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ANTI - INFLATIEPLAN 
VAN DE VOLKSUNIE 
Op een perskonferentie te Brussel vorige donderdag hebben de senato
ren Wim Jorissen en Lode Claes namens de Volksunie een samen
hangend beleidsplan ter tafel gelegd tot bestrijding van de voorthollende 
inflatie. 
De Volksunie is bestendig bekommerd om het welzijn en de welvaart 
van de Vlaamse gemeenschap, en het ligt dus voor de hand dat de 
evolutie van het inflatieverschijnsel haar met grote zorg vervult, in de 
lijn van haar kongressen van 1969, 1971 en 1973 is de VU vooral begaan 
met hen die tot nogtoe onvoldoende deel hadden aan de gestegen 
welvaart. De inflatie, met haar negatieve gevolgen op de herverdeling 
van de inkomens en haar aantasting van de koopkracht is, gezien de 
dreigende ekonomische ontwrichting en de daarmee gepaard gaande 
gevaren voor ons demokratisch bestel, een uitermate belangrijke zaak 
die zowel de regering als de oppositie aanbelangt. 
Wat de Volksunie in haar, anti-inflatieplan voorstelt komt overeen met 
datgene wat door de ekonomische deskundigen wordt aanbevolen. Vele 
politieke partijen zijn echter door hun bindingen met belangengroepen 
en door hun traditionele ideologieën verhinderd dit te onderschrijven. 
Dit geldt echter niet voor de Volksunie die terzake volkomen vri j staat. 
Wat zij in dit beleidsplan tot bestrijding van de inflatie voorstelt ligt 
overigens volkomen in de lijn van haar algemeen programma. 
Onze lezers vinden de volledige tekst van dit anti-inflatieplan op de 
laatste pagina van dit nummer. Op bovengenoemde perskonferentie 
legden de VU-woordvoerders tevens een politieke verklaring af, waar
van wij de essentie hieronder afdrukken. 

In het kader van haar voortduren
de bekommernis omtrent de wel-
zijns- en welvaartsaspekten van 
de Vlaamse gemeenschap, wil de 
Volksunie haar standpunt toe
lichten, over de bijzonder nijpen
de evolutie van de inflatie. 
Zoals zij reeds op haar kongres
sen in 1969, 1971 en 1973 heeft 
betoogd zal bijzondere aandacht 
besteed worden, aan hen die on
voldoende deel hebben in de stij
gende welvaart. 
Daarom is de inflatie met haar 
negatieve gevolgen op de herver
deling van de inkomens, met haar 
aantasting van de koopkracht e.d. 
een zaak van groot belang, gezien 
de dreigende ekonomische ont
wrichting en de daarmee gepaard 
gaande gevaren voor het demo
kratisch bestel. 
De regering wi l thans de indruk 
geven dat zij sterke maatregelen 
tegen de inflatie neemt, maar 
haar houding is niet vri j van dub^ 
belzinnigheid en zelfs van hypo-

krisie. De omvang en de galoppe
rende vaart van de inflatie zijn 
geen nieuwe gegevens die ais 
een plotse noodsituatie zouden 
kunnen ingeroepen worden. Het 
feit buiten beschouwing gelaten 
dat jarenlange laksheid, overdre
ven uitgaven en zelfs verspillin
gen van dezelfde regeringspartij
en (de CVP was onafgebroken re
gerende partij) de zaak steeds 
hebben verergerd moeten we 
thans vaststellen dat de regering 
andermaal in gebreke blijft. 
Ten eerste zien wi j geen verster
king van maatregelen optreden, 
in vergelijking met deze van juni. 
Het valt te vrezen dat de begro
ting van 1975, die zogezegd in 
evenwicht is, zoals in de vorige 
jaren, op het einde van 1975 weer 
grondig deficitair zal worden, als 
gevolg van verplichte bijkredie
ten (namelijk voor de lonen). 
De prijzenpolitiek van de over
heid is zwak terwij l inzake voor
lichting alles nog moet gebeuren. 

Er is dus een zeer groot verschil 
tussen wat de regering zegt, en 
wat ze in werkelijkheid doet. 
De regering misbruikt ook het 
nijpend inflatieprobleem als een 
soort windscherm om de totale 
mislukking op het stuk van de 
staatshervorming te verbergen. 
De voorlopige gewestvorming 
mag gerust als een simptoon van 
politieke inflatie worden aange
klaagd, zo o.m. de opstapeling 
van schijn-autonome instellingen 
die het centralisme versterken 
en een waarachtige gewestvoi^ 
ming en a fortiori een waarachtig 
federalisme in de weg staan. De 
machteloze gewestraden — die 
amper 3 weken per jaar zullen 
bijeenkomen — blijven zonder 
infrastruktuur en mogen slechts 
adviezen verstrekken. 
Inmiddels moeten wi j , en niet al
leen op het stuk van de inflatie, 
deze regering naar haar daden 
beoordelen : 

• de taalwetten te Brussel wor
den niet toegepast 
• een Waals politiek overwicht 
is overduidelijk in de ekonomische 
sektor 

• in belangrijke krisissektoren 
als daar zijn : 
# onderwijs 
# ziekteverzekering 
# landsverdediging e.a. 
neemt de regering geen funda
mentele opties. 
De Volksunie is niet van plan de
ze problemen te verdoezelen, ook 
al is de inflatie thans een pro
bleem dat hoogdringend een 
krachtige aanpak vraag.'. Leden 
van onze parlementaire frakties 
zullen de regering bij de aanvang 
van de zittijd interpelleren over 
het anti-inflatiebeleid. Juist het 
ontbreken van de moed om tot 
fundamentele hervormingen te ko
men is de belangrijkste oorzaak 
dat men andere sociale vraagstuk
ken niet aankan. 

HET IS VAN LEVENSBELANG ! 
Over enkele dagen zal de postpode zich bij U aan
bieden voor de inning van het abonnementsgeld 
1975 op « Wij ». De prijs voor een jaarabonnement 
bedraagt nu 450 Fr. Deze verhoging was onont
koombaar geworden door de ontstellende kosten
stijgingen in de drukkerijsektor, en zal ons zelfs 
nauwelijks toelaten het hoofd financieel boven 
water te houden. 
Wij rekenen echter op de vaste trouw van al onze 
abonnees, zeker nu in deze bar moeilijke tijden 
waarin menig persorgaan — ook « Wij » — moet 
vechten voor zijn bestaan. Een vlotte hernieuwing 
van de abonnementen is dit jaar voor ons van le

vensbelang I Leg dus het geld klaar, en verwittig 
uw huisgenoten. Mocht u toch niet thuis zijn als 
de bode komt ontvangen, stort dan het bedrag van 
450 Fr op postrekening 000-0171139-31 van < WIJ », 
Voldersstraat, 71, 10OO Brussel. 

Waarde lezer, lieve lezeres, U kan ons tevens een 
grote dienst bewijzen door het enquête-formulier 
op p. 7 Ingevuld terug te sturen. WIJ stellen ten 
zeerste prijs op uw mening. Het kan ons helpen 
het blad te verbeteren naar de wens van zijn trouwe 
lezers. 
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(zie pag. 9 in dit nummer) 

S.O.S. HALLE 24 NOVEMBER 

VLAAMS BRABANT 
« Vlaams-Brabant telt 900.000 inwoners, bijna evenveel als 
het arrondissement Brussel-hoofdstad, veel meer dan som
mige andere provincies, en zelfs meer dan Namen en Luksem-
burg samen ». Dit zegt het Overlegcentrum van Vlaamse 
verenigingen dat in een nationaal komltee de « 24 novem-
berbetoging » te Halle organiseert. 

De Vlaamse gemeenschap is In een gevaarlijke toestand 
gekomen. Men maakt van de inflatie en de prijsverhogingen 
misbruik om de anti-Vlaamse macht in en rond Brussel te 
verstevigen en om de verfransing van Vlaams-Brabant te 
bevorderen. 
Was 15 jaar geleden de kreet « SOS Vlaams-Brabant be
dreigd I » het begin van grote akties omtrent Brussel en de 
Vlaamse randgemeenten, vandaag is deze kreet meer dan 
ooit aktueel. De definitieve begrenzing van Brussel blijft 
uit, de gelijkberechtiging van de Vlaamse gemeenschap al
daar een sprookje, het kiesarrondissement Halle-Vilvoorde, 
de provincie Vlaams-Brabant zijn niet terug te vinden in de 
huidige gewestvorming... 

Het Davidsfonds, de W B , het VI. Komitee Brussel, het Ver
meylenfonds, W O , Randgemeentekomitee, Willemsfonds, 
ANZ, W A , roepen op tot protest tegen het tergend uitblijven 
van de verwezenlijking van deze elementaire eisen van recht
vaardigheid. 
Daarom wordt de massale betoging te Halle een duidelijke 
vuist op de Brusselse tafel : 
• Het weigeren om voor de gewestvorming van Tindemans-
Van de Kerckhove-Perin om het even welke prijs te betalen 
omdat door Vlaanderen reeds alle mogelijke toegevingen 
werden gedaan. 
• Vlaanderen zal nooit meer een stuk van zijn grondgebied 
prijsgeven. Geen sprake meer van enige versterking van de 
franstalige minderheid in Vlaams-Brabant. 
• Het Brussels gewest valt samen met het tweetalig hoofd
stedelijk gebied en is bewoond door twee grondwettelijk 
erkende kultuurgemeenschappen. 
De betoging te Halle moet een sukses worden omdat gans 
Vlaanderen de ernst van deze fundamentele Vlaamse eisen 
inziet. Onze afdelingen organiseren dus van nu af de ver
plaatsing naar Halle, de meest zuidelijke Vlaamse stad van 
Vlaanderen. 

(Financieel steunen om de nodige propaganda en organisatie 
mogelijk te maken kan op bankr. 430-0086551-18 of prk 
000-0157720-95 van het VI. Komitee voor Brussel, rek. 24 nov., 
Rijkeklarenstraat 45, 1000 Brussel). 
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NU 5000 LUXE WINTERMANTELS 
TEGEN FABRIEKSPRIJZEN 

DEZE UNIEKE OFFERTE WORDT U AANGEBODEN DOOR 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROOTSTE MANTELSPECIALIST 

reeds vanaf 
1.995 F 
een luxe winter mantel 
van zuiver scheerwol! 
DAAROM BETEKENT UW NIEUWE 

WINTERMANTEL KIEZEN NU NAAR 

S U C C E S K L E D I N G RIJDEN. 

DE RIT NAAR NIEL 

KOMT ER DUBBEL EN DIK UIT! 
• 

enkele voorbeelden: 
I • W 3 • is de eskam cadeau-prijs 

voor een mooie wintermantel van zuiver scheerwol. 

^ • ^ U U I is de eskam cadeau-prijs 
voor een warme modieuze mantel van zuiver 
scheerwol, met bontkraag versierd 

I « i r ^ 3 r betaalt u slechts voor 
een prachtige wintervest van zuiver scheerwol, spe
ciaal voor de jeugd, modern van snit en kleuren. 

WM^ • is de spotprijs voor een 
prachtige meisjesmantel van zuiver scheerwol. 

Geef onderstaande bon degelijk ingevuld aan de kassa af vóór u 
uw aankoop doet, en dan zult u uw mantel een heel stuk beneden 
de aangeduide prijs betalen. 

BON GELD SPAREN 
DEZE BON AAN DE KASSA AF TE GEVEN 

Ik wens mijn nieuwe WINTERMANTEL 
tegen fabrieksprijs te kopen. 

Naam en voornaam 

Straat 

Gemeente postnummer. 

Beroep 

nr. 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROOTSTE MANTELSPECIALIST IN BELGIË 

A. DE L A N G L E S T R A A T 4 - 1 0 2 6 4 0 N I E L 
OPEN ALLE DAGEN, BEHALVE ZONDAG - MAANDAG EN FEESTDAGEN. VAN 9 TOT 20 UUR - ZATERDAG OPEN VAN 9 TOT 18 U. 

WIJ t 



AKiMinm 

INDEKS WEER 1,76 PUNT OMHOOG ! 
De perskonferentie van de regering vorige weel< 
te Brussel (foto boven) is op een sisser afgelopen. 
Aan de journalisten werd daar verteld dat de rege
ring vooralsnog de noodzaak niet inzag de anti-in-
flatiestrijd te verscherpen, maar volle vertrouwen 
had in de uitwerking van de reeds genomen maat
regelen. Men moest enkel nog maar wat geduld 
opbrengen en dan zou het effekt wel zichtbaar wor
den. In elk geval deden de journalisten op deze lich
telijk euforische perskonferentle de Indruk op dat 
de inflatie-koorts over haar hoogtepunt heen was. 
Er zou nu spoedig een verbetering intreden. 
De woorden van eerste-minister Tindemans en zijn 

ministers waren nog niet koud of daar sloeg als 
een bom het bericht in dat de stijging van het in-
dekscijfer van september ruim 1,80 zou bedragen, 
m.a.w. de hoogste stijging ooit genoteerd. Het werd 
uiteindelijk + 1,76 punt voor september, maar het 
blijft de op een na hoogste stijging die ooit werd 
genoteerd. Van enige « afkoeling » schijnt voorals
nog geen sprake. Het lijkt er eerder op dat de re
gering de kat nog wat uit de boom wil kijken. Of zij 
de komende maanden met een dergelijke < poli
tiek » meer geluk zal hebben dan met haar fameuze 
perskonferentle is een andere zaak... 

NIEUWSJES 

RAEHO VRIJ BELGIË 

if- De rooie missionarissen van 
de Nederlandse VPRO willen op 
4 oktober a.s. starten met een 
nieuw radioprogramma dat « ra
dio vrij België » heet. De samen
stellers ervan willen In dat pro
gramma, dat zich uiteraard richt 
tot de onderdrukte bevolking in 
bezet België, « aandacht schen
ken aan feiten en gebeurtenissen 
die in de Belgische media niet 
die aandacht krijgen die ze zou
den moeten krijgen ». Die ze zou
den moeten krijgen volgens de 
eenzijdige links-radlkale opvattin
gen van het VPRO-wereldje van
zelfsprekend. 

In de wereld van de pers én in 
de BRT haalt men voor dit initia
tief zijn schouders op, en in Ne
derland vinden velen het ronduit 
grof. Een dagblad schreef het 
zo : < De arrogantie van deze 
omroep, die de Belgische pers 
wel even zal laten zien hoe het 
moet, is in hoge mate ergerlijk. 
Ronduit verbijsterend Is het ech

ter, dat deze omroep de Belgen 
een maatschappijvisie wil opdrin
gen van een minieme minderheid 
uit de Nederlandse samenleving. 
Dit is rechtstreekse inmenging 
in de binnenlandse zaken van een 
bevriend land. Het komt erop neer 
dat de VPRO In een ander land 
een politiek programma gaat 
brengen, bekostigd uit het luis
tergeld van de Nederlanders. Dit 
is ontoelaatbaar. De minister van 
CRM, die Veronica uit de ether 
verdreef en de TROS bepaalde 
programmasoorten wil voorschrij
ven, heeft hier nu een duidelijke 
plicht om in te grijpen >. 
Dat zal die wel niet doen, tot 
vreugde wellicht van Amada, dat 
nu over een eigen uitzending 
voor België beschikt. 

DURE 
VERKIEZINGSPROPAGANDA 

'A' De afdeling polltologie van de 
Leuvense Universiteit, onder de 
leiding van prof. W. Dewachter, 
heeft een rapport gepubliceerd 
over de verkiezingspropaganda 
van de verschillende partijen bij 
de jongste verkiezingen. In dat 

rapport komen de Leuvense poli-
tologen tot het besluit dat al de 
partijen samen ongeveer 218 mil
joen besteedden öan hun propa
ganda tijdens de verkiezingskam
panje van maart 1974. De verkie
zingskampanje van de Volksunie 
zou volgens dat rapport 23,2 mil
joen hebben gekost. Hoe zij aan 
dit (hoge) cijfer komen, leggen 
wi j uit in ons volgend nummer, 
waarin wij meer aandacht beste
den aan dit belangwekkende rap
port waaraan ook een voorstel Is 
gekoppeld tot beperking van de 
uitgaven voor verkiezingspropa
ganda. 

DRINGEND GEVRAAGD 
Nederlandstalige steno-typiste, 
kulturele instelling te Brussel. Bij 
aanstelling is een zeer behoorlijk 
salaris verzekerd. De werk- en 
vakantieregeling Is soepel. Kan
didaten voor deze betrekking zul
len aan een selektie-eksanien 
worden onderworpen. 
Wie interesse heeft schrijve — 
liefst vóór 1 oktober — naar se
nator IMaurits Coppieters, p/a Tri
bunestraat 14, 1000 Brussel. 

HET SCHANDAAL 

VAN ZEEBRUGGE 
De wapen- en munitietransporten vanuit de Zeebrugse haven kwamen 
deze week nog maar eens op een voor « Landsverdediging » en voor 
de hele regering erg onprettige manier in het nieuws. Een recent van 
Brugge naar Zeebrugge overgeplaatste jonge spoorwegarbeider werd 
er door de Waalse para-kommandos beschoten en afgetuigd. De man 
verstond immers geen Frans terwijl de Waalse kommandos die te Zee
brugge de munitietreinen moesten bewaken geen woord Nederlands 
kenden. Het bestuur van de spoorwegmaatschappij, begaan met de 
veiligheid van haar personeel, heeft nu gevraagd dat de munitietreinen 
te Zeebrugge niet meer door Waalse maar door Vlaamse kommandos 
zouden worden bewaakt. Dit is uiteraard niet méér dan redelijk. Veel 
beter ware echter dat heel dat hatelijke en bovendien gevaarlijke gedoe 
te Zeebrugge zou ophouden. 

De Volksunie heeft in het parlement reeds meermaals scherp geprotes. 
teerd tegen de internationale wapenhandel die onder de schutse van 
een schijnheilige Belgische regering verder wordt bedreven, en tegen 
de aanhoudende wapen- en munitietransporten vanuit de haven van 
Zeebrugge. 

Nog op 10 juli jl. deed het Oostendse VU-kamerlld Jaak Vandemeule-
broucke daarover in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een onwel
riekend boekje open, waarbij hij glashelder aantoonde in welke mate 
het parlement bij dit alles voor de aap wordt gehouden. Wij citeren een 
pertinente passage uit zijn betoog, gericht tot de verantwoordelijke 
minister. 

« Terwijl wij hier vandaag de begroting voor ontwikkelingssamenwer
king bespreken, stellen wij vast dat herhaaldelijk Belgische wapens en 
munitie worden verkocht aan niet Nato-lidstaten. Ik citeer Chili, Brazilië, 
Mexico, Ecuador, Peru, Zaïre, Israël, de Filippijnen, India, Nepal, Nige
ria en het Midden Oosten. 

Op 29 maart 1974 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een brief 
naar het Vlaams Angola-komitee waarin u verklaarde dat aan Portugal 
geen wapens en munitie werden geleverd. Het blijft een feit dat de dag 
daarop de « Deo Gloria » vanuit de haven van Zeebrugge vertrok, gela
den met springstoffen, granaatonderdelen en mortieren met bestem
ming Portugal om er de oorlog in Angola mee te voeren. Wij zijn even
min de handelsmissie vergeten die onder leiding van prins Albert naar 
Koeweit en Saoudl-Arablë vertrok in maart 1974. Tot deze missie be
hoorden industriëlen van de FN van Herstal en van de Poudreries Réu
nies de Belgique. Op 16 en op 18 maart 1974 vertrokken dan ook res-
pektlevelijk de « Rosa » en de « Blue Girl » uit Zeebrugge met munitie 
en wapens voor Libië, Koeweit en de Perslsche Golf ! 
In antwoord op een schriftelijke vraag van senator Maurits Coppieters 
verklaarde u op 31 oktober 1973 dat sinds het begin van het militair 
regime in Chili dat de regering Allende ten val bracht, geen wapen-
leveringen aan Chili meer plaats vonden. Maar van 7 tot 11 december 
1973 heeft het Cypriotische schip « Bermuda » munitie en wapens in 
de haven van Zeebrugge geladen en het bereikte Chili via Baranqullla 
en over Panama. 

De heer minister kan deze beweringen niet tegenspreken omdat Ik ze 
kan staven met fotomateriaal. Ik daag u uit foto's in ontvangst te ko
men nemen die op zondag 31 maart 1974 om 11 uur werden genomen 
in de haven van Zeebrugge van de spoorwegwagons die de munitie 
van Balen-werkplaats overbrachten op de « Deo Gloria » met bestem
ming Portugal ! U kunt verder een foto ontvangen van het Russische 
schip de « Evgeniy Dnufriev » dat op 24 juni j l . springstoffen uit de 
haven van Zeebrugge heeft afgeladen, bestemd voor het... Franse leger. 
Op dezelfde dag heeft trouwens ook het Deense schip « Pedro » 1.500 
ton raketten en raketmotoren geladen in Zeebrugge, waarna het ver
trok met bestemming Saoudi-Arabië en Manilla op de Filippijnen. 
Ook in Antwerpen en via de luchthaven van Oostende geschieden wa-
pentransporten. En dit alles gebeurt in de grootste gehimzinnigheid 
waarbij liet parlement niet het minste kontrolerecht kan uitoefenen I 
Daarom heb ik trouwens heden een voorstel ingediend tot instelling 
van een parlementaire kommissie van onderzoek in verband met de 
Belgische wapenleveringen aan het buitenland. Wanneer deze regering 
beweert een ander beleid te zullen voeren, dan kan zij best beginnen 
met deze onmenselijke gebruiken af te schaffen ! ». 
De els « geen Waalse kommandos meer te Zeebrugge » volstaat dus 
niet. Geen wapen- en munitietransporten meer vanuit Zeebrugge, dèt 
moet het einddoel zijn. 

DE REGERING 

MOET 

HET 

VOORBEELD 

GEVEN 

In sommige van onze buurlanden is de 
Inflatiekoorts aan het dalen gegaan, 
maar dat is in ons land vooralsnog 
niet het geval. De forse indeksstijging 
van september toont dit maar al te 
duidelijk aan. Ekonomisten wijzen er
op dat de strijd tegen de inflatie bij 
ons té laat werd aangevat ingevolge 
de ongewoon lange regeringskrisis in 
de eerste helft van 1974. Het kabinet-
Tindemans pakte de zaken bovendien 
nogal aarzelend en al te zwakjes aan. 
In oktober zullen de premier en zijn 
ministers in het parlement ter verant
woording worden geroepen door de 
oppositie. Zij weigerden daarvoor het 
parlement vervroegd bijeen te roepen 
in de hoop wellicht dat de september-
indeks reeds op enige ontspanning zou 
wijzen. Dit is echter niet het geval. 
De regering is dan maar begonnen aan 
een psychologische voorlichtingskam
panje en de eerste-minister richtte 
zich rechtstreeks tot de bevolking In 
de hoop dat zij hem, per brief of per 
telefoon, zegt wat hl] nu het best zou 
doen tegen de inflatie. Men kan enige 
waardering opbrengen voor deze stunt, 
bedacht door de handige reklamejon-

gens achter de eerste-minister, maar 
of dit procédé aarde aan de dijk zal 
brengen is een andere zaak. Wil men 
de bevolking echt tot medewerking 
aanzetten tegen de inflatie — en dat 
is onontbeerlijk — dan is er voor een 
regering maar één veilige weg : zelf 
het goede voorbeeld geven. 
Welnu, dat heeft zij tot hiertoe nog 
niet gedaan, alle mooie woorden ten 
spijt. Het doet zelfs wat hypokriet aan 
de regeringswoordvoerders te horen 
pleiten voor een algemene versobe
ring, terwijl de begroting voor 1975 
een stijging van de overheidsuitgaven 
met 23% voorziet. Een stijgingspercen
tage dat, zoals de vorige jaren trou
wens, ver ix>ven de werkelijke ekono-
mische groei ligt. En om die massale 
overheidsuitgaven te kunnen dragen 
rekent de regering ondertussen In stil
te op... de inflatie, die haar hogere be
lastingsopbrengsten oplevert en een 
in feite afnemende staatsschuld door 
de voortdurende waardevermindering 
van het geld. Het is een « politiek » 
die niet van aard Is om de bevolking 
tot een Spartaanse soberheid te ver
leiden. Integendeel, zo'n stijgingsper

centage van de overheidsgaven is een 
van de voornaamste oorzaken van de 
voorthollende inflatie. 
Weet zij de overheidsuitgaven niet 
drastisch te beperken, blijft zij schich. 
tig reageren op de eisen van de di
verse drukkingsgroepen, dan levert 
deze regering het bewijs dat zij een 
werkelijk en samenhangend anti-in-
flatiebeleid niet aankan. 
Vanuit de oppositie heeft de Volks
unie, in haar oprechte bezorgdheid om 
de weerslag van de inflatie op het 
(beperkte) Inkomen van grote bevol
kingsgroepen, deze week een stel In
flatie-bestrijdingsmaatregelen ter tafel 
gelegd die wel degelijk een samen
hangend en doelmatig geheel vormen. 
Ze zijn totaal gespeend van elke dema
gogie, maar integendeel een duidelijk 
gebaar van goede wil. De inflatie gaat 
ons immers allen aan. Het is nu aan 
de regering-Tindemans om te bewij
zen dat zijzelf kan wat zij van de be
volking vraagt. Woorden wekken, maar 
voorbeelden trekken I 

Paul Martens 

28 SEPTEMBER 1974 WIJ 3 



KÖMMêMWft 

l[l 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 kur-
susreeks 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 : 
17 oktober : « Het programma van de Volksunie ». 
Inleider : Walter Augustijnen, direkteur Dosfelinstituut. 
Plaats : Westerlo. 
31 oktober : « Het huidig Belgisch politiek bestel », (grond-
wetsherzineing, 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 struk-
turen, 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 verant
woordelijke 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. 
Plaats : Oostende, Hotel Melinda, Mercatorlaan 21. 
Inschrijvingen : vanaf heden bij de prov. verantw. P. Hoorn-
aert, Oedelemstwg 57, 8340 Sijsele. 

2. Kursus : 

VOORBEREIDING GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN '76 

Een voorbereidingskursus op de gemeenteraadsverkiezingen 
en vooral direkt gericht op de praktijk. 
Het programma bevat vier delen : 
1. De gemeenteraadsverkiezingen politiek voorbereiden (prak
tische voorbereidmg van het programma). 
2. De propagandavoering. 
3 De lijstvorming. 
4. Belang van de gemeente, noodzaak van een goede gemeen
tepolitiek, fusieproblematiek. 
Voor kaderleden afdelingsbesturen, huidige en toekomstige 
gemeentemandatarissen. 
Plaatsen : 
Dendermonde : 30 september, 7 oktober (20-22u.). 
Plaats : in « De Schuur •>, lokaal « Jeugd zonder da'k », Torre
straat, Dendermonde (St-Gillis). 
Inschrijvingen : zo spoedig mogelijk bij de provinciaal verant
woordelijke : 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 verant
woordelijke : L. Van Huffelen, Drie Eikenstr. 171, 2520 Ede
gem. Tel. 031/49.43.11. Voor de middagmaaltijd (50 fr.) stor
ten op rek. 430-0835551-81 van Dl-Brussel. 
Kortrijk : (gepland voor november). 
Tongeren-Maaseik : (gepland voor december). 

3. Kursus : 

GOED BESTUREN 

Problemen rond het goed besturen van afdelingen, samenwer
king, kommunikatie, efficiënt werken, werken in groepsver
band. 
Leuven : 19 oktober (9 u. 30-19 u.). 
Plaats : Lokalen « Groep T », Dekenstr. 2, Leuven. 
Inschrijven : zo spoedig mogelijk via de prov. verantw. : Bou-
dewijn Hollaender, Steenweg op Grimbergen 51A, 1850 Grim
bergen. Tel. 02/269.27.68. 
Voor de maaltijd (middag + avond) 100 fr. storten op rek. 
430-0835551-81 van Dl-Brussel. 
Dendermonde : (gepland voor november-december). 
Knokke-Heist : 22-29 oktober (20 U.-22 u. 30). 
Plaats : wordt nog medegedeeld. 
Inschrijven : via de prov. verantw. P. Hoornaert, Oedelem
stwg 57, 8340 Sijsele. 

4. VORMINGSWEEKEINDEN : 
Heusden (Limburg) voor VUJO : 7-8 december. 
Drongen : (gepland voor oktober). 
Averbode : (gepland voor november). 

5. ANDERE VORMINGSAKTIVITEITEN : 
Brasschaat : 16-17 november (duwvaart kanaalproblematiek). 
Brugge : politiek dienstbetoon. 

Te Borgerhout ging vorige zondag een tweede « Vlaams-nationale landdag » door. Er was minder voll< 
dan vorig jaar te Sctiepdaal. De onderscheidene sprekers voerden een zeer radikale taal, en er werd 
ook heel wat kritiek geleverd op de Volksunie aan wie een te grote laksheid en gebrek aan beginsel

vastheid werd verweten. 

DE BRAND TE HEUSDEN 

De vraag van VU-kamerlid Ras
kin tot minister Vanden Boey-
nants over de oorzaken van de 
brand in het kollege van Heus-
den-Limburg haalde dinsdag 
grote koppen in de pers. (De 
ramp had plaats einde januari 
en kostte het leven aan 23 kin
deren). Het kamerlid kreeg een 
informatie toegespeeld waaruit 
moet blijken dat de brand zou 
kunnen veroorzaakt zijn door 
een lichtspoorkogel van de 
luchtmacht (het internaat in 
kwestie zou in de aanvliegzone 
van het militair vliegveld van 
Helchteren liggen en op bewus
te avond van 23 januari hadden 
inderdaad oefeningen met Star-
fighters plaats). In het uitge
brande gebouw zouden sporen 
van een lichtkogel ontdekt zijn. 
Met ongebruikelijke snelheid 
reageerde Landsverdediging op 
deze pas op 20 september ge
stelde vraag. Het gaat om een 
officieus antwoord, waaruit 
moet blijken dat de luchtmacht 
noch rechtstreeks noch onrecht
streeks iets met de brand te 
maken heeft (gebruik van on
schadelijke rookbommen, de 
aanvliegroute loopt niet boven 
de school, einde der oefening 
om 21 u., vermoedelijk uitbre
ken van de brand omstreeks 
22 u. 45, nooit nachtschietoefe
ningen met boordkanonnen, in
erte dus onschadelijke koppen 
bij de oefenmunitie). 

Bewoners van de streek rond 
Helchteren waren niet zo kate-
goriek als het ministerie en her
innerden aan verscheidene 
branden, veroorzaakt door lucht
machtoefeningen. 

LA FRANCOPHONIE... 

In de week van 16-20 septem
ber zag men aan het parle
mentsgebouw een aantal be
kende en minder bekende 
staatsvlaggen wapperen. 
Daar werd dagenlang gepala-
verd door parlementsafgevaar-
digden van alle staten waar het 
Frans geheel of gedeeltelijk als 
officiële taal wordt gebruikt en 
erkend. Tot en met een afge
vaardigde van de USA, staat 
Louisiana, voorheen Franse Ko
lonie waar het Frans nog resi
duair standhoudt ! Tot en met 
afgevaardigden van een aan
zienlijk aantal Afrikaanse en 
Arabische staten 

Onderwerp was de samenwer
king onder alle frankofone (?) 
landen. 
Dat Frankrijk dik veel geld over 
heeft voor de verspreiding van 
de Franse taal en het handha
ven van haar tanende glorie als 
wereldtaal is meer dan bekend. 
De zo spektakulaire als wellicht 
doelmatige samenhorigheid van 
de frankofone (?) landen kan 
sommige Vlamingen wrevelig 
stemmen. Hebben zij wel ge
lijk ? Is het niet zo dat wij er 
ons beter zouden aan spiege
len ? Ons afzetten tegen de ve
le vooringenomenheden die de 
kulturele samenwerking met 
Nederland geniepig worden in 
de weg gelegd (niet door de 
Walen of Frankofonen maar 
door reaktionaire unitaristen). 

...UNIVERSELLE 

Woordvoerders van Afrikaanse 
landen (o.m. Senegal) die het 
Frans als officiële taal erken
nen waren de mening toege
daan dat de « Franse taalge
meenschap » die zij belijden 
geen afbreuk doet aan hun ge
hechtheid aan de eigen kuituur 
die niet Frans is. 
Het weze interessant op te 
merken dat een aantal woord
voerders tevens de ekonomi-
sche samenwerking ter sprake 
brachten en ze in de sekties 
ter sprake kwam. Laten wij als 
Vlamingen, met alle afkeer voor 
het Belgische Frans expansio
nisme ten onzen nadele, ons 
tevens erover verheugen dat 
het overal ter wereld waar
neembaar is dat de taalgemeen
schap onloochenbare algemeen-
menselijke banden schept en 
dus veel belangrijker is als ele
ment van samenhorigheid van 
de Oude Staatsbelgen van de 
« faux probièmes » dan de VDB 
Beulemansen willen doen gelo
ven. 

ANTWERPEN 
VLUG ZUN I 

Voor het « Galadiner der 1.000» 
in de Antwerpse Beurs op 13 
oktober, boekte het algemeen 
sekretariaat verleden woensdag 
de negenhonderdste inschrij
ving. Wanneer U deze tekst on
der ogen krijgt, is de duizend
ste inschrijving waarschijnlijk 
reeds binnen. Als U er wil bij 

zijn, is het nu écht tijd om nog 
vlug in te schrijven. Want na de 
twaalfhonderdste inschrijving lo
pen de telaatkomers het risi-
ko, dat we hen wérkelijk niet 
meer kunnen plaatsen. 

Alle inschrijvers krijgen vóór 13 
oktober bevestiging van hun 
boeking, plus de eigenlijke toe-
gangskaart plus een wegwijzer
tje. 

BESCHEIDEN POGING 

Vooral onder stuwkracht van 
het BSP-kamerlid Geldolf (die 
blijkbaar het voorzitterschap am
bieert) gaat op t oktober a.s. 
een zgn. « overlegkomitee van 
de Vlaamse socialistische par
tijfederaties » van start. Bij de 
Waalse socialisten bestaat der
gelijk overlegkomitee reeds ja
ren. Het is niet de eerste po
ging van de Vlaamse socialisten 
om tot een begin van vleugel
vorming te komen, maar tot 
nog toe kon de unitaristische 
partijleiding dit beletten. Is deze 
nieuwe poging een aanwijzing 
dat de positie van de leiding, en 
met name deze van ko-voorzit-
ter Van Eynde, is verzwakt ? We 
zullen het gauw weten, maar 
sinds de Vlaamse socialisten 
Klemskerke verloochenden en 
alleen « Vlaamsbewust » worden 
als de partij in de oppositie zit, 
spannen we onze verwachtin
gen best niet te hoog. 

HET ABW 
EN DE MIRAGES 

Het ABVV stelt meer belang in 
de tewerkstelling in de Waalse 
vliegtuigindustrie, dan in een 
zelfs maar platonisch verzet te
gen de aankoop van nieuwe ge
vechtsvliegtuigen. Van een 
marxistisch (nou ja) geïnspi
reerde vakbond zou men nor
maal een vlammend protest moe
ten verwachten tegen de mil-
jardengooierij voor de (NATO) 
luchtmacht. Maar neen, de te
werkstelling in de Waalse indus
trie heeft voorrang, zelfs al gaat 
het dan om « kompensatoire 
werkverschaffing » ingeval Bel
gië Mirages koopt. Met de lip
pen pro-Allende-meetings pro
pageren is natuurlijk gemakke
lijker (waarmee geen goedkeu
ring van de Pinochets en andere 
diktators bedoeld is). 
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KOMMeiiTWR 

SAMENVOEGING 

VAN GEMEENTEN 

ledereen erkent de noodzakelijk
heid van samenvoegingen van ge
meenten maar men kan welk plan 
ook maar oordelen in het groter 
geheel van de bestuurlijke en po
litieke strukturen voor de toe
komst. 

EENS WAREN ONZE HUIDIGE 
DORPEN « HEERLIJKHEDEN » 

In de meeste gevallen zijn de 
grenzen van onze huidige dorpen 
de grenzen van de middeleeuwse 
lenen • uitgestrekte oppervlakten 
op magere gronden en beperkte 
oppervlakten waar de bodem meer 
opbracht ten behoeve van de heer 
baron. Deze oorsprong die terug
gaat tot een totaal ander maat
schappij als de onze wijst erop 
dat wij dringend aan vernieuwing 
toe zijn. Toch heeft het eeuwen
lang samenleven in hetzelfde dorp, 
dezelfde parochie, diepe sporen 
nagelaten in het lokaal-patriot-
tisme van de bevolking — zo diep 
dat ze te eerbiedwaardig zijn om 
het hele geval toe te vertrouwen 
aan de berekeningen van techno-
kraten of het elektoraal belang 
van politiekers. 

FEDERALISME 

Het federalisme wil dat iedere 
gemeenschap alles zou doen wat 
zij zelf aankan en aan een hogere 
gemeenschap overdragen wat zij 
niet aankan. 
Het VU-kongres kwam op voor 
« leefbare gemeenten ». 
De gemeente is de bestuurseen-
heid die het dichtst bij de men
sen staat. De gemeenteoverheid 
moet dus, zonder bureaukratische 
vervreemding, aan haar inworiers 
alle diensten kunnen bewifzen 
waartoe zij enigszins in staat is. 
Wat in een kleine gemeenschap 
ordelijk en rechtvaardig kan gere

geld worden moet niet aan een 
hoger gezag worden overgelaten. 
Dat wil het federalisme. 
Minuskule kleine gemeenten kun
nen aan hun inwoners de gewen
ste diensten niet bewijzen in onze 
moderne maatschappij. 
Zo gezien moet een gemeente vol
doende bestuurskracht hebben. 

LEEFBARE GEMEENTEN 

Bestuurskracht is een kwestie 
van bevolkingsaantal, waaruit een 
bekwame gemeenteraad kan voort
komen. 
Bestuurskracht is een kwestie 
van voldoende personeel en appa
raten om de vereiste taken te 
vervullen. 
Bestuurskracht is een kwestie van 
financiële draagkracht om dit al
les in hoge mate zelf te betalen 
(voorwaarde van autonomie). 
Als terzake niet ingewijde ont
houd ik mij van voorbeelden en 
toepassingsgevalien. Deskundi
gen zullen aan de hand van dit 
alles kunnen becijferen dat een 
gemeente liefst niet kleiner mag 
zijn dan x of y aantal inwoners 
om leefbaar te zijn en voldoende 
armslag vri j te houden voor dy
namisch initiatief. 
Tot zoverre maar niet veel verder 
het werk van technokraten. Leef
baarheid heeft immers ook te ma
ken met samenhorigheid en men
taliteit. 
In die zin zou men behalve aan 
samenvoegingen ook moeten 
denken aan herverkavelingen 
waarbij voor oude of nieuwe mo
tieven gedeelten of wijken van 
een bepaalde gemeente bij een 
andere worden gevoegd. 
Er zal rekening moeten gehou
den worden met de bestemmings
plannen. Het kan bv. verantwoord 
zijn plattelandsgebieden bij ste
den te voegen indien ze bestemd 
zijn tot verstedelijking ; het is 

niet verantwoord met het doel 
elektorale verhoudingen te force
ren. 
Onze mandatarissen ter plaatse 
en het niet genoeg te prijzen cen
trum voor gemeentebeleid van 
onze vriend A. De Beul zullen on
getwijfeld het kaf en het koren 
weten te scheiden in het « zo
veelste > regeringsplan dat voor 
vier van de vijf Vlaamse provin
cies werd bekend gemaakt. 

DE ERFZONDE VAN HET 
« ZOVEELSTE REGERINGSPLAN » 

Met het voorbijgaan van alle de
tails is dit « zoveelste » plan met 
een grote erfzonde belast. 
Alvorens samenvoegingsplannen 
aan de technokraten van de admi
nistratie toe te vertrouwen en 
alvorens ze ter beoordeling of 
inspraak aan de betrokkenen voor 
te leggen moeten de regeerders 
de politieke verantwoordelijkheid 
nemen, de funktie van een moder
ne gemeente te bepalen en de 
algemene bestuurlijke struktuur 
vast te leggen. 
Over de hoe-grootheid van ge
meenten en over samenvoegin
gen kan men zich maar serieus 
uitspreken na dat er beslist wordt: 
— komen er federaties ? 
— wat worden de arrondissemen
ten (op bestuurlijk gebied ?). 
— welke blijft en wordt de taak 
van de provincies ? 
— en de « intekommunales » (de 
minst demokratische en minst 
overzichtelijke kazen) ? 
Zonder een verantwoorde politie
ke keuze over de gehele bestuur
lijke struktuur blijft de kwestie 
van de beste samenvoegingen in 
een dikke Belgische mist hangen. 
In deze mist zullen gelen, blauwen 
en roden scharrelen naar sche-
penmandaten en burgemeester
schappen. 
Het minste dat men er kan van 
zeggen dat het ontbreken van de 
geschetste algemene visie en de 
nodige informatie daaromtrent, 
het engagement van de bevolking 
niet ten goede komt, zonder het
welk de hele operatie ondemo-
kratisch van boven wordt opge
legd, met een saus van inspraak-
manipulatie overgoten. 
En tot slot onze taal « die men 
geen geweld aandoet » : wij zijn 
het kotsbeu eens te meer taal
kundig gekoloniseerd te worden 
met die fusies. In het Nederlands 
spreekt men van samenvoegingen. 

M. VAN HAEGENDOREN 
Senator 

î oiTTiB^ mr 

Wij hier in Hemelbredegem passen een nogal buitennissige 
maatstaf toe voor het begrip « al(tualiteit ». Noch het Natie-
peerd, noch de vraag of men voor Pinochet of voor Allende 
moet kiezen is ons een zorg. En zelfs Honduras en Dacca 
kunnen wij snel vergeten. Op het ogenblik dat wij tegenover 
ons televisieapparaat zitten, denken wij er wel anders over. 
Dan laait de ergernis om de gebrekkige hulpverlening plots 
heel hoog op en gaat onmiddellijk nadien weer liggen. Als je 
elke avond voor een televisiescherm zit, dan gaat het wereld
nieuws je ene oor in en je andere weer uit. Het heeft natuur-
lilk meer met onmacht dan met onverschilligheid te maken, 
maar we zien het allemaal niet precies meer zitten. Dus ver
geten wij het maar. 
Wat wél beklijft bij ons is het niet-nederige fusieplan van de 
regering. Want wij hier in Hemelbredegem — waar veel geld 
en welvaart is — menen dat zij die ons dorp willen inlijven 
zich alleen voor onze centen interesseren. Wij willen wel 
begrijpen dat moet geholpen worden waar nood is, maar dat 
men dan niet voorstelle dat wijzelf het zijn die moeten ge
holpen worden — « gerationaliseerd » heet dat —. Nu stelt 
men het voor alsof na de naamverandering en de « rationali
sering ' een brandhaard op de meest verlaten uithoek van 
ons dorp plots dichter bij het brandweerarsenaal gaat liggen, 
alsof de 900 ons sneller zal bereiken als wij in nood zijn, 
alsof het grote bos in ons dorp nu ineens meer zuurstof en 
wandelruimte gaat leveren aan zij die ginder — in het cen
trum dat ons opslorpen wil — in triestige 19de eeuwse hui
zenblokken blijven samenwonen omdat hun eveneens arme 
ouders er steeds woonden en omdat zij nog steeds niet over 
het geld beschikken om een riante bungalow te bouwen 
nabij onze en andere grote bossen. 
Families die generatie na generatie te Hemelbredegem woon
den, kunnen niet aanvaarden dat hun dorp morgen niet meer 
zal bestaan, zelfs niet meer op de blauwwitte naambordjes 
die aanduiden dat men zich In een autonoom-levend gehucht 
van een grote gemeente bevindt. Het is natuurlijk allemaal 
romantiek, maar erkend te zijn — desnoods op zo'n blauw
wit bordje — doet iets in een mens zijn leven. Want wij 
staan onze naam en de eraan verbonden romantiek eigenliik 
minder graag af dan onze burgemeester of onze schepenen. 
Als wij een klein dorp waren geweest, zouden wij graag in 
het woord « rationalisatie » geloofd hebben. Maar nu ? • Kijk 
naar Zweden », zegt men ons. Sinds jaren is Zweden het 
voorbeeld voor alles wat rationeel en modern en dus goed 
is. Waarop ik kortgeleden iemand hoorde antwoorden : goed, 
maar bomen bestuurt men makkelijker dan mensen... Rake 
beeldspraak, alleszins. Maar of zij die beslissen over fusie-
ja-fusie-nee onze mooie beelden nodig hebben is een andere 
zaak. 

FRANS-JOS VERDOODT. 

N.B. Yvan Heylen is hier komen optreden. Hij • vraagt 
zoveel als Miei Cools. Een kultuurvolk zijn we wel I 

Reeds in 1971 spande de VU-afdeling 
Mechelen zich in om de Vlaamse Ge
westraad, de voorafbeelding van het 
Vlaams parlement naar Mechelen, de 
historische hoofdstad van de Neder
landen, over te brengen. 

Verleden week, voor de gemeente
raad, pakten VU en VUJO weer uit 

met de gekende slogans om de ande
re partijen tot de stemming van een 
kandidatuur-motie te overtuigen. En 
dat lukte ! De gemeenteraad onder
streepte eenparig de kandidatuur van 
de stad Mechelen. Op de foto : de ge
meenteraadsleden Renard en Van Es-
broeck, de bestuursleden mevr. Van 
Herp en Koen Van Nieuwenhove. 

(GENT 3 NOV. SPORTPALEIS) 
VU-AFDELINGEN, 
stel niet uit tot morgen wat vandaag reeds kan gedaan worden. Bestel 
NU DADELIJK een flinke voorraad toegangskaarten op ons algemeen 
sekretariaat, Voidersstraat 71 te Brussel. Uitvoering der bestellingen 
na ontvangst van het verschuldigd bedrag (50 fr. per kaart, postgiro 
000-0147697-63 van Volksunie te 1000 Brussel). 

VOER POSTNUMMERS 
De zes Voergemeente werden 
eindelijk in een postgewest on
dergebracht en kregen daardoor 
automatisch een postnummer. 
De Voerstreek ligt in het twaalf
de postgewest met zetel te 
Hasselt. Loiscgh maar dat zal 
de frankofonen die tegen 
hun gegeven woord de Voer
streek terugeisen, niet beval
len. 
Het was een bekend en thnas 
gewezen socialistisch minister 
van PTT die het toekennen van 
postnummers aan de Voer op 
de lange baan schoof, kenne
lijk om zijn Waalse partijgeno
ten, even happig naar Vlaamse 
grond als de grootste grondspe-
iculant, ter wille te zijn. 

BLIJDSCHAP 
« La Libre Belgique » van jl. 
dinsdag verheugde er zich over 
dat het « septemberdekreet » 
(taalgebruik in de ondernemin
gen in Vlaanderen) « niet wordt 
toegepast » vermits er tot op 
heden slechts tien klachten zijn. 
Het blad besluit : « het best 
ware, het dekreet zonder meer ~ 
af te schaffen ». 
Een simplistische zienswijze, 
die we van het blad van de War-
moesberg niet gewoon zijn, 
maar die tevens verraadt dat we 
het vorige week bij het rechte 
einde hadden : het (niet toege
paste ?) dekreet is de frankofo
nen een doorn in het oog en 
hoewel het « weinig wordt toe
gepast B moet het verdwijnen, 
een weinig logische konklusie. 

Wat het « ongebruik » van het 
dekreet betreft, alles moet zijn 
tijd hebben en we zijn nu een
maal een traag op gang komend 
volk. We raden de Libre aan <to 
wait and to see »... 

NAAR AMERIKA 
Terwijl de voorzitter van het 
VU-partijbestuur mr. Hugo 
Schiltz, vorige week naar de 
Verenigde Staten trok voor een 
studiereis van drie weken, ver
trok maandag 2 dz. jl. de sekre-
taris van het partijbestuur ka
merlid E. Raskin als lid van de 
Belgische delegatie naar de al
gemene UNO-vergadering te 
New York. Hij maakt deel uit 
van deze delegatie op grond 
van zijn lidmaatschap van de 
kamerkommissie van Buiten
landse Zaken. 
Tegen half oktober zijn beide 
partijleiders terug. 

VERZOENING 
Naar aanleiding van het Jaar 
van de Verzoening publiceerden 
de Belgische bisschoppen een 
oproep tot verzoening, waarin 
o.m. gesteld wordt « dat er van 
ons een radikale bekering ver
wacht wordt ». Een oproep tot 
amnestie zou niet beter kunnen 
geformuleerd worden dan deze 
publikatie, maar blijkbaar kan 
de meerderheid van de Belgische 
bischoppen het niet over hun 
trikoloor of unitair hart krijgen, 
ook maar één keer het woord 
« amnestie » te gebruiken. Dat 
zou voor de Belgische bisschop
pen waarschijnlijk een te • ra
dikale bekering » zijn... 
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OMZ€ W€R€LD 

(jeeveedee) De uitvaart en begrafenis van D'66 Is afgelopen 
zaterdag niet doorgegaan. Tot ver bulten de cirkel die men 
gemeenlijk aanduidt met « politieke kringen » was verwacht 
dat de nog geen acht jaar oude partij van de voortvarende 
jonge gangmakers Hans van Mierio en Hans Gruijters zou 
worden opgeheven tijdens een kongres in Amsterdam dat 
dan ook de laatste bijeenkomst van de Demokreten D'66 zou 
zijn. Maar op het moment dat het definitieve eindoordeel 
geveld moest worden waren toch nog zoveel kongresgangers 
tégen dat het doodsbericht niet kon worden opgesteld. 
Het zal u duidelijk zijn dat D'66 na dit weekeinde niet op
nieuw spinglevend is. De opheffing is dan wel geen feit ge
worden op dit moment, maar de mogelijkheid om er straks 
een eind aan te maken heeft men toch wel duidelijk open
gehouden. Want, zoals een hoofdstedelijk weekblad onlangs 
schreef, is D'66 al geruime tijd bezig afscheid te nemen. 
De partij, die korte tijd na de befaamde « Nacht van Schmel-
zer » (in oktober 1966 toen door toedoen van de katolieke 
fraktieleider Norbert Schmelzer het rooms-rode kabinet Cals-
Vondeling ten val kwam) werd opgericht en, amper geboren, 
zeven parlementszetels bemachtigde, is immers sinds twee 
jaar in een diepe put verzeild geraakt. Op basis van de re
sultaten van gemeenteraadsverkiezingen van zes maanden 
geleden zou ze nu nog maar één Kamerlid tellen. Dat is de 
pijnlijke afgang van een groepering die meende dat het mo
gelijk zou zijn met sukses de strijd tegen de gevestigde 
machten aan te binden. 
Hoe is dat toch gekomen ? De eerste jaren verwierf D'66 
zich op haast stormachtige wijze de simpatie van duizenden 
Nederlanders die « het oude gedoe » moe waren. De Demo-
kraten beloofden dat zij het hele bestaande stelsel tot ont
ploffing zouden brengen. Zij zouden voor de nieuwe geest 
zorgen, wars van alle ideologieën, met behulp van een prag-
matischhe en individuele aanpak. Inderdaad maakte dat voor
nemen indruk op andere partijen die zich haastten hun image 
wat op te kalefateren, daarbij overigens vergetend dat ze 
wel wat veranderen aan de vorm maar verzuimden de in
houd te vernieuwen. 

GEEN DOODSBERICHT, 
MAAR HET IS AFGELOPEN 
NET D'66 

Maar D'66 maakte één grote misrekening. De partij wilde 
wel van alles aan de Nederlandse politiek veranderen, doch 
was van mening dat dit het beste kon door zich aan de kant 
op te stellen en van daaraf allerlei (ongetwijfeld goedbedoel
de) wenken te geven. Ze wenste met geen enkle andere par
tij een bondgenootschap : « Wij tegen de rest » was hun 
leuze. En dat kon natuurlijk niet. Want het is heel mooi om 
allerlei nieuwe ideeën te spuien en aan te tonen hoe slecht 
« de anderen » het doen, er moet toch ook eens een moment 
aanbreken waarop gepoogd dient te worden die ideeën waar 
te maken. De partijkopstukken tilden daar niet zo zwaar aan, 
maar de D'66-aanhang overal in het land werd op de duur 
het wachten moe. En toen — het was inmiddels februari 1971 
geworden — oprichter Van Mierio eindelijk besloot om aan 
« machtspolitiek » te gaan doen en een bondgenootschap 
sloot met de socialistischhe Partij van de Arbeid, bleek bin
nen de groep van Demokraten zoveel verdeeldheid over dit 
besluit te bestaan dat D'66 op haar tot dan toe stevige grond
vesten begon te wankelen. 
De samenwerking met de socialisten was immers een nood
sprong. Veel Demokraten beschouwden hun partij eerder 
als een modern-liberale organisatie, progressief maar in we
zen afkerig van wat zij « socialistische stokpaardjes » noem
den. Toen de praktijk van het verbond met de PvdA aantoon
de dat D'66 een bijwagen van de socialistische trein was ge
worden, klapte de belangstelling van de kiezers dan ook als 
een verweerde hut in elkaar. Eind november 1972 werd bij 
de landelijke verkiezingen D'66 in de Kamer gehalveerd. Ze 
mocht nog blij zijn dat ze één minister (Hans Gruijters, 
Volkshuisvesting) voor het kabinet-Den Uyl leverde. 
In razende vaart duikelde daarna de partij de berg af. Ze 
verdween uit vrijwel alle provinciale besturen en kwam er in 
de gemeenten ook niet meer aan te pas. Dit alles ondanks 
hard werken van haar schaarse mandatarissen die altijd zijn 
blijven hopen op een « nieuw gezicht ». Maar de kiezer zag 
het al lang niet meer zitten, vandaar ook de pogingen om — 
met bloedend hart — een eind aan de partij te maken. Dit 
zware besluit is dan wel niet genomen, maar het staat vrij
wel vast dat we bij toekomstige verkiezingen nooit meer 
van D'66 zullen horen. In regering en parlement zullen de 
Demokraten zich blijven inspannen, dat wel. Maar de jonge, 
vitale partij van acht jaar geleden is nu niet veel meer dan 
een wrak. Op het kongres van zaterdag zei voorzitter Ten 
Brink : « D'66 heeft moeten leren leven met het socialis
me, en veel D'66-ers zijn daar levensmoe van geworden >. 
ZQI~ is de een zijn brood de ander zijn dood : met Den Uyl 
zijn de socialisten teruggekeerd in het Nederlandse bewind, 
maar met de Demokratische vernieuwers is het echt wel 
afgelopen. 

REVOLUTIE OF 

EVOLUTIE ? 

(AVD) De bomaanslag die 13 sep
tember j l . het Madrileense Cafe-
tario Orlando in rook en vuur 
zette, de bloedigste terreuraktie 
sinds het einde van de Spaanse 
burgeroorlog, heeft eens te meer 
de aandacht gevestigd op hel 
laatste autoritair regiem dat in 
het Westen overeind Is gebleven. 
Na de aanslag rezen vragen naar 
de ideologische schaapskooi van 
de terroristen. ETA, FRAP of... 
rechtse extremisten ? Tegelijk 
werd gevreesd voor heftige re-
pressleaktles van het regiem, 

maar premier Carlos Avarias Na
varro, kennelijk gesteund door 
vooraanstaande generaals en ker
kelijke hoogwaardigheidsbekle
ders herbevestigde prompt na 
het wegvoeren van de verhakkel-
de lijken dat hij zijn op 12 fe
bruari afgekondigde « progres
sieve demokratisering » naar 
beste vermogen zou voortzetten. 
Het ziet er bijgevolg naar uit dat 
de Spanjaarden de toekomst van' 
hun land niet langer willen ge
koppeld zien aan de grillen van 
een stokoud staatshoofd, dat 
laatdunkend en halsstarrig tegen 
de loop van de geschiedenis 
blijft optornen. Er Is al de aan
kondiging dat nog vóór het einde 
van het jaar opnieuw politieke 
(pluralistische !) verenigingen 
mogen opgericht worden. Verder 
Is ook opgevallen dat de magi
straat van Barcelona onlangs 67 
Katalanen heeft vrijgelaten die 
te Sabadell na een geheime volks
vergadering door de veiligheids
politie waren gearresteerd. 
Hierbij is niet gezegd dat de 
reaktlonalre ultra's voorgoed de 
strijdbijl hebben begraven. Naar 
verluidt zou Franco's schoonzoon, 
markies de Villaverde het brein 
zijn achter extreem-rechtse po
gingen om de liberale trend af te 

éemmen. Tijdens de recente ziek
te van de caudillo zou de mar
kies, die tegelijk een playboy en 
een notoir chirurg is, al een 
staatsgreep hebben gewaagd om 
mensen uit het ultrarechtse kamp 
uit de vergetelheid naar voren 
te halen. Over zijn verdere plan
nen is voorlopig niets uitgelekt. 
De hele Spaanse achtergrond 
moet verder aangevuld worden 
door het vooruitzicht op sociale 
konfllkten In oktober e.k. als ge
volg van prijsstijgingen en sterke 
Inflatoire tendensen — waardoor 
het biezonder moeilijk wordt om 
zich vandaag aan « Spaanse » 
prognoses te wagen. Bovendien 
heeft de recente ontwikkeling I n , 
Portugal de politieke bewustwor-' 
ding en sociale bewogenheid van ^ 
de Spanjaarden erg geaktiveerd. 
Eens te meer staat Spanje voor 
een onzekere toekomst. Revolu-"' 
tie of... evolutie ? Voor een volk 
dat al zoveel heeft geleden rijzen 
levensbelangrijke vragen die be
slist niet door linkse of rechtse 
terroristen kunnen opgelost wor
den. Anderzijds leert het voor
beeld van Etiopië dat een voor- -
bijgestreefd regiem dat mordi-
kus aan de macht wil bijven ge
doemd is om roemloos, banaal 
en prozaïsch onder te gaan. 

Honduras, rampgebied. Weer eens werd duidelijk dat In deze tijd van maanverovering menselijl<e hulp 
ontoereikend is... 

LASTIGE 

ERFENIS 

(AVD) In de VS gaan alsmaar 
meer mensen twijfelen aan de 
bekwaamheid van president Ge
rald Ford. Stilaan krijgt « de man 
van Michigan » het imago van 
een politikus die als niet een de 
kunst verstaat om vlug het ver
trouwen te verkwanselen dat 
hem onmiddellijk na zijn investi
tuur te beurt viel. Zijn vlekkeloos 
verleden stak Inderdaad gunstig 
af tegen het twijfelachtig psy-
chorama van een Richard Nixon. 
Ook leek de nieuwe president bie
zonder gelukkig geïnspireerd toen 
hij Nelson Rockefeller tot vice 
benoemde en senator Fulbright 
als ambassadeur naar Londen 
stuurde. De algemene toegevend
heid was zo groot dat General 
Motors Inging op het verzoek van 
de president om een geplande 
prijsverhoging te schrappen. Het 

eerste optreden van de president 
groeide uit tot een vuurwerk van 
geslaagde initiatieven : Ford no
digde zwarte kongresleden uit, 
ging praten met de harde vak-
bondlelders en verwierf van 
meetaf aan de benijdenswaardige 
faam een president te zijn « voor 
alle Amerikanen » — net niet te 
konservatlef, niet te progressief 
en bovenal begaan om het hand
haven van de vrede. 
De euforie heeft niet lang ge
duurd. Algauw werd Gerald Ford 
gekonfronteerd met de naweeën 
van Watergate. Dit gebeurde al 
toen hij voorbijgaand aan het ad
vies van ministers en medewer
kers zijn fameuze amnestie af
kondigde waardoor zijn beruchte 
voorganger ongestoord en witge
wassen van bedenkelijke manipu
laties naar hartelust kon gaan 
tuinieren onder de paraplu van 
een niet onaardig staatspensioen. 
De president motiveerde zijn 
maatregel weliswaar met huma
nitaire argumenten, maar de 
machige opiniemakers (NYT o.m.) 
stelden dat het presidentieel ge
baar onaangenaam zou aankomen 
voor de republikeinse partij bij 
de tussentijdse verkiezingen van 
nov. e.k. Anderen zagen niet veel 
goeds in de « Full Pardon » en 
vreesden dat de amnesie opnieuw 
gevoelens van scepticisme, van 
wantrouwen en afkeer voor de 
« machinaties » van het Witte 
Huis zou loswoelen bij een pu
blieke opinie die nog maar half 
van Watergate bekomen is. 
Een ongeluk komt nooit alleen. 

Vandaag kan president Ford even
min ongevoelig blijven voor de 
nare verwikkelingen van het ge
val Kissinger. Het staat nu wel 
vast dat ClA-baas William Colby 
geen moeite heeft gespaard om 
het regiem van wijlen Allende 
van Chili te « destabiliseren ». 
Kissinger zetelt nl. In de Natio
nale Veiligheidsraad, waar hij het 
komitee voorzat, dat de aktles 
van de Central Intelligence Agen
cy moest kontroleren... In plaats 
van zich te distanciëren heeft 
Ford zijn publieke zegen geschon
ken aan de klandestiene drijve
rijen van het CIA. Hij zegde zelfs 
zijn steun toe aan Kissinger voor 
het aanstaande voorzitterschap 
van bewust komitee. 
Voorzeker is het niet billijk de 
nieuwe president alleen te beoor
delen naar een paar enorme ver
gissingen m.b.t. feiten die duide
lijk uit de nixoniaanse ambtspe
riode stammen. Gerald Ford kan 
zich trouwens optrekken aan de 
ekonomische problemen die zich 
onrustwekkend opstapelen. Zijn 
eerste opdracht is nu een dam op 
te werpen tegen de hollende In
flatie... zonder dat zijn land hier
bij In een ernstige krisis terecht
komt. Tot dusver Is president 
Ford op dit vlak niet overtuigend 
overgekomen. Maar een objektie-
ve beoordeling lijkt niet moge
lijk voordat hij de volle maat van 
zijn kunnen heeft gegeven. Over 
de uitslag van zijn ekonomische 
en andere bemoeiingen zal de 
Amerikaanse kiezer(es) in 1976 
dienen te oordelen. 
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DIT IS NIjN MENING OVER "Wij ff 
Waarde lezer(es), 

Hieronder vindt U een aantal vragen in verband met de vormgeving 
en de inhoud van « Wij » waarop wij graag uw antwoord zouden ken
nen. 

U weet dat « Wij » terzelfdertijd spreekbuis van de Volksunie wil 
zijn (partijblad dus dat de standpunten van de partij weergeeft en 
een spiegel biedt van het partijleven) maar terzelfdertijd ook een 
algemeen informatieweekbiad dat de Vlaamse aktualiteit op elk vlak 
volgt en kommentarieert vanuit de Vlaams-nationale gezichtshoek. 
« Wij » wordt elke week gemaakt door een heel beperkte ploeg men
sen die slechts over geringe financiële middelen beschikken. 
Om het hoofd te bieden aan de verschrikkelijke kostenstijgingen za
gen wij ons nu verplicht het abonnementsgeld voor 1975 te verhogen. 
Ondanks de financiële moeilijkheden waarmee wij te kampen hebben 
willen wij toch gestaag verder streven naar de verbetering van ons 
blad volgens de verantwoorde wensen van onze lezers. Daarom deze 
enquête, waarvan wij hopen dat ze door velen zal beantwoord worden 
en teruggestuurd naar onze redaktie. Liefst vóór 15 oktober a.s. 

1. Het wekelijks politiek kommentaar (hoofdartikel) 
a) lees ik altijd — soms — nooit 
b) de inhoud vind ik doorgaans : goed — matig — slecht 

Ik verklaar mij nader : 

2. De artikels over politieke aktualiteit 
a) lees ik altijd — soms — nooit 
b) de inhoud vind ik doorgaans : goed — matig — slecht 

Ik verklaar mij nader : 

3. De rubriek Kamer en Senaat (verschijnt tijdens de parlementaire 
zittijd) 
a) lees ik altijd — soms — nooit 
b) de inhoud vind ik doorgaans : goed — matig — slecht 

Ik verklaar mij nader : 

4. Wij in Nederland 
a) lees ik altijd — soms — nooit 
b) de inhoud vind ik doorgaans : goed — matig — slecht 

Ik verklaar mij nader : 

5. Onze wereld (wereldgebeuren) en buitenlands kommentaar 
a) lees ik altijd — soms — nooit 
b) de inhoud vind ik doorgaans : goed — matig — slecht 

Ik verklaar mij nader : >.» 

6. Sociaal leven 
a) lees ik altijd — soms — nooit 
b) de inhoud vind ik doorgaans : goed — matig — slecht 

Ik verklaar mij nader : 

7. OPINIE'S 
(Lezersbrieven) 
a) lees ik altijd — soms — nooit 
b) de inhoud vind ik doorgaans : goed — matig — slecht 

Ik verklaar mij nader : 

8. WIJ in de Volksunie 
(allerlei nieuws over het partijleven) 
a) lees ik altijd — soms — nooit 
b) de inhoud vind ik doorgaans : goed — matig — slecht 

Ik verklaar mij nader : 

9. Films (bespreking) 
a) lees ik altijd — soms — nooit 
b) de inhoud vind ik doorgaans : goed — matig — slecht 

Ik verklaar mij nader : 

10. Boeken (bespreking) 
a) lees ik altijd — soms — nooit 
b) de inhoud vind ik doorgaans : goed — matig — slecht 

Ik verklaar mij nader : 

11 KRITISCH BEKEKEN 
(allerlei aktueel kultureel nieuws en kritiek) 
a) lees ik altijd — soms — nooit 
b) de inhoud vind ik doorgaans : goed — matig 
Ik verklaar mij nader : , 

slecht 

12. Maatschappij '74 
(artikels over maatschappelijke aktualiteiten en o.m. geregeld 
artikels over milieuproblemen) 
a) lees ik altijd — soms — nooit 
b) de inhoud vind ik doorgaans : goed — matig — slecht 
Ik verklaar mij nader : 

13. VRIJE TIJD 
(Sport en kruiswoordraadsel) 
a) lees ik altijd — soms — nooit 
b) de inhoud vind ik doorgaans : goed — matig — slecht 

Ik verklaar mij nader : 

14. T.V.-PROGRAMMA'S 
Gebruik ik altijd — soms — nooit 

Ik verklaar mij nader : 

15. WELKE VIJF RUBRIEKEN VINDT U HET BELANGRIJKST ? 
1 
2 
3 
4 
5 

16. WELKE RUBRIEKEN VINDT U NIET BELANGRIJK ? 

/ 
2 „ 
3 
4 

17. MIST U BEPAALDE ONDERWERPEN OF RUBRIEKEN IN « WIJ - ? 
/ 
2 
3 
4 

18. BEANTWOORDT « WIJ » OVER HET ALGEMEEN AAN UW 
VERWACHTINGEN ? 
JA . — NEEN 
WAAROM ? 

19. WAT VERWACHT U VOORAL VAN « WIJ » ? 

20. SPREEKT DE REKLAME IN . WIJ . U AAN ? 
JA — NEEN — SOMS 

21. LEEST U REGELMATIG KRANTEN ? JA — NEEN 
DAGBLADEN, WELKE ? 

WEEKBLADEN, WELKE ? 

22. WAT IS UW MENING OVER DE VORMGEVING EN HET VOLUME 
(AANTAL BLZ.) VAN « WIJ . 

23. MIJN LEEFTIJD EN GESLACHT : 

24. IK WOON IN DE PROVINCIE : 

25. HEBT U VOORSTELLEN OF SUGGESTIES VOOR VERBETERING 
VAN INHOUD EN/OF VORMGEVING ? ZO JA, WELKE ? 

26. ONTVANGT U HET BLAD GEREGELD OP DE VERSCHIJNINGSDA
TUM (ZATERDAG) ? JA — NEEN 
ZO NEEN, WANNEER DAN WEL ? 

STUUR DEZE PAGINA INGEVULD EN BEANTWOORD 
VOOR 15 OKTOBER TERUG AAN 

REDAKTIE « WIJ » 
Drukpersstraat 20 
1000 - BRUSSEL 

U BEWIJST ER ONS EEN DIENST MEE ! 



OPiiifé^ 

BRKuen 
VREEMDE WOORDEN 

In • Wij . van 7-9-74 met de 
grootste aandacht het artikel van 
onze volksvertegenwoordiger Ras
kin gelezen, en Ik vind zijn visie 
(gezichtspunten) zeer goed uit de 
doeken gedaan. Maar Ik kan als 
Vlaming, ten 1e die totale vreem
de woorden niet aanvaarden. Ten 
2e, indien U de • Wij » bij de 
gewone kleine man wil Ingang 
doen vinden, dan moet U hem 
iets te lezen geven, dat hij kan 
verstaan, of indien vreemde 
woorden gebruikt worden, plaats 
dan tussen haakjes de betekenis 
ervan. 
Hier volgen de bewuste vreemde 
woorden distruktie, second 
strike capability, disarming first 
strike, repliceren, diverse, gesen
sibiliseerd, stato centrische, ra-
tione loei, struggle for life, con
cipiëren. 
Nochtans staan in genoemd arti
kel twee citaten van Nederlandse 
schrijvers, waarin geen enkele 
• afwijking » te bespeuren valt. 
Als trouwe lezer van « Wij » mag 
ik in de toekomst wei op uitdruk
kelijk Vlaamse teksten rekenen. 

iVl.S.S., Waterschel 

GESCHENK AAN VU 

Naar aanleiding van het twintig
jarig bestaan van de Volksunie, 
wordt er gevraagd de partij een 
verjaardagsgeschenk aan te bie
den In de vorm van de aanbreng 
van nieuwe leden en abonnemen
ten. 
Dit lijkt mij wel een goed idee, 
maar er kan toch een bedenking 
aan vastgeknoopt worden. In de 
Volksunie wordt veel gewerkt 
aan de organisatie van de partij 
zelf, wat tenslotte toch maar een 
middel blijft, om, geloof ik toch, 
een meer volksbewuster en 
rechtvaardiger bestuur te krijgen. 
Dit deel echter komt naar mijn 
mening te weinig aan bod. 
Daarom stel ik voor dat de ge
meenteraadsleden bij het ge
schenk aan de organisatie, ook 
een doelgericht verjaardagsge
schenk aanbieden door in elke 
gemeente in het grootboek van 
de uitgaven en in de rekeningen 
van het voorgaande jaar of jaren 
volgende posten eens na te kij
ken : 
103/123/01 : receptie- en repre

sentatiekosten 
124/122/01 : erelonen 
421/140/03 : onderhoud buurtwe-

gen 
763/124/01 

heden 
762/332/03 

feesten en plechtig-

toelagen aan ont
spanningsinstellingen 

De leden van de gemeenteraad 
moeten Inzage krijgen van deze 
stukken en kunnen zich steunen 
op art. 69 laatste lid, van de ge
meentewet, waarin staat « Geen 
akte, geen stuk betreffende het 
bestuur mag aan het onderzoek 
van de raadsleden onttrokken 
worden ». 
Bij eventuele ontdekking van 
vriendjespolitiek of bij eventuele 
misbruiken, kunnen deze open
baar worden gemaakt of een In
terpellatie uitlokken. 
Wanneer dat In gans Vlaanderen 
in de maand oktober zou gebeu
ren, lijkt mij dit een verjaardags
geschenk dat aan de bevolking 
kan aangeboden worden. 
Hetzelfde zou kunnen gedaan 
worden door de parlementsleden, 
dit om de regering tot een daad-
werl<elijke anti-inflatlepolttlek te 
dwingen. 

K.E., Asse 

DE VLAAMSE SIMBOLEN 
ERKEND 

De Vlaamse Kultuurraad heeft vo
rig jaar met een grote meerder
heid, of was het met eenparig
heid, het dekreet (Raskin, VU) 
goedgekeurd, waardoor de Vlaam
se simbolen, vlag, lied en feest
dag, officieel erkend werden. Op 
de vooravond van 11 juli versche
nen de koninklijke besluiten ter 
zake in het Staatsblad. 
Wat betreft de bevlagging van de 
openbare gebouwen op de offi
ciële bevlaggingsdagen kan men 
het op twee wijzen resumeren. 
Wie zich tegen Vlaanderen op
stelt zal het zo zien : er moet 
altijd met de driekleur bevlagd 
worden, uitgenomen op 11 jul i , 
maar dan mag zij er toch bij zijn. 
Wie positief staat tegenover 
Vlaanderen ziet het aldus : de 
leeuwevlag mag er altijd bij zijn, 
en op 11 juli moet zij er zijn. 
Deze laatste • mag > kan de in
druk wekken dat we slechts een 
peulschilletje gekregen hebben. 
Er zit toch iets meer In : alle 
openbare Instellingen moeten nu 
wel op al de bevlaggingsdagen 
publiek laten blijken of ze de 
Vlaamse gemeenschap erkennen 
of negeren. En dat is toch belang
rijk ! 

A.D.V., Dendermonde 

'N TONGERSE OPENBARING 

in februari I.I., vlak vóór de laat
ste parlementsverkiezingen, liet 
burgemeester Jean Ferir in het 
Tongerse publiciteitsblad « Weet 
Kent » een tweetalige medede
ling verschijnen om naar de voor
schriften van de minister van 
Binnenlandse Zaken de burgers er 
attent op te maken dat onder 
druk zetten van kiezers per brief 
verboden is. 

Dat de tweetaligheid van deze 
mededeling In de eentalige stad 
Tongeren rechtstreeks Indruiste 
tegen het Koninklijk Besluit van 
18 juli 1966, houdende koördina-
tle van de wetten op het gebruik 
van de talen in bestuurszaken, 
was dadelijk duidelijk. Een zekere 
Instantie legde dan ook klacht 
neer bij de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht tegen het Tengers 
schepenkollege. 
De uitleg, door dat kollege van 
burgemeester en schepenen nu 
gegeven aan de aanklagende in
stantie, lijkt een openbaring van 
nog nooit geziene belangstel
ling (?!) voor de Voerstreek van
wege personen waarbij we nog 
nooit interesse voor de Voerge-
meenten vonden. Zo luidt dat ge
noemde publikatie « ten behoe
ve van de inwoners van de Voer
streek » was ! 
leder Tongenaar weet echter dat 
« Weet Kent » nog nooit in de 
Voergemeenten van huls tot huls 
werd uitgedeeld, dat een mede
deling onder hoofding « Stad 
Tongeren » aich niet kan richten 
tot dorpen die meer dan 20 km. 
van de Ambiorixstede verwijderd 
liggen, dat de Tongerse burge
meester geen gouverneurs' me
dedeling mag doen. 

Wij wachten met belangstel
ling op de uitspraak van de Vaste 
Kommissie voor- Taaltoezicht. 
Jean, grote vereerder van de 
Voerstreek (?), steek nu In de 
toekomst In Tongeren wat meer 
leeuwenvlaggen uit I 

A.V., Hasselt 

20.000 VERGETEN LIMBURGERS I 

Maak ze bekend... de duizenden 
Overmazers, die nog steeds hun 
Limburgs dialekt spreken, maar 
officieel behandeld worden als 
Walen. Bezoek hun streek (Aubel, 
Montzen, Moresnet...) met onze 
degelijke Overmaasgids in de 
hand. U vindt daar een klein Zwit
serland ! 
Schenk bij gelegenheid van een 
huwelijks- of familiefeest, van 
St Niklaas of Kerstmis ons «Over-
maaspakket» kadeau. Wij bezor
gen het U uitzonderlijk aan een 
gunstprijs. 
Wie 150 fr overschrijft op onze 
PCR 5338.48 van Bond der Vla
mingen van Oost-België, Putstraat 
33 te Tongeren, ontvangt onze 
heerlijke Overmaasgids met bij
lage (waarde 160 fr) plus één van 
volgende brochuren naar keuze. 
— «20.000 vergeten Limburgers» 

(waarde 40 fr) ; 
— « Fusies In Zuid-Limburg en 

Voerstreek » (waarde 50 fr) ; 
— « Universitair onderwijs in 

beide Limburgen en Over
maas » (waarde 50 fr). 

Opgesteld door LUC-rektor Ver-
haegen, P.G. Ruysschaert, SWO-
Maastrlcht, sekretaris Loop e.a.). 

BUITENLANDS 
KOMMENTAAR 
Egypte en Sirie hebben zaterdag j l te Kaïro de Palestijnse 
bevrijdingsorganizatie PLO als enige wettige vertegenwoor
digster van het Palestijnse volk erkend. Ze hebben ook be
sloten een afzonderlijke regeling van hun konfllkt met Israel 
af te wijzen. Op diezelfde dag heeft de VN Assemblee het 
hele pakket van Palestijnse revendikatles In haar agenda 0[>-
genomen. Het gaat hhier dus om een dubbel diplomatiek suk-
sen van de Palestijnen : enerzijds hebben bovengenoemde 
landen hun politiek voorgoed op elkaar afgestemd, aan de 
andere kant zullen de Palestijnen voortaan hun rechtmatige 
eisen voor een uitgelezen Internationaal forum kunnen debi
teren. 

Uit het kommunikee van Kaïro blijkt dat Egypte zijn houding 
tegenover de bevrijdingsorganizatie « lichtjes • gewijzigd 
heeft, in een gezamenlijke Egyptlsch-Jordaanse verklaring 
van juli j l had Egypte Immers gesteld dat de PLO alle Pales
tijnen vertegenwoordigde met uitzondering van hen die In 
Jordanië wonen. Bovendien is nog een ander nieuw geluld 
hoorbaar geworden. De mededeling gewaagt Inderdaad van 
een « Nationaal Palestijns Gezagsorgaan » In die gebieden 
»/an Palestina die door militair geweld of op grond van een 
politieke regeling weer in handen van de Palestijnen komen 
— waardoor CIsjordanIë dreigt afgesloten te worden van... 
Jordanië. Koning Hoessein Is met dit Gezagsorgaan niet ge
diend en wenst voorlopig niet verder deel te nemen aan Ara
bische gesprekken over de Geneefse konferentie. Mocht de 
konferentle van Rabat (22 oktober a.s.) het drieledig kom
munikee van Kaïro bevestigen dan zou het negatief stand
punt van Jordanië definitief worden en de hele Geneefse 
konferentle naar juttemis verschuiven. 

Het tweede diplomatiek sukses van de Palestijnen, bedon
gen In de VN Assemblee, is ongetwijfeld bedoeld om druk 
uit te oefenen op de Veiligheidsraad... opdat dit Internatio
naal gezagsorgaan de klassieke rezolutie 242 zou uitbreiden 
tot de soevereine rechten van het Palestijnse volk, hetgeen 
dan Impliceert dat de achtenswaardige assemblee zich niet 
alleen met het Palestijnse vluchtenllngenprobleem dient be
zig te houden. Zodoende zouden die Palestijnen hun juridi
sche bazis te Geneve aanzienlijk versterken. Verder doelt 
de Palestijnse aktie in de VN kennelijk op de diplomatieke 
erkenning van een zo groot mogelijk aantal landen als ver
tegenwoordigers van het Palestijnse volk, wat de Palestijnse 
onderhandelingspozitle eveneens zou ten goede komen. 

Inmiddels staat Kissinger voor de derde faze In de Israëllsch-
Arablsche onderhandelingen. Ondanks zijn narigheid met 
Cyprus en de ClA-machlnatles In Chili heeft hij alvast een 
eerste sukses geboekt toen hij onlangs van Gromyko de be
lofte loskreeg dat de SU zich niet tegen Amerikaanse vre
despogingen In het M-0 zou verzetten... bijaldien Moskou 
terzake geraadpleegd wordt en bij alle belangrijke beslissin
gen zijn zegje krijgt. In ruil kan de SU dan rekenen op het 
statuut van (meest) begunstigde natie en op belangrijke kre
dieten voor de ontginning van Siberisch aardgas. M.a.w. het 
ontbreekt beslist niet aan kompromisserige diplomatie. Maar 
voorafgaandelijk zal men Rabin van Israël ervan moeten over
tuigen dat het prijsgeven van veroverd gebied gekompen-
seerd wordt door substantiële Egyptische toegevingen op 
diplomatiek niveau — een ontwikkeling die niemand op dit 
ogenblik ziet zitten. 

De weg naar Geneve blijft dus versperd door enorme strui
kelblokken. Hij kan bovendien onverwachts terechtkomen in 
het spervuur van historisch gegroeide haast onuitroeibare 
wrokgevoelens. 

Ad. VAN DUYN 

V.V.S., Tongeren 

Vergunning Nr 1187 - Kat. A 

SNIPPERREISJES 
EEN AANGENAME KENNISMAKING MET DE COSTA DEL SOL 

half pension 
vol pension 

4 DAGEN 
zaterdag tot dinsdag 
5.200 F 
5.400 F 

5 DAGEN 
dinsdag tot zaterdag 

Toeslag éénpersoonskamer : 130 F per nacht. 
Toeslag Kerst- en Nieuwjaarsvakantie : 500 F. 
Toeslag voor de feestmalen 
Kerstmis : 540 F. 
Oudejaarsavond = 920 F. 
Speciale voorwaarden voor kinderen : 
Jonger dan 2 jaar. Vliegtuig- en autocarvervoer gratis. Het ver

blijf en alle diensten in het hotel dienen door de ouders kontant 
betaald te warden. Die kinderen hebben geen recht op een zit
plaats. Ouder dan 2 en jonger dan 7 jaar. Bij logies op de 
kamer der ouders bekomen ze een prljwermindering, groot 500 F. 
Ouder dan 7 jaar. Geen enkele prijsvermindering kan verleend 
worden. 

9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestraat 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 -
Tel. (02)18.55.55-17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (099)23.60.21 — 
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 — 8500 Kortrijk, St.-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenoten-
laan 102 - Tel. (061)267.20 — 2800 Mechelen, CL . Vrouwstraat 34 - Tel. (051)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059) 
783.61 — 8800 Roeselare, St. Miehlelsstraat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turn
hout, Herentalsestraat 3 - Tel. (041)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15. Alle inlichtingen eveneens bi] onze 
plaatselijke verirtgenwoordigers. 
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3 NOVEMBER: HET "GENTSE KUIPKE" VOL! 
ANTWERPEN 

Alle afdelingen van arr. Antwer
pen zetten hun beste beentje voor 
i.v.m. hun deelname aan de feest
viering in het Sportpaleis ('t Kuip-
ke) te Gent op zondag 3 novem
ber te 14 u. 30. Tal van autocars 
werden reeds besproken om de 
Gent-reis te verzekeren. Alle afde
lingsbesturen worden dringend 
verzocht, arr. sekr. Wtm Claessens 
(Mortsel) in kennis te stellen van 
het Inschrijvingsadres, vertrek
plaats en uur, hunner afdeling. 

ANTWERPEN : afd. bus. Inschrij
ven ap het sekretariaat, Wetstr. 
12, Antwerpen. 100 fr. [Inkom-
kenteken niet inbegrepen). 

BERCHEM : afd. bus. Inschr. bij 
L. Dox, Kemmenbergstr. 37, te l . 
30.93.75 of bij A. Filliers, Statie-
str. 9, te l . 39.24.28. 140 fr. Inkom-
kenteken inbegrepen. 

BOOM : eigen vervoer. Inschr. bij 
Ern. Spillemaeckers, Acacialaan 33 
tel. 88.07.72 of bij Ren. Boey-
naems. Ontmoetingscentrum Ne-
Ie, Antwerpsestr. 378, tel. 88.05.03. 

BORGERHOUT : afd. bus. Inschr. 
bij mevr. De Coninck, Kard. Car-
dijnplein 7 (tel. 22.08.06) 100 f r . ; 
kinderen 60 fr. Inkomkenteken 
niet inbegrepen. 

BURCHT : afd. bus. Inschrijven 
Gilbert Pollefliet, Kruibeekse 
steenweg 15, Burcht. 80 fr. Inkom
kenteken niet inbegrep>en. 

BORSBEEK : inlicht, bij de be
stuursleden. 

6R0ECHEM : afd. bus. Inschr. bij 
Wim Duys, Abelebaan 9, tel. 
85.53.98. 130 fr. inkomkenteken 
inbegrepen. 

EKEREN : kontakt opnemen met 
afd. sekr., Geestenspoor 72, tel . 
41.04.41, of met de bestuursleden. 

EMBLEM : afd. bus. Inschrijven 
bij voorz. Jan De Zaeger, Rantse-
stwg 70A, Emblem (tel. 80.39.42). 
130 fr. Inkomkenteken inbegrepen. 

HBMIKSEM : zie bij Niel-Schelle. 

HOBOKEN : afd. bus. inschr. bij 
Jos Van den Nieuwenhof, St-Ber-
nardsestwg 793, tel . 27.28.48 of in 
het VI. Nat. Centrum, Steynstr. 85, 
tel. 27.72.78. 

KAPELLEN - HOEVENEN : Inschr. 
bij mevr. Cornells - De Muer, 
Berkenlaan 14, Hoevenen. 

LINT : Eigen vervoer. Kontakt op
nemen met Raf Biets, Molenstr. 
107, Lint (tel. 55.42.10). 

MERKSEM : afd. bus. Inschr. VI. 
Huis Tijl, Bredabaan 298, tel. 
45.S9.76. 150 fr. Kinderen 100 fr. 
Inkomkenteken inbegrepen. 

MOL : afd. bus. Inschr. bij Suzan
ne Meynen, Beekstr. 22, te' 
31.23.20. 

MORTSEL : afd. bus. Inschrijven 
bij : Em. Croes, Steenakker 90 
(tel. 49.12.20); Wim Claessens, 
Pastoor Deensstr. 19 (t. 55.39.09); 
Rob. Palmaerts, Antwerpsestr. 
132 (tel. 49.71.42) ; Bert Verou, 
Am. Stockmanslei 19 (tel. 49.35.23) 
Bus 75 fr. ; inkomkenteken 50 fr. 
niet inbegrepen. 

NIEL-SCHELLE : Inschr. bij Luc 
Deheusch, Aug. Vermeyienstr. 5, 
Niel (tel. 88.32.55) en bij de be
stuursleden. 130 fr. Inkomkente
ken inbegrepen. 

St-JOB IN 'T GOOR : afd. bus. 
Insohr. bij E. Pierie, Campinaweg 
4 (tel. 63.14.94) vertrek 13 u.aan 
het Kruispunt. 125 fr. 

RANST : afd. bus. Inschr. bij mevr. 
De Nijs-Leysen, St-Antoniusstr. 
33, tel. 85.60.12. 130 fr. Inkomken
teken inbegrepen. 

RUMST : eigen vervoer. Kontakt 
opnemen met Leo Marckx, Tuin
wijk 89. 

WILRIJK : afd. bus. Inschr. bij 
mevr. M. Damen-Segers, Koolhof-
str. 4, tel. 28.15.17. 130 fr. Inkom
kenteken inbegrepen. 

WIJNEGEM : Inschrijven bij be
stuursleden of tel. A. De Cleen, 
Zandstraat 39 (tel. 53.92.66 na 
18 uur). 

WILRIJK : afd. bus. Inschrijven 
bij mevr. Mia Damen-Segers, 
Koolhofstraat 4, Wilrijk (tel. : 
28.15.17). 130 fr. Inkomkenteken 
inbegrepen. 

WOMMELGEM : afd. bus. inschr. 
Welkomstr. 116, tel. 53.86.68. 130 
fr. inkomkenteken inbegrepen. 

BRABANT 

BRUSSEL : afd. bus. Inschr. in 
het lokaal (tel. 512.13.74). Vertrek 
om 14 u. stipt aan lokaal « Uilen
spiegel », Pletinckxstr. 38, 1000 
Brussel. Bus en inkomkenteken 
100 fr. 

HEKELGEM : afd. bus voor de ge
meenten Teralfene en Essene. 
Inschrijven bij Dirk van Goe-
them, Frieda Verhavert, Arthur 
De Schrijver, Willy De Wilde, Fil. 
Claes 100 fr. (bus en herken
ningsteken). Vertrek : Essene-
Post 13u15, Essene-kerk 13u20, 
Teralfene-Natekenshof 13u10, Af-
fligem-Vijfhoek 13u25, Oud-Zand-
tapijt 13u30 stipt. 

ARR. LEUVEN : Ons opzet in het 
arr. Leuven is met minstens 600 
vrienden naar Gent te trekken. 
Per kanton werden verantwoorde
lijke personen aangesteld. Bij hen, 
kunnen alle mogelijke inlichtingen 
verkregen worden. 

KANT. AARSCHOT : Guido Discart 
Steystr. 135, Aarschot, tel. 016/ 
56.76.04. 

KANT. HAACHT : Robert Ceup-
pens, Beverlaak 22, Werchter, tel. 
016/60.02.29. 
KANT. DIEST : Willy Somers, Klap-
pijstr. 55, Molenstede, tel. 013/ 
33.26.69. 
KANT. LEUVEN NOORD : Rik de 
Deken, 0-L-Vrouwplein 91, Herent 
tel. 016/22.96.77. 
KANT. LEUVEN ZUID : Joris De-
pré, Brusselsestwg 224, Tervuren. 
KANT. TIENEN : Elsie De Raedt, 
M. Noestr. 21, Oud-Heverlee, tel . 
016/47.77.73. 
KA^f^. GLABBEEK : Roger Le-
naerts, Halensestr. 37, Hoeleden, 
tel. 016/77.76.61. 
KANT. ZOUTLEEUW + LANDEN : 
Willem Laroy, Stationstr. 38, Zout
leeuw, tel. 011/78.96.53. 
LEUVENSE AGGLOM. : Paul Toi
let, Zwaluwenlaan 2, Heverlee. 

LiEDEKERKE : afd. bus. Inschr. 
bij alle bestuursleden of in VI. 
sociaal centrum, Opperstr. 168. 
Bus en inkomkenteken 100 fr. 

TERALFENE : zie Hekelgem. 

VILVOORDE : afd. bus. Inschrij
ven bij alle bestuursleden. 

LIMBURG 

KANT. BREE : J. Gabriels laat we
ten dat de afdelingen uit zijn kan
ton die een bus organiseren hem 
dit moeten laten weten (tel. 011/ 
46.22.90) om deze optimaal te 
kunnen laten volzetten. 

BERINGEN : afd. bus met afd. 
Heusden-Koersel. Inschr. bij be
stuursleden. 

EIGENBILZEN : afd. bus. Vertrek 
9 u. Middag : ontvangst door afd. 
Mereibeke. Inschr. Jan Apper-
mans en Lucien Smeets, 200 fr. 
(reis, inkomkenteken en middag
maal). 

GENK : afd. bus met As en Op-
glabbeek. Inschr. Jan Roux, Win-
tersiagstr. 163, Genk en Hubert 
Verheyen, Dorpsplaats 5, As. 

HASSELT : afd. bus met Kurin
gen, Zonhoven. Inschr. bij be
stuursleden. 

ST-TRUIDEN : afd. bus of eigen 
vervoer. Inl. bij Urbaan Driljeux, 
St-Truiden en Marcel Bessemans, 
Du ras. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST (Arr.) : Het arr. bestuur, 
in samenwerking met de afde-
Ingsbesturen, heeft volgende bus
sen ingelegd : 1. Aspelare, Ne-
derhasselt ; 2. Geraardsbergen, 
Zandbergen ; 3. Denderhoutem ; 
4. Zottegem, Herzele, Burst, Hel-
dergem, Aaigem ; 5. Erembode-
gem-Centrum, Erembodegem-Ter-
joden ; 6. Kerksken, Haaltert ; 
7. Mere, Erpe, Nieuwerkerken ; 
8. Ninove ; 9. Denderleeuw, Wel
le ; 10. Herdersem, Moorsel, 

Baardegem, Meldert, Dender-
West, Lede. Nadere inlichtingen 
volgen. 

DENDERLEEUW : Herkennings-
kentekens bij gemeenteraadslid 
Wilfried De Metsenaere. 

MERELBEKE : Herkenningskente-
kens bij F. De Corte, Klooster
straat 79 (tel. 30.94.93) tussen 
19 en 20 uur. 

ST-NiKLAAS : afd. bus. 130 fr. 
Inkomkenteken inbegrepen. Stor
ten op prk 000-0017490-30 van Wil
ly Toté, Verbindingsstr. 20, St-Ni-
klaas, tel. 76.87.43. Vertrek om 14 
u. aan het stadhuis. 

SCHOONAARDE : afd. bus. Inschr. 
bij Triest Albert, Vrankrijkstr. ; 
Willems Willem, Hoek 6 ; Pau
wels Jan, Brugstr. ; Erik Roels, 
Nijverheidsstr. ; Hugo Van den 
Abbeele, Eegene ; Herman Van 
den Abbeele, Losweg 11, waar 
men aff. kan krijgen. 

WEST-VLAANDEREN 

BRUGGE-TORHOUT (Arr.) : het 
arr. wil zo veel mogelijk samen-
reizen over Oedelem-Knesselare. 
Samenkomst om 13 u. 30 aan de 
Brugse ringlaan tussen Kruispoort 
en Gentpoort. 

ASSEBROEK : de inkomtekens lig
gen klaar bij de bestuursleden 
waar ook inlichtingen. 

ICHTEGEM : afd. bus. Inlichtin
gen volgen. 

IZEGEM : afd. bus Inschr. bij 
alle bestuursleden. 

MENEN : afd. bus. Inschr. bij be
stuursleden of bij voorz. St. Tac-
coen, Kortrijksestr. 338 (tel. 
51.36.06). 

WERVIK : afd. bus. Inschr. bij 
bestuursleden. 150 fr., bus en in
komkenteken inbegrepen. 

20 JAAR VOLKSUNIE 

1 3 oktober : « Galadiner der 1.000 » in de 
Antwerpse Beurs 
3 novennber : grote feestviering in het 
Gentse « Kuipke » 
1 december : partijkongres in «Passage 44» 
te Brussel' 

€< KUIPKE » HALFWEG 
Met de kaartenverkoop voor het feest van 3 november in het 
Gentse « Kuipke » hebben we voorsprong genomen op het 
uitgestippelde verkoopsplan. Ruim de helft van de toegangs-
kaarten is thans in cirkulatie. En de bestellingen komen de 
jongste dagen in steeds sneller tempo en steeds groter 
schijven binnen. 
Het « Kuipke » geraakt eivol... als ook gijzelf en uw afdeling 
blijven doorwerken. 

WOORDEN WEKKEN... 
... en voorbeelden trekken. Bij wijze van voorbeeld en zonder 
volledig te willen zijn geven we hierna de namen van enkele 
afdelingen met het aantal kaarten dat ze bestelden. We kozen 
ofwel kleinere ofwel ver van Gent gelegen gemeenten. 
Aarschot (50), St Kwintens-Lennik (30), St Martens-Lennik 
(50), Kruibeke (40), Wemmei (100), Asse (40), Aspelare (50), 
Genk (100), Haacht (50), Liedekerke (50), Grimbergen (50), 
Nieuwkerken-Waas (50), Izegem (50), Hofstade (50), Eigen
bilzen (50). 

HET PROGRAMMA 
Bij wijze van voorproefje een greep uit de deelnemende groe
pen en kunstenaars : de organist P. Rutger, de koreografische 
groep Pro Arte uit Antwerpen, de kunstgroep Kornet uit 
Kortrijk, het mimegezelschap Krea-Labo, de harmonie en 
drumband Kempenland uit Nijlen, de Gentse Jachthoorngroep 
en Muziekkapel. En als gastheer ons aller Jef Burm. 
Volgende week hopen we de volledige affiche bekend te 
maken. 
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ANTWERPEN 
DicnscBCcoon 

BERICHT AAN ONZE BW-KORRESPONDENTEN 
Mogen we onze vrienden, die wekelijics « WIJ IN DE VU » van 
berichten allerhande voorzien, nogmaals vragen om voortaan 
bals, voordrachten, vergaderingen, voet-, fiets- en autotochten 
e.d.m. uitsluitend onder de KALENDER te vermelden ? 
Daarbij geldt als regel, vermelding in de volgorde van : 
maand, datum, naam gemeente, aktiviteit (bal, voordracht, 
enz.), zaal, uur en eventueel vermelding van adres en tel. 
voor kaartenverkoop. 
Dit zal ons toelaten plaats te winnen in een groeiend beeld 
van het leven van onze partij en om het geheel overzichtelij
ker te maken. 
Hartelijk dank bij voorbaat. 

De Redaktie. 

ANTWERPEN (Arr.) 
WIM MAES-HERDENKING 

Ter nagedachtenis van onze be
treurde Wim Maes, zal op zon
dag 29 september e.k. te 9 u. een 
h. mis opgedragen worden in de 
kerk der Paters Kapucijnen, Ossen
markt te Antwerpen. Aansluitend, 
te 10 u., herdneking in de VTB-
zaal, St-Jacobsmarkt, met mede
werking van de Groene Kapel uit 
Kontich. Tijdens de namiddag 
voettocht naar Brasschaat, waar 
te 15 u. 30 de individuele bloe
menhulde aan het graf van Wim 
zal plaatsgrijpen. Het Inrichtend 
Wim Maes-kamitee doet beroep 
op uw aanwezigheid. 
HERMAN VAN DEN REECK. 
HERDENKING 

Deze jaarlijkse herdenking grijpt 
plaats op zondag 29 september 
te 11 u. rondom het graf van H. 
Van den Reeck, op het erepark 
van <ie stedelijke begraafplaats 
. Schoonselhof • 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 Borger
hout. Het arr. bestuur verwacht 
de deelname met een vertegen
woordiging van alle afdelingen. 
TOEGANGSKAARTEN 
SPORTPALEIS GENT 

Indien het nog niet gebeurde, 
bestel onmiddellijk een welbe
paald aantal « kenteken-inkom-
kaarten » (50 fr.) rechtstreeks aan 
het algemeen VU-sekretariaat, Vol-
dersstr. 71, 1000 Brussel, door ge
lijktijdige storting van het daar
voor (aantal x 50 fr.) verschuldig
de bedrag op pr nr 000-0147697-63, 
vzw Volksunie, VoWersstr. 71 te 
Brussel. 
BETOGING VLAAMS BRABANT 

De nationale « Vlaams-Brabant-
Betoging • te Halle op 24 novem
ber vereist de volste medewer
king van alle bewuste Vlamingen. 
Onze afdelingen zullen zich dan 
ook inzetten om een talrijke aan
wezigheid te bewerkstelligen. 
Maak nog de nodige propaganda 
in uw plaatselijke pers en om
zendbrieven aan leden en simpatl. 
santen. 
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 punt ter bespreking op 
de e.k. agenda hunner bestuurs
vergadering, ten einde de nodige 
regelingen te treffen voor hun af
wezigheid aldaar. 
NACHT VAN DE VRIENDSCHAP 

Voor het « 2de Arr. VU-bal » 
(Nacht van de Vriendschap) dat 
op zaterdag 7 december de vie
ring van 20 jaar VU arr. Antwer
pen zal afsluiten, in zaal Alpheus-
dal te Berchem (aan Berchem-
Sport), zijn de toegangskaarten 
(70 fr.) te verkrijgen bij alle be
stuursleden onzer afdelingen. Wij 
nodigen iedereen hierop vriende
lijk uit. 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Een volksvert. en een prov. 
raadslid elke maandag op ons se-
kretariaat, Wetstr. 12, om samen 
met u. uw problemen op te lossen. 
Zittijd van 16 tot 19 u. 

BUSSERS 
Een origineel propagandakaart-

je tegen het dure leven wordt ge-
bust. 't Is nodig voor iedereen. 
Zelfs voor onze hond, « Moor » 
die tussen een kapotte kous, een 
speelbal en een halve keerborstel 
verveeld zit te zuchten, komen er 
in de loop van de dag geen koek
jes meer sinds « buikriem-toe-
Tindemans » daar verandering in 
bracht. 

Gaat ge mee bussen ? Ge doet 
er een goed werk mee voor alle 
mensen en « Moren » en de VU. 
KOO 

Frans De Laet, tel. 38.66.92 en 
dr De Boel, tel. 33.97.90, onze af
gevaardigden bij de KOO, willen 
graag helpen indien u problemen 
hebt in verband met de KOO te 
Antwerpen. 
WANDELING 

Zelfs niet, met heel veel wind, 
uit onze zware dokwerkersschoe-
nen te slaan op de herfstwande-
ling doorheen het Polderlandschap 
van Schelde en Durme op zondag 
20 oktober. Start om 10 u. met 
eigen of andermans wagen aan 
het tankgedenkteken op de Jan 
van Rijswijcklaan, kant garage Per-
meke. Brood en Kneipp mee op 
pich-nick. Rond 17 u., einde sleep-
tocht. 
KVO 

Puccini-koncert. Delen uit : La 
Tosca, Turandot, Butterfly, La Bo
hème, Manon Lescaut en Suor 
Angelica. Begeesterende, heerlij
ke muziek op dinsdag 26 novem
ber. Kaarten : sekretariaat. 
KONTAKTBLAD 

Het afdelingsblad der maand 
oktober wordt gebust op het Kiel. 
Dit, zowel geprezen als afgewezen 
Hugo-Nina-Kontaktblad, sprankelt 
weer van hoogstaande wijsheden. 

B00l\4 
ONTHAALCENTRUM NELE 

U allen, uw vrienden en alle 
simpatisanten zijn steeds welkom 
in ons Vlams-nationaal onthaal-
centrum « Nele », Antwerpsestr. 
378 (autosnelweg Antwerpen-
Brussel), elke zaterdag vanaf 19 
u. en elke zondag vanaf 10 u. 

BORSBEEK 
DIENSTBETOON 

Met al uw problemen, van wel
ke aard ook (pensioenen, leger
dienst, sociale zekerheid, enz.) 
kunt tl 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. Mat-
theyssens en KOO^voorz. Staf 
Kiebooms. Eerstvolgende zitdag : 
maandag 7 oktober. 

EKEREN 
LEDEN EN ABONNEMENTEN 

Nieuwe leden en abonnenten 
zijn steeds hartelijk welkom. 
Adressen en namen kunnen altijd 
opgegeven worden aan het VU-
sekretariaat, Geestenspoor 72 te 
Ekeren, tel. 41.04.41. of b'J een 
bestuurslid. 
NACHT VAN DE VRIENDSCHAP 

In het teken van 20 jaar Volks
unie. Zaterdag 7 december te 21 
u. Plaats : feestzaal Alpheusdal, F. 
Williotstr. 22, Berchem. Toegangs
kaarten : 70 fr. Te bekomen op 
het VU-sekretariaat, Geestenspoor 
72, Ekeren, tel. 41.40.41 of bij een 
bestuurslid. 

HOBOKEN 
DIENSTBETOON 

In Vlaams-nationaal centrum, 
Steynstr. 85 : alle woensdagen 
van 18 tot 19 u. 30 door gemeen
teraadslid Fonne Crick en alle don
derdagen van 18 u. 30 tot 19 u. 30 
door gemeenteraadslid Clem De 
Ranter. 
HEIST OP DEN BERG 
BASKENAVOND 

In het kader van de achtste 
week van de jeugdraad wordt op 
4 oktober in het Torengebouw te 
20 u. een voorlichtingsavond in
gericht met als tema « De Basken, 
een volk in zijn bevrijdingsstrtjd». 
Deze avond wordt ingericht door 
de Vujo in samenwerking met het 
Dosfelinstituut. Voordrachtgever-
inleider is Walter Luyten, die 
reeds ter plaatse zijn bijdrage le
verde aan de Baskische strijd. 
De avond zal opgeluisterd worden 
met dia's en Baskische muziek. 
Een delegatie Baskische politie
ke vluchtelingen werd eveneens 
uitgenodigd. 

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. 

MOL 
ONTMOETINGSHUIS 

Wij denken er al lang aan een 
Vlaams - Nationaal Ontmoetings
huis in Mol te openen. Er bieden 
zich nu weer gelegenheden aan. 
Met werkende deelgenoten kan 
vertrokken worden. Wie hiervoor 
belangstelling heeft kan zich wen
den tot Herman Schoeters, Hoef-
ijzerstr. 17, tel. 31.47.79. 
VLAAMSE MUZIEKMAATSCHAP
PIJ KEMPENLAND 

De veertiendaagse herhalingen 
van Kempenland worden voortaan 
gehouden op woensdag om 20 u. 
30 in ons lokaal « De Goudbloem » 
bij Stan Laenen, Voogdijstr. 10. 
Wie graag meespeelt in onze 
Vlaamse muziekmaatschappij Is 
steeds welkom. 

Oe wekelijkse herhalingen van 
het Trommelkorps en van de kla
roenblazers blijven doorgaan iede-
de zondagvoormiddag vanaf 10 u., 
van Mol-Millegem. Vooral nieuwe 
in de gemeentelijke jongensschool 
klaroenblazers zouden ons kun
nen versterken. 

Voor een eerste kennismaking 
kan men afspreken met Louis 
Luyckx, St-Paulusstr. 63, Mol, tel. 
014/31.23.29. 

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. 
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 Bosmens, Korte Heuvelstr. 35, tel. 
66.74.59. 
2de en 4de donderdag van 21 tot 22 u. 
Senator E. BOUWENS 
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 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. 
2de woensdag van 20 tot 21 u. 
BRECHT : ten huize van dhr Alois Van Hoof, Lessiusstr. 37, tel. 13.81.95. 
2de woensdag van 19 tot 20 u. 
WESTMALLE : ten huize van dhr Frans Dams, Hallebaan 40, tel. 12.04.52. 
Senator C. VAN ELSEN 
BALEN : 4 oktober van 19 tot 19 u. 30, « Bij de Coiffeur >, Kerkstr. 57. 
MOL-MILLEGEM : 8 oktober van 19 u. 30 tot 20 u., café Mast, Milostr. 
66, Mol. 

SEPTEMBER 
28. Duffel : « Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen '76 ». 
Kursus Dosfelinstituut. 
28. Vorst-Kempen : Afdelingsbal in het klubhuis van F.C. 
Standaard Vorst. 
28. Bevel : Bal - Viering 100ste Md. Parochiezaal, Dorp, om 20u. 
28. Kapellen : Herfstbal in zaal Concordia, om 21 u. 
29. Antwerpen : Herman Van den Reeckherdenking te 11 u. 
Begraafplaats Schoonselhof. 
29. Antwerpen : Wim Maesherdenking. Te 9 u. h. mis Paters 
Ossenmarkt. Te 10 u. herdenking in VTB-zaal, St-Jakobsmarkt. 
29. Niei : «Rupel- en Schelderally » (nadere gegevens zie 
berichtgeving Niel). 
29. St-Katelijne-Waver : Wandeltocht Schouwselbroek. Inl. : 
015/21.31.26, Hilda Dewit. 

OKTOBER 
4. Borgerhout : Dia-avond In zaal Nieuwe Carnet. 
4. Nijlen : VU-teerfeest. 
5. Merksem : Groeninghe-Bal te 20 u. 30, zaal Kring, J. De 
Boeckstr. Inkom : 60 fr. 
5. Brasschaat « Ontmoetings- en dansfeest » te 20 u. 30 in 
zaal Sporta (Bredabaan). 
5. Blaasveld : WB-bal, afd. Willëbroek-Tlsselt, Blaasveld. 
5. Duffel : « Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen '76 >. 
Kursus Dosfelinstituut. 
5. Herenthout : 6e VU-dansfeest. 
11. Deurne : Arr. raad Antwerpen te 20 u. 30. Lokaal Trefpunt, 
Turnhoutsebaan 28. 
12. Boom : Pensenkermis te 19 u. in Onthaalcentrum Nele, 
Antwerpsestr. 378 (50 fr.). 
12. Beriaar : 5de VU-bal. Zaal Familia, Berlaar-Heikant, om 
20 u. 30. 
12. Wilrijk : Grote Wafelenbak en dansfeest. VU-Vrouwen. Te 
20 u. in KW'B-lokaal, St-Bavostraat 55. 
13. Antwerpen Groots feestmaal « 20 jaar VU », Beursge
bouw. 
18. Mechelen : Arr. raad. 
19. Niei : VU-dansfeest. 
19. Lier : VU-dansfeest. 
20. Antwerpen : Herfstwandeling. Vertrek te 10 u. aan Crom-
welltank (Permeke) Jan Van Rijswijcklaan. 
26. Wommelgem : VU-afdelingsbal. Parodiiezaal St-Jozef. 
26. Mechelen : VU-dansfeest in het kader van de arr. « 20 
jaar Volksunie «-viering. 

NOVEMBEfl 
3. Gent : Feestviering 20 jaar VU. Sportpaleis 't Kulpke, te 
15 u. 
9. Westmalle : VU-bal -|- inhuldiging afd. vaandel, te 20 u. 
Zaal « De Kempen », Zoerselbaan. 
26. Antwerpen : KVO-Puccini-koncert. Inl. VU-stadssekretari-
aat, Wetstr. 12. 
30. Mortsel : VU-afdeiingsbal. 
30. Edegem : VU-afdelingsbal. Zaal Elzenhof. 
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WU IN D€ MOlKnJNië 

MORTSEL 
ROUW 

Vorige week, 18 september, 
overleed te>Mortsel mevrouw Ph. 
Maes (weduwe van dhr P. Van de 
Vondel) schoonmoeder en moeder 
van ons afdelingsbestuurslld Ro
bert en mevr. Palmaerts-Van de 
Vondel. Afdeling VU-l\/lortsel en 
bestuur betuigen hierbij hun diep 
medevoelen aan mevr. en Robert 
Palmaerts en dochtertje Gerund. 
AFDELINGSLEVEN 

Een ledenvergadering met als 
gastspreker algemeen voorzitter 
Fr. Van der Eist. Een herfstwande-
ling en ons afdelingsbal van 30 
november e.k. staan op het afde
lingsprogramma voor de e.k. 
maanden, behalve onze deelname 
aan de viering 20 jaar VU te Gent. 

MERKSEM 
DE VLAAMSE KERMIS 

Na maanden voorbereiding en 
veel werken en zorgen was het 
op zaterdag 14 september einde
lijk de grote dag voor onze vrou
wenafdeling • De Vrouw van Van
daag ». Te 15 u. na een kleine his
toriek over de vorige Vlaamse ker
missen opende ons gemeente
raadslid Toon Dewachter de 4de 
grote Vlaamse kermis, hij onder
lijnde deze prachtige prestatie en 
huldigde in de voorzitster al haar 
medewerksters. De vrouwenafde
ling met aan het hoofd haar ijve
rige voorzitster Carla mag werke
lijk trots zijn op deze geleverde 
prestatie. De Volksunie dankt en 
deelt in die trots omdat het onze 
dames zijn die dat reuzewerk ge
presteerd hebben. Wij danken ook 
de vele bezoekers van buiten on
ze gemeente die onze kermis be
zochten. 

NIJLEN 
DIENSTBETOON 

1ste zaterdag : schepen Kege-
laers van 10 tot 11 u. 

2de zaterdag : burgemeester 
Van Dessel van 10 tot 11 u. 

3de zaterdag : raadslid Caetho-
ven van 10 tot 11 u. 

4de zaterdag : Herman Cools 
van 10 tot 11 u. en mevr. Walrae-
ven (KOO) van 11 tot 12 u. 

BRABANT 

5de zaterdag : Van Tendeloo 
van 10 tot 11 u. en de andere Nij-
lense mandatarissen van 11 tot 12 
u. 

NIEL-SCHELLE 
DIENSTBETOON 
Frans De Meulemeester en Guido 
Michiels staan graag ter beschik
king Ook bij Luc Deheusch, Aug. 
Vermeylenstr. 5, ben je altijd 
welkom (alle dagen). Op het se-
kretariaat op vrijdagavond van 20 
u. af. 

SINTKATELIJNE-WAVER 
KURSUS 
Het Vlaams Kruis vzw, afdeling 
Sint-Katelijne-Waver, organiseert 
een kursus « eerste hulp bij on
gevallen » (40 lesuren) in <• In de 
Wereld », Markt (Centrum) en 
andere lokalen. Eerste samen
komst op maandag 7 oktober om 
20 uur. Iedereen boven 16 jaar 
is welkom. Op vraag wordt het 
programma (programma - onder
delen) medegedeeld. Deskundige 
leiding van geneesheren en mo
nitoren. Geeft recht op brevet 
van <• helper ». Ook mogelijkheid 
tot volgen van een meer eenvou
dige kursus « nijverheidsheiper » 
(10 lesuren). Vraag om inlichtin
gen : Godelieve De Keyser, Al-
bertstraat 27 of Hilda De Wit, 
IJzerenveld 130, tel. 015/21.31.26. 
Alle leden van de VU-buurafde-
lingen zijn welkom (Duffel, Ko-

DIEST (Kanton) 

KANTONNALE WERKING 

Op woensdag 18 september 
kwamen de afdelingen van het 
kanton Diest samen om er de ko
mende werking en de huidige si
tuatie in het kanton te bespreken. 
Vastgesteld werd op de eerste 
plaats, dat in Averbode een ter
rein voor de Volksunie braak ligt. 
Enkele mensen namen dan ook 
de verantwoordelijkheid om huis
bezoeken af te leggen in genoem
de gemeente, waar zij reeds kun
nen starten met een aantal leden. 
Zij zullen over hun aktiviteit al
daar verslag uitbrengen op 15 ok
tober. 

De situatie in de in wording zijn
de afdeling Kagevinne is positief. 
Aldaar werden reeds een respek-
tabel aantal leden geworven, zo
dat kan aangenomen worden, dat 
binnen vrij afzienbare tijd defini
tief kan overgegaan worden tot 
het oprichten van een afdeling. 
Voorlopig zal de afdeling Diest 
het peterschap blijven waarne
men. 

Wat de ledenhernieuwing be
treft kan men zeggen, dat deze 
in de meeste afdelingen goed is 
verlopen. In alle objektiviteit 
moet echter vermeld worden, dat 
de norm voor nieuwe leden, wel
ke gesteld werd niet is bereikt. 
Allerlei omstandigheden, waaron
der zeker de alles in beslag ne-
ïnende kiesstrijd zijn hiervoor 
verantwoordelijk. Drie afdelingen 
hebben voor het komende werk
jaar gemeend een verbintenis te 
kunnen aangaan. Graag vermel
den wij ze : Diest, verhoging met 
10% ; Molenstede, verhoging met 
5% ; Scherpenheuvel, verhoging 
met 10%. 

Volgende aktiviteiten werden 
thans reeds vast gepland : Pam-

ningshooikt, O.-L.-Vrouw-Waver, 
Mechelen, Bonheiden, Walem en 
nog andere). 

WILRIJK 
REUZE WAFELENBAK 

Naar aanleiding van het 20-jarig 
bestaan van de VU nodigt de W K 
(Vlaamse Vrouwenklub) alle be
langstellenden uit op hun « Reuze 
Wafelenbak » op 12 oktober te 
20 u. in het KWB-lokaal St-Bavo, 
St-Bavostr. 55, Wilrijk. Nadien is 
er kwis, waarna nog een gezellig 
samenzijn met dans. Prijs : 50 fr. 
(koffie inbegrepen). Inschrijvin
gen tegen 5 oktober bij : Lenaerts 
tel. 27.19.89 ; Bellens, 28.06.28 ; 
Van Rousselt, 27.87.07 ; Rob-
broeckx, 27.27.32 ; Vermeire, 
28.62.16 ; Damen, 28.15.17. 
DRINGENDE OPROEP 

Aan al onze leden en simpati-
santen : schrijf tijdig in voor : 
— Viering 20-jarig bestaan VU in 
het Gentse Kuipke op zondag 3 
november ; 
— de nationale betoging voor 
Vlams-Brabant in het Zuid-Bra-
bantse Halle, op zondag 24 no
vember, waarna rondrit en wan
deling door het Pajottenland. 

Voor beide manifestaties wordt 
een bus ingelegd. Meer inlichtin
gen en inschrijven bij Mia Damen, 
Koolhofstr. 4, tel. 28.15.17. Zorgen 
dat je erbij bent. 

WOMMELGEM 
ZES OKTOBER 

Inhuldiging van borstbeeld C. 
Verschaeve te Alveringem. Bij 
voldoende belangstelling wordt 
door afdeling Broechem een auto
bus ingelegd. Wij mogen mee. 
Kontakt met Staf Van Looveren, 
Welkomstr. 116, tel. 53.86.68. 

WESTMALLE 
VAANDEL-INHULDIGING 

Het staat zo goed als vast, dat 
tijdens ons afdelingsdansfeest 
van 9 november e.k. de overhan
diging zal plaatsgrijpen van ons 
splinternieuw VU-afdelingsvaan-
del. In het raam van « 20 jaar VU » 
is dit voorzeker een topgebeuren 
voor onze afdeling. Iedereen wel
kom ! 

DienscBccoon 

flet huis aan huis in Kagevinne 
rond 25 september ; Eerste uit
gave van afdelingsblad Molen
stede einde september ; Afde
lingsbal Diest op 14 december. 

EPPEGEM 
JUBILEUMBAL 

Wij nodigen alle leden en sim-
patisanten uit op ons jubileumbal 
heden 28 sept. (10de uitgave) 
dansfeest heeft plaats in zaal 
Rubenshof, Dorpstr. en start om 
21 u. Iedereen van harte welkom. 

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, 

HALLE 
TOMBOLA FEDERATIEBAL 

Rood : 212 . 462 - 220 - 151 -
399 - 189 - 58 - 500 - 243 - 253. 

Blauw : 44 - 346 - 345 - 412 -
201 - 305 . 327 - 413. 

Geel : 49 - 12 - 23. 
Prijzen af te halen tot einde 

september bij F. Adang, Ruis-
broeksestwg 109, 1600 St-Pieters-
Leeuw, tel. 377.31.83. 

DIENSTBETOON FEDERATIESCHE-
PEN FRANS ADANG 

St-Pieters-Leeuw : elke zater
dag van 11 tot 12 u., Ruisbroek-
sestwg 109 of op tel. afspraak, 
nr 02/377.31.83. 

Alsemberg : met Willy De Sae-
ger, prov. raadslid, dinsdag 1 okto
ber van 20 tot 21 u. in café De 
Hoorn, Pastoor Bolsstr. 

Beersel : maandag 7 oktober 
van 19 tot 20 u. in café Terminus, 
H. Teirlinckplein. In samenwer
king met volksvert. V. Anciaux. 

HEVERLEE 
AUTOZOEKTOCHT 

Op zondag 15 september waren 
vele entoesiastelingen van bin
nen en buiten de partij deel aan 
de autozoektocht van Heverlee. 
Vanuit Lier, Mechelen, Leuven, 
heel Brabant waren er deelnemers. 
Ook prachtige prijzen voor de 
winnaars. Een sukses dus I 

LEUVEN 
VLAAMSE NACHT ! MAAK KEN
NIS MET . DE KETELBAK • 

Velen vragen zich af « Wie is 
nu die Ketelbak ? ». Welnu, lieve 
lezeres en beste lezer, de Ketel-
bak is een groep van jonge Vlaam
se mensen, die het op zekere dag 
beu waren, op bals en feesten ge-
konfronteerd te worden met een 
onuitstaanbaar schreeuwerig ge
doe van Engelsdoepende dj's. Zij 
vonden niet dat kritikeren gemak
kelijker was dan doen en gingen 
het dan ook zelf proberen. In be
ginsel was het een schuchter iets, 
maar dra werden zij meer en 
meer bekend. Thans zijn zij uit
gegroeid tot één van de beste dis-
kogroepen uit Brabant en verder. 
Niet langer meer de onverstaan
bare dj achter een veel te luid 
staande mikro, maar wel gedu
rende een ganse avond animatie, 
entoesiasme, onophoudelijk den
derende muziek voor jong en oud. 
Daarbij aangepaste lichtshow enz. 
Gewoon iets, dat je eens moet 
meemaken en... dat kan, wanneer 
je vlug een kaart koopt van en 
ook komt naar de Vlaamse nacht 
van het arr. Leuven op zaterdag 
12 oktober om 20 u. in de prach
tige en ruime zaal van de Salons 
Georges, Hogeschoolplein te Leu
ven. Dit grootse Volksuniedans
feest zal bovendien « versierd » 
worden met een onovertrefbaar 
optreden van de grote Jef Burm. 

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. 

NIEL-SCHELLE 
RUPEL- EN SCHELDERALLY 
Morgen zondag 29 sept. richt VU-afdelIng NIel een autozoek
tocht in. Om iedereen gelijke kansen te geven voorzien we 
twee reeksen : A. Rally volgens formule C voor ervaren rally
rijders over een afstand van 45 km. ; B. Toeristische auto
zoektocht, speciaal voor onze niet geroutineerde VU-leden. 
Ook niet-leden zonder rallyroutine zijn natuurlijk welkom. Af
stand 72 km. 
Voor A en B, vrij vertrek tussen 12 en 13 u. In de Rupelstraat, 
aan café <• Overdekte Wip », waar die dag het rallysekretari-
aat gevestigd is. We beschikken over een welgevulde prij-
zentafel. 
Deelnemingsprijs : 225 fr. 

DANSAVOND van 
VU-AGCLOMERATIE BRUSSEL 

Zaterdag 19 oktober om 20u.30 
in GEMEENTEHUIS LAKEN 
, Em. Bockstaelplein. 

DKnscBccoon 
Volksvertegenwoordiger PAUL PEETERS 
KAPELLE-OP-DEN-BOS : iedere dinsdag van 19 tot 20 u. en iedere za
terdag van 11 tot 12 u.. Mechelseweg 64 (tel. 015/711.422). 

MLenDCR 

OKTOBER 
2. Wespelaar 

Haacht. 
2. Kumtich : 
4. Glabbeek 
4. Zoutleeuw 
5. Aarschot : 

kantonale vergadering van het kanton 

Boerenmeeting. Zaal Nieuwe Hoek. 
: Boerenmeeting. Zaal De Bunker (Centrum). 
: kantonale werkgroep vergadert. 
Verbroedering met afd. Schoten. 

5. Dworp : Mossel- en frietkermis in zaal « Ons Huis » (Gil-
denhuis), Kerkstr. 22, vanaf 17 u. Ten voordele van ons Sin
terklaasfeest. 
5. Buizingen : Afdelingsbal « Teenentander » om 20u30 In 
6. Oworp : Mossel- en frietkermis in zaal « Ons Huis • (Gil-
denhuisj, Kerkstr. 22, vanaf 12 u. 
zaal • De Welkom », de Kerckhovestraat 16a met Pop STEREO 
SOUND. 
7. Leuven : arrondissementsbestuur. 
11. Zoutleeuw : afdelingsvergaderingen in het ganse kanton. 
12. Kester : VU-bal. Jagershof. 20 u 30. 
12. Vilvoorde : 2de bal in zaal « Witte Leeuw •, met Ronny 
Temmer vanaf 21 u. Inkom : 60 fr. 
15. Tienen : districtsvergadering Tienen, Glabbeek, Zuur-
bemde. Landen, Zoutleeuw. 
18. Leuven : vergadering agglomeratie Leuven. 
19. Laken : Dansavond te 20 u. 30 met orkest De Speelvogels 
in het gemeentehuis, Bockstaelplein. Prijs : 70 fr. 
19. Haasrode : Kursus « Goed Besturen » op de Bremberg. 
21. Leuven : arrondissementsbestuur. 
25. Leuven : arrondissementsraad. 
26. Merchtem : VU-bal. Zaal Echo. 20 u. 30. 
26. Zoutleeuw : kantonaal Lustrum-bal. 
27. Lot : Breughelfestijn. Lekker smullen in zaal « Alcazar », 
Dworpsestr. 208, vanaf 12 u. en slechts één dag. 
NOVEMBER 
9. Liedekerke : Afdellngsbal, zaal Mulhof. 
16. Opwijk : Afdelingsbal in St-Pauluszaal. 
DECEMBER 
5. St-Martens-Bodegem-St-Ulriks-Kapellen : Afdelingsbal in 
zaal Marina, Station, St-Martens-Bodegem. 
14. Wolvertem : VU-bal. Zaal Cecilia, Opperstr. 

LIEOEKERKE 

OPENING VLAAMS SOCIAAL 

CENTRUM 

Vandaag 28 september vertrekt 
om 14 u. 30 een VU-optocht, voor
af gegaan door de gekende har
monie « Nieuw Leven » uit Aai-
gem, aan het oud VU-lokaal « Ca
fé Sportwereld », Muilemstr. 23 
naar het sociaal centrum, Opper
str. 168. De nationale voorzitter 
zal er het geej-zwarte lint door
knippen en een gelegenheidstoe
spraak houden. Deze plechtigheid 
wordt gevolgd door een receptie 
en een rondgang in het gebouw. 

Alle leden en simpatisanten wor
den er ten stelligste verwacht. 

MUIZEN 
KAASAVOND 

Zaterdag 28 september te 20 u. 
in de zaal Apollon, Dorp 12. 

OVERUSE 
SOC. DIENSTBETOON 

Volksvert. Vic Anciaux, fed. 
schepen Marcel De Broyer, ge
meenteraadslid Emiel Dewaet en 
verder gans het bestuur staan ter 
uwer beschikking op maandag 23 
september te 20 u. in café Luxem
burg, stwg naar Brussel 667 te 
Jezus-Elk. 
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WIJ 111 De lOKSurne 

KORTRIJK 
De politieke situatie na de oorlog In het Vlaamse land was zo somber 
— de repressie en de anti-Vlaamse kampagne vierden hoogtij — dat 
er van Vlaamse weerbaarheid en verzet weinig of geen sprake was. In 
het arr. Kortrijk leidden de sporadische Vlaams-nationale groepen een 
bijna ondergronds bestaan. Het was de katakombentijd vóór het « ré
veil » van 1954. 
Er was weinig kans voor initiatieven : die stootten onmiddellijk op 
verzet. En toch ging het eerste nationaal zangfeest door in 1946 Ie 
Kortrijk in de zaal Piroen. Dan gingen er weer enkele jaartjes over — 
jaren van angst, hoop, afwachting — tot de parlementsverkiezingen 
van 1949. Jules Coussens, geapparenteerd met de lijst Vlaamse Concen
tratie van Roeselare, komt alleen op voor de Kamer. Spijtig genoeg 
werden geen kontakten gelegd met de Vlaams-nationale kern uit het 
arrondissement. Wel werden de nationalisten aangespoord voor de lijst 
Coussens te stemmen. Die lijst behaalde het hoogste aantal stemmen: 
17.762 of één stem meer dan de Vlaamse Concentratlelijst in Antwer
pen. 

Jules Coussens was in 1926 
Kortrijks gemeenteraadslid. 
In 1928 nam hij echter ont
slag uit protest tegen het 
franskiljons beleid van het 
Kortrijkse stadsbestuur. Se
dert 1921 was hij aktief In 
de Vlaamse Beweging, voor
namelijk in de Grammens-
aktle. Hij was tevens lid van 
de Raad van de Daad. 

Rond 1953 waagden een paar 
Vlaams-nationalisten uit het Kort
rijkse zich aan enkele aktivitei-
ten. Alles speelde zich af rond 
de figuren van Dolf Lefevere, 
Jules Gadeyne, Jules Leaucour, 
Aureel Duprez. en Camiel Van 
Reeth. Er was de herstelbetoging 
voor het beschadigde graf van 
Gesar Gezelle te Moorsele. Daar
bij nog de deelneming aan de 
anti-Fotybetoging in augustus '53 
(de bus geraakte echter nooit tot 
in Diksmuide). Er werd ook toen 
nog een Komitee voor Beroep op 
het Volk in het leven geroepen. 

ROND 1954 

1954 : de pioniersperiode van de 
VU. . De wagen op weg naar het 
zelfbestuur in Vlaanderen wordt 
aan het rollen gebracht ». Voor 
de parlementsverkiezingen van 
1954 voert Camiel Van Reeth uit 
Wevelgem de Kamerlijst aan van 
de Christelijke Vlaamse Volks
unie. Deze • euvele » daad kostte 
hem zijn lidmaatschap van het 
Katholieke Mannenverbond als
ook zijn bestuursfunktie in het 
Davidsfonds van Wevelgem. En
kele jongeren onder wie C. Van-
doorne, P. Herman en W. Deco-
ninck voerden propaganda. 
In het hele arrondissement waren 
er geen aanplakborden voorzien, 
wat niet belette dat de aanplak
kers zeer aktief waren en dat ze 
zelfs te Aalbeke in het vuur van 
hun ijver een pak slaag mochten 
inkasseren. 
Het magere sukses van '54 deed 
vele Vlamingen in het arrondis

sement afzien van verdere poli
tieke aktlvitelt, alle politieke akti-
vltelt viel stil. 

VAN 1955 
TOT JUNi 1958 

Toch bleef het vuur verder smeu
len in het hart van enkele getrou
wen die ervan overtuigd waren 
dat alle Vlamingen, nu het herop
levend Vlaams-nationalisme zich 
in de Volksunie gekonkretiseerd 
had, zich moesten verenigen. In 
het begin van 1955 kwamen Jan 
Debondt en Bert Van Maldergem, 
beiden uit Diksmuide, naar het 
Vlaams Huis te Kortrijk om er de 
VU op te richten. 
De vurige oproep tot eensgezind
heid wekte enige reaktie. Maar 
toch bleven vele goedgezinden 
moedeloos en lieten zich wijsma
ken dat toetreden tot de VU nut
teloos was, dat dit alleen maar 
krachtverspilling was. Een prach
tige, sterke kern die spijts alles 
trouw bleef, waaronder J. Gadey
ne, J. Leaucour, D. Lefevere, W. 
Vanderplassche en nog enkele 
andere oud-vlaams-nationalisten, 
werkte onverpoosd door. Lang
zaam kwam er schot in en ver
scheidene anderen kwamen aan
sluiten en sloegen de handen in 
elkaar. En toch bleef het defini
tieve startschot uit, maar het ar
rondissement bleef via Nand Du-
toit in kontakt met het provin
ciaal VU-bestuur. De moedeloos
heid en het gebrek aan geestdrift 
waren nog niet volledig verdwe
nen. 
in 1957 belegden dr. Devolder, 
provinciaal VU-voorzitter, Antoon 
Desimpelaere en Bert Van l\/1al-
dergem in de « Gouden Arend » 
te Kortrijk een stichtingsverga
dering. Walter Vandersteene, 
Hugo Vandenbuicke, Rik Van-
wynsberghe en vele anderen wa
ren ook komen opdagen. De 
knoop werd doorgehakt en een 
voorlopig arrondissemeneel be
stuur werd voorgesteld. Nu zij 
zich één voelden vonden de 
Vlaams-nationalisten de nodige 
ruggesteun om In het Kortrijkse 
een volwaardige partij uit te bou
wen. 
Tot de beruchte « herderlijke 
brief » van mgr. De Smedt met 
de parlementsverkiezingen van 
1958 heel wat wind uit de zeilen 
haalde. Velen voelden zich ge
brandmerkt door de « zware zon
de ». 
Jules Gadeyne uit Wevelgem was 
lijsttrekker voor de Kamer. Wie 
herinnert zich niet Jules Leau-
court uit Lauwe, de grote propa
gandist voor deze lijst ? Jules 
reed met een bij garagehouder 
Ghesquiere geleende bestelwa
gen met geluidsinstallatie het 
hele arrondissement af. Overal 
plakte hij affiches aan, schooide 
geld en schreeuwde propaganda
teksten uit. Op een van die toch
ten werden de propagandisten 
aangehouden : Walter De Coninck 
en Lucien Vandeplassche werden 
voor hun Vlaamse ijver korrektio-
neel veroordeeld. 

JUNI '58 . 26 MAART '61 

Het Vlaams-nationaal sukses bij 
de verkiezingen van '58 was uit
gebleven. Toch volhardden de ge

trouwen om andere volksgenoten 
voor de goede zaak te winnen. Zij 
richtten talrijke kolportages In, 
doorkruisten onverpoosd de ge
meenten Bellegem, Lauwe, We
velgem, Menen, Kuurne, Zweve-
gem, Moen. Zij namen deel aan 
allerlei Vlaams-nationale manifes
taties : de grote amnestiebeto
ging van 20 september '59, de 
2e Vlaamse Federale Landdag te 
St.-Kwintens-Lennik in mei '60. 
Af en toe kwamen er onderbre
kingen van enkele maanden voor 
in de werking ; niet lang echter, 
want een of andere zweepslag 
deed weer de koppen bij elkaar 
steken en er werd opnieuw aan 
de slag gegaan. De wil om de 
Volksunie in het arrondissement 
Kortrijk uit te bouwen tot een vol
waardige partij raakte weer ver
sterkt. Het voorlopig arrondisse
menteel bestuur bestond in 1960 
uit : Aureel Duprez, Michel Loos-
feld, Jules Gadeyne, Jan Delaere, 
Mare Castelein, Jules Leaucour, 
Rik Sohier, Dolf Lefevre, G. Wer-
brouck en Walter Deconinck. 
Laatstgenoemde werd afgevaar
digd naar de partijraad te Brus
sel op 18 december 1960... waar 
hij echter niet toegelaten werd I 
En toen stonden de parlements
verkiezingen van 1961 voor de 
deur. De onvermoeide Jules Ga
deyne was weer lijsttrekker voor 
de Kamer en voor de provincie
raad distrikt Menen, voor het 
distrikt Kortrijk was Willy Van-
denbroucke de lijstaanvoerder. 
Ze werden niet verkozen, maar 
het was een hart onder de riem 
dat nationaal het sukses groot 
was : een opgang van één naar 
vijf kamerzetels en twee zetels 
in de Senaat. 

NAAR MEI 1965 

Kort na de verkiezingen, op 30 
Juni 1961, ontviel ons veel te 
vroeg en onverwachts Jules Ga
deyne, de vurige Vlaams-nationa
list, de onvermoeide werker. 
Onder impuls van het arrondis
sementeel bestuur en vooral van 
Bert Van Malderghem, die intus-
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Reeds in 1958 was Herwyn Van
denbuicke een fiere Vlaams-na
tionalist. 

sen in Kortrijk was komen wo
gen, ging de uitbouw van de VU 
langzaam maar zeker vooruit. 
Vergaderingen, gespreksavonden, 
feesten, kolportages, betogingen, 
volgden elkaar snel op. 
Het was voor het arrondissemen
teel bestuur in het begin van de 
zestiger jaren tevens een hart-
versterking en een aansporing, 
telkens als de partijleiding uit 
Brussel naar Kortrijk afzakte. 
Dr. Leo Wouters, Mr. Frans Van
der Eist, Wim Jorissen, Toon Van 
Overstraeten en anderen blijft 
het bestuur daarvoor ook zeer 
dankbaar. 
Ook sociaal dienstbetoon werd 
voor onze leden dringend nodig'; 
het werd verleend in het Vlaams 
Huis door dr. Leo Wouters, Her
wyn Vandenbuicke en Willy 
Wenes. 
In 1962 voerde het arrondisse
menteel bestuur een flinke aktie 
tot oprichting van afdelingen. On
der impuls van M. Vanwayen-
berghe, werd Bellegem de eerste 
afdeling in het arrondissement. 
Spijtig genoeg werd kort na de 
start alle aktlvitelt in de Jonge 
afdeling stopgezet. 
In Kuurne was men reeds kort 
na de verkiezingen van 26 maart 
'61, onder leiding van Frans Blan-
cquaert bijeengekomen om een 
afdeling op te richten. Het was 
een harde voorbereidingstijd, 
maar op 2 december 1961 had in 
café Roman de stichtingsverga
dering plaats van de afd. Kuurne. 
Een kleine anekdote uit de pe
riode, toen Fr. Blancquaert op le
denwerving en abonnementen
slag uit was en kontakt opnam 
met de vurige Vlaams-nationalist 
Marcel Vandevijver-e, die reeds 
geabonneerd was op het week
blad de « Volksunie » en tevens 
ook lid was. Frans vroeg aan Mar
cel « of hij wel Mr VandevIJvere 
was, die geabonneerd was op de 
« Volksunie », en Marcel, die 
Frans nog helemaal niet kende, 
vloog uit : « G.V.D.. 'k mag ekik 
toch zeker zin wa d'ak wille ; 
dat en gaat U toch niet an I ». 
Vanaf haar oprichting was Kuurne 
de eerste aktieve afdeling. Ook 
in Kortrijk zelf, werd op 10 maart 
'62 in het Vlaams Huls de stich
tingsvergadering van de plaatse
lijke afdeling gehouden. Toon 
Van Overstraeten, algemeen pro
pagandaleider van de VU, trad er 
als spreker op en Waiter Van 
Walleghem werd de eerste VU-
afdeiingsvoorzltter. 
In Wevelgem, BIssegem, Ingooi-
gem, Lendelede . werden verga
deringen belegd met het oog op 
de stichting van een plaatselijke 
afdeling. Intussen hadden aller
lei VU-manifestaties de Vlaamse 
Beweging in het arrondissement 
nieuw leven Ingeblazen. 
Het arrondissement raakte daar
na weer in een soort letargie, 
terwijl het kraambed van de 
plaatselijke afdelingen zeer las
tig verliep. Toch bleven de stand-
vastigen zich inspannen om de 
VU in het Kortrijkse leefbaar te 
houden en te doen uitgroeien. 
Begin Januari 1963 kwamen en
kele vooraanstaanden uit de 
Vlaams-nationale kringen samen 
ten huize van Nand Dutoit te Bel
legem om een open gesprek te 
voeren opdat Iedereen eens zou 
bewijzen In hoeverre hij het 
meende met Vlaanderen en de 
VU. 

Na anderhalf jaar gewroet, was 
het meer dan tijd om de partij 
In het arrondissement volwaardig 
uit te bouwen. 
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De 11-juliviering te Kortrijk zorg
de voor spektakel. Tijdens liet 
grootse openluchtspel kwam Bert 
Van Malderghem plots ten tonele 
om met klem te protesteren te
gen het « wangedrocht Hertogin-
nedal ». De aanwezige TV-ploeg 
zorgde voor de propaganda, want 
ze zond het protest uit. In de 
herfst van ditzelfde jaar trok men 
uit het arrondissement met een 
radiowagen op kop, naar Gent, 
om deel te nemen aan de VU-
betoging. Het dienstbetoon bleef 
verder verzorgd, nu door senator 
Diependaele, en door medewer
kers uit het arrondissement. 
Op 20 september ging weer een 
vergadering door in het Vlaams 
Huis ; Toon Van Overstraeten 
was weer present en had het 
over de politieke toekomst van 
de VU In Vlaanderen. De nodige 
vitamines en zweepslagen wer
den uitgedeeld om een bijzondere 
inspanning te leveren voor een 
ernstige ledenwerving en abon
nementenslag. 
In 1964, het Jaar van de gemeen
teraadsverkiezingen, zat het ar
rondissementeel bestuur reeds 
vrij vast In het zadel. Dr. Froe-
dure volgde Bert Van Malder
ghem — die Kortrijk verliet en te 
Antwerpen ging wonen — op als 
voorzitter, omringd van Walter 
Van Walleghem, Nand Dutoit, 
Frans Blancquaert, Walter Deco-
nlnck. Rik Vanwynsberghe en 
Herwyn Vandenbuicke. 
De gemeenteraadsverkiezingen te 
Kortrijk leverden 3 VU-gemeente-
raadsleden op : W. Van Walle
ghem, Willy Vandenbroeke en 
August Wydoodt. Ook te Vichte 
nam onze vriend Nest Waelkens 
deel aan de gemeenteraadsver
kiezingen en haalde voldoende 
stemmen om 3 raadszetels te be
zetten ; spijtig heeft hij niet kun
nen zetelen, gezien hij verwant 
was aan een verkozene op een 
andere lijst. 
Het vergaderingsdekor was intus
sen veranderd. Café Astor, Grote 
IWarkt te Kortrijk, bij Pol Desmet, 
was het nieuwe lokaal en sekre-
tariaat geworden. Enkele nieuwe 
krachten hadden terzelfdertijd 
het arrondissementeel bestuur 
vervoegd : Dirk Bossuyt, Etienne 
Patteuw, Luk Vansteenkiste, Luk 
Debels, Andre Leenknecht en Ro
ger Plancke. 
Er werd hard gewerkt in het ar
rondissement. Kolportages en le
denwervingen volgden elkaar op; 
« bedeltochten » werden ingezet. 
De autokaravaan van 8 mei ken
de een groot sukses en op 10 
mei had in de Stadsschouwburg 
een grote massavergadering 
plaats, waarop Maurits Coppie-
ters en Toon Van Overstraeten 
het woord voerden. 
Vlak voor de parlementsverkie
zingen mocht stad Kortrijk eens 
herstemmen voor de gemeente
raad. Onze lijst verhoogde licht
jes haar stemmenaantal en de 
Volksunie behield haar 3 zetels. 
De week nadien : wetgevende 
verkiezingen. Kopman voor de 
senaat was Walter Van Walle
ghem. Voor de Kamer was onder 
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de naam • Vlaamse Volkspartij • 
een kartel afgesloten met Jules 
Coussens als lijsttrekker. 
Sukses voor Volksunie-Kortrijk : 
voor de eerste maal in haar ge
schiedenis stuurde het arrondis
sement een Vlaams-nationalist 
naar de provincieraad in de per
soon van Frans Blancquaert. 

DOORBRAAK 
NAAR 31 MAART 1968 

De stunt van het jaar 1966 werd 
het onderscheppen van de bedel
brief van het CVP-arrondissemen-
teel bestuur van Kortrijk aan de 
vrije scholen. Dit dokument, dat 
eerst gepubliceerd werd in «Kijk 
Nieuw, werd dan overgemaakt 
aan Mik Babyion, voor < behande
ling in het parlement ». 
In oktober had het jaarlijkse VU-
bal plaats in de « Troubadour » 
de Bissegem. Intussen probeer
den hier en daar plaatselijke VU-
afdelingen het eerste levenslicht 
te zien. De afdeling Harelbeke -
Waregem hield haar stichtings
vergadering en bestuursverkie-
zing in de zaal « Oud Vlaande
ren » te Vichte. Menen, grens-
stad en rood bolwerk, bezat reeds 
in '61 een kern met Rik Sohier, 
als bezielende kracht van de al
daar strijdende Vlaams-nationa
listen. Op 3 december hield Mik 
Babyion de pasgeboren afdeling 
boven de doopvont.; voorzitter 
werd Wilfried Sergeant. 
In één jaar tijd werd het leden
aantal verdubbeld. 
Met de geleidelijke uitgroei van 
de partij was de vraag naar in
formatie dringend geworden, in 
'62 had Bert Van Malderghem 
reeds een « Mededelingsblad > 
voor bestuursleden in het leven 
geroepen. Nu moest men echter 
het ruime publiek van Vlaamsge
zinden, die niet (openlijk hun 
overtuiging durfden uitspreken) 
proberen te bereiken. Daartoe 
werd het maandelijks tijdschrift 
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• Kijk Nieuw > uitgegeven. Luk 
Vansteenkiste was daarvan de 
grote promotor en bezieler. Het 
eerste jaar reeds werd het 
maandblad volledig gefinancierd 
door publiciteit en verscheen op 
6.000, bij bijzondere gelegenhe
den zelfs op 9.000 en 13.000 
exemplaren. 
Begin '66 groeide het aantal af
delingen op een spektakulaire 
wijze en op 19 maart waren alle 
afdelingsbesturen aanwezig in het 
lokaal « Astor » voor een belang
rijke kaderdag. 
In april kwam Mik Babyion te 
Wevelgem de nieuwe afdeling 
dopen in de zaal « Ste Barbara ». 
Andere nieuwe afdelingen waren: 
Deerlijk, Moen, Beilegem en 
Lauwe. 
De arrondissementele raad had 
plaats op 14 oktober '66 in aan
wezigheid van Volksvertegen
woordiger Wannijn en van Gies 
Eeckhoudt, nieuwe afgevaardig
den van het hoofdbestuur. 
Alle afdelingen beloofden hen 
een grote inspanning te doen 
voor de abonnementenslag en 14 
dagen voor het einde van de 
schokaktie was de streefnorm 
overschreden I 
Na de suksesrijke abonnemen
tenslag van eind '66 besteedde 
het arrondissementeel bestuur 
aan de financiële problemen van 
de volgende parlementaire ver
kiezingen grote aandacht. Op 15 
april 1967 kwam de arrondisse
mentele raad voor de laatste 
maal bijeen in het lokaal « As
tor » ; drie weken later zetelde 
hij in het eigen beheerde partij
lokaal . 1302 » te Kortrijk. 
Weer verhuisde het jaarlijks ar
rondissementeel VU-bal, dat nu 
doorging in het « Thierbraühof te 
Mulste ; het was een denderende 
Vlaamse avond met een nokvolle 
zaal. 
In voorbereiding op deze verkie
zingen werd dag en nacht ge
werkt : meetings, karavanen, ver
gaderingen, aanplaktochten, pam
fletten, fondsen en nog tal van 
andere aktiviteiten die elkaar on
verpoosd opvolgden, vooral in 
Kortrijk en Menen. 

zen fiscale rariteiten ter ,.vereenvoudiging" van ons fis
kaal stelsel) ; de eeuwige derde of vierde man Lavens 
en ons aller jeugdleider en Jong-Voikse Frontman Berten 
Declerck ; het weinig stichtelijke spelletje tussen Matthys 
en Deconi'nck bij de socios ; hopelijk krijgen we ook 
even de gelegenheid U te melden bij welke groep libe-
~=»len ' ' " -«se Br' 'sismannf-

Maar de geleverde inspanning 
werd met sukses bekroond : 
Frans Blancquaert werd senator ; 
Wilfried Vanholme, provincie
raadslid voor het distrikt Menen-
Moorsele en Roger Vandewattyne 
voor het distrikt Kortrijk-Avel-
gem. Dirk Bossuyt miste nipt een 
derde provincieraadszetel, voor 
het distrikt Harelbeke. 

klezingskampanie 11971) 

NA DE DOORBRAAK 

Nu komen we (n een periode van 
sociale akties, o.a. in verband 
met de kritische situatie van de 
technische ingenieurs. De VU 
spande zich in — en met sukses 
— om het Prov. Technisch Insti
tuut van Kortrijk te laten erken
nen in het kader van de herstruk-
turering van het Hoger Technisch 
Onderwijs. 
Maar ook op het humane vlak 
lieten moedige VU-leden zich niet 
onbetuigd. Op Kerstnacht 1968 
deelden ze aan de kerkgangers 
van de middernachtmissen am
nestie-pamfletten uit, ondanks 
het verbod van de burgemeester. 
Herwyn Vandenbuicke werd de 
nieuwe arrondissementele voor
zitter, in opvolging van dr. Froe-
dure die ere-voorzitter werd. 
Op arrondissementeel vlak was 
de werking in 1969 weer volle
dig ; nieuwe afdelingen werden 
opgericht, o.a. in maart te Tie-
gem, onder impuls van provin
cieraadslid R. Vandewattyne. 
Een arrondissementele kaderdag 
werd gewijd aan de voorbereiding 
van de gemeenteraadsverkiezin
gen van 1970. Deze verkiezingen 
werden een sukses : 22 VU-men-
sen kwamen in de gemeentera
den terecht en 5 in de KOO ; we 
kregen ook 2 schepenambten : 
Franz Van Steenkiste te Heule en 
Frans Blancquaert te Kuurne. Op 
het sociale vlak bleven onze man
datarissen zeer aktief, door hun 
dienstbetoon en door hun pam-
fletten-akties tegen het verplaat
sen van werkgelegenheid uit ons 
arrondissement naar Brussel (Fa 
Decoene) en naar Wallonië (Ver
ven De Glerck). Ook bij de ver
kiezingen van de ondernemings
raden werd door pamfletten het 
standpunt van de VU bekendge
maakt aan de werknemers. 
Van 4 tot 12 september richtte de 
vu-afdeling Kortrijk een Volks
unie-week in, die zeer opgemerkt 
werd en besloten werd met een 
nationaal kongres van het Vlaams 
Nationaal Centrum voor Gemeen
te- en Provincieraadsleden. 
Bij de onverwachte vervroegde 
verkiezingen van november '71, 
werd in korte tijd een suksesVol-
le financiële mobilisatie doorge
voerd. We veroverden een 3e 
provinciale raadszetel met Willy 
Malfait uit Kerkhove (die als eer
ste een aktie voerde inzake het 
pitchschandaal der Ruiense cen
trale I). Voor de Kamer konden 
we door een aangroei van meer 
dan 3.000 stemmen onze toen nog 
wankele zetel konsolideren. Luc 
Vansteenkiste behaalde overigens 
niet minder dan 6.362 voorkeur
stemmen. 

VAN '71 TOT '74 
KONSOLiDATiE 

Deze periode werd gekenmerkt 
door een verjonging van de mees
te afdelingsbesturen en van het 
arrondissementeel bestuur. 
De gunstige verkiezingsuitslagen 
waren er zeker niet vreemd aan 
dat het aantal afdelingen kon op
gevoerd worden tot 17, daaron
der de weldra meer dan 100 leden 
tellende afdeling Zwevegem. 
Bewust van het belang van een 
goede informatie, gaven meerde
re afdelingen een eigen blad uit. 
Daarbij werd tevens aan onze 
militairen gedacht en werd een 
soldatenblad uitgegeven en maan
delijks naar Duitsland verstuurd 
aan alle miliciens uit ons arron
dissement. 
Eind '72 werd Henwyn Vanden
buicke opgevolgd als arrondisse
menteel voorzitter door Joel Ta-
hon uit Menen. 
in Oktober '72 nam Willy Mael-
fait ontslag om beroepsredenen 
en kwam mevr. Lut Van Landuyt-
Commeyne in de provincieraad ; 
in oktober '73 nam Herwyn Van
denbuicke de taak over van dr. 
Wilfried Vanholme. 
Verschillende voorstellen van on
ze provinciemandatarissen, voor
al van Vandewattyne, werden 
overgenomen door de provinciale 
deputatie ; ook mevr. Lut Van 
Landuyt liet zich niet onbetuigd 
en kwam meermalen zeer gepast 
tussen in de debatten, evenals H. 
Vandenbuicke. 
Op nationaal vlak werden onze 
parlementairen opgemerkt om 
hun wetgevende aktiviteit, Luc 
Vansteenkiste kwam vooral in de 
pers om zijn tussenkomsten in 
de RTT-affaire. 

NA 20 JAAR 

En zo komen we aan 1974. Parle
mentsverkiezingen in maart. El
ders is de uitslag voor de Volks
unie niet zo best. Nochtans houdt 
Kortrijk stand. Alle zetels van 
1971 werden opnieuw door de
zelfde mensen bezet. Op Brabant 
na heeft arr. Kortrijk de beste 
uitslag t.o.v. '71 van gans Vlaan
deren. 
Dit sukses menen we te danken 
te hebben vooreerst aan de sim-
patie voor onze mandatarissen 
door hun dienstbetoon geschapen 
hebben, maar ook aan de mede
werkers die In een korte maar 
heftige kampagne het beste van 
hun kunnen hebben gegeven ; en 
hier dient zeker schepen Franz 
Van Steenkiste vermeld als ver
antwoordelijke voor de propa
ganda. 

BESLUIT 

Vandaag keken we even achter
op. Bij een verjaardag mag dat 
wel. Vanaf worgen kijken we 
weer resoluut naar de toekomst. 
De werking wordt verder gezet, 
desnoods nog 20 jaar en meer, 
tot de volwaardige ontplooiing 
van de Vlaamse mens in zijn ge
meenschap. 

28 SEPTEMBER 1974 
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ROOSDAAL - BORCHTLOMBEEK 
BAL 

Nodigt u en uw familie van har
te uit op het VU-bal op zaterdag 
28 september in de « Nieuwe^ 
Zaal », Dorp, Strijtem. 

SCHAARBEEK 
20 JAAR BESTAAN 

Op vrijdag 4 oktober vieren wij 
het 20-jarig bestaan van de afde
ling Schaarbeek, met een gezellig 
samenzijn in de zaal Amitié, 
Liedtsplein te Schaarbeek, vanaf 
20 u. Leden uit andere afdelingen 
zijn eveneens hartelijk welkom. 
Nadere inlichtingen : Jan Vermeu
len, Zenobe Grammelaan 87, 1030 
Brussel, tel. 02/241.04.07. 

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. 

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 ge
meenteraadsleden Mon Schepens 
en Julle Vancauwenbergh. 
VLAAIVISE ZIEKENKAS 

Zitdagen : elke maandag van 
20 tot 21 u., Van Frachenl. 40 te 
Steenokkerzeel. Voor dringende 
gevallen Els Van Obberghen, Ael-
voetstr. 27 te Steenokkerzeel (tel. 
751.88.80, na 18 u.). 

VILVOORDE 
BESTUURSVERKIEZING 

De afdeling houdt op 27 sep
tember bestuursverkiezingen in 't 
lokaal De Gouden Voorn, Hout-
kaai 1 om 20 u. Gastspreker voor 
deze avond is onze nieuwe volks
vert. Pol Peeters. 
BAL 

Het federatiebal gaat door op 
zaterdag 12 oktober in de Witte 
Leeuw, Grote IVlarkt, Vilvoorde. 

WOLVERTEM 
IN MEMORIAM 

Op 3 september ontviel ons na 

LIMBURG 
BREE (Kanton) 
SOC. DIENSTBETOON 
PROV. RAADSLID J. GABRIELS 

Aan huis : Siemenstr. 28, Ger-
dingen-Bree, tel. 011/46.22.90, el
ke maandag van 17 tot 19 u. 

Elke 4de zaterdag : Meeuwen-
Ellikom^Wijshagen, in café Ver-
donck-Schrijvers, 9 u. 30 tot 10 u.; 
Gruitrode, café Uilenspiegel, 10 
LI. 30 tot 11 u. ; Neerglabbeek, 
café L. Doumen, 11 u. 30 tot 12 u ; 
Opitter, café J. Kosten, 12 u. 30 
tot 13 u. ; Tongerio, café Den En
gel, 13 u. 30 tot 14 u. 

Gemeenteraadslid A. Ousters, 
Panhoven 5, Bree, staat ook ten 
uwe dienste. 

Jan Latinne, Damburgstr. 7, Bo-
cholt, staat ten dienst elke dins
dag van 17 tot 19 u. Tel. 011/ 
46.23.72. 
KANT. BAL 

Zaterdag 9 november in zaal 
Brouwershuis. Orkest : The Love 
Band (van de Nacht van Kinrooi). 

DILSEN 
BESTUURSVERGADERING 

Het bestuur vergaderde op 22 
september in het lokaal bij Jan 
Awouters in aanwezigheid van arr. 
bestuurslid E. Van Muldes. Sen. 
Vandekerckhove was veronder-
schuldigd. Enkele belangrijke be
stuurswijzigingen werden doorge
voerd. Albert Sleypen werd aan
geduid als afdelingsvoorzitter. Te
vens werd besloten een twee
maandelijks afdelingsblad uit te 
geven. Ook werd de nodige aan
dacht besteed aan de viering van 
het 20-jarig bestaan van de VU 
en het komend arr. bal. 

EIGENBILZEN 
ARR. BAL 
De voorverkoop van toegangs-
kaarten voor het arr. bal te Lana-
ken-Smeermaas op zaterdag 26 
oktober is gestart. 
BESTUURSVERGADERING 

Het afdelingsbestuur vergaderde 
op zondag 15 september in café 
Lido. De agenda zag eruit als 
volgt : 1) Arr. raad 17 september; 
2) Galadiner te Antwerpen op 13 
oktober ; 3) Viering • 20 jaar 
Volksunie • te Gent op 3 novem
ber ; 4) Arr. bal op 26 oktober ; 
5) Afdelingsbal op 1 maart 1975. 
De volgende bestuursvergadering 
heeft plaats op vrijdag 11 okto
ber. 
ARR. BAL 

Onze afdeling zal zoals steeds 
bijzander talrijk deelnemen aan 
het arr bal van zaterdag 26 ok
tober te Smeermaas-Lanaken. Wij 
schreven in voor een 80-tal kaar
ten. 

HASSELT 
ARR. RAAD 

De arr. raad vergaderde op don
derdag 19 september. Naast een 
oproep aan de afdelingen om de 

viering van 20 jaar Volksunie tot 
een suksesvolle nieuwe start te 
maken en mee te werken aan het 
slagen van het arr. bal te Lummen 
op vrijdag 18 oktober kregen we 
van onze beide mandatarissen een 
vlotte uiteenzetting van de poli
tieke toestand, gevolgd door een 
drukke bespreking. 

LOMMEL 
IN MEMORIAM 

Men meldt ons het overlijden 
op 12 september op 72-jarige leef
tijd van Pieter Luyckx-Buckinx, 
dr Neeckxlaan 58, 3900 Lommei. 
Hij was vanaf zijn prille jeugd be
gaan met de sociale noden van 
het Vlaamse volk. Al vroeg kwam 
hij dan ook in de politiek. Hij was 
gewestleider van het VNV. In 
1941 werd hij tot burgemeester 
van Lommei aangesteld, taak die 
hij, in deze moeilijke tijd, tot vol
doening van vriend en tegenstan
der vervuld heeft. Ondanks dit, 
werd hij in 1944 geïnterneerd tot 
1950. Zijn Vlaamse overtuiging is 
hem, ook na zijn vrijlating, steeds 
bijgebleven. De laatste jaren van 
zijn leven heeft hij vooral gewijd 
aan het schrijven van famiiiekro-
nijken en een kerkgeschiedenis. 

NIEUWERKERKEN 
EUCHARISTIEVIERING 

Talrijke vrienden van Clem Co-
lemont hebben er aan gehouden 
de eucharistieviering bij te wonen, 
die ter zijner gedachtenis gehou
den werd te Nieuwerkerken op 
zondag 22 september, op initia
tief van de Vlaamse Ziekenkas-
Limburg. 

SMEERMAAS-LANAKEN 
ARR. BAL 

Tijdens dit bal zal worden over
gegaan tot de uitreiking van de 
tombolaprijzen welke waren voor
zien tijdens de ledenwerving 73-
74. Aan de beste werver zal de 
reeks « Twintig Eeuwen Vlaande
ren » worden overhandigd. Aan 
de twee beste afdelingen zal een 
afdelingsvlag ter beschikking wor. 
den gesteld. 

een pijnlijke ziekte onze strijd
makker Frans Emmerechts, 56 jaar 
oud. De Volksunie Wolvertem be
tuigt haar diep medeleven met de 
familie Emmerechts-Ooms. 

VU-BAL 

De VU-Wolvertem nodigt ten 
dans op zaterdag 14 december in 
zaal Cecilia, Oppemstr., Wolver
tem. 

WEMMEL EN OMSTREKEN 
VLAAMS CENTRUM 
VOOR SOC. DIENSTBETOON 

Merchtemsestwg 28, 1810 Wem
mei, tel . 479.39.81. 

Zitdagen : Walter Van Mieghem 
(raadslid gemeente Wemmei en 
federatie Asse) elke woensdag 
en donderdag van 19 tot 21 u. 
Volksvert. Vic Anciaux op dinsdag 
19-11 van 19 tot 20 u., 22-10 en 
24-12 van 17 u. 30 tot 18 u. 30. 
Senator Bob Maes op dinsdag 
15-10, 26-11 en 17-12 van 17 u. 30 
tot 19 u. 

Ziekenfonds Brabantia : elke 
dinsdag van 17 u. 30 tot 19 u. 30. 

VOORVERKOOP KAARTEN 

TOMBOLAPRIJZEN 

Elke afdeling beschikt momen
teel over een aantal kaarten. 
Eventuele gegadigden kunnen te
recht bij de bestuursleden. 

Leden en simpatisanten die een 
mooie tombolaprijs willen schen
ken kunnen deze inleveren bij 
hun bestuursleden. Alvast be
dankt. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Van de kantonnale organisatie 
werd besproken op de jongste arr. 
raad. Maken automatisch deel uit 
van de kantonnale raad : de voor
zitter en de sekretaris van elke 
afdeling plus telkens één afge
vaardigde per 25 leden. De afde
lingen worden verzocht deze na
men door te geven aan de arr. 
sekretaris vóór 15 oktober (Jaak 
Indekeu 011/73.55.09). 

TONGEREN-MAASEIK 

ARR. RAAD 

De raad vergaderde op dinsdag 
17 september j l . Volgende agen
da werd afgewerkt : 1) Kant. or
ganisatie ; 2) Twintig jaar Volks
unie ; 3) Arr. bal ; 4) Boerenpro-
blematiek ; 5) Politieke toestand. 

TONGEREN (Kanton) 
KONTAKTVERGADERING 

Op 20 september kwamen de 
bestuursleden van de afdelingen 
Valmeer, Herderen, Millem en 
Riemst bijeen te Millen ten hui
ze van de heer Wim Vos, Kerkstr. 
te Millen. Aanwezig was hierbij 
een afvaardiging van de afdeling 
Tongeren, sen. Vandekerckhove 
en volksvert. Raskin. Volgende 
punten werden besproken : 1) 
Algemene werking ; 2) Arr. bal 
op 26 oktober ; 3) Gent 3 novem
ber ; 4) Kant. organisatie. De vol
gende vergadering zal plaatsheb
ben op vrijdag 4 oktober om 20 u. 
in Hove Malpertuus te Herderen 
onder voorzitterschap van sen. 
Vandekerckhove en iemand van 
het arr. bestuur. 

VOERSTREEK 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
Vanaf deze maand zal er opnieuw 
een maandelijkse zitdag voor So
ciaal Dienstbetoon in de Voer
streek gehouden worden door 
volksvert. Raskin, namelijk te St-
Maartens-Voeren in het Kultu-
reel Centrum, iedere vierde za
terdag van de maand van 9u30 
tot 10 uur. De eerste zitdag zal 
plaatshebben op zaterdag 28 sep
tember e.k. 

SINT-TRUIDEN 
DIENSTBETOON 

Urbaan Driljeux ontvangt elke 
avond aan huis van 19 tot 20 u., 
Terbiestwg 25A. 

TAALINCIDENT IN PROVINCIERAAD VAN BRABANT 
De eerste vergadering in buitengewone zittijd van de Brabantse provin
cieraad (17 sept. jl.) die een loutere formaliteit had moeten worden is 
uitgegroeid tot een taalincident. 
De vergadering begon met het neerleggen van de dossiers door goe-
verneur de Néeff. Enkele minuten later vergaderden de verschillende 
sekties en achteraf zou er een informele vergadering plaatshebben om 
de raadsleden de nieuwe voorstelling van het provinciaal budget uit de 
doeken te doen. 
Om het debat vlugger te laten verlopen stelde voorzitter Van Loo (BSP) 
voor de tekst alleen en integraal in het Frans voor te lezen, de Vlamin
gen moesten maar gebruik maken van de simultaanvertaling. 
De Volksunie-fraktie, bij monde van raadslid Erik Van Besien, protes
teerde heftig tegen dit voorstel. Zelfs het voorstel van bestendig afge
vaardigde Van Bever om de ene helft in het Nederlands en de andere 
helft in het Frans voor te lezen werd niet aanvaard. 
Uiteindelijk verlieten de Vlaamse provincieraadsleden de raadzaal om 
in een aparte zaal en in hun eigen taal de uitleg over de nieuwe vorm 
van de begroting te aanhoren. 
Voor het eerst in de annalen van de Brabantse provincieraad vergader
den de Vlamingen en de Franstaligen gesplitst per taalgroep I 

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 

Diensceecoon 
Volksvertegenwoordiger E. RASKIN 
28 SEPTEMBER : 
ST-MARTENS-VOEREN : van 9u30 tot lOu : Cultureel Centrum, Kwinten 
36 (011/76.65.59). 
MAASEIK : van 11u tot 11u30 : Café Posthoorn, Bosstraat 3 
(011/56.44.08). 
BILZEN : van 12u tot 12u30 : Café Metropole, Rijksweg 406 
(011/75.56.32). 
30 SEPTEMBER : 
EIGENBILZEN : van 19u30 tot 21u : Ursulastraat 1 (011/41.24J4). 

KfIL€nD€R 
OKTOBER 
1. Tongeren-Maaseik : Arr. bestuur. 
11 .St-Truiden : Volksvergadering met volksvert. Wllly Kuijpers 
over « Macht en onmacht van Vlaanderen in Brussel » in het 
nieuw kultureel centrum. 
NOVEMBER 
16. As : Afdelingsbal ten voordele van ons afdelingsblad 
« Vrij As ». 
16. St-Truiden : Afdelingsbal in zaal Halma,'Halmaalweg. 
16. Dilsen : Groot jeugdfeest in dancing Welkom te Rotem. 
(Mogelijk optreden van Yvan Heylen). 
DECEMBER 
13. Dilsen : Algemene vergadering in het lokaal bij Jan Awou
ters. 

VOLKSUNIE ARR. HASSELT 
DANCING : 'T KLAVERBLAD 
Lindekensveld - Lummen 

HERFSTBAL 
Vrijdag 18 oktober 1974 
om 20u30 

— ROB MAN DO 
— PUNCH 
— BRASS BAND - BERINGEN F.C. 

EERSTE LUSTRUM BAL 
ONDER HET MOTTO : 

20 JAAR VOLKSUNIE IN LIMBURG 

- Datum : zaterdag 26 oktober vanaf 20u 
- Plaats : zaal jeugdheem te Smeermaas-

Lanaken, 600 plaatsen 
- Orkest : The Rythm Boys met een aan

gepast programma. 
- Ruime parking, bar en tombola. 

WIJ 14 28 SEPTEMBER 1974 



WIJ IM D€ IOK9UMK 

OOST-VLAANDEREN 
AALST (Arr.) 
ARR. BAL 

Het arr. bal heeft plaats te 
Aalst op 14 december. Zanger : 
Wil Tura. Details volgen. 
ARR. PROPAGANDAPLOEG 

iDe noodzakelijk geworden arr. 
propagandaploeg komt er. Wie er 
deel van wil uitmaken, neemt kon-
takt op met de voorzitter van de 
afdeling of met het arr. bestuur. 
Meer Inlichtingen volgen binnen
kort. 
SNEEUWSTUIVERSBAL 

Het jaarlijks Sneeuwstuivers-
bal gaat door op zaterdag 12 ok
tober In zaal Gilbos te Herdersem. 
Begin : 21 u. Orkest Animo. 

AAIGEM-HELDERGEM 
NACHTBAL 

'Heeft plaats op zaterdag 5 ok
tober in zaal « Torengalm » te 
Aaigem. Orkest : The Musical 
Friends. Deuren te 20 u. 30. Kaar
ten bij de bestuursleden. 

ERPE-MERE 
TEE-DANSANT 

Op zaterdag 26 oktober in de 
zaal « Zanzibar » te Erpe (Dorp) : 
Tee-Dansant van de VI. Nat. Jon-
gerenwerkgroep. Disco-bar « The 
Jackalles » uit Aalst. Ingang : 30 
fr. Deuren : 19 u. 30. 

GENTBRUGGE 
LEDENVERGADERING 

Op 20 september ging in het 
Lunapark een geslaagde leden
vergadering door. Aan afscheid
nemend gemeenteraadslid Depes-
tele werd een mooie foto van 
één der oudste Gentbrugse kas
telen overhandigd terwijl V. Mat
ton die eveneens uit Gentbrugge 
is verhuisd een historisch boek 
kreeg. De respektievelijke dames 
kregen bloemen en opvolgend 

raadslid mevr. Jacobs werd aan 
de vergadering voorgesteld. De 
raadsleden Verpaele en De Moor 
gaven een overzicht van de VU-
werking in de gemeenteraad t i j 
dens het voorbije jaar en de tal
rijke vragen van de aanwezigen 
bewezen hun interesse. Sen. Van 
Ooteghem hield het slotwoord en 
riep op tot massale deelname aan 
het familiefeest in het Gents 
Sportpaleis op 3 november a.s. 

HAALTERT 
LEDENVERGADERING 

Een algemene vergadering zal 
gehouden worden op 8 novem
ber. Natuurlijk wordt bij deze ge
legenheid een etentje aangebo
den, terwijl als gastspreekster 
waarscïhijnlijk Georgette de Ke
gel zal gehoord worden. Persoon
lijke uitnodigingen volgen. Ieder
een is van harte welkom. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
NAAR DE VOERSTREEK 

Optocht in de Voerstreek op 
zondag 6 oktober. De organisatie 
van de betoging berust bij het 
Taalaktiekomitee. VU-Heusden 
gaat mee. Wie meewil moet zich 
vóór 1 oktober laten inschrijven 
bij gemeenteraadslid Koen Van 
Meenen, Nederbroekstr. 1 te 
Heusden, tel. 30.73.88. 
MERELBEKE 
SOC. DIENSTBETOON 

Prov. raadslid Georges Van Gij-
segem : ten huize, Gaversestwg 
335, elke dinsdag van 20 tot 21 
u. Tel. 30.78.99. 

Gemeenteraadslid Robert Gij-
selinck : elke dinsdag van 19 tot 
21 u. en na tel. afspraak. Tel. 
30.87.43. 

Gemeenteraadslid Paul Mar
tens : Bergstr. 21, elke zaterdag 
van 10 tot 12 u. en na tel. afspraak 
Tel. 30.89.11. 

KOO-afgev. Paul De Corte : 
Kloosterstr. 79, alle werkdagen 
na 19 u. 

Gemeenteraadslid Julien De 
Sutter : Kardinaal Mercierlaan 1, 
Melle-Vogelhoek, ontvangt elke 
dinsdag van 20 tot 22 u. 

KOO-afgev. Godelieve Van Loc: 
Oriesstr. 61 te Melle-Centrum 
ontvangt alle dagen. 

SCHOGNAARDE 
DOSFELINSTITUUT 

Kursus voorbereiding gemeen
teraadsverkiezingen. Kende een 
schitterende start met 60 kursis-
ten, slechts weinige afdelingen 
ontbraken, ledere les is zo inter-
resant dat het zeker nog de moei
te loont voor degenen die de 1ste 
keer afwezig waren. 
ARR. RAAD 

20 september, in « De Klokke » 
te Wetteren. Aanwezige afd. : 
Dendermonde, Wetteren, Schoon-
aarde, Denderbelle, Lebbeke, Bug-
genhout, Hamme, Waasmunster. 
Verontschuldigd : Zele, Grember-
gen, Mechelen. 

Ledenbeweging : 1974 - winst 
11 tegenover 1973. De opnieuw 
gestarte VU-afd. Lebbeke boekte 
op een paar weken 88 nieuwe le
den. Zeer hartelijk proficiat. 

Politieke toestand : Zeer be
langrijke uiteenzetting van sen. 
Coppieters o.m. over de gemeen
teraadsverkiezingen 1976 en het 
dienstbetoon. 

Dienstbetoon : besprekingen 
zullen vlug gevoerd worden over 
geïntegreerde samenwerking VU-
dienstbetoon en CDNV, in de 
schoot van de partij dus. 
ST-AMANDSBERG 
VUJO 

Heden zaterdag 28 september 
in zaal Tijl, Klinkkouterstr. : Vulo-
bal met dansstudio Oranje en 
twee disc-jockeys. 

ARR. ST-NIKLAAS 
MOTIE 
De Volksunie-Waasland stelt vast dat de fusleproblematlek plots op
nieuw aktueel Is geworden. 
De Volksunie herinnert aan haar kongres van oktober 1973 waarin als 
volgende uitgangspunten o.m. werd gesteld dat de gemeenten moeten 
toegerust zijn om het welzijn van de bewoners te verzorgen en beschik
ken over de nodige autonomie en financiële middelen ; 
dat de wenselijkheid van de grote gemeenten begrensd wordt door de 
wenselijkheid om de burger zo dicht mogelijk te betrekken bIJ het 
bestuur om de depolarlsatie te vrijwaren en de leefgemeenschap te 
beveiligen ; 
en in het bijzonder dat de samenvoegingen op wetenschappelijke wijze 
moeten gebeuren, en met ruime voorlichting en raadpleging van de 
bevolking vóór de fusies en begeleiding tijdens en na de samenvoeging. 

WEST-VLAANDEREN 

KflUnD€R 
SEPTEMBER 
28. St-Amandsberg : Groot VUJO-dansfeest, vanaf 20 u. met 
dansstudio « Oranje » en twee disc-jockeys. Zaal Tijl, Klink
kouterstr. (100 m van het Heisnisplein en de Dendermondse-
stwg). 

OKTOBER 
5. Zulte : Prijsultdeling «11 Juii-ballonnekenswedstrljd », van
af 14 u. 30 in café « Damberd ». 
5. Gentbrugge : Tiende bal in de feestzaal van het gemeente
huis te Ledeberg. Orkest : The Silver Stars en Anneke Desen
der. Eerste dans om 21 u. Voorverkoop : 50 fr. Aan zaalingang: 
60 fr. 
7. Gent-Muide : Vergadering wijkkomitee. 
8. Zulte-OIsene : Toeristische uitstap naar de Voer. Vertrek 
aan het Dorpsplein om 7 u. 30. Prijs : 198 fr. (middagmaal 
inbegrepen). 
8. Gent-Centrum : Vergadering VU-wiJkkomltee. 
9. Merelbeke : Jaarlijks afdelingsbal in zaal « Regi >. 
12. Waarschoot : Bal van de Vlaamse Vasthoudendheid, in 
zaal Tijl, Lembeke. Org. VU-Waarschoot. 
19. Zulte-OIsene : VU-bal in zaal Fiertelhof met het dansor
kest Ronny Roland. Optreden in folkloristische klederdracht 
door de internationale volksdansgroep « Dolle Griet ». 
19. Nieuwerkerken : VU-bal. Zaal Modern Palace om 21 u. 
19. Nlnove : 5de VU-bal. Zaal Berg en Dal om 21 u. 
20. Voetraiiy « Dwars door het oude Gent ». Vertrek 14 u. 
stipt aan de Roeland. 
Tot 20. Ertveide : Doorlopende tentoonstelling van Lieve Ja
cobs irv de Veldbloem. 
26. Heusden-Destelbergen : Bal in zaal Admiraal om 20 u. 30. 
Inkom : 60 fr. Inschr. op VU-sekr., Dorpslaan 7 te Heusden 
(tel. 30.93.86). 
25. Ertveide : Film- en dia-avond, TAK, Vlaams Huis om 20 u. 
26. Heusden-Destelbergen : VU-Jubiieumbal. Zaal Admiraal, 
Destelbergen, Dendermondsestwg. Kaarten tel. 30.93.86. 

BRUGGE-TORHOUT 

GEWESTPLAN 
BRUGGE-OOSTKUST TER INZAGE 

Dit gewestplan is thans aan 
openbaar onderzoek toe. De arr. 
raad van de VU-Brugge-Torhout 
besprak het gewestplan tijdens 
de raadsvergadering van 27 sep
tember. Wie het gewestplan wil 
inzien, kan zulks doen op zater
dag 28 september (vandaag) tus
sen 11 en 12 u. 30 in het lokaal 
« Breydelhof », Suveestr. (Vis
markt), Brugge. Het openbaar on
derzoek loopt nog tot 2 novem
ber 1974. 

ZIEKENFONDS WEST-FLANORIA 
Elke zaterdag van 10 tot 12 u. 

houdt een afgevaardigde van het 
ziekenfonds West-Flandria zitdag 
in het sekretariaat van het Brey
delhof, Suveestr., Brugge. Ook 
medewerkers (bij voorkeur uit de 
gemeenteafdelingen Assebroek 
en St-Andries) kunnen zich daar 
opgeven. Op 20 september II. 
hield de afdeling van het zieken
fonds voor het arr. Brugge-Tor
hout een korte terugblik op 8 
maanden werking. De resultaten 
zijn meer dan bevredigend. 

BRUGGE-ST-ANDRIES 
VU-afd. St-Andries zoekt mede

werkers voor haar papierslag. De
ze vorm van financiële mobilisatie 
gaf reeds uitstekende resultaten. 
Medewerkers gelieven zich te 
melden bij de Bestuursleden. 

BRUGGE-ST-MICHIELS 
Op donderdag 26 september II. 

is deze VU-afd. gestart met de 
nieuwe jaarwerking. Alvast wordt 
een felle inspanning gedaan om 
op 3 november a.s. zo talrijk mo
gelijk én In familiaal verband aan
wezig te zijn op de viering van 
20 jaar Volksunie. 

DIKSMUIDE 

70 JAAR JONG 
Op 18 september j l . werd onze 

afdelingsvoorzitter Richard Joseph 
70 jaar jong. Jong is wel het juis
te woord, want Richard staat nog 
altijd in de beweging die hem 
zeer nauw aan het hart ligt. Zijn 
onbaatzuchtigheid en bekommer
nis voor de Vlaamse gemeenschap 
tekenen in hem de mens. Met 
dankbaarheid vierde de afdeling 
Diksmuide zijn voorzitter, die elk 
jaar een prachtige ring schenkt 
voor het bal. 

Richard, de bestuursleden en 
leden van de IJzerstede, het arr. 
bestuur en arr. raad, feliciteren 
ü van harte ! En nog vele jaren I 

KOEKELARE 

GEBOORTE 
Bij Noël Demey en Franclne 

Van Eygen werd op 8 september 
Koen geboren. Van harte profici
at. 

KORTRIJK 
TURNEN 

Elke donderdag van de week 
van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in het 
« Groeningeheem », Passionisten-
laan. 300 fr. per trimester (13 les
sen). 

MENEN 
DIENSTBETOON 

ledere vrijdag van 20 tot 21 u. 
door de gemeenteraadsleden dr 
Vanholme en T. Tahon in lokaal 
de Beiaard, Kortrijksestr. 3. 

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-VUURTOREN 
HERFSTVOEHOCHT 

Alvast worden langs deze weg 
allen bedankt die meegeholpen 
hebben aan het welslagen van 
deze 2de voettocht. Uitvoeriger 
verslag volgende week. 

OOSTENDE 
ALGEMENE 
BESTUURSVERGADERING 

Wij vestigen er van nu af reeds 
de aandacht op dat op 9 oktober 
een bestuursvergadering zal ge
houden worden om onze deelne
ming aan het feest van de VU in 
Gent te bespreken. 
GEBOORTE 

Op 15 september werd bij ka
merlid Jaak Vandemeulebroucke 
en Chris Vandenabeele een stam
houder geboren met naam Bart. 
Hartelijke gelukwensen. 

OOSTKAMP 
DIENSTBETOON MEVR. MOLLET 

Zaterdag 28 september van 10 
tot 11 u.. Lege Weg 169. 

KflLenD€R 
SEPTEMBER 
30. Brugge : Gemeenteraad om 17 u., fraktieleider P. Leys 
interpelleert over de fluor-vergiftiging. 
OKTOBER 
5. Mosseifestijn VOK, vanaf 21 u. in het Breydelhof. Inschr. 
aan 120 fr. per persoon bij de uitbater van het Breydelhof 
vóór 2 oktober. 
15. Kortrijk : Voordrachtavond « Wegwijs op het gerechts
hof » door adv. De Schaepdrijver, in « 1302 », om 20 u. 
19. Ichtegem : St-Maartensbal. Zaal De Engel om 20 u. 30. 
NOVEMBER 
9. TIelt : Herfstbal. Vlaamse Vriendenkring. Zaal Movy. Toe
gangsprijs : 50 fr. Reservatie : 25 fr. bij Juul Vande Walle, 
tel. 40.13.18. 
23. Middelkerke : Gezellig samenzijn. 
DECEMBER 
15. Middelkerke : Jaarlijks kinderf eest met poppenkast. 

SPERMALIE 
OVERLIJDEN 

Wij betuigen onze deelneming 
aan Charles Declercq uit Sperma-
Me, bij het verscheiden van zijn 
moeder, mevr. Filomena Lamot. 

ST-ANDRIES 
PAPIERSLAG 

Alle VU-leden van de afdeling 
en alle abonnenten worden vrien
delijk verzocht hun dagbladen'en 
oud papier op te sparen tot zater
dag 28 september. De bestuurs
leden komen het gespaarde bij u 
thuis afhalen tussen 9 en 18 u. 
Dank bij voorbaat In naam van de 
afdelingskas. 

TORHOUT 
UITGAVE LEDENBLAD 

Tijdens de bestuursvergadering 
van 11 september j l . werd beslist 
te starten met de uitgave van 
een leden-blad. Een vaste datum 
voor de volgende bestuursverga

deringen werd vastgelegd. Ook 
Torhout zal zich inspannen om op 
3 november zo sterk mogelijk 
aanwezig te zijn op 3 november 
in het Gentse Kulpke. 

WERVIK 
KONTAKTVERGADERING 

Zaterdag 28 september te Bese-
lare. leder bestuurslid gelieve 
aanwezig te zijn. 
NAAR FRANS VLAANDEREN 

Op 9 november a.s. Er is een 
volksfeest te Steenvoorde met 
gratis toegang. Laten wi j onze 
broeders van over de • sohreve » 
tonen dat we belangstelling heb
ben voor hun problemen. 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
WEST-FLANDRIA 

Wervik : zaterdag 28 september 
van 10 tot 11 u. bij Coudyzer Mau-
rits, Magdalenastr. 75. 

Afgevaardigde : Jef Claeys, Ten 
Brielenlaan 108, Wervik. 

28 SEPTEMBER 1974 
WIJ IS 



ZOCKCRCjeS 
ZELLIK zoekt Nederlandstalige in-
wijkelingen aan te trekken. Nieu
we moderne appartementen te 
huur in residentiële wijk. Jozef 
Vandenpias, J. De Kinderstr. 90. 
Zellik, tel. 02/465.44.62. R 102 

Jong meisje, licht lichamelijk ge-
handikapt, 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 huma
niora zoekt betrekking als bedien
de, liefst in de omgeving van 
Aalst, Ninove, Brussel. Zich wen
den redaktie. R 126 

Jonge vrouw zoekt betrekking ais 
bediende in de omgeving van 
Aalst, Ninove, Brussel. Zich wen
den redaktie. > R 127 

Zoeken werk : 
Jongen, elektrotechnisch ingeni
eur, 21 jaar. 
Meisje, afgest. sekr. A6-A2, 18 j . 
Jonge dame, sociale assistente. 
Gevraagd : 
Ingenieur als werkleider, elektro
technisch, met ervaring op be
roepsgebied. 
Volle gast loodgieter. 
Allen in de streek van Gent. 
Inlichtingen bij Huguette De Blee
cker, prov. raadslid, tel. : 091/ 
25.64.87, Tolhuisl. 15, 9000 Gent. 

R 128 

Jongeling, 20 j . , met diploma A2 
elektronika wenst passende be
trekking in de omgeving van Aalst. 
Dit in afwachting van eventuele 
legerdienst. 
Juffrouw, 21 ]., diploma handels
regentaat A6A1 zoekt werk In 
onderwijs of industrie, bij voor
keur in de omgeving van Aalst. 
Kontakt opnemen met Jan Gau-
dron, tel. 053/70.40.64. R 129 

Tuinier, in bezit van getuigschrift 
tuinbouw, zoekt passend werk in 
een Vlaamse gemeente. 
19-jarige fröbelonderwijzeres uit 
Brussel, met ervaring in adoptie-
werk en eveneens in het bezit 
van einddiploma notenleer, zoekt 
passende betrekking bij voorkeur 
in het onderwijs. 
Juffrouw, 19 J., uit Kobbegem, di
ploma kinderverzorgster en steno-
daktylo, zoekt een aangepaste be
trekking in een hospitaal of kin
derdagverblijf. 
Licentiate toegepaste ekonomi-
sche wetenschappen, spec. Eko-
nometrie, zoekt aangepaste be
trekking in de omgeving van Brus
sel. Komputer gericht. 
Licentiaat scheikunde zoekt pas
sende betrekking. Ervaring : 2 
jaar les gegeven in Zaïre. 
In verband met al deze betrek
kingen schrijf of tel. naar volks-
vert. Jef Valkeniers, Ninoofse-
stwg 11, 1750 Schepdaal, tel. 02/ 
582.32.27. R 130 

Persoon, in het bezit van een di
ploma van lager middelbaar onder
wijs, A2 elektriciteit, B2 elektro
nika, ervaring kantoorwerk, kan 
typen, zoekt aangepaste betrek
king in de streek van Tienen, Leu
ven, Diest of St-Truiden. 
Kontakt via sen. R. Vandezande, 
Naamsestr. 167, 3000 Leuven, tel. 
016/22.84.20. R 131 

Zoeken aangepaste betrekking in 
het onderwijs : 2 kleuterleidsters, 
1 regentes wetenschappen, 1 mo-
nltrice lichamelijke opvoeding en 
1 licentiaat Germaanse talen (En
gels-Nederlands). 
Jonge man, 19 j . , diploma middel
baar onderwijs Grieks-Latijn, zoekt 
aangepaste betrekking in de om
geving van Mechelen, Brussel of 
Antwerpen. 
Jonge moeder, 22 j . , zoekt drin
gend werk als part-time bediende 
in het Mechelse. 

HOUTWORM? 
Behandeling van dakwerken tegen alle j 
houtinsekten. Twintig jaar waarborg. 
Ook. op aanvraag. Gratis bestek in gans 
het land. P.V.B.A.INDUSTRADE, 
Vendérzilpenstraat 12, ISlO-Wetninel 

I Tel. 02/479.20.00. 

Licentiaat politieke en sociale we
tenschappen, klaar met leger
dienst, zoekt aangepaste betrek
king. 
Stenotypiste zoekt passende be
trekking. 
Jonge dame, steno-daktylo, 19 j . , 
diploma lager middelbaar handel 
en specialisatie kantoor, zoekt 
aanqepaste betrekking in het Me
chelse. 
Jonge man, 18 j . , diploma lager 
middelbaar -f kantooropleiding 
sekretariaat-talen Sanderusschool 
zoekt aangepaste betrekking. 
In verband met al deze betrekkin
gen kontakt opnemen via Joos 
Somers, Liersestwg 11, 2580 St-
Kat.-Waver, tel. 015/21.79.00. 

R 132 

Jongeman, 25 j . , gehuwd, zoekt 
vaste betrekking in de streek 
Tienen, Leuven, Diest, St-Truiden. 
Diploma + gehomologeerd getuig
schrift lager middelbaar onder
wijs, getuigschrift A2 elektrici
teit, diploma B2 elektronika, bezit 
ervaring en kennis van allerlei 
kantoorwerk. 
Kontakt via sen. M. Van Haegen-
doren, Guido Gezellelaan 63, 3030 
Heverlee, tel. 016/22.45.45. R 133 

Firma uit Wemmei vraagt hulp-
magazijnier, bediende-boekhou
der en jong paar voor hulp in 
meubelzaak. 
54-jarige dinamische Vlaming 
zoekt werk in of boven Brussel. 
Zich wenden tot Vlaams Centrum 
voor Sociaal Dienstbetoon, Merch-
temsestwg 28, 1810 Wemmei, tel. 
479.39.81. R 134 
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MET VOLKSWAGEN 

GEEN PROBLEMEN 

GARA6£ ST JOZEF 
Assesteenweg 117 - Ternat 

Tel. (02)52.13.12 

SOMBRERO 
Vlaamse camping in Spanje 

Inl. Marcel CAMU 
Dorpsstr. 64 - 1790 HEKELGEM 

Tel. (053)671.32 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE 

Tel. (053)662.19 
MAATWERK en zeer grote keus 
kleding . KLAAR OM DRAGEN » 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT GLASAL 

FABRIEKEN TE 
RAMSDONK 

TEL. 015/714.47 - 719.13 

Instituut P. VERMEIR 
Aalst, Dirk Martensstr. 58, 053/205.16 
Dendermonde, De Bruynloan I - 3 

052/215.14 
Kortrijk, Gentsestwg 37, 056/120.61 
Roeselare, Consiensestr. 42, 051/237.20 
Bestuurssekretoriaot (dag- en week-
•indles) - tot viertalige steno-daktylo, 
tot viertalige briefwisseling, konverso-
tie, boekhouden. 
Kinderbijslag - Plaatsing. 

Vlaggen - Wimpels van 
alle landen - Vlaamse 
leeuwen - Kleur en pu-
bliciteitsvlaggen - Fa-
nions voor sport en 
kuituur, per stuk 80 fr. 
Herdenkingslintjes voor 

Petjes V.U. - Koorden van 
met tweekleurige wimpels 

voor zalen te versieren. - Kunst-
vlaggen - Bijbehorigheden. 

VRAAGT PRIJSLIJST : 

Paul SUYS 
Molenvest 50, Herentals 2410 
T. 014/21.12.07 - P.R. 10.29.28 

Vlamingen, 
l ^ ^ l vraag GRATIS 
• • W l advies voor uw 
^L^M hypotheek-leningen 
^ ^ ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredleten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortriikse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons 

Schoonheidsinstituut - Parfumerie 

ESTHETICA 
Dambruggestr. 55 

2000 Antwerpen - Tel. 33.72.99 
Turnhoutsebaan 107 

2100 Deurne - Tel. 24.80.80 

« CROENSPAAN » 
RUSTHUIS 

Nieuwbouw - rustige omgeving 
VALIEDE en MINDER-VALIEDE 

personen 
Vlaams-nationale eigenaars 

Langeweg 34 B - 1900 Overljse 
(Malelzen) - 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. 

Keukenbedr i j f R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 

Tel. (058)235.81 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Llmburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
(031/37.45.72-19.30.29) 

LUSTRERIE 
MARC DE VRIESE 
WANNEER HET OM UW 

VERLICHTING GAAT. 
Bon. Ruzettelaan 56, 
Assebroek - Brugge 

Grote Baan naar Kortrijk 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 
VAN DER KLEIN 

TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 • 1030 Schaarbeek 
@ 734.06.43 en na 18u. 425.46.42 

BRANDBESCHERMING 
met aangepast materiaal van een 

bedrijf met ervaring : 
pvba ALBAG 

Ninoofse Steenweg 515 
1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09 

FREETIME FLAT 
INTERNATIONAL pvba 

Rousseaulaan 1 - B 8460 Kokslfda 
tel. (058)527.77 

Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerka 
teL (059)322.60 

Verhuring en verkoop van moder
ne, nieuwe appartementen en stu
dios - bungalows en caravans • 
sommigen met privaat zwembad -
gelegen te Koksijde, Oostduinker-
ke en Middelkerke - huur per 
maand, per week, per weekend 
of een periode naar eigen smaak. 
Vraag Inlichtingen - Schrijf of te

lefoneer. 

BOEKHANDEL TUL 
Leuvensestraat 58, 
1800 VILVOORDE 
TEL. (02)51.03.86 

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

ZIEKENFONDS 
BRABANTIA 

Voor de Vlamingen in Brussel 
en Vlaams Brabant 

Brouwerij 
MOORTGAT 

B R E E N D O N K 
t e l . ( 0 3 ) 8 6 . 7 1 . 2 1 
voor A L U w bieren 

en L imonades 

• 
Blfhulzen : Cogels Osylel 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

10%vr.V.U.Ieilen 
I KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

IR ICO-KLEDING V E R M E E S C H 
«ywt, 52 AnhuMpf T«l. 03.at»aa», 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 • ANTWERPEN 

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

Groepen en maatschappijen allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 

Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondag
avond in een gezellige sfeer. 

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

Middag- en avondmaal In groep : gezellig fifn, goed en goied-
koop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaars» 

goelasj - Eisbein mit Sauerkraut . Kip aan het spit -
Krachtvleesschotel beter dan In Duitsland. 

LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/22.86.72 - 1500 zitpl. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 • mooiste zaal van 

de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11. Tel. 016/22.68.69 -

mooiste kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/21.87.89- mooiste van 

Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesiwg. 1. T. 056/71.15.36 - 2.400 pi. 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 031/57.30.32 
TORHOUT : Sfwg Torhout-Licliterv. 2.000 pi. T. 051/72.28.22 
DRONGEN : Autov/eg Brussel-Oostende - Tel. 091/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/67.36.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/56.53.40 
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/43.20.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke . T. 059/30.20.86 
Wij zoeken dringend : als medewerkers : Ernstige families 
waarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast 
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale wet -

Liefst mensen van 't vak. 
Schrlftell{k aanbieden bij : ABTS : TIensestwg 128, Korbeek-Lo 
SINT-PIETERS-LEEUW. Tel. 02/376.18.72. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 
Tel. (053)240.60 

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

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

ijsschaatsen - kampingartikeien - turngerei. 

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen -
eiekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren -
poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten me-

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuln-
schommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 
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pmmi 
DE EXORCIST 

(THE EXORSIST) 

Er is rond deze sensatiefilm ook 
bij ons reeds heel wat gepubli
ceerd, zodat het verhaal van de 
duivelbezetenheid erin, u wellicht 
reeds zal bekend zijn, alsook de 
hysterische reakties op deze 
prent in Amerika en Engeland. In 
Nederland en België reageert 
men tot nog toe beslist koelbloe-
diger. Tijdens de vertoning die ik 
bijwoonde werd er zelfs af en 
toe gelachen, wat me in elk ge
val een gezondere reaktie lijkt 
dan flauwvallen, braken, gillen of 
zichzelf bezeten wanen. 
Intussen is « The Exorcist » aar
dig op weg om het kassukses 
aller tijden te worden. De film 
kostte 10 miljoen dollar en bracht 
tot nog toe een 90 miljoen op. 
En hij is pas begonnen aan zijn 
Europese verovering... 
Een deel van dit sukses heeft 
« The Exorcist » zeker te danken 
aan de publiciteitsmensen, die op 
reusachtige schaal hebben inge
speeld op de sensationele aspek-
ten. Anderzijds is er in onze tijd, 
zeker onder de jongeren, een ver
hoogde belangstelïmg merkbaar 
voor het paranormale, het alter
natieve bewustzijn (drugs, medi
tatie, yoga), okkultisme, zwarte 
magie ,e.d. Een trend waar deze 
film bewust op inspeelt. Komt 
daarbij dat moet toegegeven wor
den dat « The Exorcist » vakkun
dig en handig gemaakt is. Het is 
louter emotionele kinema en 
daar vraagt het publiek van nu 
duidelijk om. 

Het verhaal is gebaseerd op waar 
gebeurde feiten (1949), door W.P. 
Blatty omgewerkt tot een bestsel
ler (1969). Diezelfde Blatty stond 
in voor het scenario van de film 
en fungeerde meteen als produ
cer. Toch is de film niet helemaal 
een getrouwe weergave van het 
boek en zeker niet van de auten-
tieke feiten. Erg belangrijk lijkt 
me dat het boek verschillende 
mogelijke verklaringen aangeeft 
voor de zgz. bezetenheid, terwijl 
de film slechts één mogelijkheid 
openlaat en ook sterk suggestief 
is in het doen aanvaarden door 
de kijker van die ene mogelijk
heid : de duivel die huist in het 
lichaam van een 12-jarig meisje. 

Hieruit hoeft men zeker nog niet 
af te leiden dat kineast William 
Friedkin zelf gelooft in het be
staan van een persoonlijke dui
vel. Want wellicht lacht Friedkin 
smakelijk met alle hysterische 
reakties rondom zijn film en met 
alle al dan niet teologische dis-
kussies die hij veroorzaakt heeft. 
Persoonlijk vind ik deze diskus-
sies trouwens ook wat belache
lijk. Want op een louter emotio
nele, manipulerende, via goed
kope gruweleffekten suggereren
de film laat je toch best geen in-
tellektuele diskussie volgen I 
Op handige wijze wordt in deze 
film gebruik gemaakt van horror-
procédé's en wordt de suspense 
meesterlijk ten top gedreven. 
« The Exorcist » is dan ook een 
erg vakkundig gemaakte griezel
film met huiveringwekkende mo
menten. En niets meer dan dat, 
het religieus sausje ten spijt. 
De film bezit ook enkele zwak
heden. Zo de weinig overtuigen
de proloog en de grandguignoles-
ke effekten in de uitdrijvers-
scène. Friedkins briljante fil
mische verpakking en de sterke 
vertolking van Max van Sydow, 
Jason Miller, Linda Blair en Ellen 
Burstyn, maken echter dat je 
deze zwakke plekken amper op
merkt. 
« The Exorcist », een film om hys
terisch door te worden ? Nee, 
echt niet. Maar wei een erg goe
de, d.w.z. erg suggestieve grie
zelfilm die — net als een goede 
Dracula- of Frankensteinfilm — 
niet aan te raden is aan overge-
volige personen. 

HILDE DEKEYSER 

DE UURWERKMAKER 
VAN SAINT PAUL 

(L'HORLOGER DE SAINT-PAUL) 

Zelden heb ik een debuutfilm ge
zien die zo overtuigend was als 
deze « L'Horloger de Saint-Paul » 
van Bertrand Tavernier. Deze had 
wel als filmkritikus en persat-
taché bij een Franse distributie
firma reeds heel wat ervaring op 
filmgebied opgedaan. Hierdoor 
kon hij ook andere, talentvolle 
mensen ertoe overhalen met hem 
samen te werken : Philippe Noi-

« De Uurwerkmaker van 

ret en Jean Rochefort voor de 
vertolking. Armand Benny voor 
de montage en last but not laest 
het tandem Aurenche en Bost, 
twee dialogisten-scenaristen die 
naam maakten in de nouvelle va-
gue-tijd en sinds verschillende 
jaren niets meer van zich lieten 
horen. Aan hun medewerking en 
hun vakkennis heeft Bertrand Ta
vernier zeker veel te danken en 
hij is trouwens de eerste om dit 
in interviews ronduit te zeggen. 
De tematlek van deze film is de 
zoektocht van een vader naar zijn 
zoon, en hiermee gepaard een 
zoektocht naar zichzelf. Een va
der wiens zoon een moord heeft 
begaan en die poogt te begrijpen 
waarom, om tenslotte te aanvaar
den dat de enige reden is dat de 
vermoorde « een rotvent was ». 
Uiteindelijk verklaart hij zich voor 
het tribunaal volkomen solidair 
met zijn zoon, en dit is geen loos 
standpunt maar werkelijk het re
sultaat van een innerlijke evolu
tie. De film is gebaseerd op de 
roman « L'Horloger d'Everton » 
van Simenon, en zoals steeds bij 
deze auteur is het moordgeval 

Saint Paul » : een warm-menselijke en psychologisch 
rijke Simenon-verfilming. 

slechts een aanleiding tot karak
terontleding, tot beschrijving van 
menselijke relaties. Zo ook in 
deze film, die m.i. werkelijk door
dringt tot het essentiële in een 
vader-zoon-verhouding. Een ver
houding die geen eenrichtings
verkeer is, maar waarin de vader 
ook van de zoon kan leren. Dit 
gaat tevens gepaard met een kon-
frontatie met een politieman, die, 
hoe menselijk en begrijpend hij 
ook is, toch het wettelijk stand
punt inneemt, de gevestigde orde 
vertegenwoordigt. 
De psychologische analyse in de 
film gaat gepaard met een evo-
katle van de stad Lyon en speci
fiek de buurt Saint-Paul. Lyon is 
Taverniers geboortestad en je 
merkt doorheen de beelden van 
de straten, een park, een fontein, 
een kerk, de liefde van Tavernier 
voor deze stad. Het geeft de film 
meteen een sfeer mee van men
selijke warmte, die het personage 
van de gemoedelijke, sociaal-voe
lende vader juist omkadert. 
Alhoewel « L'Horloger de Saint-
Paul » het werk is van een ganse 
équipe, voel je er toch ook de 
persoonlijkheid van de kineast in. 
Bertrand Tavernier is bvb. ie
mand die het aandurft op een 
manier te filmen die door bepaal
de kritici wel als « klassiek > zal 
doodgeverfd worden. Het is nar
ratieve kinema die niet zoveer 
het intellekt als wel de gevoelens 

van de kijker aanspreekt. Opval
lend in de verfilming zijn de lan
ge opnamen, de erg beweeglijke 
camera, de grootopnamen die via 
inrijbewegingen overvloeien in 
close-ups, en de zin voor revele
rende details (een gebaar, een 
blik, een glimlach). Tavernier 
loopt dus niet mee in de huidige 
trend van aaneenschakelingen 
van korte scènes. Maar zijn in-
beeldzetting, het ritme en de stijl 
van zijn film sluiten aan bij het 
ritme, de innerlijke evolutie van 
zijn personages. Dit is nu eens 
geen Franse praatfilm, maar een 
film waarin de geladen stiltes 
minstens even belangrijk zijn als 
de — overigens enorm goede — 
dialogen. 
Dat Bertrand Tavernier, ondanks 
de tegenkantingen die hij aan
vankelijk bij de producers onder
vond, toch deze film kon verwe
zenlijken heeft hij voor het 
grootste deel te danken aan de 
twee hoofdvertolkers Philippe 
Noiret en Jean Rochefort. Daar
bij staan deze in voor een erg 
sterke vertolking. Van Noiret zou 
ik zelfs durven zeggen dat het 
zijn beste rol is tot nog toe. 
« L'Horloger de Saint-Paul » is 
geen sensatiegeval als « The 
Exorcist >, maar hij is mij zoveel 
liever omdat hij ongemeen rijk 
is aan ideeën en subtiele mense
lijke gevoelens. 

HILDE DEKEYSER 

^1 LITIS 

« The Exorcist » op weg om het kassukses aller tijden te worden. 

ZATERDAG 28 SEPTEMBER — RTB 

L'OURS ET LA POUPEE (De pop en de beer) (1969) 

Een pretentieloos, vlot ontspanningsfilmpje met geestige dialogen, ko
mische situaties en andere pittige ingrediënten. Brigitte Bardot speelt 
als pruilerig en gekunsteld popje met haar eigen myte, terwijl J.-P. Cas-
sel met brio de rol van een ongelikte maar toch charmante beer ver
tolkt. Kineast is Michel Deville. 

MAANDAG 30 SEPTEMBER — BRT 
DE AANDUIDER (Le Doulos) (1962) 
Een « doule • is in het taaltje van de Franse onderwereld een hoed. 
Het is ook een geijkte term geworden voor diegenen in het milieu die 
ervan verdacht worden een dubbel spel te spelen. Precies daarover 
gaat het in deze politie- en gangsterfilm van J.-P. Melville. Goede 
sfeerschepping, volgehouden spanning en een overtuigende J.-P. Bel-
mondo maken deze film tot een merkwaardig werk. 

DONDERDAG 3 OKTOBER — RTB 

UN CONDE (De Stille) (1970) 

« De Stille » is eerst en vooral een solide thriller, een technisch gave 
en verzorgde fiktiefilm over een politieman, gemaakt naar het model 
van de Amerikaanse B-films uit de jaren vijftig. Merkwaardig, alhoe
wel volgens sommigen irriterend spel van M. Bouquet in de hoofdrol. 
Franse film van Yves Boisset. 
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» Ik vind dat de revolutionaire strijd een kristelijke en pries
terlijke strijd is », Camillo Torres. 

De jongste Nederlandse romans en dichtbundels die we tot 
nog toe hier bespraken, van een Willy Spillebeen, een Fer-
nand Auwera of een Monika van Paenfiel, getuigen allemaal, 
hoe verschillend hun toonaard ook is, van een bepaald pes
simisme. Ze zeggen eigenlijk dat het niet goed gaat. Welis
waar geeft geen van allen de strijd op. Nergens echter zie 
je op het vlak van de gevoelens en de Ideeën een gemeen
schappelijk alternatief groeien of een samenhangend geheel 
van verwachtingen. 
Nu mag men de zuiverende werking van de literaire eerlijk
heid van de genoemde schrijvers niet onderschatten. Ze is 
ook onmeetbaar, omdat ze plaatsheeft in het hart van ano
nieme lezers. Maar als je het geestesklimaat van onze lite
ratuur vergelijkt met wat je bij voorbeeld leest in de publi-
katies, literaire en andere, uit de ontwikkelingslanden, zowel 
van Noord-Afrika als van Columbië of Chili, word je sterk 
getroffen door het strijdend sociale optimisme dat vooral 
in de verzetsgroepen van die landen en kontinenten heerst. 
Ook daar gaat het niet goed, eigenlijk veel slechter, maar 
daar is een hard werkende minderheid aanwezig om de toe
stand om te keren. 
De ondergrond van dat optimistische, opbouwende denken 
wordt gevormd door de voortdurende bezinning over de fun
damentele gegevens van elk samenleven : het volk, de vrij
heid, de godsdienst, de rechtvaardigheid, het geluk. Van dat 
denken en strijden vind je de weerslag in de eerste twee 
nummers van het tijdschrift. Alternatives socialistes, dat 
geleid wordt door de gekende gewezen kommunistische 
teoreticus, Roger Garaudy. Het tweede nummer is gewijd 
aan het tema. Geloof en socialisme. Naast de overzichte
lijke samenvattende inleiding van Garaudy zelf, bevat het 
nummer onder meer de teksten van de siotbesluiten van de 
konferenties van Santiago in Chili van april 1972, van Avila 
in Spanje van januari 1973 en van Bologna in Italië van 
september 1973, waarin revolutionaire kristenen, priesters, 
kloosterlingen en leken, stelling namen voor een kristendom 
dat, naar het voorbeeld van Kristus, tussen de mensen gaat 
staan om daar, door een duidelijke politieke keuze, de strijd 
aan te gaan met het onrecht in de wereld. 

IN DE WEROD GELOVEN 
Hef gaat om een politieke stroming in het kristendom dat op 
een ondubbelzinnige wijze kiest voor een marxistische maat
schappij en daarbij aansluitend voor een wetenschappelijke 
benadering van de oorzaken van het onrecht in de wereld. 
De revolutionaire kristenen uit de ontwikkelingslanden en 
ook uit Spanje en Italië zijn er zich duidelijk van bewust dat 
het kristelijke spiritualisme onverenigbaar is met het histo-
risch-materialisme waarop het marxisme steunt. Zij weten 
in dat opzicht geloof en politiek van elkaar te scheiden, goed 
beseffend dat het aardse geluk op een ander vlak ligt dan 
het totale, eeuwige geluk waarvoor Kristus op de wereld 
gekomen is. Maar de kristelijke boodschap is, volgens hen, 
ook en misschien wel in de eerste plaats een boodschap 
van « radikale bevrijding van elke vorm van uitbuiting, ver
arming en vervreemding ». 
Het is, indien u wil, een nieuwe vertaling van het adagio 
waarmee wij opgevoed werden : « Het geloof zonder de 
werken, betekent niets ». Of het is zoals een oudere vrouw 
me onlangs zei : • De zaak lijkt hopeloos, er lijkt niet meer 
rechtvaardigheid te komen in de wereld, maar als je er toch 
voor strijdt, met de moed der wanhoop, dan is er hoop •. 
Een teoloog als Jürgen Moltmann drukt die gedachte in zijn 
vaktaal uit als volgt : « De waarheid moet operationeel 
zijn '. Het geloof wordt wezenlijk verbonden met de revo
lutionaire daad, maar valt er niet mee samen : « Wij hand
haven ', zegt de tekst van Santiago, « het onderscheid en de 
autonomie van de twee vlakken^ dat van het geloof en dat 
van de politiek ». Anderzijds « zijn wij kristenen die een so
cialistische en een revolutionaire keuze hebben gemaakt ». 
Deze kristenen komen natuurlijk in botsing met de kerkelijke 
hiërarchie en met de katolieke politieke partijen in hun land. 
Aan de Kerk verwijten zij dat ze in haar bestuurlijke opbouw 
steunt op het klassenonderscheid. De bisschoppen vertegen
woordigen en steunen, net als de ministers, de generaals en 
de hogere ambtenaren, de belangen van de geldmachten. 
Vooral de Italiaanse teksten zijn zeer scherp op dat punt. 
De officiële Kerk, zeggen ze, huldigt een wereldvreemd 
spiritualisme. Het is een katolicisme dat « er zich op be
roemt boven de maatschappelijke klassen te staan, wat zijn 
politieke uitdrukking krijgt in de « kristen-demokratie » en 
de organismen die er van afhangen ». In feite is het « een 
konservatieve partij die tot taak heeft haar macht op de 
brede volkslagen te handhaven », door het uitbouwen van een 
machtsstruktuur met een eigen kliënteel en door het ver
doezelen van de echte maatschappelijke tegenstellingen. 
Het zijn analyses die zeer dicht in de buurt liggen van de 
beschrijvingen van Böll. De revolutionaire kristenen huldigen 
de zogenaamde teorie van het zout der aarde. Ze beschou
wen hun aandeel in de sociale strijd als een vermenselij
kende fakor. In plaats van de teologie voor de bisschoppen 
willen zij een « lekenteologie van kristenen die lijden en 
strijden In de wereld ». Datzelfde verlangen is bij voorbeeld 
ook werkzaam In DarIo Fo's Mystero Buffo. Het gaat om een 
politieke teologie van de liefde. 

De revolutionaire teologie is vooral het werk van kristenen 
uit landen waar de traditionele Kerk een sterke politieke 
machtspositie inneemt. Zelfs in Vlaanderen is die toestand 
veranderd en maken we zelfs een periode van religieuse ver
vlakking mee, waardoor het revolutionaire kristendom uit 
de ontwikkelingslanden hier amper gehoor vindt. Wij leven 
ook in een samenleving waarin nog zeer veel struktureel 
onrecht heerst, maar de geestelijke hefbomen ontbreken om 
tot een verandering te komen. Van die krisis getuigen onze 
ernstige Vlaamse schrijvers en dichters. 

Eugene VAN ITTERBEEK 
Foi et socialisme, nummer 2 van Alternatives socialistes, 
Parijs, Stock (14, rue de l'Ancienne-Comédie, Parijs 6), 1974. 
183 biz., 12 Fr. F). 

WOORDENBOEKEN EN 
BLOEMLEZINGEN 
Een zeer lijvig, 940 bladzijden tel
lend, modern « Citaten-Woorden
boek > samengesteld door Gerd 
de Ley, verscheen bij de Stan
daard-Uitgeverij, Antwerpen. In 
de inleiding geeft de samenstel
ler een beknopte uiteenzetting 
over citaat, aformisme, boutade, 
bon-mot enz. 
De meeste auteurs, waarvan de 
Ley citaten leest, zijn uit de 20e 
eeuw. Er werden slechts enkele 
uitzonderingen gemaakt en de 
auteur ver1<laart waarom. Elke 
bloemlezing Is iets subjektiefs en 
het is het goed recht van de 
bloemlezer op te nemen en weg 
te laten naar zijn norm. Dat niet 
alles wat hier opgenomen werd, 
iedereen zal aanspreken, is nogal 
begrijpelijk. 

Een beetje verwonderlijk is wel, 
dat Jonckheere meer dan tachtig 
maal het woord mag voeren, dat 
Verschaeve echter (wiens stij l 
zich toch zeer goed tot « cite
ren » leent) niet het kleinste 
woordje mag plaatsen. Uit de Duit
se literatuur zijn er heel wat na
men vertegenwoordigd. Spijtig 
vonden wij het ontbreken van een 
paar teksten van de enkele jaren 
geleden gestorven Platduitse dich
ter Albert Mahl, de belangrijkste 
moderne dichter uit de Neder
duitse letterkunde, wiens verza
meling spreuken en aforismen 
uitmunt door een diepe levens
wijsheid. 
Wie een rijke verzameling wijs-
en dwaasheden in boekvorm ter 
beschikking wil hebben, om er 
bij gelegenheid In te grasduinin 
of erover te mediteren, schafte 
zich dit boek aan. Het is ook uit
zonderlijk geschikt voor mlddel-
bare-school-leerlingen op zoek 
naar gedachten voor schoolopstel 
of verhandeling, en voor journa
listen op zoek naar citaten. 
# De uitgeverij Helnemann in 
Munchen begon met de pocket-
uitgave van een aantal belangrij
ke lexika. Zo bevat « Das grosse 
Lexikon der Antike » in meer dan 
600 bladzijden 5000 trefwoorden 
uit geschiedenis, kuituur, kunst, 
mytologie, wetenschap, architek-
tuur, gebruiken enz. van de an

tieke wereld. De samensteller. 
Joh. Irmscher, evenals de talrijke 
medewerkers van de universitei
ten van Oost-Berlijn, Grefiswald, 
Halle en Leipzig, brachten een zo 
getrouw mogelijk overzicht van 
het hele leven van de antieke we
reld. De uitgave van Helnemann 
Is een pocketeditie van de oor-
spronkell/ke, verschenen In het 
VEB Bibliographlsches Institut, 
Leipzig (Oost-Duitsland). 
# « Das grosse Heyne-Opern-
Lexicon » is een door de auteur 
aangevulde en bewerkte uitgave 
van het vroeger bij de Schweize-
rische Verlagsanstalt verschenen 
lexicon. De auteur, dr Kurt Pah-
len. Is een der grootste weten-
sohapsmensen op muzikaal ge
bied. Hij was dirigent aan vele 
opera's en was jarenlang dlrek-
teur van het wereldberoemde Te-
atro Colon te Buenos Aires. Zijn 
boek Is wegens zijn uitgebreide 
en gefurKieerde en toch verstaan
bare en overzichtelijke Informatie 
wellicht het beste van wat er 
op dat gebied verschenen Is. 
# Voor geïnteresseerden onmis
baar is ook het kleinere lexicon 
« Begriffe der modernen Kunst ». 
Wat is een vernissage ? Wat be
tekent 11/120 op een grafische 
druk ? Wat is een seriografie ? 
Op zoveel vragen wordt hier ge
antwoord : het essentiële en het 
bondige gaan er samen. In de
zelfde reeks verschenen even

eens nog enkele andere kleinere 
lexlka zoals bv. « Lexicon der Ab-
kürzungen > en een « Lexikon 
afktueller Persönllchkelten (1974)». 
Dit laatste geeft echter bij de 
beschrijving nog al eens duide
lijk — al te duideHJk — blijk van 
voorkeur of afkeer : men hoeft 
slechts te vergelijken wat er over 
H. Kremp, Jozef Strauss, Helmut 
Kohl enerzijds en anderzijds wat 
er over Brandt, Scheel, Vogel es. 
gezegd wordt. 
# Om terug te komen op een 
Vlaamse « bloemlezing » van afor-
mlsmen, teksten, enz : vermelden 
wi j nog « Uit het gareel » waarin 
Gerd De Ley een aantal teksten 
en aformismen van Clem Schou' 
wenaers bijeenbracht. Paul De 
Vree schreef een Inleiding over 
de « illusie van de gareelloper ». 
Een belangrijk gedeelte van de 
bundel wordt Ingenomen door 
langere teksten, door een auto
biografie en enkele kritische be
schouwingen. 
# Tenslotte, om dit artikel over 
lexlka en antologieën af te slui
ten, treden wi j even bulten de 
wereld van literatuur, kunst en 
poHtiek. M. Meeus stelde een 
« Karate »-encyklopedIe samen, 
onder leiding van F.M. Van Hae-
sendonck : rijkelijk geïllustreerd. 
Is dit boek blijkens een Interna
tionaal scheidsrechter, « het eer
ste komplete basiswerk over Ka
rate ». 

Gerd De Ley : « Modern CItatenwoordenboek », 940 bIz., Standaard-Uit
geverij, Antwerpen, 495 fr. 

J. Irmscher : « Lexion der Antike », 610 bIz., Heyne Verlag, München, 
DM 7,80. 

Dr Kurt Pahlen : « Heyne's Opern-Lexicon », 576 bIz., Heyne Verlag, 
München, DM 7,80. 

H. Lichterstern : « Lexion der Abkurzungen », 192 bIz., Heyne Verlag, 
München, DM 3,80. 

Hans Dollinger : « Lexicon Aktueller Persönlidikeiten », 160 bIz., Heyne 
Verlag, München, DM 2,80. 

Gerd de Ley : « Uit het Gareel », 186 bIz., Uitgeverij Saeftirtge, Wes-
terlo (Órlon, Brugge). 

M.Meeus : « Karate^ncyklopedle in beeld », 300 bIz., Standaard-Uitge
verij, Antwerpen. 225 fr. 

Rolf LInnenkamp : «Begriffe der Modernen Kunst», 208 blz., Neyermann 
München, DM 4,80. 

RAYMOND DE KRENER 
Zo heette hij volgens de Gentse 
burgerlijke stand, voluit Raymond 
Jean Marie. Dat zegt U zeer waar
schijnlijk niets. Anders wordt het 
wanneer we de namen Jean Ray 
en John Flanders uitspreken, de 
twee bekendste pseudonymen 
van de meer dan honderd die de 
auteur van « Malpertuls », van 
vele Vlaamse Fllmkens, van de 
Harry Dickson-verhalen e.a. in de 
loop van zijn schrijvers- en joer-
nallstenbestaan heeft gebruikt. 
Vorige week dinsdag 17 septem
ber, was het tien jaar geleden, 
dat Jean Ray/John Flanders te 
Gent overleed, zijn geboortestad, 
die hij zelf zelden heeft verlaten 
hoewel de legende (door Jean 
Ray zelf in leven geroepen en 
« gekoesterd » net als bvb. bij 
die andere fransschrijvende Vla
ming Michel de Gelderode] het 
tegendeel beweert en van deze 
« centenschrijver », « stadhuis
bediende » en « gelegenheids-
joernallst » (hij versloeg op een 
zeer kurieuse wijze de diefstal 
van de rechtvaardige rechters uit 
St. Baafs voor het toen modern
ste Vlaamse dagblad « De Dag ») 
een piraat In -de Karaïbische Zee, 
een dranksmokkelaar In de Sta
tes, een zeerob zwalpend op alle 
zeeën, een kenner van de Lon-
dense onderwereld en wat weet 
Ik meer maakte. 

Pas op het einde van zijn leven 
werd Jean Ray beroemd en werd 
hij opgenomen in het panteon van 
de fantastische schrijvers, waar 
hij o.a. In het gezelschap ver

keert van een Allan Poe of van 
tijdgenoten « gezellen van de 
angst » zoals Seignolle, Hubert 
Juin, Thomas Owen (alias de kri-
tikus Stéphane Rey) e.a. Wat 
men nu over Ray weet, blijkt 
slechts de top van een ijsberg 
te zijn, regelmatig sijpelen anek
doten en wetenswaardigheden 
over deze raadselachtige figuur, 
schepper van raadselachtige we
zens en toestanden, door, zoals 
bvb. zijn werk als vertaler Frans-
Nederlands, waarbij hij soms in 
plaats van te verhalen een heel 
nieuw verhaal schreef. 

Een Werkgroep Jean Ray werd In 
1970 opgericht, met de bedoeling 
de studie en het opzoekingswerk 
over auteur en werk te bundelen 
en naar buiten uit beide te be
lichten. Dat gebeurde al door de 
uitgave van de « Cahiers Jean 
Ray », het Inrichten van een ten
toonstelling, een herdenkings
plechtigheid, de uitgave van bi
bliofiele uitgaven (weet U dat er 
reeds een markt bestaat van ori
ginele Dickson's en John Flan-
ders-verhalen ?). Tot nog toe ver
schenen vier Cahiers, werd de 
Malpertulsprijs ingesteld en een 
eerste keer uitgereikt aan de 
Sijseelse beeldhouwer Jef Claer-
hout, het aanbrengen van een 
herdenkingsplakket In 1971 te 
Gent aan het sterfhuis van de 
auteur. Tot de plannen behoren 
o.m. nog de uitbouw en het ont
sluiten van het archief van de 
auteur, bibliofiele John Flanders-
ultgaven en uitgave van de bi
bliografie over de auteur. 
ledereen kan lid worden van deze 
werkgroep door eenvoudige over
schrijving van 150 fr. op postre
kening nr. 9597.08 van Omer De 
Kesel, Aver bod e. Dit lidmaat
schap geeft recht op het jaar
lijks cahier, de mededelingen, 
gratis dienstbetoon, alle uitgaven 
van de groep en deelneming aan 
de groepsmanifestatles. De Ray 
Flanders - belangstellende komt 
voor nadere informatie terecht 
bij de heer Jozef Peeters, sekre-
tarls, Lobergbos 27, 3200 Kessel-
Lo. (r.c). 
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KRmSCH DS^ENSI 

muzi€K 
GRANDIOSE SHIRLEY BASSEY 

Dé gebeurtenis van het voorbije week
einde is ongetwijfeld liet optreden te 
Antwerpen en zondag te Brussel van een 
der grootste en meest talentvolle arties
ten. Dynamisme, magnetisme en natuur-
lijicheid zijn geen overdreven termen om 
deze zangeres op het podium te beschrij
ven. Haar zeer levendig temperament en 
de hartstocht voor de kunst die ze beoe
fend, brachten haar naar de grootste 
triomfen. Ze trad in de beroemdste zalen 
op zoals het London Palladium en voor 
wijlen president J.F. Kennedy, zonder het 
New-York Plaza te vergeten. Haar groot
ste suksessen waren ongetwijfeld enkele 
jaren terug het tema van de suksesvolle 
James Bond-film • Goldfinger » en haar 
enorme . I who have nothing ». Haar 
laatste platen « All we know », « Never 
never » en vooral « something » dat zelfs 
het rekord van de Beatles in Engeland 
brak inzake verkoopcijfers, kregen alle 
zilver in Groot-Brittannië. 
In hst Brusselse nokvolle Paleis voor 
Schone Kunsten ontving ze van haar gro
te platenbaas, na het zeer suksesvolle 
optreden, drie gouden platen voor de 
verkoop in ons land, en twee staande ova
ties vielen haar te beurt. Haar sponta-
neïteit en zin voor humor waren naast 
haar zangkunst de ingrediënten om het 
publiek naar een toppunt van enthousias
me te brengen. Samenvallend met deze 
minitoer verscheen haar gloednieuwe al
bum met de zeer sprekende titel « No-
body does it like me •. 
Bekende nummers erop zijn de uitstekend 
gebrachte versies van Stevie Wonder's 
wereldhit « You are the sunshine of my 
life », van « Nobody », song uit de Broad-
waymusical « Seesaw • op muziek van 
Coleman, en het gevoelige « all that love 
went to waste • uit de f i lm • A touch of 
class » met in de hoofdrol Barbara Strei
sand. Nummers als de bekende « when 
you smile » en « leave a litlte room • 
zijn zowel op de planken als op deze plaat 
echte juweeltjes. Terecht mag ze met 
« I'm not anoyne » dat getoondicht is 
door de oude rocker Paul Anka eerlijk 
zeggen dat niet iedereen is zoals zij. 

Zaterdag was de Ierse zanger en kom-
ponist Gilber 0'Sullivan voor één kon-
cert in ons land. Het showelement is bij 
hem van zeer bijkomstig belang. Opval
lend is zijn spontane en wat fragiele 
wijze om zijn publiek van zijn muziek te 
overtuigen. Begeleid door een uitgebreid 
orkest met ondermeer strijkers en kopers 
bracht hij een fijn overzicht van zijn suk-
sesvol repertoire dat hij op een drie jaar 
t i jd sedert zijn eerste wereldhit • Nothing 
rhymed » bijeenschreef. Zijn jongensach
tige uiterlijk en vriendelijkheid dragen 
ongetwijfeld bij tot zijn imago. Een goede 
koncertzaal had met goede akoestiek mis
schien toch beter geweest dan het té 
hoge en ongezellige Vorst-Nationaal. Van 
de liefdesliedjes stapt hij nu over naar 
meer geëngageerde teksten. Of iedereen 
zal akkoord gaan met zijn laatste « a wo
man's place » kwa tekst, valt te betwij
felen. Maar vorige week vertelde hij ons 
tijdens een blitsbezoek dat niettegen
staande hij zingt dat de plaats van de 
vrouw aan de haard is, hij echt niet tegen 
de emancipatie van de vrouw is I 

Deze week verschenen ook twee verza-
melelpees. Bij onze Noorderburen is Bou-
dewijn de Groot nog steeds een der 
meest beluisterde chansonniers. 
ly^et zijn « Jimmy • ofte « eenzame fiet
ser > haalde hij enkele maanden terug 
onverwacht en zonder veel moeite de top 
van de platenverkoop in de Benelux. Dit 
nummer, samen met een goede keuze uit 
zijn oudere albums zijn sambengebracht 
op deze « Grootste hits ». De voorkant 
omvat nummers uit zijn twee eerste el
pees met het orkest Bert Paige, de om-
mekant is gevuld met « Prikkebeen » en 
« Waterdrager » uit zijn elektrische pe
riode, en verder « tante Julia • door Rob 
de Nijs in de hitkolommen gezongen. 
Voor de jongsten verscheen in de lichte 
pop de langverwachte elpee van de mo
menteel erg in trek zijnde groep Mud, die 
met een viertal singels onophoudelijk de 
markt bestormde. Het idee van de plaat 
draait helemaal rond de rock & roll uit 
de pionierstijd, met zanger in pure Pres-
ley-imitatie. De medley van de hits en 
vooral de allerlaatste « Rocket . zijn wel 
de beste nummers van de plaat, terwij l 
het Gordy-nummer « Do you love me » 
en vooral het Bill Haley-medley zelfs van 
verre niet het origineel benaderen. De 
plaat is niet direkt bedoeld als « revival » 
zoals de vele rockplaatsjes uit de vijf
tigerjaren die worden hieruitgebracht, 
maar brengt een keuze uit het rockreper-
toire met de momenteel in trek zijnde 
elektrische klanken en riffs. Als een « Re
naissance » van deze muziek is het voor 
de nieuwste generatie zeker een welge
slaagde poging. 

SERGIUS. 

FESTIVAL 

Een jonge lezer stuurde ons zijn indruk
ken over het jongste festival van Vlaan
deren. Wij drukken ze hier graag af. 

Dat het Festival van Vlaanderen dit jaar 
weer een sukses werd, is een onbetwist
baar feit. Er waren niet alleen wereldbe-
faamde orkesten en artiesten, maar even
eens het meer gevarieerde repertorium. 
Waar andere jaren soms de programma's 
uitpuilden van barokmuziek kregen we nu 
daarnaast ook klassieke, romantische en 
hedendaagse werken te horen. 
Mag ik aan de niet-festivalganger mijn 
herinneringen vertellen, alleen met de 
bedoeling hem de draagwijdte te tonen 
van dit wereldgebeuren ? 
Het koncert van 21 augustus met een 
hedendaags en een romantisch werk op 
het programma. Het vioolkoncert van Al
ben Berg. Een prachtig werk. Een storend 
element misschien : de viool kwam te 
weinig uit boven het orkest. Briljant ech
ter was Bruckners symfonie die door het 
Gewanthausorchester van Leipzig in geu
ren en kleuren werd voorgedragen, met 
die zo aangename Germaanse monumen
tale stoerheid. 

De beide passies van Bach waren, naar 
mijn mening, een hoogtepunt van het 
Festival. Zelf heb ik enkel de Mattheüs-
passie bijgewoond. Een feilloze Bach ! 
Bravo voor de Gachinger Kantorei van 
het Bach Collegium van Stuttgart. Dit was 
een prachtavond. 
Op 24 augustus speelde Gabriel Ver-
schraegen een ganse avond Bach op het 
Sint-Baafsorgel. Weerom was dit een be
wijsstuk van de kwaliteit van de arties
ten van ons eigen volk. Verschraegen is 
werkelijk een groot organist. 
Op 31 augustus trad het Koncertgebouw-
orkest van Amsterdam op in de opera, 
met als solist : Ekatarina Novitskaya. Zij 
droeg het pianokoncerto van Ravel voor. 
De markante gedeelten waren, naar mijn 
mening, wel wat te licht gespeeld, zodat 
hel orkest haar in de geweldige momen
ten overstemde. Gans het tweede deel 
was echter verbluffend, ongehoord muzi
kaal. Haitink en het Concertgebouworkest 
maakten de zaal geestdriftig. Na Ravels 
Spaanse Rapsodie volgde een eindeloos 
applaus. 
De Wiener Philharmoniker waren natuur
lijk weer een buitenbeentje voor het Fes
tival van Vlaanderen. Ze gaven bij ons 
in Gent twee avonden. Het eerste met 
Mozart en Schubert, waar zij voor een 
nokvolle operazaal hun Weense zangerig
heid aan het Vlaamse publiek ten gehore 
gaven. Het tweede koncert was een hoog
tepunt. Abbado heeft die avond bewezen 
een dirigent met klasse te zijn. 
Dat Bruckner en de Wiener Philharmo

niker goed bij elkaar passen is een feit. 
Vooral het in memoriam Richard Wagner, 
tweede deel van Bruckners zevende, was 
ontroerend schoon. Het werd een fantas
tisch koncert. 
Er waren nog tal van goede koncerten 
die ik niet heb bijgewoond en die waar
schijnlijk subliem geweest zijn. Een avond 
met Janowitz, een koncert met Zubin 
Metah. 
Kritiek is wel te geven op de enorme 
dure kaarten, wat echter niet te wijten 
is aan dè inrichters, maar aan de inflatie. 
(Wanneer komt er een degelijke inflatie-
bestrijding ?). Onze eigen Vlaamse arties
ten komen nog altijd niet genoeg aan 
bod. Wij hebben nochtans ook goede 
solisten. Eén ding staat vast : het was 
dit jaar beter dan vorig jaar. Het blijft 
voor mij, de prachtige katedraal waar 
Bruckners zang nog naklinkt, de opera 
die gedreund heeft van die prachtige 
klankrijkdom. 

PETER RITZEN. 

vom m 
KAREL DE BAUW 65 

(mvl) Wie aan de Brabantse gemeente 
Asse denkt, denkt onvermijdelijk aan de 
goede pajottenlandse sfeer van deze hop
pegemeente, denkt aan de feesten om de 
« hoepduvel » te overwinnen, aan het 

zacht glooiende landschap waar eens 
Wies Moens woonde, denkt aan Eugeen 
en Bert Van den Broeck, die met hun 
fijne pen in de « De Bond » en « De Stan
daard » volksfiguren tekenden en be
schreven, die vergane folklore van vol
ledig vergeten spaarden, denkt aan Manke 
Fiel-zaliger die zich een eigen museum 
opbouwde. Kortom aan een landschap dat 
zich verzette zowel tegen de langzame 
maar zekere opmars van de franstalige 
buildings die over Zellik en Groot-Bijgaar
den naar het hartje van de federatie Asse 
opstappen, als aan de onvermijdelijke 
verstedelijking van deze landbouwersge
meenschap aan de rand van de grootstad. 
Asse, dat landschappelijk doodloopt er
gens aan het oud-zandtapijt en de mo
lens van Hekelgem, bezit de sfeer van 
« goed volk » en het kon niet anders of 
een schilder als Karel De Bauw, die met 
ruige borstel, scherp oog en een groot 
hart de volksmensen op doek zet, moest 
hier kunnen gedijen. 

In het werk van de nu 65-jarige De Bauw 
is alles weer te vinden wat dit land van 
Asse te bieden heeft. Het landschap van 
Breugel onder de zinderende zomerzon of 
onder de sneeuw, de boerenpaarden, 
zwaar en geweldig, de ploeg, de oogstkar 
of de hoppewagen trekkend. 
De plaatselijke vedetten als daar waren 
en zijn : Manke Fiel met zijn kleine wa
terige oogjes, Fong van Tierens, de Sjat, 
de Kummel, Zjorsken de bedelaar, de 
bon-vivant met het onvermijdelijke glas 
bier in de handen, de brede snor, de stro
hoed, rode neusdoek en de bretellen aan... 
Al deze en andere gekende figuren zijn 
met een rijp en rijk palet geborsteld, zo
als ze menige herbergen en woningen in 
Asse en omstreken sieren. 
Van 13 oktober tot 31 oktober zullen deze 
werken in een retrospektieve tentoonstel
ling te zien zijn in het kasteel van Gaas
beek, dat andere oord waar Brabant zijn 
zondaagse kleren aan heeft. Wedden dat 
Manke Fiel zich in zijn graf omdraait als 
hij weet dat zijn beeltenis in een echt 
kasteel ten toon hangt ? 
Na het sukses van het « huidealbum K. De 
Bauw 1969 . heeft de hardwerkende 
heemkring Ascania (Asse) opnieuw een 
gedenkboek uitgegeven. Het boek dat een 
echt kijk- en leesboek geworden is, bevat 
een zestigtal reprodukties (waarvan 11 in 
vierkleurendruk) waaronder het reeds eer
der vermelde bon-vivantdoek dat door de 
prov. Brabant werd aangekocht. Verder 
een auto-biografisch stuk en een reeks 
vertellingen door De Bauw zelf over . zijn 
modellen », telkens met een pentekening 
geïllustreerd. Interessant lijkt ons de 
keuze kunst-kritische beoordelingen over 
de werken zoals ze in de loop der jaren 
her en der verschenen. Dit alles met een 
voorwoord van G. Renson, de konservator 
van het kasteel van Gaasbeek. 

Het boek « De Brabantse kunstschilder 
Karel De Bauw in beeld en woord » kost 
425 fr (intekenprijs), de lukseuitgave 
785 fr en is te verkrijgen bij Heemkring 
Ascania, Mollestraat 5, 1770 Asse, prk 
000-0911520-11. Het is ook te koop op de 
tentoonstelling in het kasteel van Gaas
beek. 

TONEELSPELERS 
OF « AMBTENAREN 

Er zit een flink pak rechtvaardigheid in 
de eisen geformuleerd door de Vlaamse 
akteurs, verbonden aan de officiële 
schouwburgen : gelijkschakeling met de 
wedden van het aan de BRT verbonden 
artistiek personeel is geen onredelijke 
eis, rekening gehouden met de geleverde 
prestaties. 
Sedert lange jaren wordt er vergaderd, 
onderhandeld, zo officieus als officieel, 
met de opeenvolgende kultuurministers, 
tot uiteindelijk naar het wapen van de 
staking gegrepen werd. Alle openings
voorstellingen in de officiële schouwbur
gen (KVS, NTG, KNS en KVO) werden af
gelast, behalve in de Gentse Opera, waar 
het met de werkweigeringen solidarise-
rende orkest vervangen werd door een 
piano- en clavecimbelbegeleider. De aktie 
van de operamensen (koor, orkest en ge
deeltelijk de solisten) is enkel simbolisch, 
daar hun looneisen in het begin van dit 
jaar reeds ingewilligd zijn geworden. 
De harde kern van de staking bevindt 
zich in de Antwerpse KNS (toevallig het 
teater met de minste artistieke eigen
heid) waar de twee vakbonden (die me

kaar het licht in de ogen niet gunnen), 
het socialistische Spektakelverbond en 
de kristelijke LBC gezamenlijk moeten 
optornen tegen ekstreem linkse militan
tengroepjes die het de sindikalisten niet 
makkelijk maken. In KVS Brussel staakte 
men wel maar liepen de repetities nor
maal door « om het programmaverloop 
niet in het gedrang te brengen ». in Gent 
was men nogal verveeld omwille van het 
aangekondigde bezoek van Koningin 
Fabiola ; de luidruchtige aanwezigheid 
van een aantal Antwerpenaren op een 
vergadering te Gent, gaf uiteindelijk de 
doorslag. In de KVO is lang niet iedereen 
opgezet met de solidariteitsaktie, vooral 
omdat de programmatie helemaal in het 
gedrang dreigt te komen en men niet 
gans ten onrechte verwijst naar de hou
ding van de Brusselse KVS. Een opera-
produktie vergt bovendien heel wat meer 
voorbereiding en koördinatie dan een to-
neek)pvoering. 
Op 20 september, na een laatste onder
houd met Rika De Backer, werd besloten 
voorlopig niet op te treden maar wel de 
repetities voort te zetten. Op 27 dezer 
wordt definitief beslist ja dan neen tot 
het bittere eind door te gaan. 
Bij het schrijven van dit artikel (maandag) 
heeft men er het gissen naar welke hou
ding zal zegevieren, maar de uitslag van 
de laatste stemming wees reeds een dui
delijke tendens naar werkhervatting uit. 

RAY DE BOUVRE. 
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SOCMN.Iia^ 

SOCIALE INFORMATIE 

DE WERKENDE VROUW IN 
EUROPEES PERSPEKTIEF 

Elke werkdag trekken meer dan 10 mil
joen vrouwen 's morgens vóór half negen 
naar hun werk. Meer dan de helft van die 
vrouwen is gehuwd en heeft de zorg voor 
een gezin, met of zonder kinderen. Voor 
zij naar kantoor of fabriek vertrokken, 
hebben zij al een gedeelte van hun dag
taak in hun gezin achter de rug. 
Waarom doen zij dit ? Kan de vrouw vrij 
kiezen of zij wil werken of niet ? Doet 
zij het om het geld, omdat zij « vrij » 
wil zijn of omdat zij het graag doet ? 
Uit enquêtes blijkt dat 75 % van de vrou
wen het om ekonomische redenen doet. 

De vraag blijft dan nog open of die eko
nomische redenen beantwoorden aan een 
noodsituatie, of alleen maar aan een zucht 
naar geld om meer luxe, prestige en kom-
fort te verwerven. 

HAAR PORTRET 

Het is niet mogelijk een robotfoto van de 
werkende vrouw in Europa te maken. Van 
een meerderheid van deze vrouwen kan 
wel een vrij juist beeld gemaakt worden, 
dat echter niet al te bemoedigend is. Het 

is het beeld van de vrouw die werkt om
dat zij moet, die even lang en even hard 
werkt als de man, maar hiervoor over 
't algemeen minder betaald wordt en zich 
desondanks over dit lot niet beklaagt, al
thans niet op een « aktleve > wijze. 
Zij zou — indien zij dit wi l — voldoende 
sterk kunnen staan om dat wel te doen. 
De tijd is immers voorbij dat de vrouwe
lijke arbeidskrachten beschouwd worden 
als hulppersoneel, als een vlottende ar
beidsreserve, die al, naargelang de kon-
junktuur, komt en van de arbeidsmarkt 
weer verdwijnt. 

r SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN 

STUDIETOELAGEN HOGER ONDERWIJS 1974-75 
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De grensdatum voor het inzenden van een aanvraag 
tot het verkrijgen van een studietoelage voor het 
hoger onderwijs was in feite reeds sinds 1 juni 
1974 verstreken. Bij Ministerieel Besluit werd de 
termijn evenwel verlengd tot 15 oktober 1974. We 
geven hieronder de toekenningsvoorwaarden. 

Flanciële voorwaarde 

Het netto belastbaar jaarlijks inkomen van het ge
zin mag volgende grensbedragen niet overschrij
den : 

— een alleen levende leerling 117.000 
— het gezinshoofd heeft 1 pers. ten laste 156.000 
— het gezinshoofd heeft 2 pers. ten laste 204.750 
— voor elke bijkomende pers. ten laste + 58.500 
Noteer evenwel dat, indien één of meer broers of 
zusters van de student hoger onderwijs volgen, 
elk van hen als twee personen ten laste kan be
schouwd worden. 

Pedagogische voorwaarde 

a. Een eerste jaar hoger onderwijs : 
Om een studiebeurs te verkrijgen moet de kan
didaat 

— ofwel in het sekundair onderwijs geslaagd 
zijn met minstens 60% van de punten ; 

— ofwel voor het maturiteitseksamen geslaagd 
zijn ; 

— ofwel geslaagd zijn voor een toelatingseksa-
men voor het hoger onderwijs. 

b. Een tweede of een lager jaar hoger onderwijs : 
Om een studietoelage te verkrijgen moet de 
kandidaat 
— ofwel met vrucht het vorig jaar beëindigd 

hebben ; 
— ofwel geslaagd zijn voor het eksamen geor-

ganizeerd door de Centrale Eksamenkom-
missie. 

Nationaliteitsvoo rwaarde 

Voor bepaalde nationaliteiten zijn bijkomende voor
waarden voorzien. 

Aanvraag 

Aanvraagformulieren kunnen verkregen worden bij 
de direkties van de sekundaire onderwijsinstel
lingen, op het sekretariaat van de hogere onder
wijsinstellingen of bij de Dienst voor studietoela-
lagen. Koningsstraat 138, 1000 Brussel. Bij deze 
dienst moeten de ingevulde formulieren toekomen 
uiterlijk tegen 15 oktober 1974. 

Wie na 1 juni nog een aanvraag instuurde, krijgt 
automatisch een een nieuw aanvraagformulier. 

Cw. 

De dubbele rol die de meeste vrouwen, 
niet alleen gehuwden maar ook vele on
gehuwden, in beroep én in huishouden 
vervullen, blijft ondanks vele mooie prin
cipes over gedeelde huishoudelijke taken 
tussen man en vrouw, bestaan. 
Voor vele vrouwen bestaat trouwens 
geen andere oplossing, vnl. weduwen, ge-
scheiden en ongehuwde vrouwen met 
kinderen ten laste. Bij alleenstaande ou
ders vindt men veel meer vrouwen dan 
mannen, en deze vertegenwoordigen al 
naagelang het land, 5 tot 12% van alle 
gezinnen met kinderen. 
De leeftijd van de werkende vrouw mag 
in dit portret ook niet ontbreken. In het 
algemeen doen vrouwen later dan man
nen hun intrede in het beroepsleven. Vele 
vrouwen nemen hun beroepsarbeid op of 
weder op, wanneer hun kinderen al wat 
groter zijn, alhoewel getrouwd zijn en 
kinderen hebben steeds minder aanlei
ding geeft het werk te onderbreken. 
l\/1en treft ook vele vrouwen van meer 
dan 55 jaar aan die werken en daarbij 
dikwijls nog kinderen ten laste hebben. 
In Frankrijk zijn 7% van de werkende 
vrouwen ouder dan 60 jaar ! 
Anderzijds zijn er ook vrouwen die zeer 
jong op de arbeidsmarkt geworpen wor
den : 10 % van de Franse en 11 % van 
de Italiaanse werkende vrouwen zijn tus
sen 14 en 18 jaar oud. 
Een nieuw fenomeen dat meer en meer 
voorkomt is de vrouw die werkt om haar 
man in staat te stellen zijn studies te 
voltooien. Maar hierdoor verliest zijzelf 
kansen om haar vorming te voltooien. 

GELIJKE BELONING 
VOOR GELIJKE ARBEID 

Art. 119 van het Verdrag van Rome be
paalt dat voor gelijke arbeid gelijke belo
ning moet gegeven worden. Dit beginsel 
wordt niet of bijna niet openlijk geschon
den, maar wel op duizende manieren om
zeild en verraden. 
Er bestaat nog dikwijls een scherpe 
scheiding tussen « mannelijke » en 
« vrouwelijke » beroepen, en de eersten 
worden het best betaald. Vrouwen wer
ken veelal in sektoren of ondernemingen 
die in het algemeen minder betalen. 
Daarenboven zijn de vrouwen dikwijls 
weinig geschoold en krijgen in de onder
neming praktisch geen kans om promo
tie te maken of hun beroepskennis te 
verbeteren. 

Sommige wetten ter bescherming van de 
vrouwen, o.a het verbod -van nachtarbeid, 
werken in feite het verschil in salarissen 
in de hand. 
Spierkracht, zelfs indien deze niet meer 
benut wordt omdat machines deze rol 
overnemen, wordt toch nog altijd beter 
beloond dan de nerveuze spanning die 
door het werken met kleine onderdelen, 
die grote snelheid, handigheid en nauw
keurigheid vereisen, wordt veroorzaakt. 
De oorzaak van deze lagere loonsituaties 
moet vooral en op de eerste plaats ge
zocht worden bij de opvoeding en de be
roepsopleiding. Meer dan de helft van de 
loontrekkende vrouwen in Duitsland, 
Frankrijk en Italië heeft slechts lagere 
school gelopen. In België hebben 53 % 
van de handarbeidsters wel meer dan 
een lagere schoolopleiding genoten. 
Het komt echter ook voor dat vrouwen 
met een goede opleiding toch minder 
kansen krijgen op een goede betrekking 
dan mannen. 

De kansen op scholing binnen de onder
neming blijken voor de vrouwen ook ge
ring te zijn. In Nederland zijn 78 % van de 
arbeidsters met meer dan 15 dienstjaren 
nog eenvoudige arbeidster. 
Het loonpeil van de vrouwen wordt door 
allerlei faktoren beïnvloed, niet alleen 
deze die rechtstreeks betrekking hebben 
op de werksituatie van de vrouw (oplei
ding, vakbekwaamheid, funktie, dienst
tijd), maar ook door faktoren die niet van 
haar afhangen (omvang van de onderne
ming, bedrijfstak, geografische ligging). 
De sterke stijging van het aantal arbeids
plaatsen in de tertiaire sektor, die vooral 
door vrouwen bezet worden, zal het zeker 
niet gemakkelijker maken om tot een 
salarisnivellering tussen mannen en vrou
wen te komen, indien dit er ooit zal 
komen ! 

DOKUMENTATIE 
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K SPOEICUJIIK 
TERUG 

Wat alle ware sportliefhebbers 
plezier zal doen : Erik de Vlae-
minck is terug. Hij heeft, naar 
het schijnt, maandenlang ge
traind dat de stukken eraf vlo
gen, en de resultaten lieten niet 
op zich wachten, want hij won 
alvast de eerste twee crossen 
van het pas gestarte seizoen. In 
onze ogen is Erik een van de vele 
slachtoffers geweest van het 
« milieu » dat de wielersport in 
menig opzicht is geworden, en 
één van de weinige die sterk ge
noeg waren er bovenop te ko
men. Proficiat. En hopelijk zal hij 
anderen hun voordeel laten op
doen van zijn ervaringen. 

UITGESTELD 

De grrrote boksmatch van de 
eeuw, Cassius Clay - Foreman, 
moest normaal doorgaan op 25 
september in Zaïre. Ze zeggen 

echter dat ze zeggen dat Fore
man bij de training gekwetst 
werd, en dus moest de match 
uitgesteld worden. Slechtere ka
rakters beweren dat niet zozeer 
die kwetsuur de oorzaak van het 
uitstel, misschien zelfs afgelas
ting, zou zijn, als wel het feit 
dat één der belangrijkste organi
sators serieuse moeilijkheden 
heeft met vadertje staat (Zaïre). 
Wat er ook van zij : de match 
zou nu doorgaan op 30 oktober, 
en de aanhangers van Clay wor
den verder getraind in het skan-
deren van « tuez-le ». 

DICHTER 

In « Les Sports » lezen wi j dat 
Jaak Lacroix, de « patron » van 
de sportgroep Watneys, een 
dichtbundel heeft uitgegeven bij 
« St.-Germain-des-Prés », onder 
de titel « La mort du temps ». 
De krant publiceert ook enkele 
verzen uit de bundel, en wij zijn 

WIJ BIEDEN AAN ERNSTIGE PERSONEN EEN 

AANGENAME EN HOOGSTAANDE 
BIJVERDIENSTE IN EIGEN STREEK 
± 10.000 F per maand. 

GEEN VERKOOP - SLECHTS ENKELE AVONDEN PER WEEK 
GRATIS OPLEIDING - VERPLICHTE GRATIS SCHOLING IN 
SOCIALE EN FISKALE WETGEVING . GEEN DEUR AAN DEUR. 

SOLLICITEREN MET REFERENTIES NAAR : 
O P L E I D I N G S C E N T R U M 
Postbus 4 4 - 8 8 0 0 ROESELARE 

WIJ verlenen voorrang aan VU-lid - Antwoord verzekerd. 

ONZE SCHOOL ? 

ERASMUS 
NATUURLIJK ! ..̂  -^ , 
Pluralistisch, volksnationaal i ^ r ^ 
onderwijs ! " "*' 
T a l e n - b o e k h o u d i n g - s t eno -
d a k t y l o - s e k r e t a r i a a t - j o u r n a 
l i s t i e k - e ta lage - v e r k o o p - hos-
tessen - m a n n e q u i n s - w e g c o d e 
r i j lessen (door de S taa t e r kend ) 

Dir-gen Dries Bogaert 

Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN Tel. (015)173.68 
Bondgenotenlaan 121 - 3000 LEUVEN Tel. (016)224.85 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST Tel. (053)284.55 
Gulden Vlleslaan 26 - 8000 BRUGGE Tel. (050)372.75 
Thonissenlaan 23 - 5800 HASSELT Tel. (011)237.12 
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK Tel. (056)159.18 
Begijnenvest 99 - ANTWERPEN Tel. (031)33.60.58 en 45.05.31 

ZO vrij ze in vrije vertaling ver
der af te drukken ; met inachtna-
me van inhoud, ritme, ri jm, me
trum en (slechte) versvoeten : 
Zo schaamie dingen deed ik vóór 
ik veertig was, en schamel is de 
hoop dat het nadien verkeert. Ik 
vraag de jaren die nog komen 
gaan alleen : maakt elk berouw 
voor mij klein, zo dat 't mij niet 
deert. 
Zijnde twee verzen jamben, één 
vers trocheeën en één... karamel-
lenvers. Wie poen heeft om een 
bundel uit te geven, is daarom 
nog geen dichter. 

SUKKELAARS 

Wij zeiden voor een paar weken 
dat wij met de nodige aandacht 
de uitslagen zouden volgen in de 
(wieier)ronde van Polen, waar 
liefhebbers (nou ja...) en be
roepsrenners (idem) samen zou
den rijden. Welnu, te oordelen 
naar de uitslag, zijn de beroeps
renners stukken beter dan de 
amateurs, want zij prijkten heel 
de ronde door aan de kop van het 
klassement. Delcroix en Peeters 
— Belgische beroepsrenners — 
waren trouwens eerste en twee
de in de eindrangschikking. IMen 
kan zich natuurlijk afvragen in 
hoeverre dit te wijten is aan zui
ver sportieve mogelijkheden en 
in hoeverre aan •• extra-sportie
ve » faktoren, maar vermits deze 
laatste meespelen in de moderne 
koerserij, mag gezegd worden : 
tegenover beroepsrenners zijn de 
sterkste amateurs nog sukke
laars. 

BRAVO 

Bravo voor onze turnsters die er
in slaagden de Britse nationale 
damesploeg in eigen vesting te 
gaan verslaan. Men kan nu stel
len dat de Britten op het gebied 
van het turnen al even grote suk
kelaars zijn als wi j , in vergelij
king met de Oosterse en Oosteu-
ropese landen, het is toch ver
heugend dat « wij » ze kunnen 
verslaan. Het gaat tenslotte toch 
om een land van 50 miljoen inwo
ners tegen een van 10 miljoen. 
En dan moet ge de Walen nog 
meerekenen, die op gebied van 
turnen tot dusver maar weinig 
gewicht in de weegschaal leg
den. 

NORMAAL 

En hoever staat het met de voet
balkompetitie ? Er zijn 7 van de 
38 wedstrijden gespeeld. De twee 
Brusselse klubs staan eerste en 
tweede in de rangschikking — 
comme ga se doit —, aan het 
einde van de rangschikking ben
gelen een vijftal Vlaamse « boe-
renklubs » als Diest, Winterslag, 
enz. De penalty's blijven hoofd
zakelijk naar de Brusselse en 
Luikse klubs gaan — om alle dis-
kussie te vermijden, houden wij 
het lijstje bij —, wat er duidelijk 
op wijst dat voor ons de tijd van 
de « peerden » nog niet voorbij 
Is, en de belangstelling van de 
Vlaamse televisie blijft hoofdza
kelijk uitgaan naar matchen op 
Waalse velden. In één woord : 
alles verloopt zo normaal ais het 
maar kan. 

ff Ik aanvaard d i t 
leven, inkluzief 

de voetbal
matchen. ff 

J. Creshoff 

VRAAG 
Te Neufvilles werden verleden week sportwedstrijden voor mentaal 
gehandicapten georganizeerd. Er waren een 1000-tal deelnemers. 
Wij spraken verleden week al onze bewondering uit voor dit initiatief. 
Nu zouden wi j echter lezers, die terzake kennis en ondervinding be
zitten, willen vragen ons — en de andere lezers — wat voor te lich
ten over het nut en de wenselijkheid van sport voor mentaal gehan
dicapte kinderen. Het is ons wel duidelijk dat sportbeoefening, ook in 
kompetitie, zéér heilzaam kan zijn voor kinderen die lichamelijk minder 
valide zijn. Wij begrijpen ook dat sport als spel van groot nut kan 
zijn in de opvoeding van mentaal gehandicapte kinderen, om velerlei 
redenen. 
Wat echter het nut kan zijn van kompetitie — nut dat er ongetwijfeld 
is, want de mensen die de proeven te Neufvilles op touw zetten, zijn 
zonder enige twijfel specialisten terzake — dat ontsnapt ons volko
men. 
Om het simplistisch te zeggen : wi j dachten dat de opwinding eigen 
aan kompetitie eerder nadelig is voor dergelijke kinderen. Blijkbaar 
dus een vergissing van belang. 
De lezers van deze povere sportrubriek weten het : wi j beschouwen 
de kommerciële spektakelsport eigenlijk als een soort uitwas van de 
sport die door alle tijden een uiting van kuituur en een maatschappe
lijk verschijnsel was. Met de organizatie te Neufvilles staan wi j voor 
een nieuwe toepassing van goede sport ten bate van onze maatschap
pelijke en kulturele ontwikkeling, en wi j begrijpen er geen snars van. 
Zeker gebrekkigheid van onze opleiding, en dwingende reden om in
formatie te vragen aan de — wellicht weinige — mensen die ze kun
nen verstrekken. Wat hiermee gedaan is, niet alleen voor ons persoon
lijk, maar ook voor alle lezers voor wie sport méér is dan een kon-
sumptie-spektakeltje van vaak twijfelachtige waarde. 
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OPGAVE 108 
HORIZONTAAL 

1) Bloem. 
2) Meer in Italië. 
3) Piraatzender. 
4) Anagram van •• DOEN » 

Roem. 
5) Troefkaart - Luitenant. 
6) Mijlkaart. 
7) Getij - Bazige vrouw - Per

soonlijk voornaamwoord. 
8) Kwaadsprekerij. 
9) Europees land - Verkeerd. 

10) Krakend geluid - Reuze-ren 
dier. 

VERTIKAAL 
1) Onrustwekkend. 
2) Lidwoord - Anagram var 

« BARS ». 
3) Deens amusementspark 

Groente. 
4) Paradijs - Simpatieke vereni 

ging. 
5) Driemaal dezelfde letter • 

Veel over zichzelf praten. 
6) Kan niet altijd gespannen 

staan - Planeet. 
7) Achter. 
8) Volgens Vader Abraham en 

Boer Koekoek zit Den Uyl 
erin - Avondkledij. 

9) Gevangenis - Bijbelse figuur 
10) Maand - Drugs. 
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ZOEKERTJES 
Dringend gevraagd : inwonen
de huishoudster (voorkeur ge
pensioneerde) bij bejaarde da
me en buitenwerkende heer 
voor gezelschap en licht huis
houdelijk werk (geen schoon
maak, noch boodschappen) 
van zaterdagavond 19 u. tot 
dinsdagavand 19 u. Zeer goed 
loon. Prima verzorging. Opna
me in familie. Thuis afgehaald 
en teruggebracht. Inl. : Stati-
onsstr. 37, 2670 Puurs. Tel. na 
18 u. (031/89.02.79). R 123 

VAN DAC... 
MAANDAG 

De Duitsers laten het weer breed 
hanger). Hun TV zal zo maar even
tjes 70 miljoen afdokken aan hun 
voetbalbond, in ruil voor de toe
lating om de voor het volk zo 
heilzaam geachte flitsen van 
voetbalwedstrijden uit te zenden. 
Flitzen fur die Fritzen zogezegd. 

DINSDAG 

Wat is het verschil tussen een 
beroepsrenner en een amateur ? 
Dat de laatste dik zijn boterham 
verdient ? Die indruk doet men 
toch op als men verneemt dat 
aan een velokoerske voor ama
teurs voor zo maar eventjes 
175.000 frank prijzen verbonden 
zijn. 

WOENSDAG 
Wij zijn, zoals de dichter, een 
diep- gelukkig mensenkind. Van
daag beginnen de beste onzer 
broeders, de sjotters, aan hun 
kruistocht door Europa om onver
gankelijk roem voor het vader
land te vergaren. En voor ons de 
periode waarin wij naar de 'voet
bal oep den teevee» moéten kij
ken, in plaats van « den afwas 
te doen ». 

DONDERDAG 
Fons Brijdenbach kon het ook 
vandaag niet waar maken. Na zijn 
ongelukkig avontuur op de Euro
pese atletiekkompioenschappen, 
kon hij revanche nemen tegen 
Honz en Jenkins. Helaas, de eer
ste was er niet, en de tweede 
klopte onze Fons. Uitkijken maar 
alweer naar een volgende gele
genheid. Het zal lukken. 

VRIJDAG 
China (volksrepubliek) wordt aan
vaard als lid van de federatie der 
gewichtheffers, en zal dus bin
nenkort meedoen aan serieuze 
dingen, zoals de olimpische spe
len. En Israël wordt geschrapt 
als lid van de Aziatische voetbal
federatie, wat evenwel nog niet 
wil zeggen dat het voortaan niet 
mee kan doen in de wereldkam
pioenschappen. Overigens heeft 
de sport niets te maken met po
litiek. 

ZATERDAG 
Het damesvoetbal begint ergens 
op te lijken. Er moeten al speel
sters geschorst worden. Sommi
ge ouderwetsen zijn verontwaar
digd. Swa, kenner bij uitstek, 
niet. Dat is het schoonste, zegt 
hij, als die « maskes » mekaar 
in het haar vliegen. Hij kan het 
weten. Hij is kenner. 

ZONDAG 
De Poolse wielerfederatie heeft 
haar vedetten zonder komplimen-
ten en zonder uitleg geschorst, 
omwille van hun weinig vader
landslievende houding tijdens de 
ronde van Polen, waar ze de dui
men moesten leggen voor de 
Belgische beroepsrenners. Eén 
van deze laatste had het wellicht 
bij het rechte eind toen hij zei : 
die mannen hebben geen ver
stand van koersen. 

TOT DAC... 
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ZATERDAG 
28 

SEPTEMBER 

14.00 Van Gogh in de Provence. 
14.30 Het eiland van de blauwe 

dolfijnen. Avonturenfilm. 
16.00 Volksuniversiteit. 
18.00 Kiri de klown. 
18.05 Star Trek. 
18.55 Wikken en wegen. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De vrolijke dokters op zee. 
20.40 List inviteert. Show. 
21.35 De magiër. 
22.45 Nieuws. 

16.00 Nieuws. 
16.02 De rode autobus. 
16.17 Tarzan f i lm. 
18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van de Alpen tot de zee. 
20.00 Nieuws. 
20.20 De wrekers. 
21.10 Jasperlna's grote egotrip. 
21.55 Brandpunt. 
22.40 Epiloog. 
22.45 Nieuws. 

18.15 Teleac. 
18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Het spookhuis. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Landleven. 
21.10 Een groot uur : U. 
22.20 Nieuws. 

16.45 
17.15 
17.30 
18.30 

19.00 
19.15 

19.45 
20.20 
21.55 

Les matheux. 
Voor de landbouwers. 
Appuntamento Italiano. 
Un enfant parmi tant d'au-
tres. 
Tekenfilms. 
Ces animaux qu'on appelle 
des bêtes. 
Nieuws. 
L'Ours et la poupéf. Film. 
Face au public. 
Nieuws. 

ZONDAG 
29 

SEPTEMBER 

10.30 Eucharistieviering. 
14.30 Voor boer en tuinder. 
15.00 Avonturen van Mac en Leah. 
15.10 Binnen en bulten. 
17.15 Tienerklanken. 
18.15 Kiri de klown. 
18.20 Leef nu. 
18.50 Onbekend Australië. Dok. 
19.15 Het meisje van de TV. 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.40 Leraar, leraar. Film. 
21.50 Première-magazine. 

15.15 Nieuws. 
15.17 IVlichty mouse. 
15.23 The Partridge family. 
15.47 Untamed world. 
16.10 Gastoptreden. 
16.55 Voetbal- en Totouitslagen. 
17.00 Vesper. 
18.55 Brigadier Oog. 
19.00 Nieuws. 
19.35 Als de dag van gisteren. 
20.30 De hond was executeur. 
22.20 SST, de dominee komt eraan 
22.45 Nieuws. 

22.45 Nieuws. 

18.15 Teleac. 
18.47 Vooraf. 
18.55 Paulus de boskabouter. 
19.00 Nieuws. 
19.05 Studio sport. 
20.20 De wolvenman. 
20.55 De jonge Garibaldi. 
22.00 De mens in wording. 
22.50 Een gat in de t i jd. 
23.30 Nieuws. 

12.00 
13.00 
14.00 
17.00 
17.20 
18.00 
18.40 
18.45 
19.30 
19.45 
20.20 
21.10 
22.20 
23.05 

Faire Ie point. 
Nieuws. 
Le massacre de Fort Apache 
Sportresultaten. 
Carrefour 17. 
Follies. 
Le manége enehanté. 
Sportweekend. 
Antenne-solr. 
Nieuws. 
Histolres Anglaises. 
Grandes batailles du passé. 
Rimes et ralson. 
Nieuws. 

MAANDAG 

30 

SEPTEMBER 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Kiri de klown. 
18.05 De familie Partridge. 
18.30 Reksio. 
18.40 Verkeersveiligheid. 
18.45 Volksuniversiteit. 
19.15 Sporttribune. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De aanduider. Politiefilm. 
22.00 Een land zoekt zijn even

wicht. 
22.50 Nieuws. 

11.10 Schooltelevisie. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Julie en Did<. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Kies uw gouden plaat. 
21.15 AVRO Rally. 
21.25 Cannon. 
22.15 Tussen droom en daad. 
23.10 Nieuws. 

18.15 Gemeenteraad. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
19.05 Arpad de zigeuner. 
19.25 Het zal je kind maar wezen. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Alles of niets. 
21.20 De liefdes van Napoleon. 
22.15 Atua TV. 
22.50 Nieuws. 

14.00 Schooltelevisie. 
17.40 Les matheux. 
18.10 1, 2, 3... j 'al vu. 
18.30 Damesmagazine. 
19.00 Em. religieuse cathollque. 
19.30 Lundi sports. 
19.45 Nieuws. 
20.20 Si vous savlez. 
20.40 Le mariage de Figaro. 
23.05 Nieuws. 

DINSDAG 
1 

OKTOBER 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Kiri de klown, 
18.05 Het grote koraalrif. 
18.30 Tienerklanken. 
19.15 Uit de dierenwereld. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Centraal station. 
21.30 Brazil '73. 
22.25 Basketbal. 
23.00 Nieuws. 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Emil gaat naar de markt. 
19.30 Tweekamp. Kwis. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Kojak. 
21.10 Herkent u deze ti jd ? 
22.05 Hier en nu. 
22.45 Zij horen bij ons. 
23.10 Nieuws. 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Beertje Colargol. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Berichten der samenleving. 
20.45 All in the family. 
21.10 Wij hebben 't niet geweten. 
22.00 Okkultisme. 
23.00 Nader bekeken. 
23.15 Nieuws. 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Scènes d'enfants. 
19.00 Paul et Virginie. 
19.30 Antenne-solr. 
19.45 Nieuws. 
20.20 Ardechois, coBur fidele. 
21.20 Sports et vie. 
22.30 Basketbal. 
23.05 Nieuws. 

WOENSDAG 
2 

OKTOBER 

16.30 Jevanjong. 
17.55 Kiri de klown. 
18.00 Atelier. 
18.55 Schilderijen zien. 
19.25 Yoga. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Nationale loterij. 
20.25 Hier is Lucy. 
20.50 Pano 74. 
21.40 Standpunten. 
22.05 Etta Cameron. Show. 
22.50 Nieuws. 

17.30 Ren je rot. 
17.55 Tros penalty bokaal. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19.50 Socutera. 
20.00 Nieuws. 
20.30 Het leven van Frank Bradley 
21.25 Kijken naar kinderen. 
21.50 Panoramlek. 
22.05 Studio sport. 
22.45 Den Haag vandaag. 
23.00 Nieuws. 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 'Nieuws. 
19.05 Kadetten voor God. 
19.30 Kenmerk. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Allee. 
21.50 Paneeldiskussie over drugs. 
22.40 Nieuws. 
22.45 Teleac. 

14.00 Schooltelevisie. 
16.45 Feu vert. 
18.25 Tempo. 
18.55 Les Pilis. 
19.00 Paul et Virginie. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.20 Roy Castle show. 
20.55 Les wallons du WIsconcIn. 
21.50 Gesprek met Daniël Gillies 

Nieuws. 

DONDERDAG 
3 

OKTOBER 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Kiri de klown. 
18.05 Primus. 
18.30 Jonger dan je denkt. 
19.15 Op safari door Ethiopië. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Winter op Mallorca. TV-flIm. 
22.05 Première. 
22.45 Nieuws. 
23.05 Yoga. 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Stratemakeropzeeshow. 
19.30 Horen zien zwijgen. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Colditz. 
21.15 De ombudsman. 
21.40 Dokters ter zee. 
22.05 Achter het nieuws. 
22.55 Den Haag vandaag. 
23.10 Nieuws. 

18.15 Flex, school. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Geen woorden maar daden. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Elsa, dochter der natuur. 
22.10 Aktuele gebeurtenissen. 
22.15 Kunstgrepen. 
22.40 Nieuws. 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j 'a l vu. 
18.30 Savolr vivre. 
19.00 Paul et Virginie. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.25 Un conde. Film. 
21.55 Le carrousel aux images. 
22.40 Nieuws. 

VRIJDAG 
4 

OKTOBER 

WIJ 12 

18.00 Kiri de klown. 
18.05 Bolek en Lolek. 
18.15 Volksuniversiteit. 
18.55 Ziet u er wat In ? 
19.10 KTRC. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De familie Ashton. 
21.05 Konfrontatie. 
22.00 Nieuws. 
22.10 Zwitserland II. Film. 

18.55 Nieuws. 
19.05 Avro's toppop. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Wie van de drie ? 
20.45 Vader en zoon. 
21.10 The brothers. 
22.00 Televizier magazine. 
22.40 Avro's sportpanorama. 
23.00 Ikor. 
23.40 Nieuws. 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Zorro. . 
19.30 Boter, kaas en eieren. 
20.00 Nieuws. 
20.21 John Wayne serie. 
22.20 iVlusic-all-in. 
23.20 Nieuws. 

18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 Presence protestante. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.20 Ce pays est è vous. 
21.10 Show Adamo. 
22.10 Dossiers de la decolonisa

tion. 
Nieuws. 
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uw WONING 
X 

GROEIT ELKE DAG 
onze klanten van 20 jaar geleden zi jn nu het levende bewijs dat 

een belegging in ONROERENDE KWALITEIT 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 wij een GRATIS VOORSTUDIE VOOR 
DE KLANT. 
Ernstig werk vraagt een ernstige voorlichting. 
U kan ook onze realisaties komen bekijken ter plaatse, of op plaat
jes I Het kan allebei. 
Een afspraakje verplicht U tot niets, en biedt U ongeveer alles 
wat U zien en horen wi l . De veilige weg naar wat U zou moeten 
weten. 
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EEN VU - STRIJDPLAN 
TEGEN DE INFLATIE 

L 

Het anti-inflatiebeleid dat de 
Volksunie voorstelt is ingege
ven door de omvang, de oorza
ken en de gevolgen van de hui
dige inflatie. 
De omvang van de inflatie kan 
voor België voor 1974 bepaald 
worden op minstens 18 %. De 
stijging van de index van de 
kleinhandelsprijzen bedroeg 1,80 
in juli, 1,78 in augustus en 1,76 
in september. 
De oorzaken zijn niet zuiver, en 
zelfs niet meer in de eerste 
plaats van ekonomische aard. 
De inflatie is een gevolg van de 
huidige konsumptiemaatschap-
pij, die zelf door sociologische, 
psychologische, maar ook door 
politieke faktoren wordt veroor
zaakt. Inflatie is de wijze waar
op een ekonomie reageert op 
de voortdurende overbelasting 
van haar krachten die zij langs 
alle zijden ondergaat, op de 
druk van alle belangengroepen, 
sociale, ekonomische, regionale 
en a n d e r e die een on
afgebroken stijgende welvaart 
eisen en ook verwachten, en 
die een onafgebroken ekonomi
sche groei willen gepaard zien 
gaan met een volledige tewerk
stelling. De politieke overheden 
reageren zwak of in het geheel 
niet op deze druk, wat een stij
ging van de overheidsuitgaven 
veroorzaakt die groter is dan de 
reële ekonomische groei. 
Terwijl zij een anti-inflatiebe
leid willen voeren, rekenen zij 
trouwens op de inflatie om de 
last van de overheidsuitgaven 
draaglijk te maken, door o.m. 
de hogere inkomsten die de 
niet-indeksering van de recht
streekse belastingen oplevert, 
en door de in feite afnemende 
last van de staatsschuld door 
de waardevermindering van het 
geld. Dit heeft voor gevolg dat 
het anti-inflatiebeleid zwak en 
onsamenhangend is. 
Een anti-inflatiebeleid vergt 
nochtans op dit ogenblik een 
volstrekte prioriteit. Men stelt 
vast dat de huidige inflatie in 
feite een stagflatie is, dit wil 
zeggen dat zij niet eens de gun
stige gevolgen meebrengt inza
ke ekonomische groei en volle
dige tewerkstelling die ervan 
in het verleden werden ver
wacht. Aan haar huidig ritme 
ontwricht zij het ekonomisch 
leven. 
Op sociaal gebied brengt de in
flatie een onrechtvaardige her
verdeling van inkomens en be
zit mee, hoofdzakelijk ten nade
le van groepen met lagere in
komens en met grotere gezin
nen per inkomen (niettegen
staande de indexaties), en van 
groepen met beperkt bezit, zo
als kleine spaarders (en dit niet
tegenstaande de stijgende ren
tevoeten). 
Ekonomische en sociale ont
wrichting kan niet anders dan 
leiden tot de ontwrichting van 
de politieke instellingen van de 
demokratie. 

Een anti-inflatiebeleid moet dus 
een onderdeel zijn van een veel 
breder beleid dat gericht is op 
een vermindering van de eko
nomische groei, op een grondi
ge verandering in de sociale 
strukturen en in de mentaliteit 
van de bevolking. Het loopt pa
rallel met een beleid dat de eko-
logische bedreigingen op onze 
samenleving moet afweren. Het 
is niet mogelijk en niet aan
vaardbaar zonder gepaard te 
gaan met een rechtvaardiger 
verdeling van inkomens en be
zit, met een grotere gelijkheid 
onder alle opzichten. 
De aktiemogelijkheden van een 
nationale regering zijn beperkt, 
gezien de internationale aspek-
ten van de inflatie, maar ze zijn 
toch ook zeer reëel, hetgeen 
wordt aangetoond door het 
thans veel hogere inflatieritme 
van België vergeleken met 
West-Duitsland, Nederland en 
Frankrijk. Indien dit verschil 
blijft bestaan of nog groter 
wordt, zal de Belgische inflatie 
overigens ook de export in het 
gedrang brengen, de leefbaar
heid van de bedrijven, en de te
werkstelling. De overheid kan 
zich niet beperken tot aanma
ningen tot meer soberheid en 
geringere druk op de stijging 
van haar uitgaven. Zij moet 
zelf het voorbeeld geven. 

OVERHEIDSUITGAVEN 
MOETEN BEPERKT WORDEN 

Het begrotingsontwerp voor 
1975 voorziet een stijging van 
de overheidsuitgaven met 23% 
en zal, indien het wordt uitge
voerd, de voornaamste oorzaak 
zijn van de snellere inflatie in 
ons land. Daar tegenover stelt 
de Volksunie de volgende poli
tiek die zij zal verdedigen bij 
de behandeling van de rijksmid
delenbegroting in het parle
ment : 
1. Onmiddellijke stopzetting 
van alle overbodige en verkeer
de investeringen zoals in : 
• openbare werken : De ver
dere bouw van sommige auto
snelwegen, de buitensporige 
verlichting van wegen ,de toe
kenning van kompensatiekredie-
ten aan het ene landsgedeelte 
als kompensatie voor kredieten 
in het andere landsgedeelte. 
• nationale opvoeding : De 
bouw van overbodige scholen, 
en de overdreven investeringen 
in outillering en apparatuur, 
vooral in de universiteiten en 
de technische scholen. 
• verkeerswezen : De nuttelo
ze investeringen in gebouwen 
en installaties, vooral in RTT en 
Sabena (deze beperkingen moe
ten dan weer de noodzakelijke 
grotere investeringen inzake 
openbaar vervoer mogelijk ma
ken, die liggen in de lijn van 
een ruimere ekologische en so-
berheidspolitiek). 

• ekonomische zaken De 
staatssteun aan ondernemin
gen die door de achtereenvol
gende regeringen als investe
ringen werden vooropgesteld 
moeten selektiever, d.w.z. re-
striktiever worden. 
• landsverdediging : De inves
teringen in wapens moeten tot 
het minimum beperkt worden. 

2. De lopende overheidsuitgaven 
kunnen verminderd worden door 
de sanering van een aantal sek
toren en parastatalen. 
In de ziekteverzekering dient de 
overheidskonsumptie te wor
den tegengegaan, die het ge
volg is van de buitensporige 
gespecialiseerde onderzoeken, 
röntgen, laboratorium - onder
zoek, enz... dient een doelmati
ge kontrole te gebeuren op de 
verrichtingen van polyklinieken 
en ziekenfondsen, een prijsbe-
heersing van de geneeskundige 
specialiteiten, een eventuele 
verhoging van het remgeld met 
uitzondering voor de WIGW 
(wezen, invaliden, gepensio
neerden, weduwen). 
Onmiddellijk zouden voor het 
jaar 1974 alle vastleggingen 
voor de aankoop van materieel 
moeten geblokkeerd worden, 
(d.w.z. niet mogen uitgevoerd 
worden), en zou voor 1974 en 
1975 een algemene aanwer-
vingsstop voor personeel dienen 
ingevoerd te worden. 

HET KREDIETBELEID 

Het geheel van de huidige kre
dietbeperkingen dient behou
den te worden en eventueel 
versterkt en aangevuld, bv. met 
de uitschrijving van een bijzon
dere anti-inflatie staatslening 
waarvan de opbrengst gester-
liseerd wordt. 

PRIJZEN-
EN INKOMENSBELEID 

Deze kredietbeperkingen zijn 
ontoereikend om de inflatie te 
bestrijden. Daarom moet een 
krachtig prijzen- en inkomens^ 
beleid worden gevoerd. 
Inzake prijzen, is een tijdelijke 
maar volledige stop noodzake
lijk, die de overheid in de posi
tie brengt zelf eventuele prijs
wijzigingen toe te staan, en al
dus de toestand te beheersen. 
De stop betreft alle prijzen, 
waarbij uitdrukkelijk ook de 
huurprijzen moeten genoemd 
worden. 
Een prijzenstop moet ook een 
tijdelijke inkomensstop moge
lijk maken, omdat de wensen 
tot loon- en weddeverhogingen 
dan niet meer door de prijsstij
gingen kunnen gerechtvaardigd 
worden. De inkomensstop be
treft niet enkel lonen en wed
den, maar alle inkomens, ook 
deze uit roerend en onroerend 
bezit. Het spreekt vanzelf dat 

de voorgestelde stop toepasse
lijk is, en wel voor een jaar, op 
alle inkomens uit politieke man
daten, en op alle uitgaven die 
ten laste van de overheden uit 
deze funkties volgen. 

EEN GROTERE 

GELIJKHEID 

De last van het anti-inflatiebe
leid moet op rechtvaardige wij
ze verdeeld worden, hetgeen 
overigens zal toelaten de sober-
heidspolitiek effektiever te ma
ken. De indirekte belastingen 
dienen in de eerste plaats de 
luxegoederen te trefffen, en In 
verband daarmee de publiciteit. 
Gezien echter het geheel van de 
indirekte belastingen vooral op 
de lagere inkomensgroep drukt, 
dient verder het aandeel van de 
direkte belastingen in de over
heidsinkomsten verhoogd te 
worden, en in de eerste plaats 
door de verhoging van de pro
gressiviteit van de personenbe-
belasting, d.w.z. door hogere be
lastingen op hogere inkomens. 
Een politiek van tewerkstelling 
door staatssteun aan het be
drijfsleven moet duidelijk en 
konkreet op tewerkstelling ge
richt zijn, waarbij vermeden 
wordt dat overdreven steun toe
komt aan nieuwe bedrijven die 
slechts een geringe tewerkstel
ling vertonen en een weinig 
waarschijnlijk stuwend effekt 
op andere sektoren. 
De mogelijke gevolgen van een 
anti-inflatiebeleid inzake fe-
werkstelling dienen opgevan
gen te worden door een reeks 
maatregelen : 
• Verhoging van de werkloos
heidsvergoeding, en van het 
leefgeld. 
• Verruiming van de mogelijk
heden tot vrijwillig vervroegd 
pensioen op normale wettelijke 
pensioenbasis. 
• Spreiding van de werkgele
genheid door de eventuele in
voering van de glijdende vier-
dagenweek. 

INFORMATIE EN 
MENTALITEITS
VERANDERING 

Het hierboven uiteengezette be
leid dient aangevuld te worden 
door een betere voorlichting. 
Het publiek moet meer prijzen-
kritisch gemaakt worden en in
zonderheid in staat gesteld wor
den de voorgestelde prijzenstop 
doelmatig te kontroleren o.m. 
door de strikte toepassing van 
de wettelijke verplichtingen tot 
prijsaanduiding. 
Het beleid dat de Volksunie 
voorstelt inzake inflatiebestrij-
ding komt overeen met datgene 
wat door de ekonomische des
kundigen wordt aanbevolen. 
Vele politieke partijen zijn ech
ter door hun bindingen met be
langengroepen en door hun tra
ditionele ideologieën verhinderd 
het te onderschrijven, en stellen 
daarom slechts een of meerde
re punten van bovenstaand pro
gramma voor dat nochtans zijn 
doelmatigheid en aanvaardbaar
heid aan zijn koherentie als ge
heel ontleent. 
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