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VDB WEER IN HET NIEUWS

MOETEN DE NIEUWE BELASTINGEN
DAARVOOR DIENEN ?
REGERING WIL UITGEREKEND NU 30 a 35 MILJARD UITGEVEN VOOR DURE
OORLOGSVLIEGTUIGEN !
Het ogenblik waarop minister van Landsverdediging Vanden Boeynants
30 è 35 miljard fr. voor de aankoop van militaire vliegtuigen wil inschrijven in de eerstkomende en de daaropvolgende begrotingen, kon moeilijk slechter gekozen zijn. De regering Tindemans zou eerst en vooral
haar uitgaven drastisch moeten beperken, nu ze, om de inflatie af te
remmen, op het punt staat zware offers op te leggen aan de gewone
man. Juist echter in deze zorgelijke weken en maanden wil Vanden
Boeynants van het parlement de toelating afdwingen om enorme financiële verbintenissen aan te gaan, waarvan het dringende karakter moeilijk te bewijzen, en de achtergrond duister is.
VDB's ONBLUSBARE
KOOPWOEDE

De achtbare heer Paul Vanden Boeynants, hier vermomd als Miragepiloot, Is het prototipe van de minister-zakenman. Als dusdanig reed
hij meermaals over de tongen. Momenteel schijnt VdB, < in de wandeling aangeduid als meneer 10% » (. NRC-Handelsblad » van 3-9-'74),
als Belgisch minister van Landsverdediging een speciale boon te hebben voor de nieuwe Mirages van zijn Franse vriend Dassault. Of die
ministeriële voorkeur strookt met het landsbelang Is echter een andere
zaak...
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SPORTPALHS GENT 3NOVEMBER 1974
(Zie p. 5 in dit nummer).

Bij wijze van inleiding dient onderstreept dat, in de jongste tijd,
de regering reeds aanzienlijke
vliegtüigaankopen
gedaan had.
Misschien had het parlement haar
toen reeds scherper op de vingers moeten zien.
Er werden 5 Westland Sea Kinghelikopters (Brits fabrikaat] voor
de Luchtmacht aangekocht, wat
ons, afgerond, 600 miljoen fr
heeft gekost. Ze moeten de Sikorsky's S-58 vervangen, die het
Belgisch leger destijds overnam
van de Sabena. De leveringen beginnen einde 1975.
Minister Vanden Boeynants bevestigde zijn van ouds bekende
faam van goede klant der vliegtuigbouwers vervolgens door de
aankoop van drie Hawker's Siddeley 748 (eveneens Britse toestellen), voor vervoer van manschappen, tegen 100 miljoen fr
per stuk. De levering wordt in
1975 verwacht. Aldus zijn we
reeds aan de ronde som van één
miljard fr. De Hawker's Siddeley
zullen de Douglas DC-3 en de
DC-6 toestellen vervangen, die
eveneens een erfenis van de
Sabena waren.
Hiermee is het verhaal van de
door minister Vanden Boeynants
gedane
vliegtuigaankopen
nog
lang niet volledig. Twee jaar terug kocht België Franse Mirages
V (gevechtsbommenwerpers). Er
werden daarenboven Lockheed's
C-130 H. Hercules aangekocht
(taktische transportvliegtuigen).
Ook dat is nog de hele rekening
niet. Er zijn namelijk door de regering Alpha-Jets besteld die in
de plaats moeten komen van de
Fouga Magisters, als opleidingsvliegtuigen
voor
gevorderden.
Tevens werd de nieuwe SIAIMarchetti aangekocht voor basisopleiding.
Dat is reeds een heel programma. 'Als besluit van die reeks aankopen, die min of meer geruisloos hun beslag gekregen hebben, wil de minister van Landsverdediging de kroon op zijn werk
zetten (als men het zo zeggen
mag...) met de vervanging van de

Lockheed
F-104
G-Starfighters.
Het is deze zwaarwegende millardenzaak, die dan toch eindelijk
tot de openbare mening is doorgedrongen en haar in zekere mate in alarmtoestand
gebracht
heeft.
Door welk toestel moet de Starfighter vervangen worden ? Daarover zal — hopen we — het parlement kunnen beslissen op basis
van een duidelijk en volledig dossier, met als voorafgaande vraag
of die vervanging nu reeds inderdaad zo dringend is als de regering het ons voorhoudt.
VIJF TYPES
KOMEN IN AANMERKING
Tot nog toe liet het departement
van Landsverdediging nog niet
van zich horen. We zijn aangewezen op wat in de pers verschenen
is, en op wat we zelf konden vernemen vorige week, tijdens een
bezoek aan de tweejaarlijkse
luchtvaarttentoonstelling te Farnborough. Daar waren we in de gelegenheid een aantal vliegtuigbouwers te ontmoeten. Ook de
« nieuwsmarkt » draalde in Farnborough op volle toeren.
Er werd gezegd dat minister Vanden Boeynants' besluit
virtueel
leeds genomen is : België zou
Mirages van een nieuw type kopen bij de Franse firma Marcel
Oassault-Bréguet.
indien dit inderdaad het geval
zou zijn, wacht hem in het parlement de zeer moeilijke taak dit
eventueel reeds genomen besluit
aanvaardbaar te maken met objektieve argumenten. De oppositie is talrijk en sterk genoeg om
hem hierbij tot volledigheid en
absolute klaarheid te dwingen. Hij
zal dan ook zijn oordeel moeten
geven over de andere types die
als opvolgers van de Starfighters
in aanmerking komen.
Een konkurrent van belang is in
dit verband de « Jaguar International » : een Frans-Britse ko-produktie van Dassault en British
Aircraft Corporation.
(lees door biz 3)

De regering-Tindemans wil volgende week beginnen met een
« voorlichtingskampanje » om de
bevolking uit te leggen waarom
er zo nodig tientallen miljarden
nieuwe belastingen moeten geheven worden, en wat zij reeds ondernam tegen de inflatie. Nu kan
de regering wel trachten haar be- U j
leid te « verkopen » zoals een ^^^
handelsreiziger zijn waar aan- V.-)
prijst, na vrij korte tijd zal de be^
volking zich toch een nuchter oor- "v^k
deel vormen over de deugdelijkheid van dit beleid.
Wat heeft de achtbare heer Tindemans op Vlaams gebied eigenlijk al gepresteerd ? Hij kent
evengoed als elk politikus het urgentieprogramma van het « Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen ». De onverschilligheid
voor de realisatie van nochtans
gerechtvaardigde Vlaamse eisen,
die ook door de partij van de eerste-minister onderschreven werden, is zo groot dat de Vlaamse
verenigingen zich genoopt voelen
straks weer op straat te gaan
betogen. Nee, de achtbare heer
Tindemans luisterde liever naar
Perin en joeg een bar slechte
voorlopige gewestvorming door

EEN
KRACHTIGE
OPPOSITIE
het parlement. Bij de uitbreiding
van zijn regering speelde hij ongeveer de hele ekonomische sektor aan de Walen toe, en straks
mag hij er nog wat staatssekretarissen bijnemen ook. Inmiddels
laat hij te Brussel alles maar op
zijn beloop, in afwachting dat de
gewestvorming « met drie » nog
wat verder operationeel kan worden gemaakt.
En op sociaal gebied ? Ach jo,
het minste wat men kan zeggen
is dat het anti-inflatiebeleid heel
aarzelend werd aangepakt. Nochtans Is iedereen ervan overtuigd
dat de inflatie vooral de grote
massa mensen met een kleiner
en doorsnee-inkomen treft. Het
zal ergenis wekken de regeringswoordvoerders straks te horen
pleiten voor de noodzaak van versobering, terwijl men vaststelt
dat zijzelf er niet in geslaagd Is
de overheidsuitgaven doelmatig
te beperken, terwijl business-man
Vanden Boeynants uitgerekend
nu voor meer dan 30 miljard oorlogsvliegtuigen wil aankopen, terwijl haar hele begroting voor 1975
de inflatie nog bevordert I
Voor de parlementsfrakties van
de Volksunie volstaan die enkele
maanden bewind van de regeringsploeg-Tindemans alvast. Zij zijn
dan ook van oordeel dat er thans
geen enkele reden meer voorhanden is om deze regering zelfs
maar te gedogen. Omwille van
Vlaamse en omwille van sociale
motieven zullen zij het beleid van
de regering-Tindemans dan ook
met alle gepaste middelen aanvechten en een krachtige oppositie voeren. Dit moet nu voor
iedereen duidelijk zijn.
Paul Martens
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MEEBRENGEN A.U.B.
KOSTUUM BON V A N 1000 F
Geldig op alle herenkostumen behalve Mister M en

SUCCES KLEDING

Mister M de luxe.

1000 F
Naam :
Straat :

MEYERS
super ESKAM
geschenkaanbiedingen van
de nieuwe
wintercollecties

Plaats :
S kaart korting natuurlijk niet geldig ! ! !

SUPERAANBIEDING HERENKOSTUUM
1000 stuks in 60 maten in voorraad
3995 F — 1000 F Bon =
1000 HERENOVERHEMDEN
495 F

OOSTENRIJKSE JAGERSLODEN
voor DAMES - HEREN en KINDEREN
luxe afwerking - gewaarborgd originele Tyroler loden
Alle maten :
HEREN : 1850 F
DAMES : 1850 F
KINDEREN vanaf 1000 F

aan 1500 F

LUXE DAMESMANTELS in zuiver wollen SHETLAND
Alle maten
N U 2680 en 3000 F
Seizoenprijs : 3500 en 3995 F

DEZE PRI|ZEN CELDEN ENKEL ZOLANG HET STILLE SEIZOEN DUURT. W i j houden ons het recht voor
deze reklameprijzen stop te zetten ! I

DUS : niet wachten maar direct van profiteren. Het is
enkel omdat het nog stil seizoen is en we graag steeds
veel klanten in huis hebben dat we speciaal voor U
deze PROMOTIEVERKOOP organiseren. Maak er dus
gebruik van.

D U I Z E N D HERENBROEKEN
Ook grote maten - Modern en klassiek
Model : 695 en 850 F

ESKAM.

Dit zi|n slechts
enkele voorbeelden
Hu zi|n er hi| SKN
gouden koopjes te doen
Koffie en Stella in de Bar
N U GRATIS voor de « WIJ-LEZERS »

DE GROTE

MODESPECIALIST

A. DE L A N G L E S T R A A T 4 - 1 0

WIJ 2

300 F

2000 MISTER M KOSTUMEN a 2500 F
ESKAM PRIJS

SPECIALE A A N B I E D I N G
SPORTVESTONS HEREN

Wacht niet tot het koud wordt
Want don Is het met
deze prijzen voorbll!!!
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Partij T U N I E K E N en BLOEZEN voor DAMES
299 - 350 - 395 en 499 F — ver beneden de waarde ! ! !

maar de *'WI|"
meebrengen AUB

OPEN ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 20 UUR

2995 F

ZATERDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR

•

2 6 4 0 NIEL

MAANDAGEN, ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN
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MOEIEN DE NIEUWE BEUSIMGEN
DMRVOOR D « E N ?
(vervolg

van biz. 1)

In tegenstelling tot de nieuwe
Mirage, waarvan de
onwikkeling
nog niet voleindigd is en waarvan
nog geen op punt staande types
lang genoeg konden getest worden, is de « Jaguar » sedert geruime tijd een volwaardig toestel
in dienst van de Britse en van
de Franse luchtmacht.
Daarnaast stelt Saab-Scania de
« Viggen >> voor — een toestel
dat technisch een sterke indruk
op de deskundigen heeft gemaakt.
En « last but not least » zullen
de ministers van Landsverdediging van de gemteresseerde landen, nadat ze vorig weekend in
Parijs waren, nog een bezoek
moeten brengen aan de VSA,
waar hun een dubbel dossier zal
voorgelegd worden : YF-17 de
General Dynamics YF-16 en de
YF-17 (Cobra). Zoals zonder enig
kontroleerbaar gegeven, gezegd
word dat België's keuze in het
geheim al zou gevallen zijn op
de nieuwe « Mirages », wordt op
dezelfde manier gefluisterd dat
Nederland voor het Amerikaanse
dossier zou opteren, ondanks de
sterke neiging in Den Haag om
voor de « Jaguar » te kiezen.
Bij de huidige stand van zaken
kan hierover niets méér gezegd
worden dan wat in de jongste dagen in de pers is verschenen.
Men dient het te lezen met hel
nodige voorbehoud — ook en
misschien vooral de details over
de prijzen, en over de mate waarin de nationale industrie zou betrokken worden bij de bouw en
het onderhoud van de aangekochte toestellen. Wat de prijs betreft, zou men nauwkeuriger moeten weten of bv. de normale vervanging en onderhoud in de prijzen begrepen zijn, en voor hoelang. De onderhoudskosten zullen, voor toestellen als de nieuwe « Mirage » die nog niet in
gebruik zijn, slechts bij benadering kunnen geraamd worden.
We zullen hierop te gelegener
tijd nog terug komen.

WAT MOETEN WE IN DE NAVO
EIGENLIJK DOEN ?
Bij de huidige stand van het debat wensen we enkele gegevens
van algemene aard te onderstrepen.
Uit alles wat tot nog toe is gezegd, moet men afleiden dat een
goede opleiding hierin zou kunnen bestaan, dat de vier NAVOlanden die tot een aankoop willen overgaan {België, Nederland,
Denemarken en Noorwegen) zich
onderling akkoord verklaren over
de aanschaffing van één en het
zelfde ype. Dat zou de kosten
verminderen, het onderhoud vergemakkelijken en de samenwerking binnen de NAVO vereenvoudigen.
Er blijft echter een voorafgaande
vraag te beantwoorden. Wat is
juist de opdracht die de Belgische
luchtmacht in NAVO-verband te
vervullen heeft ? We hopen dat
het een vrij beperkte funktie is,
die in de lucht aan kleine NAVOlanden opgedragen wordt. Een gezamenlijke aankoop van de vier
landen heeft slechts zin, indien
ze in de NAVO dezelfde opdrachten moeten vervullen. Een meervoudige rol, waarvoor zeer dure
apparaten nodig zijn. Men denke
bv. aan « Multi-Role-Combat-Aircraft » : het reeds beroemde
MRCA van drie landen (GrootBrittannië, Duitsland en Italië),
die hebben samengewerkt bij de
onwikkeling van dit type. Dat ligt
buiten de mogelijkheden van een
land als België.
Wij wensen dat de regering dringend en in alle duidelijkheid zou
mededelen wat eigenlijk België's
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verplichtingen in NAVO-verband
zijn, meer bepaald wat het luchtruim en de samenwerking met
het landleger betreft. Indien we,
met de vervanging van de Starfighters, ons moeten wapenen
voor een taak in het luchtruim
zelf (interceptie ? verkenning ?)
of integendeel voor opdrachten
op de grond in samenwerking
met en tot ondersteuning van het
landleger, wat de aankoop van
een modern kampvliegtuig veronderstelt ?
Terzake mag geen enkel element
in het onzekere blijven. De minister van Landsverdediging is
verplicht hierover alle details
mee te delen, en dan tegelijkertijd bekend te maken hoe in andere NAVO-luchtvloten de desbetreffende taak vervuld wordt.
Waarom bv. gebruikt het Franse
leger zelf « Jaguars » en werd
het besluit van Parijs om de
nieuwe « Mirages » aan te kopen
slechs sedert onlangs (sedert vorig weekeind) genomen ?

KAN HET ECHT
NIET MINDER DUUR ?
De aankoop van vliegtuigen voor
NAVO-landen zou normalerwijze
moeten voorafgegaan zijn door
gemeenschappelijke studies en
gemeenschappelijke
type-ontwikkelingen, lang vóór het ogenblik
van de aankoop. In die voorbereiding ligt, zoals welbekend, een
voorname mogelijkheid tot financiële besparingen. Het is niet alleen een kwestie van medewerking van de eigen industrie bij
de bouw van vliegtuigen die doorslaggevend is. Dat is belangrijk,
maar nieuwe types zouden van
in de faze van hun eerste konceptie reeds in samenwerking moeten voorbereid geweest zijn ?
Men heeft ons steeds voorgehouden dat dit een van de opdrachten van de NAVO-leiding was,
o.m. van de Eurogroep.
We stellen vast dat bij de vervanging van de •> Starfighter »
deze voorbereiding in de eerste
faze geen plaats gehad heeft. Anders kunnen we niet verklaren
dat niet NAVO-landen : Zweden
(neutraal) en Frankrijk (operationeel buiten de NAVO) thans hun
produktie met minstens evenveel
nadruk en kans op sukses als de
NAVO-producenten Groot-Brittannië en de VSA aan de regeringen
kunnen voorstellen.

Maar goed : gedane zaken nemen
geen keer. Het blijft echter een
argument tegen de aankoop van
vliegtuigen bij landen die niet tot
de NAVO behoren, dat zulke landen in momenten van ernstige internationale spanning, zich niet
op dezelfde wijze in internationaal verband zullen opstellen als
de NAVO.
De Israëlische en de Arabische
klanten van Dassault hebben tijdens de oorlog in het Nabije Oosten ondervonden hoe ernstig de
aldus gerezen vraagstukken kunnen zijn. In die zin lijkt het verkieslijk dat de NAVO-landen hun
bewapening bij elkaar aankopen.
Als bijkomend argument kan men
stellen dat sommige wapens (bv.
taktische atoomwapens, kernkoppen, enz...) die alleen door de
VSA kunnen geleverd worden, in
hun geheel of gedeeltelijk geheim zijn. Aldus wordt het denkbaar dat de nieuwe « Mirages »
bv. niet gesöhikt zijn om bewapend te worden op de manier
waarop het in de NAVO zal dienen te geschieden.
We beweren niet dat deze moeilijkheden onoplosbaar zijn.- We
wensen alleen dat de regeringTindemans er ons over inlicht alvorens te beslissen. Dat geldt
ook voor de financiële voorwaarden die aan België kunnen worden toegestaan en waarvan we
vermoeden dat (alhans in teorie)
een goed funktionerend NAVOverband ons toch enige faciliteiten zou moeten kunnen verzekeren die door Franse (of Zweedse)
outsiders niet kunnen worden
toegestaan.
Om elk misverstand te vermijden
dient gezegd dat we, opzichzelf,
geen ongunstig vooroordeel tegen
Marcel
Dassault-Bréguet
hebben. We hopen dat anderen
niet rondlopen met een gunstig
vooroordeel jegens de Franse produktie.
Of de h. Vanden Boeynants inderdaad een persoonlijke vriend van
Marcel of van Serge Dassault
was of is, weten we niet. Men
zegt het, en dat moet dan voor
Vanden Boeynants en zijn partij
wel een bijzonder onaangenaam
detail zijn.
Men mag het technische en politieke vraagstuk niet toespitsen op
de nieuwe « Mirages » alleen. De
« Jaguar » is voor 50 % een produkt van de « British Aircraft
Corporation », en voor de andere
helft een produkt van Dassault,
die dus twee ijzers In het vuur

Waregem, 27e Frans-Vlaamse kultuurdag
((e.r.) De jaarlijkse Frans-Vlaamse Kultuurdag te Waregem
heeft een eigen cachet. Op de namiddagzitting pleegt een
vriendelijke, optimistische toon te overheersen, af en toe
onderbroken door een krasse uitspraak of een pessimistischer
geluid van een of ander Frans^Vlaming. Tien jaar geleden was
dat nog de balsem op de wonde van een haast hopeloos trage
evolutie in Frans-Vlaanderen. Heden ten dage zitten er mogelijkheden in Frans-Vlaanderen. Niet zozeer voor het Nederlands dialekt — al kunnen ingewijden daar flink wat over diskussiëren — wel voor het Nederlands als tweede taal op de
middelbare school. Mensen die vertrouwd zijn met FransVlaamse toestanden en realistisch willen oordelen, noemen
het een haalbare kaart : dat over enkele jaren iedere middelbare scholier in de twee Frans-Vlaamse departementen de
kans krijgt om Nederlands te studeren.
Het zou moeten kunnen. Of de ministers van Kuituur en Buitenlandse Zaken in België en Nederland dat geloven of ernaar handelen is een andere kwestie. Sommigen zouden het
graag zien dat het Waregems Komitee — zonder zich daarom
in partijpolitieke overwegingen te storten — wat luider ging
aandringen in Brussel en Den Haag en tegelijk zijn wensen
meer wereldkundig maken.
Het zag er bijna naar uit dat het weer eens niet het geval
zou zijn. Het mag een geluk heten dat de toespraak van Jozef
Deleu, over Buitenlandse Kultuurpolitlek en Frans-Vlaanderen,

OOK EEN TAAK
VOOR MINISTERS !
naar de kern van de zaak tastte. Na een kwarteeuw ondankbaar werk van het partikuiier initiatief zijn de tijden rijp voor
een beleid van de overheid. Maar die staat niet klaar. Eén
zwaluw van de Gentse zomerkursus Nederlands voor Franse
studenten maakt nog de lente niet. Deleu's voorstelling van
een behoorlijk buitenlands kultuurbeieid en zijn kritiek op wat
eigenlijk nauwelijks bestaat, zijn misschien hard aangekomen. Om het helemaal rond te maken formuleerde hij enkele prioriteiten inzake Frans-Vlaanderen (Institut Néerlandais
en volwaardige leerstoel Nederlands te Rijsel, organisatie
grenskontakten, uitwisseling leerkrachten en ernstiger steun
aan het partikuiier initiatief). Haalbaar, aldus de spreker, binnen de eerstkomende vijf jaar en zonder in het onmogelijke
oplopende kosten.
Het zou interessant zijn als het Komitee voor Frans-Vlaanderen de zondag geformuleerde prioriteiten ten gepaste tijde
weer in herinnering bracht. Dat het nodig kan zijn bewees
o.m. de toespraak van de minister van Nederlandse Kuituur,
die een lange draad van lieve en geruststellende woorden
spon maar om de geformuleerde desiderata heen praatte
Het zal wel met bewust gebeuren, maar het lijkt toch sterk
op een onderschatten van het Waregemse publiek als over
de hoofden zinnen gestrooid worden als... Wij maken nog te
veel ruzie... Daardoor kunnen wij niet altijd voldoende realiseren... Zo was het ook na 1302...
Dat er vanuit de basis aardig wat gewerkt wordt i.v.m. FransVlaanderen was goed merkbaar op de sektievergaderingen 's
morgens. Om maar enkele feiten te noemen : de sektie ekonomie had een beroep kunnen doen op een vermaard Rijsels
ekonomist, prof. Lentacker, en de sektie geschiedenis kon
twee jonge historici beluisten, drs M. Nuyttens en drs E. Defoort, die speciaal i.v.m. het regionalisme in Frans-Vlaanderen en de relaties met de Vlaamse Beweging bij ons wetenschappelijk werk verrichten. Ook dat was vóór 10 tot 15 jaar
nog niet voorstelbaar.

heeft. Het verschil ligt o.m. hierin dat de
ontwikkelingskosten
van de nog niet op punt staande
nieuwe « Mirages » gedeeltelijk
door België zullen gedragen worden. Wat brengt dit aan bijzondere baten of lasten bij ?
UITSTEL
LIJKT VERANTWOORD

De Mirage 5 van Dassault

Uit Farnborough zijn we vertrokken met de stellige indruk dat
bij de NAVO-partners die hetzelfde dossier als minister Vanden
Boeynants bestuderen, de bereidheid om zich spoedig vast te leggen geringer was dan in Brussel.
Het is in dergelijke aangelegenheden steeds moeilijk te weten
wat er juist gaande is. Niet altijd
staat de militaire leiding van de
luchtmacht op hetzelfde stand
punt als het politieke gezag,
m.a.w. de regeringen, die zich op
hun beurt moeten heenwerken
door tegenstrijdige adviezen van
technische deskundigen, en door
de promotie-akties met kommerciële inslag vanwege de vliegtuigbouwers. Men moet op zijn
hoede zijn voor de technische
perfektionisten — het volmaakte
toestel is voor sommige luchtvaartingenieurs steeds het type
dat niet bestaat. En dat dan
meestal ook nog het duurste is.
Maar het is even verkeerd een
keuze te doen op korte termijn,
zodat we over enkele jaren al-

weer een verouderde luchtmacht
zouden hebben, waarvan de toestellen dringend aan vervanging
zouden toe zijn.
Dat zou voor de overheidsfinanciën van een kleine staat niet
meer draaglijk zijn.
Een van de redenen waarom België lid is van de NAVO is steeds
geweest dat alleen in zulk internationaal verband de landsverdediging binnen redelijke kosten
kon gehouden worden. Dat zou in
de huidige omstandigheden duidelijk moeten blijken.
Indien het waar is dat Noorwegen en Denemarken er liever
voor het ogenblik nog geen haast
mee maken, en hun keuze willen
uitstellen (dat wordt in internationale kringen gezegd), dan vragen we ons af — en dat is voorlopig onze laatste kritische vraag
— of de regering-Tindemans er
niet beter aan zou doen, zich in
het moeilijke begrotingsjaar dat
voor de deur staat, de handen
vrij te houden, en nog een tijd te
wachten. Zelfs indien zonder enig
uitstel de keuze thans geschiedt
zullen er toch nog ettelijke jaren
heengaan over de bouw en de in
diensttreding van de nieuwe toestellen. Waarom zou enig uitstel
niet in overweging kunnen genomen worden ?

Hektor DE BRUYNE
Senator

WIJ 3

KOMM6MW/1k
FRANSTALIGE SABENA
De vijf geneesheren, die dienstpi-estaties leveren bij Sabena
zijn alle vijf ingeschreven bij
de Brabantse Orde van Geneesheren, franstalig stelsel. Slechts
één heeft een Nederlands diploma. Dit blijkt uit een antwoord van minister Chabert aan
VU-kamerlid Valckeniers. Verder vernemen w i j dat het koninklijk besluit tot regeling van de
taalrollen momenteel bij de
Vaste Kommissie voor Taaitoezicht voor advies is.
Wij wachten al jaren op deze
taalreglementering bij Sabena.
Eens het KB verschenen zullen
we moeten afwachten of het

ook toegepast wordt. Inmiddels
is de 8.700 man personeel tellende Sabena een overwegend
franstalige maatschappij, waar
naar illuster Brussels voorbeeld
ook de veeartsenijkunde op
Vlaamse mensen wordt toegepast.

SCHILDER KAREL
Ex-prins-regent Karel exposeert
zijn schilderijen links en rechts
in Vlaanderen onder de artistieke sinjatuur « Karel van Vlaanderen », sinds het proces tegen
zijn gewezen boezem-vriend Allaert plaats had. Misschien
treedt hij ooit nog eens op als
organist. Hopelijk presteert hij

dan beter dan nu als kunstschilder.
Vorige week vrijdag werd zijn
tentoonstelling in de Sint Adriaansabdij te Geraardsbergen
met de nodige tralala geopend.
Buiten eisten echter 50 TAKbetogers amnestie t o t ze door
de — versterkte — politie werden verdreven.
Het is echter maar goed dat de
schilderende ex-regent er regelmatig aan herinnerd wordt, dat
hij een hele reeks doodstraffen
bekrachtigde tijdens de onzafige repressietijd, wat een veel
erger smet op zijn blazoen is
dan bvb het verwijt dat hij een
kenner is van wijntje en trijntje...
Een afvaardiging bestaande uit

kamerlid Georgette De Kegel,
Renaat Martens, Guido en Herman Lailemant wilde de zaal
betreden, maar de ingang werd
hen op onvriendelijke wijze ontzegd omdat ze geen uitnodiging
hadden.
De organisatoren verontschuldigden zich nadien tegenover
volksvertegenwoordiger De Ke^
gel.

IRMA LAPLASSE
Onder de titel « De Zaak »
schreef de gewezen koloniale
ambtenaar Albert Van Hoeck
een toneelstuk, dat de figuur
en de zaak van Irma Laplasse
oproept.

Irma Laplasse werd destijds op
zeer losse gronden van verklikking van weerstanders aan de
Duitsers beschuldigd en na een
zeer partijdig onderzoek door
auditeur, de latere prokureur
Jean Vossen (inmiddels overleden) ter dood veroordeeld en
te Brugge terecht gesteld. Dit
drama gaf reeds aanleiding tot
publikatie van een ophefmakend
boek van pater Van Isacker.
Thans is er een toneelstuk. Beide (boek en toneel) vormen een
eerherstel voor die eenvoudige
Westvlaamse volksvrouw, slachtoffer van een verdwaasde Belgische justitie. We hopen dat
het gezelschap Yvonne Lex van
dit werk ook een goede kreatie
brengt.

YANAUDENHOYE MOEIT ZICH
WEER MET
OPENBARE WERKEN

UNIVERSITAIRE
INSTELLING
ANTWERPEN
VACANTE BETREKKINGEN
Administratief en technisch personeel
Bestuurssecretarls (begroting-boekhouding)
1. Wedde: 273.480 - 436.932 F plus indexverhoging (thans 1 3 1 ^ .
2. Aanwervlngsvoorwaarden
2.1. Diploma van licentiaat In toegepaste economische weienschappen
ofwel
2.2. Diploma van handelsingenieur
ofwel
2 ^ . Wettelijk of wetenschappelijk diploma, andere dan deze vermeld onder
2.1. of 2.2., uitgereikt door een Belgische Universiteit, met inbegrip van de
scholen verbonden aan die universiteiten, en door de inrichtingen die bij
de wet met de universiteiten werden gelijkgesteld en met minimum 3 jaar
nuttige ervaring in financieel beheer en/of boekhouding.
Opraerldng i kandidaten welke hun diploma zullen verwerven in het akademiejaar 1973-1974 kunnen, onder voorbehoud, deelnemen aan
liet examen.

Eerste-technlcus Elecfronica
1. Wedde: 190.800 - 311.640 F plus indexverhoging (thans 131,95).
2. Aanwervingsvoorwaarde:
'Diploma, getulgsohrift.of brevet van volledig hoger technisch onderwijs, richtina
electronics.

Eerste-technficus scheikunde
richting Idlnische biologie
1. Wedde: 190.800 - 311.640 F plus indexverhoging (thans 131,95).
2. Aanwervingsvoorwaarde:
Diploma, getuigschrift of brevet van volledig hoger technisch onderwijs, richting
scheikunde, klinische biologie, microbiologie, biochemie.

ledereen verwachtte dat met Tindemar)s het beleid echt nieuwe wegen
zou opgaan. Op het gebied van de Openbare Werken en de Ruimtelijke Ordening werden er met de keuze van ministers en staatssekretarissen stappen gezet in de goede richting. De heren K. Poma en Luc
D'Hoore genoten het vertrouwen van al diegenen die zich bekommeren
over de ruimtelijke uitbouw van het Vlaamse land. Het bestuur van
Openbare Werken wenst eveneens in een nieuwe geest te werken, in
het bijzonder met betrekking tot de planning van de wegen. Het spaeekt
vanzelt dat zo'n nieuwe aanpak een gunstige weerslag moet hebben
op de begroting. De wegenplanning dient ook op financieel gebied
verantwoord te zijn.
Helemaal in de boven geschetste lijn neemt minister Defraigne van
Openbare Werken eind juli een beslissing over de wegeninfrastruktuur in het Leuvense. Zijn besluit komt in het kort neer op het volgende : er komt ten Westen geen expressweg door de Leuvense agglomeratie, ten Oosten komt er geen weg over de Mol (Tiensesteenweg)
naar Lubbeek. Hierin volgde hij het voorstel van het bestuur van de
Wegen. De beslissing werd begin augustus langs de pers openbaar
gemaakt, waar het gunstig onthaald werd. Eindelijk was er een einde
gekomen aan het geklungel omtrent de wegeninfrastruktuur
in het
Leuvense.
Totaal onverwachts echter komt minister Defraigne terug op zijn kort
ervoor genomen beslissing. Het bestuur van de wegenbouw had hem
nochtans geen nieuw voorstel gedaan. De minister handelde op eigen
initiatief of op dat van sommige leden van zijn kabinet. De zaak is
zelfs burlesk. Met een ministeriële auto werd de vroegere beslissing
bij de administratie
weggehaald. Zo snel moest het allemaal gaan,
wat er op wijst dat er geen gegronde reden was om af te stappen van
de eind juli genomen beslissing. Het » oude » politieke spel, waarover
al zoveel ongenoegen bestaat, kreeg opnieuw de bovenhand.
Wat was er gebeurd ? De gewezen Leuvense senator van de PVV, de
heer Omer Vanaudenhove himself zet zijn liberale kollega onder druk
om terug de oude plannen door te drijven. De Leuvense belangen
spelen daarbij geen rol. De Leuvenaars kunnen stikken in het vuil en
het lawaai. Naar het landschap wordt niet gekeken. Wat zegt PVV-er
Poma van het geknoei ? Wat zegt onze eerste-minister, die het beleid
op een nieuwe leest wilde schoeien, van een minister uit zijn regering
die van de ene dag op de andere, na de tussenkomst van een politieke
vriend, een gegrond voorstel van zijn administratie ter zijde schuift en
zonder enig methodisch uitgewerkt alternatief een vroeger genomen
beslissing vernietigt
en door een andere vervangt.
Tafelspringerij
heten we dat. Hoe kan zo'n minister nog het vertrouwen genieten van
ingenieurs en andere deskundigen van zijn administratie
? Waarom
nog premies betalen aan hogere ambtenaren opdat zij hun werk goed
zouden doen, als hun voorstellen zo maar kunnen genegeerd worden ?
Wat voor een vertrouwen kan tenslotte de bevolking nog blijven koesteren in een minister en in een beleid die van zoveel
wispelturigheid
getuigen ?

Technicus-Mechanica
1. Wedde: 166.420 - 287.260 F plus indexverhoging (thans 131,95).
2. Aanwervingsvoorwaarde:
Diploma, getuigschrift of brevet van volledig hoger secundair
onderwijs, richting mechanica.

technisch

Dactylo (adjunct-correspondent)
1. Wedde : 144.160 - 214.756 F plus indexverhoging (thans 131,95).
Van 21 jaar af wordt een minimum brutobezoldiging van 17.285 F (met inbegrip
van de indexverhoging) per maand toegekend, haard- en standplaatsvergoö'
ding inbegrepen.'
2. Aanwervingsvoorwaarde:
Diploma.getuigschrift of brevet van volledig lager secundair onderwijl

Voor al deze vacatures gelden volgende
voorwaarden:
1.
2.
3.
4.
5.

Belg zijn.
Aan de dienstplichtwetten voldoen.
Houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag.
De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten.
De aanwerving gebeurt door vergelijkende examens voor de toelating tot (to
stage.

Kandidaturen met volledig curriculum vitae dienen v66r 10 oktober 1974 schriftelijk
gericht te worden aan de Universitaire Instelling Antwerpen, direktie PersoneelAdministratie Univereiteitsplein 1, 2610 Wilrijk.

België gaat voor 4 0 miljard vliegtuigen kopen.
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KOMM€hT/^R
Op zondag 24 november a.s. moet te Halle, de meest zurdeUjk gelegen
stad van Vlaams Brabant, tevens de hoofdstad van het Pajottenland,
massaal betoogd worden ter beveiliging van Vlaams Brabant en tol
beperking van de Brusselse macht tot de 19 gemeenten. Stimulator
van deze betoging is het in 1965 opgericht Overlegcentrum van de
Vlaamse Verenigingen, een representatieve drukkingsgroep, die thans
haar leiding heeft uitgebreid met het oog op de organisatie van de
betoging. Er werden tien komitees opgericht en thans Is men volop

NAAR HALLE ZONDAG 24 NOVEMBER
bezig met de oprichting van regionale en plaatselijke 24 Novemberkomitees. In de betoging zal niet alleen de nadruk liggen op het
Vlaams karakter van Vlaams Brabant en op een krachtig halt aan
verdere Brusselse expansie, maar ook op de Vlaamse mens in zijn
sociaal verband, in zijn leefmilieu en in zijn Vlaamse eigenheid, kortom op de volledige mens.
Elke vereniging in Vlaanderen wordt verzocht aan te sluiten, iedere
Vlaming wordt verzocht, dit belangrijk initiatief te steunen. Het speciaal betogingskomitee is als « Komitee 24 Novemberbetoging » gevestigd te 1000 Brussel, Rijkeklarenstraat 45, tel. 02/512.10.56, waar
men graag alle inlichtingen verstrekt en van waaruit alle richtlijnen
zullen verstrekt worden.
ALLE VUMINGEN IWAKEN AFSPRAAK OP 24 NOVEMBER TE HALLE I

GEEN AMNESTIE
Met wellust stipte « Volksgazet » in haar verslag over de
derdigste bedevaart naar Breendonk aan dat de in Vlaamse middens beruchte verzetskolonel
Louette « heftig van leer trok
tegen hen die op volledige
kwijtschelding aandringen van
de sankties opgelopen door de
aanhangers van de nazi-bezetting ». Minister Chabert hoorde
zonder verpinken deze haatoproep aan. Louette deed trouwens bewust aan begripsvervalsing, want amnestie betekent niet « volledige kwijtschelding » doch wel opheffing van
de gevolgen van een veroordeling. Het is echter te veel vragen aan « Volksgazet » en resistensialisten, de waarheid te zeggen !...

SPORTPALEIS GENT 3NOVEMBER1974
13 oktober : « Galadiner der 1.000 » in de Antwerpse Beurs.
3 november : grote feestviering in het Gentse « Kulpke »
1 december : Partijkongres in Passage 44 te Brussel.

LOOPT HET « KUIPKE » VOL ?
Vanaf maandag 2 september waren op het algemeen sekretariaat te Brussel de herkenningstekens-toegangskaarten
voor het grote feest In het . Kuipke . beschikbaar Vijf
dagen later — op zaterdag 7 september — had het aantal
bestellingen de duizend overschreden.
En dat is nog maar het begin : de meeste afdelingsbesturen
zijn nog niet aan bestellingen toe !
Het loopt dus goed. Maar een maximale inspanning van ieder
arrondissement, van alle afdelingen is nodig opdat op 3 november het hele . Kuipke » nokvol zou zitten met de duizenden die er willen bij zijn voor

HET GROTE WEERZIEN - DE NIEUWE START
3 november wordt een groots familiefeest, een denderend
spektakel voor jong en oud, dé gelegenheid om met het hele
gezin een onvergetelijke politieke én kulturele én artistieke
manifestatie mee te maken.

GASTHEER : JEF BURM
En met Jef Burm enkele van de beste koreografische groepen
uit Vlaanderen, het puik van onze folklore in een eigentijdse
vormgeving, een onvergetelijke artistieke sinteze van verleden, heden en vooral toekomst.

OPROEP AAN DE AFDELINGEN
Uw hulp is onontbeerlijk. Bestel NU DADELIJK een flinke
voorraad toegangskaarten op ons algemeen sekretariaat, Voilersstraat 71 te Brussel. Uitvoering der bestellingen na ontvangst van het verschuldigde bedrag [postgiro 000-0147697-63).

LAAT DE REGERING IN HET GEHEIM
EEN STUDIE OVER BRUSSEL MAKEN ?
Is het juist dat een vooraanstaand regeringslid in alle stilte
aan een aantal hoogleraren-juristen, onder wie zes Nederlandstaligen, de opdracht zou
hebben gegeven een advies uit
te werken over de politieke organisatie van Brussel, meer bepaald de afbakening van de agglomeratie ? Dat beweert alleszins de heer André Monteyne,
lid van de Nederlandse Kommissie voor de Kuituur van de Brusselse Agglomeratie in het jongste nummer van het maandblad
« De Brusselse Post ».
De heer Monteyne, die betwijfelt of wel alle regeringsleden
van die opdracht op de hoogte
zijn, is van oordeel dat de regering, zo zij wenst te vernemen hoe de Brusselaars hun
toekomstig statuut zien, zich
daarvoor dient te wenden tot
de
beide
kultuurknmmissies
van Brussel en tot instellingen
die, zoals het Vlaams Komitee
voor Brussel, reeds jarenlang
de Vlaamse publieke opinie van

FUSIE- EN
ELEKTORALISME
Het was te verwachten dat de
jongste fusieplannen van de regering uiteenlopende reakties
zouden uitlokken. In principe
kan men het slechts eens zijn
met het voornemen, de 2.359 bestaande gemeenten tot ongeveer 500 te herleiden, liever dan
zijn toevlucht te nemen tot het
federeren van gemeenten, zoals dezer dagen opnieuw gesuggereerd wordt ; vooral sommige partijen, die vrezen dat ze
elektoraal van hun pluimen zullen verliezen in de samengevoegde
gemeenten, klampen
zich vast aan de federatiefor-
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Brussel vertolken en pluralistisch zijn in hun bestuur en geledingen.
Zijn voornaamste bezwaar geldt
het onderwerp van de raadpleging zelf : moet over de grenzen van Brussel nog gestudeerd
worden ? Voor de steller is het
alvast duidelijk dat beperkte
wijzigingen in bepaalde gemeenten slechts kunnen aanvaard
worden indien de faciliteiten in
die gemeenten worden afgeschaft. Hij meent dan ook dat
de regering nuttiger werk zou
leveren door werk te maken van
de vraag hoe de nederlandstaligen aan bod te laten komen in
Brusselse instellingen waar zij
nu zelfs niet als minderheid
zijn vertegenwoordigd : de Brusselse GOM en de gemeenten.
Aparte kiezerslijsten met minimum-gewaarborgde
taaivertegenwoordiging en aanduiding
van een nederlandstalige adjunkt-burgemeester zouden volgens hem wonderen verrichten
en de samenwerking tussen beide gemeenschappen verbeteren.

mule ; dit is met name het ge
val bij de BSP, die duurbevochten meerderheden in West-Vlaanderen en in Limburg ziet « verdrinken » in de nieuwe bestuurlijke eenheden, waarvan de samenstelling zo gekozen is, dat
ze de CVP begunstigen ; de regering is in zekere zin reeds
teruggekrabbeld door er de nadruk op te leggen dat het slechts
om voorstellen gaat en dat de
betrokken provincie- en gemeentebesturen om advies zal worden gevraagd. Er zal dus tijd te
over zijn om de elektorale addertjes onder het gras te vinden,
want inderdaad is de CVP niet
aan haar eerste trukage ter zake
toe.

WALLONIË
ANDERMAAL
BEVOORDELIGD
De toepassing van de (regionaliserings-) wet van 1 aguustus
1974 zal ongetwijfeld wat de verdeling van de kredieten betreft
aanleiding tot bezwaren van
Vlaamse zijde geven. Er zijn
inderdaad drie verdelingskriteria waarvan er op zijn minst
één is die duidelijk in het nadeel
van Vlaanderen en in het voordeel van Wallonië speelt. Deze
kriteria zijn : een derde van de
globale begroting volgens de
oppervlakte van het gewest,
idem volgens de bevolking en
idem volgens de opbrengst van
de personenbelasting. Het is
duidelijk dat hetgeen Wallonië
verspeelt volgens bevolking en
belastingsopbrengst zal gekompenseerd worden door de grotere oppervlakte van het Waalse gewest. De aanwezigheid
trouwens van drie RW-minIsters
in de regering (zonder een nationalistisch Vlaams tegengewicht) laat er ook geen twijfel
over bestaan dat Perin en gezellen zullen pogen, het maximum
aan voordelen voor Wallonië qua
verdeling van de gewestelijke
kredieten In de wacht te slepen. Eens te meer hebben de
traditionele partijen Vlaamse
belangen geofferd omwille van
louter partijpolitieke belangen,
in onderhavig geval : het bezorgen van een
parlementaire
meerderheid aan het minderheidskabinet
Tindemans - De
Clercq, door opname van het
RW en het slikken van Perins
veto tegen de regeringsdeelneming van de VU.
De Volksunie zal echter scherp
toekijken en de regering hard
aanpakken wanneer in de volgende parlementaire zittijd de
verdeelsleutels voor de regionale begrotingen ter sprake zullen
komen.

OPDAT HET KUIPKE OP 3 NOVEMBER NOKVOL
ZOU WEZEN, MOETEN ER UIT UW AFDELING
TIENTALLEN — 1 O-TALLEN — MENSEN AANWEZIG ZIJN.
VOORBEELDEN WEKKEN... Het arrondissement St-Niklaas
heeft toegezegd dat er honderden Waaslanders op 3 november in het • Kuipke » te Gent zullen zitten. En om deze belofte meteen waèr te maken, werden er in de eerste faze reeds
tien bussen vastgelegd. Goed voor minstens 400 man. Maar
dat is slechts een begin. Zeggen de Waaslanders. Aan het
andere eind van Vlaanderen, in het (vanuit Gent gezien dan
toch) verre Limburg geeft de afdeling Genk het voorbeeld :
een eerste bestelling van 100 kaarten. Twee bussen alléén
uit Genk. Nu reeds ! Vraagje : hoeveel mensen gaat het
« gastarrondissement » Gent-Eekio leveren ?
« ELASTIEKE » BEURS ? Het eetmaal op 13 oktober in het
Antwerps Beursgebouw heeft de naam «Galadiner der 1.000»
gekregen. Omdat het in de bedoeling lag, met duizend mensen te tafelen. Desnoods is er ook plaats voor 1.200. Maar
dat is dan wel de uiterste grens : het Antwerps Beursgebouw
is niet van « elastiek ».
NIET NA TE VOLGEN. Om voor iedereen 'begrijpelijke praktische redenen kunnen de reservaties voor het Galadiner van
13 oktober en voor het familiefeest in het « Kuipke » op 3
november slechts definitief geboekt worden na ontvangst
van de verschuldigde bedragen.
We hebben daar geen moeilijkheden mee : de betalingen volgen vlot en zonder hapering op de bestellingen.
Slechts één uitzondering : iemand liet ons een inschrijvingskaart geworden met de vermelding dat hij « ter plaatse » zou
betalen. Wie dat is, heeft geen belang (hij heeft een voornaam
die met M begint, een familienaam met B, woont In Roeselare
en is volksvertegenwoordiger).
Na te volgen wat betreft de intentie om aanwezig te zijn.
Niet na te volgen wat betreft de werkwijze...
ZEER GOED, lEPER ! Een klein arrondissement waar het zeer
lastig is om werken : leper. Slechts twee kamerleden te verkiezen en dus geen imposante reeks van VU-mandatarissen.
Een uitwijk-arrondissement. De al te vaak vergeten Westhoek.
Maar... bij de eerste afdelingen die kaarten voor 3 november
bestelden, was dit kleine arrondissement telkens opnieuw
vertegerfwoordigd.
Hoe lastiger de taak, hoe dichter ze de mensen bijeenbrengt I
Kom, «gemakkelijker* arrondissementen, doe zoals die van
leper.
BUREN. Brugge, Roeselare-Tielt, Kortrijk, Oudenaarde-Ronse,
Aalst, Dende-'monde, St-JNiklaas : zeven arrondissementen
die op één gemeenschappelijike noemer kunnen verenigd
worden. Alle zeven palen ze aan het arrondissement GentEeklo, het « gastarrondissement » op 3 november.
Bijna de helft van de Vlaamse arrondissementen liggen op
een kluit rond Gent-Eeklo. En samen moeten zij het leeuwenaandeel leveren van de massa in het « Kuipke ».
Hoeveel autobussen nu reeds in ieder van die arrondlssementen ? Hoeveel bestelde kaarten ?
Niet slecht ! En toch : nog maar een begin !

WM S

OHZ€ W^R^LD

TERUG
NAAR EUROPESE STAL...
(jeeveedee) Omdat de parlementaire « afwikkeling » van de
zaak-Vredeling — het geruchtmakende interview met de Nederlandse Defensieminister Henk Vredeling in het weekblad
' Vrij Nederland • — pas laat in de afgelopen week plaatsvond, hebben we in het vorige nummer van « Wij » geen
aandacht aan deze kwestie kunnen schenken. Dat we het nu
alsnog doen heeft overigens minder te maken met de manier
waarop de minister « recht voor z'n raap » zijn mening gaf
over een aantal kollega's, dan met de weerslag die het vraaggesprek had. Schrijver dezes vindt de herrie die over de
vrijpostige uitlatingen van Vredeling ontstond, nogal overdreven, hoe zeer de geïnterviewde ook buiten de gangbare
paadjes liep en zich als een verlate provo aanstelde. Eindelijk immers een minister die zich niet van kanselarij-taal
bediende en die niet rond elke zinsnede een rookgordijn van
nietszeggende woorden aanbracht. Is dat een verfrissende
ervaring of niet !>
Maar het formele Nederland (dat nog altijd bestaat, alle progressieve mythes ten spijt !} tilde wél zwaar aan de • kwajongenspraat » van Vredeling. De dagbladen stonden een paar
dagen bol van de boze brieven, en in het politieke kamp brak
een storm los alsof de regering in haar grondvesten had
gekraakt. Toch hielden de figuren die uiteindelijk de staf
over de mmister hadden kunnen breken, zich opmerkelijk
koest : zowel de Kamer-oppositie (de liberalen) als de kristelijke bondgenoten van de socialisten (en Vredeling is een
Partij-van-de-Arbeidsman !) lieten nauwelijks zwaar geschut
horen. Ze bleken reëler tegenover het geval te staan dan
allerlei half-officiële
gewichtigdoeners
die het hoofd van
angry old Henk opeisten.
Het Kamerdebat over het interview werd dan ook een antiklimax, ook wel een beetje doordat de liberale
fraktieleider
Hans Wiegel in het buitenland verbleef en zijn vervanger
eerder mat voor de dag kwam. Ergere woorden dan « spijtig »
of ' verdrietig » vielen nauwelijks 'te beluisteren, mét uitzondering van de kant van de Demokraten '70 (afgescheiden
socialisten) die meenden dat ze door Vredeling voor fascisten waren weggezet.
De hele zaak zou daarmee afgedaan zijn wanneer NATOsekretaris-generaal Jozef Luns niet een brief aan Vredeling
had gezonden waarin nog eens van dik hout planken werden
gezaagd. Luns, van wie Vredeling tegen Vrij Nederland had
gezegd : « Als ik de vent nog één keer voor m'n voeten
krijg, schop ik hem de goal in », kantte zich in zijn brief
tegen het taalgebruik van de minister (wat niemand zal verbazen. Luns is erg op dekorum gesteld) en verweet hem bovendien dat hij de belangen van Nederland had geschaad.
' Het gebeurde heeft bij de bondgenoten en in Nato-kringen
een slechte indruk gemaakt >, aldus Luns. Intussen echter
liet de Nato-baas zelf zich nogal denigrerend over het Nederlandse leger uit, zoals hij trouwens nog niet zo lang geleden
smalend over de Nederlandse taal had gesproken.

DE BOZE BRIEF
VAN LUNS A A N DE
VERLATE
PROVO VREDELING
Het was duidelijk dat de brief van Luns opschudding verwekte, want Den Uyl had in de Kamer juist ontkend dat
Nederlands belangen in het buitenland
waren geschaad.
« Wat wil Luns eigenlijk ? » aldus reageerde men in PvdAkring. « Wil hij Nederland in een onmogelijke positie binnen
de Nato drijven ? Hij is het die van een incident een grote
politieke zaak tracht te maken ». De regering zag in de boze
brief van de oud-minister van Buitenlandse Zaken echter
geen aanleiding om het debat te heropenen. Het Vredelinginterview acht men een eenmalig gebeuren, ook al wordt
gefluisterd dat het straks wel eens een rol zou kunnen spelen
wanneer de nieuwe begroting' van Defensie en de veelbesproken legernota worden behandeld.
Wat wél opmerkelijk is in deze zaak is het feit dat velen
gevallen zijn over de woordkeuze van Vredeling (tegen zijn
inerviewster
Bibeb), maar dat vrijwel niemand aandacht
schonk aan de politieke uitspraken van de minister. Toch liet
hij zich nogal kritisch uit over bij voorbeeld Amerika, wat
toch wel een opmerkelijk geluid is van de kant van een
Nederlandse bewindsman. Maar het is nu eenmaal zo noteerde een Amsterdams weekblad, dat volgens een ijzeren wet
in onze politiek marginale gebeurtenissen altijd het grootste
kabaal veroorzaken, terwijl datgene wat van werkelijk belang
is, wordt weggemoffeld, niet begrepen of niets gezien.
Of deze opmerking alleen voor de Nederlandse politiek geldt,
IS overigens te betwijfelen. Maar het tekent wel de interesse
van het publiek (en een groot deel van de pers) dat de
ministeriele auto die tegen een paaltje rijdt, de paar pakjes
sigaretten die een minister mee over de grens neemt en nu
weer de rondborstige taal van Vredeling, méér opspraak verwekken dan een beleidshandeling, over onderwijs of het
leger bij voorbeeld, waarmee wérkelijk wezenlijke belangen
gemoeid zijn...

(AVD) De Griekse minister van
Buitenlandse Zaken, George Mavres, heeft dezer dagen te Brussel met de Europese Gemeenschap onderhandeld over
het
« bevroren » associatieverdrag
van 1962. Hiermee herbevestigde
hij een trend die premier Karamanlis zeven weken geleden bij
het begin van zijn ambtsaanvaarding afkondigde — een soort Europese oriëntering... uit noodzakelijkheid des middels. Een Amerikaanse toer zit er op dit ogenblik voor de Grieken inderdaad
niet meer in. Athene is diep teleurgesteld door de houding van
Washington t.o.v. de Cyprus-affaire. Tegelijk is het verontwaardigd over de schuldige tegemoetkoming die Amerika zeven jaar
lang aan de dag legde tegenover
het nu opgedoekte maar nog altijd
niet kompleet uitgeschakelde koionelsregiem. Anderzijds voelen
die Grieken er ook niets voor om
zich voorgoed en ongeremd in de
armen van de Sovjetunie te
gooien. Dit blijkt alvast uit de
forse Europese verklaringen die

IMavros vorige week te Parijs weggaf. Ook daar beklemtoonde hij
dat de Griekse toenadering tot
de Gemeenschap (van de Negen)
voortaan de hoofdas is van de
nieuwe diplomatie van zijn land.
Bij
die
toenaderingspogingen
speelt Frankrijk een vooraanstaande rol. Ofschoon de Franse regering niet van zins is in lengte van
dagen een anti-Turkse politiek te
voeren, blijft de Grieks-Franse
vriendschap hoog op de agenda
van Giscard d'Estaing. Nog in augustus Jl. verklaarde de Franse
president dat de genegenheid van
zijn land voor Griekenland ontsproten is aan de historische omstandigheid dat Frankrijk aan het
hellenisme het leeuwedeel van
zijn beschaving dankt. Hij voegde
er niet aan toe of de Turken die
Homeros en de aorist niet kennen voortaan partners van tweede rang moeten blijven.
De terugkeer van Griekenland
naar de Europese schaapsstal zal
evenwel niet zo gauw tot stand
komen. Voorlopig wijst niets erop

BLANKEN IN OPSTAND
TEGEN LISSABON

(AVD) Eind vorige week werd te
Lusaka, hoofdstad van Zambia
een akkoord ondertekend tussen
afgevaardigden van het Frelimo
en van de Portugese regering. Officieel heet het dat bewust akkoord een einde maakt aan meer
dan tien jaar oorlog in Mozambique en aan vier eeuwen Portugese kolonisatie in dit deel van
de wereld. Met het akkoord kwam
ook een einde aan de soms hoog
oplopende dlskussie tussen Mario
Scares van Portugal en Samora
Mache, de leider van het Frelimo.
De Portugese minister van Buitenlandse Zaken mag zeker gekrediteerd worden voor dit eindresultaat dat hij met evenveel
handigheid en
onbevangenheid
heeft bevochten. Hij werd trouwens krachtig gesteund en aangemoedigd door het leger en de
openbare opinie in het moederland. Verder werd het akkoord
vergemakkelijkt door de achting
die het Frelimo na lange onderhandelingen bij zijn Portugese tegenstander wist te verwerven.
Eigenlijk vochten de Portugese
« progressisten » onder Spinola
samen met het Frelimo tegen dezelfde gemeenschappelijke vijand
te Lissabon en hun kontakten dateren al van vóór 26 april...
Het akkoord bepaalt de datum
waarop Mozambique voorgoed onafhankelijk wordt (25 juli '75) en
legt de regelingen vast die voor
de overgangsfase moesten gevonden worden. Er zal gewaakt
worden over de strikte naleving
van het wapenbestand en in de
nieuwe voorlopige regering onder
Samora Mache zal de bevrijdingsbeweging tweederde van de ministerportefeuilles beheren. De

ondertekenaars van het akkoord
hebben zich bij de vlotte aanpak
van de problemen laten leiden
door een brede waaier van overwegingen die vandaag nog niet
duidelijk erkenbaar zijn. Vooreerst
moest het akkoord een eind maken aan de verwarring waarin de
vooruitzichten op onafhankelijkheid na 25 april waren terechtgekomen en waarbij politieke en
militaire rivalen van het Frelimo
kwamen opdagen. Op 7 september j l . zelve, dag waarop het historisch akkoord uit de bus kwam,
was al duidelijk dat een voorlopige regering in Mozambique te
maken zou krijgen met het verzet
van troepen Mozambikanen die
afkerig zijn van machtsoverdracht
aan het Frelimo. Aangenomen
wordt dat dergelijke
groepen
zich verenigd hebben in een nationale koalitiepartij die kontakten zou hebben met rechtse groepen in Angola en Portugal. Samen zouden zij de dekolonisatiepolitiek van de leiders te Lissabon proberen te ondermijnen. In
hoever de subversieve aktie van
Europese aktivisten en van blanke
en zwarte kommando's van zaterdag en zondag j l . in de Mozambikaanse hoofdstad een gevolg is
van georganiseerd rechts verzet,

DE SPINOLA
De llquidateur
van het Portugese Rijk
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dat de ekonomie van dit land
thans zo opgevoerd is, dat ze op
Europees niveau kan konkurreren
hoe ze zich morgen al zou kunnen
aanpassen aan de moraal die
binnen de Europese Gemeenschap geldt. Er werd al uit verscheidene hoeken aan herinnerd
dat het associatieverdrag, opgeschort na de militaire putsch van
1967, slechts kan ontdooid worden als de Griekse regering voldoet aan 2 fundamentele kriteria ;
het houden van vrije verkiezingen
en het volledig herstel van de
rechtstaat en van de mensenrechten in een vrije demokratische
maatschappij. Aan die waarschuwing zitten bepaalde gevolgen
vast wat de duur betreft van de
aan de gang zijnde associatiepogingen. Hier bovenop is nog te
bedenken dat het regiem van
Karamanlis slechts
een overgangsstadium is en dat het in zijn
lofwaardige pogingen om dringende interne problemen aan te pakken alsmaar gehinderd wordt door
Ankara en de precaire situatie op
Cyprus.

valt niet onmiddellijk uit te maken. Gewelddadig verzet tegen
het getroffen akkoord zou wel
eens paradoksale gevolgen kunnen hebben en leiden tot een gedwongen samengaan van het Portugese leger en het Frelimo tegen de rebellen die slechts van
onafhankelijkheid willen weten na
een referendum van zowel het
zwarte als het blanke bevolkingsdeel — zoals de Spinola na zijn
putch van 26 april j l . had beloofd.
Mocht het Portugees leger (met
of zonder de hulp van het Frelimo) er niet in slagen de orde te
herstellen dan zou « bevrijd »
Mozambique algauw in een hachelijke situatie kunnen verwikkeld geraken... en dit terwijl
Zambia, Malawi en Swaliland volgens bepaalde informatie begerige blikken werpen naar grote
delen van het land...
Inmiddels blijft de vraag open
hoelang generaal Spinola er nog
zal in slagen de meningsverschillen te verdoezelen in de schoot
van een regering waarin de kommunisten onder Alvaro Cunhal de
best georganiseerde en sterkst
gefinancierde partij zijn. Spinola
kan niet eeuwig blijven zeuren
over de ernst van de toestand en
over het enorm pakket van op te
lossen
dekolonisatieproblemen.
Zijn Portugezen willen zich toespitsen op hun eigen interne zaken en niet gekonfronteerd blijven te hinken op tegenstellingen
tussen kommunisten en socialisten. En dan is er nog de sterke
groep van demokratisch bewogen
jonge officieren die geen genoegen nemen met dekolonisatie alleen, maar hun sociale streefdoelen van 26 april onverwijld willen
verwezenlijkt zien. Men kan zich
afvragen of het gezag van Spinola
groot genoeg is om tegelijkertijd
het hoofd te bieden aan de verdeeldheid in zijn eigen regering
en aan de narigheid die in Mozambique n.a.v. het akkoord van 7
september j l . is ontstaan. En dan
te bedenken dat de Mozambikaanse moeilijkheden maar een
zwakke afstraling zijn van wat in
Angola nog voor de deur staat.
De opstand der blanke kolonisten
in Mozambique is trouwens al erg
genoeg en zal het ingrijpen van
het leger nodig maken indien de
blanke rebellen niet inbinden. Het
spookbeeld
(Portugezen
tegen
Portugezen) was begin deze week
van onwaarschijnlijk naar mogelijk geëvolueerd.
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TAK-VOORZITTER PIET DE PAUW :

" HET VOLSTAAT NIET TE VERGADEREN, MOTIES TE
STEMMEN, BALS EN MOSSELSOEPEES IN TE RICHTEN...
Sinds ruim twee Jaar maakt de pers geregeld melding, zij het « in sourdine »,
van de ontelbare « prikakties » uitgevoerd — In onmiskenbare Uilenspiegelgeest
— door een hardnekkig stelletje flamingantische « lastigaards, spuiters en stokebranden ». Het zijn de « Taktivisten » van de Gentse advokaat Piet De Pauw, de
militanten van het door hem in het leven geroepen « Taalaktiekomitee » (TAK).
De jongste tijd spitsten de rusteloze « Taktivisten > hun bedrijvigheid duidelijk
toe op Brussel, waar zij aanvankelijk vooral langsheen de taalgrens aktief waren.
Ze lieten zopas weten dat heelder families muizen op weg zijn naar de Brusselse
bioskopen waar men geen woord Nederlands wil kennen. Er staan ons daar dus
Ijselijke taferelen te wachten... De zoveelste « zet » in pure Uilenspiegelstijl, die
zo tekenend is voor de hele werking van het TAK. Een stijl die tevens gekenmerkt
wordt door buitengewone verbeeldingskracht, een voorbeeldige discipline en het
volkomen ontbreken van elk spoor van gewelddadigheid bij de akties.
in een pas verschenen brochuurtje « Twee jaar TAK-prikakties > vonden wij een
indrukwekkende lijst van stunts en akties allerhande, sedert maart 1972 uitgedacht en uitgevoerd door deze (meestal jonge) ludieke strijders voor de rechten
van onze aloude moedertaal. Wij gingen over een en ander even praten met de
stichter en bezielende voorman van de groep : Piet De Pauw.

Wij : Hoe kwam je eigenlijk op de
idee om een dergelijke
militantengroep te organiseren ?
De Pauw : De direkte aanleiding werd
de Voerbetoging te Hasselt in december 1971. Het werd de zoveelste «wandeling> die — wij wisten het de dag
zelf al — geen enkel resultaat zou
opleveren. Veel energieverspilling om
niets eigenlijk . Tijdens die betoging
deelden
enkele mensen van het
Vlaamse
taalgrensgehucht
D'Hoppe
(aangehecht bij het Waalse Vloesberg)
stencils uit waarin zij om Vlaamse
hulp en steun vroegen. Ik heb met enkele vrienden kontakt opgenomen met
deze mensen, en wij besloten «iets»
voor hen te doen. IDit werd de aanloop tot de eerste taalgrensmars
(Gent-D'Hoppe) en een vrij druk bijgewoonde en militante betoging te
D'Hoppe zelf.
Dit was een « direkte aanleiding »
tot de aktie, jawel, maar de voedingsbodem van ongenoegen met de nog
bestaande « aktievormen » (I) was al
langer aanwezig. Ikzelf en mijn medestanders konden er geen vrede mee
nemen dat de hele Vlaamse beweging,
na de roemruchte akties voor LeuvenVlaams, volkomen ging indommelen.
Het militante karakter was eruit, een
algemene laksheid kwam in de plaats.
Die passiviteit ergerde ons. Er werd
geen direkt kontakt meer gezocht met
het volk via allerhande akties zoals
kolportages, mikrowagenwerking, prikakties en stunts. Een betoging inrichten is trouwens ook niet voldoende, er
moet een bestendige militante aktle
zijn. Nu hadden wij de indruk dat de
grote Vlaamse organisaties de moeilijke problemen en de nevralgieke
punten (taalgrens, Brussel) systematisch uit de weg gingen.
O ja, er werd nog wel gestudeerd en
veel gepalaverd, in vergaderingen allerhande en niet het minst in het parlement, maar dat volstaat niet. Vele
mensen kregen de indruk dat er «niets
meer gebeurde», dat alles geleidelijk
stil viel, en niet ten onrechte. Wij
konden dat niet langer meer aanzien,
en hebben dan de TAK-aktiegroep in
het leven geroepen.

wetsvoorstel indient om Edingen en
Mark terug bij Vlaanderen te brengen
als er verder helemaal niets gebeurt !
Zo'n wetsvoorstel gaat regelrecht naar
de stofffge schuif, wordt niet eens behandeld. Onze allereerste doelstelling
om die zoveelste misgroeiende toestanden te verhelpen was dan ook :
een nieuwe taalgrensaktie. Tamtam
maken rond de wetsovertredingen, om
zo te komen tot een herziening die logischer en rechtvaardiger zou zijn. Wij
zijn, zoals je wel weet, te D'Hoppe
met die aktie begonnen.
Wij : Het is niet bij wat gekibbel over
straatnaamborden en opschritten langs
de taalgrens gebleven.
De Pauw : Natuurlijk niet. Maar om
nog even bij de taalgrens-Vlamingen
te blijven : vind je het niet erg dat in
'74 Vlaamse mensen van Komen op
bijeenkomsten allerhanden met stickers van 50 fr moeten bedelen om
het nodige geld bijeen te schrapen
ten einde een Vlaamse school voor
hun kinderen te kunnen betalen ? En
dat terwijl de helft van Sardinië en
Tenerife in handen zijn van Vlaamse
rijkelui, van « flaminganten » zelfs,
en terwijl de Vlaamse parlementsleden en ministers doen alsof hun neus
bloedt. En neem nu bijvoorbeeld Edingen, dat taalgrensstadje dat ons op
een hemeltergende manier ontstolen
werd. Weet je dat daar nog elke dag
een bus vertrekt met kinderen die
naar scholen in Vlaams-Brabant worden gevoerd omdat de ouders van die
kinderen in eigen stadje het Vlaamse
onderwijs niet vinden dat zij wensen ?
Maar om terug te komen op uw vraag:
een tweede doelstelling van TAK was
van meet af aan bij te dragen tot de
integrale vernederlandsing van het
Bedrijfsleven in Vlaanderen. Vandaar
onze prikakties in banken, warenhuizen, verzekeringsinstellingen e.d. die
op dat punt wat hardleers bleven. Ak-

ties dus tegen een aantal van de laatste franskiljonse nestelplaatsen in
Vlaanderen.
Wij : En helpt het wat ?
De Pauw : Daar zijn wij van overtuigd, zoniet konden wij er maar best
mee ophouden. Wij hebben sommige
instellingen en bedrijven « mores »
geleerd. Wel beseffen wij dat wij allerlei zaken zelf niet kunnen realiseren, maar de druk die wij uitoefenen
op Vlaamse verantwoordelijken in de
grote organisaties en in de politieke
partijen is toch reëel. Wij prikkelen
bestendig hun « Vlaams geweten »
door hen op de huid te zitten als zij
te laks blijven, en door het voorbeeld
van een aktieve en onbaatzuchtige inzet te geven.
Wij zijn ook al geruime tijd te Brussel
zelf aktief. Wij kunnen rustig beweren
dat onze ludieke prikakties daar toch
voor gevolg hadden dat Brussel «opengebroken» werd. Velen achtten het in
Vlaanderen zowat ondenkbaar een
aanai jaren geleden om te Brussel
zelf akties uit te voeren met een beperkte groep. Dat was te gevaarlijk...
Welnu, in heel de Brusselse agglomeratie doen wij momenteel al wat wij
willen, wij kunnen er overal onze prikakties uitvoeren zonder dat het tot
opstootjes komt.
Wij : Jullie hebben een biezonder
druk programma zo te zien. U moet
wel over buitengewoon
toegewijde
medewerkers beschikken ?
De Pauw : Inderdaad, en bovendien
zijn het voor zowat tachtig procent
jonge mensen van beneden de 25 jaar,
stuk voor stuk vrijwilligers. Wij maken
geen leden, wij hebben alleen iets aan
mensen die willen mee-werken, en
aan een hoog tempo. Er wordt echter
niet de minste druk op hen uitgeoefend : komen ze, goed, komen ze
niet meer, ook goed. De besten houden wij bij door ze volop de kans te
geven initiatief te ontplooien, iets
praktisch te doen. Wij laten hen niet
verdorren in louter bestuurlijke bezigheden zoals zo vaak in de gevestigde
verenigingen gebeurt.
Wij : Hoe werkt uw organisatie

De Pauw : Er bestaat een TAK-raad
van 7 personen, die de beslissingen
treft. Daarnaast een « TAK-top » van
25 mensen uit de verschillende gewesten van Vlaanderen. Het zijn de sleutelfiguren van de uitvoering : bij een
« mobilisatie » verwittigen zij persoonlijk de « Taktivisten » uit hun gewest.
In totaal beschikken wij over verscheidene honderden trouwe medewerkers.
Dat aantal groeit nog aan, maar eerder
traag. Een dergelijke aktiegroep schift
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Wij : Een en ander moet toch veel
geld kosten, waar halen jullie de nodige duiten vandaan ?
De Pauw : Je zal het misschien niet
willen geloven, maar onze « Taktivisten » betalen het grootste deel zelf.
Ik zal u een cijfer noemen. In 1973
betaalden zij uit eigen zak, alleen voor
verplaatsingen, ruim 83.000 fr. Er zijn
natuurlijk ook nog de uitgaven zoals
postzegels, stencils, telefoon, pamfletten, attributen voor de akties e.d. Dit
komt uit onze kas die gespekt wordt
met de opbrengst van kolportages
(zelfklevers, brochures) en door stortingen van simpatisanten. Simpatisanten helpen ons vaak ook door het geven van waardevolle tips.
Wij : In Vlaanderen simpatlseren ongetwijfeld heel wat mensen met jullie
ludieke akties. Anderzijds worden jullie soms in één adem genoemd met
organisaties als Were Di en VMO die
niet zó goed op de Vlaamse opiniemarkt liggen...
De Pauw : Ja, sommigen nemen het
ons ook kwalijk dat wij voor amnestie
ijveren, aangezien dit toch niets te
maken heeft met « taalaktie ». Wij
vinden de amnestie-eis echter zo algemeen Vlaams dat wij oordeelden
ook in die strijd niet aan de kant te
kunnen blijven staan. En wat die andere organisaties betreft, tja, wij beseffen het wel dat het vertoon van
sommige van hun symbolen in onze
taalgrens-marsen bij menig Vlaming
niet in goede aarde valt... Anderzijds
zijn wij van mening dat er in Vlaanderen wel eens te veel geredeneert
wordt van « al wat je wil, maar niet
samen met die of die... ». TAK moet
men beoordelen op wat het zélf organiseert en zélf uitvoert en op de standpunten die het zélf inneemt.
Wij : Uw verdere plannen ?
De Pauw : Zoals je al hebt kunnen
merken willen wij de komende maanden Brussel eens extra aanpakken.
Want de traditionele Vlaamse organisaties zijn ook aan dit laatste belangrijke front niet bijster aktief...

Wij : Goed, een militante
aktiegroep,
maar om wat te gaan doen ?
De Pauw : Onze eerste bedoeling was
het probleem van de gebiedsroof ten
nadele van Vlaanderen opnieuw centraal te stellen. Wij gingen van het
principe uit dat de wettelijke taalgrens moet samenvallen met de
Vlaams-Waalse dialektgrens. Wij wilden ook dat, in afwachting van een
verbetering van de taalgrenswet van
1962, de teksten van die wet loyaal
zouden worden toegepast alsook de
geest ervan. Dit was — dat stelden
wij vlug vast — hoegenaamd niet het
geval en vanzelfsprekend weer ten
nadele van de Vlamingen. En de
Vlaamse parlementsleden berustten er
blijkbaar in... Het volstaat immers
niet dat men elk jaar opnieuw een

?

zichzelf voortdurend uit. Het werktempo is hoog, er komen allerlei karweien
bij kijken en talrijke verplaatsingen.
Lolbroeken en vechtersbazen druipen
al gauw af. Je moet het ernstig menen en van de Vlaamse beweging als
het ware bezeten zijn om het vol te
houden. Bij akties wordt er nooit alkohol gedronken, er wordt nooit agressief opgetreden tegen iets. Onze akties zijn geweldloos en steeds vóór
iets binnen de wettelijkheid. Vandaar
dat wij vrijwel nooit in botsing komen
met rijkswacht en politie. Onze militanten zijn zo toegewijd dat wij zelfs
in volle vakantieperiode akties suksesvol kunnen uitvoeren. Welke vereniging kan vandaag de dag nog op een
dergelijke inzet-bereidheid prat gaan ?

De mars naar D'Hoppe waar het allemaal begon,

Bruno Trapegeers
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(cfr. het gekkenspel met de nieuwe zeesluis) niet opbrengt. Hadden onze Vlaamse gemeentebesturen maar wat meer « Waals »
haar op hun tanden...
C.V.B., Brugge

BEVLAGGINGSAKTIE

KOORDINATIE...
De Provincie Brabant organiseert
in de Spiegelzaal van liaar Provinciaal gebouw 69, Lombardstraat
te 1000 Brussel een tentoonstelling over « Tin - Porcelein en
Faïence uit hiet verleden » [van
27/7 tot 16/9/1974).
Gedurende die tentoonstelling nu
wordt de gevel van datzelfde provinciaal gebouw opgefrist en bewerkt met zand onder druk.
De toegang tot de tentoonstelling
bevindt zich nu juist aan die
gevel.
Of eventuele bezoekers het nog
aantrekkelijk zullen vinden in die
omstandigheden de tentoonstelling te bezoeken (die toch heel
wat geld zal gekost hebben) is
natuurlijk een andere vraag.
Van koördinatie gesproken !
W.D,S., Alsemberg
DIE MOOIE MOLEN
Het « Waalse » stadje Komen
heeft de demontage van door de
stad Brugge aangekochte windmolen van Ten Brielen-Komen
verboden, hoewel er een degelijke en wettige verkoopakte bestaat. De burgemeester van Komen (waarvan het gemeentebestuur aanvankelijk de verlaten
molen liet vervallen en helemaal
niet aan klassering en restauratie
dacht) zou dit verbod opgelegd
hebben onder druk van franstalige groepen en bladen die het hebben over « een schandelijke verkoop van een oude molen aan
vreemden ».. De molen moest
Waals bezit blijven en mocht niet
in Vlaamse en dus volksvreemde
handen terecht komen...
Te Brugge is men achterover gevallen, maar blijkbaar beseft men
er niet dat er een evolutie aan de
gang is, die alleszins meer vat
heeft op de Waalse dan op de
Vlaamse opinie. Weliswaar vinden ook wij het ver gezocht dat
sommige wallinganten Vlaanderen als buitenlands gebied gaan
beschouwen, want dit is geen
logische konsekwentie van een
weldoordacht
federalisme
(cfr.
Perins misstap bij de eerste verruiming van de regering Tindemans). Maar ergens wijst dit in
se kolderachtig incident er op
dat men in Wallonië Waalser
denkt dan in Vlaanderen Vlaams.
Met die molenhistorie krijgen we
daarvan weer een — buitennissig
— staaltje. Het kan echter geen
kwaad dat het goedzakkige CVPstadsbestuur van Brugge eraan
herinnerd wordt dat er een federaliserend proces aan de gang is.
En dat laatdunkendheid daarover
en onderdanigheid aan Brussel

het allemaal dienen om de Voerstreek terug aan Luik te schenken ?
J.G., Tongeren.

VOERSTREEK :
WEER EEN LINKE ZET
Voor één jaar vernamen we dat
bij de aanleg van de auto-snelweg Luik-Maastricht (A25) er een
dispuut ontstaan was tussen de
Belgische en de Nederlandse douanediensten omtrent de ligging
van het internationaal douanekantoor bij de grens-overschrijding Moelingen-Eisden. Ons werd
nadien meegedeeld dat de Nederlanders het pleit gewonnen hadden. De Belgisch-Nederlandse toldiensten op de nieuwe autobaan
zouden zich op Nederlands Eisden
vestigen. De broodwinning en de
aanwezigheid van onze Vlaamse
douanen in Moelingen was dus
verzekerd.
Met verbazing moesten we nu
zien dat het gebouw van de douane niet werd opgetrokken in
Eisden, noch in Moelingen, maar
een tienmaal meter zuidwaarts
van de gemeentegrens Moelingen-Visé, dus op Waals grondgebied. Gevolg hiervan zal in de
nabije toekomst zijn : dat Moelingen minder Vlaamse douanen
zal huisvesten (gezien de toldienst bij het Withuis, staatsbaan Luik-Maastricht) zijn huidige
drukte gaat verliezen ; dat iedere
grensovergang op de A.25 van
Belgische zijde door Waalse douane zal gekontroleerd worden.
Dat zal tegenover Nederlanders
wel wat taalmoeilijkheden veroorzaf<en.
Zouden onze Vlaamse parlementairen hier de Waalse douanen-invloed niet kunnen fnuiken ? Moeten de Vlaamse strijdorganisaties
de Franstalige toldiensten op de
auto-snelweg Luik-Maastricht weldra saboteren ?
Inzake elektriciteits-distributie is
de Voerstreek afhankelijk van
een Luikse maatschappij. Ook inzake Tele-distributie zal dat zo
worden. Men spreekt van geen
waarborgen voor de Nederlandstaligen, zelfs van de onmogelijkheid in de Voerstreek Nederlandstalige
TV-programma's
te
zullen kapteren. Een zeer modern
middel om vele Nederlandstaligen in de provincie Luik en in de
Limburgse Voerstreek gemakkelijker te verfransen I
Wanneer gaan onze Vlaamse parlementairen terug wakker schieten voor de Voerstreek ? Een
klein probleem... maar toetssteen
voor Vlaamse waakzaamheid I
Men heeft Leburton toegelaten
(met hulp van de Vlamingen Tindemans. De Clercq en Galewaert)
verfransende scholen (de pest?)
in de Voerstreek op te richten.
Men wil opnieuw praten over de
grenzen van de gewesten. Moet

De bevlaggingsklachten van lezer
T.R. Heppen, in « Wij » van 24
augustus II., zouden misschien de
aanloop kunnen worden om gezamenlijk te zoeken naar de beste
aktiemogelijkheden inzake 4Devlagging op 11 juli.
Eerst en vooral meen ik dat men
in brede kringen zou dienen bekend te maken wat onder openbare gebouwen dient te verstaan,
waar op 11 juli de vlag van de
Nederlandse Kultuurgemeenschap
dient gehesen. Wanneer wij ons
beperken tot het gemeentelijk
vlak, zijn dit m.i. niet alléén de
gemeentehuizen, doch ook de ziekenhuizen en rusthuizen, afhangende van de KOO, de gemeentelijke scholen, enz. Kortom, de VUgemeentelijke mandatarissen of
VU - simpatiserende raadsleden
zouden
hieromtrent
behoorlijk
dienen ingelicht zodat zij in hun
respektieve gemeenteraden met
kennis van zaken op een passende bevlagging zouden kunnen
aandringen. Vanzelfsprekend ware het heel wenselijk dat de
plaatselijke Vlaamse kuituur- en
strijd-organisaties in dit verband
ook de passende druk zouden uitoefenen.
Maar niet alleen de officiële sektor dient bewerkt, ook de privésektor moet meevlaggen. Sommige financiële privé-instellingen
hebben dit jaar reeds met de
leeuw gevlagd. Parastatale financiële instellingen zoals de agentschappen in Vlaanderen van de
Spaarkas en het Gemeentekrediet dienen te volgen. Vermits ze
uit zijn op het geld van de Vlaamse spaarders, moeten zij ook op

de Vlaamse hoogdag met de
gemeenschap vlaggen. De ontelbare bijhuizen van de machtige
grootwarenhuisketens zijn in hetzelfde geval. Het zou wenselijk
zijn dat het bestuur van de Nationale
Bevlaggingsaktie
de
hoofddirekties van de betreffende
instellingen op hun plicht ten
aanzien van onze gemeenschap
zou wijzen.
In het dekreet waarbij de leeuwevlag als officiële Vlaamse vlag
werd aangewezen, steken aanzienlijke mogelijkheden, wanneer
de zaak met het nodige dynamisme wordt aangepakt.
Dit jaar heeft men door het uitblijven van het uitvoerend KB de
zaak kunnen remmen : volgend
jaar bestaat die rem niet meer.
Wij beschikken over een vol
werkjaar om van 11 juli 1975 een
Vlaamse triomfdag te maken.
Eens de plooi genomen zullen
velen vanzelf volgen.
A.V., Vilvoorde
ONRUST OP ST. ANNA
De « Imalso » wil ons opnieuw
doen verhuizen. Als lezers van
uw krant hebben wij nooit iets
gelezen over St. Anna Plage,
maar wel over de bungalows welke in tegenspraak met de wet gebouwd werden.
Onze huisjes werden met toestemming en na betaling gebouwd
en worden nog alleen door oude
brave mensjes bewoond, die niet
beter vragen dan gerust gelaten
te worden. En in de stad zien wij
daar honderden krotwoningen, die
daar mogen blijven. Omdat de
mensen die erin wonen arme lui
zijn en geen ander onderkomen
kunnen vinden.
Hier wonen oude mensen met
een klein inkomen die er vreed-

Ik las met belangstelling het artikel « De faciliteiten, een wapen
van het Brussels imperialisme »
in « Wij » van 31 augustus.
De cijfergegevens van M.V.d.B.
zijn m.i. juist en met de moreeluolitieke konklusies die er uit getrokken worden zal ieder Vlaming
akkoord gaan. Er wonen niet zoveel nederlandsonkundigen in de
Brusselse periferie als er van
franstalige zijde wordt beweerd.
Het ware probleem is inderdaad
het franstalig imperialisme en
kolonialisme.
De franstaligen gebruiken een
werkelijke of voorgewende onkunde (nl. van het Nederlands) als
instrument van hun macht, van de
macht van hun sociale kaste. De
tienduizenden Vlaamse inwijkelingen in Wallonië hebben dit nooit
gedaan en niet kunnen doen omdat zij tot een zwakkere sociokulturele groep behoorden. Als

voorwendsel van dit machtsmisbruik werd het Belgisch patriottisme gebruikt en dient nu de
« Liberté » en het Brussels minipatriottisme.
Er moet bij dit alles echter een
andere vraag gesteld : in welke
gemeenten zal een franstalige
meerderheid (of ze nu Nederlands kunnen of niet) en de meelopers ervan in 1976 bij de gemeenteverkiezingen in feite een
anti-Vlaamse stem uitbrengen ?
In hoeveel gemeenten zal een
fransgezinde meerderheid het gemeentehuis bezetten ?
Dit zal natuurlijk beïnvloed worden door de algemene politieke
konjunktuur en in vele gevallen
door de gemeentelijke politieke
konjunktuur. In het Leuvense bv.
prijkte in 1971 een zgz. « Vlaamsgezinde » en betrekkelijk populaire dame uit salonfahigkeit op
een fransgezinde lijst. Daar wa-

MADEIRA
(PORTUGAL)

Vereist dolfument : identiteitskaart.
Het kompleks MATUR (kategorie ir ie ir ^) is gelegen op vijf
minuten rijden van de luchthaven en van het centrum van Machico, met 12.000 inw. het oudste plaatsje op het eiland. Funchal,
de hoofdplaats van het eiland, ligt op ongeveer 20 km zuidwestelijk van Matur. Met zijn studio's, flats en villa's biedt het al het
komfort aan van een hotel, vier sterren waardig : 4 restaurants
waar men mits toeslag ook « è la carte » kan eten, 3 bars, een
bodega, handelscentrum (supermarkt en winkeltjes), diskoteek,
3 zwembaden (één met olympische afmetingen, een overdekt
en een kinderzwembad), sauna, mini-golf, tennis, kinderspeeltuin, tafeltennis, kegelbaan, waterski, vissen en zeilen. Kapsalon
voor dames en heren, krantenwinkeltje, wasserij, baby-sit, enz.

Verbond der bewoners van
St. Anna Plage
Scheldelaan, 19
2030 Anwerpen-West

FRANSTALIG IMPERIALISME IN DE BRUSSELSE RAND

Vergunning Nr 1185 - Kat. A

Op 550 km van Marokko, ter hoogte van Casablanca, ligt in de
Atlantische Oceaan het paradijsachtige eiland Madeira. Het is
vooral bekoorlijk door zijn natuurlijke schoonheid en het uitzonderljk zacht klimaat. De gemiddelde temperatuur in de vroege namiddag bedraagt 19° C van december tot april, maar in
november stijgt het kwik nog tot 22° C.
Vertrekdata : 2 en 30 november ; 19 en 21 december ; 11 januari ; 8 februari en 1 maart.
Reisduur : 15 dagen.

zaam wonen, en een vergunning
gekregen hebben om te bouwen.
Het is niet te geloven dat er in
deze eeuw nog zoveel onrecht
kan gebeuren door firma's die de
naam hebben voor het openbaar
nut te werken.
Als die terreinen nu moesten dienen voor de nijverheid, zou het
nog te begrijpen zijn, maar ze
moeten dienen voor speelterreinen, zegt men, en er zijn er reeds
in overvloed op St. Anna, die
moeten onderhouden worden ook,
en dat kost geld. Sportterreinen
die heel de week leeg staan, en
zelfs op zondag, en waar oude
mensen op een bank zitten.
Die « Imalso » heeft reeds lang
een serie bungalows afgebroken,
en wat zien wij : een wildernis.
Er is hier ook een vijver aangelegd voor mini-jachten, die miljoenen gekost heeft. Nog nooit
zijn er tien man bij geweest. Hetzelfde voor de zwemkom, die
werd buitengezet en weggestuurd
met wat klein geld. De stad heeft
dit overgenomen en er miljoenen
tegenaan gegooid, en ze moet nu
nog het personeel betalen. De
vroegere uitbater betaalde nog
aan de stad en ook voor «imalso».
Wat onze woningen betreft, nog
nooit heeft iemand durven zeggen dat het krotwoningen zijn.
Enkele maanden geleden had
schepen Posson nog beloofd, dat
men die wijk zou laten uitsterven
en de mensen gerust laten leven.
Er is maar één partij die tegen
St. Anna is, en dat is de socialistische partij, die de kant van de
arme misdeelden zou moeten kiezen, maar nu tegen de armen en
misdeelden is I

Verblijfsmogelijkheden.
Elke studio heeft een balkon met panoramisch zeezicht en in de
andere mogelijkheden heeft men een terras-solarium met panoramisch zeezicht. Er is overal telefoon en een ingerichte keuken.
De STUDIO'S zijn geschikt voor 1 of 2 personen en beschikken
verder over een woon-slaapkamer met twee bedden of één groot
bed en een badkamer.
De flats SIMPLEX voor 2 of 3 personen, hebben een grote living
met sofa-bed, een slaapkamer met twee bedden, en een badkamer.
De flats DUPLEX, voor 3 tot 5 personen, hebben ook een grote
living met sofa-bed, maar twee slaapkamers met elk twee bedden en twee badkamers en verder nog een tuin.
De VILLA'S TYPE A, voor 3 of 4 personen, hebben een grote
living met sofa-bed, twee slaapkamers, waarvan één met één bed
en één met twee bedden, een badkamer, een radio en een tuin.
Uitstapmogelijkheden :
Ivlachico-Contrata of Contrata-Cani;o, Porto Moniz, Terreiro da
Luta en Eira do Serrado, Portela, Funchal en per boot naar Ponta
de S. Auren^o, Cabo Girao en Funchal.
Inlichtingen : V.T.B., St. Jakobsmarkt 45, 2000 Antwerpen
sn alle bijkantoren.

ren ook familiale grondspekulatieve belangen mede gemoeid.
Bij gemeenteverkiezingen is het
niet de vraag of kiezers Nederlands kennen of niet maar wel of
ze anti-Vlaams stemmen of niet.
Staat de heer Van Rijn bv. niet
op de 'Nederlandse taalrol ? Hij
kent
voortreffelijk
Nederlands.
Kennen wij vb. geen vooraanstaand ambtenaar van het Nederlands taaikader als strijdros van
het FDF ?
Wij zullen uitbreiding van de olievlek niet vermijden met wetenschappelijke bewijzen van de
overbodigheid van de faciliteiten
en evenmin met de morele argumenten van hun onsociaal karakter.
De lezers van « Wij » zijn verstandige mensen, zoeken en denken nu wel verder.
Sen. M. Van Haegendoren
Heverlee
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Deze week brengen w i j
het tweede deel van f< 20
jaar V U , niet w e g te denken uit Viaanderens geschiedenis ».
Had senator de Bruyne het
in zijn eerste bijdrage over
de moeilijke start van de
VU dan heeft hij het nu
over de langzame maar
zekere opgang van het
Vlaams - nationalisme, de
opsplitsing van de traditionele partijen onder VUdruk, de deelname van
Vlaanderen aan het ekonomische leven en de onstuitbare opgang van de
federalistishe gedachte.
(Na het citeren van de verkiezingscijfers
van 1949 tot beden
vervolgt senator de Bruyne)
Geen
e n k e l e
politieke
kracht werd door deze Staat
zo meedogenloos met alle wettige
middelen, vernietigd, ais
het
Vlaams-nationalisme. Maar er is
ook geen enkel voorbeeld aan te
wijzen van een zo merkwaardige
herleving. We mogen Ons op
grond hiervan niet overleveren
aan kinderlijke overmoed en zegezekerheid. De toekomst van de
Volksunie zal steeds opnieuw
moeten bevochten en veilig gesteld worden. Het uiteindelijk
doel is niet bereikt. Maar in dit
herdenkingsjaar mogen we toch
even met voldoening terugblikken op wat in soms wanhopige
omstandigheden
verwezenlijkt
werd.
Het is vanzelfsprekend niet alleen
een kwestie van cijfers, als men
de betekenis wil terugvinden van
de twintig jaar waarop we terugblikken. Het komt er veel meer
op aan de doelstellingen en de
drijfveren terug te vinden die aan
een na 1944 politiek, vernietigde
Vlaamse Beweging een nieuw bestaan hebben verleend — een
nieuw bestaan dat — wat de toekomst ons verder nog mag voorbehouden aan neer- of opgang —
alleszins een belangrijke plaats
zal innemen in de toekomstige
geschiedschrijving van dit land,
een nieuw bestaan dat honderdduizenden mensen in hun gedachten- en gevoelsleven en in hun
aktievermogen beïnvloed en bezield heeft, een nieuwe Vlaamse
Beweging die haar merkteken geslagen heeft op de stoffelijke en
geestelijke, op de staatkundige
en sociaal-ekonomische levensvormen van ons volk. Zo dient
men het twintigjarig bestaan van
de Volksunie te beoordelen.

CVP KON OF WILDE NIET
Van augustus 1950 tot januari
1952 werd dit land bestuurd door
de homogene CVP-regering Pholien.
Ze werd in januari 1952 opgevolgd
door een eveneens homogene
CVP-regering Van Houtte die het
bewind tot april 1954 behield. In
dien de politieke strategie van de
Vlamingen in de unitaire CVP
toen juist geweest was, zou dit

14 SEPTEMBER 1974

de ideale opstelling van de politieke krachten in Vlaanderen hebben moeten zijn. Geen zogeheten
« Vlaams-nationale splintergroepen » hadden immers afbreuk gedaan aan de volstrekte meerderheid van de CVP. Nooit in de recente parlementaire geschiedenis
had één partij zoveel macht bezeten als de CVP.
De werkelijkheid was echter totaal in strijd met de voorstelling
van zaken zoals de toenmalige
CVP-leiders ze in Vlaanderen
trachtten ingang te doen vinden.
Er was van een Vlaamse autonome politiek geen sprake. Zelfs
voor de meest elementaire afweerrefleksen in bedreigde gebieden zoals het Brusselse en de
taalgrens bood de op die manier
gestruktureerde partijpolitiek in
Vlaanderen geen enkele noemenswaardige ruimte. Zelfs in de taalwetgeving kon geen, al was het
maar schamele hefboom gevonden worden voor de beveiliging
van ons volksbestaan. Laat staan
dat er gewerkt werd aan grondwettelijke
wijziging van deze
Staat — wijzigingen die dan toch
voor 1940 door een aantal gematigde katolieke Vlamingen waren
nagestreefd. Dit had o.m. aanleiding gegeven tot het beginselakkoord met het VNV, ondertekend
door katoHeke Vlaamse politici,
georganiseerd in de Katolieke
Vlaamse Volkspartij ( K W ) en
met name door de professoren
Verbist, Gaston Eyskens, Edgar
de Bruyne en P.W. Sogers. Namens het VNV ondertekenden
Romsée en Elias. In het door de
anti-nationalistische terreur getekende Vlaanderen van de eerste
vijftiger jaren leek deze vooroorlogse Vlaamse politieke krachtsontplooïng voor velen een verre,
voor goed verzwonden droom.
Het is de blijvende verdienste van
de Volksunie (en het blijft — terloops gezegd — de motivering
voor ons historisch en politiek
noodzakelijk zelfstandig partij-politiek verderbestaan) en de beste
legitimatie van de oprichting en
de ontwikkeling van de Volksunie als zelfstandige Vlaams-nationale partij dat er door haar een
einde is gekomen aan de na-oorlogse periode van Vlaamse politieke dood, een tijd zonder autonome Vlaams-politieke doelstellingen, een tijd zonder politieke
scheppingskracht en zonder politieke Vlaamse dadendrang. De
CVP heeft in die tijd ruimschoots
haar kans en de vereiste parlementaire macht gehad om te bewijzen dat ze in staat was aan
het Vlaamse volk de politieke en
maatschappelijke instellingen te
geven die voor zijn voortbestaan
en ontvoogding vereist waren. De
CVP heeft het niet gekund. Het is
de Volksunie geweest die, In dit
(wat Vlaamse politiek betreft)
verstarde land, de stilgevallen ra-,
deren opnieuw in beweging gebracht heeft — de oudsten onder
ons weten ten koste van wat allemaal !
Het lijkt nu in 1974 zo vanzelfsprekend, te praten over grondwetsherzieningen, regionalisering,
strukturele
erkenning van de
Vlaamse gemeenschap, regionale
opdeling van zekere grondwettelijke machten, federalisering, federalisme. Wie is heden ten dage
in Vlaanderen, in welke partij dan
ook, niet bereid om het federalisme althans in woorden een
min of meer werkelijke kans te
bieden ?

FEDERALE GEDACHTE
MAAKTE HAAR WEG
Wie echter, zoals de Volksuniemilitanten en politici, twintig of
tien, of vijf jaar geleden — deze
doelstellingen dierven proklameren als de inhoud en de doelstelling van de Vlaamse politiek in de
huidige omstandigheden — die
kreeg het hard te verduren. Ze
werden geminacht als utopisten,
als onverbeterlijke nostalgisten
naar onzalige tijden, als gevaarlijke dagdromers die alleen maar
hinderlijk konden zijn voor de
grote, wijze machtige leiders van
de traditionele in die tijd nog al-'
lemaal unitair Belgische partijen.
Het is vanzelfsprekend verheugend dat de federalistische gedachte sindsdien haar weg heeft
gemaakt, en voortaan haar plaats
inneemt in de Belgische politiek
— al moet de (onvervalste) verwezenlijking ervan nog door ons
bevochten worden. We moeten
het niet betreuren dat ons eigen
gedachtengoed zich onweerstaanbaar aan de politieke programma's van andere partijen heeft
opgedrongen, dat traditioneel unitair-Belgische partijen zich organisch gefederaliseerd hebben, en
dat in de jongste, zeer gebrekkige
en vaak bedrieglijke grondwetsherziening het unitaire België,
staatsrechtelijk dan toch, heeft
opgehouden te bestaan.
We nemen nota van die ontwikkeling, die zich maar heeft voorgedaan omdat in Vlaanderen een
revolutionaire politieke wil ze
heeft opgedrongen aan behoudsgezinden die jarenlang geweigerd
hadden er zich bij neer te leggen. Elektorale bekommernissen
hebben de unitaire partijleiders
uiteindelijk
gedwongen andere
wegen op te gaan. Ze spreken nu
ook de woorden van de nieuwe
tijd, maar ze hebben er de ziel
niet van. Dat is echter een ander
vraagstuk
dat ons
regelrecht
naar de politieke aktualiteit leidt,
voor en na Steenokkerzeel en
Lambermont.

BLOEITIJD VAN VLAAMS
EKONOMISCH DENKEN
Tijdens het 20-jarig bestaan van
de Volksunie heeft zich in Vlaanderen een grondige verschuiving
voltrokken in de maatschappelijke, de sociaal-ekonomische doelstellingen van de Vlaamse Beweging. De na-oorlogse tijd is de
bloeitijd geworden van het Vlaamse regionaal-ekonomische politieke denken en van de maatschappijkritiek.

In deze jaren is een der kernpunten van de Vlaams-nationale
politiek zich in toenemende mate
gaan verleggen naar een terrein
waar aan de ekonomische strukturen een eigen gemeenschappelijk en gewestelijke doelstelling
en vormen gegeven worden. Om
ons volk te ontvoogden in alle levensdomeinen moet het kunnen
deelnemen aan produktie en financieringsvormen die aangepast
zijn aan zijn eigen noden, tekorten en toekomstmogelijkheden.
Hierbij dient de politieke macht
zich in te schakelen, want eigendoms- en produktieverhoudingen
grijpen diep in in het algemeen
welzijn en in de lotsbestemming
van de naties. Met kultuurpolitiek
alleen wordt ons volk niet geheven uit zijn historisch verklaarbare zwakke positie. De Vlamingen moeten deelnemen aan het
ekonomisch leven derwijze dat ze
ook op dit gebied onttrokken worden aan volksvreemde overheersing en machtskoncentraties. Dat
is niet alleen een kwestie van
taaiverhoudingen in het bedrijfsleven — hoe belangrijk die ook
zijn. Dit volk moet zich een stoffelijk levenskader scheppen aangepast aan zijn eigen behoeften,
beschikkend over eigen middelen
en over eigen beslissings- en
planningsbevoegdheden. Om dit
te bereiken moet de V!aams-nationale politiek haar krachten o p ,
dit gebied koncentreren, niet als
op een marginaal en vergankelijk
modeverschijnsel, maar als inzet
van een algemene volkse politiek
voor de volgende decennia.

NIEUWE
VLAAMSE BEWEGING
In deze geest is in het niet poHtieke domein door
duizenden
Vlaamse bedrijfsleiders, ekonomisten en sociaal bewogen aktiegroepen in de voorbije 25 jaar
ontzettend hard en technisch wetenschappelijk
volwaardig
gewerkt.. De Vlaams Wetenschappelijke Ekonomische
Kongressen,
de werking van het Vlaams Ekonomisch
Verbond, de Ekonomische Raad voor Vlaanderen en
de provinciale gewestelijke Raden zijn in dat opzicht de karakteristieke uitingen van een grote
gemeenschappelijke energie, die
Vlaanderen van sfeer, en gedeeltelijk ook van aanschijn, heeft
veranderd en aangepast aan nieuwe tijden.
Zonder vrees voor tegenspraak
mag men zeggen dat de Volksunie aan dit streven een politieke

NIET WEG TE
DENKEN UIT
VLAANDERENS
GESCHIEDENIS ( 1 )
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uitdrukking gegeven heeft en nog
geeft. Op de wijze waarop een
oppositiepartij somtijds bij initiatieven van regeringsmeerderheden betrokken is, is het Vlaamsnationale denken en streven één
der drijvende krachten geweest
bij wat dan in de wetgevende
sektor aanleiding gegeven heeft
tot de wetten inzake de ekonomische regionale expansie. Gaston Eyskens gaf hieraan zijn
naam. Maar in deze kwarteeuw
moet dit werk gezien worden als
een uiting van gemeenschappelijke Vlaamse energie, waaraan de
Volksunie ten volle haar aandeel
heeft gehad, van in de jaren dat
ze, met leuzen inzake werk in
eigen streek, en haar alarmklok
legen de pendelarbeid, doelstellingen heeft gepopulariseerd tegen de essentie waarvan nog in
de late zestiger jaren de Société
Générale zich nadrukkelijk dierf
uitspreken. Ook dat is nu ondenkbaar geworden.
DOEL NOG NIET BEREIKT
Men zou er nog veel andere beschouwingen aan kunnen verbinden.
Twintig jaar is misschien geen
ruime tijdsperiode voor historici
en sociologen. Voor een partij,
en voor de mensen die haar
schragen, is twintig jaar zeer veel.
Het is de tijd van de opgang en
de rijpheid van een generatie.
We zullen hierover in de volgende
weken en maanden kritisch moeten nadenken want hoe groot de
suksessen van de Vlaams-nationale partij ook geweest zijn : het
eigenlijke doel — de zelfstandigheid, de politieke en maatschappelijke ontvoogding van ons
volk, uitgedrukt in eigen strukturele federalistische machtsuitoefening — dit grote streven is niet
voltooid. De toekomst van ons
volk is niet beveiligd in zijn eigen
geografische ruimte, binnen een
nog niet bestaande eigen deelstaat, waarvan de thans aan gang
zijnde
regionalistische
experimenten een vervalsing en een
aanfluiting zijn.
Achter al deze konkrete doelstellingen is in de Volksunie, nog een
kracht van een totaal andere aard
aan het werk geweest, namelijk
het onbaatzuchtige, taaie, spontane-streven naar nationaal zelfbehoud, het nooit gebluste geloof in de levenskracht van ons
volk, de nooit ontbrekende bereidheid van duizenden,
meestal
kleine, onbekende mensen, om
hun eigen persoonlijk belang te
vergeten en zich in dienst te stellen van de gemeenschap.
Het is in dit geval geen literaire
stijlfiguur te spreken over trouw
tot der dood. Het is in deze geest
dat ik wil besluiten met een hulde aan elke Vlaming, waar hij nu
ook moge staan, in onze partij,
aan elke man en vrouw wier hart
voor
Vlaanderen
ooit
sneller
heeft geklopt, die ooit in Vlaanderen hebben geloofd, er iets
voor gedaan en ervoor gewaagd
en er wellicht voor geleden hebben of ervoor ten onder zijn gegaan. Dank zij hen is in die twintig jaar, de Volksunie geen partij
geweest zoals een andere. Laten
we allen samen ervoor zorgen
dat ze ten bate van ons volk,
tuchtvol
en eendrachtig
haar
werking kan voortzetten.

door senator
Hektor de Bruyne
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ANTWERPEN
ANTWERPEN (Arr.)
HERMAN VAN DEN REECKHEfiOENKING
Deze jaarlijkse herdenking grijpt
plaats op zondag 29 september
te 11 u. rondom het graf van H.
Van den Reeck, op het erepark
van de stedelijke begraafplaats
« Schoonseihof » te Antwerpen
(einde 12 u.). Een herdenkingsmis
op zaterdag 28 september te 19 u.
in de St-Annakerk (Goedendagstr.]
te Borgerhout. Deelname aan de
bloemenhulde kan door storting
van 100 fr. gebeuren op pr 45.8243
van dhr J. Mannaerts te Borgerhout. Het arr. bestuur verwacht
de deelname met een vertegenwoordiging van alle afdelingen.
VtERING 20 JAAR VU
Alle afdelingen van arr. Antwerpen zetten hun beste beentje voor
,i.vm. hun deelname aan de feestviering in het Sportpaleis ('t Kuipke) te Gent op zondag 3 november te 14 u. 30. Tal van autocars
werden reeds besproken om de
Gent-reis te verzekeren. Alle afdelingsbesturen worden dringend
\*erzocht, arr. sekr. Wim Claessens
(Mortsel) in kennis te stellen van
het inschrijvingsadres, vertrekplaats en uur. hunner afdeling.
TOEGANGSKAARTEN
SPORTPALEIS GENT
Indien het nog niet gebeurde,
bestel onmiddellijk een welbepaald aantal « kenteken-inkomkaarten » (50 fr.) rechtstreeks aan
het algemeen VU-sekretariaat, Voldersstr. 71, 1000 Brussel, door gelijktijdige storting van het daarvoor (aantal x 50 fr.) verschuldigde bedrag op pr nr 000-0147697-63,
vzw Volksunie, Vohdersstr. 71 te
Brussel.
BETOGING VLAAMS BRABANT
De nationale « Vlaams-BrabantBetoging » te Halle op 24 november vereist de volste medewerking van alle bewuste Vlamingen.
Onze afdelingen zullen zich dan
ook inzetten om een talrijke aanwezigheid
te
bewerkstelligen.
Maak nog de nodige propaganda
in uw plaatselijke pers en omzendbrieven aan leden en simpatisanten.
VU-KONGRES
De afronding van ons Oostends
VU-kongres zal op 1 december
te Brussel, in de « Passage 44 »
gehouden worden. Elke afdeling
neemt dit purrt ter bespreking op
de e.k. agenda hunner bestuursvergadering, ten einde de nodige
regelingen te treffen voor hun afwezigheid aldaar.
NACHT VAN DE VRIENDSCHAP
Voor het « 2de Arr. VU-bal »
(Nacht van de Vriendschap) dat
op zaterdag 7 december de viering van 20 jaar VU arr. Antwerpen zal afsluiten, in zaal Alpheusdal te Berchem (aan BerchemSport), zijn de toegangskaarten
(70 fr.) te verkrijgen bij alle bestuursleden onzer afdelingen. Wij
nodigen iedereen hierop vriendelijk uit.
ANTWERPEN (Stad)
DIENSTBETOON
Elke maandag van 16 tot 19 u.
treft u op ons sekretariaat, Wetstr. 12 te Antwerpen, een volksvert. en een prov. raadslid aan,
die uw problemen graag willen
oplossen. Het dienstbetoon is er
voor iedereen en het is gratis !
KOO
Voor inwoners van Antwerpen
Stad, met problemen aangaande
de KOO van Antwerpen, kunnen
hiervoor één van onze KOO-raadsleden onder de arm pakken. Voor
afspraak tel De Boel 33.97.90 of
De Laet 38.66.92.
ONDERNEMINGEN
Leden die ergens zetelen in ondernemingsraden of komitees van
veiligheid en hygiëne, worden
vriendelijk verzocht ons dit mede
te delen. Sekr. W/etstr. 12, Antw.
HET KAN VERANDEREN
Ik smoor een sigaartje minder.
Ik ga nu op de voetbal staan en
nadien recht naar huis. Ik eet nu
al eens ne paardenbeafstuk meer
dan vroeger, 't Is lang geleden
dat we nog eens • Chinees » zijn
gaan eten. Drie keer heb ik nu al
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zelf mijn auto gerepareerd, één
keer heb ik het verknoeid. We gieten thuis de koude koffie niet
meer weg. Mijn vrouw draait de
chauffage lager. De platendraaier
hebben we verleden week verkocht. Tante Marie gaan we niet
meer ophalen met de auto, ze
komt nu geregeld met de bus. Onze helpster is een schat, zij zag
het aankomen en stelde zelf voor
van nog maar één keer per week
te komen... Tindemans jong, gij
zijt ne knappe. Gij had gelijk I
Het is allemaal anders geworden.
BUSSERS
We hebben binnenkort heel wat
buswerk van pamfletten, 't Is een
djob in zo'n grote stad. Kunt u
eens geen blokje mee bussen ?
Tel. sekr. 36.84.65.
KVO
't Is omdat het voor de Partij
is, want we zitten er anders heel
slecht voor. Maar op dinsdag 26
november willen we het meemaken die heerlijke Puccini-avond in
de KVO te Antwerpen. Kaarten op
het sekretariaat.
KLEIN BRABANT
Twee • bokes •> met kaas en
twee met zwarte saucies nemen
we mee op de wandeltocht op
zondag 20 oktober.
AARTSELAAR
VU-AVOND
Op vrijdag 27 september om 20
u. in de gemeentelijke feestzaal,
Guido Gezellestr. Op het oroaram.
ma t Jef Burm en de Elegasten.
Inkomkaart : 60 fr. Kaarten kunnen bekomen worden door storting op bankrek. 418-5006401-86
van de Volksunieafdeling Aartselaar of tel. bestellen op nr 031/
37.75.57.

BORSBEEK
DIENSTBETOON
Met al uw problemen, van welke aard ook (pensioenen, legerdienst, sociale zekerheid, enz.)
kunt u terecht elke 1ste en 3de
maandag van 18 u. 30 tot 19 u. 30
in café Riviera, J. Reusenslei,
Borsbeek Centrum. Staan ter uwer
beschikking : volksvert. R. Mattheyssens en KOO-voorz. Staf
Kiebooms. Eerstvolgende zitdag :
maandag 16 september.
KERNLEDENVERGADERING
Al onze leden en lezers die zich
op een of andere manier aktief
willen inzetten voor de Volksunie
(bussen, plakken, naar voor brengen en uitwerken van ideeën, enz)
worden vriendelijk
uitgenodigd
op de kernledenvergadering die
plaats heeft op donderdag 26 september te 20 u. in café Riviera.
VIERING 20 JAAR VOLKSUNIE
Op 3 november neemt ook Borsbeek deel aan de massaviering
in het Gentse Sportpaleis. Toegangskaarten aan 50 fr. per persoon kunnen van nu af bij de bestuursleden
bekomen
worden.
Voor de verplaatsing naar Gent :
inlichtingen bij alle bestuursleden.
EDEGEM

BORGERHOUT
LEDENVERGADERING
Het bestuur heeft gepland dat
om de twee maand een politieke
vergadering doorgaat, telkens de
eerste vrijdag van de maand te
20 u. 30 in de bovenzaal van de
Nieuwe Carnot. Zo vragen wij nu
reeds uw aandacht voor de ledenvergadering van 8 november
waarop sen. Jorissen zal komen
spreken. De andere maand gaat er
echter wel een aktiviteit door,
ook telkens de eerste vrijdagavond. Deze bijeenkomst is dan
meer als een ontspanningsavond
bedoeld. Zo vragen wij nu reeds
uw aandacht voor vrijdag 4 oktober voor de dia-avond verzorgd
door gemeenteraadslid Dirk Stappaerts.

OPNIEUW AAN DE SLAG
Neen, waarde lezer, Edegem is
niet ingeslapen. Ook tijdens de
vakantiemaanden is er belangrijk
werk gepresteerd. Misschien niet
helemaal zo spektakulair. Er zijn
plannen gesmeed en kontakten
gelegd om het Vlaams-nationale
bewegingsleven te Edegem vanaf
september opnieuw op gang te
brengen. Wij vermelden o.m. de
nieuwe start van de Kulturele
Kring, gestimuleerd door een kersvers bestuur dat reeds een uitgebreid en interessant winterprogramma heeft opgemaakt ; de
vernieuwing van het bestuur van
VOSKA die het voetbalseizoen
heeft ingezet met een daverende
overwinning ; de VNSE die na de
zeer druk bijgewoonde en fijne
Guldensporenherdenking niet bij
de pakken is blijven zitten en een
gevarieerd winterprogramma heeft
voorbereid ; de VU die de wijkwerking gereorganiseerd heeft,
de werking voor de eerstvolgende
maanden heeft uitgestippeld (volgende maal meer hierover) en een
aktie heeft gevoerd tot invoering
van koëdukatie in de gemeenteschool (met schitterend resultaat
trouwens).

GELUKWENSEN
Aan Erwin en Yolande Dirks
bij de geboorte van Erwin. In deze gelukwensen betrekken wij de
fiere grootouders, gemeenteraadslid en mevr. Frans Dirks.

AFDELINGSRAAD
Woensdag 18 september om 20
u. 30 eerste werkvergadering in
« Drie Eiken ». Alle kaderleden op
post !

HUWELIJK
Een stevige vaart wensen wij
de jonge paartjes Guido De Meyer en Linda Mintiens alsook Erik
Platteau en Viviane Hofkens. We
delen mee in de vreugde van de
ouders Frans De Meyer en de
grootouders Willem De Meyer en
ouders Platteau.
BESTUUR
Het afdelingsbestuur werd uitgebreid met de opname van mevr.
Raets als effektief bestuurslid en
de hh Herman Meulemans en Jaak
Firquet. Aan onze nieuwe bestuursleden een daverende inzet
en werkkracht.
TENTOONSTELLING
U hebt tot en met 16 september
de tijd een bezoekje te brengen
aan de tentoonstelling « Grootmeesters van de Grafiek » in de
gemeentelijke feestzaal, Turnhoutsebaan 92. ü kunt hier ongeveer
een 350-tal werken bewonderen
uit de privé-verzameling van onze
simpatisant en kunstverzamelaar
de h. Fr. Bauweraerts. Het dient
onderstreept dan onze schepen
Bert Verbeelen eens te meer de
motor en initiatiefnemer is van
een merkwaardig kultureel hoogtepunt. Proficiat, Bert !

HUWELIJK
Van harte proficiat aan Bruno
en Simonne De Boel ter gelegenheid van hun huwelijk.
HOBOKEN
DIENSTBETOON
In Vlaams-nationaal centrum,
Steynstr. 85 : alle woensdagen
van 18 tot 19 u. 30 door gemeenteraadslid Fonne Crick en alle donderdagen van 18 u. 30 tot 19 u. 30
door gemeenteraadslid Clem De
Ranter.
FEESTVIERING 20 JAAR VU
Zondag 3 november in Gents
Kuipke om 14 u. 30. De afdeling
legt een autobus in. Inschrijving
bij alle bestuursleden en In het
Vlaams-nationaal Centrum, Steynstr. 85.
HOMBEEK
UITNODIGING
De VU-afdeling Hombeek richt
haar 4de Uilenspiegelavond in,
vandaag 14 september. Naar goede traditie gaat deze Vlaamse
dansavond door in een fraai versierde feesttent. Het groot ensemble Stan Philips vult het podi-

SEPTEMBER
Volksvertegenwoordiger A. DE BEUL
ANTWERPEN : VU-sekretariaat, Stad-Antwerpen, Wetstr. 12, tel. 36.84.65.
Elke maandag van 16 tot 19 u.
KONTICH : « Alcazar », Mechelsestwg 22, tel. 57.13.52.
1ste en 3de donderdag van 19 tot 20 u.
BOOM : Onthaal-centrum « Nele », Antwerpsest. 378, tel, 88.05.03.
1ste en 3de donderdag van 20 tot 21 u.
Volksvertegenwoordiger R. MATTHEYSSENS
BORSBEEK : café « Riviera ». Jos Reusenslei 17.
1ste en 3de maandag van 18 u. 30 tot 19 u. 30.
BROECHEM : lok. « Frankenheem », Dorpsplein.
1ste en 3de maandag van 19 u. 30 tot 20 u. 30.
WESTMALLE : ten huize van dhr. Fr. Dams, Hallebaan 40, tel. 12.04.52.
Woensdag 11 september van 19 tot 20 u.
BRECHT : ten huize van dhr. Al. Van Hoof, Lessiusstr. 37, tel. 13.81.95.
Woensdag 11 september van 20 tot 21 u.
Volksvertegenwoordiger H. GOEMANS
BERCHEM : ten huize van dr. Goemans, Grote steenwg 86, tel. 39.02.30.
Elke maandag van 14 tot 16 u.
SCHOTEN : café « Tijl », Verbertstr.
1ste en 3de donderdag van 20 tot 21 u.
BRASSCHAAT : café « Vogelzang », Miksebaan.
1ste en 3de donderdag van 21 tot 22 u.
KAPELLEN : ten huize van dhr. M. Op de Beeck, Wllgenstr. 4, tel. :
64.55.93.
2e en 4de donderdag van 20 tot 21 u.
KALMTHOUT : ten huize van dhr Jef Bosmans, Korte Heuvelstr. 35, tel.
66.74.59.
2de en 4de donderdag van 21 tot 22 u.
(lees door biz 8)
Senator E. SOUWENS
NIJLEN : 3e zaterdag, 11 tot 12 u., lok. Ziekenfonds Tak Lier, Kerkplein.
LIER : elke zaterdag van 10 tot 12 u., Eeuwfeestl. 163, tel. 031/80.11.52.
Senator W. JORISSEN
De zitdagen te Vorselaar, Herentals, Nijlen en Berlaar worden verschoven van de 3e maandag naar woensdag 25 september.
25 SEPTEMBER :
VORSELAAR : Bierhuis, 18 tot 19 u.
HERENTALS : Zalm, Grote Markt, 19 tot 20 u.
NIJLEN : Tak Lier, Grote Markt, 20 tot 21 u.
BERLAAR : bij W. Luyten, Liersestwg 140, 21 tot 22 u.
Senator H. DE BRUYNE
WIJNEGEM : « Vleminckhof », Marktplein 8 (tel. 53.89.26).
1ste en 3de maandag van 19 tot 20 u.
BURCHT : ten huize van dhr. Edw. Lemmens, K. Albertstr. 62, tel. :
52.77.45.

SEPTEMBER
14-15. Merksem : VU-Vrouwen, telkens om 15 u., Vlaamse
kermis in Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298.
15. Booischot : Voetrally. Vertrek tussen 13 en 14 u. 30 in de
Kluizenaarshoeve.
15. Hoboken : Werftocht (Naohtegalenhof). Verzamelen 10 u.
VI. Nat. Centrum, Steynstr. 85.
21. Niel : Vujo-fietsenrally « Rupelstreek » (nadere gegevens
zie berichtgeving Niel).
21. Ekeren : Fietsenrally. Vertrek tussen 13 en 14'u.
21. Sint-Job-in-'t-Goor : Reis naar Rudesheim.
26. Borsbeek : Kernvergadering te 20 u., café Riviera.
27. Aartselaar :Kleinkunst-avond met Jef Burm en de Elegasten. Gemeentelijke Feestzaal (G. Gezellestr.}, te 20 u. Toegangskaarten : 60 fr. (tel. 87.75.57).
28. Bevel : Bal - Viering 100ste lid. Parochiezaal, Dorp, om 20u.
28. Kapellen : Herfstbal in zaal Concordia, om 21 u.
29. Niel : «Rupel- en Schelderally » (nadere gegevens zie
berichtgeving Niel).
14. 0-L-Vr-Waver : VU-Breugeliaanse avond in de ParoOhiezaal.
14. Hombeek : VU-dansfeest.
20. Mechelen : Arr. raad.
28. Duffel : « Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen '76 ».
Kursus Dosfelinstituut.
28. Vorst-Kempen : Afdelingsbal in het klubhuis van F.C.
Standaard Vorst.
OKTOBER
4. Borgerhout : Dia-avond in zaal Nieuwe Carnot.
13. Antwerpen Groots feestmaal « 20 jaar VU », Beursgebouw.
19. Niel : VU-dansfeest.
26. Wommelgem : VU-afdelingsbal. Parochiezaal St-Jozef.
4. Nijlen : VU-teerfeest.
5. Blaasveid : WB-bal, afd. Willöbroek-Tisselt, Blaasveld.
5. Duffel : « Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen '76 ».
Kursus Dosfelinstituut.
5. Herenthout : 6e VU-dansfeest.
12. Berlaar : VU-dansfeest.
18. Mechelen : Arr. raad.
19. Lier : VU-dansfeest.
26. Mechelen : VU-dansfeest in het kader van de arr. « 20
jaar Volksunie »-viering.

um voor dans- en muziekminnenden. Wij zorgen voor de rest :
rijkelijk bier voor de dorstigen
(een bodega voor de stille genieters), een barbecue voor de hongerigen en een reuze-tombola
voor de gelukvogels. Wij nodigen
u en uw vrienden uit dit feest
met ons te komen meevieren.
Wij garanderen u een echt gezellige avorhdl Eerste dans om 21 u.
KAPELLEN-HOEVENEN
VIERING 20 JAAR VU
'Iedereen kan mee naar Gent (3

november). Gelieve het strookje
van de stencil terug te sturen
naar het sekretariaat : mevr. Cornelis-De Muer, Berkenlaan 14,
Hoevenen.
LIER
DIENSTBETOON
Gemeenteraadslid R. Bouwens,
Lisperstr. 93. Tel. 80.21.55.
Gemeenteraadslid A. Peeters,
Mechelsestr. 63. Tel. 80.39.29.
Gemeenteraadslid F. Boogaerts,
Lisperstr. 39. Tel. 80.41.25.
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ITEGEM
PRIJSWINNAARS
Volgende
nummers
wonnen
prijs bij de grote steunkaartenaktle. Prijzen afhalen : lok. Mimosa,
Bevelsestwg 72, Itegem.
6938 - 5852 - 2398 - 2387 . 2028
2388 - 7720 - 7512 - 4662 - 2389
6212 - 3500 - 2528 - 2446 - 4884
6188 - 4529 - 2494 - 2302 - 5009
2491 - 5360 - 7118 - 7764 - 2495
2071 - 3498 - 4091 - 7385 - 4287
2196 -6069 - 5212 - 5703 . 2646
3068 - 2567 - 3196 - 5443 - 5136
3458 - 4235 - 5341 - 4804 - 2269
4942 - 2191 - 4001 - 2007 - 2571
6749 - 7814 - 2319 - 4939 - 2091
7712 - 7733 - 6812 - 7214 - 2382
5319 - 5948 . 5353 - 5613 . 2786
5471 - 6083 - 6601 - 2380 - 3138
4525 - 6744 - 2655 - 2683 - 5712
2094 - 6117 - 2796 - 7697 - 5396
5251 - 5338 - 2096 - 3688 - 2077
2128 - 7739 - 5329 - 3186 - 4185
3898 - 6806 - 7674 - 3307 - 4375
6104 - 2100 - 7063 - 4807 - 6163
5115 - 5787 - 5305 - 6677 - 2097
5026 - 4104 - 2625 - 6668 - 7605
6340 - 2979 - 2401 - 6375 - 6858
4550 - 4485.
MORTSEL
VUJO
Op donderdag 19 september
verzamelen de VUJO-kernledenMortsel te 20 u. in café Breydel
(bovenzaaltje),
Antwerpsstwg
(aan IJzerenbrug). Ook andere
Volksunie-jongeren zijn van harte
welkom.
VIERING 20 JAAR VU
Inschrijvingen en inlichtingen bij
Em. Croes, Steenakker 90, tel.
49.12.20.
MERKSEM
20 JAAR VU-IVIERKSEM
Het besluit van onze Merksemse 20-jarig bestaansviering met
de Grote Merksem Kermis is een
groots sukses geworden. Merksem heeft staan kijken en moeten
vaststellen dat de Volksunie nog
steeds groeiende is. Wij danken
allen voor hun simpatie en medewerking, eerstens de Groene Kapel, al onze leden die opkwamen,
de vrienden uit het omliggende,
al onze vooraanstaanden, om niemand te kort te doen, geen namen : wij willen maar een naam
noemen, onze vriend Wim Claessens, die man die bergen werk
verzet, en voor ons allen een
toonbeeld is. Wim Claessens in u
danken wij al de werkers !

Er werd geklonken en gedronken, na twintig jaar werken mag
dat wel, de kameraadschap en
vriendschap werd opnieuw aaneengesmeed met bier en wijn,
voor een keer, en 't was kermis,
mocht dat wel zijn I
Een diep gevoel van pijn ging
door ons, want wij misten op die
mooie dag een grote vriend van
ons allen hier te Merksem, jarenlang trouw, bezoeker van al wat
de Volksunie Merksem organiseerde, de goede dokter Ballet.
De nagedachtenis van deze nobele goede Vlaming zal ons nog lang
bijblijven.
4de GROTE VLAAMSE KERMIS
Oe Vrouw van Vandaag, is de
naam van de vereniging voor
Vlaams-nationale vrouwen die in
Tijl gevestigd is. Door deze werkzame afdeling wordt vandaag 14
en morgen 15 september een grote Vlaamse kermis ingericht in de
zaal van het Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298, telkens vanaf 15 u.
Nu is het ons aller plicht eerstens
zelf een bezoek te brengen bij
onze Vlaamse vrouwen, en te
trachten zoveel mogelijk van onze
vrienden en verwanten mee naar
den Tijl te krijgen. Er zal volop
gelegenheid zijn tot een paar uurtjes leuke ontspanning, en bij een
goede pint of een lekkere koffie
zal er gelegenheid zijn om de
bakkunst van de inrichtende dames te proeven. Wij nodigen u
allen vriendelijk uit.
NIEL-SCHELLE
DIENSTBETOON
Frans De Meulemeester en Guido
Michiels staan graag te beschikking Ook bij Luc Deheusch, Aug
Vermeylenstr. 5, ben je altijd
welkom (alle dagen). Op het sekretariaat op vrijdagavond van 20
u. af.
NIJLEN
DIENSTBETOON
1ste zaterdag : schepen Kegelaers van 10 tot 11 u.
2de zaterdag : burgemeester
Van Dessel van 10 tot 11 u.
3de zaterdag : raadslid Caethoven van 10 tot 11 u.
4de zaterdag : Herman Cools
van 10 tot 11 u. en mevr. Walraeven (KOO) van 11 tot 12 u.
5de zaterdag : Van Tendeloo
van 10 tot 11 u. en de andere Nijlense mandatarissen van 11 tot 12
u.

MECHELEN
STELLINGNAME VAN VU-AFDELING MECHELEN
Zoals drie jaar geleden voor de Kultuurraad, stellen het bestuur van de
Volksunie-afdeling IWechelen en de Volksunie-gemeenteraadsfraktie de
kandidatuur van de stad Mechelen, als vestigingsplaats voor de Vlaamse
Gewestraad.
In de evoluerende staatsstruktuur waarbij terecht door alle partijen
de decentralisatie wordt nagestreefd moet de opstapeling van machten en diensten in de hoofdstad Brussel vermeden worden.
Mechelen, als oude politieke hoofdstad der Nederlanden, biedt een
historische achtergrond en een kulturele traditie.
Mechelen, geografisch centraal gelegen in het Vlaamse land, kan de
vereiste infrastruktuur voor de huisvesting van de Gewestraad, en de
aanverwante diensten ter beschikking stellen.
De Volksunie-afdeling Mechelen zal bovenstaande stellingname op arrondissementeel en nationaal vlak, binnen de partij verdedigen. Zij
nodigt alle Mechelse politici uit een gelijkaardige aktie in hun partij
te voeren. Hierbij herinneren wij aan de formele beloftes, terzake afgelegd, amper drie jaar geleden.

SINT-JOB-IN- TGOOR
20 JAAR VOLKSUNIE
Op 3 november vertrekt er een
busje naar het Gents « Kuipke ».
Inschrijven bij E. PierIe, Campinaweg 4 (tel. 63.14.94). Vertrek
te 13 u. aan het Kruispunt.
REIS NAAR RUDESHEIM
Op 21 en 22 september naar de
Rijn. Prijs : 1.050 fr. per persoon.
Inschrijving bij E. PierIe vóór 18
augustus. Nadere inlichtingen tel.
63.14.94.
WILRIJK
NIEUWS IN EEN NOTEDOP
De W K (Vlaamse Vrouwenklub) is op 4 september opnieuw
bijeengeweest.
Meer
hierover
volgende week.
Ingevolge de Kulturele Veertiendaagse hebben wij onze wafelenbak uitgesteld tot 11 oktober.
Dat zal dan meteen iedereen die
niet kan deelnemen aan het jubileumbanket in de Beurs de kans
geven om toch het 20-jarig bestaan mee te vieren.
De familieuitstap in september
vervalt (het wordt met al die vieringen wat al te druk) ; wel zal
de Nationale Betoging VlaamsBrabant van 24 november uitgebreid worden met een herfstwandeling door het Pajottenland.
Kaarten voor de 2de Nacht der
Vriendschap, op zaterdag 7 december in Alpheusdal te Berchem
zijn te verkrijgen bij Juul Cautreels (thans volledig hersteld !),
Vredelaan 65, tel. 27.03.18.
WIJNEGEM
20 JAAR VU
Men kan reeds zijn naam opgeven
bij de bestuursleden of telefonisch bij A. De Clean, Zandstr.
39 (tel. 53.92.66, na 18 u.). Wijnegem moet die dag te Gent talrijk
vertegenwoordigd zijn.
WOMMELGEM
VAKANTIE
Die is nu wel definitief voorbij, de bestuursvergadering van
maandag 16 september wordt de
start van een programma dat loopt
van nu tot nieuwjaar. Wat er al
gepland en uitgevoerd dient te
worden is heel wat, en zal uiteraard van ons kader heel wat werk
en tijd vragen, maar daarvoor
worden wij dan weer dik betaald!
DANSAVOND
Op zaterdag 26 oktober in de
parochiezaal St-Jozef, Dahliastr.
te Kandonk (Wommelgem) met
DJ Röb Dewit. Inkomkaarten aan
de prijs van 30 fr. en rechtgevend
op gratis tombola, verkrijgbaar
bij al onze bestuurs- en kaderleden.
20 JAAR VOLKSUNIE
Met de autobus naar Gent op
3 november voor 130 fr., alles,
ook inkomkenteken, inbegrepen.
Wij reizen samen met de afdelingen Broechem, Emblem, Ranst
en Wommelgem. Vlug aanlopen
ter Welkomstr. 116 of tel. 53.86.68.
ZES OKTOBER
Inhuldiging van borstbeeld C.
Verschaeve te Alveringem. Bij
voldoende belangstelling wordt
door afdeling Broechem een autobus ingelegd. Wij mogen mee.
Kontakt met Staf Van Looveren,
Welkomstr. 116, tel. 53.86.68.

DKnscBccoon
Volksvertegenwoordiger L. SELS
NIJLEN : 4de zaterdag, 9 tot 10 u., lok. Ziekenfonds Tak Lier, Kerkplein.
Volksvertegenwoordiger J. SOMERS
NIJLEN : 1ste en 2de zaterdag, 11 tot 12 u., lok. Ziekenfonds Tak Lier,
Kerkplein.
Dinsdag 17 september van 20 tot 21 u.

NIEL-SCHELLE
RUPEL- EN SCHELDERALLY
Op zondag 29 september richt VU-afdeling Niel een autozoektocht in. Om iedereen gelijke kansen te geven voorzien we
twee reeksen : A. Rally volgens formule C voor ervaren rallyrijders over een afstand van 45 km. ; B. Toeristische autozoektocht, speciaal voor onze niet geroutineerde VU-leden.
Ook niet-leden zonder rallyroutine zijn natuurlijk welkom. Afstand 72 km.
Voor A en B, vrij vertrek tussen 12 en 13 u. in de Rupelstraat,
aan café « Overdekte Wip », waar die dag het rallysekretariaat gevestigd is. We beschikken over een welgevulde prijzentafel.
Deelnemingsprijs : 225 fr. Wie inschrijft, door storting op rek.
000-0543526-35 van Jos De Graef, Karl Marxstr. 9, 2640 Niel,
vóór 23 september, geniet een vermindering van 25 fr.
VUJO-FIETSENRALLY
Op zaterdag 21 september kunnen alle jongeren en zich jongvoelenden deelnemen aan een sportieve verkenningstocht in
de Rupelstreek. Vertrek tussen 13 en 14 u. aan het VU-sekretariaat, Antwerpsestr. 186, Niel. Prachtige prijzen I Niet-leden
betalen 30 fr. Vujo-leden 25 fr. 's Avonds prijsuitreiking met
« Stuif-ln ».

GEMEENTE MOL
WIJZIGEND BERICHT
Een betrekking van POLITIEASSISTENTE in vast dienstverband is te begeven bij het gemeentelijk politiekorps, onder
de volgende voorwaarden :
1. Leeftijd : minstens 21 jaar en hoogstens 30 jaar oud zijn
op 1 juli 1974 (verhoogd met 5 jaar voor de prioriteiten).
2. Lichamelijk geschikt zijn. Gestalte : minstens 1,62 m.
3. In het bezit zijn van het diploma van maatschappelijke assistente of van gegradueerde maatschappelijke verpleegster.
Inlichtingen te bekomen op het gemeentesekretariaat, afdeling Administratie.
De aanvragen vergezeld van de vereiste stukken, dienen per
aangetekend schrijven gericht aan het kollege van burgemeester en schepenen, uiterlijk op 30 september 1974.

r VLAAMS NATIONALE
LANDDAG-22 SEPT. 10 U.
R O M A , T u r n h o u t s e Baan 2 8 6
—
Borgerhout
Georganizeerd door WERE Dl, m opdracht van de VlaamsNationale Raad.
Sprekers :
H. Wagemans, Francis van den Eynde, Freddy Segers, Pater
Dr. M. Brauns en Karel Dillen.
Omlijsting door JEF BURM, Stonne Wauters, Jagerskapel, enz.
Informatie : Jordaenskaai 3, Antwerpen - Tel (031)32.21.53
Steunbijdragen : p.r. 166.488 (Were Di).

EEN RADIKAAL VLAAMS NAT. FRONT!

Gemeentebestuur
van MERKSEM

BRABANT
BRUSSEL
ARR. RAAD
Op vrijdag 20 september om 20
u in de zaal Waltra, Arduinkaai
2-4, 1000 Brussel.
EPPEGEM
JUBILEUMBAL
Wij nodigen alle leden en simpatisanten uit op ons jubileumbal
op 28 september (10de uitgave)
dat opgeluisterd wordt door Jacques Raymond en zijn septet. Toegangskaarten in voorverkoop 50
fr., aan de ingang 60 fr. Knaltombola op de toegangskaarten. Het
dansfeest heeft plaats in zaal
Rubenshof, Dorpstr. en start om
21 u. Iedereen van harte welkom.
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ERPS-KWERPS
PROTESTVERGADERING VOOR
LAND- EN TUINBOUWERS
Op vrijdag 27 september om 20
u. richt x)nze afdeling een voorlichtingsavond in om de noodtoestand van onze landbouwers aan
te klagen. Amper 4 % van de bevolking zijn landbouwers, hun bestaan wordt totaal genegeerd
door onze regeerders. Uwe aanwezigheid zal voor deze mensen
een morele steun zijn.
Sprekers : volksvert. Ludo Sels,
landbouwdeskundige en eveneens
tuinbouwer ; volksvert. Willy Kuijpers ; tenslotte een landbouwer
uit de streek.
Plaats : Kultuurzolder, gemeenteschool, Dorpsstr., Kwerps.

Een w e r f r e s e r v e w o r d t a a n g e l e g d voor de
hiernavernoemde betrekkingen :

GOUDEN BRUILOFT
Pol en Rosalie De Kerf-Blockmans vierden alhier op 7 september hun 50 jaar huwelijksleven. 50
jaar in dienst van hun familie, van
hun volk, voor hun Vlaanderen.
Oe familie De Kerf, de alomgekende blokmakers uit Steenokkerzeel, verdienen onze welgemeende dank en wensen.
GROOT-BIJGAARDEN
3e HERFSTBAL
Onder het motto « 20 jaar VU »
gaat op zaterdag 28 september
om 20 u. 30 in de zaal Collegium,
Brusselstr. 257, ons jaarlijks dans.
feest door. Orkest : The Dixie
Dicks. Hoofdprijs tombola : vliegtuigreis naar Tunesië.

- REDDER - BADMEESTER
Aanvangsbezoldiging per maand

: 20.431 F

- OPSTELLER
(GESCHOOLD)
Aanvangsbezoldiging per maand

: 18.613 F

- ONGESCHOOLD
ARBEIDER
Aanvangsbezoldiging per m a a n d : 1 7 . 2 8 5 F
De k a n d i d a t u r e n m o e t e n u i t e r l i j k op 2 0 s e p t e m b e r
1 9 7 4 aan h e t g e m e e n t e b e s t u u r g e r i c h t w o r d e n .
(Inlichtingen tel. 45.24.90, binnenpost 266) .
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Het arrondissement Aalst ligt op de kaart van Vlaanderen gespijkerd
tussen de steden Aalst, Nlnove, Geraardsbergen en Zottegem. Naar
oppervlakte staat het arrondissement slechts op de dertigste plaats
van de nationale ranglijst, naar bevolking evenwel op de twaalfde
plaats. Een kwart miljoen inwoners wonen er verdeeld over een zestigtal gemeenten. Elke kiesstrijd dienen iets meer dan 90.000 bussen
van propaganda-materiaal voorzien te worden. Voor de senaat wordt
het arrondissement Aalst samengevoegd met het kleinere arrondissement Oudenaarde.
Van de 15e tot 17e eeuw heerste er een betrekkelijke welvaart in de
streek. Nadien ging het stilaan bergaf. Het Engels en het Frans protektionisme veroorzaakten grote moeilijkheden in de wol- en in de vlasnijverheid. De uitbreiding van de hop-aanplantingen in Duitsland brachten de plaatselijke teelten zware klappen toe. In de 19e eeuw werd de
sociaal-ekonomische ondergang van de streek voltrokken. Rond 1850
beleefde de bevolking hier donkere jaren. Grote overschotten aan
lokale arbeidskrachten oefenden nadien zekere aantrekkingskracht uit
op de industriëlen, die hier lage lonen konden uitbetalen aan vrouwelijke werknemers.
De goedkope spoorabonnementen en goed uitgebouwde verbindingen
met het Brusselse deden rond de eeuwwisseling en nadien een steeds
groeiende stroom pendelaars ontstaan naar het Brusselse en naar het
Waals steenkolenbekken. Een ontelbaar aantal « Franschmans » trok
naar het zwaar labeur van de Franse seizoen-kampagnes. De industrie
had — en heeft nog steeds — een hoofdzakelijk komplementair karakter. De landbouwbedrijvigheid steunde er op een groot aantal kleine
bedrijven. Dat alles had voor gevolg dat het arrondissement Aalst
lange jaren een streek bleef met lage lonen en daaruit voortvloeiende
welvaartsachterstand.
De jongste jaren is in al deze sektoren een merkelijke verbetering
vast te stellen, maar het spreekt vanzelf dat het verleden nog steeds
doorweegt op het heden. Aalst is een pendel-arrondissement gebleven.

VOOR EN NA DE
EERSTE WERELDOORLOG
Op de politieke kaart van België
is het arrondissement Aalst vooral bekend omwille van het Daensisme dat in 1894 priester Adolf
Daens als zijn eerste volksvertegenwoordiger naar de Kamer
stuurde. De heroïsche strijd van
de Christene Volkspartij tegen de
katolleke partij van Woeste verdient deze bekendheid ten volle.
Tussen de twee wereldoorlogen
ging het Daensisme langzaam op
in wat later het VNV zou worden.
Dat ligt volkomen in de lijn der
dingen. De Daensisten waren flaminganten van bij de aanvang en
het is derhalve volkomen normaal
dat de meerderheid ervan uiteindelijk in het politiek Vlaams-nationalisme belandde.
Parlementaire namen uit die tussen-oorlogse tijd : Van Opdenbosch, Borgignon, Gravez, De
Beuckelaer, Van den
Berghe,
D'Haese en De Neve. Belangrijkste kenmerk van het Aalsters
Vlaams-nationalisme uit die tijd :
de sterk uitgebouwde sociale organisaties.

REPRESSIE EN EERSTE
HERBEGINNEN
De tweede wereldoorlog en de
kollaboratie lieten ook in het arrondissement Aalst hun diepe
sporen na via een niets ontziende
repressie.
De nationalistische hardnekkigheid kwam echter ook deze donkere jaren te boven en in 1949
werden hier de lijsten van de
Vlaamse
Koncentratie
neergelegd. Op de senaatslijst : Oscar
De Jonge en Perdaens. Op de
kamerlijst : Dr Daniel Merlevede
en Renaat Diependaele.
De kamerlijst haalde 5,4 % van
de stemmen. In vergelijking met
de vooroorlogse uitslagen was
het vanzelfsprekend een ontgoocheling. Alle omstandigheden in
acht genomen was het toch §en
opmerkelijk resultaat.
In 1954 werd het dus ook in het
arrondissement Aalst een nieuwe
start met de lijsten van de Kristelijke Vlaamse Volksunie. Of)nieuw werd het — vanuit het
• hoofdkwartier » in « De IJzer »
bij Ghislain D'Herde — een verbeten, maar ongelijke strijd tegen oppermachtige tegenstrevers.
Het doorzettingsvermogen van de
Aalsterse nationalisten werd beloond met een lichte vooruitgang
m vergelijking met 1949. De kamerlijst, aangevoerd door dr. Van
Leemputten, haalde 6,3 % van de
stemmen. De senaatslijst, aangevoerd door baron de Bethune,
haalde 5,6 %.
Dat gaf weliswaar nog geen enkele verkozene, ook niet voor de
provincieraad, maar deze uitslag
bewees in elk geval dat ook hier
een kern van overtuigde nationalistische kiezers aanwezig gebleven was en dat deze kern opnieuw aangroeide. Het was uit
deze kern overtuigden dat nadien,
eenmaal de Volksunie gesticht,
de kaders van de nieuwe Vlaamsnationale partij naar voor zouden
treden.

WIJ I t

In de rand mag hier vermeld worden dat een van de stichters van
de Volksunie dr. Richard Van
Leemputten was, een tijd lang
provinciaal voorzitter voor OostVlaanderen en later volksvertegenwoordiger in het arrondissement Aalst.

DEFINITIEVE START
De verkiezingen van 1954 hadden
de nationalisten in het Aalsterse
weliswaar een hart onder de riem
gestoken, maar desondanks kwam
het toch niet onmiddellijk tot een
daadwerkelijke uitbouw. Dat zou
pas gebeuren na het eerste VUKongres in 1955 te Gent. Door
Wim Jorissen werd toen een beroep gedaan op Miei Steenhaut
om de Volksunie in het arrondissement Aalst op dreef te brengen en de partij stelselmatig uit
te bouwen. Miei was een der
eerste VU-leden en werd onmiddellijk bereid gevonden zich ten
volle voor de zaak in te zetten.
Door dr Van Leemputten werd
hem hiervoor volle medewerking
beloofd.
Alhoewel het in het kader van
dit overzicht een delikate zaak is
namen te noemen — men noemt
er altijd te weinig — kunnen we
volgende trouwe
medewerkers
van het eerste uur toch niet onvermeld laten : Jan Thijbaert, Robert Van Holsbeek, Arthur Perdaens, Mon Cooman. Daarbij kwamen dan : Jan Van den Berghe,
Omer De Rauw, Hugo De Beul,
Fons
Bomon, Marcel
Ravijts,
Ghislain D'Herde en Luk Rombaut.
In Kerksken werd kontakt opgenomen met Edward De Kegel.
Daar werd trouwens de eerste
VU-afdeling van het arrondissement opgericht, iets waar die van
Kerksken nog steeds fier op gaan.
Te Lede werd Jef Cool bereid ge-

Miei Steenhout :
de eerste sekretaris

vonden de strijd opnieuw aan te
pakken. Samen met o.m. Oscar
De Jonge, August Leys, Achiel
Van Biezen, Alfons Oost^rlinck,
Jan Galle. Ook ondergetekende
bracht in die jaren zijn eerste
steentjes bij.
In gans het arrondissement werd
echt pionierswerk verricht. Te
Ninove zegde Frans De Kegel alle medewerking toe. Te Denderleeuw waren het mensen als de
gewezen gemeentesekretaris De
Luyck, Marcel Blomme, Hektor
Beeckman, Robert Van der Weeën
en oud-provincieraadslid Lode De
Bruyn. Te Dendermonde waren het
Bert De Cremer en de familie
Sonck. « De Soncken » werkten
trouwens niet alleen lokaal. Ze
bewerkten — en bewerken nog
— de hele streek.
In het Zottegemse trof men, naast
dr Van Leemputten en Renaat
Diependaele, mensen aan als mr.
De Boe, Lode Bruneel, Paul Van
Cauwenbergh, Julien Uytterhaeghen en Marcel Ameel.
In Terjoden (Erembodegem) en in
de randgemeenten ervan werkten
mensen als de gebroeders Bertrand en Hektor Coppens. Bertrand en « Torke » worden altijd
in één adem genoemd met de afdeling Terjoden. En alhoewel Terjoden in feite slechts een gehucht
van de gemeente Erembodegem
is, was Terjoden steeds een volwaardige afdeling. Meer nog :
geen enkele afdeling heeft ooit
zoveel centen aan de arrondissementele penningmeester afgedragen als Terjoden. Hiervoor, en
voor al het andere, dienen de gebroeders Coppens en hun vrienden hier speciaal in de bloemetjes gezet.
Keren we nu terug naar de periode '54-'58. Op korte tijd kon
men bogen op meer dan honderd
leden en abonnementen. Door het
aanhoudend werk en de niet aflatende inzet van Miei Steenhout
werd de Volksunie in het arrondissement Aalst stilaan een georganiseerde partij. Hij werd trouwens de eerste arrondissementele sekretaris, terwijl dr Van
Leemputten als eerste voorzitter
op het lijstje staat. In dezelfde
periode werd Miei Steenhout ook
gekoöpteerd als lid van het
Hoofdbestuur.
Dat de uitbouw van de Volksunie
hier stilaan betekenis kreeg, werd
bv. bewezen door de meeting van
4 augustus 1957 waarvoor de zaal
van de « Madeion » netjes volgelopen was. Dr Van Leemputten,
Karel Dillen en Herman Wagemans voerden er het woord. De
meeting werd, traditioneel, besloten met het « Wilhelmus » en
« De Vlaamse Leeuw ». Een tweede meeting op 4 februari 1958,
met dr Van Leemputten, Wim Jorissen en mr Van der Eist, kende
hetzelfde sukses.
Voor de verkiezingen van 1958
werd de kamerlijst aangevoerd
door dr Van Leemputten en de
senaatslijst door Renaat Diependaele. De provincie-lijsten hadden resp. Jan Caudron sr. (Aalst),
adv. Marcel De Boe (ZottegemHerzele) en Lode De Bruyn (Geraardsbergen-Ninove)
als
kopmannen. De kamerlijst haalde
5,4 % en de senaatslijst haalde
4,9 %. Niemand werd verkozen.
Zoals overal In Vlaanderen, was
ook te Aalst de verbittering groot
over de niet te rechtvaardigen
bisschoppelijke tussenkomst ten
bate van de CVP. Maar stilaan
zette deze verbittering zich om in
een verbeten wil om, door ge-
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staag en hard werken, de volgende maal de doorbraak te forceren.
Instinktmatig werd
aangevoeld
dat de CVP voor de laatste maal
van de preekstoel misbruik had
gemaakt en dat het de volgende
keer een louter politieke kiezing
zou zijn.
Er is hard gewerkt in het arrondissement Aalst tussen de jaren
1958 en 1961. Er werd geplakt,
gekalkt, vergaderd, gekolporteerd.
De
gemeenteraadsverkiezingen
van oktober 1958 hadden de eerste verkozenen opgeleverd, o.a.
te Lede, waar Jef Cool bijna
20 % van alle uitgebrachte stemmen achter zijn naam kreeg.
Dr Van Lemputten werd in die
periode
als
arrondissementeel
voorzitter vervangen door ir. Jan
Van den Berghe. Miei Steenhout
werd opgevolgd door Luk Rombaut, die, op zijn beurt, opgevolgd werd door Bert De Cremer.

DE EERSTE SUKSESSEN
De verkiezingen van 1961 brachten ons een eerste doorbraak en
meteen loon voor ons hard werk.
Dr Van Leemputten voerde de
kamerlijst aan en de senaatslijst
had Renaat Diependaele als lijsttrekker. De provincieraadslijsten
werden aangevoerd door Jan Caudron (Aalst), Renaat Diependaele
(Zottegem-Herzele) en Lode De

dit ononderbroken Vlaams-nationaal propaganda-werk kregen we
bij de gemeenteraadsverkiezingen
van 1964 : 18 gemeenteraadsleden vertegenwoordigden ons in
10 gemeenteraden. Deze verkiezingen brachten ons meteen onze
eerste na-oorlogse Vlaams-natlonale burgemeester : Frans De
Man te Denderhoutem.
Een tweede positief resultaat kregen we met de parlementsverkiezingen van 1965. Onze kamerlijst,
aangevoerd door volksvertegenwoordiger dr Van Leemputten,
haalde 21.231 stemmen (13,8 % ) .
De senaatslijst, met als kopman
senator Diependaele, haalde in
het arrondissement 22.846 stemmen (15,7 % ) . Een even groot
sukses mochten we boeken met
onze provincieraadslijsten, waarvan alle kopmannen verkozen
werden : Jan Caudron jr. voor
Aalst, Roland Eeckhout voor Geraardsbergen-Ninove en Urbain De
Grave
voor
Zottêgem-Herzele.
Dank zij de kandidatuur van dr
Van Nieuwenhove werd tijdens
deze verkiezingen een begin gemaakt met de doorbraak naar het
overwegend rode Geraardsbergen.
Hoe schoon deze uitslag ook was,
een onverdeelde overwinning was
het toch niet. Ondanks zijn persoonlijk sukses — 7.737 voorkeurstemmen — ontnam het grillig spel van de apparentering senator Diependaele zijn zetel ten
voordele van dr De Paep (St-Niklaas-Dendermonde).
Door
de
provincieraad op 8 juni 1965 als
provinciaal
senator
verkozen,
werd deze verkiezing evenwel
door de senaat ^ ongeldig verklaard op grond van een naamloze klacht en de nooit bewezen
socialistische beschuldiging van
omkoperij. De VU-kandidaat haal-

LEDENBLAD

« Raakpunt » verscheen voor de eerste maal einde 1963 als
tweemaandelijks blad voor de arrondissementele bestuursleden. Verantwoordelijk voor de uitgave was Adriaan Van Driessche. Vanaf juli 1968 werd het vervangen door « De Volksunie
in het arrondissement Aalst », waarvan in Juni jl. nummer 43
van de pers kwam.
Het blad schept een band tussen alle bestuursleden, geeft
kommentaar, brengt nieuws en mededelingen, enz. Kortom
dit « Mededelingsblad », zoals het gewoonlijk genoemd wordt,
is zowat de officiële « Moniteur » van de Volksunie in het
arrondissement Aalst. De redaktie ervan wordt verzorgd door
Willy Cobbaut.

Bruyn
(Geraardsbergen-Ninove).
Dr Van Leemputten ging naar de
Kamer, Renaat Diependaele ging
naar de Senaat en Jan Caudron
sr. ging naar de provincieraad.
Ook in cijfers uitgedrukt was het
een sukses geworden : 14.635
stemmen (9,5 %) voor de kamerlijst, 12.909 stemmen (8,8 %)
voor de senaatslijst.
Moreel gesteund door dit eerste
sukses gingen onze mensen verder aan het werk met een niet
meer rustende verbetenheid. De
kolportages uit de periode 1961 65 zijn legendarisch geworden en
brachten
de
Vlaams-nationale
partij tot in de kleinste uithoeken van het toen 81 gemeenten
tellend arrondissement. Het aantal afdelingen steeg en uiteraard
ook het aantal abonnementen op
het partijblad.
Het sekretariaat werd in die jaren waargenomen door Hubert
Bauwens, later opgevolgd door
Dolf De Clercq. Paul Martens
was hier een tijd vrijgestelde.
Richard De Grom, ondergetekende en Laurent De Schrijver volgden elkaar op als administratief
sekretaris.
Robert
Verhoeven
werd penningmeester. Toon van
Overstraeten, na verschillende jaren drukke aktiviteit in het arrondissement, werd nationaal vrijgesteld als hoofdredakteur van het
partijblad. Het arrondissementeel
sekretariaat was ondertussen verhuisd naar « De Vriendschap »,
uitgebaat door Mon Cooman, later
door Frans Roggeman.
Een eerste positief resultaat van
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de tijdens die provincieraadszitting van 8 juni inderdaad 12 stemmen, terwijl de VU-fraktie slechts
11 leden telde. Het Assisenhof
van Oost-Vlaanderen sprak Renaat Diependaele, Frans De Brul
en ondergetekende op 9 maart
1966 van alle beschuldigingen
vrij. Maar de senaatszetel, die
ondertussen met CVP-steun naar
de BSP was gegaan, bleef bij de
BSP.
De periode tussen de verkiezingen van 1965 en 1968 was er
opnieuw een van ononderbroken
werken aan de uitbouw van de
Volksunie.
Nieuwe
afdelingen
werden gesticht. In alle gemeenten werd minstens een kontaktman gezocht. Het aantal leden en
abonnementen
steeg
voortdurend.
Met de verkiezingen van 1968
kregen we opnieuw de bevestiging van onze groeiende invloed
in het arrondissement. De kamerlijst
haalde
26.698
stemmen
(17 %) en dr Van Leemputten
werd herkozen. De senaatslijst
haaide een vergelijkbare uitslag
en voor Renaat Diependaele was
het zelfs een persoonlijk sukses
met 10.622 voorkeurstemmen. De
provincieraad van Oost-Vlaanderen verkoos hem tot provinciaal
senator. Voor de provincieraad
telden we opnieuw drie verkozenen : Jan Caudron jr, Urbain De
Grave en Bert De Cremer.
Bij de bestuursverkiezingen van
juni 1968 werd Bert De Cremer
verkozen tot voorzitter en Freddy
De Corte tot sekretaris. Deze

dr. van leemputten

laatste werd een tijd nadien vervangen door Andre Geens.
De jaren tussen '68 en '71 zijn
voor het arrondissement Aalst
bijzonder vruchtbaar geweest. Organisatorisch gingen we de 25 afdelingen voorbij, terwijl de kaap
van de 2.000 leden eveneens ruim
overschreden werd. Er werd een
begin gemaakt met de uitbouw
van de kantons. De streekpers
kwam stilaan maar zeker van,de
grond.
Vooral inwendig werd het een
vruchtbare periode. Het « Studie& Dokumentatiecentrum » verzorgde publikatie op publikatie.
Ondergetekende droeg daartoe
zijn steentje bij. Hij kon daarbij
een beroep doen op mensen die
verdienen hier genoemd te worden : Frans De Brul, Urbain De
Graeve en de ons dit jaar te
vroeg ontvallen Fons Van der
Burght. De uitbouw van het sociaal dienstbetoon werd eveneens ter hand genomen. Ook hier
kon ondergetekende altijd rekenen op steun van heel wat mensen, waaronder opnieuw Fons
Van der Burght en Urbain De
Grave.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen
van 1970 behaalden de Vlaamsnationale lijsten een 50-tal mandaten. Te Aalst werd Jan De Neve
en te Welle werd Frans Bosseloo
opgenomen in het schepenkollege.
Vermelden we hier ook, in de
rand, de oprichting van het OostVlaams Centrum voor Dienstbetoon en Naschoolse Vorming met
dr Van Leemputten als provinciaal voorzitter.

STAGNATIE
De verkiezingen van 1971 brachten evenwel niet de beloning
voor ons werk. Wij verloren op de
kamerlijst
zelfs 50 stemmen.
Niettemin werden alle lijstaanvoerders verkozen : volksvertegenwoordiger dr Van Leemputten,
senator Diependaele, provincieraadsleden Jan Caudron, Urbain
De Grave en Bert De Cremer.
De geestdrift van de kaderleden
en militanten werd na 1971 evenwel niet kleiner. Zoals in het verleden werd verder gewerkt aan
de uitbouw van het arrondissement. Inzake leden werd de kaap
van de 3.000 overschreden. Het
aantal afdelingen ging stilaan
naar de dertig. De uitbouw van
de kantons vorderde langzaam,
zij het niet overal in gelijke mate.
Voor het kanton Ninove moet
hier de naam genoemd worden
van Herwig Agneessens, voor het
kanton Herzele Jos Verdoodt. De
streek in het N.-W. van het arrondissement werd bewerkt door
Jules Henderickx. De streekpers
telde einde 1972 een tiental uitgaven.

bert de cremer

In die periode werd Richard De
Grom penningmeester in vervanging van Robert Verhoeven. Werner Eeckhout werd arrondissementeel sekretaris, later opgevolgd door Herman De Neve, de
huidige sekretaris. Het administratief sekretariaat werd overgenomen door Martine De Leeuw,
later vervangen door ondergetekende. Begin 1973 verhuisde het
arrondissementeel
sekretariaat
naar « Het Gulden Vlies », uitgebaat door Petrus Schouppe.
Misschien is het hier de plaats
om de namen te geven van het
huidig
arrondissementeel
bestuur : Bert De Cremer (vz), Herman De Neve (sekr.), Richard De
Grom (penningm.). Staf Scheerlinck (org.), Jos Verdoodt (prop.)
en Willy Cobbaut (dienstbetoon).
Afgevaardigden naar de partijraad : Bert De Cremer en Herman De Kegel. In elk geval is het
hier de plaats om de verdiensten
te onderlijnen van provincieraadslid en arrondissementel voorzitter Bert De Cremer. Een arrondissement van bij de dertig afdelingen, eensgezind rond hetzelfde vaandel geschaard houden,
is geen sinekuur. De plaats van
arrondissementsvoorzitter is geen
ere-plaats. Bert De Cremer vervult zijn voorzitterstaak op een
bewonderenswaardige wijze.
In de rand van de geschiedenis
mogen we ook niet nalaten de
aandacht te vestigen op de met
stijgend sukses bekroonde inspanningen tot uitbouw van een
Vlaams-nationale ziekenkas, waaraan o.a. voorzitter Herman Roels,
provincieraadslid Urbain De Grave en de onlangs overleden Fons
Van der Burght hun beste krachten hebben gewijd.
Zo zijn we dan beland bij de jongste faze van deze historiek : De
verkiezingen van dit jaar. Ze
brachten ons, spijtig genoeg, opnieuw geen vooruitgang. Wanneer
men evenwel rekening houdt met
de ideologisch noch menselijk te
verantwoorden
scheurlijst van
oud-senator Diependaele, mag gezegd worden dat de Volksunie in
het arrondissement Aalst flink
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ir van den berghe

stand gehouden heeft. Voor de
derde maal in de geschiedenis
van het arrondissement haalde
een Vlaamse lijst hier trouwens
twee volksvertegenwoordigers.
Deze maal waren het dr Van
Leemputten en Georgette De Kegel. Urbain De Grave, lijstaanvoerder van de senaatslijst, werd
niet verkozen, alhoewel het voor
hem een persoonlijk sukses werd
met 8.229 voorkeurstemmen. Op
de provincieraadslijsten werden
verkozen
Jules
Henderickx
(Aalst), Herman Vermeulen (Zottegem-Herzele) en Bert De Cremer (Geraardsbergen-Ninove).

IDE VOLGENDE
TWINTIG JAAR
Twintig jaar
Volksunie-geschiedenis liebben we actiter de rug. Een
nieuwe twintig jaar staan voor de
deur.
Hoe de geschiedenis van die volgende twintig jaar er zal uitzien,
weten we vanzelfsprekend
niet.
Eén zaak weten we echter wel.
Het zal in 1994 even moeilijk zijn
als vandaag het werk van dag
na dag en week na week en
maand na maand en jaar na jaar
te herleiden tot enkele paragrafen en uit de honderden namen
van verkozenen, kaderleden en
militanten de juiste keuze te maken zonder al te onrechtvaardig
te zijn voor de anderen die evenzeer, en soms met nog meer
recht, een vermelding kunnen opeisen.
Want ook dit weten we. De volgende twintig jaar zal opnieuw
een periode zijn waarin honderden mensen hun Vlaams-nationale
overtuiging
zullen omzetten in
niet aflatend werken voor de nationale
ontvoogding
van het
Vlaamse deel van de Nederlandse stam.
WILLY COBBAUT.
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STREEKPERS

Einde januari 1958 verscheen het eerste nummer van de
maandelijkse « Gazet van Lede », uitgegeven op initiatief van
Jef Gooi. « Onze strijd », maandblad voor Aalst en omgeving,
uitgegeven onder impuls van Toon Van Overstraeten, verscheen voor het eerst in juli 1959. Dit laatste blad werd later
heruitgegeven als «, Denderland » en kreeg als laatste benaming « Zwalm- & Denderland ».
Er is sindsdien veel water door de Dender gelopen. Op dit
ogenblik verschijnen in het arrondissement Aalst dertien
lokale VU-bladen. In totaal worden ongeveer 60.000 bussen
bediend, d.i. 2/3 van hei hele arrondissement.
Er zijn plannen Dm vanaf het najaar ook de laatste gaatjes
te stoppen.
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HALLE
SOC. DIENSTBETOON
Elke zaterdag van 11 tot 12 u.
houdt
federatieschepen
Frans
Adang zltdag bij hem thuis, Ruisbroeksestwg 109 te St-PietersLeeuw. Ook op afspraak : tel. :
377.31.83.
HEVERLEE
AUTOZOEKTOCHT
1ste geel-zwart autozoektocht
(met medewerking van VAB) morgen 15 september. Vertrek aan
St-Jozefsschool, Waversebaan 95
te Heverlee tussen 13 en 15 u.
Uitslag en prijsuitreiking zal in
de Sint-Jozefschool rond 20 u.
plaatshebben.
KESTER
DANSAVOND
Op 12 oktober om 20 u. 30, 3e
Volksuniedansavond van het Gewest Zuid-West Brabant in zaal
Jagershof, Bruneaustr. 37. Orkest
The Happy Band met zanger Benny Frank. Inkom : 60 fr. Voorverkoop : 50 fr.
LEUVEN (Arr.)
VLAAMSE NACHT .
De afdelingen ontvingen hun
pakket toegangskaarten. Aan 75
ifr. per stuk zullen zij deze nu
gaan verkopen. Wij wensen hen
alvast veel sukses toe. Aan alle
lezers van dit blad vragen wij
vriendelijk onze mensen goed te
ontvangen Wees ervan overtuigd
dat een bezoek aan ons VU-dansfeest op 12 oktober beslist de
moeite waard is.
TOMBOLA
Voor het arr. bal komen wij de
prijs of prijzen graag zelf afhalen met als beloning een flinke
en oprechte dank ! Telefoneer of
schrijf naar André Van Hoof,
Overwinningsstr. 24, Kessel-Lo,
tel 016/22.70.14.
20 JAAR VU IN 'T KUIPKE
Wij rekenen erop dat honderden VU-vrienden uit ons arr. op
3 november in Gent zullen zijn.
Om het vervoer te vergemakke-

lijken zullen in geheel het arr.
Leuven, autobussen worden ingelegd. Indien u wilt meegaan, neem
dan zo vlug mogelijk inlichtingen
bij het afdelingsbestuur van uw
gemeente. Indien in uw gemeente echter geen afdeling bestaat,
moet je niet aarzelen kontakt te
nemen met de arr. verantw. Willy
Somers, Klappijstr. 55, 3294 Molenstede, 013/33.26.69.
MERCHTEM
6de DANSFEEST
Zaterdag 26 oktober in zaal
Echo met het orkest Ray Chadwick. Deuren : 20 u. 30 ; eerste
dans : 21 u. Inkom : 60 fr.
MUIZEN
KAASAVOND
Zaterdag 28 september te 20 u.
in de zaal Apollon, Dorp 12.
Kennismaking bij een glas cider ; brood en kaas zoveel men
wil (keuze uit + 20 soorten Franse kaas) ; een halve fles goede
wijn per persoon ; tas koffie met
stuk vla ; daarna mogelijkheid tot
dansen en tombola met stekelige
prijzen. Prijs : 150 fr. per persoon.
De kaarten dienen vóór 23 september besteld bij L. Van Rillaer,
Rijmenamsestwg 24a, 2960 Muizen (015/51.34.11).
OVERUSE
SOC. DIENSTBETOON
Volksvert. Vic Anciaux, fed.
schepen Marcel De Broyer, gemeenteraadslid Emiel Dewaet en
verder gans het bestuur staan ter
uwer beschikking op maandag 23
september te 20 u. in café Luxemburg, stwg naar Brussel 667 te
Jezus-Eik.
ROOSDAAL - BORCHTLOMBEEK
BAL
Nodigt u en uw familie van harte uit op het VU-bal op zaterdag
28 september in de « Nieuwe
Zaal », Dorp, Strijtem,
STEENOKKERZEEL-PERK
DIENSTBETOON
Elke 2de en 4de dinsdag van 21
tot 22 u., lok. Van Frachenl. 40 te

Steenokkerzeel door volksvert.
dr Vik Anciaux en prov. raadslid
Theo Pauwels en door onze gemeenteraadsleden Mon Schepens
en Julle Vancauwenbergh.
VLAAMSE ZIEKENKAS
Zitdagen : elke maandag van
20 tot 21 u.. Van Frachenl. 40 te
Steenokkerzeel. Voor dringende
gevallen Els Van Obberghen, Aelvoetstr. 27 te Steenokkerzeel (tel.
751.88.80, na 18 u.).
PRIVE-KLUB . GOEDENDAG »
Van Frachenl 40 te Steenokkerzeel, is toegankelijk elke vrjjdag
en zaterdagavond van 19 tot 1 u.
en zondagvoormfddag van 10 tot
13 u.
ST-KATHERINA-LOMBEEK
VUJO - T-DANSANT
Zaterdag 28 september om 19
u. 30 in zaal Uilenspiegel met
disco-bar. Kaarten 40 fr., kas 50
fr.
VILVOORDE
BESTUURSVERKIEZING
De afdeling houdt op 27 september bestuursverkiezingen in 't
lokaal De Gouden Voorn, Houtkaai 1 om 20 u. Gastspreker voor
deze avond is onze nieuwe volksvert. Pol Peeters.
BAL
Het federatiebal gaat door op
zaterdag 12 oktober in de Witte
Leeuw, Grote Markt, Vilvoorde.
De grote formatie van Ronny
Temmer speelt ten dans. Aanvang om 21 u.
20 JAAR VU
De afdeling richt een bus in
om op 3 november het grote samenzijn mee te vieren In het
Gentse Sportpaleis. Inschrijvingen bij alle bestuursleden.
OVERLIJDEN
Op 28 augustus overleed op
65-jarige leeftijd Raf Nicasie,
broer van mevr. Peeters-Nicasle.
Van in zijn jeugdjaren was hij
een overtuigd nationalist en Is
dat steeds gebleven. Wij bieden
mevr. Peeters en haar familie ons
oprecht medeleven aan.

BERINGEN
BESTUURSVERGADERING
Sen. Vandekerckhove besprak
de politieke toestand en de houding van de VU terzake, terwijl
arr. voorz. Vanheusden uitleg verschafde over de viering van het
20-jarig bestaan van de Volksunie Een bus is ingelegd.
BOCHOLT
MEDELEVEN
Het afdelingsbestuur biedt zijn
oprechte deelneming aan, aan de
familie van A. Moors bij diens
overlijden. Heer Moors die bij
een tragisch ongeval om het leven kwam, was lid van onze afdeling.
BREE (Kanton)
SOC. DIENSTBETOON
PROV. RAADSLID J. GABRIELS
Aan huis : Siemenstr. 28, Gerdingen-Bree, tel. 011/46.22.90, elke maandag van 17 tot 19 u.
De Vlaamse Ziekenkas - Limburg nodigt alle VU-mandatarissen, vrienden en kennissen
en haar leden uit op de plechtige eucharistieviering ter nagedachtenis van Clem Colemont op zondag 22 september
om 10 u. in de St-Petruskerk
te Nieuwerkerken, Limburg.
Dit bericht geldt als enige
kennisgeving.
Mevrouw
Colemont
dankt
langs deze weg allen die deelgenomen hebben in haar rouw
en wie bij vergetelheid geen
dankbetuiging
toegestuurd
werd.
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Elke 4de zaterdag : MeeuwenEllikom-W'ijshagen, in café Verdonck-Schrijvers, 9 u. 30 tot 10 u.;
Gruitrode, café Uilenspiegel, 10
j . 30 tot 11 u. ; Neerglabbeek,
:afé L. Doumen, 11 u. 30 tot 12 u.;
Opitter, café J. Kosten, 12 u. 30
tot 13 u. ; Tongerio, café Den Engel, 13 u. 30 tot 14 u.
Gemeenteraadslid A. Custers,
Panhoven 5, Bree, staat ook ten
uwe dienste.
Jan Latinne, Damburgstr. 7, Bocholt, staat ten dienst elke dinsdag van 17 tot 19 u. Tel. 011/
46.23,72.
KANT. BESTUURSVERGADERING
Maandag 16 september om 20
u. in café 't Wit Paard. Alle afdelingsbestuursleden van Bocholt,
Bree-Opiter, Bruitrode en Meeuwen worden ten zeerste verzocht
aanwezig te zijn voor het opmaken van de jaarplanning 74-75.
KANT. BAL
Zaterdag 9 november in zaal
Brouwershuis. Orkest ; The Love
Band (van de Nacht van Kinrooi).
VOLKSVERGADERING OVER
. LANDBOUWPROBLEMEN
In de tweede helft van -oktober
plannen wij een kant. volksvergadering over de landbouwproblemen. Als sprekers worden voorzien : sen. H. De Bruyne over de
algemene ekonomische politiek ;
sen. W. Persijn over de problematiek van de landbouwers. Er zal
ook een pamflet verzonden worden aan alle landbouwers van ons
kanton.
ARR. PAARDEKOERS EN BAL
Zoals u reeds eerder in « Wij »
hebt kunnen lezen of zelf ter
plaatse hebt kunnen vaststellen,
is deze manifestatie tot een enorm sukses uitgegroeid. Oordeel
zelf : ïneer dan 1300 aanwezigen.
Het aangekondigd orkest The
George'Baker Selection, had spijtig genoeg 's voormiddags verstek gegeven. Wij laten het daarbij niet. Wij zullen tegen deze

Volksvertegenwoordiger PAUL PEETERS
KAPELLE-OP-DEN-BOS : iedere dinsdag van 19 tot 20 u. en iedere zaterdag van 11 tot 12 u., Mechelseweg 64 (tel. 015/711^122).

HflUnDCR
SEPTEMBER
15.
16
19
21.
21.
23.
en
26.
27.
28.

Heverlee : Autozoektocht.
Leuven : Arr. bestuur.
Kumtich : Boerenmeeting.
Leuven : Kadernamiddag voor nieuwe en oude militanten.
Vossem : Afdelingsbal in zaal Casino, Gemeenteplein.
Leuven : Vergadering van de kantonale gevolmachtigden
een afvaardiging van het arr. bestuur.
Glabbeek : Boerenmeeting.
Leuven : Arr. raad.
Wespelaar : Afdelingsbal in zaal De Zwaan.

OKTOBER
19 Laken : Dansavond te 20 u 3D met orkest De Speelvoqels
in het gemeentehuis, Bockstaelpleln. Prijs
70 fr.

1

1
1

VLAAMSE NACHT
VAN HET ARR. LEUVEN
GROOT VOLKSUNIEDANSFEEST
met
DE KETELBAK - JEF BURM
Zaterdag 12 oktober 1974 vanaf 20 uur
in de zaal van Salons Georges
Hogeschoolplein - Leuven

DI€nSCB€COOn
Volksvertegenwoordiger E. RASKIN

LIMBURG
AS
BESTUURSVERGADERING
Het voltallig afdelingsbestuur
vergaderde op dinsdag 3 september ten huize van voorz. Hubert
Verheyen, in aanwezigheid van
sen.
Vandekerckhove
en arr.
voorz. Vanheusden.

DKnscBCcoon

groep een gerechtelijke procedure
inspannen daar wij achterhaald
hebben dat zij dezelfde avond in
Nederland opgetreden zijn. Op de
een of andere manier zullen wij
volgend jaar de aanwezigen hiervoor kompenseren. Langs deze
weg willen wi nogmaals aan alle
medewerkers (zowel de arr. als
deze uit de kantons Maaseik en
Bree) van harte bedanken, evenals alle aanwezigen die uit sommige kantons (Bilzen) zeer talrijk
opgekomen waren. Zij hebben op
die manier onze arr. kas flink helpen spijzen.
PROVINCIERAAD LIMBURG
Donderdag 19 september vergadert de deputatie samen met
de fraktievoórzitters, ter voorbereiding van de begroting die in
oktober zal worden behandeld.
Het politieke leven begint ook op
provinciaal vlak opnieuw. Wij houden u verder op de hoogte van
onze werkzaamheden.
TONGEREN (Kanton)
Het bestuur van de afdelingen
Herderen, Millen, Riemst en Valmeer zullen samen op vrijdag 20
september ten huize van Willem
Vos, Kerkstr. 169 te Millen vergaderen.
KONTAKTVERGADERING
Vrijdag 20 september e.k. te 20 u.
zullen de besturen der afdelingen Herderen, Millen, Riemst en
Valmeer vergaderen ten huize van
onze vriend Wim Vos, Kerkstr. te
Millen. Nadere inlichtingen zullen
nog volgen.
TONGEREN-MAASEIK
ARR. RAAD
De volgerKJe vergadering is gepland op dinsdag 17 september.
Volgende agendapunten liggen nu
reeds vast : arr. bal van zaterdag
26 oktober te Smeermaas-Lanaken ; viering twintigjarig bestaan
van de VU te Gent op 3 november ; politieke toestand.

14 SEPTEMBER :
OVERPELT : bij Raf Geusens, Dorpstr. 45 (011/64.11.97), 9u.30 tot lOu,
LOMMEL : bij mevr. De Roo-Neven, Bumdstr. 92 (011/54.48.17), IOu.30
tot 11u.
HELCHTEREN : caéf Eden, Houthalensestwg 30 (011/53.46.55), 11u.30
tot 12u.
16 SEPTEMBER :
EIGENBILZEN : Ursulastr. 1 (011/41.24.54), 19u.30 tot 21u.
21 SEPTEMBER :
MAASMECHELEN : café Atlanta, Rijksweg 154 (011/7641.75), 9 tot
9U.30.
TONGEREN : bij Pol Jorissen, Blaasmolenstr. 13 (012/23.10.92), lOu.
tot IOu.30.
BORGLOON : bij Sylvio Wijnants, Graeth. 1 (012/74.21.28), 11u tot 11u30
HOESELT : café ABC, Tongersebaan (011/41.22.33), 12u tot 12u30.
Senator J. VANDEKERCKHOVE
16 SEPTEMBER :
KINROOI : bij Theo Schoofs, Dorp (011/86.44.13), 19 tot 20u.
20 SEPTEMBER :
GENK : Schaapsdries 29 (011/35.46.40), 18 tot 19u.

EERSTE LUSTRUMBAL
ONDER HET M O T T O :
20 JAAR VOLKSUNIE I N LIMBURG
- Datum : zaterdag 26 oktober vanaf 20u
- Plaats : zaal jeugdheem te SmeermaasLanaken, 600 plaatsen
- Orkest : The Rythm Boys met een aangepast programma.
- Ruirne parking, bar en tombola.

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

ALLE MONTUREN
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OOST-VLAANDEREN

KflL€nD6R
SEPTEMBER

AALTER-BELLEM.
LOTENHULLE-POEKE
BOERENMANIFESTATIE
In het kader van de boerenibetogingen tieeft onze afdeling gemeend een voorlichtingsvergadering in te richten voor de boeren
en tuinders uit ons gewest. Sen.
Persyn heeft op een deskundige
wijze het standpunt van de VU
weergegeven. Tevens klaagde hij
de sinds jarenlange gebrekkige
nationale houding aan van de verantwoordelijken in deze sektor.
Dat het een sukses Is geweest
bewees het urenlange vragenuurtje van de aanwezigen.
DR GOOSENAERTSKRING
Op 6 oktober rioht deze kring
een herfstvoettocht in. Alle verdere inlichtingen nopens plaats en
uur van vertrek zullen verschijnen
in het bestuursblad van deze aktieve kring.
VU-'BAL : 12 OKTOBER
Zoals verleden jaar hebben wij
opnieuw ons bal in het « Biezenhof » te Aalter. Het orkest De
Speelvogels onder leiding van Roger Schelstraete en het plaatselijke bestuur nodigen alle Vlaamse
vrienden uit en verzekeren u terug een reuzesukses. Kaarten te
bekomen bij de bestuursleden
aan 60 fr.
ZATERDAG 26 OKTOBER :
10 JAAR VU-AALTER
Ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan zullen wij feest vieren. Omstreeks 16 u. zal een optocht van VU-prominenten en
plaatselijke leden en simpatisanten, voorafgegaan door een muziekkapel, vertrekken aan het station en eindigen op de markt.
Langs de weg zullen ballonnetjes
uitgereikt worden aan de kinderen. Een receptie aan alle aanwezigen wordt aangeboden in café
« De Casino », waar tevens onze
nieuwe plaatselijke vlag zal ingewijd worden.
ERTVELDE
TENTOONSTELLING
Mevrouw Lieve Jacobs stelt
haar werken ten toon in het
Vlaams Huis (De Veldbloem) vanaf vrijdag 21 september om 20 u.
Openingswoord
zal
gehouden
worden door volksvert. Paul Van
Grembergen.
GENT-EEKLO (Arr.)
WIJ-VROUWEN
Op 26 september komt voor ons
Vic Anciaux, volksvert. uit het
Brusselse. We kunnen hem allerlei vragen stellen over Brussel,
Brusselaars, toestanden
aldaar
en de gewestvorming. We trachten een vrije en open diskussieavond te houden : wees aanwezig,

ARR. ST-NIKLAAS
PERSMEDEDELING
Het arr. bestuur van de Volksunie-Waasland stelt, bij de aanvang van
het schooljaar, vast dat in meerdere gemeenten van het Waasland het
gemeentelijk onderwijs ofwel niet meer bestaat, ofwel verzwakt is of
in konkrete moeilijkheden verkeert ;
klaagt aan dat bepaalde gemeentebesturen zowel als de nationale onderwijsnetten doelbewust de ondergang van de gemeenteschool hebben in de hand gewerkt ;
dringt aan dat de gemeentebesturen van het Waasland en alle betrokken
ouders zouden ijveren voor het voortbestaan en de bloei van hun gemeenteschool die de spiegel moet zijn van de gehele leefgemeenschap.
breng de echtgenoot mee. We ontmoeten elkaar uiteraard in Vlaams
Huis Roeland, in het bovenzaaltje.
GENT
SOC. DIENSTBETOON
Huguette De Bleecker, prov.
raadslid, is elke dag persoonlijk
of tel. te bereiken tussen 18 en
19 u.. Tolhuislaan 15, 9000 Gent,
tel. 091/25.64.87 ; elke vrijdag tussen 11 en 12 u. in Rubenshof, Borluutstr. te Gent ; elke vrijdagavond in Vlaams Huis Roeland ;
elke 1ste maandagavond ten huize van Guy Schouls, Meulestedestwg 330, 9000 Gent.
HEUSDEN-DESTELBERGEN
VUJBESTUURSVERGADERING

Donderdag 5 september had de
eerste bestuursvergadering van
het nieuw seizoen 74-75 plaats te
Destelbergen. Waren aanwezig :
Koen Van Meenen, Erna Haenijens, Roland Kerckaert, Arthur De
Smet, André Clierick, Hilda Janssens, Werner Hoogewijs, Gabriel
De Vos, Oswald Van Ooteghem
en Johan Dequidt. Volgende punten werden besproken : kasverslag, briefwisseling, leden- en
abonnementenslag, 20 jaar VU,
plaatselijk nieuws, bal, incident
11 juli bonte avond, en het werkschema voor 74-75. De werkvergadering ging wegens het late
uur niet door. De volgende bestuursvergadering heeft plaats te
Heusden op de 1ste donderdag
van oktober.
LANDEGEM
DIENSTBETOON
Meester F. Baert houdt zijn zitdag
vanaf
deze
maand
:
iedere derde zondag om 11 u. en
dit ten huize van G. Schaeck,
Vosselarestr. 16, Landegem.
LEDEBERG
KANT. VERGADERING
De eerste kantonale vergadering van het seizoen 74-75 heeft
plaats te Ledeberg in het Vlaams
Huis, op maandag 16 september
te 20 u. leder VU-bestuurslid uit
het kanton is welkom.

MERELBEKE
NAAR DE VOERSTREEK
Op zondag 6 oktober gaan wij
per autobus naar de bedreigde
Voerstreek, om samen met andere organisaties de bevolking een
hart onder de riem te steken. Alle leden krijgen daarvoor een omzendbrief. Vertrek rond 8 u.
MELLE
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Dinsdag van 10 tot 11 u. 30,
Driesstr. 61 CCenter), bij Godelieve Van Loo, tel. 52.14.09.
NINOVE
VU-BAL
Ons vijfd VU-bal heeft plaats
op 19 oktober in zaal Berg en
Dal om 21 u. Kaarten bij al onze
bestuursleden.
ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS
Van 21 september tot en met
5 oktober is volksvert. Georgette
De Kegel op studiereis naar Rusland met de kommissie leefmilieu.
De leden van hogervermeld ziekenfonds worden verzocht gedurende deze twee weken zich voor
dringende gevallen te wenden tot
het sekretarlaat te Aalst, Hopmarkt 36, tel, 053/70.45.53.
SCHOONAARDE
GEMEENTERAAD
Raadslid Van Den Abbeele bepleitte een grondige herstelling
van de plaatselijk inderdaad erg
gehavende pastorij, In tegenstelling met het schepenkollege die
nieuwbouw voorstelde. Het wordt
een herstelling. Hij vroeg eveneens de sociale woningbouw-wijk
Eegone eindelijk te beginnen.
20 JAAR VU
Voor de grote feesten te Antwerpen en Gent zijn er reeds inschrijvingen. Samen er naartoe
om nieuwe geestdrift op te doen
met gans de familie.
ZANDBERGEN-GRIMMINGEIDEGEM
BAL 74
Het bestuur besliste dat het 4e
VU-bal zal plaats vinden op 30 november te Zandbergen In zaal
« Denderhof ».

WEST-VLAANDEREN
BLANKENBERGE
DIENSTBETOON
Zich wenden tot gemeenteraadslid Jef Fryns, de Smet de Naeyerlaan 78, tel. 050/41.22.39 of tot
H. Van Rijssel, KOO-lid, K. Boudewijnlaan, tel. 050/41.12.01.
Oud-volksvert. P. Leys herneemt
zijn maandelijkse zitdag vanaf de
eerste dinsdag van september
van 20 tot 21 u. in het spijshuls
Béarnalse, de Smet de Nayerlaan
86, tel. 050/41.30.70.
BRUGGE
DIENSTBETOON PIETER LEYS
ledere 1ste en 3de zaterdag van
11 tot 12 u. in het Breydelhof, J.
Suveestr.
BEERNEM SINT JORIS
DIENSTBETOON PIETER LEYS
Dinsdag 24 september van 19
tot 20 u., dr Vroman, Beernemsestwg 46.
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IZEGEM
DOSFEL
Op vrijdag 20 september om 20
u. in het Vlaams Huis, spreekt
Walter Luyten namens het Dosfellnstituut over •• De Basken, hun
volksleven en strijd ». De uiteenzetting wordt geïllustreerd met
exposltlematerlaal, dia's en muziekopnamen. Wie zich de spreekbeurt over Frans-Vlaanderen herinnert zal er zeker weer bij willen zijn.
UITSTAP
Op zondag 22 september reizen we naar Frans-Vlaanderen.
Erik Vandewalle zal onze gids zijn.
Inschrijvingen in het Vlaams Huis.
20 JAAR VOLKSUNIE
Op 3 november trekken we
met een bus naar het Gentse
Sportpaleis. Verdere inlichtingen
volgen.
MENEN
PAPIERSLAG
Ten einde de kas te spijzen
met het oog op de gemeenteraads-

verkiezingen heeft het bestuur
besloten over te gaan tot een papierslag. Alle leden worden verzocht hun dagbladen en tijdschriften te willen opstapelen. Om de
twee maanden, te beginnen met
einde oktober komen bestuursleop zaterdag het oud papier ophalen. We rekenen op alle leden,
hun vrienden, kennissen en geburen.
20 JAAR VU
De afdeling Menen zal op 3 november een bus inleggen voor
de plechtige feestviering te Gent.
ledereen kan nu reeds Inschrijven bij de bestuursleden of bij
de voorzitter St Taccoen, Kortrljksestr. 338, tel. 51.36 06. Toegangsprijs : 50 fr.
DIENSTBETOON
ledere vrijdag van 20 tot 21 u.
door de gemeenteraadsleden dr
Vanholme en T. Tahon in lokaal
de Beiaard, Kortrijksestr. 3.

14. St-Amandsberg : VUJO neemt deel aan dd wandelzoeiitocht doorheen de Bourgouyen-Ossemeersen. Start om 14 u.,
verzameling aan Drongenbrug (Ringvaart).
28. St-Amandsberg : Groot VUJO-dansfeest, vanaf 20 u. met
dansstudio « Oranje » en twee disc-jockeys. Zaal Tijl, Kllnkkouterstr. (100 m van het Heisnisplein en de Dendermondsestwg).
26. Gent : «Wij-Vrouwen» : Inlichtingsavond over Brussel en
de gewestvorming, met o.m. Vic Anoiaux, in zaal Roeland,
om 20 u. stipt.
8. Zuite-Olsene : Toeristische uitstap naar de Voer. Vertrek
aan het Dorpsplein om 7 u. 30. Prijs • 198 fr. (middagmaal
inbegrepen).
OKTOBER
5. Zulte : Prijsuitdeling « 11 juli-ballonnekenswedstrijd », vanaf 14 u. 30 in café • Damberd ».
12. Waarschoot : Bal van de Vlaamse Vasthoudendheid, in
zaal Tijl, Lembeke. Org. VU-Waarschoot.
19. Zulte-Olsene : VU-bal In zaal Flertelhof met het dansorkest Ronny Roland. Optreden in folkloristische klederdracht
door de internationale volksdansgroep « Dolle Griet ».
20. Voetrally « Dwars door het oude Gent ». Vertrek 14 u.
stipt aan de Roeland.

DienscBecoon
Volksvertegenwoordiger F. BAERT
21 SEPTEMBER :
AALTER : café Casino, Markt, om 11 uur.
Volksvertegenwoordiger P. VAN GREMBERGEN
14 SEPTEMBER :
WATERVLIET : café Scala, Dorp, 9 tot 9 u. 45.
KAPRIJKE : bij gemeenteraadslid D. Coppejans, Molenstr. 58, 10 tot
10 u. 45.
ERTVELDE : Gemeentehuis, 11 tot 12 u.
SLEIDINGE : bij R. Van Hoorebeke, Dorp, 14 tot 14 u. 45.
EVERGEM : bij D. Notteboom, Stationsstr. 12, 15 tot 15 u. 45.
16 SEPTEMBER :
ZELZATE : bij M. De Gesquière, Heidelaan 64, 18 tot 19 u.
21 SEPTEMBER :
ASSENEDE : café De Diederiks, Diederiksplein, 11 tot 12u.
23 SEPTEMBER :
ERTVELDE : bij Freddy Delemarre, Hoogstr., Kluizen, 18 tot 19u.
28 SEPTEMBER :
WACHTEBEKE : café Breugel, Dorp, 9u30 tot lOu.
BALEGEM : Mare Herreman, Issegem, 11 tot 12u.
Senator O. VAN OOTEGHEM
16 SEPTEMBER :
GENTBRUGGE : Rode Kruisstr. 7 (019/30.72.87), 20 tot 22u.
19 SEPTEMBER :
GENT : Roeland, Korte Kruisstr. 3 (091/23.28.28), 20u30 tot 22u.
23 SEPTEMBER :
GENTBRUGGE : Rode Kruisstr. 7 (091/30.72.87), 20 tot 22u.
Senator E. DE FACQ
23 SEPTEMBER :
GENT : Oranjeberg 19 (3e verdieping), 9 tot 12u.
30 SEPTEMBER :
GENT : Oranjeberg 19 (3e verdieping), 9 tot 12u.
Alle dagen telefonisch te bereiken voor afspdaken (091/22.64.23 of 091/
25.64.91).

DKnscB^coon
Volksvertegenwoordiger M. BABYLON
ROESELARE : iedere maandag van 16 tot 19 u. of op afspraak (tel. :
051/20.02.08).
Volksvertegenwoordiger E. VANSTEENKISTE
Elke derde zaterdag van de maand :
WESTENDE : Casino, Essex Scottishlaan, om 9u.
MIDDELKERKE : Were Di, de Smet de Nayerlaan, om lOu.
EERNEGEM : Riva-Venus, Aartrijkestr., om 11u.
DE HAAN : Gasthof De Torre (bij tramhalte), om 11u30.
VLISSEGEM (dorp) : Kerkstr. 26, om 12u.
BREDENE : Driftweg 59, om 12u30.
OOSTENDE (Vuurtoren) : Romy, Voorhavenlaan 20, om 13u.
Volksvertegenwoordiger J. VANDEMEULEBROUCKE
Elke derde zaterdag van de maand :
VEURNE : DE Beurs, Markt, om 9u.
DIKSMUIDE : Vlaams Huis, IJzerlaan 83, om lOu.
MERKEM-WOUMEN : Nieuw Woumen, Dorp 77, om 11u.
KORTEMARK : De Speie, Staatsbaan 71, om 12u.
KOEKELARE : Hertog van Arenberg, om 12u30.
ICHTEGEM : De Engel, om 13u30.
GISTEL : Kantoor Zwaenepoel, Stationsstr. 2A, om 15u.
Derde zondag van de maand :
NIEUWPOORT : bij W. Devriendt, Recolettenstr. 66, om 9u.
ALVERINGEM : 't Vlierhof, Dorpplaats, om lOu.
LO : bij A. Ascrawat, Weststr. 7, om 11u.
GIJVERINKHOVE : Drie Ridders, Weegschede 1,Leisele, om 11u45.
Volksvertegenwoordiger L. VANSTEENKISTE
MENEN : iedere eerste en derde woensdag van 18 tot 19u. in lokaal
De Beiaard, Kortrijksestr. 3 (of prov. raadslid H. Vandenbulcke).
Senator VAN IN
14 SEPTEMBER :
TORHOUT : bij P. Vlieghe, Hofstr. 9, 9u30 tot 10u30.
25 SEPTEMBER :
DUDZELE : café De Drie Zwaenen, 20 tot 21 u.
BRUGGE : iedere 2de en 4de zaterdag van 11 tot 12u, Breydelhof, J.
Suveestr.

WIJ IS

WIJ in D^ |/OLK9Uni^
LEFFINGE
GEBOORTE
Op 22 augustus werd Pieter geboren, de zoon van Alfons Stael
en Rita Vanhercke. Hartelijke gelukwensen.
MOERKERKE
DIENSTBETOON J. DEROOSE
ledere 3de zondag van 10 tot
11 u. bij J. Debbaut, Hoornstr. 41.
NIEUWMUNSTER
DIENSTBETOON J FREYNS
ledere 3de zondag van 11 tot
12 u., café Gemeentehuis.
OOSTENDE^VEURME-DIKSMUIDE
(Arr.)
DE WEST
Wij herinneren er al onze propagandisten en leden aan dat nieuwe leden van het ziekenfonds De
West tijdens dit week-end moeten
aangebracht worden bij het sekretariaat, Rekolettenstr 66 te
Nieuwpoort of bij een van de boden.
20 JAAR VU
Onze afdelingsbesturen worden
er langs deze weg aan herinnerd
dat élke afdeling minstens met
een afvaardiging verwacht wordt
te Antwerpen op het feestmaal
van 13 oktober en dat vele leden
samen met de kaders en de gekozenen te Gent moeten zijn op
zondag 3 november. Gelieve dit
op de bestuursvergaderingen te
bespreken.
OOSTENDE (Kanton)
LUCHTHAVENPROBLEMEN
De voorgenomen
uitbreiding
van de luchthaven verwekt onrust
bij vele inwoners van de streek.
Het is noodzakelijk dat wij dit
probleem grondig kennen. Om deze reden worden de bestuursleden van de afdelingen van het
kanton Oostende verwacht op een
voorlichtingsvergadering, die zal
plaats vinden op maandag 16 september om 20 u. 30 in brasserie
Noordzee, Wapenplein, Oostende.
Ook de bestuursleden van de afdeling Leffinge worden verwacht.
Toespraak wordt gehouden door
ir. Glorieux
OOSTENDE
LUCHTHAVEN
Tijdens een eerste kontaktvergadering inzake de luchthavenproblemen met leden van de VU-fraktie, werd vastgesteld dat de geluidshinder van 'n vergrote luchthaven een ernstig probleem is
voor het welzijn van onze gemeenschap. Om in een breder
verband van gedachte te kunnen
wisselen, wordt een vergadering
belegd in Noordzee op maandag
16 september om 20 u. 30. Leden
die speciaal belang stellen in dit
probleem worden eveneens verwacht.

ZOCKCRCJCS
2ELLIK zoekt Nederlandstalige inwijkelmgen aan te trekken Nieuwe moderne appartementen te
huur in residentiële wijk. Jozef
Vandenpias, J. De Kinderstr. 90,
Zellik, tel. 02/465.44.62.
R 102
Jonge laborante voedings- en gistingsberijven A2 zoekt werk. Inlichtingen bij Huguette De Bleecker, prov. raadslid. Gent
R 112
Zoekt aangepaste betrekking, juffrouw, 21 jaar, diploma ekon. humaniora, kennis van daktylografie,
Frans, Engels en Duits. Bij voorkeur in Limburg. Zich wenden tot
volksvert. E. Raskin, ürsulastr. 1
te 3745 Eigenbilzen (tel. 011/
41.24.54) of prov. raadslid J. Gabriels, Siemenstr. 28 te 3690 Bree
(tel. 011/46.22.90).
R 114

IflLCnDCR
SEPTEMBER
14. Kortrijk : Afdelingsbal in de Shok-Bar, Kortrijkstr. 278 te
Hareibeke met het zigeunerensemble « Plotto ».
17. Kortrijk : Bloemschikken in lokaal 1302, 20 u.
28. Ooigem : Herfstbal van de Vlaamse Vriendenkring. Zaal
der Meisjesschool. Orkest « De Leiekrekels » en « Fabienne ».
OKTOBER
5 Kortrijk : Arr. raadsvergadering.

OOSTENDE-VUURTOREN
HERFSTTOCHT
Op 22 september richt onze afdeling haar tweede « Herfsttocht
der Noordzee » in. Wie vorig jaar
van de partij was kan getuigen
dat deze tocht werkelijk goed was.
Dit jaar doen we het nog beter.
We richten niet minder dan 4 afstanden in, dus voor elk wat wils.
42 km, start te 9 u. 30 ; 30 km,
om 11 u ; 15 km, om 14 u. ; 7 km,
15 u. Wie houdt van een mooie
dag met wandeling aan zee en de
polders zal deze voettocht niet
willen missen. Starten en aankomsten vinden plaats in de feestzaal
Thomas Van Loostr. We rekenen
op massale deelneming.
OOSTKAMP
DIENSTBETOON MEVR. MOLLET
Zaterdag 28 september van 10
tot 11 u.. Lege Weg 169.
WERVIK
VERGADERING VAN VERSCHILLENDE AFDELINGEN
Deze ging door op zaterdag 24
augustus j l . te Wervik. Het was
onmogelijk op die datum een ge• schikte ruimte te vinden in Beselare, -èoals eerst werd gepland.
Namen deel aan die vergadering:
de afdelingen Beselare en Wervik en enkele personen uit Geluveld. Het doel ervan was de mogelijkheden tot een gekoördineerde samenwerking te onderzoeken
en uit te werken, teneinde de VU
in de streek meer aan bod te laten komen en beter te doen kennen bij het publiek. De geest van
de vergadering was zeer positief
en geestdriftig. Het kwam duidelijk tot uiting dat voor de grote
taak die ons wacht, slechts een
grote samenwerking tussen de
verschillende afdelingen een aoed
resultaat kan opleveren. Wij hopen
in een nabije toekomst te kunnen
samenwerken met mensen uit
Geluwe. Iemand uit Zonnebeke
sprak voor enkele dagen de wens
uit de afdeling Zonnebeke eveneens erbij te betrekken.
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Zitdagen voor Wervik : de 1ste
en 4de zaterdag van 10 tot 11 u..

boekhouding (B02), zoekt passende betrekking in de omgeving Mechelen, Antwerpen of Brussel.
Kontaikt opnemen met volksvert.
Joos Somers, Liersestwg 11, 2580
St-Kat.-Waver.
R 118
Gezin met drie kinderen (terug
uit Mexico na werkopdracht gezinshoofd) zoekt dringend geschikte woongelegenheid
(met
badkamer, tuintje en eventueel
garage) in de omgeving van Mechelen. Kontakt opnemen via
volksvert. Joos Somers, Liersestwg 11, 2580 St-Kat.-Waver, tel.
015/21.79.00.
R 119
Jonge vrouw zoekt passend werk,
was een tijdlang als opvoedster
werkzaam, wil ook kantoorwerk
aanvaarden. Inlichtingen bij Huguette De Bleecker, prov. raadslid, Tolhuislaan 15, 9000 Gent, tel.
091/25.64.87.
R 120

Betrekking gezocht voor A3 gediplomeerde elektriciteit, vader van
2 kinderen, 26 j . , liefst als onderhoudsman in een bedrijf of kliniek
In de omgeving van Mechelen.
Kontakt opnemen via volksvert.
Joos Somers, Liersestwg 11, 2580
St-Kat.-Waver, tel. 015/21.79.00.
R 117

Verpleger A l , 23 j . , zoekt werk in
ministerie, fabriek, grote onderneming, enz., ten eirrde niet ieder
weekend en nachten te moeten
werken. Liefst te Brussel,
Sekretaresse, 23 j . , zoekt plaats in
school of grote firma, liefst omgeving Ninove.

Jonge dame, 18 j . , diploma A3
handel, brevet Vervolmakingskursus Kantoor, volgt les avondschool

Vrouwelijke bediende, 20 j . , 3 j .
technische afdeling C1, 1 j . hog.
sekund. beroepsschool, 3 j . avond.
kursus steno -f daktylo, zoekt

WIJ 16

bij Coudyzer Maurits, Magdalenastr. 75.
Voor Geluveld en Zandvoorde :
de 3de zaterdag van 9 tot 10 u.
bij Verbeke Wilfried, Zandvoordedorp 22, Geluveld.
Elke Vlaams nationalist zou net
als een plicht moeten aanvoelen
aan te sluiten bij dit Vlaams sociaal organisme ! Alle inlichtingen
bij Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108
te Wervik.
SOC. DIENSTBETOON
Hervé Vandamme, St-Maartensplein 2, na 18 u. 30.
Noël
Lecompte,
Beselarestr.
109.
Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108,
('s voormiddags).
PAPIERSLAG
Behoudens tegenbericht
aan
onze simpatisanten, gaat deze
door op zaterdag 21 september
('s namiddags). Wij danken onze
mensen reeds bij voorbaat en zij
kunnen, na de verlofperiode, rekenen op een stipte afhaling. Normaal is er een maandelijkse afhaling. Degenen die echter met
een grote voorraad te kampen
hebben, kunnen wij om de twee
weken « verlossen » van hun papierberg.
ZEDELGEM
DIENSTBETOON PIETER LEYS
Vandag zaterdag 14 september
van 10 tot 11 u., V. Vierstraete,
Kuilputstr. 82.

ZOEKERTJES
Dringend gevraagd : inwonende huishoudster (voorkeur gepensioneerde) bij bejaarde dame en buitenwerkende heer
voor gezelschap en licht huishoudelijk werk (geen schoonmaak,
noch
boodschappen)
van zaterdagavond 19 u. tot
dinsdagavand 19 u. Zeer goed
loon. Prima verzorging. Opname in familie. Thuis afgehaald
en teruggebracht. Inl. : Stationsstr. 37, 2670 Puurs. Tel. na
18 u. (031/89.02.79).
R 123

werk in de streek van Ninove-Ge.
raardsbergen.
Man, bediende, 17 j . , lager middelbaar, 1 j . hoger middelbaar, zoekt
werk in de streek van NinoveBrussel.
Half-time-betrekking
voor
verpleegster A l vrij te St-KwintensLennik. Zeer geschikt voor dame
met kinderen of beginnelinge.
Zich wenden tot De Kegel Georgette, Leopoldlaan 86, 9400 Ninove, tel. 054/33.43.47.
R 122
Tandarts voor 2 dagen per week
gevraagd te Brussel. Inl. bij C.J.
Van der KJeyn, Veiligheidsstr. 43,
1080 Brussel (Koekelberg) of tel.
na 18 u. 02/425.46.42.
R 124
Jong meisje, licht lichamelijk gehandikapt, zoekt gepast werk :
kan met kinderen omgaan maar
wil ook In winkelzaak werken, inl.
bij Huguette De Bleecker, prov.
raadslid, tel. 091/25.64.87 te Gent.
R 125
Vrouwelijke afgestudeerde humaniora zoekt betrekking als bediende, liefst in de omgeving van
Aalst, Ninove, Brussel. Zich wenden redaktie.
R 126
Jonge vrouw zoekt betrekking als
bediende in de omgeving van
Aalst, Ninove, Brussel. Zich wenden redaktie.
R 127

DOSFELINSTITUUT
1. Kursus :

POLITIEK OPBOUWWERK
Misschien begrijp je niet goed de politieke houding van de
partij. Heb je moeite met de ideologie en het inzicht in het
programma ? Welke taktiek en strategie ? Daarom deze kursusreeks van zes avonden met als doel :
— het beter begrijpen en afwegen van de standpunten en
houdingen van uw politieke partij ;
— het juist situeren van de ideologie en het programma ;
— het vormen van mensen die dat alles kunnen vertalen
naar de basis toe.
ARRONDISSEMENT TURNHOUT :
13 deptember : «Volksnationalisme, demokratie, federalisme».
Inleider : senator M. Van Haegendoren.
Plaats : Kultureel Centrum «De Warande», Turnhout.
27 september : « De Vlaamse Beweging, vroeger en nu ».
de Frontpartij, het VNV, de VU, de randverschijnselen en de
drukkingsgroepen.
Inleidster : mevr. Huguette De Bleecker, provincieraadslid.
Plaats : Kultureel Centrum «De Warande», Turnhout.
17 oktober : « Het programma van de Volksunie ».
Inleider : Walter Augustijnen, direkteur Dosfel instituut.
Plaats : Westerlo.
31 oktober : « Het huidig Belgisch politiek bestel », (grondwetsherzineing, parlement).
Inleider : volksvertegenwoordiger Frans Baert.
Plaats : Mol.
21 november : «Strategie en werking van een politieke partij».
Inleidster : volksvertegenwoordiger Nelly Maes.
Plaats : Herentals.
30 november : « De werking van de partij intern ». (de strukturen, de verhoudingen...}.
Inleider : Maurits Coppieters.
Plaats : Geel.
Deze kursus vormt één geheel, waarbij de deelnemers aktief
worden betrokken door diskussie en zelf-aktiviteiten en sylla.
bi (telkens van 20 tot 20 u. 30). De andere adressen worden
nog medegedeeld.
Inschrijvingen : zo spoedig mogelijk bij de provinciale verantwoordelijke L. Van Huffelen, Drie Eikenst. 171, 2520 Edegem.
Tel. 031/49.43.11. Er zijn geen kursuskosten.
ARRONDISSEMENT OOSTENDE :
Daar is deze kursus voorzien voor 2, 5, 9, 12, 16, 19 december.
Nadere gegevens worden medegedeel'd.
2. Kursus :

VOORBEREIDING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN '76
Een voorbereidingskursus op de gemeenteraadsverkiezingen
en vooral direkt gericht op de praktijk.
Het programma bevat vier delen :
1. De gemeenteraadsverkiezingen politiek voorbereiden (praktische voorbereiding van het programma).
2. De propagandavoering.
3. De lijstvorming.
4. Belang van de gemeente, noodzaak van een goede gemeentepolitiek.
Voor kaderleden afdelingsbesturen, huidige en toekomstige
gemeentemandatarissen.
Plaatsen :
Dendermonde : 16, 23, 30 september, 7 oktober (20-22 u.).
Plaats : in « De Schuur », lokaal « Jeugd zonder da'k », Torrestraat, Dendermonde (St-Gillis).
Inschrijvingen : zo spoedig mogelijk bij de provinciaal verantwoordelijke : H. Leyseele, Zwijnaardestwg 698, 9000 Gent.
Tel. 091/22.76.64.
Duffel : 28 september, 5 oktober (9 u. 30-17 u.).
Plaats : Zaal Gildenhuis.
Inschrijvingen : zo spoedig mogelijk bij de provinciaal verantwoordelijke : L. Van Huffelen, Drie Eikenstr. 171, 2520 Edegem. Tel. 031/49.43.11. Voor de middagmaaltijd (50 fr.) storten op rek. 430-0835551-81 van DI^Brussel.
Kortrijk : (gepland voor november).
Leuven : (gepland voor november).
Tongeren-Maaseik : (gepland voor december).
3. Kursus :

GOED BESTUREN
Problemen rond het goed besturen van afdelingen, samenwerking, 'kommunikatie, efficiënt werken, werken in groepsverband.
Leuven : 19 oktober (9 u. 30- 18 u.).
Dendermonde : (gepland voor november-december).
Nadere inlichtingen omtrent deze en andere Dosfel-vormingskursussen kunnen bekomen worden bij het Dosfelinstituut,
Tribunestraat 14, 1000 Brussel (tel. 02/219.12.02 - Johan Beke,
kursusleider).
4. Kollokwium :

VERNEDERLANDSING VAN
HET BEDRIJFSLEVEN
Strombeek-Bever, 23 november, Kultureel Centrum.
Programma wordt binnenkort medegedeeld.

14 SEPTEMBER 1974

fILMS

DUIZEND-EN-EEN-NACHTEN
(IL FLORE DELLE MILLE
E UNA NOTTE)

De thans 52-jarige Pier-Paolo Pasolini is één van de meest kontroversiële hedendaagse kineasten. Deze ortodoxe maxist is niet
alleen kineast, maar tegelijk romancier, dichter en essayist.
Pasolini's visie op de wereld en
de mens is een episch-religieuse
visie, gegroeid uit de konfrontatie
van de marxistische ideologie en
de resten van de traditioneel kristelijke opvoeding. Hij is steeds
bereid datgene wat hij als bourgeois-taboes beschouwt, te kontesteren. Zijn eerste films, « Accatone » en « Mamma Roma »
(gemaakt vóór 1965), verwekten
dan ook schandaal omwille van
hun sociaal-kontestair
karakter.
Het waren films die blijk gaven
van een geloof in het revolutionair karakter van het proletariaat.
Intussen stelde Pasolini echter
vast dat dit proletariaat maar al
te graag bereid scheen nieuwe
kleine bourgeois te worden. Deze
vaststelling had een onmiddellijke
weerslag op zijn werk : na 1965
maakte hij films die in opstand
kwamen tegen de alles absorberende massakultuur. Het waren
films waarin marxisme, kristianisme, mysticisme, symbolisme
en Freudisme een typisch Pasoliniaans mengsel vormden : « Het

EVEN GOEIE VRIENDEN
(LA GUEULE DE L'EMPLOI)

Jacques Rouland was en is werkzaam bij de Franse ORTF. De ervaringen die hij er opdeed met
o.a. het gebruik van de onzichtbare camera bij interviews e.d.
hevelde hij nu over naar het grote bioskoopscherm. « La gueule
de l'emploi » is zijn debuutfilm.
De hoofdpersonages zijn twee
artiesten zonder werk : een mislukt chansonnier en een even
miskend akteur. Ze hokken op
een boot, samen met Anne, die
het als model ook niet zo best
kan vinden. Om wat zaad in het
bakje te brengen besluiten ze hun
talenten op een ongewone (en
oneerlijke) manier te benutten. Ze
eten en drinken gratis in uitgekozen restaurants, verkopen ver-

evangelie
volgens
Matteus »,
« Edipo-re », « Teorema », « Porcile », « Medea ».
En toen, in 1971, gooide deze
veelzijdige kunstenaar het plots
over een andere boeg. Hij kondigde een sekstrilogie aan bestaande uit : « Decamerone »,
« Canterbury Tales » en « Duizend-en-één Nachten ». Zijn bedoeling was door deze films aktiet mee te werken aan de liberalisering van de seks-taboes :
incest, homofilie, vrije liefde, e.d.
De eerste film in die reeks. « il
Decamerone », was naast grof,
plat en boertig ook amusant,
speels, vrijmoedig, ironisch en
volks te noemen. Alhoewel de
echte Pasoliniaanse toets ontbrak, kon je toch nog in de pikturale beelden, de plastische dekors en kostumeringen en de
ruwheid van de montage de stempel van de maker herkennen. In
« De Sprookjes van Canterbury »
was de keuze van de verfilmde
verhalen reeds grover en logger
geworden en de algemene aanpak was duidelijk slordiger. En
toen de derde film in de trilogie,
« Dulzend-en-één Nachten », klaar
was, Verklaarde Pasolini openlijk
aan de pers ontgoocheld te zijn
over het resultaat van zijn « drieluik des levens ». De liberalisering van de sekstaboes bleek een
illusie te zijn en Pasolini's films
verwekten een stroom van namaak-porno's (ook in ons land waren reeds heel wat namaak-Decamerone's en -Canterbury Tales te
zien). Bij het zien van « Dulzenden-één Nachten » voel je duide-

lijk die ontgoocheling, voel je dat
Pasolini niet meer in deze film
geïnteresseerd was. De aanpak is
slordiger dan ooit en de nadruk
is nog meer dan in de vorige
films op skatologische details komen te liggen. Pasolini heeft er,
als homoseksueel, in elk geval
zijn obsessie voor het mannelijk
geslachtsdeel in botgevierd. Hij
had er duidelijk meer oog voor
dan voor de nochtans fantastische omgeving : Nepal, Jemen,
Erytrea, de eksotische monumenten, de moskeeën en prachtige
paleizen, het grootse landschap.
Pasolini heeft dit alles slechts als
onbelangrijke
achtergrond
gebruikt waartegen hij een aantal
verhalen van de sultane Scheherazade projekteert. Deze verhaaltjes zijn a.h.w. in mekaar verpakt : een procedee dat erg ontmoedigend werkt op de kijker.
Pasolini vertelt je een verhaaltje,
maar middenin schakelt hij over
op een ander en weer op een ander, en pas aan het einde van de
film verneem je het slot van het
eerste verhaaltje.
Er is desnoods met dergelijk procedee een boeiende film te maken, maar Pasolini leverde ons
enkel een vervelende, langzaam
voortschrijdende film af. We kunnen alleen maar hopen dat deze
« Duizend-en-één Nachten >• een
dieptepunt is in het oeuvre van
Pasolini en dat deze kineast zich
nu vlug zal herpakken en zijn talenten op iets anders zal beproe\/en.
Hilde Dekeyser.

momd als agenten valse bekeuringen, trachten de mensen heiligenprentjes aan te smeren, geven zich uit als twee joernalisten
die de mensen op straat aanklampen voor een spelletje «waarbij moet afgerekend worden», laten zich gratis rondrijden in een
taxi, maken op een sluwe wijze
de krantenkiosken wat geld lichters, verhuizen meubels naar een
niet nader genoemde bestemming en slaan vermomd als pompiers vals brandalarm. Bij deze
laatste operatie halen ze hun
grote slag thuis : juwelen, bontmantels, schilderijen èn geld worden uit de vermeende brand
« gered ». Daarna gaat het verder bergopwaarts door middel
van chantage-foto's. Maar inspekteur Robillon, die in vermommingen even goed is als de twee
vrienden, heeft hen al die tijd
gevolgd. I.p.v. de gevreesde afrekening komt het echter tot een
overeenkomst met de hoogste regeringstop, want... de chantagefoto's van bepaalde vijanden zouden wel eens nuttig kunnen zijn.
Deze debuutfilm van J. Rouland
IS allerminst een topper in het

komische genre. De meeste gags
zijn niet nieuw te noemen of blijven eerder aan de magere kant
en missen meestal ieder verrassingseffekt. Bepaalde elementen
in deze film zijn daarbij ook wel
van een bedenkelijke smaak (bvb.
de chantage-foto's). Toch mist
het gebruik van een onzichtbare
camera ook hier zijn komisch effekt niet, alhoewel de zogezegde
op heterdaad betrapten natuurlijk
stuk voor stuk akteurs zijn. Maar
m.i. neemt het publiek deze trukage voor wat ze is en men
speelt het spelletje mee. Het is
echter een manier van filmen die
men op het grote scherm niet te
i/aak zal mogen gebruiken, omdat
het dan te doorzichtig zou worden.
J. Rouland heeft zich als debuterend kineast weten te omringen
door een stel bekende en talentvolle akteurs. Zo Pierre Tchernia,
Michel Serrault (inspekteur Robillon), Claude Piéplu, en niet te
vergeten Jean Carmet als chefkok (één der beste scènes uit de
ganse prent).
Hilde Dekeyser.

Ook de gruwelijke elementen ontbreken niet in Pasolini's « Duizend-en-één-nachten »

ZATERDAG 14 SEPTEMBER — BRT (nam.)
TECUMSEH (1972)
Oostduitse indianenfilm. Naast de gebruikelijke Wildwest-elementen
is er ook een interessante intrige, goed behandeld tegen een belangwekkende sociale achtergrond.
ZATERDAG 14 SEPTEMBER — RTB (avond)
LE VOL DU PHENIX
(The flight of the Phoenix - De vlucht van de Feniks) (1965)
Spannende en knappe verfilming door Robert Aldrich van een vliegtuigramp. Zeer persoonlijke regie en scherp getekende personages.
ZONDAG 15 SEPTEMBER — RTB (nam.)
KOUNAK, LE LYNX FIDELE (Koenak, de trouwe Lynx)
De avonturen van een baby-lynx die door een boswachter opgevoed
wordt, maar eens volwassen, van zijn meester wegloopt om allerlei
avonturen te beleven. Interessante semi-dokumentaire die genoeg
onderhoudende elementen bevat om voor jongeren aantrekkelijk te
zijn.
ZONDAG 15 SEPTEMBER — RTB (avond)
RAGA (1971)
Reeds eerder op de BRT vertoonde dokumentaire over de Indische
sitarspeler Ravi Shankar. Kineast Howard Worth liet hoofdzakelijk
Shankar zelf aan het woord en verder wordt er in deze film uiteraard
veel gemusiceerd.
MAANDAG 16 SEPTEMBER — BRT
DE DINGEN VAN HET LEVEN (Les choses de la vie) (1969)
Pierre, zwaar gekwetst in een verkeersongeval, herbeleeft « de dingen
des levens » : zijn vrouw, hun scheiding, zijn maitresse, zijn zoon,
brokstukken van losse herinneringen uit zijn verleden die zich mengen
met recentere gebeurtenissen. Doorheen deze herinneringen analyseert
regisseur Claude Sautet met technische soepelheid, sensibiliteit en
zin voor schakeringen de psychologische verhoudingen tussen het
hoofdpersonage en diens omgeving. Met Michel Piccoli, Romy Schneider en Lea Massari.
DONDERDAG 19 SEPTEMBER — RTB
LA GRANDE VIE
(Das kunstseidene Madchen - Het volle leven) (1959)
Konventionele Frans-Duitse zedenkomedie van Julien Duvivier, met
als enig merkwaardigs de vertolking van Giuletta Masina (Mevr. Fellini), alhoewel de nasynchronisatie haar spel hindert.

UILENSPIEGEL TE BRUSSEL
Van de h. De Pauw, voorzitter van TAK, ontvingen wij deze
week volgend veelzeggend briefje. Er zal de komende tijd
pret te beleven vallen in de Brusselse bioskopen !
« De Vlaming, die te Brussel een bioskoop bezoekt, stelt
onmiddellijk vast dat hij er niet welkom is.
Alles is Frans, personeel, kastiketten, programma, berichten
zoals <> defense de fumer », enz.
Bij Franse films ontbreken Nederlandse ondertitels. Nochtans
hebben diezelfde films wél Nederlandse ondertitels en -vertaling wanneer zij in Vlaanderen worden vertoond.
Het Taal Aktie Komitee weet dat momenteel reeds hele families witte muizen op weg zijn naar de Brusselse bioskopen, leder « Vlaams » dierenliefhebber zal dus zeker regelmatig wat etenresten, brood, graan, enz meenemen op bioskoopbezoek... IVIet de hulp van muis en Vlaming wordt de
toestand wel vlug genormaliseerd. En nog dit : Vlamingen
mogen blijkbaar wél roken in de Brusselse kinema's, dus... ».

Vermomd ais antiquair betrapt inspekteur Robillon (Michel Serrault) de 2 vrienden
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BOB DYLAN KOMT NIET
Dit bevestigde een der grote koncertinrichters hier ten lande. Zij die de grote
meester live willen zien moeten of naar
Londen op 14 september of naar onze
zuiderburen. Dylan geeft twee koncerten
in Frankrijk eind september, begeleid
door de Band. Het eerste is in het Pare
des Expositions aan de Porte de Versailles te Parijs, het andere in het oostelijk
stadje Colmar. Kwade tongen beweren
hem gezien te hebben bij Brentano-bookshop in Beverly Hills waar hij de Berlitzmetode kocht om f rans te leren.
Velen zullen het moeten stellen met het
album dat verscheen en met de titel « Before the Flood . (Asylum AB 201). Deze
dubbelelpee omvat vooreerst rockerige
stompers waarin Bob zich hoorbaar uitleeft, maar waar het subtiele van ondermeer • Lay Lady Lay » gewoon verloren
gaat. Behalve de eerste woorden « Go
Away • die hij eruit keilt, is « It Ain't Me
Baby » niet veel zaaks en ook in • Rainy
Day Woman » haalt hij de sterkte van
zijn « Blonde On Blonde .-album niet.
Op kantje twee is het woord aan the
Band, die er zijn sterkste nummers naar
voren brengt. Zwierig en sterk gaat het
door cripple creek, Dylan's « I Shall Be
Released » en « Stage Fright ». In « The
Night They Drove .. » komen hoorbaar
enkele opnamefouten voor. Zoals in voorgaande nummers is het publiek enorm
enhousiast en de sfeer komt zeer goed

. Souther-Hlllman-Furay band » eerder
onderwacht hun « Greetings from glamour
city » voor. De bezetting bestaat uit komponist en zanger John David Souther, die
ondermeer vorig jaar het voorprogramma
van Jerry Lee Lewis verzorgde met eigen
groep. Verder Chris Hillman, eerder bassist en zanger bij de Byrds, Flying Burrito Brothers en dan op toer met Steven
Still's Manassas, en Ritchie Furay, exzanger en leider van de omstreden groep
Poco. Voeg hierbij drummer Jim Gordon,
de talentvolle pianist van Stills en in studio Paul Harris, en countrymuzikant en
steelgitarist Al Perkins die ook aardig
met dobro overweg kan. Een zogenaamde
supergroep die door een teveel aan goede muzikanten en sterke persoonlijkheden
het wellicht niet zo lang zal trekken,
maar inmiddels een enorm sterke plaat
samenstelde. Dit onder leiding en dank
zij de jonge direkteur David Geffen bij
wie ook Bob Dyland twee albums opnam.
De nummers zijn afwisselend van de
hand der drie leiders, maar klinken werkelijk als groep. De klank is doorheen het
album van het zelfde niveau en door de
samenzang komt gelukkig geen sologedoe naar voren. Slechts « rise and fall »
en « the heartbreaker » tippen even hoger boven de andere nummer uit. (WEA
53 004 Y).
Samen met het album van Rick Nelson en
de Stone Canyon-band is Paul Simon's
« Live rhymin » een der beste in de laatste jaren. Wie nog heimwee heeft naar
de fijngevoeligheid en poëzie van de onvergetelijke Simon & Garfunkel mag dit
album een troost zijn. De sfeer dringt zo
door de speakers wanneer Paul op de
voorkant met enkele gitaarbegeleiding

Dit alles vanzelfsprekend in de originele
taal. Leg dergelijk programma aan om het
even welk Duits operateater voor en je
wordt zonder meer weggelachen. Maar in
Gent staat men klaarblijkelijk voor niets.
Ray De Bouvre.

MDIO
Naast de TV is men ook de radio sterk
aan het reorganiseren. Was deze trend al
een paar jaar merkbaar, vanaf nu wordt
hij door duidelijke indelingen bevestigd.
De drie BRT-netten liepen vroeger nogal
eens vaak (vooral 's avonds) door mekaar
en namen vaak dezelfde programma's
over.
BRT 1 'wordt nu wel het informatie- en
servicenet bij uitstek, dat op elk ogenblik
kan onderbroken worden om mededelingen van algemeen belang door te seinen.
( Aktueel » krijgt een vaste starttijd
(13u10 en 19u10), 's zaterdags krijgt het
echter een ruime tijd toegemeten om een
probleem grondig te behandelen. Deze
voorname nieuwsbrenger wordt verder
nog verrijkt met korrespondenties waar
nodig. (Wat reeds met het probleem Cyprus rijkelijk werd toegepast).
BRT 2, de gewestelijke- en amusementsketen, krijgt méér muziek en minder gepraat (wat zeker geen kwaad kan). Meer
kontakt met het publiek zal gezocht worden door het uitbreiden van publieke
shows.
Aan BRT 3 worden meer kansen geboden
om een werkelijke zender voor de liefhebbers van gespecialiseerde kulturele
en opvoedende programma's te zijn. BRT
3 zal voortaan te beluisteren zijn van 8 u
tot kwart voor middernacht.
De radio die door de TV zwaar in verdrukking was geraakt, krijgt dank zij een
goede aanpak, weer de nodige aandacht.
Het sukses van de ondertussen uitgedoofde piratenzenders zal daar wel voor
iets tussenzitten.
Op heel wat ogenblikken van de dag is
de radio de snelle melder van (belangrijke) berichten, hij is de trouwe gezel
van mensen aan de arbeid, van zieken
en eenzamen. Kortom voor velen doet hij
dienst als nederig maar ach zo dankbaar
« akoestisch behangpapier », een niet te
verwaarlozen funktie.
Op 22 september en 1 januari treden deze
nieuwe regelingen in werking. Over een
paar maanden zullen we beslist weten
of deze nieuwe aanpak voor radio en TV
een sukses is geworden.

HET NIEUWE OPERASEIZOEN
IN VLAANDEREN
DE KONINKLIJKE OPERA TE GENT
STAAT VOOR NIETS !

over, vooral in • Don't Think Twice » en
het enorm mooie « Just Like A Woman ».
Wat hij even later bevestigt met « Its
Allright Ma • (I can make it). Nummer
dat steeds de enorme versie van Roger
McGuinn en zijn Byrds uit de film Easy
Rider zal herinneren. Dylan wijzigt er
even de woorden en wordt op applaus
onthaalt met de up-to-date bemerking
dat zelfs een president in zijn blootje
wordt gezet. Voor de drie volgende nummers is the Band weer aan de beurt met
« The Shape I'm In » en het grandioze
« The Weight », die op hun eentje dit album al ruim de moeite waard maken.
« Highway 61 » en • Like A Rolling Stone »
missen door het te zware aksent op ritme
het melodieuse en gevoelige van Dylan's
eerste roek-periode, maar zijn als dokument op zijn minst impressionant. Met
• Blowing In The Wind > besluit Dylan in
samenwerking met the Band, waarbij Robbie Robertson nog maar eens met een
enorme sterke gitaarsolo uitpakt.
Verrassend is de allernieuwste samenstelling die een zestal muzikanten uit de
eountry-roek tot stand brachten. En onder
de verzamelde naam stellen ze als

doorheen de mooiste S & G-suksesliedjes
glijdt. In de « boxer » mis je wel even
de hoge stem van Garfunkel die je er zo
kan bijhoren. In de tekst wijzigde hij even
enkele woorden en waarschijnlijk sprekend over zijn vriend zegt hij terecht dat
na zovele wijzigingen we toch steeds dezelfde mensen blijven. Wat op applaus
wordt onthaald. Met uitgebreide Jess
Dixongroep gaat het langs het zwierige
« mother and child reunion » en het
mooie « sounds of silence ». Van A. & S.
Crouck brengt de groep dan het « Jesus
is the answer » in rasechte gospel, waarna Paul en de Singers GarfunkeI's • bridge over troubled water » niet enkel pogen te evenaren maar er gelukkig een
eigen waardevolle versie van maken. Met
het stemmige « america » rondt Simon
met enkel gitaarpicking als begeleiding
zijn set af. (CBS-S69059).
Eindelijk komt ook leven in onze kleinkunstbroüwerij met een langverwachte
derde elpee van Jan de Wilde en een singel van Kris De Bruyne die deze maand
worden opgenomen.
Sergius.

De opera te Gent behoort niet bepaald tot
de operahuizen die we met ontzag betreden ; ergens bekruipt me steeds een
sfeer in de inmiddels ter ziele gegane
Ancienne Belgique terecht te komen. Het
repertoire is meer dan traditioneel, de
regie voor zowat alle produkties quasi
onbestaand, de orkestrale begeleiding op
zijn boerefiuitjes en er wordt geakteerd
als in dezekenstijd, kortom met teater
heeft het allemaal weinig te maken.
Het nieuwe programma wijkt weinig af
van het klassieke schabloon en het is
onvermijdelijk dat het kronische gebrek
aan geld en voorbereidingstijd tot gevolg
zal hebben, dat er weer aardig met het
petje zal gegooid worden naar volgende
produkties :
September : Don Giovanni (Mozart) - La
Bohème (Puccini) ;
Oktober : Don Pasquale (Donizetti) - Aida
(Verdi) ;
November : Herodiade (Massenet) Owen Wingrave (Britten) ;
December : Willem Teil (Rossini) - Faust
(Gounod) ;
Januari : Richard Leeuwenhart (Grétry) Luisa Miller (Verdi) ;
Februari : Tannhauser (Wagner) - Butterfly (Puccini) - Mozes in Egypte (Rossini) ;
Maart : De verkochte Bruid (Smetana) Bezoek van de Oude Dame (Von Einem)
- Carmen (Bizet) ;
April : Rigoletto (Verdi - Othello (Verdi) ;
Me; ; Lucia di Lammermoor (DonizettiJ Cavalleria Rusticana (Mascagni) en
Paljas (Leoncavallo).

uoRiYi en
We werden deze « zomer » gekonfronteerd in twee Vlaamse kunststeden —
Antwerpen en Brugge — met a-kunst.
Want met de beste wil van de wereld
kunnen we zelfs niet spreken over antikunst omdat de misbaksels die in de
Brugse Triënnale of in het ICC te Antwerpen te zien waren, niets meer met
kunst of anti-kunst te maken hebben.
Beide tentoonstellingen illustreren op
verbijsterende wijze, de geestelijke verwording van sommige kringen, die zo brutaal zijn, zich intellektuelen of/en esteten
te noemen en een stelletje halve garen
(of zijn het zwanzers ?) de gelegenheid
geven hun onkunde en armoede uit te
stallen. We schrijven niet • om sommige
halve garen de gelegenheid te geven, het
publiek voor de gek te houden » want
daartoe zijn ze niet meer in staat. Dat
kon bvb. nog toen de eerste triënnale te
Brugge werd gehouden — en dan nog —
maar niemand loopt er nog in, ten bewijze daarvan, het praktisch negeren door
het publiek van de jongste Brugse triënnale.
We vragen ons af, of de inrichters van
deze staaltjes van verdwazing, zelf geloven in wat ze te Antwerpen en te Brugge
hebben samen gebracht. Zo ja, dan moeten we er uit besluiten, dat het hier om
geestesgestoorden gaat — en dat is toch
kennelijk niet het geval — zo neen dan
betreft het medeplichtigen. Die zich
overigens goed laten betalen. Bij het overlopen van de namenlijst van de inrichters
stellen we trouwens vast dat het hier om
de gevestigde « pauzen van de kritiek »
gaat, die al tientallen jaren de kunstwereld teisteren met een geleerd aandoend
doch
hermetisch-onbegrijpelijk
proza,
mensen die als dorre bladeren meewaaien met de wi;id van de mode, windmakers in de echte zin van het woord. Het
bedroevende is daarbij, dat de overheid
zich door die windmakers op sleeptouw
laat nemen, in de heilige vrees voor kultuurbarbaren versleten te worden, wanneer ze zouden weigeren aan dit gedoe
mee te doen. Iaat staan deze zwendel te
financieren.
Het wordt tijd dat men met dergelijke
nonsens komaf make. We kunnen grif
aanvaarden dat sommige van de tentoongestelde « werken » zouden geëxposeerd
worden onder hun ware benaming in het
kader bvb. van een rariteiten- of koldertentoonstelling (voor zover die maaksels
geen belediging zijn voor de kolder !)
maar we weigeren deze dingen te aanvaarden als « aktuele kunst » (Antwerpen) of behorend « tot de jongste strekkingen in de kunst » Brugge).
Het moet wel zijn, dat de promotors van
de Triënnale zelf getwijfeld hebben, toen
ze een naam voor de tentoonstelling
moesten kiezen, vermits ze het ensemble
niet direkt als « hedendaagse kunst >
durven voorstellen doch de vlucht namen
in het meer neutrale woord « inventaris ».
Dat heeft hun niet belet, veel geld uit
te geven, in een stad die straks met een
zwaar deficiet zit (net als Antwerpen trouwens).
Inrichters en overheid kunnen zich nu
bezinnen over de verder te volgen politiek. Het groot publiek is hen niet gevolgd op het pad der onnozelheid, het
heeft instinktmatig aangevoeld dat hier
een wansmakelijke klucht wordt opgevoerd. Het is dan ook weggebleven, ondanks prijsvermindering en andere lokmiddeltjes. De triënnale te Brugge is een
lege woestijn gebleken, het ICC vaarde
al niet veel beter (al beweert de direktie
ca 20.000 bezoekers te hebben geteld,
wat weinig is als het cijfer klopt).
Stel daar tegenover de cijfers voor tentoonstellingen van oude kunst of van moderne, begrijpelijke kunst en we zien onmiddellijk waar de goede smaak is. Hopen we nu maar dat het — verpolitiekt
— establishment in de beeldende kunsten
opgedoekt worde, het heeft tot een geestelijke leegte geleid, dat op zich zelf een
vernietigend oordeel Is over dit establishment,
(r.c.)

14 SEPTEMBER 1974
r

DCXK6M

ALS DE BEZINNING DE (LITERAIRE)
VERBEELDING VERVANGT ...
WAT BEN IK BLIJ DAT IK IN EEN
DORP GEBOREN BEN (1)
Als wij een zware ontgoocheling
oplopen, laten wij ons gemakkelijk afglijden naar — of is^het
een « vastklampen aan » ? — de
speelse weemoed uit onze kinderjaren. Als wij onszelf voorbijgerend zijn in een onstilbare drang
naar prestaties, eer, macht en
geld, beseffen wij dat de mens
niet alles mag doen van wat hij
kan doen. Op dat ogenblik keren
wij als deemoedigen terug naar
de natuur, die zich na duizenden
generaties mensen nog steeds
niet uit haar evenwicht heeft la
ten halen. Niet de natuur met het
wonder van wolken en wind, van
bloemen en planten is ontspoord,
maar wel de mens die een welzijn
binnen de grenzen van de natuur
heeft opgeofferd aan een welvaart
die volkomen kortstondig dreigt
te worden. Met een gemoed /ol
heimwee stapt de verdwaalde
mens vandaag de antiquairszaken
binnen, reist door het bijna vermorzelde landschap op zoek naar
hoevetjes en uitgezochte villagronden. Want met het piëteitsvolle verdriet dat men voelt voor
kostbare en altijd verloren waarden, hebben wij gemediteerd
over de verdwenen beschaving
die ons leven en onze persoon^
lijkheid modelleerde en ons voor
altijd vreemdelingen maakte in
dit technologische en intuïtieloze
bestel.
Die uitnodiging tot mede-bezinning vormt de slotalinea van Wat
ben ik blij dat ik in een dorp geboren ben van Lut Ureel. Dit boek
is geen roman, geen verhaal waarin natuur en levensomstandigheden de leefwereld zijn van personages wiens daden en zieleleven
scherp werden getekend. Het boek
is in tegendeel een uitnodiging
tot mede-bezinning, tot meditatie
over de natuur en de levensomstandigiheden zelf in een dorp
waar de mens in letterlijke zin
leeft tussen de aarde en de lucht
en van beide de wetten moet kennen en aanvaarden wil hij overleven.
Soms schrijft Lut Ureel louter
verstandelijk, bijna akademisch
saai over de westerse agrarische
kuituur die haar harmonische
slotfaze had bereikt in het Westvlaamse polderland tussen IJzer
en kust, soms beschrijft zij met
uiterste zin voor nauwkeurigheid
het uitzicht van veld en dorpskom, maar meestal zijn haar woorden de weemoedig uitgesproken
herinnering aan kinderjaren van
intuïtief beleefd geluk middenin
een voiksgebeuren dat afwiselend
feestelijk, uitbundig, sakraal of
godsdienstig-angstaanjagend was:
de processie, de missiepreek, de
kermis in het dorp, de oogstfeesten, Allerzielen, kerstmis, nieuwjaar, driekoningen, karnaval. Met
een hart vol begrip en verstandig
medevoelen herdenkt zij ook de

mensen die door die geluKkicje
en solidaire gemeenschap werden uitgesloten : de vrijzinnige
kasteelheer, de ongehuwde « dames » — de « nuttelozen » —
de zigeuners, de hulpeloze oudjes, die gingen sterven in het
grauwe « Oudemannenhuis » nadat zij er als mannen en vrouwen
streng van elkaar gescheiden
hadden moeten leven.
Waren de mensen die leefden in
Ureels geliefd dorp gelukkiger
dan zij die zich van die aarde-gebonden leven hebben losgemaakt?
Ja en neen. Ja omdat hun intuïtief leven een hele reeks verwachtingen inhield, verwachtingen voor morgen en verwachtingen voor de eeuwigheid. Neen
omdat hun vrijheid van handelen
en denken werd belemmerd door
twee onwrikbare machten : de
natuur en de godsdienst van onthechting en kastijding.
Misschien was Ureels dorp toch
een ideaal dorp omdat geen werkelijke kloof gaapte tussen armen en rijken, tussen boeren en
niet-boeren, tussen ontwikkelden
en ongeletterden. En omdat er
dus ook geen revolutie nodig was.
Een evolutie was weldoende.

TOEKOMSTIG EN ONAFWENDBAAR HERDENKINGSCEREMONIEEL C2)
Naast Wat ben ik blij dat ik in
een dorp geboren ben van Lut
Ureel, is met Toekomst en onafwendbaar
herdenkingsceremonieel van Henri-Floris Jespers (Uitgegeven bij Soethoudt, Antwerpen) de Zuidnederlandse literatuur dit jaar met een opmerkelijke bezinningsgeschrift
verrijkt.
Opvallend is dat beide auteurs
zich vanuit een totaal verschillende bewust^ijnssituatie bezinnen over het leven en de plaats
die ze daarin verworven hebben
— of niet konden verwerven —.
Voor Ureel is herinnering geluk,
een soort bevrijdende plaatsbepaling in het leven. Voor Jespers
daarentegen heeft de herinnering
meestal een zeer wrange smaak,
ze bevrijdt hem geenszins.
Lut Ureel her-denkt en herdenkt
met woorden van ontzag en waardering de mensen en de omstandigheden die haar kinderjaren
hebben begeleid. Zij beseft dat
die betrekkelijk gelukkige tijd achter haar ligt, maar tegelijk tracht
zij die tijd opnieuw naar zich toe
te halen. Haar herinneringen leren
dat het intuïtieve leven in het
polderdorp definitief voorbij is
en dat de verstedelijking en de

produktie . winst - konsumptiemaatschappij die het verving de
mens velvarender maar ongelukkiger maakt,
Henri-Floris Jespers — het type
dat gewurgd wordt door de verstedelijking en dat het intuïtieve
leven van de landelijke bevolking
wellicht nooit heeft mogen ervaren ? — verzamelt dagboeknotities die niet aan data, feiten of
gebeurtenissen
gebonden
zijn.
Het zijn nauwkeurig geformuleerde en van grote geestelijke ontwikkeling getuigende verslagen
over de eigen toestand van geestelijke overspanning die het fataal gevolg zijn van omgang met
— en zijn openheid voor — mensen die aan de zelfkant van het
leven kunnen noch willen ont
snappen. Het is een denken na
en over de katastrofe van het
verleden, een nuchter en ontgoochelend kijken naar zichzelf, meedogenloos. Meedogenloos is Jespers inderdaad op de eerste plaats
voor zichzelf Nadien ook voor wie
hem in die toestand van psychische ellende brachten Waar zijn
ze, de vrienden die onverschillig
werden en die een andere getuigenis wensen af te leggen.
Jespers' boek is echter méér dan
alleen maar wrange meditatie.
Want Jespers is zich ervan bewust dat hij moet schrijven, ook
al is zijn schrijfdaad het verwoorde besef dat zijn kans op geluk
wel eens verloren kan zijn. Zijn
schrijfdaad is het enige, overrompelende gevoel dat hij overmeestert bij het zorgzaam en
nauwkeurig uitzetten van kleine
tekens op het blad. Zo steeds, de
stille, dagelijkse doorbraak van de
dood, dit genadeloze voortschrijden. Of nog dit : het droevige
zoeken naar het enige, onachterhaalbare feit in de onwrikbaarheid
van het verleden, het enige onvervangbare woord dat mij ontbrak en waarin ik allen die ik
liefheb had kunnen herbergen en
verbergen.
Schrijvers als Henri-Floris Jespers leven onophoudelijk met hun
bewust-zijn. Het verhindert hen
zich via de literaire verbeelding
een nieuwe en betere wereld op
te bouwen. Hun proza is precies
hierdoor een pleidooi voor de literaire verbeelding zelf, die misschien oppervlakkiger ontroert,
maar alleszins meer bevrijdend
werkt voor de lezer. De lezer die
op geregelde tijdstippen proza
als dat van Jespers niet kan ontwijken. Zoniet ontwijkt hij zichzelf I
FRANS-JOS VERDOODT
(1) Lut Ureel, « Wat ben ik blij
dat ik in een dorp geboren ben »,
Lannoo, Tielt-Utrecht, 1974, 251
biz.
(2) H.F. Jespers, « Toekomstig en
onafwendbaar
herdenkingsceremonieel », W. Soethoudt, Antwerpen, 1974, 91 bIz.

Julien Green is een van de weinige moderne Franse schrijvers die ik trouw ben blijven lezen. In de letterkundige kringen is hij duidelijk op de terugweg. Over zijn jongste boek
« Jeunesse », waarin de auteur zijn jeugdjaren vertelt die hij
doorbracht te Parijs tussen 1922 en 1925, verschijnen haast
geen kritieken. Is het omdat Green schrijft over een wereld
die voorgoed voorbij lijkt ? Hij vertegenwoordigt een kuituur
waarvan de Oudheid en de Bijbel nog steeds het hoofdbestanddeel vormen. Of heeft hij zich onmogelijk gemaakt
omdat hij in zijn dagboek « Ce qui reste de jour », dat handelt over de periode 1966-1972, onomwonden afstand neemt
van de hedendaagse wereld, vooral van de ontwikkeling in
de Kerk ? Waarom blijf ik die man lezen, alhoewel ik natuurlijk ook gewaar word dat ik sinds die twintig jaar toen ik
hem begon te lezen, langzaam maar zeker van hem weggegroeid ben ? Religieus voelde ik me sterk met hem verwant.
Dat lag aan de godsdienstige opvoeding waarin vele veertigjarigen van nu nog grootgebracht werden : het schuldbesef
en de zonde speelden daarin een grote rol en anderzijds de
bekoorlijkheid die er uitging van het overigens sterk geïdealiseerde lichamelijke. Het geestelijke en het zedelijke leven
van vele jongeren werd beheerst en in de war gebracht door
de geheimzinnige aanwezigheid in hun persoonlijkste gedachten, verlangens en gedragingen van wat we samenvattend
God en de demon zouden kunnen noemen. Welu, het hele
leven en alle romans van Julien Green zijn en blijven vervuld
van die innerlijke tweestrijd en verscheurdheid.
Is die gekwelde wereld van Green nog aktueel ? Wat is er
overgebleven van het schuldbesef ? Hoe ervaren de jongeren
nu de seksualiteit ? Eigenlijk weten we daarvan zeer weinig,
vooral als je wil weten hoe iedereen die wezenlijke levenservaringen in zijn persoonlijk bestaan en in zijn diepste
bewustzijn beleeft. Daar kom je maar achter wanneer je
ouder wordt, als de storm voorbij is... Bij Green wordt het
hele schrijverschap beheerst door de vraag : wie ben ik ?
wat waren de drijfveren van mijn handelingen ? wat dreef
mij in de avonturen op trieste hotelkamertjes naar « mooie »
jongens ? waarom had ik zo'n afschuw van mezelf op de
ogenblikken waarop ik het diepst gevallen was ? wat deed
me juist dan verlangen naar het zuiverste geluk ? Zijn leven
lang is Green al met die vragen bezig. Nog nooit is hij echter, naar m'n gevoelen, zo ver en zo diep gegaan in zijn auto^
biografische onthullingen als in « Jeunesse ».
In dit boek laat hij zoveel mogelijk de jonge man aan het
woord. De vierenzeventigjarige schrijver beperkt zijn rol als
het ware tot het registreren van zijn getuigenissen van vijf-
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tig jaar geleden. Hij wordt hierbij geholpen door de brieven
die hij toen schreef aan een Amerikaanse vriend Malcolm,
die ze hem korte tijd voor zijn dood terugstuurde. Er is natuurlijk een grote afstand gegroeid tussen de Green van 1922
en die van 1973, vooral ook omdat er, zoals hij schrijft, in
939 een einde kwam aan zijn kwellingen. Toen pas had hij
de moed om zijn problemen aan een priester toe te vertrouwen. Ik herhaal dat heel dat verhaal uit de tijd kan lijken.
Toch ben ik er Green dankbaar om dat hij de moed blijft
opbrengen om met een zeer fijn ontwikkeld gevoel voor soberheid de haast onzichtbare roerselen van zijn ziel bloot te
leggen zonder de hinderlijke indruk te wekken dat hij dit doet
uit een soort ziekelijk zelfbehagen.
Zoals gezegd gaat het bij Green over het innerlijke leven.
Het uiterlijke speelt een geringe rol. Dat ontsnapt trouwens
zeer dikwijls aan het geheugen. Het is nuttig hier in 't kort
de voornaamste bevindingen neer te schrijven die de schrijver tussendoor rustig en glashelder formuleert. Ze zijn de
vrucht van Greens kennis van het Kwaad, waarvan hij de
werking beschrijft als volgt : « Die avond was het helemaal
anders. Die verstikkende droefheid : dat was de hel. Een
ogenblik bleef ik onbeweeglijk en was ik in mijn binnenste als
het ware verlamd door de gedachte dat de onafwendbare vervloeking zich op een methodische wijze om mij heen aan het
organiseren was... Ik was er nu van overtuigd dat de hel zich
niet op een welbepaalde plaats bevond, maar dat hij in ons
was en dat ik mijn hel met me meenam ».
Green zegt dat hij geketend was aan het kwaad. Vreesde hij
dan de duivel niet ? : « Elke avond, om halfnegen, had ik een
afspraak met de duivel. Ik wist het en ik wist het niet, ik
wil zeggen dat als ik het geweten had tot in het merg van
mijn gebeente ik zou gebeefd hebben om de deur uit te gaan,
bijgevolg wist ik het niet, maar ik wist het toch ». Met dat
soort zinnen tracht de schrijver zijn innerlijke strijd weer
te geven. Hij was zich van die strijd en bijgevolg ook van het
kwaad bewust omdat hij eveneens sterk aangetrokken werd
door het geestelijke of liever door de dingen die niet van deze
wereld zijn. Ook de muziek (Beethoven, Schuman) behoorde
daartoe). Soms noemt hij dat besef zijn « trots », namelijk
het door jaren en generaties bijgebrachte gevoel dat hij tot
de geredden behoorde : God was met hem.
Vandaar het besef dat je alleen maar vergaat als je het werkelijk wil. Je gaat niet verloren uit zwakheid. Het kwaad is
zeggen dat je reddeloos verloren bent, als je telkens, na elke
val, maar terugkeert tot je diepste innerlijk. Maar dat leren
moet gespijsd worden.
Het innerlijke leven waar Green steeds, volgens zijn getuigenis, naar terugkwam, werd gevoed door haast dagelijkse
lezingen van de Bijbel, door een sobere levenswandel : « ik
zag duidelijk dat een bepaalde kwaliteit van het geloof verloren ging door de bevrediging van de lichamelijke verlangens. Dat kon men niet ontkennen... De weelde leidde tot
goddeloosheid en naar de hel ». Green drukt die gedachten
niet uit in de vorm van banbliksems, hij veroordeelt ook de
jongeren niet die ten prooi vallen aan de geslachtsdriften.
Het doopsel zal er hen niet van weerhouden I Getuigt hij
immers niet van zichzelf : « ik was slechts een gedoopte
massa zingenot ».
Eugene VAN ITTERBEEK

« en langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan, ik was een kind hoe kon ik weten
dat deze droom voorbij zou gaan ? a.
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MEI VOLKSWAGEN
GEEN PROBLEMEN

GARAG£ST JOZEF

HOUTWORM?
Behandeling van dakwerken tegen alle
houtinsekten. Twintig jaar waarborg.
Ook. op aanvraag. Gratis bestek in gans
het land. P.V.B.A.INDUSTRADE,
Vanderzijpenstraat 12, 1810-Wennmel
Tel. 02/479.20.00.

SOMBRERO

Vlaamse camping in Spanje
Inl. Marcel CAMU
Dorpsstr. 64 - 1790 HEKELGEM
Tel. (053)671.32
• Parfumerie

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

BRANDBESCHERMINC
mof aangepast materiaal van een
bedrijf met ervaring :

pvba ALBAC
Nlnoofse Steenweg 515
1711 IHERBEEK - Tel. 02/21.19.09

A a l s t , Dirk M a r t e n s s t r 58, 0 5 3 / 2 0 5 . 1 6
Dendermonde, De B r u y n l o a n 1 - 3
0 5 2 / 2 1 5 14
K o r t r i j k , Gentsestwg 3 7 ,
056/120.61
Roesclore, Consiensestr. 4 2 , 0 5 1 / 2 3 7 . 2 0
Bestuurssekretoriaat
(dag- en
weekcindles) - t o t v i e r t a l i g e s t e n o - d a k t y l o ,
t o t v i e r t a l i g e briefwisseling, konversatie, boekhouden.
Kinderbijslag - Plaatsing

Speciaal voor {) bedacht

Noorderwijk - OLEN
TEL 014/21.28.82

Nieuwbouw . rustige omgeving
VALIEDE en MINDER-VALIEDE
personen
Vlaams-nafionale eigenaars
Langeweg 34 B - 1900 Overllse
(Maleizen) - Tel. (02)653.05.11
Aanbouwkeukens
HELEMAAL naar maat.
Apart en per klant gemaak.
Niet duurder dan seriefabrikatie,
en zelfs beter I
Prijsbestek en studio zijn gratis

Keukenbedrijf R. ROSSEY

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

Brouwerij
MOORTGAT

Vlamingen,
vraag GRATIS
advies voor uw
hypotheek-leningen
( i e en 2e r.)
en uw bouwgrondkredieten
aan de

m

BREENDONK
tel. (03)86.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

•

UNITAS n.v.

Bllhulxen : Cogels Osylel 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel. (03)36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel. (09)22.45.62

LUSTRERIE

MARC DE VRIESE
WANNEER HET OM UW
VERLICHTING GAAT.
Bon. Ruzettelaan 56,
Assebroek - Brugge'
Grote Baan naar Kortrijk

KUNSTGEBITTENHERSTELLINGEN
VAN DER KLEIN

« CROENSPAAN »
RUSTHUIS

Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort
Tel. (058)235.81

CAMPING DE SCHUUR

Kortrijkse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33
van 9 tot 18 u. ('s zat. getlot.)
Agenten en makelaars
neenn kontakt met ons

TANDTECHNISCH LABORATORIUM
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek
S 734.06.43 en na 18u. 425.46.42
FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten.
Ook verhuring van tafelgerief.
Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen
(031/37.45.72-19.30.29)

NINOVE

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

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

MACONFECT - KLEDING
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE
Tel. (053)662.19
MAATWERK en zeer grote keus
kleding « KLAAR OM DRAGEN »

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

FREETIME FLAT
INTERNATIONAL pvba

INTERESSANT

Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksijde
tol. (058)527.77
Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerke
tel. (059)322.60
Verhuring en verkoop van moderne, nieuwe appartementen en studios - bungalows en caravans •
sommigen met privaat zwembad gelegen te Koksijde, Oostduinkerke en Middelkerke - huur per
maand, per week, per weekend
of een periode naar eigen smaak.
Vraag inlichtingen - Schrijf of telefoneer.

Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur
een der beste Oberbayern-orkesten
Middag- en avondmaal In groep : gezellig fijn, goed en goedkoop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse
goelasj - Elsbein mit Sauerkraut . Kip aan het spit Krachtvleesschotel beter dan In Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/22.86.72 - 1500 zitpl.
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van
de stad
LEUVEN (Bierkelder) : Oucte Markt 11. Tel. 016/22.68.69 mooiste kelder van Europa.
BRUSSEL : Nieywbrugstr. 28. Tel. 02/21.87.89- mooiste van
Brussel
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi.
HULSTE (Kortrijk) : Brugseshvg. 1. T. 056/71.15.36 - 2.400 pi.
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 031/57.30.32
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 pi. T. 051/72.28.22
DRONGEN : Autov/eg Brussel-Oostend^ - Tel. 091/26.74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/67.36.30
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/56.53.40
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/43.20.51
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke . T. 059/30.20.86
Wij zoeken dringend : als medewerkers : Ernstige families
waarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale wet Liefst mensen van 't vak.
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensestwg 128, Korbeek-Lo
SINT-PIETERS-LEEUW. Tel. 02/376.18.72.

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

ZIEKENFONDS
BRABANTIA

DIRK MARTENS
Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

Groepen en maatschappijen allerhande I I !

Instituut P. VERMEIR

Assesteenweg t l 7 - Ternat
Tel. (02)52.13.12

Schoonheidsinstituut

AL - AL AANBOUWKEUKENS UIT CLASAL
FABRIEKEN TE
RAMSDONK
TEL. 015/714.47 - 719.13

Voor

de Vlamingen in Brussel
en Vlaams Brabant

10%vr.V.U.Ieiien
I KOSTUUMS - VEST0N8 • BROEKEN • PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

*
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagent - bedjes en
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversiaringen - wastafels en waskussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerel.

IRICO-KLEDING V E R M E E S C H
|jB>«nhoiJwef»w«t, 52 Aniwttpan Tel. 03.3136.83,

ENIG

IN

BELG!E

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

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

—

VOORBEELD:

2 KOSTUUMS KOPEN - 1 KOSTUUM BETALEN

De grootste eenmanszaak van België — 2000 m2 oppervl

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS

ONZE SCHOOL ?

DAMESMANTEL + KLEED
KLEED KOPEN + KLEED
VESTEN DAIM OF LEDER, BROEK
LEDY-HEMDEN
DE BESTE I
GROTE KEUS VAN EERSTE EN
PLECHTIGE KOMMUNIEKLEEDJES

ERASMUS
NATUURLIJK !
Pluralistisch, volksnationaal
onderwijs ï
Talen - boekhouding - steno daktylo - sekretariaat - journalistiek - etalage - verkoop - hostessen - mannequins - wegcode
rijlessen (door de Staat erkend)

TROUWKLEED kopen + FEESTKLEED
en TROUWCESCHENK
GRATIS TOMBOLA voor iedereen
2 AUTO'S TE W I N N E N
REISKOSTEN VERGOED

DIr-gen Dries Bogaert
Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN
Tel.
Bondgenotenlaan 121 . 3000 LEUVEN
Tel.
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST
Tel.
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE
Tel.
Thonissenlaan 23 - 5800 HASSELT
Tel.
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK
Tel.
Begijnenvest 99 . ANTWERPEN Tel. (031)33.60.58

WIJ l O

(015)173.68
(016)224.85
(053)284.55
(050)372.75
(011)237.12
(056)159.18
en 45.05.31

John Horton gekleed bij
het huis STANDING

Onze referentie : duizenden tevreden k l a n t e n .
M e v r o u w , M i j n h e e r : ledere franl( t e l t d u b b s i b i j :

Will Tura gekleed bij
het huls STANDING

DENDERMONDSESTEENWEG,
AALST

2/ 6

TEL. 053/21.79.73
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D€ SPORCiU€€K
ROME

veel geleerd. Doen wij al vijftig
jaar. Het zal dus weldra gaan ren
deren.

Ere wie ere toekomt : eerst een
woord van lof voor Gaston Roelants, de enige die voor ons land
een medaille behaalde. In de maraton eindigde hij namelijk derde.
Van Gaston vroegen vele kenners zich af wat die « ouwe pee »
nog in Rome kon gaan doen. Het
antwoord is meteen gegeven.
Wat onze vedetten voor de rest
presteerden ? Niks. Maar het was
ook warm, zoals Gaston Roelants
met een serieus gezicht ter hunner verontschuldiging aanvoerde.
In ieder geval warmer dan voor
de anderen.
In verschillende kranten lazen wij
klachten over de houding van de
Belgische
delegees.
Nochtans
staat erbij dat ze altijd kwamen
zeggen hoe laat de bus vertrok
Wat wil men nog meer ?
Onze deelneming is niet nutte
loos geweest. Wij hebben alweei

MAANDAG
In ons land overleed schielijk de
jonge zwarte bokser Mukendi. Op
Malta vierde Big Boy Cutajar zijn
« come back » met een zware
nederlaag. Zo zwaar dat hij naar
het ziekenhuis moest overgebracht worden, waar hij overleed.
En een scheidsrechter werd geveld met een bierfles. The noble
art schijnt wel een beetje te ontsporen.

•• Les Sports » had het bij hel
rechte eind met de mededeling
— verleden vrijdag — dat de
Oostduitse meisjes fameus achteruit boeren. Zondag bleek namelijk dat zij niet alles hadden
gewonnen.
Formidabel,
riep
wonderknaap
Moreau uit, wij zijn even sterk
als de Russen. En in de finale
sprong een Rus precies 25 cm
hoger dan hij. Hier dient eerlijkheidshalve aan toegevoegd dat
Moreau beweerde zeer te hebben
aan zijn been, en de Rus niet.
Om het Romeinse drama kort te
maken : wij vragen niet dat onze
jongens en meisjes zouden proberen op te tornen tegen de
sport-robots van achter het ijzeren gordijn. Wij vragen van hen
— en van de sportgazetten —
alleen wat bescheidenheid en
wat inzet. Is die prijs te hoog
voor hun vele mooie reizen en
andere profijten ?

DUUR MANDAAT
Tijdens de wereldkampioenschappen
voetbal, dit jaar in München,
koos de internationale voetbalfederatie
(FIFA) een nieuwe
voorzitter.
Er waren twee kandidaten : de Brit Stanley Rouss, uittredend voorzitter, en de Belgische Zuidamerikaan Jo Havelange.
De eerste kan min of meer beschouwd worden als een vertegenwoordiger van de « oude garde », voor wie voetbal nog een beetje sport is,
hoe zeer die opvatting, zeker aan de top, in het gedrang komt. De
tweede lijkt ons meer de man van het voetbal als business.
Het was Jo Havelange die gekozen werd.
Wat daarbij tot nadenken stemt, vinden wij, is ten eerste dat Havelange bijna « politiek » verkozen werd — al werd dit woord nooit uitgesproken. Hij heeft namelijk zijn stemmen vooral gehaald in landen
waar het voetbal nauwelijks is doorgedrongen (Afrika, Azië), aldus
a.h.w. de ontwikkelingslanden
uitspelend tegen de « beschaafde •
landen.
Ten tweede zou zijn kampagne hem veertig miljoen frank hebben gekost. Kan het anders of men gaat zich hierbij afvragen of er een verband besaat tussen die veertig miljoen en de herkomst van de stemmen. En wat er zo bijzonders is aan dat voorzitterschap, dat de man
er veertig miljoen voor over heeft ? Doet het niet een beetje denken
aan sommige politici die miljoenen besteden aan kiespropaganda, daar
waar hun mandaat, als ze gekozen zijn, teoretisch maar een klein
gedeelte ervan kan opbrengen ?

DINSDAG
En Fooons Brijdenbach, officiële
Belgische atletiekvedette, maar
over zijn linkerschouder kijken
om te zien hoe demonstratief
traag hij over de meet mocht
slenteren en toch nog geplaatst
zijn voor de finales. En ondertussen langs rechts voorbijgesneld
worden, en naar huis mogen I
MOE
Franz Beckenbauer, « libero de
charme », is moe. En de andere
Duitse voetbalidolen zijn het met
hem. De heren kregen ocharme
één povere maand vakantie, na
een jaar met honderd wedstrijden. Als wij goed kunnen rekenen werkten zij dus in één jaar
9.000 minuten, hetzij bijna Qen
half uur per dag, waarvan, laten
wij zeggen, een tien minuten intensief. Met alle begrip voor de
zwaarte van hun arbeid vragen
wij ons toch af of de heren ook
niet een tikkeltje vermoeid zijn
van wat men het vedettenleven
pleegt te noemen.

strevers gooiden. En het waren
dan nog Bruggelingen, Vlamingen,
Menapiërs die zij wilden stenigen. Gelukkig was er toch nog
een Vlaming die reden verstond.
De scheidsrechter namelijk die
de pil wat vergulde met de zeggen dat de Standardbazen hun
best hadden gedaan om de supporters uit te leggen dat ze verkeerd deden.

^ ^ W i j bl'ijven een
volk van koereurs. A A
F. Grootjans.

WIJS WOORD
De paus heeft een aantal deelnemers aan de Europese atletiekkampioenschappen ontvangen. Hij
zei hun onder meer dat zij er
zorg moeten voor dragen de
hiërarchie der waarden in ere te
houden, omdat pas dan de sport
kan bijdragen tot de ontwikkeling van de mens. Erg origineel
was het misschien niet, maar het
blijft in leder geval een wijs
woord. Dat hopelijk gehoord en
begrepen wordt.
100.000
Het leven Is vol onrechtvaardigheid. De grrrote voetbalklub van
Standard werd voor de tweede
keer gestraft. 100.000 ballen. En
waarvoor ? Doodgewoon omdat
haar supporters wat met bierflesjes en dito blikjes naar de tegen-

EEN EN ANDER
Behalve ons werk en het vullen
van deze en andere bladzijden,
slorpen aktlviteiten die men doorgaans kultureel noemt onze tijd
op. Zo waren wij zaterdag medeinrichter van een zg. kulturele
avond, waarop o.m. een wetenschappelijke film vertoond werd,
nog maar zelden vertoond in ons
land, en gewijd aan een onderwerp dat in alle tijden de mensen gefascineerd heeft, en nu
wellicht meer dan ooit tevoren.
De inkom was 20 fr. Hoeveel
mensen waren er opgekomen ?
Tien. 's Anderendaags stonden
wij, voor 50 fr, met bijna 2000 te
brullen rond een partij potstamperij die men eufemistisch voetbal wilde noemen. Wat bezielt
ons ?
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OPGAVE 106
HORIZONTAAL
1) Zuinig, gierig.
2) Brusselse gemeente.
3) Hals - Haveloze kledij.
4) 'Dat betalen wij niet graag Industriewijk van Haren.
5) Frans goud - Mohamedaanse
bijbel.
6) Voorzetsel - Sekreet.
7) Zo zegt men « Franpois » in
Vlaanderen . Anagram van
. MES ».
8) Hoofdstad van Peru - Drank
bij gebrek aan beter.
9) Voornaamwoordelijk bijwoord
- Muzieknoot.
10) Gemeente bij Lokeren.
VERTIKAAL
1) Deel van een telefoonnummer.
2) Anagram van « VEER »- Meisjesnaam.
3) Gemeente in het Meetjesland - Zoengeluid.
4) Nummer . Achterdocht.
5) Afstammeling - En andere •
Mast.
6) Koninklijke harmonie - Jongensnaam.
7) Oerwoud - Meisjesnaam.
8) Taalvitter.
9) Inwoner van een Hollandse
kaasstad.
10) « NAND » omgekeerd - Roemen.

wuu

in Teheran zijn de Aziatische
Spelen aan gang, zo een beetje
een geel afkooksel van onze olimpische spelen. De Chinezen (van
Mao), zoals men weet in sportkringen totaal ongekend, wonnen
tot dusver zowat alles. Inbegrepen het turnen, waarvoor ze zo
maar eventjes de onklopbaar gewaande Japanners moesten overtreffen. Voor Mao kan veel.

DONDERDAG
Wij hebben nog goede ogen, en
zo konden wij in de krant het
postzegelgrote stukje vinden over
de hoge onderscheiding die de
Belgische
kardioloog
Lequine
kreeg. Als Merckx een medalje
krijgt staat de gazet bijna vol.
Maar koersrijden is ook wat meer
dan zijn leven lang strijden tegen
een van de grote gesels van deze
tijd.

VRIJDAG
Uitslagen van koersen zeggen ons
doorgaans niet veel. Tenslotte
moeten wij ze niet betalen. Maar
naar de uitslag van de ronde van
Polen gaan wij toch eens uitzien.
Daarin rijden namelijk zowel amateurs als beroepsrenners, en wij
willen nu eens weten of de laatsten, de idolen zogezegd, zoveel
harder kunnen rijden dan de eersten.

ZATERDAG

OPLOSSING 105
1 2

WOENSDAG

Wij lazen dat Monne Goethals
naar Denemarken moet telefoneren als hij zijn helper, Julien Labeau, richtlijnen wil geven. En
vermits Monne in IJsland zit tegen dat Julien terug is uit Denemarken, zal het antwoord misschien van Brussel naar IJsland
moeten gebeld worden. Druk dat
die mannen het hebben, druk...

5 T W E 7 E L
M
E
K
1
R ME N U
N BHMH • H E l
T R l E R
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R A S T E 1^ D 1? U K
sBt^ E B u S^^H ZONDAG
L AHRHI BO R E
Voila, heel de wereld spreekt
D R oBs weer
A A LHi
vol bewondering over België. « Wij » hebben het namelijk
G R 1 E V £ R (
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^ j l ^ S n b Vlaggen - Wimpelt vin
^ H H K A U • I I ' landen - Vlaamie
^ ^ P ^ ^ w leeuwen - Kleur en pur^^afan^-S bliciteitsvlaggen - FaC f ^ r r j K ^ nioni voor sport en
S y K Q S y r kuttuur, per ituk 80 fr.
' • Herdenkingtlintjei voor
feesten - Petjes V.U. - Koorden van
10 mt. met tvireekleurige wimpels
voor zalen te versleren. - Kunstvlaggen - Bijbehorlgheden.

klaargespeeld het nationale elftal van IJsland te kloppen met een
doelpunt en een penalty. De gazetten hadden alweer gelijk : de
IJslanders moesten niet onderschat worden. Ze hadden goed
kunnen winnen tegen Popol en
Co. Het zou dan hun allereerste
overwinning in 75 jaar zijn geweest.

VRAAGT PRIJSLIJST :

Paul SUYS
Mol«nveit 50, Herentalt 2410
T. 014/21.12.07 - P.R. 10.29.28

TOT DAC...
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inn rnn lüTW lïïïi
ZATERDAG
14
SEPTEMBER

ZONDAG

15
SEPTEMBER

MAANDAG
16
SEPTEMBER

DINSDAG
17
SEPTEMBER

WOENSDAG
18
SEPTEMBER

15.15
17.15
17.30
19.00
19.15

Waals toneelspel.
Landbouwkroniek.
Appuntamento Italiano.
Animatiefilms.
Ces animaux qu'on appelle
des bêtes.
Nieuws.
Suggestions.
Le vol du Phénix. Film.
Charivari.
Nieuws.

14.00 De Sofiakerk in Istamboel.
14.10 Tocumseh. Speelfilm.
16 00 Een klein land in een wereldoorlog.
17.30 Schooltelevisie.
18.05 De vloek van Woestewolf.
18.30 De fotograaf.
19.00 Trajekt.
19.45 Nieuws.
20.15 De vrolijke dokters op zee.
20.40 Italia Mia. Show.
21.30 Defamiliereis. Weekendfilm
22.40 Nieuws.

11.00
16.00
16.02
18.45
18 55
19.05
20.00
20.20
22.30

Teleac.
Nieuws.
Laat George maar schuiven.
Brigadier Dog.
Nieuws.
Saniago's ark.
Nieuws.
Hotel Het Paradijs.
Nieuws.

18.15
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20 20
20.50
22.15
23.05
23.10

Teleac.
Brigadier Oog.
Nieuws.
Cirkus Alfonso.
De Melchiors.
Nieuws.
De gouden zeezwaluw.
Last night of the Proms.
Brandpunt.
Epiloog.
Nieuws.

10.30
14.30
15.00
15.10
17.15
18.15
18 20
18.50
19.15
19.45
20.00
20.40
22.25
22.55

Eucharistieviering.
Voor boer en tuinder.
Avonturen van Mac en Leah.
Binnen en buiten.
Paardensport.
Kiri de clown.
Leef nu.
Reizen naar het onbekende.
Het meisje van de TV.
Nieuws.
Sportweekend.
Een avondje uit...
Nog 16 dagen.
Nieuws.

15.30
15.32
15.57
16.22
16.55
17.00
18.40
18.55
19.00
19.05
20.35
21.00
21.40
22.20

Nieuws.
Ti-Ta-Tovenaar.
Untamed world.
3-Uur van Amsterdam.
Toto.
Vesper.
Teleac.
Brigadier Dog.
Nieuws.
Het Joghurt-misterie. Film.
'n Gulden de man.
Een feestelijk soiree.
Uw hart... uw leven.
Nieuws.

18.15
18.50
18.55
19.00
19.25
20.40
20.45
21.35
22.25
23.35

Teleac.
Woord voor woord.
Brigadier Dog.
The Partridge family
Studio sport.
Nieuws.
De jonge Garibaldi.
Ascent of man.
Off-Off-Leidseplein.
Nieuws.

17.00
18.05
18.30
18 40
18.45
19.15
19 45
20.15
21.50
22.25

Schooltelevisie.
De familie Partridge.
Reksio.
Veilig verkeer.
Volksuniversiteit.
Sporttribune.
Nieuws.
De dingen van het leven.
Vergeet niet te lezen.
Nieuws.

18.45
18.55
19.05
20.00
20.21
21.40
22.30
22.35

Brigadier Dog.
Nieuws.
Nationale hitparade.
Nieuws.
De stille kracht.
Televizier magazine.
Staatsloterij.
Nieuws.

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.21
20.45
21.10
22.00
22.25

Brigadier Dog.
Nieuws.
De soepterrine.
Dat kan ik ook.
Nieuws.
Zo vader, zo zoon.
Doris Day show.
Doc Elliot.
Ander nieuws.
Nieuws.

14.00
18.00
18.05
18.30
19.10
19.45
20.15
21 05
21.55
22 30

Schooltelevisie.
Kiri de clown.
Het grote koraalrif.
Tienerklanken.
Het vrije woord.
Nieuws.
Somerset Maugham.
Kinderen in de kribbe.
Sof ie : een zangeres.
Nieuws.

14.00
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.20
21.40
22.05
22.55

Schooltelevisie.
Brigadier Dog.
Nieuws.
Stratemaker op zee show.
Zomer aan de noordpool.
Nieuws.
Colditz.
Soy libre.
Achter het nieuws.
Nieuws.

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.20
22.05

Brigadier Dog.
Nieuws.
Peppi en Kokki.
De Melchiors.
Nieuws.
Een gravin van Hong-Kong.
« Al is het de paus », zegt
broeder Masbach.
22.45 'Den Haag vandaag.
23.55 Nieuws.

14.00
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
21.05
22.15

Jevanjong.
Kiri de clown.
Denemarken. Dok.
Oe heren van Bibelbom.
Tienerklanken.
Uit de dierenwereld.
Yoga.
Nieuws.
Pano '74.
Spel zonder grenzen.
Standpunten.
Dosfelinstituut CVU).
22.45 Nieuws.

9.15
17.00
18.55
19.05
19.50
20.00
20.20
20.35
22.25
22.50
23.30
23.45

Schooltelevisie.
Kijkdoos.
Nieuws.
Van gewest tot gewest.
Socutera.
Nieuws.
Politieke partijen.
Het beest moet sterven.
Panoramiek.
Studio- sport.
Den Haag vandaag.
Nieuws.

18.45
18.55
19.05
19.30

Brigadier Dog.
Nieuws.
Poppenkast.
Salicht Leyden. Een sleutelstad in Leiden.
Nieuws.
Land van bronsgroen eikenhout (Limburg).
Spel zonder grenzen.
Kenmerk.
Nieuws.

14.00
16.45
18.25
18.55
19.00
19.30
19.45
20.15
21.05
22.20

Scfiooltelevisle.
Feu vert.
Tempo.
Les Wombles.
Le dessous du ciel.
Antenne-soir.
Nieuws.
Ardechois, cceur fidele.
Spel zonder grenzen.
Voor het grote publiek.
Nieuws.

Brigadier Dog.
Nieuws.
Walt Disney.
Nieuws.
Het zijn maar dieren.
Martha. TV-spel.
Den Haag vandaag.
Nieuws.

14.00
18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
20.20
22.00
22.50

Schooltelevisie.
1, 2, 3... j'ai vu.
Lequel des trois ?
Le dessous du ciel.
Spectacles-festivals.
Nieuws.
Contacts.
La grande vie. Komedie.
Le carrousel aux images.
Nieuws.

16.30
17.55
18.00
18.25
18.40
19.00
19.25
19.45
20.15
21.05
22.25

20.00
20.21
21.05
22.25
22.45

19.45
20.15
20.20
22.30
23.15

12.00
13.05
14.00
15.15
18.45
18.00
18.40
18.45
19.30
19.45
20.15
21.05
22.35

Faire le point.
Concertissimo.
Kounak. Dok.
Europese beker beroepsdansers.
Sportweekend.
Follies.
Voor de kleintjes.
Sportweekend.
Antenne-soir.
Nieuws.
Engelse verhalen.
Raga.
Nieuws.

18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
20.35
22.05

La pince a ligne.
RK-uitzending.
Lundi-sports.
Nieuws.
Si vous saviez.
Mauprat.
Le bon temps de Henri Slmonet.
22.30 Voorlichting schooltelevisie
22.35 Nieuws.

Schooltelevisie.
Kindertaferelen.
Le dessous du ciel.
Antenne-soir.
Nieuws.
Geheimen onder zee.
Emission'Débat.
Portret : de fotograaf Morian.
22.45 Nieuws.

m
DONDERDAG
19
SEPTEMBER

VRIJDAG
20
SEPTEMBER

W I J 92

17.00
17.55
18.00
18.30
18.55
19.10
19.45
20.15
21.55
22.35
22.45

Schooltelevisie.
Kiri de clown.
Primus.
Jonger dan je denkt.
Azenty.
Home.
Nieuws.
Beschuldigde, sta op 1
Première.
Nieuws.
Yoga.

14.30
18.15
18.55
19.25
19.45
20.15
21.05
21.55
22.25
22.35

Schooltelevisie.
Volksuniversiteit.
Home.
Ziet u er wat in ?
Nieuws.
De familie Ashton.
Ziekenhuizen. Enquête.
KTRC-Kruispunt.
Nieuws.
Dok. over ontwikkelingshulp

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.21

Brigadier Dog.
Nieuws.
Evangelische omroep.
Vergane glorie. Dok.
Nieuws.
Een handdruk tussen geloof en wetenschap. Dok.
De lege stad.
Nader bekeken.
Met woorden en muziek.
Drieluik Noord-Zuid.
Nieuws.

18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
21.10
22.10
22.50

Brigadier Dog.
Nieuws.
Met de muziek mee.
Nieuws.
Open en bloot.
Daar komen de schutters.
Chili : met voorbedachte
rade.
22.25 Uit de kunst.
22.50 Nieuws.

18.45
18.55
19.05
19.25
20.00
20.21
21.35
22.20
22.50
23.30

20.35
21.05
21.45
22.00
23.20

18.45
18.55
19.05
20.00
20.20
20.55
21.25

*
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Brigadier Dog.
Nieuws.
Levende wildernis. Dok.
Boter, kaas en eieren.
Nieuws.
Gumman's walk. Western.
Andy Williams. Show.
Tros sport.
Technologie.
Nieuws.

14.00
18.10
18.30
19.30
19.45
20.15
21.05
22.20

Schooltelevisie.
1, 2, 3... j'ai vu.
Sept sur sept.
Antenne-soir.
Nieuws.
Ce pays est a vous.
Angoisses.
Nieuws.
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u w WONING

GROEIT ELKE DAG
onze klanten van 20 jaar geleden zijn nii het levende bewijs dat
een belegging in ONROERENDE K W A L I T E I T beter rendeert !

RAADPLEEG DE BESTE ARCHITEKTEN OF... PUT UW INSPIRATIE UIT DE
FIJNSTE BOUWTIJDSCHRIFTEN !
BELANGRIJK !
Enkel een degelijke voorstudie geeft U een reëel basisdokument
in handen. Daarom bieden w\\ een GRATIS VOORSTUDIE VOOR
DE KLANT.
Ernstig werk vraagt een ernstige voorlichting.
U kan ook onze realisaties komen bekijken ter plaatse, of op plaatjes I Het kan allebei.
Een afspraakje verplicht U tot niets, en biedt U ongeveer alles
wat U zien en horen w i l . De veilige weg naar wat U zou moeten
weten.

KUNNEN

GRONDEN
NIEUWBOUW
BestaaNde
wotiiNgett
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NEKKA-LIMBURG

NEKKA74

Op vrijdag 27 september gaat om 2C
uur, in het Kultureel Centrum, Kunst
laan 5 - Hasselt Nekka-Llmburg door
Op het programma :
•
Joost Nuissl #
Ton Koopman
9 Dirk Celis 9 Luk Tegenbos Smart
ensemble # Delia Bosiers 9 Combo
Aura [vleugel- en fenderpiano, fluit en
elektrische gitaar, fender, bas en slagen ander werk) # Heuser Orkater (in
première voor België).
Lokatie : In Kultureel Centrum var
Hasselt - tel. 011/22.99.33.
Prijzen der plaatsen : 120 F.
Houders KJP, - 18 en + 65 groepen
van minimum 15 personen, bekomen
de plaatsen van 120 F aan 95 F.
Deze manifestatie beoogt zowel een
promotie te zijn voor de medewerkende artiesten als voor het programmakoncept zelf van een dergelijke
avond, waarin klassieke muziek (Ton
Koopman), teater (Dirk Celis, Hauser
Orkater) en kleinkunst tot één geheel
worden geïntegreerd.
Zoals Nekka-Antwerpen wordt het een
(mini) - marathon, wat bepaalde artistieke moeilijkheden met zich meebrengt. Daarom werd gepoogd hei
programma volledig in funktie van de
artistieke mogelijkheden op te vatten.
Het ligt tevens in de bedoeling een
dergelijk totaal-programma tijdens het
seizoen 75/76 aan te bieden aan de
diverse Kulturele Centra en teaters in
Vlaanderen.

13 oktober
15.00 U4 - Sportpaleis
Antwerpen
Zondag 13 oktober wordt het
weer aandacht geblazen voor
wat nu reeds de grootste
kl'einkunsthappening van 1974
wordt genoemd. Nekka, een
naam als een klok. Met een
bezetting om de vingers af te
likken. Uit noord en zuid werden de toppers van het ogenblik bijeengebracht. Van Gerard Cox tot Jan De Wilde,
van Rob de Nijs tot the Strangers. Voor
de
verwachte
15.000 luisteraars wordt het
dus weer kleinkunst uit de bovenste la. En wat zeggen de
artiesten daar zelf van ?
In een vraaggesprek met Chris
Bouchard zegt Rob de Nijs :
« Het zal geen kleinigheid
zijn, maar dat trekt mij juist
aan ! ».
(Ali'e praktische inlichtingen
vindt u op Nekka-pagina).

MI EL COOLS
EN TRIO LOUIS V A N DIJCK

^

Het ANZ, van alle muziekmarkten thuis, prijst nog een
stel « aanraders » aan.
Nekka-Limburg wordt een gewaagde poging om teater, kabaret en kleinkunst in één
groot kultureel centrum (dat
van Hasselt) te verzoenen.
Alleen al om het muziekmengelwerk
wordt
Nekka-Limburg de stunt van het jaar.

Van de toernee die Miei Cools
en het trio Louis van Dijck
door Vlaanderen maken, wist
het ANZ twee optredens van
Miei af te snoepen. Het wordt
de moeite deze Cools terug
van een Nederlandse toer
weer te bekijken. Opletten geblazen, want « de troebadoer
is weer in de stad... ».
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Gereserveerde zitplaatsen : 250, 20C
en 125 F. Niet-voorbehouden plaatsen
75 F.
Groepsbestellingen (minimum 20 kaar
ten) en houders van een Kultureel
Jongerenpaspoort bekomen de kaarten
tegen volgende verminderingen :
voorbehouden zitplaatsen : 200 (i.p.v
250 F), 150 (i.p.v. 200 F) en 100 F (i.p.v
125 F), niet-voorbehouden plaatsen :
50 F (i.p.v. 75 F).
Lokatie : Sportpaleis, Schijnpoortweg
113 - Merksem - tel. 031/24.25.75 •
031/24.25.76.
Open iedere dag vanaf 10 uur tot 12
uur en van 1 uur tot 18 uur (vanaf 20
september vanaf 13 uur tot 22 uur,
ook op zaterdag en zondag).

KLEINKUNSTPOCKET
Ook dit jaar een k.k.-pocket, uitgegeven ter gelegenheid van Nekka 74. Een
pokket met een uitgebreid overzicht
van ai de optredende artiesten, het
volledige programma van Nekka met
verscheidene liedteksten.
Promotieprijs (die na Nekka vervalt
en 65 F wordt) : 30 F.
Te bekomen • vanaf 26 september a.s.
op het ANZ-sekretariaat.
Sluit 40 F in een briefomslag en dadelijk na ontvangst wordt de kleinkunstpokket toegestuurd. U kan ook
bestellen door overschrijving van 40 F
(10 F verzendingskosten inbegrepen)
op PRK. 000-0096336-15 t.n.v. ANZAntwerpen.

^

Reeds eerder brachten wij in onze uitgaven melding over « de terugkeer »
van Miei Cools. Na drie jaar optreden
in Nederland (in 9 maand 156 voorstellingen) organiseert het ANZ twee
Coolsavonden in Antwerpen. Donderdag 17 en vrijdag 18 oktober om 20.15
uur in de Arenbergschouwburg, Arenbergstraat, Antwerpen.
Naast een keuze uit zijn oude repertoire zingt Miei Cools zijn nieuwste
nummer op tekst van Ed Leeflang. Hij
wordt begeleid door het Trio Louis
Van Dyck.
Lokatie : Arenbergschouwburg - tel.
031/32.85.23 (iedere dag tussen 11 uur
en 16 uur - 's zaterdags tot 14 uur).
Prijzen der plaatsen : 200, 150 en 100 F.
Groepen van minimum 20 personen
bekomen rangsverhoging (door de
plaatsen van 200 en 150 F aan respekievelijk 150 en 100 F).

STICKERS
met het kenteken van Nekka kosten
10 F het eksempiaar. Bij afname van
10 tot 20 eksemplaren 7 F het eksempiaar en bij afname van meer dan 20
eksemplaren 5 F het eksempiaar. Ook
een tegenwaarde in postzegels wordt
aangenomen.
Te bekomen : ANZ-sekretariaat - Vrijheidstraat 30-32 Antwerpen ( I e verd.j,
iedere dag (uitgenomen zaterdag) open
open van 9 uur tot 17 uur of door storting of overschrijving van het overeenkomstige bedrag op PRK. 000-009633615 t.n.v. ANZ-Antwerpen steeds naam,
adres en het gewenste aantal opgeven).
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