NED 1

10.45 Schooltelevisie.
15.00
18.00
18.15
18.45
18.55
19.05
19.20
19.55
20.45
21.25
21.35
21 50

Van hart tot hart.
Schooltelevisie.
Teleac.
Toeristische tips.
Nieuws.
EO-Kinderkrant.
Jongeren slaan de bijbel
open.
Het kleine huis op de
prairie. Eerste aflevering
van een nieuwe reeks.
Muziek-motief.
Ten slotte.
Nieuws.
Frank Capra, zijn propagandafilms.

NEO 2
18.45
18 55
19.05
19.30
20.00
20.25
20.40
21.30
21.55
22.20

Brigadier Dog.
Nieuws.
Guyana, waterland.
Oorlogswinter.
TV-reeks in 13 afleveringen.
Nieuws.
Achter het nieuws.
Klaverweide.
De ombudsman.
Man over de vloer.
Achter het nieuws.

22.55 Gedicht.
22.56 Den Haag vandaag.
23.10 Nieuws.
RTB
14.00
18.10
18.30
19 00
19.25
19.45
20.15
20.35
22 35
23.40

Schooltelevisie.
1, 2, 3
j'ai vu.
Savoir-vivre cuisine.
Les secrets de la Mer
Rouge.
Antenne-soir.
Nieuws.
Si vous saviez.
La piscine. Frans-Italiaanse speelfilm (1968).
De filmmolen.
Nieuws.

5 OKTOBER
18.45
18.55
19.05
20.00
20.20

Brigadier Dog.
Nieuws.
Nationale hitparade.
Nieuws.
De gebroeders Hammond.
21.10 Voor de vuist weg.
22.30 Televizier magazine.
23.15 Nieuws.
RTB

14.00 Schooltelevisie.
18.10 1, 2, 3... j'ai vu.
18.30 Sept sur sept.
19.00 La pensee socialiste.
19.30 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.
20.15 Dok. over Tokio.
21 55 Mes petites amoureuses. Franse film (1974).
23.50 Nieuws.

BRT
14.00
17.00
18.00
18.05
1835
19.10
19.45
20.15
20 40
21.30
22 00
23 45

Schooltelevisie.
Schooltelevisie.
Ti-Ta-Tovenaar.
Open school.
De oude Alkassa Toeristische film.
Katoliek - godsdienstige
uitzendmg.
Nieuws.
Filmkwis.
De Pallisers.
Het groene salon Van
Vaux-le-Vicomte en Versailles.
Objektief waarheid, VSfilm.
Nieuws

NED 1

10.45 Schooltelevisie.
18 15
18 45
18 55
19.05
19.55
20.40
21 35
21.50

Teleac.
Kortweg.
Nieuws.
De man van 6 miljoen.
Alles of niets. Kwis.
Pepper.
Nieuws.
Music-all-in-koncert.
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9.00 Doe mee.
9.30 Ik zie, ik zie wat jij niet
ziet.
10.15 Flandria extra muros.
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.
17.15 Tenuto.
18.20 Ti-Ta-Tovenaar.
18.25 Het meisje van de TV.
18.50 De krokodil. Dok.
19.45 Nieuws.
20.00 Sportweekend.
20.40 De sleutel van de stadsbibioteek. Triller.
21.45 God heeft Parijs gekozen. Dok.
23 20 Nieuws.
NED 1

4 OKTOBER

11.00
14.00
16.00
16.02
16.27

BRT
14.00 Beentje buiten in de
streek van Hoeilaart.
14.30 Amerikaanse dolheid.
VS-speelfilm (1932).
15.45 Het regenscherm van de
zeeolifant.
16.00 Open schooi.
18.00 Ti-Ta-Tovenaar.
18.05 Star Trek.
18.55 Ruimtevaartmuis. VS-tekenfilm.
19.00 Boeket.
19 45 Nieuws.
20 15 Mie Katoen Nieuw spelprogramma rond bijnamen.
21.05 Mezza musica. Show
21.55 Het verdwenen kruisbeeld. Weekendfilm.
23 05 Nieuws.
NED 1
10.30
15.00
15.02
16.00
16 25
17.00
17.25

Teleac.
Nieuws.
Het geheim van de Nijl.
Simonskoop.
Tros sport.
Ren je rot.
Heidi. Zesdelig feuilleton.
18.15 Teleac.
18.45 TV-info voor Marokkanen
18 55 Nieuws.
19.05 MacMillan en vrouw.
20 15 Kiss me kate. Reportage
van deze musical.
21.35 Nieuws.
21 50 Kiss me Kate.
22.46 Nieuws.
22.50 Lied van de week
22.55 Sport extra.
NED 2
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BRT

17.50
18.45
18.55
19.05
19.30
19.50
20.00
20.25
21 30

AMRO Tennistornooi.
Brigadier Dog.
Nieuws.
Wickie de Viking.
Afrikaans dagboek. Dok.
't Zand 33.
Nieuws.
Bij ons in .. Brabant.
Aan de overkant ligt
Texas. VS-western (1968)
23 00 Brandpunt.
23.40 Nieuws.

16 55
17.00
17.30
18.15
18 55
19 00
19 05
19.35
20 35
20.45
22.15
23 05

Eucharistieviering.
Teleac.
Nieuws.
Programma met de muis.
Militaire taptoe in Edinburgh.
Voetbaluitslagen.
Vesper.
Bericht van de wilde
ganzen.
Teleac.
TV-Info voor Turken.
Nieuws
Het is maar een dier.
Dokumentaire.
Jonge mensen op het
koncertpodium.
Hier Parijs, hier Jan
Brusse.
Columbo.
Sonja 's avonds.
Nieuws.

NED 2
18.30
18.35
19.00
19.15
20.30
21 00
21.30
21.35
22.35
23 00

Brigadier Dog.
De zwarte pijl.
Panoramiek.
Studio sport.
Dokter ja, dokter nee.
Militaire taptoe in Edinburgh.
Nieuws.
Zienswijze : geneeskunde.
Kunst voor het volk.
Nieuws.

RTB
9 15 Des machines, des m
tres, des élèves.
10.15 Jardinage.
10 30 Ulysse.
11.00 Eucharistieviering.
12.00 Faire le point.
12 50 Nieuws.
13 05 Concertissimo.
14 00 Arts-Hebdo.
14 30 La monde merveilleux
de la couleur
15.20 Visa pour le monde.
17 05 Sportuitslagen.
17.15 Carrefour 17.
18.00 Concert de bel canto.
18 40 Gulp.
18 45 Sportweekend.
19.30 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.
20.15 Suggestions.
20 20 Histoires insolites.
21 10 Dossier femme.
22.00 TV 7.
23 00 Nieuws.

RTB

9.30 TV-Droit.
10.30 Donner a voir.
12 35 Regionaal debat.
13 30 TV-Femmes.
14.00 Entree libre.
14.30 Un peu de terre, un peu
de peine, beaucoup de
joies.
14.45 Litere. Waals toneel.
16.30 Loisirs actifs.
17 00 Follies.
17.45 A vos marques.
18.55 Les Pilis.
19.00 Spectacles.
19.30 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.
20.15 Le monde sauvage.
20.45 Adieu prudence ! Toneel.
22.30 Nieuws.

6 OKTOBER
BRT
Schooltelevisie.
Ti-Ta-Tovenaar.
Klein, klein kleutertje.
De familie Partridge.
Open school.
Sporttribune.
Nieuws.
Gestolen kussen. Franse
film (1968).
22.05 Inspraak 75.
22.55 Nieuws.
14.00
18.00
18.05
18.20
18 45
19.15
19.45
20.15

18.15
18.45
18.55
19.05
19.30
21.10
21 35
21.50
22.40
22.41
22.45

Teleac.
Suriname deze week.
Nieuws.
Tommy en Charlie.
Twee voor twaalf.
De Vara 50 jaar.
Nieuws.
FC Avondrood.
Gedicht.
Symbiose.
Nieuws.

NEO 2
18.45
18.55
19.05
20.00
19.30
20.25
21 25
22.15
22.55

Brigadier Dog.
Nieuws.
Suske en Wiske.
Nieuws.
In Londen staat een huis.
Johnny Kraaykamp show.
Baretta.
Aktua TV.
Nieuws.

19.30
20.00
20.25
21.20
22.10
22.50
23.05
23.10

Tweekamp.
Nieuws.
David Copperfield.
Herkent u deze tijd
Hier en nu.
Inge Brueck. Show.
Nieuws.
Den Haag vandaag.

RTB
14.00
18.10
18.30
19.00
19.25
19.45
20.15
21.10
22.00
22.45

Schoolte evisie.
1, 2, 3 .. . j'ai vu.
Seniorama.
La ligne de demarcation.
Antenne- soir.
Nieuws.
l'Eneide.
Situation 75.
Absurde n'est-il pas ?
Nieuws.

RTB
14.00
18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
22.00
23.00

Schooltelevisie.
1, 2, 3. . j'ai vu.
TV-Femmes.
La pensee et les hommes.
Lundi-sports.
Nieuws.
La familie Boussardel
Les impressionnistes.
Nieuws.

8 OKTOBER
BRT
16.30
17.45
17.50
18.45
19.45
20.15
22.05
22.55

Tip-top.
Ti-Ta-Tovenaar.
De robot. Avonturenfilm.
Coronation Street
Nieuws.
Beschuldigde, sta op I
Teater in Frankrijk.
Nieuws.

NED 1
•• ^f^

7 OKTOBER
BRT
14.00
18.00
18.05
18.30
19.00
19.10
19.45
20.15
21.10
22.10

Schooltelevisie

Ti-Ta-Tovenaar.
Boy Dominic.
Open school.
Polstokspringen.
Het vrije woord.
Nieuws.
Waaldrecht.
Verover de aarde.
Bilateraal. Show met
Ramses Shaffy en Johan
Verminnen
22.40 Nieuws.
22.50 Open school.
NED 1
11.10
14.25
18.15
19.45
18.55
19.05
19.55
20.30
21.35
21 50
22.30
23.00

Schooltelevisie.
Schooltelevisie
Teleac.
TV-info voor Spanjaarden
Nieuws.
Film van W. Disney.
Martine Bijl. Show.
Derrick. Nieuwe Duitse
politiereeks.
Nieuws.
TV-Privé.
Wie is Bob ten Hope '
Nieuws.

NED 2
18.45 Brigadier Dog.
18 55 Nieuws.
19.05 Zij gingen de lucht in.

10.00 Schooltelevisie
15 30 Achtervolging op de kermis. Jeugdfilm.
16 30 De film van ome Willem.
17.00 De Masai. Dok.
18 15 Teleac.
18.45 Verkeersplicht.
18.55 Nieuws.
19.05 Van gewest tot gewest
19.50 Politieke partijen.
20.00 Beschuldigde, stap op !
21 10 De korte film.
21 35 Nieuws.
21.50 Den Haag vandaag.
22.05 Studio sport
22.30 Panoramiek.
23.15 Nieuws.
22 30 Den Haag vandaag.
NED 2
18.45
18.55
19.05
19 30
20.00
20.25
20.30
23.25

Brigadier Dog.
Nieuws.
Jouw beurt.
Kenmerk.
Nieuws.
Socutera.
Het Midden-Oosten
Nieuws.

RTB

14.00 Schooltelevisie.
16.45 Feu vert.
18.25 Tempo.
18.55 Barbapapa.
19 00 La ligne de demarcation.
19.25 Antenne-soir.
19 45 Nieuws.
20 15 Contacts.
20.20 Yves Montand Show
21 20 Sports et vie.
22 20 Histoire étrange.
Aansluitend • Nieuws,

Vrijdag 3 oktober — BRT
MEDIUM COOL (1969)
Een TV-reporter wordt langzamerhand gevoeliger t.g.o. zijn filmonderwerpen : van morele onverschilligheid evolueert hij naar besef
van verantwoordelijkheid. In deze belangrijke film van Haskell Wexler wordt de Amerikaanse maatschappij met al haar korrupte en
harde toestanden genadeloos geanaliseerd De opnamen van de
rellen in Chicago i.v.m. de Demokratische Konventie in 1968 vormen een autentiek dokument. Met Robert Forster en Verna Bloom.
Vrijdag 3 oktober — RTB
MES PETITES AMOUREUSES (1974)
Psychologische observatiekinema van het groeiproces van een tiener. Elliptische toneeltjes vormen echte pareltjes van psychologie.
Regie en scenario van Jean Eustache. Opnieuw op vrijdagavond een
moeilijke keuze tussen BRT en RTB I
Zaterdag 4 oktober — BRT
AMERICAN MADNESS (Amerikaanse dolheid) (1932)
Een hold-up door Frank Capra handig verweven in een sociaal drama. Knap spel van Walter Huston, de vader van de nu beroemde
John Huston (kineast en akteur).

WIJ I I

VIRIJ€ TIJD

DUBBEL BRAVO
Dat onze jonge renners er tijdens olimpische spelen en wereldkampioenschappen en zo niks van terecht brengen, en toch geweldig presteren in eigen land, en eens dat ze beroepsrenner zijn, dat weet iedereen. En dat de oorzaak daarvan misschien dient gezocht in het feit dat
zij vooral goed zijn waar een en ander kan • gearrangeerd » worden,
is een nationaal vermoeden.
Om die reden, en omdat de wielerbond geen poot wou uitsteken om
zijn jonge renners ernstig voor te bereiden voor olimpische spelen
(en wereldkampioenschappen), heeft het olimpisch komitee beslist
dat er geen renners naar Montreal zullen gaan. Wat een wijze beslissing is. Betaalde BLOSO (Nederlandse Kuituur) ook geen subsidies
voor de opleiding van jongeren aan de wielerbond. Wat een logische
beslissing is.
Wat ondertussen met onze jonge renners ? Wel die staan m de kou,
en zijn voor hun opleiding aangewezen op de pittoreske figuren die
van het Belgische wielerwereldje zo'n oubollige, gezellige boel maken.
Maar die in al hun kleurigheid en — msschien goedbedoeld dilettantisme toch niet helemaal zonder gevaar zijn voor de jongens. Zij sprmgen namelijk nogal eens tamelijk ondoordacht om met pillen en fleskens en fraudekens en andere attributen meer.
Daarom is BLOSO tot de bevinding gekomen dat er nood is aan goede
trainers Mensen die wat afweten van fisiologie, psichologie, trainingstechniek e.d.m. Daarom zal BLOSO beginnen met het opleiden van dergelijke trainers.
,
, ,
,
. ,
En wat dubbel verheugend is : BLOSO heeft daarvoor de meest kompetente instantie onder de arm genomen : Sporta. Volgens « Les
Sports » wel een « zwarte knokploeg •>, maar al jaren begaan met het
probleem, en wellicht de enige groep met ondervinding terzake.
Alzo : een dubbel bravo voor BLOSO en Sporta, en veel sukses met
dit schitterend initiatief.

OM TE LEREN DAN MAAR
Binnen enkele maanden beginnen
in Oostenrijk (Innsbriick) de olimpische winterspelen. Tussen haakjes : een overwegende mondaine
aangelegenheid met publicitaire
inslag. Maar kom, het is niet
meer gelijk weleer. Een vraag die
nochtans eens zou moeten opgelost worden is deze : gaat België
deelnemen ?
Vanzelfsprekend
kunnen wij er niet veel meer gaan
doen dan zeggen dat wij er zijn,
en meedrinken, maar als het er
bij olimpische spelen dan toch —
maar dat is dan weer de ouderwetse vizie — meer op aankomt
deel te nemen dan te winnen, dan
moesten wij maar een paar jongens en meisjes afvaardigen. Met
een liefst niet al te groot leger
delegees. Ze kunnen er altijd
wat gaan «leren », zoals wij al
eeuwen gaan leren.

LATE WAARSCHUWING
Er loopt thans in ons land een
film die « Rollerball » heet, en
die wil waarschuwen tegen een
strekking die momenteel merkbaar is : de sport gebruiken als
vuilnisbak voor frustraties en
kompleksen. Het gaat om een
(nog) niet bestaande sport, waarin nagenoeg alles is toegelaten,
en waarin geweld, doden, sensatie, snelheid, motoren hand in
hand gaan. Er zouden in Amerika
al plannen bestaan om er inder-

daad mee te beginnen. De film is
een film ,waarmee we willen zeggen dat hij « overdrijft », subjektief is, zelf op sensatie uit. Maar
de idee die eraan ten grondslag
ligt, die is .dachten wij, uit het
« volle leven » gegrepen. Niet in
de toekomst. Nu. Helaas.

SLAP
Statistiekjes houden wij er ook
niet op na, maar wij hebben de
indruk — en lezen dat trouwens
hier en daar — dat de basketbalsupporters het zo een beetje
laten afweten. De oorzaken daarvan zijn wellicht heel kompleks,
maar twee ervan lijken ons toch
evident. Ten eerste de hoge inkomprijzen. De echte fan zal daar
misschien geen al te groot bezwaar in zien, maar de gelegenheidsgaper — zoals wij — schrikt
er toch wat voor terug zoveel
neer te tellen voor iets dat tenslotte toch ook een stuk reklame
is. En ten tweede : in de poespas van namen en lokaliteiten
vindt een kat haar jongen niet
meer. Laat staan de supporter
zijn lievelingen.

dergelijke dingen die men, alleen al rond Brussel, gaat bouwen en aanleggen. Naar onze
bescheiden mening : overdreven.
Allicht spelen de « dreigende >•
fusies hierin een rol, maar wij
• vinden het toch niet nodig dat
men in ieder dorp alles heeft,
te meer omdat het bestaan van
al die installaties nog geen garantie is dat de mensen meer
aan sport gaan doen, en omdat
de praktijk nogal dikwijls eens
uitwijst dat de grote meerderheid van de bevolking er maar
heel weinig aan heeft. Een grondige koördinatie lijkt ons noodzakelijk.

Nog eventjes, en ieder dapperste
aller Galliërs heeft zijn eigen
zwembad, sportveld en sporthal
mèt bar. Wij zagen de lijst van
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GOED TELLEN.MANNEN
Toen voor een paar jaar de neuzen geteld werden om uit te maken welke voetbalklubs nu eigenlijk echte profklubs wilden worden, bleken er maar een zevental daartoe bereid. Nü zouden er
echter een tiental willen bijkomen, vooral — maar niet uitsluitend — omwille van de voordelen bij het aanwerven van spelers. Die tien hebben dan natuurlijk goed berekend, maar als wij
zo eens bekijken waar de eerste
zeven profklubs « hangen », dan
stellen we vast dat er daarvan
één in tweede afdeling speelt,
en dat de andere respektief op
de 6de, 7de, 9de, 10de, 11de, 12de
en 19de plaats staan. Dus —
momenteel — ver achter de
amateurs. Of betekent dat niets?

KOMPASSIE
Zoals u wellicht, hebben wij zaterdag met tranen in de ogen
zitten kijken naar het afgrijselijke
geknoei van Goethals' wondersjotters tegen de al niet veel
beter presterende Oostduitsers.
De Belgen kregen het zowaar gedaan geklopt te worden, om de
eenvoudige reden dat ze niks gedaan hadden om te winnen. Voor
ons part mogen ze 't dus stillekens zo laten. Maar oprechte
kompassie hebben wij met de
mensen die zich laten lijmen om
zogezegd deel uit te maken van
de « Kop Belgique •>, die in ruil
voor lidgeld een reduktie krijgen,
en dus niet anders kunnen dan
naar die miserie gaan kijken, en
zich daar onnozel aanstellen met
het krijsen van « Belziek - Belziek ».

HANDIG
OVERDREVEN

zijn. De eerste soort mag aan
alle wedstrijden deelnemen, om
het even op welke dag. De tweede soort mag enkel tijdens het
weekend koersen. Wij hebben de
indruk dat dit erop neerkomt dat
men voor de tweede kategorie
terugkeert naar een bijna zuiver
amateurisme, en dat men van de
eerste groep in feite beroepsrenners maakt, die nochtans op internationaal niveau — olimpische
spelen bij voorbeeld — nog mogen meespelen met de liefhebbers. Kortom, wij vinden het
handig bekeken.

De Franse wielerbond heeft een
nieuw reglement
uitgevaardigd
voor de zg. amateurs (waaronder
bij voorbeeld de stok-oude velokapitalist
Moreion). Er zullen
voortaan twee soorten amateurs

Het atletiekseizoen loopt in ons
land zo stilaan naar zijn einde. In
de kranten verscheen de lijst van
de verbeterde rekords van dit
jaar : het zijn er tussen de vijftig en de zestig. Vooraleer te
gaan juichen, moet men echter
weten dat alle beste prestaties
van dit jaar al rekords zijn, omdat men voor de eerste keer onderscheid maakte tussen tijden
elekrisch opgenomen en « met de
hand » (en een klok natuurlijk).
Verder zien wij dikwijls dezelfde
namen (Lea Allaerts een keer
of vijftien, Bruno Brokken ook
een keer of acht). Derde bemerking : heel wat van die rekords
zijn gevestigd in het buitenland.
Dit relativeert enigszins de zaken, maar neemt niet weg dat
wij er alweer wat op vooruit gingen.

VAN DAG
# MAANDAG : Maurits Martens
kocht zich — door bemiddeling
van zijn vrouw uiteraard — een
kersverse dochter. Proficiat
#
DINSDAG : de sjampetter van
Herzele zal alle duiven, die nog
durven uitvliegen op dagen dat
er « gespeeld » wordt, op het
boekje zetten • WOENSDAG :
in Portugal bezetten supporters
een voetbalveld. De arbiter zag
daarin een reden om de match
af te gelasten. De flauwe # DONDERDAG : de zoon van Dirk Baert
wordt geen renner, krijste « Les
Sports ». De zoon — als het geen
meisje wordt — komt einde november # VRIJDAG : wij maken
ons ongerust over het feit dat
nog niet werd medegedeeld dat
onze hockeyploeg naar Montreal
gaat ^ZATERDAG : wat zou er
billijker zijn dan dat de wondersjotters van Monne een pint zouden betalen aan de frederiken
van de Kop Belgique ? Bij wijze
van troost # ZONDAG : ook vandaag werd er koers gereden met
auto's. Ook vandaag viel er dus...
Maar dat kent u al #

TOT DAG

DE V.T.B. EN DE WANDELPADEN
Veertig jaar geleden, op zondag, 26 mei 1935, toen er in Vlaan-

Dat was o.m. het geval in 1975 en wel o.m. te Brasschaat, Halle,

deren nog geen sprake was van toeristische paden, heeft de

Lillo-Fort, Meerhout, Sleidinge, terwijl geen week voorbijgaat

Vlaamse Toeristenbond zijn eerste wandelweg geopend en wel

zonder dat de VTB een « wandelboekje » uitgeeft. Dit zijn ge-

van Halle naar Beersel.
Hij nam toen de gewoonte aan die paden te noemen naar een
of andere beroemde Vlaming. In 1935 werd het een Hendrik Con-

illustreerde brochures, gewijd aan wandelpaden over heel het

JUPITER I
De heldere « ster » die men
's avonds In het oosten, en later
in de nacht in het zuid-oosten
onmiddellijk opmerkt — onmogelijk ernaast te kijken : het is
veruit de helderste van allemaal — is Jupiter. En dus geen
ster, maar een planeet.
Zij komt, vertrekkend van de
zon, na de planetoïdengordel,
op zowat 800 miljoen kilometer
van de zon. Dit betekent meteen dat zij heel wat meer tijd
nodig heeft om rond de zon te
wentelen dan de aarde. Namelijk bijna 12 jaar. Daarentegen
duurt de rotatie veel minder
lang dan die van de aarde. Draaien wij in 24 uur om de aardas,
Jupiter speelt dat klaar in nog
geen 10 uur. Als men er rekening mee houdt dat de lengte
van de ekwator bijna 546.000
km bedraagt, dan begrijpt men
licht dat men er een flinke vaart
op nahoudt.
Meteen weten wij ook al dat
Jupiter veel groter is dan de
aarde. En toch bedraagt de massa van deze reusachtige planeet
nauwelijks 318 maal de aardmassa. Dit wijst erop dat het
soortelijk gewicht kleiner is
(1,3 tegen 5,5 voor de aarde).
Wie graag eens cijfert, kan eens
berekenen hoeveel een mens,
die op aarde bij voorbeeld 80 kg
weegt, op Jupiter zou wegen.
Men kan dit aan de hand van
de gravitatiewet van Newton,
die zegt dat de aantrekkingskracht gelijk is aan het produkt
der massa's (planeet en mens),
gedeeld door het kwadraat van
de afstand (straal van de planeet).
Een moeilijker vraagstukje : op
aarde is de ontsnappingssnelheid 8 meter per sekonde voldoende om de aantrekkingskracht te overwinnen. Stel dat
een raket zou willen vertrekken
vanop het Jupiteroppervlak. Hoe
groot zou de ontsnappingssnelheid daar wel kunnen zijn ?
Vooraleer de planeet wat aandachtiger te bekijken, dient nog
vermeld dat Jupiter 12 manen
heeft. Vijf (Amalthea, lo, Europa, Ganymedes en Kallisto) beschrijven banen dicht bij de planeet. Meer dan 20 miljoen km
van de planeet verwijderd cirkelend Adrastea, Pan, Poseidon
en Hades. Door de grote afstand tot de moederplaneet is
de aantrekking van de zon soms
zo sterk dat deze manen al
eens een uitstapje maken, en
ut het gezich verdwijnen. En
tussen de nabije en verre satellieten cirkelen er nog drie,
op pak weg 10 miljoen kilometer : Hestia, Hera en Demeter.
Terloops gezegd : van al deze
manen is er niet één met het
blote oog zichtbaar, maar reeds
met een klein kijkertje kan men
er vier zien. Galilei ontdekte ze
trouwens al In het begin van
de 17de eeuw.

Vlaamse land. Telkens is er ook een plattegrond of een kaartje
bij.

sciencepad, naar aanleiding van de drukke betrekkingen van de

Die spotgoedkope boekjes zijn o.m. bestemd tot grotere bekend-

romanschrijver met Halle, langs zijn schoonzoon, dichter Gentil-

making van de Vlaamse Wandelaarsbond (VWB), afdeling van de

Theodoor Antheunis om.

VTB.

Verleden jaar werd het pad verlengd van Beersel naar Drogenbos, ter ere van Herman Teirlinck en Felix de Boeck.
Jaarlijks opent de VTB heel wat paden over gans het Vlaamse

Alle inlichtingen bij de voorzitter van de VTB, St-Jakobsmarkt 45,

land.

2000 Antwerpen, tel. (031)31.76.80.
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infoKOSMOS
Kultureeel Centrum
1820 Strombeek-Bever

2 OKTOBER 1975

Betrekking gezocht voor :- A2 off
set-drukker, medische sekretaresse, kleuterleidster, jonge vrouwelijke bediende. Antw. aan M. Van
Liedekerke, red. 02/217.97.98.
R 120

ZO€K€RC]eS
Leraars diverse discipllnee gevraagd door de Erasmusschool,
Begijnevest 99, Antwerpen. R 99

Vertaler zoekt vertaalwerk als bijverdienste, uit of naar de Nederlandse, Franse, Engelse, Duitse,
Spaanse of Italiaanse taal. Schrijven bureel blad.
R 121

TE VOLGEN VOORBEELD !
WIE HELPT ?
Een Baskisch politiek vlucliteling
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.

Vlaamse verenigingen die belang
stellen in het vertonen van een
filmavond over de jongste IJzerbedevaart (klank en kleur) kunnen gratis beroep doen op dhr E.
Jacobs, Tangedallaan 27, 1850
Grimbergen. Voor inl. omtrent data
en
schikkingen, tel. 02/
251.74.41.
R 122

ENIG IN DE
NEDERLANDEN

2 KOSTUUMS
kopen voor
jjaiaTT

KOSTUUM

ADVERTEER
IN <cWI)»
TE KOOP
Strombeek, hoek nieuwe laan
en Gemeenteplein, Res. J .Van
Ruusbroec.
LUXE APPARTEMENTEN

1, 2 en 3 sipk.

+

ruime

terr., voll. inger. keuken. Luxe
uitv
4 HANDELSRUIMTEN
Inl. IMMOPLANNING, Bloemendreeflaan 12, 1810 Wemmel.
tel. 02/269.55.56.

Tandarts gevraagd voor Brussel,
2 dagen per week. Schrijven bureel blad.
R 119

DIRK MARTENSAALST

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

KWEKERIJEN J.V.H.
Dendermondse steenweg 120
9208 Schellebelle - T. 091/69.31.7C
Geselel<teerd8 planten voor
partikuliere verkoop.
— OPEN 's ZATERDAGS —
Kleurenkataloog op aanvraag

Alles kan per stuk bekomen worden
REISKOSTEN VERGOED

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

NINOVE

flflneeuoLcn

De grootste eenmanszaak van België
2.000 m2 oppervlakte

KEUS TUSSEN
5000 KOSTUUMS
MET 3 MAAND GARANTIE
DAMESMANTELS, KLEEDJES, VESTEN
DAIM OF LEDER, BROEKEN.

p.v.b.a. Lierse Vloerhandei
Lisperstraat 49 - 2500 LIER
Tel. (031)80.14.71
SPECIALITEITEN :
Vast tapijt - Open haarden

DE OUDE KRING
Café - vu-lokaal
Dorpsplein, Heusden-Limburg

Onze referentie: duizenden tevreden klanten.
Mevrouw, Mijnheer, iederefranktelt dubbel bij STANDING.

ALLE VERLICHTING
iustrerie mare de vrïese

de giootste
showroom
TROUWKLEREN

baron ruzettelaan 56c
assebroek brugge
tel. (050)33.54..04

MEER DAN 300 VERSCHILLENDE MODELLEN
TROUW- EN SUITEKLEDEREN.
Modellen: ANNE, ROSE, JACQUES ESTEREL
CARINA (Exclusief) enz..
Voor ieder trouwpaar een prettige verrassing.

Dames en heren, in uw belang
wendt U voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak

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

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

Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

BOUWBEDRIJF

LUC ILEGEMS
Vaartstraat, 9
2251 MASSENHOVEN

^
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandolwagens - bedjes en
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversteringen - wastafels en waskussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij . ruiteruitrustingen ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei.
SPEELGOED : uitgebreide keus In merkartikelen : autobanen elektr. tremen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren
- poppen . poppenwagens en -wiegjes . burelen - lessenaars borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanleken - schooltassen - borden - tuinmeubelen tulnschommels.
—
ZEER VOORDELIGE PRIJZEN
—

KARAVANS
Verkoop - verhuur - stalling
KARAVANCENTRA ANTWERPEN
tel. (031)21.98.15
Frans Beirenslaan 278, BORSBEEK
Will Jura gekleed
bij fiet huis STANDING

John Horton gekleed
bij het huis STANDING

k

mik
OPTIEK
WALTER ROLAND
5 O
KERKSTRAAT
Tel. (031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

ANTWERPEN

NATIONALE

LOTERIJ

35sto TRANCHE

DENDERMONDSESTEENWEG 276
AALST TEL. 053-217973
DONDERDAG GESLOTEN
ZONDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR

VLAAMSE

ZIEKENKAS

1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON

Supertranche

ZI»ktttv«raoMHnfl veer

HOOG LOT

en...
VIJFTIEN loten

Dagvergoeding

ZELFSTANDIGEN
ZELFSTANDIGEN

LOONTREKKENDEN
Vraag nog heden Inlichtingen bij uv/ plaatteli|lce afgevaardigde.
Geen moeilijkheden bi] overschakeling van een ander ziekenfonds.

van 1 MILJOEN

Trekking op 8 oktober
HET BILJET : 300 fr.
HET TIENDE • 33 fr.

Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaaibeek)
(02)734 06 43
Na 18 u 425 46 42

BOEKHANDEL TiJL
Leuvensestraat 58,
1800 VILVOORDE
TEL. 02/251.03 86
Alle grote uitgaven
en ook... alle kleine.
ELECTRA-BREE p.y.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
MIEll - AEG - LINDE

ARBEIDERS
BEDIfNDEN

15 MILJOEN

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

Bestendige sekretariaten :
Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 031/32.73.05 (21.)
Brabant : E. Jacqmainlaan 124 - 1000 Brussel
Tel. 02/19.08.64
Limburg : Zuiveistraat 9 - Hasselt - Tel. 011/220.57

BE LAMBtRCNeGHT
Aannemer van alle feesten.
Ook verhuring van tafelgerief.
Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen

(031/37.45.72)
VERVOER - VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3

VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47
1850 Grimbergen
Tel. (02)268.14.02

V.Z. =: SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON

De loten worden uitbetaald zonder de
minste fiscale of andere afhoudingen

2 OKTOBER 1975

KOSTUUMS • VESTONS - BROEKEN - PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

n i C O - K L E D I N G VERIVIEESCh
!»t»»nhou¥fersvest. 5Z AntwMp«n Td. 03.31.3S.8

WIJ

»

fOLkLOR€

125 JAAR
CELEDEN
WERD
ALFONS DE COCK
GEBOREN

HIJ MAAKTE VAN
DE VOLKSKUNDE
EEN WETENSCHAP

De volkskunde, d.w.z. het verzamelen van volkse verhalen, rijmpies, spelen, zegwijzen om zodoende het volkse leven in gebruiken, overleveringen,
ambachten
en folklore te kunnen inventariseren en interpreteren,
is vandaag een echte
wetenschap geworden. Die wetepschap wordt echter ondergewaardeerd. En vooral wordt ze te weinig beoefend. Wellicht omdat die geduldige speur-, verzamelen interpretatie-arbeid
minder aantrekkelijk is dan de vele akademische opleidingen die leiden tot zeer winstgevende beroepen. De volkskundigen leveren nochtans een bijzondere bijdrage in de volksontwikkeling. Daarom dient aan het werk
van die mensen aandacht en waardering geschonken !
Op 7 september herdacht de Oostvlaamse gemeente Herdersem de grondlegger
van de volkskunde als wetenschap : Alfons De Cock, een Vlaming met internationale faam.
Alfons De Cock was hoofdonderwijzer te Denderleeuw, toen hij in 1887 te Ninove
aanwezig was op een lezing van Pol de Mont over volksvertellingen,
volksgebruiken en raadsels. De Cock, die zich tot op dat ogenblik hoofdzakelijk bezig hield
met de beschrijving van de flora en fauna van zijn streek, schakelde nu over op
het volkomen onontgonnen arbeidsveld dat hem door Pol De Mont was getoond.
Hij zou daar tot aan zijn dood mee doorgaan, zijn liefhebberij uitbouwen tot een
echte wetenschap en zich ontplooien tot een volkskundige met Europese faam.

Geboortehuis Alfons De Cock
ZIJN LEVEN
Alfons De Cock is een van de talloze
onderwijzers die - iets betekenden »
in Vlaanderen en die een niet licht te
overschatten aandeel hebben gehad
in het ontvoogdingsproces van hun
volk.
Carolus Alphonsius De Cock werd
m Herdersem geboren op 12 januari
1850. Zijn vader was te Herdersem
achtereenvolgens
landbouwer-herbergier, voorlopig en niet-gediplomeerd
onderwijzer en vervolgens — na een
« examen » — definitief erkend onderwijzer bij de gemeenteschool. Na
de lagere school trok Alfons De Cock
naar de Rijksnormaalschool te Lier,
waar hij o.a. Domien Sleeckx als leraar had. In 1869 begon hij in Moorsel
zijn loopbaan van onderwijzer, van
1874 onderwees hij in Herdersem en
in 1879 werd hij hoofdonderwijzer te
Denderleeuw. Inmiddels was hij gehuwd met een meisje uit een landbouwersgezin (1876). In 1904 bekwam
hij de langbetrachte met-pensioenstelling en van dat jaar af kon hij
voltijds arbeiden aan zijn grote ambitie : de volkskunde.
Eveneens in 1904 ging hij zich in Brussel vestigen, niet het minst om er te
kunnen deelnemen aan het muzikale
leven van de hoofdstad. Intussen was
hij een gekend geleerde geworden,
iemand die door buitenlandse volks-
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kundigen Professor Doctor Alfons De
Cock genoemd werd !
1907 is wellicht het hoogtepunt in de
loopbaan van de volkskundige De
Cock • hij wordt de voornaamste
medewerker van het tijdschrift «Volkskunde» — in 1888 gesticht door Pol
De Mont en Auguste Gittée — en
briefwisselend lid van de Koninklijke
Vlaamse Akademie voor Taal- en Letterkunde. In datzelfde jaar gaat hij
zich te Antwerpen vestigen, waar hij
— met een korte « Engelse » onderbreking tijdens Wereldoorlog I — verbleef tot aan zijn schielijke dood op
2 maart 1921.
De grote Vlaming Alfons De Cock
heeft zijn leven verdeeld tussen twee
dingen : zijn arbeid en zijn gezin. In
het eerste genoot hij grote roem, in
het tweede kende hij zware tegenslagen : van de vijf kinderen die hem geboren werden, bleef slechts één leven.

ZIJN WERK
De vrij laat erkende — hij was de
vijftig Voorbij toen hij werkelijk « een
naam » begon te zijn — volkskundige
Alfons De Cock heeft een indrukwekkend oeuvre samengebracht en samengeschreven. De aard van het werk

en de grote materiële moeilijkheden
bij het opsporen en verzamelen van
dit uitgesproken « volkse » materiaal,
leidden er toe dat Alfons De Cock
moest kunnen rekenen op de loyale
medewerking van kollega's-onderwijzers, kollega's-volkskundigen, familieleden en volksmensen, maar de grootste verdienste blijft uiteindelijk bij
de geleerde en kunstenaar die de
berg gegevens ordende, bundelde en
interpreteerde. In enkele
gevallen
heeft De Cock die arbeid niet alleen
verricht : m.b.t. enkele publikaties
werkte hij samen met de Ninoofse
dichter en volkskundige Pol De Mont
en met de vader van Herman Teirlinck, Isidoor Teirlinck.
Voor een goed begrip van het werk
van De Cock is ook een inzicht in de
tijdsomstandigheden waarin het tot
stand kwam vereist. De volkskundige
J. Van Haver heeft die tijdsomstandigheden uiteengezet in een naar aanleiding van de hulde te Herdersem verschenen brochure — « Herdenkingsbrochure, Alfons De Cock, 1850-1975,
Davidsfonds
Herdersem » —. De
schrijver duidt daarin tevens de evolutie van liefhebberij naar wetenschappelijk vorsingswerk zoals die zich in
het werk van Alfons De Cock heeft
voltrokken.
•> Wie de evolutie van Alfons De Cock
beter wil leren kennen, moet evenwel
naar die onderwijzersloopbaan en het
kulturele klimaat van de 19de eeuw
teruggrijpen. Met uitzondering van de
parochiepriester waren er op het platteland vrijwel geen « geletterden »
en vooral de onderwijzer vervulde er
zijn taak van kultuurbemiddelaar, niet
alleen tegenover de jeugd die aan zijn
zorgen was toevertrouwd, maar ook
tegenover de gehele plattelandsgemeenschap, waaruit hij overigens was
voortgekomen. Het zaad van flamingantisme en van grote weetgierigheid
dat de normaalscholen kwistig hadden
uitgestrooid, schoot bij de meer begaafden wortel en nu eens in de teruggetrokkenheid van hun werkkamer,
dan weer in allerlei studiekringen en
in leesgezelschappen of in vakbladen,
poogden ze hun geestelijke honger te
stillen en hun horizon te verruimen.
Precies in zo een romantisch getinte
studiekring van onderwijzers te Ninove hoort Alfons De Cock in 1887 een
geestdriftige lezing van de dichter Pol
De Mont over volksvertelsels, -liederen, raadsels en volksgebruiken ; zijn
aanvankelijke belangstelling voor planten wordt nu in andere banen geleid
en enthousiast begint hij alles wat
met het volksleven in verband staat,
bijeen te garen.
Ais hij na enige jaren die massa verzameld materiaal overschouwt, voelt
hij de behoefte om de historische
kernen ervan op te sporen ; door lektuur en studie probeert hij de innerlijke samenhang van losse gegevens
uit volksgeloof, volksgebruiken, volksverhalen, spreekwoorden en zegswijzen na te gaan en te vergelijken met
wat in het buitenland wordt waargenomen ; hij beseft dat zijn overzicht
moet uitmonden in een diepere kennis van de geestelijke volkslektuur,
waarin de eigen aard van zijn Vlaamse
volk zal weerspiegelen.
Zo ontstaat een
wetenschappelijk
verantwoorde
beoefening
van
de
Volkskunde en het is de grote verdienste van Alfons De Cock, dat hij voor

die wetenschap een zelfstandige plaats
heeft verworven in de rij van de humane wetenschappen ».
Wat het Vlaanderen van Alfons De
Cock en Alfons De Cock zelf in het
begin van onze eeuw betekenden,
kunnen wij afleiden uit de voorrede
waarmee dr. Jos Schrijn en zijn in
1916 te Utrecht uitgegeven « Nederlandsche Volkskunde » voorstelt. Wij
halen hieruit een paar tekstgedeelten
aan : Ik weet het, die
belangstelling
is niet dezelfde in alle delen van
Groot-Nederland. Zelfs geloof ik aan
de waarheid niet te kort te doen, met
te beweren, dat Zuid-Nederland hierin
mijlen vooruit is. Noord-Nederland kan
niet bogen op namen als Gezelle, Gittée, Pol De Mont, Teirlinck, om slechts
eenigen te noemen ; en nog minder
kan het wijzen op iemand die van de
volkskunde zijn levenstaak maakt, als
A. De Cock — aan hem mijn eeresaluut !
Aan U, hooggeachte De Cock, hulde
en dank, maar ook een woord van bemoediging, in deze zware tijden. Rotsvast staat bij ons de overtuiging •
een volk, dat een volksaard bezit en
zijn volkswaarde beseft, als het Vlaamsche, kan niet te gronde gaan.

WAT IS EEN NAAM :
VOLKSKUNDE ?
Volkskunde is de kennis van de zeden
en gebruiken en van de opvattingen
van een volk, alsmede de verklaring
van die verschijnselen. Ze omvat
Zeden en gebruiken (bij geboorte, huwelijk, overlijden, feesten van het
jaar, eten en drinken, vermakelijkheden, het spel, landbouw, veeteelt, bedrijf,
woningbouw,
klederdracht),
Volksgeloof (toverij, heksen, spoken,
geesten, voortekens, voorspellingen,
dromen,
amuletten).
Volksverhalen
(sagen, sprookjes, legenden). Liederen, muziek en dans,
Volkskunst,
Volkswetenschap
(volksgeneeskunde,
weerkunde, planten)
en
Volkstaal
(spreekwoorden, zegswijzen, rijmen,
verzen, plaatsversjes, raadsels).
(Bron : A. Dierickx in Huidebrochure
Herdersem 1975).
Foto's : geboortehuis van De Cock,
aan de Steenweg te Herdersem. Het
wordt tijd dat de woning beschermd
wordt. Een gedeelte van het oorspronkelijke gebouw ging reeds verloren.
« Kop » van De Cock (beeldhouwer
Herregots).
FRANS-JOS VERDOODT
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