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In de loop van de voorbije week, kregen de meeste abonnees 
op ons blad, het kwijtschrift voor abonnementshernieuwing 
aangeboden Als U de postbode hiervoor 450 fr. betaalde, 
dan blijft U tot einde 1975 ons weekblad ontvangen. Wij 
danken U van harte voor dit vertrouwen. 

Maar misschien was U niet thuis toen de postbode aanbelde, 
of uw huisgenoten verzuimden het kwijtschrift te betalen. 
Mogen wij U in dit geval vriendelijk verzoeken, het abonne
mentsgeld van nu tot einde 1975 — de som van 450 fr. — 
vandaag nog te storten op postrekening 000-0171139-31 van 
« Wij », Vlaams-nationaal weekblad, te 1000 Brussel, met de 
vermelding « hernieuwing abonnement 1975 > ? Op die ma
nier bespaart U ons niet enkel een hoop administratief werk, 
maar ook de hoogoplopende kosten voor een tweede post-
aanbieding. 

HERNIEUW NU UW 

ABONNEMENT OP « WIJ » 

En besparen moeten wij I In de drukkerljsektor zijn de kost
prijzen dit jaar zo schrikbarend gestegen dat wij — evenals 
vele andere bladen — voor zware financiële problemen staan. 
Voor de eerste keer in zijn twintigjarig bestaan zal « Wij » 
het jaar met een deficiet moeten afsluiten, en dit ondanks 
het feit dat ons abonnementenaantal de jongste jaren behoor
lijk steeg, en ondanks een uitermate zuinig beheer. Als de 
kosten verder met sprongen blijven omhoog gaan, dreigt 
ons blad financieel zelfs erg in moeilijkheden te komen. De 
abonnementsverhoging voor 1975 zal ons maar nauwelijks 
toelaten even op adem te komen. Wij moeten ten allen prijze 
de middelen vinden om ons weekblad leefbaar te houden, en 
dat zullen wij ! 

Op dit moeilijke moment in ons twintigjarig bestaan, rekenen 
wij dan ook — méér dan ooit — op de trouwe solidariteit 
van al onze lezers. Een goed geslaagde abonnementshernieu
wing moet ons toelaten de komende maanden de (hopelijk 
tijdelijke) moeilijkheden de baas te worden. En wie iets extra 
wil doen, opdat deze unieke Vlaams-nationale persstem op 
het politieke vlak niet zou worden gesmoord, kan dit niet 
beter dan door het werven van een of meerdere abonne
menten. 

Als wij het allen samen echt willen, dan komt « Wij 
vierend doorheen de storm ! 

zege-

UW MENING OVER «WIJ » 

In « Wij » van 28 september j . l . drukten wi j op bladzijde 7 
een vragenlijst af, onder de titel « dit is mijn mening over 
« Wij ». Wij wilden daarmee even peilen naar het oordeel 
van onze lezers over de huidige opvatting van ons weekblad 
en wij hoopten tevens een oogst aan positieve suggesties 
te kunnen verzamelen die ons moet toelaten het blad steeds 
beter uit te bouwen naar de verwachtingen van zijn lezers. 
Reeds honderden ingevulde enquête-formulieren bereikten 
onze redaktie. Wij danken alle lezers die reageerden, van 
harte voor hun medewerking. Hun kritiek en suggesties 
zullen in de komende weken minutieus worden onderzocht. 
Wij hopen tegen nieuwjaar dan klaar te zijn met een aantal 
konkrete verbeteringen, die zeker zuilen voortvloeien uit 
deze « opiniepeiling ». 

iVlogen wij de lezers die nog zinnens zijn hun formulier terug 
te sturen, vriendelijk verzoeken, dit nu spoedig te doen ? 
En wij hopen vanzelfsprekend dat nog zeer velen ons hun 
mening laten kennen. Talrijke antwoorden maken de enquête 
meer representatief voor de mening van het ganse lezers
korps. Met dank bij voorbaat. De redaktie. 

TINDEMANS, DERDE UITGAVE 

DE REGERING VAN DE 
ONDUIDELIJKHEID 
Bestendig formateur Tindemans hoeft niet 
erg fier te zijn op het gewrocht dat hij 
— na een derde portefeuille-verdeling in 
enkele maanden tijds — nu « mijn rege
ring » mag noemen. Dat heeft de oppositie 
hem donderdag tertege diets gemaakt. Het 
is een regering die weliswaar « slechts » (!) 
29 ministers en staatssekretarissen telt, 
maar niettemin 35 kabinetten omdat ver
scheidene ministers en staatssekretarissen 
meer dan één funktie uitoefenen. De bevoegd
heden in de huidige regering werden zo bizar 
verdeeld, dat een parlementslid er nog nau
welijks wijs uit geraakt, laat staan de gewone 
burger ! Ér zijn « kumulards » bii die twee 
ministerportefeuilles beheren, anderen zijn 
terzelfdertijd minister én staatssekretaris-
adjunkt bij een andere minister. Een derge
lijke bevoegdheids-spreiding moet zeker tot 
wrijvingen leiden tussen de verschillende 
excellenties in de komende maanden. 
Ziet de achtbare eerste-minister zelf nog wel 
helemaal klaar in dit onduidelijke geval ? 
Hij doet de jongste maanden in menig op
zicht denken aan die humanioraleerling die 
op het bord de stelling van Pythagoras moest 
uitleggen (het fameuze « ezelsbrugje ») : hij 
trekt lijnen, lijnen en nog eens lijnen, tot hij 
er ten slotte zelf niet meer uit wijs ge
raakt. 
Neem nu de gewestvorming. Wij hebben Tin
demans ooit horen verklaren dat het beter 
ware mei de gewestvorming nog te wach
ten, liever dan een slechte gewestvorming 
voortijdig op getouw te zetten. Maar wat 
heeft hij al geklungeld met die voorlopige 
pseudo-gewestvorming die nog slechter is 
dan de ersatz-koffie die wi j tijdens de oor
log te drinken kregen, om het met een kon
frater te zeggen! Waar het met zo'n <gewes^ 
vorming » uiteindelijk naartoe moet, dat ziet 
hij kennelijk niet meer zitten. Nu hij toch 
een meerderheid heeft kunnen aaneennaaien, 
zal hij het hele dossier vermoedelijk diep 
wegbergen in een kast, althans indien dat 
minister Perin behaagt... 
Het is bepaald ergerlijk wat er sinds het 
eerste-ministerschap van Gaston Eyskens 
met de gewestvorming al uitgespookt is. 
De onder diens leiding uitgewerkte grond
wetsherziening werd voor de Vlamingen al 
één grote fopperij. De uitwerking van de 
daarin voorziene gewestvorming wordt een 
knoeiboel van je welste met een Kamer en 
een Senaat, twee Kultuurraden (met erg be
perkte bevoegdheid en middelen) en drie 
voorlopige Gewestraden die alleen maar ad
viezen mogen geven. En weer gebeurt het 
onder de leiding van een eerste-minister uit 

de CVP, partij die het nochtans voortdurend 
heeft over eenvoud, klaarheid en duidelijk
heid in de politiek. 
IVIet Tindemans zou het anders worden... maar 
de verwarring neemt nog elke dag toe. Zijn 
regering dreigt bij uitstek de regering van 
de onduidelijkheid te worden. Wij hebben al 
gewezen op de kronkelige bevoegdheidsver
deling in de regering zelf, en op de poespas 
die de gewestvorming dreigt te worden. Wij 
kunnen teve/is wijzen op de onzekerheid die 
blijft hangen over de toekomst van de Vla
mingen te Brussel en in Brabant. Ondanks 
alle beloften wordt er niet meer gesproken 
over de splitsing van het kiesarrondissement 
Brussei. De begrenzing van de hoofdstad tot 
de 19 gemeenten blijft ook al een « hangen
de kwestie ». Voor de leefbaarheid van die 
moeilijke stad — iets waar velen steeds ge
voeliger voor worden — moet een politikus-
businessman als VdB zorgen, wiens « vrien
den » de jongste jaren de binnenstad vol 
reusachtige blokkendozen stouwden. En wat 
het dreigt te worden met de politieke struk-
turen te Brussel, die een warborg voor de 
Vlamingen zouden moeten zijn, dat zien we 
nu : een bleke Dewinter (PVV) moet het 
waar maken, als adjunkt van een geslepen 
unitarist als Vanden Boeynants en met Vla
minghater Van Aal als koilega... 
Het ziet er allemaal niet zo denderend uit I 
Tot hiertoe is de eerste-minister er echter 
in geslaagd, dank zij zijn opgepepte charis
ma, die werkelijkheid vooralsnog voor de be
volking te verdoezelen. Hij speelt met enig 
brio de rol van de eerlijke politikus die dap
per de vele problemen te lijf gaat. Maar dat 
spelletje kan niet blijven duren : de mooiste 
prater wordt vroeg of laat op zijn daden be
oordeeld. 

De eigenaardige verhouding tussen meerder
heid en oppositie — zie de eigenaardige rela
tie tussen het RW en het FDF bijvoorbeeld — 
is ten slotte ook al niet van aard om de zo 
gewenste duidelijkheid in de politiek te ver^ 
beteren. Dat schijnt dan toch een nieuwig
heid van het Tindemans-tijdperk te zijn, maar 
een bedenkelijke. VU-fraktieleider Anciaux 
trok uit al deze vaststellingen dan ook te
recht het besluit dat de regering Tindemans 
onze parlementaire demokratie in gevaar 
brengt. De toenemende onduidelijkheid, die 
een gevolg is van haar beleid, maakt de 
kloof tussen wetgever en burgers immers 
met de dag groter. En waar de burger zijn 
interesse verliest voor het politieke leven 
ligt de weg open voor allerlei korrupte en 
ondemokratische toestanden. 

Pau! Martens 



NU 50Ö0 LUXE WINTERMANTELS 
TEGEN FABRIEKSPRIJZEN 

DEZE UNIEKE OFFERTE WORDT U AANGEBODEN DOOR 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROOTSTE MANTELSPECIALIST 

reeds vanaf 
1.995 F 
een luxe wintermantel 
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 %Mw3 • is de eskam cadeau-prijs 

voor een mooie wintermantel van zuiver scheerwol. 

MÊmJL\3^3 • is de eskam cadeau-prijs 
voor een warme modieuze mantel van zuiver 
scheerwol, met bontkraag versierd 

^ miWTW^ • betaalt u slechts voor 
een prachtige wintervest van zuiver scheerwol, spe
ciaal voor de jeugd, modern van snit en kleuren. 

MW^ • 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 nr 

Gemeente postnummer 

Beroep 

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 
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# Op een perskonferentie te 
Brussel slaakten ae leiders det 
Nationale Konfederatie van het 
bouwbedrijf een alarmkreet. In
dien men het van regeringszijde 
niet vlug over een andere boeg 
gooit, aldus de hh. Vincent en 
Dherte, dan gaat onze bouwnl]-
verheid tegen midden 1975 een 
krisis tegemoet. l\Aeteen zal de 
tewerkstelling van 30.000 bouw
vakkers en arbeiders uit de toe
leveringsbedrijven in het gedrang 
komen. Het weekblad « Het bouw
bedrijf » vindt het anti-inflatieplan 
van de regering veel te strak en 
onvoldoende aangepast aan de 
werkelijkheid. « De Standaard » 
daarentegen vindt de negen pun
ten tellende argumentatie van de 
Konfederatie niet overtuigend. 

9 Onze lezers hebben reeds ver
nomen dat er een « Overlegkomi-
tee van de Vlaamse Socialistische 
federaties » werd opgericht. Wor
den uiteindelijk ook de zo centra
listische socialisten ertoe ver
plicht min of meer de « federalis
tische » toer op te gaan in hun 
partijorganisatie ? Kennelijk, hoe
wel één rode zwaluw C!) de lente 
niet maakt. Wim Geldolf achtte 
het nodig in zijn « Volksgazet » 
er nadrukkelijk op te wijzen dat 
a het innemen van specifieke 
standpunten in louter gewestelij
ke aangelegenheden in genendele 
afbreuk doet aan de fundamen
tele eenheid van de socialistische 
visie op de kernproblemen waar
mee de mens van deze ti jd in het 
algemeen en de arbeidende be
volking in het bijzonder in ons 
land gekonfronteerd worden. Ei 
weze aan herinnerd, zo schrijft 
hij nog, dat ook — en we zouden 
zeggen vooral — in federale sta
ten de socialistische beweging 
één is. Waarvan akte. 

# Bij de opening van het nieuwe 
akademisch jaar aan de Vrije Uni
versiteit Brussel droeg rektor 
Gerio zijn rektorale bevoegdheden 
over aan prof. Van Geen. Gerlo, 
een strijdbaar Vlaming te Brussel, 
gaf zijn opvolger bij die gelegen
heid volgende goede raad mee : 

Bekamp hardnekkig, desnoods 
met nog meer verbetenheid dan 
uw voorganger, diegenen die nog 
niet begrepen hebben dat de kul-
turele autonomie in dit land een 
feit is en dat een Vlaamse uni
versiteit geen kolonisatiegebied 
of wingewest is of kan zijn voor 
Franstalige gediplomeerden die 
geen Nederlands kennen of wei
geren het te leren ». Een lang 
niet overbodige waarschuwing 
van een man die de Brusselse 
realiteit door en door kent. 

# Als het goed is zeggen wij het 
ook : staatssekretaris Luc Dhoo-
re heeft een moedige daad ge
steld door kort en goed een ein
de te maken aan de aanleg van 
straten en riolen op het groene 
Frankveld te Beersel, vlakbij Brus
sel. In deze Vlaamse gemeente, 
die sinds de jongste gemeente
raadsverkiezingen in handen 's 
gevallen van een anti-Vlaamse ko-
alitie (waaronder FDF-ers), had 
minister De Saeger (CVP) in 1970 
een biezonder plan van aanleg 
goedgekeurd dat het terrein als 
« stedelijke bouwzone » aanduid
de. De promotoren verwachtten 
een gouden zaak, want 2.000 ge
zinnen zouden daar kunnen bou
wen. Meteen, en dat was ook wel 
een berekening van het anti-
Vlaamse gemeentebestuur, zou 
de groene band die Beersel nog 
scheidt van de Brusselse steen-
woestijn doorbroken worden, en 
zou Beersel vast aan Brussel ge
klonken worden met alle Franse 
gevolgen van dien. In het gewest
plan werd voorzien dat het Frank
veld groen moest bijven. De eige
naars hebben de staatssekretaris 
nu voor de rechtbank gedaagd, 
zich steunend op het BPA van 
1970, om te bekomen dat de wer
ken kunnen doorgaan. Hopeli|k 
houdt Dhoore voet bij stek. Er 
zijn daar milieuhygiënische, ste-
debouwkundige en Vlaamse motie
ven genoeg voor. 

PARLEMENT 
GEEFT VOORBEELD NIET 

Er is deze week in een aantal 
kranten een beetje demagogisch 
gedaan over de toelage van 
200.000 fr. per parlementslid, dat 
op de dotatie Is voorzien WIm 
Jorlssen geeft daar elders In dit 
blad zijn mening over (p. 7). 

Maar wij willen het daarover nu 
niet hebben. Er wordt langs alle 
kanten tegenwoordig met spaar
ideetjes gezwaaid en zo, en er 
wordt al eens geelst dat er 
strenger zou worden opgetreden 
tegen de belasting- en BTW-ont-
dulkers. Zo weet ongeveer ieder
een dat er In de restaurantsektor 
heel wat BTW wordt verdonker
maand : de klant krijgt -de BTW 
wel aangerekend, maar men «ver
geet» hem het taksbriefje te ge
ven, waarop hl] recht heeft. Ten
zij hij er uitdrukkelijk om ver
zoekt. 
Nu is er ook een restaurant ver
bonden aan het parlement, waar 
de kamerleden en senatoren te
gen een normale prijs warm eten 
kunnen krijgen. Een parlementslid 
wist ons deze week te vertellen, 
dat daar nooit BTW-briefjes wor
den gegeven. Restauranthouders 
m den lande die zouden « ge
snapt » worden, kunnen dus de 
eerste-minister opbellen om te 
zeggen dat hij best eerst eens 
voor eigen deur zou vegen 

• Wordt Jean Bascour (PVV) als 
voorzitter van de Nederlandse 
Kultuurraad eerlang gewipt ? Nu 
zijn bleke partijgenoot Gust De 
Winter « in extremis » staatsse
kretaris is mogen worden, als 
Vlaamse loopjongen van Vanden 
Boeynants, heeft de CVP ai la
ten horen dat zij het voorzitter
schap van de Kultuurraad weer 
zal opeisen. De CVP-ers schijnen 
het Bascour niet te vergeven dat 
hij onlangs, ais voorzitter van het 
bureau van de Kultuurraad, even 
zijn voorzitterlijke neutraliteit liet 
varen toen de CVP-ers — mis
bruik makend van de afwezigheid 
van een lid en van hun tijdelijke 
meerderheidspositie — een vuile 
streek uithaalden tegen enkele 
personeelsleden. 

# De prijzendans gaat onver
minderd door. Als wi j de Index 
van de maand september eens 
vergelijken over de drie jongste 
jaren, dan zien we in welke mate 
alles duurder is geworden. Als 
wij september 1971 als basis ne
men ( = 100) dan komt de index 
die van september 1973 liep op 
van september 1972 op 106,71, 
tot 113,89 en die van september 
1974 — de voorbije maand dus 
— klom tot het cijfer 131,67. En 
het ziet er nog niet naar uit dat 
de koorts eerlang zal gaan zak
ken. 

kiesarrondissenient 
Halle-Vilvoorde 

Tijdens de jongste verkiezingskampagne beloofde de CVP dat alles 
« anders ». (en beter) zou worden met een Tindemans als eerste-
minister. Op de oplossing van die belofte is het inmiddels tijdeloos 
wachten. De achtbare heer Tindsmans heeft de gewestvorming alvast 
in een uitzichtloze steeg gemanoeuvreerd. Maar de CVP beloofde (in 
Brabant) nog wel andere dingen, zeer konkrete zelfs, zoals die welke 
afgedrukt op de bovenste affiche. Maar daarover rept hij geen woord 
meer. De « definitieve » begrenzing van Brussel tot de 19 gemeenten 
blijft in het onzekere. Tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 1976, 
en dan ? Over de mogelijke splitsing van het kiesarrondissement 
Brussel mag de CVP niet meer spreken van haar goede « vriend » en 
bondgenoot Paul Vanden Boeynants. 
Te Halle op 24 november moeten de eisen van de Vlaamse Brabanders, 
en van alle bewuste Vlamingen, daarom luid genoeg klinken opdat de 
« vergeters » ze zouden horen ! 

Op 16 oktober a.s. omstreeks 21u30 brengt het Dosfel

instituut op het scherm van de Vlaamse TV een « volks

nationaal standpunt » onder de titel : « Een Vlaming te 

Brussel». 

OMZ^ W^R^LD 

volks-

nationalisme 

in 

groot-briftanië 
Over de Britse kiesstrijd — die woens
dagavond werd afgesloten met een 
laatste gok van Tory-leider Heath (aan
bod tot het vormen van een regering 
van nationale unie tegen de ekonomi-
sche krisis) — hing de schaduw van 

het Ulsterse drama. Er werd niet over 
gesproken maar de naar Engeland over
gebrachte IRA-terreur duurt voort. 
Op het ogenblik dat we deze beschou
wingen schijven kennen we de uitslag 
van de verkiezingen niet. Maar er zijn 
toch enkele elementen, die op een 
verandering in de Britse partijpolitieke 
verhoudingen wijzen. Het traditionele 
tweepartijensisteem doet het sinds 
geruime ti jd niet meer zo goed, omdat 
een derde partner het hoofd opsteekt, 
de liberale partij, die vorige verkiezin
gen reeds vooruitgang boekte en de 
jongste verkiezingen met meer kandi
daten dan het te begeven aantal zetels 
inging. Het indienen van volledige 
lijsten werd op zich zelf reeds een 
simptoon van te verwachten vooruit
gang genoemd. 
Belangrijk voor ons, volksnationalisten, 
was het tweede element van onzeker
heid in de kiesuitslag, nl. de opkomst 
van de Schotse Nationalistische Partij, 
die in de vorige verkiezingen van twee 
naar zeven Lagerhuiszetels sprong. De 
SNP staat op het standpunt dat Schot
land ahw de Unie van 1704 met Enge
land moet opzeggen of minstens zo 
sterk versoepelen, dat Schotland bin
nen het Koninkrijk een ruime autono

mie verwerft. De Schotse nationalis
ten beschikten deze keer over een 
zwaar inslaand argument : de voor de 
Schotse kust ontdekte oliebronnen zijn 
Schots, de opbrengst ervan (en de in
dustriële revolutie die er het gevolg 
van zal zijn) moet eerst en vooral 
Schotland en pas in tweede instantie 
Londen ten goede komen. Nu spreekt 
het geldelijk argument altijd gelijk 
welk volk aan, dus zeker de « gierige » 
Schotten ! 
Het kon dus best gebeuren dat de be
slissing in deze verkiezingen behal
ve bij de liberalen ook in Schotland 
kon vallen. Niet voor niets begroeven 
zowel de Tories als Labour in Schot
land de strijdbijl, om gezamenlijk van 
leer te trekken tegen de Schotse nati
onalisten. 
Hoe de Welshe nationalisten het zou
den doen (twee zetels in het vorig par
lement) kon tot donderdag niemand 
voorspellen. De Welhsmen liepen im
mers veel minder in de kijker dan hun 
Schotse geestesverwanten, hoewel ook 
in Wales de nationalistische motieven 
meer dan vroeger in de elektorale 
strijd meespeelden. 
Wie beweerde nog niet zolang geledenj 
dat het volksnationalisme dood en be

graven was ? Het speelt zelfs — zeer 
demokratisch — in groeiende mate 
mee in de bakermat van de westerse 
demokratie, als volwaardige ideologie, 
die het enge verband aantoont tussen 
volksnationale en sociaal-ekonomische 
belangen. 

12 OKTOBER 1974 
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ANTWERPEN EIVOL 

Wat we al enkele dagen vrees
den, Is uiteindelijk een feit ge
worden : we hebben een aantal 
mensen, die laat inschreven 
voor het «Galadiner der 1.000», 
moeten laten weten dat de hele 
zaal volgeboekt was De aller
laatste plaats is inderdaad be
zet en wie geen toegangskaart 
heeft kan er zeker niet meer 
bij I 
In ieder geval een denderende 
inzet voor de jubelfeesten. En 
een goed voorteken voor no
vember in het Gentse Kuipke. 

STAD PERFEKTE GASTHEER 

Niets dan lof voor de wijze 
waarop de Stad Antwerpen in 
het algemeen iedereen en in 
het bijzonder thans de Volks
unie ontvangt. 
De organizatie van het massa-
middagmaal in de Beurs was 
slechts mogelijk dank zij de gul
le tegemoetkomendheid en de 
(onbetaalde en onbetaalbare...) 
diensten van het stadsbestuur 
en het stadspersoneel. Om de 
kroon op het werk te zetten : 
zondagvoormiddag b i e d t het 
stadsmagistraat om 11 u op het 
Antwerps Stadhuis een receptie 
aan het Partijbestuur aan. We 
vermoeden dat de heer burge
meester zelf het woord zal voe
ren op deze receptie. 

GENT LOOPT GOED 

We kunnen optimistisch blij
ven : de kaartenverkoop voor 
Gent ligt nog altijd voor op het 
werkschema. Het ziet er naar 

uit dat het met het Kuipke de
zelfde weg opgaat als met de 
Antwerpse Beurs. 
Nochtans is nog een zeer ernsti
ge inspanning nodig. Mogen we 
een paar arrondissementen spe
ciaal aanzetten tot spoed ? Zo 
alle Westvlaamse arrondisse
menten, St Niklaas, Mechelen, 
Leuven en Antwerpen ? 

PROGRAMMA KLAAR 

Het feestprogramma voor Gent 
is deze week definitief en tot in 
de puntjes vastgelegd. Regis
seur Remi Van Duyn heeft er 
zijn hele ruime ervaring én zijn 
geestdrift achter gestoken om 
er iets uniek van te maken. We 
zagen reeds de teksten van Jef 
Burm en we durven voorspellen, 
dat Jef op zijn allerbeste zal 
zijn. 
De vele groepen die meewerken 
aan het programma zijn druk 
doende met de repetities. We 
wachten met ongeduld op het 
ogenblik dat al de nu nog ver
spreide elementen op 3 novem
ber zullen samenvloeien in één 
groots, door en door Vlaams 
feestprogramma. 

VU-AFDELINGEN, 

stel niet u i t tot morgens wa t 
vandaag reeds kan gedaan wor
den. Bestel N U D A D E L I J K een 
f l inke voorraad toegangskaarten 
op ons algemeen sekretariaat, 
Vo lderss t r . 7 1 t e Brussel . Ui t 
voering der bestell ingen na ont 
vangst van het verschuldigd be
drag (50 fr . per kaart , postgiro 
0 0 0 - 0 1 4 7 6 9 7 - 6 3 van Volksunie 
te 1 0 0 0 Brussel). 

P R O G R A M M A 
Feestelijke opening « 20 jaar VU » : Orkest Theo Mertens 

Welkomwoord : H. Schiltz, voorzitter Partijbestuur 

Lied der Vlamingen : Samenzang 

Presentatie 

Het grijs verleden : Jef Burm. P. Rutger 

Donkere tijd : Kunstgroep Pro-Arte 

Wij zijn bereid : Samenzang 

Vlaggenummer « Laudes •> : Kunstgroep De Kornet 

Presentatie 

Hoe het groeide... : Mi meg roep Krea-Labo 

Waarom ik Vlaming ben : Samenzang 

Twintig jaar Volksunie : Jef Burm, P. Rutger 

' Amnestie » : Kunstgroep De Kornet 

Groeninge : Samenzang 

Presentatie 

De bazismilitant : Mimegroep Krea-Labo 

Toespraak : W. Jorissen, alg. sekr. 

Muzikaal intermezo : Jagergroep Gent 

Presentatie 

* Brussel » : Kunstgroep De Kornet 

Het vendel moet marsjeren : Samenzang 

Presentatie 

« Een groen Vlaanderen » : Oostvlaams Kinderballet 

Vlaanderen : samenzang 

Toespraak : F. van der Eist, algemeen voorzitter 

De Blauwvoet : Samenzang 

« De leeuwen lachen... » : Jef Burm, P. Rutger 

Apoteose : We zijn een volk : Alle deelnemers 

De Vlaamse Leeuw : Samenzang 

De Harmonie en Drumband « Kempenland » uit Nijlen treedt op 
vóór het programma en tijdens de apoteoze. 

ER IS EEN MENS VOORRIIGEGAAN, 
ZI|N SPOOR RUIFT... 

Alveringem, 6 oktober. Het is er 
zonnig, maar niet warm. Er staat 
een zure wind — vanover de zee 
komen waarachtig de zeemeeu
wen aandrijven ! — en de grijze 
wolken duiden op regen. Het is 
de nazomer van Veurne-Ambacht, 
waar de nacht van de winter op
vallender dan elders nabij is. In 
Alveringem staan honderden men
sen omheen de kerk verzameld 
Straks heeft de achtste Verschae-
ve-plechtigheid in ruim één jaar 
plaats. De honderden worden in
tussen tenminste duizend. Onder 
hen een paar opvallende namen : 
kamerleden De Bruyne en Van de 
Meulebroecke, weduwe L. Dos
fel, Ijzerbedevaartvoorzitter Jozef 
Coene, Martha Van de Walle en 
Jozef Van Overstraeten, die een 
paar uur later het door VTB-VAB 
geschonken borstbeeld van Ver-
schaeve zal onthullen. De herden
kingsdag vangt aan met een korte 
en piëteitsvolle plechtigheid bij 
het graf. Een VMO-leider spreekt 
in verzen over •< Brevier », ge

makkelijk aanwijsbare Bobs en/ 
of rijkswachters in burger, luis
teren aandachtig mee. Nadien 
wordt in de hoofdkerk een plech
tige eucharistieviering gekonce-
lebreerd — nadat de vlag van het 
Verschaevekomitee is gewijd — 
door de abten Herman Seynaeve 
en Eligius Dekkers, respektieve-
lijk van de abdijen van West-Vle-
teren en Steenbrugge, door Al-
brecht Devloo, deken van Veurne 
en Hendrik Vandermoere, Van-
craeyeveldt en Van Walleghem, 
respektievelijk professor aan de 
Kulak, direkteur van het Kollege 
te Tielt en priester te Brugge-
St.-Kruis. Pastoor De Vos van 
Wannegem-Lede houdt de homi
lie. Het is een sereen vertolkte 
geestelijke herinnering aan de 
kapelaan van Alveringem. Sereni
teit, waarin toch even de harts
tocht doorklinkt : Verschaeve zal 
nooit braaf zijn, want Verschae-
ve's werk blijft Verschaeve-zijn, 
dat is het geweten van diegenen 
die de moed bezit, te leven in 

liefde voor God en voor zijn volk. 
De liefde van Verschaeve is ook 
het thema van Jozef Van Over
straeten, bij de onthulling van het 
borstbeeld in de voortuin van de 
kapelanie : Weinigen in Vlaan
deren hebben sinds het begin 
van hun openbaar leven zo in het 
teken van de tegenspraak ge
staan ; niet alleen om zijn karak
ter, maar ook om zijn ideologie, 
zijn staatkundige opvattingen, zijn 
literair werk met indrukwekkende 
hoogten wat de inhoud betreft 
en wel eens met ergerende diep
ten wat de vorm aangaat. Toch 
vindt de aandachtige beschouwer 
én in zijn leven én in zijn werk 
één konstante, één motief, één 
drijfkracht die al het overige 
overtreft • de liefde. Is het niet 
een groot voorrecht in de man 
die men wil huldigen, naast nega
tieve faktoren die men bij alle 
groten ontmoet, ook een zo ver
heugende, verheffende, bewon-
deringswaardige en positieve fak-
tor te mogen erkennen ? 
Na de rede van Jozef Van Over
straeten draagt mevrouw D'Avon 
« De Meeuw » voor, waarna Da
me! Godderis, voorzitter van het 
Verschaevekomitee allen dankt 
die direkt of indirekt tot deze 
hulde hebben bijgedragen en mo
gelijk hebben gemaakt. Tijdens 

het middagmaal spreken Ward 
Hermans, Mare Boey, Remain Van
landschoot en Luc Carton tafel
reden uit. Vooral de rede van 
Mare Boey was een even ontroe
rend als groots ogenblik. Aan al
len die vandaag pogen langs Ver
schaeve om op Vlaanderen te 
schimpen, gaf hij de volgende be
denking mee : Ik zou aan hen die 
eerlijk en menselijk willen zijn, 
willen vragen, Verschaeve's ge
schriften te lezen, waarin geen 
spoor van laagheid of berekening 
te bespeuren valt. En zo men kri
tiek wil uitoefenen, het te dopn 
met dezelfde adel waarmee Ver
schaeve zijn kritiek uitoefende. 
Er zijn er, en ze zijn niet waard 
dat wij hun namen noemen, die 
beweren hem en zijn werk te 
kennen en van daaruit proberen 
hem belachelijk voor te stellen. 
Met absoluut gebrek aan eerbied 
voor een dode die zich niet meer 
verdedigen kan. En ik beweer, zij 
kennen zijn werken niet. 

Alveringem heeft Verschaeve 
piëteitsvol en in moedige toe
spraken herdacht. Om het met 
spreker Vanlandschoot te zeg
gen : er is een mens voorbijge
gaan, zijn spoor blijft. 

FRANS-JOS VERDOODT. 
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TAK 

BETOOGDE 

IN DE 

VOERSTREEK 

Vorige zondag trok de aangekon
digde TAK-mars vreedzaam door-
lieen de Voerstreek. Met vlag
gen en spandoeken op kop werd 
onder een stralende zon flink 
doorgestapt van IVIoelingen tot 
St-Martens-Voeren. Opvallend 
was de positieve reaktie van 
de bevolking in de Voerdorpen, 
die vrij open en spontaan haar 
simpatie toonde. Op 200 m van 
het einde van de mars werd de 
groep tegen gehouden door de 
rijkswacht onder groot machts
vertoon Chelikopter, overvalwa
gens, gevechtskledij), als ging 

het niet om vreedzame betogers 
doch op zijn minst om een 
staatsgreep I... 
Te Tongeren sprak TAK-voorzit-
ter Piet De Pauw de betogers 
toe : de mars is een protest 
tegen de bedoeling te Vise een 
tolkantoor (met uitsluitend 
franstalige beambten) op te 
richten ipv te Moelingen. Twee
de tema van de betoging was : 
werk in eigen streek. Er waren 
betogers uit bijna alle Vlaamse 
provincies, met o.a. de VU-parie-
mentsleden Emiel Van Steenkis-
te en dr Van de Kerkhove. 

MILITAIR SINDIKALISME 

Landsverdediging heeft nog 
steeds niet officieel gereageerd 
op de beslissing van de Militai
re Sindikale Centrale, in blok 
toe te treden (als autonome 
groep) tot het liberaal sindikaat. 
Nochtans verbiedt het oude, na
poleontische tuchtreglement 
aan militairen elk lidmaatschap 
van een sindikaat. 
Het is duidelijk, dat Landsver
dediging geen sankties durft 
treffen tegen duizenden beroeps
militairen die het getalm rond 
hun statuut en hun wedden beu 
zijn. Door hun toetreding tot een 
« burgerlijk sindikaat » beoog
den ze in de eerste plaats, de 
verdediging van hun belangen 
op het hoogste niveau, in casu 
in de Nationale Arbeidsraad, 
Door het sindikaal monopolium 
van de drie klassieke sindikaten 
Is het de andere vakbonden 
(hoeveel leden ze ook tellen] 
praktisch onmogelijk als repre
sentatief erkend te worden en 
dus in de Nationale Arbeidsraad 
te zetelen. Er wordt trouwens 
straks een wetsontwerp bespro
ken, waarbij het recht van be
roepsmilitairen om lid van een 
partij of een vakbond te worden 
uitdrukkelijk wordt erkend. 
Men kan het de beroepsmilitai
ren niet kwalijk nemen, dat ze 
de gang van zaken geforceerd 
hebben. Maar het monopolium 
van de drie kleursindikaten is 
en blijft ondemokratisch. 

drin een bijkomende belasting 
(die niet van de poes zal zijn 
vermits het om miljoenen niet-
aangegeven inkomsten gaat) op
leggen (voor dienstjaren 1969 
tot en met 1973). Ten slotte 
staat hem ook nog vervolging 
wegens belastingsontduiking te 
wachten... 

Volgende week wordt oud-minis-
ter Abel Dubois als getuige ver
hoord. Dit getuigenis zou een 
keerpunt in het proces kunnen 
worden, nl. wanneer Baudrin zou 
besluiten, zijn socialistische ex-
beschermers en broodheren (die 
hem nu blijkbaar als een bak
steen laten vallen) op hun beurt 
in het gedrang te brengen. 

MARNIX GIJSEN OVER 

BRUSSEL 

Marnix Gijsen — die vorige za
terdag de Prijs der Nederlandse 
Letteren uit de handen van ko
ningin Juliana ontving — vatte 
in een interview met Gaston 
Claes in de « Gazet van Antwer
pen » zijn mening over Brussel 
samen. Hij sloeg de nagel op 
de kop. Wij citeren : « Ik ben 
overal tevreden. Hier omdat ik 
mij in « de vreemde » gevoel. 
Als Antwerpenaar ben je im
mers niet thuis te Brussel. In 
Brussel zit je overigens besten
dig in de loopgrachten. Je weet 
nooit in welke taal je moet be
ginnen praten. Of ze begrijpen 
je niet of ze willen je niet be
grijpen ». 

BAUDRIN IN LAST 

De geschorste — en nog steeds 
een halve wedde trekkende — 
RTT-adm.-gen. Germain Baudrin 
krijgt het steeds lastiger op zijn 
proces. Opvallend in het getui
genverhoor is dat geen enkele 
van zijn ondergeschikten hun 
vroegere chef spaart. Elk getui
genis is een bevestiging van de 
beschuldiging zodat Baudrin 
steeds meer in het nauw wordt 
gedreven, des te meer daar ook 
zijn « zakenvrienden » hem niet 
sparen. Op de koop toe wacht 
de fiskus op het vonnis, om 
Baudrin (die zonder schroom 
toegaf, de fiskus misleid te heb
ben !) een nieuwe aanslag toe 
te sturen. Zelfs indien Baudrin 
zou vrijgesproken worden, zelfs 
wanneer er verjaring zou intre
den, dan nog kan de fiskus Bau-

VDB TEGEN 
IR. DEMAEGT 

Defensieminister Vanden Boey-
nants heeft tegen ir. Paul De-
maegt (die het RTT- en Baudrin-
schandaal aan het rollen bracht) 
klacht ingediend wegens « las
ter en valse aantijgingen». In 'n 
interview met 't «Brugsch Han
delsblad » had ir Demaegt ge
zegd dat ondanks het RTT-schan-
daal de aan het licht gebrachte 
praktijken voortduren. Hij gaf 
daarvan twee voorbeelden 
steevast de zelfde firma's wer
den belast met de levering en 
plaatsing van ca 3.000 brandbe-
velllgingstoestellen resp. van 
hulpposten in de RTT-gebouwen 

voor wanneer de elektriciteit 
uitvalt. Hij weigerde, nog verder 
deze dossiers « ter kennisne
ming > te ondertekenen en ging 
op onderzoek uit. Volgens zijn 
zeggen aan 't voornoemd week
blad trof hij onder de namen van 
de belanghebbenden in beide 
firma's deze van minister Van
den Boeynants aan (naast deze 
van de bekende verzekerings
groep Josi). 
In een recht op antwoord aan 
het «Brugsch Handelsblad» ont
kent de minister, welke band 
dan ook met de twee firma's te 
hebben. Hij beweert zelfs van 
een dezer firma's nooit gehoord 
te hebben. 
Het wachten is nu op Demaegt's 
reaktie. Deze rechtschapen amb
tenaar is inmiddels niet de eer
ster die beweert, dat de minis
ter in kwestie nauwe relaties 
met de zakenwereld heeft. Het 
ware voor alle partijen wense
lijk dat ter zake eens en voor
goed klare wijn wordt geschon
ken. 

TWEE MIUARD 
HUURGELD 

De komputers komen niet alleen 
in het nieuws omdat ze aan ge
wone telefoonabonnees rekenin
gen met astronomische cijfers 
doen sturen, ze staan dezer da
gen in het brandpunt van de be
langstelling, omdat de Staat 
heelwat komputers heeft ge
huurd, die niet worden gebruikt 
(naar — lage — schatting komt 
de verspilling van huurgelden 
dit jaar op bijna een half mil
jard neer). Oorzaken : gebrek 
aan gespecialiseerd personeel, 
huren van overbodine grote kom
puters (waar kleine volstaan) en 
een totaal gemis aan planning 
in de aanschaf. De grootste ver
spillers zijn Tante Post, RTT en 
Ekonomische Zaken (waarbij de 
bedenking mag gemaakt worden, 
dat de geleverde service van 
langsom meer verslecht !). 
Een bijzondere werkgroep van 
ambtenaren is nu bezig met een 

~ onderzoek. De werkgroep stoot 
hierbij vooral bij de parastatale 
instellingen op een botte wei
gering om de omvang en de aard 

. van hun komputerpark mede te 
delen. Er zal dus een stukje wet 
moeten gestemd worden om de
ze vermoedelijke verspillers tot 
medewerking te verplichten. 
Hoe eerder hoe liever, want die 
heren doen aan verspilling met 
ons aller lieve geld. 

i[̂ @iTg5̂  mr 
De aktualiteit Is als een verwend kind. In het holst van de 
nacht staat het bij je bed en het begint je zonder overgang 
of aanleiding verhalen op te dissen, die je niet graag aan
hoort omdat ze In je gemoed slechts tot drie gevoelens 
lelden : eerst de opwinding, nadien de pijn en tenslotte de 
eenzaamheid. 
Toch heeft zo'n kind-van-de-aktuallteit meestal een tijdje 
vooraf zijn komst aangekondigd. Maar uur en dag heeft het 
verzwegen, zodat je achteraf wel nog een hele tijd in vrede 
en geveinsde onschuld mocht verder leven, in de heimelijke 
hoop dat de puist op je geweten nooit openbreekt. 
Een nogal grote pulst Is de krisis in ons onderwijsbestel. 
Zelfs met de wetenschap van een pluralistische herinrichting 
en een eerlijke afbraak van de zogenaamde zullen, zou men 
die krisis niet meer kunnen verhinderen hebben. Het kwaad 
is Immers geschied, zowel Inhoudelijk als struktureel. Er is 
teveel aanbod van scholen, leerkrachten en leerstof en er 
is te weinig vraag, d.w.z. te weinig leerlingen en te weinig 
leer-belangstelling. Dat laatste durft men natuurlijk niet luid
op verklaren als er jonge mensen in de omgeving zijn. Maar 
men moet met de waarheid durven uitpakken, het Is nogal 
wat schijnheilig die kritiek door te slikken als men de poort 
van de school uitgaat. Men moet aan de studerenden en hun 
ouders durven zeggen dat een te groot deel onder hen schro
melijk misbruik maakt van de verworvenheden waarvoor lang 
en hardnekkig Is gevochten : demokratlsering, nieuwe en 
soepeler beoordellngsnormen, meer studierichtingen en 
meer diploma's waarmee hogere wedden en minder ver
plichting tot wezenlijk arbeiden worden afgedwongen. 
Toch Is er ook een keerzijde aan de waarheid. Het Is Immers 
de jeugd zelf niet die de oppervlakkigheid van deze tijd in 
het leven heeft geroepen, het is de jeugd zelf niet die de 
algemene gezagskrisis aanvuurt, de angstbel van terreur en 
geweld opblaast en de politiek^ mafia in het leven houdt. De 
volwassenen betalen voor dit alles met hartinfarkten en de 
jeugd — die vooralsnog gezondere harten bezit — plaatst er 
haar onverschilligheid naast. Niet als een antwoord, maar 
als een vlucht. Zij ziet het Immers óók niet meer zitten. En 
zij Is het niet die bijna gemiddeld twee universitaire Instel
lingen per provincie heeft opgericht en van het hele onder
wijs een zieke duizendpoot heeft gemaakt die op duizend 
brede voeten verder leeft. 

En, bij God, het pluralisme Is de aanbeden fee die daaraan 
niets meer zal veranderen. Want In haar even vaag als on
uitputtelijk idealisme zal zij niet in staat zijn de politieke 
metselaars aan de Belgische toren van Babel af te leiden van 
hun gezin. Misschien kan zij op de valreep nog het hart van 
direktles en leerkrachten beroeren. En misschien kan zij 
de geboorten uit de rode cijfers halen ? Want zonder vol
doende aanbod van kinderen worden de beste scholen elkaar 
bekonkurrerende bedrijven die in alle windrichtingen school
bussen uitzenden om hun subtiele grondstof op te halen ! 

FRANS-JOS VERDOODT 

N.B. Er tuimelt zopas een brief in mijn bus. Van een Ardens 
vakantiehuis. Hij Is gedagtekend : oktober 1794. Werkt de 
post dan werkelijk zo allemachtig traag ? 

WERKLOOS 
Je hebt altijd mensen die zich niet in het gewone arbeidsproces kun
nen inschakelen : mannen en vrouwen die om één of andere reden on
aangepast zijn, oudere mensen of chronisch zieken die het voor het 
werken laten afweten. 
In de statistieken van de RVA vind je dezen terug onder de rubriek 
« zeer beperkt geschikt » voor het werk : de ambtelijke taal is in haar 
nuchterheid steeds onbarmhartig. Als we de tewerkstelling gedurende 
de eerste maanden van 1974 bekijken, ontdekken we bij de werkloze 
mannen bovenstaande groep in de meerderheid. Bij de vrouwelijke 
werklozen is dat net andersom : de meeste « stempelende » vrouwen 
zijn voor gewone arbeid geschikt. 
De werkloze vrouw reageert tot nu toe dikwijls op een positieve wijze: 
zij wijt haar toestand aan het « ongeschoold-zijn », of vindt dat je 
best verschillende bekwaamheden verwerft — om meer pijlen op de 
boog te hebben — en vat dapper een herscholingskursus aan, wie 
weet is dat nieuwe beroep niet dé toekomst ? 
Ondertussen heb je een massa jongeren, die een diploma verwierven 
voor een beroep waarin «toekomst steekt». Maar ze vinden nu geen 
werk : de sociale werkers, de ingenieurs van alle pluimage, de tech
nici allerlei, de kleuterleidsters en leraars en de vele soorten univer
sitair-gediplomeerden. 
Jongeren kregen de laatste jaren kans op studie, dikwijls dank zij moe
ders bijkomende buitenshuisarbeid, de overheid schiep maar kriskas 
onderwijsinstellingen en de studierichtingen schoten als paddestoelen 
uit de grond. 
Maar of iemand dacht aan het verwezenlijken van gepaste werkgele
genheid ? 
Blijkbaar kreeg je hier een breuk, een zweven tussen dromen en wer
kelijkheid : iedereen wou dank zij een diploma vooruit-komen in '1 
leven, terwijl de tastbare mogelijkheden ontbraken en ook nooit tot 
stand kwamen om al die verworven wijsheid praktisch in dienst van 
de gemeenschap te stellen. 
Hieruit blijkt niet alleen de ontreddering van ons onderwijssisteem — 
het sluit helemaal niet aan op het werkelijke arbeidsleven — maar 
ook de desorganisatie van onze maatschappij : we hebben van de dag 
in de dag geleefd, zonder oog voor morgen, en ons met lege beloften 
gevoed. 
De jongeren staan voor het ogenblik op straat, beladen met een hoop 
desillusies : met een diploma dat niets waard Is, met wat geld, maar 
langs de werklozenkaart verworven, met geen mogelijkheid om zich 
in de maatschappij te laten gelden. Hun ontgoocheling staat tegenover 
die van hun ouders, die zich afvragen waartoe alle offers dienden. 
De ontmoediging van vandaag kan morgen in bitterheid en woede ver
keren. 

Huguette De Bleecker. 
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BUITENLANDS 
KOMMENTAAR 
Tijdens het voorbije weekend heeft de DDR haar vijfentwin
tigjarig bestaan gevierd. Niemand minder dan Leonid Brezjnev 
was l<omen aanvliegen om in de « hoofdstad » het defilee 
van de Oostduitse militairen in ogenschouw te nemen. Tege
lijk heeft de Sovjetleider het bestek kunnen opmaken van de 
jongste vijfentwintig jaar. 
In dit kwarteeuw (7 okt. 1949) is inderdaad een en ander 
gewijzigd. Vooral dan wat de Oostduitse grondwet betreft. 
Nog in 1967 immers (zeven jaar na de bouw van « de» muur) 
bevestigde de DDR het bestaan van een « Duitse natie ». 
Toen stond de hereniging nog op haar agenda van wensen 
en streefdoelen. Maar van de « Wiedervereinigung » blijft 
niets overeind, nadat het Oostduits parlement op 27 sept. jl. 
de grondwet geamendeerd heeft waarin de socialistische 
staat van arbeiders en boeren voortaan onafscheidbaar ver
bonden heet met de hele socialistische gemeenschap en... 
« Voor eeuwig met de Sovjetunie ». 
Hoe dan ook, wie de periode 1949-74 ook maar vluchtig over-
schouwt moet toegeven dat Erich Honecker (opvolger van 
Walter Ulbricht) met zijn « realistische » aanpak in drie lut
tele jaren meer resultaten wist te behalen dan zijn doktri-
naire, • harde » voorganger in nagenoeg een kwarteeuw. 
Na het viermogendhedenpakt over Berlijn en het fameuse 
inter-Duitè basisverdrag wrikte de DDR zich onder zijn lei
ding los uit de diplomatieke afzondering. Op het moment 
staat zelfs Washington al gereed om zijn socialistische staat 
te erkennen. 
Ook ekonomisch is het de DDR voor de wind gegaan. Het 
Oostduits ekonomisch mirakel was trouwens al verworven 
nog vóór Honecker in 1971 van Ulbricht overnam. Die op
vlucht is niet miniem, want de DDR is opgerukt tot de negen
de plaats onder 's werelds industriereuzen, ofschoon ze na 
WO II met 60 miljard harde marken haar schuld van over
wonnene heeft neergeteld. Die welvaart heeft trouwens haar 
keerzijde, want door het streven naar lotsverbetering van 
haar bevolking, wordt die Duitse Demokratische Republiek 
met de dag mittéer kwetsbaar. 
In weerwil van diplomatieke suksessen en ekonomische mira
kels blijft de jubilerende DDR een vreemdsoortig fenomeen. 
Honecker zeurt maar door over demokratie, maar zijn staat 
is een onvervalst autoritair instituut dat bovendien nog repu
bliek (res publica !!) wil heten... terwijl de mensen aan de 
top niet eens door het soevereine volk werden gemandateerd. 
Bij het ' parlementair » debuut van die staat stond de al
leenzaligmakende SED die de « vrije » verkiezingen vervalste 
en alle oppozitie uitschakelde, in 1953 moesten Sovjetsol
daten de rebellerende Oostberlijnse bouwvakkers uit elkaar 
schieten en sinds nagenoeg dertien jaar verschanst het 
troetelkind van Moskou zich achter een muur van waaruit 
het om de haverklap op vluchtende burgers schiet... Met een 
' tweede Duitsland » kan eenieder zich akkoord verklaren. 
Er is trouwens niet eens een haalbaar alternatief. Maar als 
de wereld zich goedschiks neerlegt bij het voortbestaan van 
gekrenkte mensenrechten in de DDR (en zo ziet het er in de 
internationale pers naar uit) dan verbeurt ze ook het moreel 
recht om de repressie in andere even verfoeilijke sistemen 
aan te klagen. Het kruistochtelijk anti-kommunisme is wel 
opgedoekt, maar ook de waarheid heeft haar rechten. 

AD. VAN DUYN 

GRIEKSE IMPROVISATIE 
(AVD) Op 17 nov. e.k. gaan de Grieken naar de stembus om naar demo
kratische geplogenheid hun vrije meningsuiting te manifesteren. Maar 
de ommezwaai naar demokratische leefgewoonten is een proces dat 
niet moeiteloos verloopt. De vele wanklanken die de evolutie begelei
den hoeven met eens te verwonderen. Zeven jaar autoritair regiem 
worden niet in een katwijl uitgeveegd en ook de chaotische toestand 
van vóór 1967 was geen voorbeeld van politieke deugdzaamheid. 
Voorzeker verlangt het politiek bewuste bevolkingsdeel naar radlkale 
vernieuwing. Maar hoevelen zijn politiek bewust in een land dat al 
vanouds aan analfabetisme laboreert ? Bovendien zijn samen met de 
bevrijdingsroes de bekende kwelgeesten weer wakker geworden, de 
ingewortelde wrokgevoelens tussen voormalige kollaborateurs van het 
kolonelsregiem aan de ene en verzetslieden, oud-gevangenen, gedepor
teerden en ballingen aan de andere kant. Hierbovenop komt dan de 
opstelling van een veelkleurige, verwarrende politieke aanwezigheid : 
de kommunisten zijn opgedeeld in drie strekkingen (' buitenlanders », 
« binnenlanders », en de uiterst linkse EDA). In het centrum staat 
minister van buitenlandse zaken Mavros. Er is een sociaal-demokra-
tische partij onder professoren (Manghakis, Tsatsos en Pezmazogloc) 
die van de junta te lijden hadden. Premier Karamanlis zelf (liberaal) 
stelt zich gematigd rechts op terwijl de uit ballingschap teruggekeerde 
Papandreoe (zijn gevaarlijkste tegenstander) een uitgesproken linkse 
panhelleense socialistische partij heeft gesticht. Uiterst rechts staat 
dan de partij van Garoufalias die lonkt naar monarchisten, militairen 
en... aanhangers van de junta. 

Uit die elektorale slagorde blijkt vooreerst hoe verdeeld links aan
treedt. Kommunisten en socialisten wijzen de verkiezingen dan ook 
als ' te vroegtijdig • af en lopen solidair storm tegen het door Kara
manlis bedongen kworum van 17 pet, als voorwaarde om in het parle
ment als partij op te treden. De vrije verkiezingen van 17 nov. lijken 
dus al van te voren zwaar < behypotekeerd ». Er is niet alleen de sub
tiel genuanceerde politieke dozering van de gegadigden, waarbij het 
voor een . gemiddelde • Griek erg moeilijk wordt een ondubbelzinnige 
keuze te doen, maar tegelijk dienen zich de ambitie en machtshonger 
weer aan, en de ziekteverschijnselen van een in Griekenland nooit 
volwassen uitgegroeid partijensisteem. De partijen zijn er nog altijd 
slecht georganiseerd. Er zijn geen partijlokalen, geen militanten (op 
de KP na), geen kongressen en de vakbonden zelf zijn inderhaast 
ineengetimmerde apparaten, waar de leden nauwelijks aan bod kunnen 
komen. In dit klimaat van improvisatie en overhaasting zullen de vrije 
verkiezingen en de demokratische ontwikkeling die ze moeten stimu
leren, beslist moeilijk van de grond komen. 

(AVD) Afgetreden Portugese pre
sident Antonio de Spinola heeft 
zich op het « ogenblik van de 
waarheid » niet ontpopt als een 
tweede Charles de Gaulle met 
wie hij zich zo graag hoorde ver-
gelijl<en. De situatie waarin zijn 
land twee weken geleden ver
keerde, geleek anders biezonder 
treffend op de toestand die het 
Franse staatshoofd bij het begin 
van de jaren zestig moest « han
teren ». Allebei hadden ze af te 
rekenen met een konservatieve 
reaktionaire rechterzijde, met 
een leger dat zijn eigen politieke 
moraal en krachtlijnen uitstippel
de, met gefrustreerde kolonialen 
die hun heimwee naar een verlo
ren imperium wilden uitleven in 
een harde opstand tegen de demo
kratie, en met gekoloniseerde 
volksgroepen die niet langer on
der voogdij wensten te leven. 
Maar hier houdt het parallellisme 
dan ook op. De Gaulle was zijn 
belagers te slim af. Op het ge
paste ogenblik verbrak hij het 
kontakt met de reaktionaire ele
menten, die hem in het Elysee 
hadden binnengedragen en die 
hij zelf naar eigen goeddunken 
als instrumenten had gemaneu-
vreerd. De « tragische generaal » 
kon zich zoveel driestheid ver
oorloven. Hij had nu eenmaal het 
prestige van de onfeilbare, lucie-
de, onverschrokken leider. Maar 

EXIT 

DE SPINOLA 

tegelijk besefte hij duidelijk dat 
niemand kan blijven schipperen 
en dat ooit het uur van ondubbel
zinnige beslissingen moest aan
breken. 
Ook de Spinola teerde op pres

tige, maar zijn imago berustte 
alleen op een boek (Portugal en 
de toekomst) dat de westerse 
demokraten blijkbaar te vluchtig 
en te verstrooid hebben gelezen 
en waarin ze ahw hun idyllische 
wensdromen geprojekteerd za
gen. Te laat heeft de Spinola be
seft dat dubbelzinnige oproepen, 
in explosieve ogenblikken gefor
muleerd, even gevaarlijk zijn als 
krampachtige pogingen om tege
moet te komen- aan de diverse 
strekkingen van een bonte poli
tieke opstelling : liberaal en kon-
servatief, rechts en links, kapi
talistisch en socialistisch, kolo
nialistisch en anti-kolonialistisch! 
De Spinola is er bijgevolg niet in 
geslaagd zijn evenwichtsoefenin
gen tot een goed einde te bren
gen. Hij viel van de kabel af nog 
vóór hij kleur had bekend. Met 
zijn aftreden is niets opgelost. 
De polarisering van de krachten 
die nu al maanden het bestaan 
van de jonge Portugese demokra
tie bedreigen, blijft ongewijzigd 
aanwezig. Ook Costa Gomez, Spi-
nola's opvolger, is nog lang geen 
de Gaulle. Allicht ware een de 
Gaulle als tussentijdse oplossing 
nog zo slecht niet voor demokra-
tisch Portugal. Maar hiervoor ont
breekt meer dan één voorwaar
de : Costa Gomez is wat zijn po
litieke voorkeur betreft, nog si-
billljnser dan zijn voorganger. 

""SÊ 

Heelwat staten die na de hertekende wereldkaart (na 1945) geboren werden, vieren dezer dagen hun ver
jaardag. O.a. het China van Mao, vanwaar bij tijd en wijlen een lekkere propagandafoto naar het Westen 
doorsijpelt... 

ITALIAANSE KNOEIBOEL 
(AVD) Voor de zevendertigste 
keer in dertig jaar zit Italië met 
een regeringskrisis opgescheept. 
Na 17 dagen is gebleken dat het 
kabinet Rumor in zowat alle sek
toren van het openbaar leven een 
verbijsterend vakuum heeft ach
tergelaten. Men vraagt zich dan 
ook af wat voorzitter Tanassi van 
de sociaal-demokratische partij 
bezielde toen hij dinsdag van vo
rige week de koalitie van kris-
ten-demokraten, socialisten, so-
ciaal-demokraten en republikei
nen omver kegelde. Het is nau
welijks aan te nemen dat hij zo 
handelde, alleen omdat de socia
listen geweigerd hadden om sa
men met hem een politiek van 
harde besnoeiingen te gaan voe
ren... 
Het was al lang een publiek ge
heim dat de koalitieformule aan 
scherpe interne tegenstellingen 
toe was. Er is vooreerst de vraag 
of de kommunisten al dan niet in 
een regering van de toekomst 

moeten opgenomen worden. De 
kristen-demokraten zijn op dit 
stuk erg verdeeld, ofschoon de 
linkse trend in die partij onver
wachts steun heeft gekregen van 
Fiat-direkteur Agnelli, volgens wie 
sociale vrede zonder kommunis-
tische assistentie ondenkbaar is. 
De gematigde fraktie binnen de 
CD kan nu alleen nog heil ver
wachten van president Ford en 
Kissinger die, om het zacht uit 
te drukken, bezwaren hebben te
gen kommunistische regerings
deelneming... waardoor de Ame
rikaanse hulp aan het schierei
land wel eens gevaarlijk kon be
perkt worden. Ten slotte blijven 
de kommunistisch georiënteerde 
socialisten, die eveneens achter 
het « historisch kompromis » 
staan, maar bekvechten met de 
gematigde sociaal-demokraten in 
een pijnlijke broedertwist die nu 
al jaren oud is. 
Al bij al is de kristen-demokra-
tische partij veruit de machtigste 

politieke formatie gebleven, maar 
de verkiezingen van 1968 wezen 
toch op verslapping en slijtage, 
terwijl de kommunisten versterkt 
uit de konfrontatie kwamen. De 
vraag of het « historisch kompro
mis » (het opnemen van de kom
munisten in de regering) er komt, 
hangt eigenlijk af van de « pro
blematische » bereidheid van de 
kommunisten om samen met so
cialisten en kristen-demokraten 
het hele pakket van tekortkomin
gen, noodzakelijke hervormingen 
en onvervulde beloften te torsen 
en mee op te marsjeren in een 
regering waar een Rumor, een 
Moro, een Fanfani of een An-
dreotti — de paradepaarden van 
de democrazzia Christiana — de 
lakens zouden uitdelen. Inmid
dels is regeringsloosheid de 
slechtste oplossing voor een land 
dat al vroeger op ogenblikken 
van ekonomische krisis zijn de
mokratische instellingen zag ten 
ondergaan. 
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STEUN AAN PARLEMENTAIRE FRAKTIES 
Naar aanleiding van een polemiek 
over de dotatie van de parlemen
taire instellingen en meer bepaald 
over rijkssteun aan de politieke 
partijen, publiceren we hierna het 
standpunt van de VU-frakties in 
het parlement, zoals het werd ge
formuleerd door VU-senaatsfrak-
tievoorzitter Wim Jorissen. 

Sinds jaren maken parlementsle
den in ons land hun beklag over 
het volledig gemis aan hulp bij 
hun omvangrijke arbeid (parle
mentair werk, vertegenwoordi
ging, dienstbetoon, voordrachten, 
debatten enz.). 
In andere landen worden ze beter 
ondersteund : In Duitsland heb
ben alle parlementsleden hun 
kantoortje te Bonn plus de hulp 
van een sekretariaat, in Dene
marken hebben ze een sekreta-
ris, in de VS een stel sekretaris-

Uiteindelijk hebben Kamer en 
Senaat beslist een bedrag van 
200.000 fr. per parlementslid uit 
te trekken, bedrag waarvan zij 
geen frank krijgen, en dat elk 
jaar aan de hand van dokumen-
ten dient verantwoord door de 
bureaus van de frakties. Dit geld 
dient besteed aan de uitbreiding 
van de studiediensten van de 
(gezamenlijke) frakties of van de 
partijen, wat grotendeels op het
zelfde neerkomt, en aan betaling 
en huisvesting van personeel. 

Het mag in geen geval besteed 
worden aan kiespropaganda. Ook 
mogen de parlementsleden er 
geen frank van ontvangen. 

Sommige kranten bij wie het an
ti-parlementaire bloed kruipt waar 
het niet kan gaan, hebben de za
ken verkeerd voorgesteld. Alsof 
het niet 200.000 maar 400.000 fr 
zou zijn, en alsof de parlements
leden dit geld zouden krijgen. Wij 

wensen aan deze hetze niet mee 
te doen. Elk lid van de besten
dige deputaties, elke burgemees
ter en schepen van de grote ste
den, heeft personeel ter beschik
king om brieven te schrijven of 
redevoeringen te tikken of om 
dokumentatie te verzamelen. Wil 
men dat de parlementsleden an
derzijds de regering behoorlijk 
kontroleren, dan is het goed dat 
zij over studiediensten beschik
ken. Men verlangt van parlements
leden dat ze aan vertegenwoordi
ging doen, aan dienstbetoon en 
dat ze degelijk gefundeerde ui t 
eenzettingen houden. Hoe kunnen 
zij dit alles zonder enige hulp ? 
De Volksunie, die een demokra-
tische partij is, wenst terzake 
niet aan goedkope demagogie te 
doen. Zo men de demokratle en 
het parlement aanvaardt, dan 
moet men ook aanvaarden dat ze 
in behoorlijke voorwaarden kun
nen werken. 

REGIONALISME IS GEEN FEDERALISME 
In het tijdschrih « Kultuurieven x 
publiceerde de Vlaamse politoloog 
prof. W. De Wachter CKatolieke 
Universiteit Leuven) een interes
sante studie over « regionalisme 
en federalisme ». 
Het leek ons nuttig onze lezers de 
wetenschappelijke vaststellingen 
van de Leuvense prof even onder 
ogen te brengen (met enig kom-
mentaar van ons). 

Bij de federalisering hebben de 
deelstaten duidelijk eigen be
voegdheden die zij autonoom uit
oefenen : eigen wetgevende 
macht, eigen regering, eigen fiska-
liteit. Regionalisering is niet méér 
dan een decentralisering waarbij 
de centrale macht op verschillen
de wijze de touwtjes In de hand 
houdt. In een vertrouwelijke nota 
van Tindemans (« La Libre Belgi-
que », 14 januari 1974) wordt voor
opgesteld dat met de regionali
sering volgende doelstellingen 
worden beoogd : 
1. de Belgische Staat helpen ver
sterken 
2. hem doelmatiger laten funktio-
neren en 
3. de spanningen tussen de ge
meenschappen verminderen (lees: 
de Vlamingen sussen). 
De eerste en tweede doelstelling, 
de verbetering van de Belgische 
Staat, worden niet bereikt door de 
regionalisering è la Tindemans. 
Er wordt immers een tussenscha
kel méér opgericht zonder dat 
men Iets afschaft. De werking 
van de overheid wordt alleen maar 
gekompliceerder en duurder. 
Voor zover zij enige macht heb
ben zijn de leden van de Vlaamse 
en Waalse gewestraad in eerste 
orde Belgische-nationale manda
tarissen. Behalve de parlements
leden van de federalistische par
tijen worden ze verkozen op Bel-
gisch-nationale partijprogramma's 

en niet als gekozenen die de be
langen van hun gewest te behar
tigen hebben. 
Zij kunnen geen fiskale lasten op
leggen aan hun gewest en de uit
gaven worden vanuit de centrale 
kas voor de verschillende streken 
gedaan. 
Men kan in die zin gewagen van 
konsumptie-federalisme. Immers 
voor zover bv de Waalse manda
tarissen meer staatsuitgaven naar 
zich toetrekken hebben zij daar 
geen rekenschap van te geven 
aan hun Waalse kiezers en de 
Vlaamse kiezers kunnen hun geen 
rekenschap vragen. 
Voor zover de gewesten over 
een schijn van uitvoerende macht 
beschikken (ministeriële komi-
tees) is deze ingekapseld in de 
centrale regering. 
De « derde macht », nl. het 
machtscentrum Brussel wordt niet 
verzwakt en dat zou toch een 
hoofdtema zijn van een goede re
gionalisering. Het is nl. uit de 
Brusselse agglomeratieraad dat 
deels de mandatarissen komen 
van dit « derde » gewest. Omdat 
zij Brusselaars zijn worden zij de 
gelijken van parlementsleden op 
gewestelijk vlak. 

Het voornaamste doel van de re
gionalisering zou er in bestaan de 
spanningen tussen Vlamingen en 
Walen te verminderen. 
Tussen Walen en Vlamingen be
staan er niet veel spanningen ten. 
zij van financiële aard. De Walen 
willen alleen weten van een ver
deling van de macht maar niet 
van een verdeling van de duiten. 
Wanneer het over de duiten gaat 
vindt men wel altijd een overeen
komst. 
De fabel van het Waals-Vlaams 
konflikt als « Belgische kwestie » 
moet als vals probleem de wereld 
uit. Het spanningsveld is Brussel 1 
De hoofdstad i.p.v. aantrekkings

pool van verzoening te zijn stoot 
Vlamingen en Walen af door zich 
als derde macht op te dringen. 
Deze moeilijkheid wordt nog gro
ter door de regionalisering-Tinde-
mans. 
In het artikel van prof. De Wach
ter worden een paar nu reeds ver
geten uitspraken geciteerd van 
Vanden Boeynants, van de BSP-
ers Ramaeckers en Cools en van 
Tindemans zelf, waaruit blijkt dat 
hun aller regionalisering uitge
werkt werd om het federalisme te 
vermijden en niet als mogelijke 
overgang naar federalisme. 
Prof. De Wachter legt de vinger 
op de wonde of beter gezegd 
steekt er zijn vinger in : het ver
doken motief is de vrees voor fe
deralisme. Men wil absoluut 
de wind uit de zeilen nemen van 
de federalistische partijen en de 
zieltjes terug winnen. Men heeft 
een gebrek aan politieke verbeel
ding of moed voor een federalis
me met twee, met als simpel ar
gument dat het elders niet be-
bestaat. Het Belgisch unitarisme 
heeft zijn langste tijd gehad. 
Prof. De Wachter zegt het niet, 
maar in Vlaams-nationale traditie 
wij wel : indien België uiteindelijk 
on-nuttIg blijkt voor ons, kan en 
mag het verdwijnen. 
Een staat is een middel en geen 
doel. 

Laten degenen die het behoud van 
België als heilig doel voorop stel
len er om te beginnen voor zorgen 
dat dit land een nuttig huis Is 
voor de Vlamingen. 
Voor ons geldt steeds « Vlaan
deren eerst » en ook Brussel is 
Vlaanderen. Zij die een grondige 
schoonmaak van de warboel be
letten zijn de ware incivieken. 

M. VAN HAEGENDOREN 
Senator 

DOE HEN DER YLAMEN 

HEIL BETRACHTEN 

Door de Antwerpse volksdichter Theodoor van 
Rijswijck (« den Door ») werd in 1843 een « bede
zang by het openen der Kamers » geschreven. Wij 
laten het aan de lezers over om uit te maken of dit 
gespierd dichtwerk dat 131 jaar oud is aan aktua-
liteit heeft ingeboet... 

BEDEZANG BIJ HET OPENEN DER KAMERS 

door Theodoor van Ryswyck 

o Gy I die boven lucht en wofken, 
De wereld met één wenk doorziet ; 
God ! Schepper, Vader aller volken, 
Die worm en serafyn gebiedt, 
Aenhoor myn needrig bedelied. 

Ons vaderland is wreed geslagen, 
Door drukke ellende en tegenspoed ; 
De toekomst toont nog banger dagen. 
Die zwaer gaen van geduchte vlagen. 
Zoo gy ons niet by tyds behoedt. 

Steeds hebt Gy Vlaenderen bejegend, 
Met overvfoed, met vrede en magt ; 
Den voorzaet met uw gunst gezegend. 
En hem ten top van eer gebragt ; 
Hoor heden nog ons jammerklagt ! 

Partyzucht rukte ons land aen stukken ; 
Sinds jaren heeft het vlaemsche volk, 
In nypende armoe moeten bukken, 
Maek, Heer een einde aan de ongelukken. 
En help ons uit dien diepen kolk. 

Geef aen ons volksverbeelders krachten, 
Om alle list te wederstaen ; 
Om ieder aenbod te verachten ; 
Doe hen der Vlamen heil betrachten. 
En sterk hen op de regte baen ; 

Dat zy niet zwichten voor de Wai'en, 
Die, wis te slim in vreemde spraek. 
Het meerendeels op ons behalen ; 
Zet alle hindernissen palen. 
Dat Vlaendren uit de ellende raek'. 

Meest aen de zelfzucht vastgebonden, 
Doen zy en hart en oogen digt ; 
Verzekerd van 's lands diepe wonden, 
Zien zy gerust nog banger stonden. 
Ons naedren uit het vergezigt. 

Doe hen met warmen boezem spreken. 
En straf wie onverschillig bPyft ; 
Of hebt Gy u op deze streken, 
Voor vroeger euvelen te wreken. 
Die men in weelde vaek bedryft ? 

Zie echter goedig uit de wolken 
Ter neer op Vlaendrens grondgebied, 
O wyze Vader aller volken ! 
Die 't alles met een wenk doorziet, 
En hoor myn needrig bedelied 
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NIET KONSEKWENT 

Het artikel « De barbarij gaat 
verder » in uw blad van 21/9, 
van de pen van D Buyes heeft 
bij mij eenzelfde reaktie verwekt 
als bij ECJ uit Dilbeek (zie ru
briek brieven van hetzelfde num
mer) opzegging van het abon
nement op « WIJ » I 
Schrijver van bewust artikel stelt 
zonder meer dat de hele ruilver 
kaveling in de Kempense Zand-
streek zeer gevaarlijk en onno
dig IS, zonder enige bewijsvoe
ring De ruilverkaveling wordt 
vooropgesteld als zijnde een in
greep enkel en alleen op de wa
terhuishouding van de waterzieke 
landbouwgronden, waardoor zelfs 
de betere gronden verslechten 
en er op dramatische wijze in
gegrepen wordt in het landschap 
Onbevoegdheid of doelbewust 
misleiden van de lezers ' 
Heeft steller nog nooit gehoord 
van de •• andere » mogelijkhe 
den welke ruilverkaveling biedt' 
Aanleg en verbetering van het 
landbouwwegennet, bedrijfsstruk-
tuurverbetering nutsvoorzienin 
gen (water en elektriciteit), ho
gere uittredingsvergoeding of 
struktuurverbeteringspremie voor 
gegadigden (in het kader van het 
saneringsfonds) Ook landschaps-
opbouw I Dit alles met een grote 
geldelijke tussenkomst van over
heidswege en van de Europese 
Gemeenschap (het EOGFL) 
In het nummer van 7/9 liet U een 
artikel verschijnen onder de ti
tel geen frank voor Vlaamse 
landbouwers waarin U het mi 
nisterieel besluit dat inkomens 
steun verleent aan de landbou 
wers van benadeelde gebieden 
terecht bekritiseert omdat het 
enkel om Waalse gebieden gaat 
Wees toch konsekwent i Ener 
zijds protesteren omdat de 
Vlaamse gebieden geen steun 
krijgen en anderzijds Vlaamse 
gebieden zelf uitsluiten van over
heidssteun 

W V , Drongen 

GEMEENTERAADS. 
VERKIEZINGEN 

Afdelingen die geen gekozene(n) 
tellen, kunnen ook toezicht uit
oefenen op de beslissingen van 
de gemeenteraad en onvolkse of 
onrechtvaardige besluiten aan
vechten door een pamflet of een 
stencilblaadje daarover te ver
spreiden 

ledere inwoner of inwoonster 
kan en moet inzage krijgen van 
het notulenboek van de gemeen-
teraadsbeslissingen 
Art 69 van de gemeentewet leert 
ons dat « aan geen inwoner van 
de gemeente mag geweigerd wor
den inzage te nemen van de be
raadslagingen van de gemeente
raad, op de plaats waar zij 
berusten De raad kan nochtans 
gelasten dat de met gesloten 
deuren genomen beslissingen ge
durende een bepaalde ti jd, zullen 
geheim gehouden worden « Alle 
andere akten en bescheiden van 
de gemeente en des te meer de 
officiële publikaties waarop de 
gemeente is geabonneerd (Bel
gisch staatsblad, verzameling der 
wetten en Koninklijke besluiten, 
en andere officiële uitgaven van 
rijk en provincie) ontsnappen aan 
het recht dat ingevolge voormeld 
artikel *an de ingezetenen van 
de gem-eente is toegekend Wel 
kunnen de raadsleden hiervan 
genieten 
Dit alles m aanvulling van mijn 
lezersbrief, die in het nummer 
39 van 28 09 74 is verschenen 
Dus ook de afdelingen, die geen 
raadsleden hebben, kunnen hun 
steentje bijdragen in de vernieuw
de en krachtdadiger werking van 
de VU 
Stel met uit tot morgen en gaat 
deze week nog met een delega
tie naar het gemeentehuis (ge
durende de openingsuren) U 
steunend op art 69 van de ge
meentewet 

E K , Asse 

IQ KULTIVEREN... 

MISPLAATST 

In de « WIJ » uitgave van vandaag 
5 oktober, stelt senator Wim Jo-
rissen de kennelijk retorische 
vraag « Denkt de CVP dan wer
kelijk dat de Volksunie zit te 
wachten op een paar ministerze
teltjes en op een schijn van in
spraak ' » 
In een vrije tribune van «Knack» 
van 25 september jl heeft prof 
Jef Maton het over « een aantal 
ministerzieke nationalisten • (D 
71) 
Alle respekt voor de vrije me
ningsuiting, maar het lijkt me 
vanwege Maton volkomen mis
plaatst na het Volksuniekongres 
van Oostende (waarop prof Ma
ton referent was ) dat op een 
demokratische manier besliste 
kandidaat beleidspartij te worden, 
nu van « een aantal ministerzie
ke nationalisten » te spreken, 
vooral als dit gebeurt m een 
weekblad dat iedere kans aan
grijpt om de Volksunie te kleine
ren (Zie bv « Knack », 22 mei 
1974, « Er IS een partij aan het 
sterven », door Frans Verleyen). 

T S , Genk 

Met veel woorden heeft minister 
De Croo van Nationale Opvoeding 
tijdens perskonferenties en inter
views zijn beleid toegelicht 
HIJ wil de schoolleeftijd verla
gen Hierover een aantal opmer
kingen De minister schijnt de 
aanleg- en milieufaktoren die bij 
de persoonsvorming een rol spe
len door elkaar te haspelen Wan
neer een gegeven (door de ge
boorte) minimumaanleg m een 
goed milieu te recht komt, is er 
kans op een gunstige evolutie, 
als de persoon zelf nog wil (de 
persoonlijke inzet speelt ook nog 
een rol) Als die minimumaanleg 
er NIET is, dan kan het meest 
ideale milieu zeer weinig aanvan
gen 
De minister ziet blijkbaar alleen 
de « intellektualistische » opvoe
ding, het verstand, het IQ moet 
gekultiveerd worden Maar de 
mens is meer dan een hoopje 
hersenen Trouwens, waarom mis
lukken zoveel universitairen in 
het leven, ook al hebben ze een 
diploma op zak ' Gewoon, omdat 
ze vakidioten zijn geworden, al
leen eenzijdig in een bepaalde in-
tellektuele richting werden opge
voed en voor andere kwaliteiten 
van het menselijk leven nooit 
aandacht hadden Zin voor initia
tief, kreativiteit, behoorlijk kun
nen omgaan met mensen (zowel 
oversten als ondergeschikten) 
hierover had men in het onder
wijs geen oog 
De Croo s onderwijs-van-de-toe-
komst heeft er ook geen aandacht 
voor 
Belangrijk voor de opvoeding, 
zegt de minister jurist, is de leef
tijd van 2 tot 8 jaar Freud haalt 
zelfs nog een vroegere leeftijd 
aan i En de manier waarop het 
kind verwacht en verlangd wordt 
IS ook belangrijk ' 
In deze, voor hem belangrijke 
periode, zal hij de kinderen uit 
hun natuurlijk milieu halen en sa
men Steken m een artificieel mi
lieu, waar men al zal moeten 
« leren » (want in zijn ministe
rieel achterhoofd steekt zijn per
soonlijk verleden hijzelf kon al 
lezen op 3 en zijn vrouw al op 2 
jaar ') 
Ik zou veeleer een pleidooi hou
den voor een gezond familiaal 
milieu tijdens de vroegste kinder
jaren en dus iets doen in de 
richting van vormingswerk met 
ouders 
Bovendien vergeet de minister 
dat in de kleuterscholen de kin
deren met zo-maar worden bezig
gehouden Bezocht de minister al 
'ns een kleuterschool ' Dan zal 
hij bv gemerkt hebben dat we op 
dit niveau van onderwijs vaak 
veel beter pedagogisch geschoold 
personeel ontmoeten dan op an
dere vlakken van onderwijs (de 
pedagogische vorming van de li
centiaat-leraar lijkt op een kari

katuur, terwijl een hoogleraar 
helemaal niet voorbereid wordt 
op zijn psycho-pedagogische op
drachten) Dan zal hij bv ook 
gemerkt hebben dat de kinderen 
zeer zinvol en kreatief bezig zij'n 
Ik geef de voorkeur aan deze op
voeding op deze jeugdige leef
ti jd, boven een reeds leren lezen, 
schrijven, wellicht ook rekenen. 
Laat vooral de kreativiteit (teke
nen, schilderen, boetseren ) en 
spontaneiteit op deze jeugdige 
leeftijd met gesmoord worden 
Een vraag. 

Raadpleegde de minister in ver
band met zijn nieuwe plannen 
enkele gezaghebbende kinder
psychologen van bij ons (en met 
van Amerika, waar de maatschap
pelijke kontekst heel anders is) ' 
Ik kan hem desnoods een paar 
namen suggereren 

" Een beroep moet een echte 
keuze zijn ». 
Wel, laat de minister er dan iets 
van maken van die studie-en be
roepskeuze Men weet toch dat 
daar een van de voornaamste fak-
toren ligt van het mislukken ti j
dens het eerste jaar universiteit. 
De minister kan bv een serieuse 
en doeltreffende voorlichtings-
kampagne organiseren (cfr. het 
door het Nederlandse ministerie 
van Onderwijs uitgegeven tijd
schrift . Straks Studeren ») Wel
licht zullen dan een aantal stu
denten met naar de universiteit 
gaan, waardoor dan geld vrij 
komt voor zo'n voorlichtmgskam-
pagne 
Een laatste vraag heeft het par
lement in deze aangelegenheden 
dan mets te zeggen ' 

L V , Berchem. 

GEMEENTEBESTUUR 
VAN MERKSEM 
Twee plaatsen vakant van laborant(e) Al en aanleggen van 
een werfreserve. 
Aanvragen dienen uiterlijk op 24-10-74 ingediend. 
Nadere inlichtingen te bekomen op het personeelsbureau 
van de KOO, Jaak De Boeckstr. 3-11, 2060 Merksem. 

KOMMISSIE VAN 
OPENBARE ONDERSTAND 
Een werfreserve wordt aangelegd voor de betrekking van 
redder-badmeester (geschoold). 
De aanvangswedde bedraagt per maand : 18.613 fr. 

De kandidaturen moeten uiterlijk op 15 oktober 1974 aan het 
gemeentebestuur gericht worden. (Inlichtingen tel. 45.24.90, 
binnenpost 266). 

GEMEENTE EKEREN 
Bij het gemeentebestuur van Ekeren zijn betrekkingen van 
politieagent te begeven. 
Een werfreserve zal worden aangelegd. 
Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op de gemeente-
sekretarie, Veltwycklaan 27 of op het politiekommissarlaat, 
Veltwycklaan 1. 

Aanvragen met de nodige bewijsstukken te richten aan de 
heer burgemeester der gemeente Ekeren uiterlijk op 11 okto
ber 1974. 

Naar het altijd groene Ierland 
Vergunning nr 1185 Kat A 

10 DAAGSE AUTOREIS 
Rustige vakantie midden bossen, meren, bergen en Ierse gast
vrijheid 
Beknopt programma 

Per boot van Le Havre naar Rossiare, waar u de tweee dag 
aankomt Doorreis naar Killarney 

Verblijf in het Aghadoe Height Hotel Dit eersteklassehotel, 
prachtig gelegen op de Aghadoehoogte, bezit alle mogelijke 
komfort Mogelijkheid tot paardrijden, vissen, golfspel enz 
De negende dag, terugreis per boot naar Le Havre, waar u de 
tiede dag aankomt 

Reissom per persoon, op basis van 2 deelnemers 
vóór 31/12 7970 fr 
van 31/12 tot 12/4 6 520 fr 

Reissom per persoon, op basis van 4 deelnemers 
Voor 31/12 6280 fr 
van 31/12 tot 12/4 : 6 520 fr 
Inbegrepen 

— heen en terugreis met de . St-Patrick ., op basis van 2 of 
4-persoonshut , 

— vervoer van de auto , 

— verblijf in het Aghadoe Heights Hotel, op basis van tweeper
soonskamers met bad , 

— avondmaal, logies en ontbijt , 
— alle taksen en diensten 
Voor vertrekdata gelieve u zich te wenden tot één van onze 
kantoren 
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3 NOVEMBER: 
HET ''GENTSE KUIPKE" 
PROPPENSYOL! 

ANTWERPEN 

Alle afdelingsbesturen treffen de 
nodige schikkingen en dienen 
hun plaatselijke « vertrek-uurre-
geling » onmiddellijk aan te pas
sen, alsook hun met eigen-wagen 
reizende leden in te lichten, om
trent de volgende globaal arron-
dissementele « Auto(car)-kara-
vaan-vorming » ,op zondag 3 no
vember e.k. 
Wij verzamelen allen te 12u30 op 
het parkeerplein gelegen voor de 
« Voetgangerstunnel » op Ant-
werpen-LINKER/OEVER. - Vertrek 
aldaar zeer stipt te 12u45. Via de 
oude baan reizen wij Gentwaarts 
(dus niet via de autosnelweg). 
Versier uw auto-cars en wagens 
met de leeuwevlag, enz. 
Noteren wij daarbij dat geen en
kel afdelingsvaandel fe Gent mag 
ontbreken I 

Antwerpen : bus Inschr : sekr., Wets t r . 
12, Antwerpen 100 t r . 

Berchem : bus. Inschr. : A . Fi l l iers, 
Statiestr 9, te l . 39 24 2 8 . 140 t r . 

Boom : eigen vervoer Inschr. - Ern, 
Spillemaeckers, Acacialaan 33 , tel 
88 07 72 of b i j Ren Boeynaems, Ont
moetingscentrum Nele, Antwerpsestr . 
3 7 8 , tel 88 .05 03 . 

Borgerhout : bus. Inschr. : mevr. De 
Coninck, Kard Cardi jnplein 7 ( te l . . 
22 .08 .06 ) 100 f r ; k inderen 60 f r 

Burcht : bus Inschr. Pol lef l iet , K ru i -
beekse steenweg 15, Burcht. 80 f r 

Brasschaat : bus Inschr. . J. Decru, 
Hanendreef 39 ( te l . 5 1 . 5 6 . 5 9 ) . 

Broechem : bus. Inschr. : W i m Duys, 
Abelebaan 9, te l 85 53 .98 . 130 f r 

Duffel : 120 f r . Inschr. . Staf Luyten, 
Ganzenkoor 2 1 , te l . 31 .23 19 , Ludo 
Sels, Hondiuslaan 24 , te l . 31 .11 67 . 
Vert rek 12 u 30 aan de Kapel. 

Edegem : bus. Inschr. • Gemcenschaps-
centrum n Drie Eiken », Drie Eikenstr 
128. 150 fr . 

Emblem : bus Inschr - J. De Zaeger 
Ranfsesteenweg 70A , Emblem ( te l . : 
80 39 42 ) 130 f r 

Ekeren : Inschr. : afd. sekr.. Geesten-
spoor 7 2 , te l . 4 1 . 0 4 . 4 1 . 

Halle (Kempen) : bus. Inschr. : a fd . 
Sekret. Leo Ooms, Korenbloemlaan 2, 
tel 83 30 07 

Heist - Hallaar - Ttegem : 150 f r . 
Inschr. : Caes Frangois, Pluishoekstr. 
30 , Heist, t e l . 24 .18 .39 , Danny De 
Cuyper, Itegemsestwg 15, Hallaer, tel 
24 40 58 , Fons Van Hout , Kleine Hoo i -
weg 4 , Itegem, te l . 24 .64 .86 . Vert rek 
12 u. 30 . 

Hoboken ; bus Inschr. : Jos Van den 
Nieuwenhof, St-Bernardsestwg 793 , te l . 
27 28 48 of in het VI Nat Centrum, 
Steynstr 85 , te l . 27 72 78 . 

Hombeek - Leest - Heffen : geweste
l i jke bus. 

Hove : bus Inschr, : J Op de Becq, 
Groenstr 27 , te l . 55 .54 .17 en W Nol-
let, Wouwst r . 8 2 , te l 55 .65 46 75 f r 
( 40 f r vanaf 3de fam i l i e l i d ) . 

Kontich : bus Inschr. lok Alcazar, 
Mechelsestwg 2 2 , of L Defossé, Kei-
zershoek 2 1 0 , M o n Van den Hauwe, 
IJzermaalberg 29 , of Ferre De Beuke-
iaer, Kostenjst r 6 . 75 f r . ( 40 f r . vanaf 
3de f am i l i e l i d ) . 

Kapellen-Hoevenen : Inschr mevr. 
Cornells, Berkenl. 14, Hoevenen 

Lint : Eigen vervoer. Raf Biets, Mo len-
str. 107, Lint^ ( te l 55 4 2 . 1 0 ) . 

Klein-Brabant : gewesteli jke bus. Inschr. 
J. Van Cauwenberg, Palingstr. 73 , 
Puurs , A . De Proft , Mar iekerke ; Hugo 
Segers, Doregem 24 , Bornem ; Bennie 
Rott iers, Van Haelenstraat 57 , Hingene; 
E Servaes, Van Drogenbroekstr. 53 , 
Sint-Amands 150 f r 

Lier - Berlaar : gewestel i jke bus Inschr. 
Frans Lochi, Kromme Ham 14, Lier, 
Stan De Laet, Meistraat 44 , Berlaar 

Mechelen : afdelingsbus Inschr. en 
vertrek bi j het Vlaams Huis Brigand, 
Hoogstr. 57 . Vert rek 12 u. 45 . Prijs : 
100 fr . 

Merksem : bus Inschr. V I . Huis T i j l , 
Bredabaan 2 9 8 , te l . 4 5 . 8 9 . 7 6 . 150 f r . 
Kinderen 100 f r 

Mol : bus Inschr. • S Meynen, Beek-
str. 22 , tel 31 23 20 . 

Mortsei : bus. Inschr. Em. Croes, 
Steenakker 90 ( te l . 49 .12 20 ) ; W i m 
Claessens, Pastoor Deensstr. 19 ( te l 
55 39 09) ; Rob. Palmaerts, An twerp
sestr 132 ( te l . 49 .71 .42 ) ; Bert Ve-
rou, A m Stockmanslei 19 ( te l : 
4 9 . 3 5 . 2 3 ) . Bus 75 f r . 

Niel-Schelle : Inschr. L Deheusch, Aug . 
Vermeylenstr 5, Niel ( te l . 88 32 55) 
130 fr . 

O.-Lieve-Vrouw-Waver - Koningshookt -
Bonheiden - Rijmenam gewestelijke 
bus 

5t-Job in ' t Goor : bus. Inschr. b i j E. 
Pierle, Campinaweg 4 ( te l . 6 3 . 1 4 . 9 4 ) . 
125 f r . 

Turnhout : bus vanuit Turnhout langs 
Vosselaar, Beerse, Merksplas, Ri jke-
vorsel en Hoogstraten. Vo lw . 2 0 0 f r . , 
jongeren beneden 16 jaar, 150 f r . 

Ranst : bus Inschr • mevr De Ni js-
Leysen, St-Antoniusstraat 33 , te l . : 
85 60 12. 130 f r . 

Rumst : Kontakt opnemen met L. 
Marckx, Tu inw i j k 89 . 

Schilde : bus. Inschr b i j M De Muynck, 
tel 83 14 09 en afdel sekiet M. Pos-
semiers, te l . 83 .06 .20 

Sint-Katelijne-Waver : 150 fr . (gezins-
pri js 350 f r . ) . Inschr. : Hi lda De W i t , 
IJzerenveld 130, te l . • 21 .31 .26 . Ver
t rek 12 u. 30 . 

mevr. M . Da-
te l . 28 .15 .17 . 

W i l r i j k : bus Inschr. 
men, Koolhofstr 4 , 
130 f r . 

Wijnegem : Insrhr : bestuursleden of 
tel A De Cleen, Zandstr 39 (têl 
53 92 66 na 18 u u r ) . 

Wommelgem : bus Inschr We lkom-
str. 116 , te l . 53 .86 .68 . 130 fr. 

Zwijndrecht : bus Inschr • Vlaams 
Huis b i j P. Severins, Polderstr. 15 . 

BRABANT 

Brussel : bus Inschr : in het lokaal 
(tel 512 1 3 . 7 4 ) . Vert rek om 14 u. 
<c Uilenspiegel », Plet inckxstr 38 , 1000 
Brussel 100 fr . 

Diest : (Kant.) : Autobus • 120 fr. , 
k inderen onder de 12 jaar 80 f r . 

Bekkevoort : Rik Costermans, Oude 
Tiensebaan 47 , te l . 0 1 6 / 6 3 47 .18 . 

Diest : Staf Schellens, Halensebaan 
1108 , tel 0 1 3 / 3 3 . 2 0 55 . 

Molenstede : André Peeters, Diestere-
str. 24 , tel 0 1 3 / 3 3 14 .86 . 

Scherpenheuvel : André Crabbe, Heide-
str. 55 

Testelt ; Andre Van Aelst, Tuinbode-
weg 2 1 , Zichem (Okselaar) . 

Zichem : Jan Biesemaans, Averw i j k 1 1 , 
tel 0 1 3 / 7 7 20 09 . 

Hekelgem : bus voor Teralfene en Es-
sene Inschr Dirk Van Goethem, 
Frieda Verhavert, A r thu r De Schrijver, 
W i l l y De Wi lde , Fi l . Claes 100 f r . 
Ver t rek Essene-Post 13u15 , Essene-
kerk 13u20, Teralfene-Natekenshof 
13u10, Af f l igem-Vi j thoek 13u25, Oud-
Zandtapi j t 13u30 st ipt . 

Dilbeek : inschr. afd. sekr. K I . Kapel l . 
27 , tel 521 17.79 Bus zie Itterbeek. 

Itterbeek : bus, inschr bi j A De Schrij
ver, Ninoofsestwg 515 , tel 521.19 09 . 

Kant. Aarschot : inschr. A De Sam-
blanx, Fr. Liniestr 3, Aarschot, tel 
0 1 6 / 5 6 84 37 

Kant. Haacht : Robert Ceuppens, Bever-
laak 22 , Werchter, te l . 0 1 6 / 6 0 02.29 

Kant Diest : W i l l y Somers, Klappi jstr . 
55 , Molenstede, te l . 0 1 3 / 3 3 26 69 . 

Kant. Leuven Noord : Rik de Deken, 
O-L-Vrouwplein 9 1 , Herent, tel 
0 1 6 / 2 2 95 .77 . 

Kant. Leuven Zuid : Joris Depre, Brus-
selsestwg 224 , Tervuren. 

Kant. Tienen : Elsie De Raedt, M . 
Noestraat 2 1 , Oud-Heverlee, tel : 
0 1 6 / 4 7 77 73 . 

Kant. Glabbeek : Roger Lenaerts, Ha-
lensestr. 37 , Hoeleden t 0 1 6 / 7 7 . 7 6 6 1 . 
Kant. Zoutleew -I- Landen : W i l l em 
Laroy, Stationstr. 38 , Zout leeuw, tel 
0 1 1 / 7 8 96 53 . 

Leuvense Agglom. : Paul Toi let , Zwa
luwenlaan 2, Heverlee 

Grimbergen - Strombeek - Beigem -
Humbeek : bus Inschr bestuursleden 
of sekretariaat, Hauwaerts F, te l . : 
251 .56 77 150 f r . 

Jette - Ganshoren - Koekelberg : bus. 
50 fr . Inschr bi j Van Mieghem R., 
426 .00 97 en bi j Hauwaerts F , te l . 
251 .56 77 

Liedekerke : bus. Inschr. - bestuursle
den of in V I . sociaal centrum. 100 fr . 

insch. J. Vermeulen, 
Schaarbeek, te l . ; 

Schaarbeek : bus, 
Grammelaan 87 , 
241 04 .07 

Schepdaal - St-Martens-Lennik - Wam-
beek : bus om 13 u In l . en inschr b i j 
de bestuursleden of opbellen : Klaart je 
Al laer t , te l . 582 23 54 of Armand Bil 
looye, tel 532 .58 50 

Overijse : bus voor Hoeilaart en Ove-
rijse Inschr b i j Marcel Dominet, Es-
doornenl . 53 , 1900 Ovenjse - Te l . : 
657 1785 , Di rk Hiers, Langeweg 32 , 
1900 Overijse - Tel 653 91 .52 en 
Alex Goodman, Vriendschapstr. 7, 1990 
Hoei laart . Tel 6 5 7 . 2 7 . 3 2 . 

LIMBURG 

Beringen : bus met Heusden-Koersel. 
1 nschr. bestuursleden 

Eigenbilzen : bus Vert rek 9 u. Inschr.: 
Jan Appermans en Lucien Smeets, 
200 f r . 

Genk : Inschr Jan Roux (tel 
35 .25 .04 ) of bestuursleden Vert rek • 
8 u. 30 . 200 f r . 

Hasselt : bus met Kuringen, Zonhoven. 
Inschr bestuursleden 

Houthalen - Helchteren bus. Inschr : 
Jan Lemmens, Oplingstr. 4 2 , Houtha
len, tel 0 1 1 / 5 3 30 51 

St-Truiden : In l bi j U Dri l jeux, St-
Truiden en M Bessemans, Duras 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst (Arr . ) : bussen te 1 . Aspelare, 
N^derhasselt ; 2 Geraardsbergen, Zand
bergen , 3. Denderhoutem ; 4 . Zotte-
gem, Herzele, Burst, Heldergem, Aa i -
gem ; 5 Erembodegem-Centrum, Erem-
bodegem-Terjoden , 6 Kerksken, Haal-
ter t - 7. Mere, Erpe, Nieuwerkerken ; 
8 Ninove : 9. Denderleeuv/, Wel le ; 
10 Herdersem, Moorsel , Baardegem, 
Meldert , Dender-West, Lede. 

Aalst : bus, vertrek om 13 u 30 , aan 
« Gulden Vlies » 50 fr . 

Merelbeke b i j F. De Corte, Klooster-
str 79 ( te l . 30 .94 .93 ) tussen 19 en 
20 uur. 

Nieuwkerken : bus gratis. Vertrek 13u, 
terug rond 20 u. inschr. bestuursleden. 

St-Niklaas : bus 130 f r Storten op 
prk 000 -0017490-30 van W i l l y Toté, 
Verbindingsstr. 20 , St-Niklaas, te l . : 
76 87 43 . Vert rek om 14 u. aan het 
stadhuis. 

Schoonaarde : bus Inschr bi j Triest 
Albert , Vrankr i jks t r , Wi l lems Wi l l em, 
Hoek 6 ; Pauwels Jan, Brugstr ; Er ik 
Roels, Nijverheidsstr ; Hugo Van den 
Abbeele, Eegene ; Herman Van den 
Abbeele, Losweg 1 1 . 

WEST-VLAANDEREN 

Blankenberge : bus Inschr bestuurs
leden 

Brugge (Arr . ) : Prijs 50 fr . voor vol
wassenen en 30 fr . voor kinderen to t 
14 j Inschr. Breydelhof te Brugge, 
uw afdelingsebsturen of op het arr. 
sekr Wi t te Beerstr 3 1 , St-Andries-
Brugge (fel 31 67 12) Inschr en be
tal ing tegen 25 ok t Vertrek om 13 u 
op de Ringlaan tussen Katel i jnepoort 
en Gentpoort te Brugge. 

Koksijde : bus. Inschr bi j Jef Deman, 
Kon Baan 3 0 7 . Prijs : 160 fr . 

Menen : bus. Inschr b i j bestuursleden 
of bi j voorz St Taccoen, Kortr i jksestr . 
338 ( te l . • 5 1 . 3 6 . 0 6 ) . 

Wervik : bus. Inschr. bij bestuursleden. 
150 fr. 
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ANTWERPEN 
Antwerpen, treft u er een volks-
vert. en een prov. raadslid aan en 
een pak goede wil . 

BUSSERS 
Duizenden adreskaartjes van 

iemand die het allemaal anders 
ging doen werden in Antwerpen 
Stad verspreid. Tevens werd gans 
Kiel bedacht met het afdelings
blad van de maand oktober. In 
de nabije toekomst wordt er nog 
heel wat in de bussen gestopt. 
Help al eens mee een blokje bus
sen. Twee uurtjes heerlijk TV af-
?etten en marsjeren. 
KOO 

Iets hierover te vragen ? Dr De 
Boel, tel. 33.97.90 of Fr. De Laet, 
tel. 38.66.92, zijn onze VU-afge-
vaardigden bij de KOO-Antwerpen. 
KVO 

Pucciniavond op donderdag 28 
november (en niet op dinsdag 26 
november zoals eerst vermeld). 
Het verleggen van de datum heeft 

ANTWERPEN (Arr.) 
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. 
VVM-AVOND 

Gaat door op dinsdag 29 okto
ber a.s. te 20 u. 30 in zaal Tijl te 
Merksem. Alle mandatarissen en 
bestuursleden worden uitgeno
digd. Spreker Ludo Van Huffelen 
over de « Nieuwe elementen in de 
begroting '75 ». Dit onderwerp 
wordt over enkele dagen zeer ak-
tueel : wij durven dus zonder 
fout op uw sterke aanwezigheid 
rekenen. 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Elke maandag van 16 tot 19 u. 
op ons sekretariaat, Wetstr. 12, 

DienscBccoon 
Volksvertegenwoordiger A. DE BEUL (tijdelijk sen. H. DE BRUYNE) 
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 
BROECHEM : lok. « Frankenheem », Dorpsplein. 
1ste en 3de maandag van 19 u. 30 tot 20 u. 30. 
BORSBEEK : café « Riviera ». Jos Reusenslei 17. 
1ste en 3de maandag van 18 u. 30 tot 19 u. 30. 
BRECHT : ten huize van dhr Alois Van Hoof, Lessiusstr. 37, tel. 13.81.95. 
2de woensdag van 20 tot 21 u. 
WESTMALLE : ten huize van dhr Frans Dams, Maliebaan 40, tel. 12.04.52. 
2de woensdag van 19 tot 20 u. 

Senator H. DE BRUYNE 
WIJNEGEM : « Vleminckhof », Marktplein 8 (tel. 53.89.26). 
1ste en 3de maandag van 19 tot 20 u. 
BURCHT : ten huize van dhr. Edw. Lemmens, K. Albertstr. 62, tel. : 
52.77.45. 
Elke 3de dinsdag van 20 tot 21 u. 

Volksvertegenwoordiger H. GOEMANS 
BERCHEM : ten huize van dr. Goemans, Grote steenwg 86, tel. 39.02.30. 
Elke maandag van 14 tot 16 u. 
KAPELLEN : ten huize van dhr. M. Op de Beeck, Wilgenstr. 4, tel. : 
64.55.93. 
2e en 4de donderdag van 20 tot 21 u. 
BRASSCHAAT : café « Vogelzang », Miksebaan. 
1ste en 3de donderdag van 21 tot 22 u. 
KALMTHOUT : ten huize van dhr Jef Bosnians, Korte Heuvelstr. 35, tel. 
66.74.59. 
2de en 4de donderdag van 21 tot 22 u. 
SCHOTEN : café « Tijl », Verbertstr. 
1ste en 3de donderdag van 20 tot 21 u. 

Senator VAN EISEN 
14 OKTOBER : 
MOL-EZAART : Onder de linden, Ezaart 151, Mol, van 19u15 tot 19u45. 
MOL-HESSIE : Vissershuis, Hoogeind 16, Mol, van 19u45 tot 20u15. 
MOL-ACHTERBOS : Welkom, Achterbos 80, Mol, van 20u15 tot 20u45. 
MOL-SLUIS : Sport, Sluis 178, Mol, van 20u45 tot 21u45. 
15 OKTOBER : 
EINDHOUT : Binnenmans, Dorp 23, van 20 tot 20u30. 
VEERLE : De Wijngaard, Dorp 74, van 20u45 tot 21u15. 
MEERHOUT : Watermolen, Molenpad 8, van 19u15 tot 19u45. 
17 OKTOBER : 
DESSEL : Bij de Koersel, Meistr., van 19 u. 15 tot 19 u. 45. 
TURNHOUT : Amicitia, Grote Markt 24, van 20 tot 20 u. 30. 
VOSSELAAR : De Ster, Hei-ende, van 20 u. 45 tot 21 u. 15. 
21 OKTOBER : 
HINDERHOUT : café A. Willaert, Dorp, van 20 tot 20 u. 30. 
MERKSPLAS : Breugelhof, Kerkstr., van 20 u. 45 tot 21 u. 15. 

Volksvertegenwoordiger L. SELS 
NIJLEN : 4de zaterdag, 9 tot 10 u., lok. Ziekenfonds Tak Lier, Kerkplein. 

Volksvertegenwoordiger J. SOMERS 
Elke maandag : 
ST-KATELIJNE-WAVER : Liersestwg 11, van 16 u. 30 tot 20 u. 30 of op 
afspraak, tel. 015/21.79.00. 
1ste zaterdag van de maand : 
ITEGEM : Mimosa, Bevelsestwg, van 10 u. 30 tot 11 u. 
NIJLEN : lok. Ziekenfonds Tak Lier, Kerkplein, van 11 u. 15 tot 12 u. 
2de vrijdag van de maand : 
WILLEBROEK : lok. Ziekenfonds Tak Willebroek, Dendermondsestwg 72, 
van 19 u. 30 tot 20 u. 
HINGENE : lokaal In de Oude Poort, van 20 u. 30 tot 21 u. 
2de zaterdag van de maand : 
LIER : Taveerne Rebels, Berlaarstr. 51, van 10 u. 30 tot 11 u. 
NIJLEN : lok. Ziekenfonds Tak Lier, Kerkplein, van 11 u. 15 tot 12 u. 
Eerste en derde maandag van de maand : 
O-L-Vr-WAVER : Bosstr., van 20 u. 30 tot 21 u. 
Tweede vrijdag van de maand : 
MECHELEN : Vlaams Huis, Hoogstr. 57, van 18 u. 45 tot 19 u. 15. 

iets te maken gehad met de sta
kingsperikelen. La Tosca en La 
Bohème waren voor doch Butter
fly was tegen. Turando, Manon 
Lescaut en Suor Angelica ont
hielden zich. Kaarten op uw se
kretariaat, tel. 36.84.65. 
VOLKSUNIE-JONGEREN 

Klauteren geregeld ergens op 
of af. Plakken vies en proper. 
Kletsen urenlang over zinnige en 
onzinnige dingen. Het is 'n groep 
die werkt en ploetert en ze vra
gen niets liever dan dat ook u, 
jonge vriend, met hen samen, zou 
streven naar een dinamische VU. 
Geef uw naam en adres op aan : 
Van Buren Hugo-Viaene Anita, 
Kruishofstr. 44, 2020 Antwerpen, 
tel. 37.15.37. 

BALEN-OLMEN 
GEBOORTE 

Gelukwensen aan het bestuurs
lid Romain en Elsa bij de geboor
te van hun dochtertje Hilde. 
HUWELIJK 

Hartelijke gelukwensen aan het 
jonge paar Jean-Nelly, en wij wen
sen hen ieder jaar een schattig 
kinderpaar ! 
VOETBAL 

8-9 : Berg Sp.-De Leeuwen. Af
trap 13 u. Wedstrijd in gietende 
regen met 8 man, onbegonnen 
werk, het ontbrak hen nochtans 
niet aan moed. Eindst. : 5-2. 

14-9 : De Leeuwen-Centrum 
Boys. Aftrap 15 u. Wedstrijd op 
bijna onmogelijk terrein, moeilijk 
te leiden sg^el dat ontaardde in 
verwijten en bekvechten. Eindstr. 
3-8.. 

21-9 : De Leeuwen - Wilems-
Vervoort. Aftrap 16 u. 30. Gestart 
met versterking van buitenstaan
ders, opkomst van spelers laat 
te wensen over alsook samen
hang. Uitslag 1-8. 

28-9 : Jeha Sp.-De Leeuwen. 
Aftrap 15 u. Wegens het niet op
komen van de spelers van Jeha 
werd het een 0-5 uitslag voor De 
Leeuwen, winst die vele spelers 
een hart onder de riem zal ste
ken. 

BORGERHOUT 
KOO 

De KOO-Borgerhout zal over
gaan tot de aanwerving van gegra
dueerde verpleegsters, gebreve-
teerde verpleegsters en bejaar
denhelpsters buiten-uit. Inl. te be
komen bij de KOO-Borgerhout, Lt 
Lippenslaan 57, alwaar men for
mulieren kan aanvragen die ten 
laatste op 30-10 terug moeten ge. 
zonden worden aan hogervermeld 
adres. 
BETOGING HALLE 

Op 24 november stuurt Borger
hout net zoals naar Vilvoorde twee 
jaar geleden een sterke afvaardi
ging. U kunt voor de prijs van 30 
fr. nu reeds inschrijven bij mevr. 
Van Geert, tel. 36.68.29 of mevr. 
De Coninck, Kard. Cardijnplein 7, 
tel. 22.08.06 of mevr. Vervloet, 
Bakkerstr. 60, tel. 36.35.25. Ver-
trekuur wordt later medegedeeld. 
Op 15 november worden de in
schrijvingen afgesloten. Allen naar 
Halle ! 
MARSEPEINVERKOOP 

Smakelijke marsepein te koop 
bij mevr. Van Geert, Lt. Lippensl. 
24, tel. 36.68.29 tegen 160 fr. per 
kilo of 80 fr. per halve kilo. Door 
uw aankoop steunt u tevens de 
afdelingskas. Smakelijk en dank 
bij voorbaat. 

BORSBEEK 
DIENSTBETOON 

Met al uw problemen, van wel
ke aard ook, — sociale zekerheid, 
legerdienst, pensioenen, enz. — 
kunt u terecht op de zitdagen 
voor dienstbetoon van de Volks
unie. Volksvert. R. Matthessens 
en KOO-voorz. St. Kiebooms staan 
steeds ten uwen dienste : 

Elke eerste maandag van 18 u. 
30 tot 19 u. 30 in café Parking, 
hoek Wenigerstr. en Karel Soetel. 

Elke derde maandag van 18 u. , 
30 tot 19 u. 30 in café Rivièra, J. 
Reusenslei, Borsbeek centrum. 
(21 okt.). 

KflLeriDCR 
OKTOBER 
12. Boom : Pensenkermis te 19 u. in Onthaalcentrum Nele, 
Antwerpsestr. 378 (50 fr.). 
12. Berlaar : 5de VU-bal. Zaal Familia, Berlaar-Heikant, om 
20 u. 30. 
12. Wilrijk : Grote Wafelenbak en dansfeest. VU-Vrouwen. Te 
20 u. in KWB-lokaal, St-Bavostraat 55. 
13. Antwerpen Groots feestmaal « 20 Jaar VU •>, Beursge
bouw. 
18. Mechelen : Arr. raad in zaal Dageraad, Hallestr. 
18. Mortsel : Ledenvergadering te 20 u. 30. Lok. Centrum St-
Lodewijk (Dieseghem). Gastspreker : algemeen voorzitter Fr. 
Van der Eist. 
18. Kontich : TAK-filmavond te 20 u. in lok. « Alcazar ». In
kom : 25 fr. 
19. Koningshooikt : VU-teerfeest. Viering 10 jaar VU. 
19. Mortsel : Herfstbal. Vlaams-Nationaal Jeugdverbond, te 
20 u. 30 in zaal « Lepelhof » (St-Benediktuskerk). Inkom : 70 fr. 
19. Niel : VU-dansfeest. 
19. Lier : VU-dansfeest. 
20. Arr. « Massa-kolportage » met ons weekblad < Wij » van 
19 dz. 
20. Antwerpen : Herfstwandeling. Vertrek te 10 u. aan Crom-
welltank (Permeke) Jan Van Rijswijcklaan. Wandeling door 
de polders van Schelde en Durme. 
20. Hoboken : Werftocht (Nachtegalenhof). Verzamelen te 
10 u. in Vlaams Nat. Centrum, Steynstr. 85. 
24. Antwerpen : Spreekbeurt over « Gewestvorming » door 
volksvert. Fr. Baert in het « Koningshof », Kon. Astridpl. 29, 
te 20 u. 
25. Kontich : Eerste « Ontdek de Wereld «-voorstelling « Ja
pans tweeluik van Kioto tot Hirosjima » door Yves de Cock, 
te 20 u. 15 in feestzaal St-Jozefschool {Gemeenteplein). 
26. Wommelgem : VU-afdelingsbal. Parochiezaal St-Jozef. 
26. Mechelen : VU-dansfeest In het kader van de arr. < 20 
jaar Volksunie «-viering. 
26. Turnhout : Gezellige avond met koud buffet in het paro
chiecentrum St-Franciscus, Schorvoortbergstraat (achter de 
kerk). Een gezellig orkest nodigt u ten dans. Deelname : 125 
fr. 
27. Arr. « Massa kolportage » met ons weekblad • Wij > van 
26 dz. 
27. Bornem : VU-fietstocht. Nadien wafels eten. 50 fr. per 
gezin. 
27. Mortsel : Herfstwandeling In 't Zoniënwoud. Vertrek lOu. 
Parking GB-Supermarkt (Statielei). 
28. Mariekerke : Gewestvergadering Klein-Brabant. Parochie
huis. 
29. Merksem : Arr. WM-avond in lok. Tijl (Bredabaan) te 20 
u. 30. Voorlichting omtrent « Nieuwe elementen In de begro
ting 1975 ». Voor alle mandatarissen en kaderleden. 

IN MEMORIAM 

LIEVEN 

KALINGART 

De Volksunie-Merksem werd zwaar getroffen door het plotse 
overlijven, op 2 oktober 1974, van schepen Lieven Kalingart. 
Geboren te Antwerpen op 6 maart 1925, was hij dus amper 
49 jaar. Drie maanden geleden kreeg hij reeds een verwitti
ging en vreesden wij voor het ergste. Maar hij kwam er door 
en na enkele we ken hernam hij zijn taak, met hetzelfde en-
toesiasme van tevoren. Dit werd hem fataal, want hij gunde 
zichzelf niet de rust die nodig was om er stilaan weer boven
op te komen. 
Dit onverwacht afsterven heeft niet enkel de VU-leden, maar 
de velen die hem gekend hebben aangegrepen. Zwaar woog 
dan ook de stilte op de aanwezigen, toen Leo Michielsen, 
voorzitter van de KOO-Merksem, zaterdag jl. tijdens de plech
tigheid van de eerste-steenlegging van het nieuw ziekenhuis, 
in aanwezigheid van eerste-minister Tindemans, de goever-
neur en de bisschop van Antwerpen, en talrijke prominenten, 
zich ontroerd tot het schepenkojlege van Merksem richtte : 
« Helaas, een van uw kollega's ontbreekt op het appel ! 
woensdag is hij plotsleing gestorven, maandag wordt hij be
graven : schepen Lieven Kalingart. We denken aan hem... 
En we zullen aan hem denken, telkens wij zijn naam zullen 
lezen op de gedenksteen die herinnert aan deze plechtigheid». 
Lieven is gestorven zoals hij geleefd heeft : te snel. Het kon 
bij hem niet vlug genoeg gaan. Dit tekent trouwens heel zijn 
korte politieke karrière. 
Einde 1961 trad hij toe tot de Volksunie, kwam in 1963 in het 
bestuur van de afdeling, zetelde als gemeenteraadslid vanaf 
1965 en vervulde sedert 1-1-1971 het ambt van schepen, met 
de jeugd, de sport en de financies onder zjin bevoegdheid. 
Voor de VU-Merksem is zijn heengaan een zware slag. Maar 
voor zijn echtgenote en kinderen is het verlies onherstelbaar. 
Woorden van troost kunnen we niet vinden, maar innig leven 
we mee in de rouw die mevrouw Kalingart-Dreessen, de kin
deren en de ganse familie treft. 
Verleden maandag werd Lieven Kalingart, op het erepark van 
het kerkhof, te Merksem begraven. De leeuwenvlag op de 
lijkbaar, ontelbare bloemen en kransen, vaandels van talrijke 
verenigingen en VU-afdelingen, een massa mensen om hem 
een laatste groet te brengen, op het gemeentehuis, in de 
kerk, tot op het kerkhof. 
Een laatste groet aan een man waarvan nog zo veel verwacht 
werd. K.G. 

WIJ lO 
12 OKTOBER 1974 
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BROECHEM 
AFDELINGSWERKING 

Voor 30 november e,k. voor
zien wi j , in het raam van ons 10-
jarig VU-afdelingsbestaan een 
aangename leden-avond met een 
« demokratische maaltijd ». 

Voor 21 december e.k. planden 
wij ons traditioneel jaarlijks Kerst
feest. 

SAMENWERKING 
Op 26 oktober e.k. zal afde

ling Broechem, hopelijk met een 
sterke vertegenwoordiging, aan
wezig zijn op de dans-avond te 
Wommelgem. 

DUFFEL 
ZITDAG VLAAMS ZIEKENFONDS 
TAK MECHELEN 

Maandag 14 oktober van 19 tot 
19 u. 30 in het Gildenhuis. 

EDEGEM 
HUWELIJK 

Twee VUJO-ers traden in het 
huwelijk ! Wij wensen Bruno en 
Simone De Boel, alsook Jan en 
Reinhilde De Grijse een welge
meend proficiat. 
GESCHENK 

Een 20-jarige biedt men gewoon
lijk een geschenk aan. Voor de 
VU is het mooiste geschenk wel 
een hoop nieuwe leden. Kent u 
simpatisanten die nog geen lid 
zijn ? Bezorg ons hun naam en 
adres. Wij zorgen voor de rest. 
DRIE EIKEN 

In ons gemeenschapscentrum 
Drie Eikenstraat 128 kan je voor 
alles terecht : van dienstbetoon 
tot en met een gezellige pint. Wip 
eens binnen, zo zul je het zelf on
dervinden I 

HEIST-0/D-BERG 
ZITDAG VLAAMS ZIEKENFONDS 
TAK MECHELEN 

Maandag 21 oktober van 20 tot 
20 u. 30 bij Amelie. 

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. 

ITEGEM 
ZITDAG VLAAMS ZIEKENFONDS 
TAK MECHELEN 

Maandag 21 oktober van 19 tot 
19 u. 30 bij Van Hout, Kleine 
Hooiweg 4. 

KONTICH 
NAKLANK 

Op de jaarlijkse braderij van de 
Kontlchse middenstand, 28-29-30 
september was onze afdeling ver
tegenwoordigd met een informa
tieve stand, waar een volledig uit
gewerkt projekt voor de dorps
kern werd voorgesteld. Tevens 
werd het eerste werkschrift van 
onze werkgroep leefmilieu ver
deeld. Inhoud van dit werkschrift: 
een volledig uitgewerkte optie 
voor « Broekbos en omgeving ». 
Onze stand werd een opvallende 
aantrekkingspoel op de braderij , 
een echte propagandatopper. Alle 
eer aan en proficiat voor de knap
pe prestaties van onze werkgroep 
leefmilieu. 
ONTDEK DE WERELD 

Dit wordt een kulturele kracht
toer in Kontich ! Een volledige 
reeks van Ontdek de Wereld 
wordt voor het winterseizoen ge
programmeerd. Het is onze dwin
gende plicht dit initiatief te steu
nen ! Dat kan, door er telkens bij 
te zijn I Een abonnement kost u 
250 fr., te storten op rek. van de 
VI. Kring Kontich nr 230-3153235-76 
Eerste voordracht op 25 oktober. 

LIER 
DIENSTBETOON 

Gemeenteraadslid R. Souwens, 

Lisperstr. 93. Tel. 80.21.55. 
Gemeenteraadslid A. Peeters, 

Mechelsestr. 63. Tel. 80.39.29. 
Gemeenteraadslid F. Boogaerts, 

Lisperstr. 39. Tel. 80.41.25. 
MECHELEN 
PROBLEMEN PROVINCIEBELEID 

Onze prov. raadsleden kunnen 
niet alle problemen, die betrek
king hebben op de provincie, 
kennen. Zij doen hierbij een op
roep tot alle kaderleden om van
uit hun gemeente informatie te 
bezorgen. Zeker dan i.v.m. tekort
komingen van het provinciebe
stuur. Doorgeven aan : Walter 
Jaspers, Kattestr. 21, 2930 Hom
beek ; Hilda Uytterhoeven, Bat-
telsestwg 396, 2800 Mechelen ; 
Jan Moons, Westmeerbeekse-
stwg 34, 3150 Booischot ; Lode 
Van Dessel, Zandvekevelden 8, 
2260 Nijlen. 

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. 

MECHELEN 

TWINTIG JAAR VOLKSUNIE 

GROOT HERFSTBAL 

Zaterdag 26 oktober te 20 uur 

NIEUWE STADSFEESTZAAL 

Botermarkt (bij Grote Markt) 

ORKEST : THE LORDS 

Toegangsprijs : 50 F 

MORTSEL 
AKTIVITEITEN 

Onder de rubriek « Kalender • 
merkt u onze aktiviteiten ge
durende de maand oktober. Wij 
verwachten u allen tijdens onze 
• Ontmoetingsavond » van vrijdag 
18 dz. in het Centrum St-Lodewijk, 
waar onze algem. voorz. Fr. Van 
der Eist zal handelen over « de 
politieke Vlaamse aktualiteit na 
Steenokkerzeel ». Op 27 otober 
e.k. verzamelen alle « lustige wan
delaars » te 10 u. aan de Super
markt (Statielei). Vandaar vertrek
ken wij naar 't Zoniënwoud. Voor
zeker hebt u uw autocar-inschrij
ving voor de reis naar het Gent
se Sportpaleis. « Feestviering 20 
jaar VU . op 3 november e.k. 
reeds in orde gebracht. Moest dit 
nog niet het geval zijn raadpleeg 
dan eveneens in dit blad de in
schrijvingsadressen voor Mortsel 
onder de rubriek « Het Gentse 
Kuipke proppenvol» en schrijf nog 
onmiddellijk (reis 75 fr., inkom-
kenteken 50 f r ) in Onze afde-
lings toneelavond, gebracht door 
toneelkring « Streven » brengt 
ons op maandag 11 november e.k. 
te 20 u., onder regie van Arnold 
Willems, in de zaal « Familia » 
(H. Kruisstr.) het toneelstuk 
« Groenten uit Balen » (van W. 
Van den Broeck). Bestel uw toe-
gangskaarten (70 fr.) zonder uit
stel bij onze bestuursleden. Ons 
jaarlijks herfstbal moogt u al
vast in uw kalender aanstippen op 
zaterdag 30 november e.k. in Cen
trum St-Lodewijk. 
AMNESTIE-AKTIE 

De kille en winderige zaterdag 
van 5 oktober bracht de « Amnes-
tie-Aktie » gevoerd door onze kra
nige VUJO-kern Mortsel, een on
verhoopte ontplooiing. Niet alleen 
de verspreiding van de duizende 
amnestie-pamfletten, de honder
den muurkrantlezers ter plaatse, 
de ontelbare vragenstellers en 
simpatiebetuigers, doch vooral de 
vloedgolf van spontane intekening 
op de amnestie-petitielijsten, van 
de voorbijgangers op de Statie
lei, heeft een nooit geziene om
vang genomen. Honderden en 
honderden Mortselenaren, gewo
ne Vlaamse en doorbrave men
sen, namen hier de pen ter hand 
om de Amnestie-leuze te onder
tekenen, in de vaste hoop en uit
eindelijk halt te roepen aan de 
hier in dit land(je) nog steeds 
heersende bittere nasleep van de 
repressie, vooral dan in dit jaar 
van de rechtvaardigheid. Wij dan
ken de honderden Mortselenaren 
voor hun spotaniteit en recht

vaardigheidsgevoel. Onze Mort-
selse VUJO-ers danken wij voor 
hun vredelievende en totaal-dag 
inzet. 

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. 

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. 

0-L-Vr-WAVER 
ZITDAG VLAAMS ZIEKENFONDS 
TAK MECHELEN 

Maandag 14 oktober van 20 tot 
20 u. 30 in café De Vlashoeve, 
Bosstr. 43. 

WILLEBROEK 
PAPIERSLAG 

Alle leden worden verzocht 
het oude papier te verzamelen 
van al hun vrienden en kennissen. 
Flor Cools en André Suyckens 
zullen op zaterdag 19 oktober al
les komen ophalen. Ook omlig
gende afdelingen kunnen hun oud 
papier kwijt op de Dendermondse-
stwg 72 te Willebroek. 

WILRIJK 
VU WERPT HANDSCHOEN 

Omdat CVP-schepen Boeye mor-
dikus weigerde aan <• zijn » ont-
werp-statuut Kultuurraad een ern
stige bespreking te wijden, daag
de onze fraktie de schepen in 
een •• open brief » uit tot het voe
ren van een debat over « het we
zen van een eigentijds gemeente
lijk kultuurbeleid ». En nu maar 
afwachten of mijnheer de sche
pen de handschoen opneemt I 

ZWIJNDRECHT 
DIENSTBETOON 

Ten huize van gemeenteraads
lid Piet Severins « Vlaams Huis », 
Polderstr. 15, tel. 52.75.32. 

BRABANT 

LEUVEN (ARR.) 
VLAAMSE NACHT 12 OKTOBER 

Het arr. bestuur, de mandatarissen, en heel het kader van de 
Volksunie arr. Leuven, nodigen alle Vlaamse vrienden uit op 
de « Vlaamse Nacht van het arr. Leuven », welke doorgaat op 
zaterdag 12 oktober vanaf 20 u. in de zaal van de Salons 
Georges, Hogeschoolplein te Leuven. 

OPROEP AAN DE 39 VU-AFDELIN

GEN IN HET ARR. LEUVEN 

Vrienden, wij kunnen het ons niet 
veroorloven gekonfronteerd te 
worden met lege banken in het 
Gentse Sportpaleis. Wanneer wij 
voor ons arr. het aanwezigheids-
streefcijfer op 600 gesteld heb
ben, dan hebben wij dit bewust 
gedaan, omdat we ervan overtuigd 
zijn, dat dit getal eerder aan de 
lage kant is. Volgens de gegevens 
op 28 september j l . zijn er in ons 
arr. reeds meer dan 250 kente
kens in omloop voor een totaal 
van slechts 14 afdelingen. Dit wil 
zeggen, dat nog 25 afdelingen hun 
kentekens moeten bestellen, dus I 
Vanaf nu wordt heel het kader 
gemobiliseerd. Iedereen wordt 
voor zijn (haar) verantwoordelijk
heid geplaatst. Via deze weg, 
doen wij een krachtige oproep op 
uw medewerking, op uw inzet, 
van dewelke gij in het verleden 

al meer dan eens blijkt hebt gege
ven. 

LEUVEN 
PROGRAMMA VAN DE VLAAMSE 
NACHT - 12 OKTOBER 1974 

Stipt om 20 u. zal de diskogroep 
« De Ketelbak » zijn denderende 
muziek laten weerklinken over de 
honderden aanwezigen in de 
Georges. Wim Jorissen, zal op de 
hem eigen wijze de prijzen over

handigen aan de winnaars van de 
arr. ledenwervingsaktie 10 + 1 en 
aan de drie topwervers. In deze 
mensen zullen trouwens alle mili
tanten worden gehuldigd. Als top-
attraktie komt de onovertreffelij-
ke en steengoede Jef Burm, het 
beste van zijn kunnen weggeven. 
Vergeet bovendien de reuze tom
bola met honderden prijzen niet I 
Het belangrijkste programmapunt 
is en blijft natuurlijk, de gezellig
heid, de kameraadschap en van
zelfsprekend, de unieke gelegen
heid om mekaar eens weer te 
zien. Zorg dat je er bij bent. Wees 
op ti jd, rechtstaan is vermoeiend. 

STEENOKKERZEEL-PERK 
DIENSTBETOON 

t ike 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. 

DANSAVOND van 
VU-ACGLOMERATIE BRUSSEL 

Zaterdag 19 oktober om 20u.30 
in GEMEENTEHUIS LAKEN 

Em. Bockstaelplein. 

OKTOBER 
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. 
12. Leuven : Vlaamse nacht, om 20 u. in de Salons Georges, 
Hogeschoolplein, met een onovertrefbaar optreden van de 
grote Jef Burm. 
12. Vilvoorde : Federatiebal om 21 u. in de Witte Leeuw 
Grote Markt. Orkest : Ronny Temmer. 
15. Tienen : districtsvergadering Tienen, Glabbeek, Zuur-
bemde, Landen, Zoutleeuw. 
17. Herent : Ledenvergadering om 20 u. onder het motto 
« Volksunie ,kritisch bekeken », in zaal Aroma, Mechelsestwg 
471, door kamerlid Willy Kuijpers. 
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. 
19. Teralfene : Groot volks-eetmaal (een Baskisch gerecht), 
vanaf 18 u. in het Natekenshof, Bredeweg (voor de kleintjes 
een kinderschotel aan halve prijs). 
20. Teralfene : vanaf 11 u. 30 (idem 19). 
21. Leuven : arrondissementsbestuur. 
25. Leuven : arrondissementsraad. 
26. Merchtem : VU-bal. Zaal Echo. 20 u. 30. 
26. Zoutleeuw : kant. lustrum-bal, zaal Toekomst, om 20 u. 
overhandiging VU-vlag door VU-voorzitter Van der Eist. 
26. Alsemberg : Afdelingsbal in zaai «De Kroon» om 20 u. 30 
27. Lot : Breughelfestijn. Lekker smullen in zaal « Alcazar », 
Dworpsestr. 208, vanaf 12 u. en slechts één dag. 

DKnscBccoon 
Volksvertegenwoordiger PAUL PEETERS 

KAPELLE-OP-DEN-BOS : iedere dinsdag van 19 tot 20 u. en ledere za

terdag van 11 tot 12 u., Mechelseweg 64 (tel. 015/711^422). 
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In de geschiedenis van tiet Vlaams-nationalisme heeft de naam van het arr. Mechelen 
wel mee doorgeklonl<en. Dat lag hem niet in het minst bij de (rumoerige) naam en faam 
van de twee « speciale » mannen die ons arrondissement voor de oorlog vertegenwoor
digden. De vechtjas Ward Hermans in de Kamer, de Indrukwekkende Mon Van Dieren 
in de Senaat. 
Het bezit van dergelijke voormannen gaf misschien wel een iets overtrokken beeld van 
dit arrondissement. Want nooit is men voor de oorlog veel verder dan 12 % van de 
stemmen gekomen. Zodat voor het stemmenaantal ons arr. slechts op de elfde plaats 
kwam procentueel tussen de 16 Vlaamse arr. (Brussel niet meegerekend). 
De nabijheid van dat Brussels geestesvergiftigend verschijnsel bepaalde trouwens sterk 
het klimaat, toen « zijn Frans kennen » tot ver voorbij Mechelen, veel belangrijker was, 
om te slagen in het leven, dan Vlaamsbewust zijn. 

VAN BOEREt4KRIJG... 
De schamele 2 % van de Vlaamse kon-
centratie in 1949, bewezen hoe diep in 
Mechelen, ook alles in de grond was 
geslagen door de repressie. Alleen wie 
oppervlakkig de cijfers van 1954 bekijkt, 
toen Mechelen plots opsteeg tot 7 %, 
met de lijst van de Christelijke Vlaamse 
Volksunie, kan denken dat dit vijf jaar 
later plots was geëindigd. Samen met 
Tongeren stond ons arr. nu aan de top 
van alle Vlaamse gewesten en ging met 
het dubbele tot het driedubbele de mees
te arr. vooraf. 
« De boerenkrijg Is begonnen », hoor Ik 
nog smalend bepaalde tegenstanders 
zeggen in die jaren. Inderdaad, 1954 gaf 
een koalitie met de boerenorganisatie 
« het Boerenfront », waarvan de meest 
Vlaamsgezinde, ons kamerlid Ludo Sels 
een van de grote bezielers was, blijvend 
in onze rangen zou strijden en ons een 

impakt, in volkse lagen bezorgen, die 
elders veel trager zou komen. De school
strijdverkiezingen van 1958 zou aan een 
aantal pastoors dan bewijzen (« ex ab-
surdo ») dat het Boerenfront (waarvan 
zij vroeger de vlag met wilden wijden of 
geen mis lezen voor het teerfeest) dan 
toch wél katoliek was. 
Want na de bliksemspeech van Mgr. De 
Smedt, over de VU-doodzonde, stortte 
ons cijfer met de helft in elkaar, terwijl 
in stedelijk arr. als Gent, Antwerpen, 
Brussel, vooruitgang werd geboekt. Duf
fel, met Ludo Sels, bleef de burcht, on
danks de te inkasseren meppen. Als jon
gere in de beweging hebben wij jaren 
gedacht dat Duffel een bastion van 
Vlaams-nationalisme was, omdat wij op 
de lijsten zoveel mensen van Duffel za
gen, terwijl andere gebieden totaal ont
braken. Enkele jaren later hebben wij dit 
geheim doorgrond. Tot in 1961, toen men 
nog niet stond te trappelen om op VU-

lijsten te komen, was het recept van de 
laatste dag, als er nog gaten moesten 
gevuld, het volgende. Naar Duffel rijden, 
Sels in de auto stoppen, de Duffelse 
velden langs rijden en dan wees hij « die 
daar zal het wel doen ». 
Zoals Cincinnatus in het oude Rome van 
achter de ploeg werd gehaald om Rome 
te redden, zie ik nog die boer van Duf
fel, die m de voor tekende om op de lijst 
te staan, aan Sels vragen « Moet ik nu 
verder iets doen om propaganda te ma
ken » en Sels antwoordde : « Binnen
blijven, begot, dat ze uw lelijke snuit 
niet te veel zouden zien ». Sels mocht 
dat. Hij werd op de handen gedragen 
door zijn mensen. Letterlijk soms. Zoals 
op dat eerste kongres van de Volksunie 
m de Roeland, in Gent, in 1955. Duffel 
leverde ongeveer de helft van al jde aan
wezigen, want Sels had twee autobussen 
ingelegd, met de lakonieke mededeling : 
« Mannen we rijden zondag eens uit, ge 
zult wel zien naar waar en ik moet dan 
eens klappen op een meeting in Gent ». 
Tussen al de droge praat van al die slim
me mannen, naar Duffelse normen, was 
Sels de enige die hen kon entoesiasme-
ren, maar hij deed het dan ook zo fel dat 
zijn Duffelaars hem in triomf door de zaal 
van de Roeland droegen, tot aan de tap
kast in de gelagzaal. Dat waren de 
heroïsche jaren 

Met steunpunt Duffel. Enkele propagan
disten in Mechelen en Nijlen. En de on
vergetelijke Remi Maes in Lier. Gebeeld
houwd blijft hij in onze herinnering, als 
het simbool van de onbaatzuchtige to-
taalinzet voor de Vlaams-nationale idee. 
De eenvoudige, die groots was in het 
kleine werk voor Vlaanderen. « Vlaan
deren de kleinen bouwen aan U » dichtte 
het die andere West-Vlaming André De-
medts. Want Remi was als West-Vlaming, 
na de repressie in Lier aangeland. Zodra 
in 1954, de Volksunie startte, spoorde hij 
naar Brussel om zijn diensten aan te bie
den. En dan begon in de streek van Lier 
zijn « voettocht voor Vlaanderen ». Deze 
man van 70 jaar heeft honderden huis
bezoeken afgelegd. Als het blad de 
'• Volksunie » verscheen, ging hij zater
dag na zaterdag, vragen bij » goedwillen
den» of hij «het bladje mocht afgeven» 
Langs de post laten komen, dierven de 
meesten niet. Zo'n zaterdagtocht ging 
eerst naar Kessel (met de bus) dan te 
voet naar Berlaar (5 km) dan naaf Ber-
laar-Heikant (5 km) naar Koningshooikt 
(4 km) en dan terug naar Lier met de 
bus. Wie van ons, die er « van toen al » 
bij is, kan zeggen, dat hij niet door Remt 
in de beweging is gekomen ? 
Zo'n totaalinzet-mensen hebben de her
opstanding mogelijk gemaakt. 

LANGS GUERILLA (1961-68) 

Van strukturen was bij dit alles nog niet 
veel sprake. We zouden moeten wachten 
tot de jaren zestig, eer de eerste organi
satie begon. In Gent had Oscar Renard, 
de VU-studenten helpen oprichten, Walter 
Luyten deed hetzelfde in Leuven. Beiden 
waren reeds geëngageerd geweest in 
1959, als jeugdspreker bij de beruchte 
verboden Amnestiebetoging Antwerpen-
Aartselaar, die dan nog eindigde tegen 
alle verwaching in te Lier. 
Na hun studies in 1960 werden ze resp. 
voorzitter en sekretaris van het arr. 
Mechelen. Dat was toen meer lastig dan 
eervol. Renard kreeg last met zijn offi
cieren tijdens zijn legerdienst, met de
gradatie als KRO tot gevolg. Luyten ge
raakte overhoop met zijn van V.an Roey 
afhangende klerikale broodheren in het 
kollege, dat hij toen teisterde als les
gever. De verkiezingen van 1961 beteken
den de eerste vuurproef voor dit kleine 
legertje. Waren we met veel meer dan 
20 propagandisten, die nacht na nacht 
de trek deden door het ganse arr. van 

Wiekevorst tot Mariekerke ? De meest 
memorabele was toch onze oud-Koreaan-
strijder, die bij elk briefje dat hij op een 
paal plakte, half vloeiend siste « 'k ben 
eens kurieus hoeveel rammel dat we 
deze keer zullen krijgen ». Opwekkend 
voor groentjes in het plakwerk. Met een 
stijging tot 7,1 % stond na deze verkie
zingen Mechelen dan op de vijfde plaats 
tussen de Vlaamse arr. 
Wim Jorissen, algemeen sekretaris van 
de partij, was in de beste verstandhou
ding met Ludo Sels, kopman geworden 
voor de Kamer. Ir. Stevens, natuurlijk 
ook een Duffelaar, diende als kanonnen-
vlees op de senaatslijst. « Zet er me 
maar ergens bij op, als ge me nodig 
hebt » was en bleef het eeuwig motto 
van de fidele Fred. 
Na de verkiezingen zou Wim Jorissen dan 
de grote stimulator worden voor de or
ganisatorische uitbouw van de partij in 
ons arrondissement. 
Al werden de zegebulletijns aanvankelijk 
dan wel eens aangedikt. Lid worden van 
een partij als de Volksunie, gebeurde 
nog niet zo hals over kop in de jaren 
61-62. In het eerste « Berichtenblad », als 
bindmiddel voor het kader uitgegeven in 
1962 stond, dat we einde 1962 meer dan 
300 •• kaderleden » hadden. Als we jaren 
later uit de archieven het « ledenaan
tal » zien opgedolven, waren er dat maar 
239. Dus minder leden dan kaderleden. 
Van vrome leugens gesproken. 
Wel werd in die jaren het aksent gelegd 
op de abonnementenwerving Daar stond 
Mechelen procentueel snel mee voor
aan. Jarenlang is het op dat vlak een nek 
aan nek race geweest met 't arr. Aalst. 
Het cijfer 907, reeds in 1964, was inder
daad geen vrome leugen. Remi Maes, 
Lode Verstrepen, de Van Dessels (Nijlen 
en Beerzel) waren hier wel de spitsaf-
bijters. 
Dat hing dan wel samen met de oprich
ting van de eerste afdelingen. Dat waren 
Nijlen, Lier, Mechelen, Willebroek, Klein-
Brabant, Heist-Beerzel, Berlaar-Hooikt, 
waar 'even later Kessel en Duffel zouden 
bijkomen. Met Katelijne Waver, in 1963, 
werden er dat dan tien. 

Remi Maes, verkiezingsjaar 1965, even 
voor zijn dood : simboliscli gebaar in een 
leven van geven en offeren voor Vlaan
deren. 
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Niet te verwonderen dat uit deze « em
bryo's » de eerste reeks lijsten zou 
groeien, die in 1964 de sprong waagden 
in het soms troebele water van de ge
meentepolitiek. Met meer of minder 
sukses. 
Kassei en Mechelen haalden twee zetels. 
Duffel, Lier, Nijlen, Berlaar, haalden er 
elk een. in Berlaar vonden ze het stem
men zo plezant, dat ze er tot driemaal 
toe, gemeenteverkiezingen hielden. 
In de lange geschiedenis van Sussen, 
geuzen, fanfares en gruis, werden nog 
enkele hoofdstukjes bijgeschreven. Het 
schijnt dat Wim Jorissen uit deze tribu-
laties zijn eerste grijze haren heeft over
gehouden. Amper tijd om adem te halen, 
tussen oktober '64 en voorjaar '65, toen 
we de nieuwe parlementsverkiezingen 
kregen. 
Met Wim Jorissen als kopman voor de 
Kamer, Ludo Sels voor de Senaat, steeg 
men praktisch tot het hoogste peil dat 
voor de oorlog ooit was behaald door de 
Vlaams-nationalisten. Maar die 11,37 % 
volstonden niet. Het was het jaar van de 
grote PVV-doorbraak. De liberalen gingen 
ons met een neuslengte vooraf, en haal
den de kamerzetel. De weg van provin
ciaal senator lag gelukkig open door de 
fikse vooruitgang in de provincieraads
verkiezingen, en zo kwam Wim Jorissen 
in de Senaat. 
Bij terugblik op deze jaren, hadden we 
er de titel : guerilla bovengazet. Klopt 
dit of is het slechts ons heimwee naar 
jaren toen wij allen in onblusbaar vuur 
nooit-rustende « zwervers voor en door 
Vlaanderen » waren ? En toch, als we 
het lijstje opmaken. Betoging voor onze 
gevangen vrienden Van de Voorde en 
Gillis ,na de Franse prekenaffaire te Ant
werpen. De spektakulaire akties (plakken, 
kalken, schilderen, meetings) onder het 
motto « Neen Gilson » en later « Theo 
buiten », na Hertoginnedal. 
Meeting na meeting gingen we De Sae-
ger « de versager », tegenspreken, tot 
hij uit arrenmoede er mee ophield. Voor 
het huis van Spinoy en de Saeger lever
den wij heroïsche watergevechten met de 
Mechelse pompiers, tot zij ons moesten 
smeken, hun waterspuiten terug te geven, 
want wij hadden ze afgepakt. De TV, die 
ons « leder zijn waarheid » weigerde, 
zag zijn kaptatiewagens te Berlaar, de 
nacht voor die « gezongen mis » prachtig 
ondergeschilderd. Zijn wi j hier lofbren-
gers aan een verleden t i jd, of kaderde 
dit alles in een meer algemeen strijd
vaardig Vlaams klimaat ? 
Maar ook op het strukturele vlak scho
ten de eerste plantjes welig op. 
Bij arr. jongerenwerking in 1963, krijgen 
we met Kris Van Esbroeck de eerste vor-
mingsaktiviteiten. Op het sociaal-sindi-
kaal vlak, werkgroepen in bedrijven met 
gekozenen in de ondernemingsraad. Theo 
De Block staat hier zijn man. De kolpor-
tages, onder leiding van Frans Van Des-
sel-Walter Luyten, in de Oosthoek en 
Iwein Van de Voorde-Herman Denef, 
langs de Westkant, doorkruisen jaren
lang elke hoek van het arrondissement. 
We horen nog het : « Moe, de mannen 
van Genoveva zijn daar » uit een niet te 
snuggere meisjesmond of : « We hebben 
vandaag niks nodig » uit Moe haar mond 
zelf. En we zien nog de jonge student-
kolporteerder, nu advokaat te Duffel, die 
hollend van een hoerenhof kwam in Ite-
gem, met de verklaring van het hollen 
achter hem : namelijk een riekzwaaiende 
razende boer, brullend van « zwartzakken, 
zwartzakken •>. Het Kongres 1963, te Me
chelen, was wel het eerste op statuten
niveau, waar veel anderen later model 
zouden op staan. En na de verkiezings
voorbereider, het blad « Kijk Nieuw -
(1964-65) kwam daar « De Omroeper » 
het veertiendaagse blad van Lier (1965) 
in een echt gedrukt kleedje de driejaar 
oude gestencilde uitgave aflossen. Boven 
de doopvont gehouden door een trotse 
arr. voorzitter Edgard Bouwens, die een 
jaar later, in de eerste nationale abonne
mentenslag Jos Goris van Koningshooikt 
mag lauweren als grote laureaat 

TOT FRONTALE AANVAL 

En zoals de Petrussen van de eerste 
kerk hun grote uitbreiding kregen, nadat 
de felle bekamper die Saulus heette, 
onder de naam Paulus de felste werver 
werd, zo geschiedde het ook bij ons. 
Joos Somers van zijn paard krijgen was 
niet zo gemakkelijk. 
Het beruchte jongerenparlement van de 
CVP-jongeren, waar Kuypers - Babyion -
Bouwens - Luyten het opnamen tegen Wil-
fried Martens - Verroken - Somers - Kle-
booms, was wellicht het Damascus voor 
Joos. 
Want amper een half jaar later deelde hij 
een vernietigend pamflet uit tegen ex-

Zo hetst de BSP teqen onze kopmannen Jorissen en Sels. Hun woede Is 

begrllpellik : nergens verloor de BSP zoveel aan de VU als in het arr. IMechelen ! 

federalist Martens, die te Bornem vals-
klinkende 11 juli-kreten kwam slaken. En 
toen zaten wij met Somers. « Na bull
dozer Jorissen, krijgen we er nu stoom
wals Somers bij » zegde een karakterio-
loog van onze arr. raad. 
1968 bracht ons de verkiezingen, met een 
vooruitgang van 4 % tot 15,46 %. Hoger 
dan ooit in de geschiedenis van ons arr. 
Ludo Sels plukte als nieuw kamerlid de 
vruchten van 15 jaar onverdroten inzet. 
Jorissen werd rechtstreeks gekozen voor 
de Senaat. En arr. voorzitter Bouwens 
werd nu provinciaal senator. 
Maar de aflossing van de wacht op het 
niet-mandatarissenvlak stelde geen pro
blemen. De tandem Servaes - Ribbens, 
vormde een kapitaal van bekwaamheid 
en edelmoedigheid als voorzitter en 
nieuwe sekretaris. En dan begon pletrol 
Somers te organiseren. 
Vanuit Katelijne Waver werd het propa
gandamiddel streekpers-op-offset eer 
nieuw VU-begrip dat eerst het arr., later 
de hele partij zou doordringen. « De Om
roeper » (Lier en Mechelen), « Het Kleir 

Volksunie 
betoogde voor 

woning van 
Spinoy en 
De Saeger 

te Mechelen 

Brabanderke » kregen nu een reeks broer
tjes waarvan er sommigen hen snel ovet 
de kop gingen groeien. Niemand kan loo
chenen dat het vooral deze aangehouden 
golf van organisatie en informatie is ge
weest, die doorslaande resultaten gaf 

in een aantal gemeenten, waar de uitslag 
van de gemeenteverkiezingen boven de 
verwachtingen was. 
1970 groef ons vast In op een aantal ge
meenten. Topper werd Nijlen met vier 
gekozenen, wat de geliefde Lode Van 
Dessel tot onze eerste VU-burgemeester 
in het arr. maakte. Boolschot, onder lei
ding van de populaire Dr. Moons, haalde 
\/i\i gekozenen. Mechelen vier. Katelijne 
Waver, Duffel, Lier drie. Bevel wel on
verwacht twee. Berlaar, Kessel, Konings
hooikt elk een. Een falanks van gemeen
teraadsleden en een steeds meer geor
ganiseerd kader, stond klaar om het over
donderend sukses van de parlementsver
kiezingen van 1971 voor te bereiden. 
Nijlen, Booischot met hogergenoemd 
tweetal. Hombeek ook met Dr. Jaspers, 
gingen mikken naar uitslagen van meer 
dan 50 % of daar vlak in de buurt. Mei 
een totaal van 21,6 %, werden we In 
Vlaanderen het vijfde beste VU-arr. en 
deden we bijna een sprong van 6 % 
voorwaarts, terwijl elders stagnatie be 
gon op te treden. 
Maar naast de mannen van het podium, 
bleef het kader onwrikbaar trouw. 
Somers en Jaspers waren niet alleen om 
« Top-20-ers » te worden op nationaal 
vlak. Maria Op de Beeck, Cis Nauwe-
laerts, Frans Van- Dessel, volgden hen na 
met een ganse trits mededingers, met 
vertrouwde namen als Goris en Tourné 
Nieuwe als Dosfel, Gul, Meylemans. Men 
vergeve het ons, als we in dit overzicht 
namen vergeten. We konden er geen lita
nie van maken. Dat wij staan waar wij 
nu staan, is dank aan allen. Die van het 
podium en die van het werk achter de 
schermen. Wij bereikten de kaap van de 
4.000 leden. 
1974 was geen stagnatie. Een nieuw ka
merlid werd Joos Somers. Nog is de 
organisatie in zijn handen. Nieuwe moge
lijkheden kunnen worden aangeboord. 
Ik bekijk een lijst van aanwezigen op on
ze eerste kaderdag in Lier in 1962. 
Vreugde is er dan om de velen die het 
trouw volhielden tot de dag van vandaag 
Pijn om wie wegviel, door het harde van 
de politiek. Wij oordelen niet. Fouten 
lagen er aan alle kanten. -
Weemoed, met vreugde doormengd in de 
herinnering, is er om de aangroeiende 
reeks van wie wegvielen door de dood 
Wij zijn allen slechts een schakeltje in 
het blijvende leven van ons volk. Die 
dode vrienden willen wij gedenken in 
twee van hen vooral : Remi Maes, de 
volksmens met het warme hart. Michel 
Servaes, de intellektueel met de dienen
de geest. Voor hen en die anderen, gold 
het « Vlaanderen eerst ». Dat het zo 
blijve. W.L 

DIT WAREN ONZE GEKOZENEN VOOR 
PARLEMENT EN PROVINCIERAAD 
(tussen haakjes het jaar van hun verkiezing of herverkiezing) 
PROVINCIERAAD : Volckaerts (1954) — Sels (1961-1965) — 

Luyten (1965) — Cauwenbergh (1965-68-71) — Vergau-
wen (1968) —- Rombouts (1968-1971) — Van Dessel 
( 1 9 6 9 - 1 9 7 1 - 1 9 7 4 ) _ M o o n s (1971-1974) — D e l a n g (1971) 
Jaspers (1974) — Uytterhoeven (1974). 

KAMER : Sels (1968 tot nu) — Somers (1974) 
SENAAT : Jorissen (1965 tot nu) — Bouwens (1968 tot nu) 

Met de spÉen van de brandweer 
op de loop.w 

Vrijdagavond omstreelw 8.30 u. , De betoging werd gevormd voor 
deeft de Volksunie betoogd voor de woning van minister Spinoy, 
de woning vaij minister Spinoy ep jwaar de vlag van de Volksunie in 

Spinoy liet zijn brandweer tegen ons uitrukken maar het liekwam hun slecht. 
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VU OPENT SOCIAAL CENTRUM 

TE LIEDEKERKE 

Vooraf gegaan door de vlaggen van de afdelingen uit de buurt en de 
knappe fanfare Nieuw Leven (Aaigem) trok een VU-optocht van het 
oude lokaal naar het nieuwe VU-centrum. Op kop de mandatarissen 
van alle niveau's en een lange rij simpatisanten en leden. Het was 
senator Bob Maes, die in naam van de nat. voorzitter het geel-zwarte 
lint knipte en meteen het Vlaams sociaal centrum als open verklaarde. 
In het gebouw voerde hij het woord, waar hij namens de nat. manda
tarissen, dank en gelukwensen uitsprak aan het adres van de plaatse
lijke afdeling. Hij herinnerde tevens aan de twintigjarige werking van 
de VU, ook in onze gemeente, die er als een van de eerste bij was. 
Twintig jaar geleden, kwam Frans Van der Eist reeds aan de afdeling 
een afdelingsvlag overhandigen ! Vervolgens kwam arr. voorzitter 
Rom De Craen, die namens het arr. bestuur, de gelukwensen van het 
arr. Brussel-H.-V. overbracht en rijkelijk met bloemen gooide. Na deze 
sprekers kwam prov. raadslid Staf Kiesekoms aan het woord, die het 
ruim opgekomen publiek voor de aanwezigheid dankte, hij had woor
den van lof over voor de plaatselijke bestuursleden en dankte vooral 
de ere-voorz. Staf De Brabander en de ond. voorzitter Dolf Van Droo-
genbroeck, die als « mannen van het eerste uur » na twintig jaar nog 
steeds zeer aktief in het bestuur meewerken. Vervolgens werd een 
toast uitgebracht op de goede gang van zaken en een rondgang gehou
den door het gebouw. De fanfare Nieuw Leven gaf voor het gebouw 
nog een meesterlijke serenade ten beste tot groot genoegen van de 
aanwezigen en de velen die kwamen toekijken. Tot laat in de avond 
werd nog een stevige pint gedronken, want iedereen was er van over
tuigd dat deze opening een belangrijke stap is in de politieke werking 
in de gemeente Liedekerke. 

LIMBURG 
GROTE BOERENBETOGING VOOR 
NOORD-LIMBURG EN MAASKANT 
OP DONDERDAG 17 OKTOBER 

Inrichting : de kantons Bree en 
Maaseik. 

Plaats : Zaal « Onder de toren » 
te Tongerlo-Opitter (tegenover de 
kerk). Aanvang : 20 u. 

Programma Inleiding door 
prov. raadslid Jaak Gabriels ; 
weerslag van de inflatie op ieders 
geld door sen. Vandekerckhove ; 
sen. W. Persijn (zelf ook landbou
wer) handelt met de zaal over 
wat moet gedaan worden op bin
nenlands politiek vlak. 

Deze vergadering wordt geleid 
door J. Latinne, leraar landbouw
school te Bocholt. 

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.; 
Grultrode, café Uilenspiegel, 10 

u 30 tot 11 u ; Neerglabbeek, 
ïafé L. Doumen, 11 u. 30 tot 12 u.; 
Opitter, café J. Kosten, 12 u. 30 
tot 13 u. ; Tongerlo, café Den En
gel, 13 u. 30 tot 14 u. 

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

Jan Latinne, Damburgstr. 7, Bo

under het spelen van 
het geel-zwarte lint... 

De Vlaamse Leeuw » knipte sen. Bob Maes 

LANDBOUWERSBIJEENKOMSTEN 
IN HET LEUVENSE 

Onze landbouwers verzamelden 
zich massai op meetings te Erps-
Kwerps, Glabbeek, Kumtich en 
Keerbergen (Linter en Bunsbeek 
volgen nog). Specialist ter zake, 
volksvert. Ludo Sels, die wij langs 
deze weg hartelijk danken voor 
zijn medewerking, sprak er samen 
met volksvert. Willy Kuijpers sn 
gemeenteraadslid Roger Lenaerts 
de boeren toe. Vastberaden mili
tanten van Herent en Veltem gin
gen over tot een massale (2.000 
stuks) apoelbedeing en pamflet 
van deur tot deur in Erps-Kwerps, 
Meerbeek, Everberg, Herent en 
Veltem-Beisem. 

Ook werd een speciale boeren-
brosjure met «40 prioriteiten 
voor de landbouw » uitgebracht, 
die nu onder de boeren verspreid 
wordt. EDR 

SCHAARBEEK 
HERDENKINGSMIS 

Voor Jozef Van der Linden en 
Mare Dirven. Op zeer korte tijd 
ontvielen ons deze twee aktieve 
bestuursleden. 
Samen wonen wi j voor hen een 
herdenkingsmis bij in de kerk van 
0-L-Vr. van Bijstand, Kolenmarkt 
te Brussel, bij het Fontenasplein, 
op zaterdag 19 oktober te 11 u. 

cholt, staat ten dienst elke dins
dag van 17 tot 19 u. Tel. 011/ 
46.23.72. 

SINT-TRUIDEN 
DIENSTBETOON 

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

EERSTE LUSTRUMBAL 
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. 

OOST-VLAANDEREN 

xinscBicoon 
Volksvertegenwoordiger E. RASKIN (door plaatsvervanger). 

12 OKTOBER : 
OVERPELT : Raf Geusens, Dorpsstr. 45, van 9u30 tot lOu. 
LOMMEL : mevr. N. De Ras-Neven, Beemdstr. 92, van lOu tot 10u30. 
HELCHTEREN : café Eden, Houthalenseweg 30, van 11u30 tot 12u. 
19 OKTOBER : 
MAASMECHELEN : café Atlanta, Rijmweg 154, van 9 tot 9 u. 30. 
TONGEREN : Pol Jorissen, Blaasmolenstr. 13, van 10 tot 10 u. 30. 
BORGLOON : St. Wijnants, Graeth 1, van 11 tot 11 u. 30. 
HOESELT : café ABC, Tongerse Baan 3, van 12 tot 12 u. 30 . 
21 OKTOBER : 
EIGENBILZEN : Ursulastr. 1, van 19 u. 30 tot 21 u. 

Senator J.R. VANDEKERCKHOVE 

14 OKTOBER : 
BREE : bij J. Gabriels, Siemensstr. 28 (011/46.22.90), van 18 tot 19 u. 
18 OKTOBER : 
NEERPELT : bij G. Van DuHel, Kolisbos 1 (011/64.29.38), van 19 tot 20 u. 

VOLKSUNIE ARR. HASSELT 
DANCING : T KLAVERBLAD 
Lindekensveld - Lummen 

HERFSTBAL 
Vrijdag 18 oktober 1974 
om 20u30 

— ROB MANDO 
— PUNCH 
— ZANGERES MICHAELA 

AALTER-BELLEM-
LOTENHULLE-POEKE 
ZATERDAG 26 OKTOBER : 
10 JAAR VU-AALTER 

Ter gelegenheid van ons 10-ja-
rig bestaan zullen wij feest vie
ren. Omstreeks 16 u. zal een op
tocht van VU-prominenten en 
plaatselijke leden en simpatisan
ten, voorafgegaan door een mu
ziekkapel, vertrekken aan het sta
tion en eindigen op de markt. 
Langs de weg zullen ballonnetjes 
uitgereikt worden aan de kinde
ren. Een receptie aan alle aanwe
zigen wordt aangeboden in café 
« De Casino », waar tevens onze 
nieuwe plaatselijke vlag zal inge
wijd worden. 

AALST 
INFO-NAMIDDAG 

Zaterdag 26 oktober. Teneinde 
de VU-leden in te lichten omtrent 
de werking van de VU-mandataris-
sen en van het afdelingsbestuur 
wordt een informatienamiddag ge
pland met volgend programma • 
13 u. 30 : samenkomst in het 
Vlaams Huis • Gulden Vlies » ; 
14 u : verwelkoming door de 
voorzitter, uiteenzetting over het 
doel van de Info-namiddag ; 14 u. 
30 : rondrit in de stad Aalst per 

autocar naar de verschillende 
reeds voltooide en in uitvoering 
zijnde openbare werken. Fotore
portage van de werken vóór, t i j
dens en na de uitvoering. Uitleg 
daar schepen Jan De Neve ; 16 
u. : verfrissing aangeboden door 
het partijbestuur ; 16 u. 15 : ver
volg van de rondrit ; 18 u. : lok. 
« Gulden Vlies », vragen en sug
gesties na de rondrit. Inspraak. 
Werking in de KOO door Frans 
De Brul. Werking in de gemeen
teraad door Jan Caudron ; 19 u. 
30 : samenspraak tussen pot en 
pint. 

GENT 

TIG 

(Toneel in Gent) is een nieuw 
toneelgezelschap, waartoe ver
schillende van onze leden beho
ren. Wie komt de teaterrangen 
versterken ? Er is nog nood aan 
goede amateurs-akteurs en -aktri-
ces. Je kan terecht bij de heer 
Meulemeester, Sleepstr. 35, 9000 
Gent. 

WERKGROEP 

VROUWEN IN DE VOLKSUNIE 
Ter herinnering ! Wij komen sa

men op zaterdagnamiddag 19 ok
tober, in café Reinaert, Maria-

Hendrikaplein, Gent (rechtover St-
Pietersstation). We beginnen om 
14 u 30. Op de agenda : prakti
sche schikkingen voor onze deel
name aan de Vrouwendag van 17 
november. 

VOETRALLY 

Wijk Centrum organiseert op 
zondag 20 oktober een voetrally 
doorheen het oude Gent. Er zijn 
prijzen verbonden aan het beste 
oplossen van de gestelde vragen 
en een etentje voor de deelne
mers 's avonds. 

HEUSDEN-DESTEL6ERGEN 

VOEROPTOCHT : 

PROFICIAT GABRIEL I 
Drie VU-bestuursleden (Koen, 

Werner en Gab.) maakten de ver
re verplaatsing mee naar de mooi
ste plekjes in Vlaanderen : de 
Limburgse Voerstreek. Daar stap
ten ze mee op in een strijdvaar
dige wandeltocht, ingericht door 
het TAK. Van de meer dan 400 
deelnemers was onze Gabriel de 
Vos de oudste. Op het einde van 
de meer dan 15 km lange tocht 
kreeg deze 74 jaar jonge strijder 
een bijzonder dankwoord van Tak-
leider Piet De Pauw en een da
verend applaus van gans de groep 

wandelaars (BOB inbegrepen). 
Proficiat Gab. I 

BESTUURSVERGADERING 

Donderdag 3 oktober had de 
tweede bestuursvergadering van 
't nieuwe seizoen plaats te Heus-
den. Waren aanwezig : Gabriel De 
Vos, Hilda Janssen, Erna Haent-
jens, Werner Hoogewijs, Gery De 
Witte en Koen Van Meenen uit 
Heusden en Roland Kerckaert en 
Michel Coppens uit Destelbergen. 
De dagorde vermelde : inzage 
briefwisseling, verslag vorige zit
ting, kasverslag, leden- en abon-
nentenslag, bespreking briefwis
seling en politieke toestand, finan
ciële steun aan Tak, optocht Voer
streek, 20 jaar VU, de nationale 
betoging te Halle, het bal van 26 
oktober, werkvergadering Kon-
taktblad en Varia. Het bestuur 
werd nogmaals warm aanbevolen 
even kennis te maken met de 
Voerstreek op zondag 6 oktober. 
Men keurde met algemeenheid 
van stemmen een gift van 1.000 
fr. toe aan de zeer aktieve Vlaam
se Uilenspiegelgroep Tak. Graag 
meer, maar onze kas is financi
eel niet schitterend. De kentekens 
20 jaar VU (50 fr.) zijn te verkrij
gen op het VU-ekr., Dorpslaan 7 
te Heusden en bij Roland Kerck

aert, Europalaan 16 te Destelber
gen. 

24 NOVEMBER - HALLE 

Voor de nationale betoging van 
24 november te Halle vertrekt uit 
Heusden en Destelbergen een 
bus. Men kan nu reeds inschrij
ven. De definitieve taakverdeling 
op ons jubileumbal van zaterdag 
26 oktober in zaal Admiraal te 
Destelbergen werd opgesteld. De 
afwezige bestuursleden dienen 
zich met Roland Kerckaert in ver
binding te stellen en dit voor 15 
oktober. De balkaartenverdeling 
is bij Roland Kerckaert te Destel
bergen en op het VU-sekretariaat 
te Heusden. Liefhebbers om kaar
ten te verkopen zijn hartelijk wel. 
kom, op hoger vermelde adressen. 
Balkaarten zijn te verkrijgen bij 
alle bestuursleden. Prijzen voor 
de tombola worden met veel dank 
aanvaard. 

MOORSEL 

DIENSTBETOON 

Bij Pieter Pots, Raadgeverstr. 
18, elke voormiddag van 8 tot 12 
u. en elke zaterdag en zondag de 
ganse dag sociale zitdag. 
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MERELBEKE 

WIJ WAREN IN DE VOER 

Zondag j l . reden de afdelingen 
Gavere, Scheidewindeke en Me-
relbeke met eigen autocar naar 
de Voerstreek om deel te nemen 
onder onze Volksunie-vlag aan de 
betoging ingericht door TAK. Met 
onze parlementairen Van Steen-
klste en Vandekerckhove op kop 
werd het een rustige wandeling 
door deze mooie streek, enkel 
verstoord door 'n enorme machts-
ontplooiïng van een nerveuze 
rijkswacht. Nogmaals hebben wij 
kunnen vaststellen dat de bevol
king door-en-door Vlaams is, be
halve dan de overheden en de no
tabelen ; ook de eentalige Franse 
posten van de « Croix Rouge de 
Belgique » zijn ons niet ontgaan. 
Er was één spandoek • Werk in 
eigen streek », wat zeer gunstig 
werd onthaald door de plaatselijke 
bevolking. Hoelang nog gaan onze 
ministers deze streek verwaarlo
zen ten voordele van de arrogante 
Luikenaars ? 
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: 
'Driesstr. 61 te Melle-Centrum 
ontvangt alle dagen. 

MEDEGEDEELD 

WEDSTRIJDREGLEMENT « DIT IS 

FOLKLORE IN VLAANDEREN » 

(VTB-VAB) 

Onze fotowedstrijd vormt een 
voorronde in het kader van de Na
tionale Fotowedstrijd voor de 
Jeugd van Afga-Gevaert. Door aan 
deze voorronde mee te doen, ding 
je automatisch mee in de provin-
cleronde van de Nationale Foto
wedstrijd. Bovendien kun je met 
dezelfde inzending nog een prijs 
winnen in de Nationale ronde én 
in de Beneluxronde. Je beste foto 
kan dus tot viermaal toe bekroond 
worden ! 

Indien je 10 maar nog geen 21 
jaar bent, mag je geheel gratis 
deelnemen. 

Elke fototechniek is toegestaan, 
maar alle opnamen dienen ge
maakt op Agfa-Gevaert f i lm. Dus 
zwart-wit foto's met Agfapan of 
Isopan, kleurenfoto's met Agfa-
color CNS of CN pocket special 
en kleurendia's met Agfacolor CT 
of Agfachrome. 

Afmetingen voor zwart-wit en 
kleurenfoto's : minimum 9 x 9 
cm, maximum 18 x 24 cm ; kleu-
endia's : alle formaten zijn toege
staan mits ingeraamd in raampjes 
van 5 x 5 cm. 

Inzenden onder stevig omslag, 
met karton versterkt. Vermeld bij 
je inzending volgende gegevens • 
a) « Dit is folklore te • 
(plaats invullen ; b) je naam, voor
naam en volledig adres ; c) je 
leeftijd ; d) indien je nog naar 
school gaat, naam en adres van 
je school. 

De inzendingen moeten vóór 20 
december 1974 toekomen op vol
gend adres : Vlaamse Toeristen
bond, Fotowedstrijd voor de jeugd 
St-Jacobsmarkt 45, 2000 Antwer
pen. 

Er worden vijf prijzen toegekend 
per fototechniek. In totaal dus 15 
prijzen waaronder boeken en foto
materiaal. Daarenboven drie gou
den, drie zilveren en drie bronzen 
VTB-gedenkpenningen. 

DKnSCB€COOn 
Volksvertegenwoordiger Fr. BAERT 
Elke eerste zaterdag van de maand : 
DEINZE : café Rossbrau, Markt, om 10 u. 
GENT : Kon. Astridlaan 123 (tel. 22.52.06), om 11 u. 
LOVENDEGEM : om 14 u. Plaats nog te bepalen. 
Elke eerste zondag van de maand : 
OOSTAKKER : afwiselend in St-Bavo, Dorp (november, januari, maart) 
en in 't Smsiken, Lourdes (okober, december, februari). 
Elke eerste maan^g van de maand : 
GENT : Brugse Poort, bij Karel Rigo, Peerstr. 129, om 20 u. 
VURSTE : bij Roger Van Gyseghem, Wannegatstr. 1, om 21 u. 
Elke derde zaterdag van de maand : 
AALTER : café Casino, Markt, om 11 u. 
Elke derde zondag van de maand : 
LANDEGEM : bij Guido Schaeck, Vosselarestr. 16, om 11 u. 

DOSFELINSTITUUT 

Senator Oswald VANOOTEGHEM 

10 OKTOBER : 

HEUSDEN : VUsekr., Dorpsl. 17, van 20 tot 21u. 
14 OKTOBER : 
GENTBRUGGE : Rode Krulsstr. 7 (tel. 30.72.87), van 20 tot 22 u. 
17 OKTOBER : 
GENT : Roeland, Korte Krulsstr. 3 (tel. 2328M), van 20 u. 30 tot 21 u, 
30. 
21 OKTOBER : 
GENTBRUGGE : Rode Krulsstr. 7 (tel. 30.72.87), van 20 tot 22 u. 
26 OKTOBER : 
ZAFFELARE : Restaurant De 'Beurs, Dam, van 11 tot 12 u. 
MELLE :b!j V. Allaert, G. Gezellestr. 5 (30.05.75), van 14 u. 30 tot 15 u. 
30. 
MERELBEKE : café Vier Wegen, Hndelgemsestwg 84 (30.68.55), van 15 
u. 30 tot 16 u. 30. 
BOTTELARE : bij I. De Geyter, Kon. Astridl. 19 (62.64.07) van 16 u. 30 
tot 17 u. 
OOSTERZELE : bij Mare Parewijck, Dorp 8 (62.53.70), van 17 tot 17 u. 30. 
DIKKELVENNE : bij F. Van Gijsegem, Kerkstr. 83, van 17 u. 30 tot 18 u. 
30. 
28 OKTOBER : 
GENTBRUGGE : Rode Krulsstr. 7 (tel. 30.72.87), van 20 tot 22 u. 

Senator E. DE FACO 
18 OKTOBER : 
GENT : Oranjeberg 19 (3de verdieping), van 9 tot 12 u. 
21 OKTOBER : 
GENT : Oranjeberg 19 (3de verdieping), van 9 tot 12 u. 
25 OKTOBER : 
GENT : Oranjeberg 19 (3de verdieping), van 9 tot 12 u. 
28 OKTOBER : 
GENT : Oranjeberg 19 (3de verdieping), van 9 tot 12 u. 

KflL€nD€R 
OKTOBER 

12. Lembeke : Jaarlijks bal in zaal Tijl, Heihoek om 20 u. 
Orkest : The MIrcky's. 
12. Belsele : 4de bal in zaal • De Valk » om 20 u. Orkest : 
The Duck's Boays. 
12. Waarschoot : Bal van de Vlaamse Vasthoudendheid, in 
zaal Tijl, Lembeke. Org. VU-Waarschoot. 
12. Herdersem : Jaarlijkse sneeuwstuiversbal in zaal Gil-
bos om 21 u. 

12. Aalter-Bellem-Lotenhulle-Poeke : Jaarlijks bal In het « 61e-
zenhof ». Orkest : «De Speelvogels» onder leiding van Rorug. 
Inkom : 60 fr. 
12. Beselare : Mosselfeest In zaal Heksendaele, Zonnebeek-
str. Prijs : 25 fr. 
12. Nieuwerkerken : Ledenvergadering met koffietafel om 20 
u. in ons voetballokaal, terrein « Perdaen », Heihoekstr. Gast
heer : Toon Van Overstraeten. Gratis. 
15. Gent-Zuid : Vergadering in café Monopole. 
19. Zulte-Olsene : 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. Ninove : 5de VU-bal. Zaal Berg en Dal om 21 u. 
19. Nieuwerkerken : Vriendschapsbal in zaal Modern-Palace 
om 12u. Orkest :Second-Act met als gastvedette Christll. 
Inkom : 60 fr. 
20. Voetrally « Dwars door het oude Gent ». Vertrek 14 u. 
stipt aan de Roeland. 
Tot 20. Ertvelde : Doorlopende tentoonstelling van Lieve Ja
cobs in de Veldbloem. 
24. Nieuwerkerken : Jaarlijks bal in feestzaal « Roxy », 20u.30. 
25. Ertvelde : Film- en dia-avond, TAK, Vlaams Huis om 20 u. 
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). 
26. Erpe-Mere : Tee-dansant van de VI. Nat. Jongerenwerk-
groep in zaal « Zanzibar », om 19 u. 30. Inkom : 30 fr. 
26. Heusden-Destelbergen : Jubileumbal in zaal Admiraal met 
het dansorkest Thesla. 
28. Gent : Kadervorming voor de wijkkomltees, centrum Rel-
naert, Reinaertstr. Diskussie over « inflatie, inflatiebestrij-
ding, anti-inflatieplan van de VU ». 
NOVEMBER 
8. Aalst : Avond met spreekbeurt door volksvert. Willy Kuij-
pers in lokaal « Gulden Vlies ». 
9. Steenvoorde : Vlaamse volksavond met Alfred den Ouden. 
VU-Wervik zal aanwezig zijn. 

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 (3e deel). 
Inleider : Walter Augustijnen, direkteur Oosfelinstituut 
Plaats : Vorst-Kempen, Kasteel De Meerlaar, Verboektlaan. 
31 oktober : . Het huidig Belgisch politiek bestel . , (grond
wetsherziening, parlement). (4e deel). 
Inleider : volksvertegenwooKiiger Frans Baert. 
Plaats : Mol, zaal Oude Post, Markt (achter de kerk). 
21 november : «Strategie en werking van een politieke partij». 
Inleidster : volksvertegenwoordiger Nelly Maes. (5e deel) 
Plaats : Herentals, zaal St-Jan, Olmenlaan 8. 
29 november : « De werking van de partij intern . . (de struk-
turen, de verhoudingen...). (6e deel). 
Inleider : Maurits Coppieters. 
Plaats : Geel, zaal Wijnhuis .Statiestraat. 
Deze kursus vormt één geheel, waarbij de deelnemers aktlef 
worden betrokken door diskussie en zelf-aktiviteiten en sylla. 
bi (telkens van 20 tot 22 u. 30). 
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 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN '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 voorbereiding 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 : 
Kortrijk : 26-27 oktober 
Inschrijvingen : prov. verantw. P. Hoornaert, Oedelemstwg 57, 
8340 Sijsele. 
Plaats : wordt nog medegedeeld. 
Hasselt en Tongeren-Maaseik : 14-15 december. 
Plaats : zaal Centrum, Hollands Veld, Hasselt. 
Inschrijvingen : prov. Dl-sekretariaat ,p/a J. Indekeu, Grotstr. 
18, 3570 Peer. 

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 -f- 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. 

6. KOLLOQUIUM « VERNEDERLANDSING VAN HET BEDRIJFS
LEVEN ». Zaterdag 23 november, Strombeekl Bever, Kultureel-
Centrum. 
PROGRAMMA : 
« Inhoud en draagwijdte van het dekreet » : toepassingsveld 
van het dekreet (Mrt. Frans Baert, volksvert.) ; vragen. 
« Kritische analyse van het dekreet » : (Mrt M. De Koek, voor
zitter van de Belgische Liga voor de Rechten van de Mens) : 
tegenargumenten door sen. Rob Vandezande ; vragen. 
« Verbetering en uitbreiding van de toepassing van het de
kreet » (diskussiegroepen) : mogelijke aanvulling ; toepas
sing ; besluiten door sen. R. Vandezande. 
« Hoe kunnen vakbonden en bedrijfsleven bijdragen tot de 
toepassing » : paneel met vertegenwoordigers van ACV, Kar
tel, ABVV en VEV. 
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WEST-VLAANDEREN 
DKnscBCcoon 

MienDCR 
OKTOBER 
12. Kortrijk : Bierfeest in lokaal « 1302 » om 20 u. Toegang : 
60 fr. (bierpot gratis). 
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. 
17 Brugge : Vergadering voor de leden van de Kern-Brugge 
stad om 20 u. 30 in lok. Breydelhof, Jozef Suvéestr. 2. Bene
vens de plaatselijke mededelingen zal de h. Frans Baert, volks-
vert. spreken over de huidige politieke situatie. 
NOVEMBER 
11. Kortrijk : Amnestie-betoging. Verzameling om 16 u. op het 
Stationsplein. f 
19. ichtegem : St-IVIaartensbal in het feestpaleis De Engel, 
Oostendebaan. Toegang : 50 fr. t)rkest « The Gits Band ». 

BLANKENBERGE 
DIENSTBETOON 

Zich wenden tot gemeente
raadslid Jef Fryns, de Smet de 
Nayerlaan 78, tel. 050/41.22.39 of 
tot H. Van Rijssel, KOO-lid, K. 
Boudewijnl. 25, tel. 050/41.12.01. 

IVIENEN 
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. 

HOUTEM-DE IVIOEREN 
OVERLIJDEN 

De familie van ons prov. raads
lid Urbaan Bruynoghe werd ander
maal zwaar getroffen door het 
overlijden van de broer van Ur-
bain, de heer Remain Bruynoghe, 
die op 3 oktober, veel te jong he
laas, ter aarde besteld werd. Wij 
bieden aan de naastbestaanden 
onze innige deelneming aan. Moge 
Urbain deze nieuwe beproeving 
met sterkte dragen. 

VEURNE 
HUWELIJK 

Heden treedt Hilde Huyghe, 
dochter van Bert, onze kant. ge-

volm., in het huwelijk met Arnold 
Van Der Vraenen, waarna zij zich 
te Gent gaan vestigen. Onze har
telijkste gelukwensen aan het 
bruidspaar en beide families. 

ROESELARE 
DIENSTBETOON 

Mevr. Annie Pottie-Kindt, prov. 
raadslid : elke maandag van 14 
tot 16 u. of op afspraak. Kasteel-
dreef 2, Roeselare, tel. : 051/ 
20.41.68. 

WERVIK 

KONTAKTVERGADERING 

Op 28 september j l . , ging er 
voor de tweede maal een kontakt 
vergadering door, ditmaal te Bese-
lare. Deze keer was ook het afde
lingsbestuur van Zonnebeke goed 
vertegenwoordigd. Verheugend is 
wel dat nu reeds konkrete dingen 
werden besproken, die dan met 
de grootste zorg zullen uitgevoerd 
worden. Zonder tegenbericht gaat 
de volgende vergadering door op 
21 oktober a.s., in de zaal Hek-
sendaele te Beselare. 
PAPIERSLAG 

Elke zaterdag na de 15de van 
iedere maand. Op aanvraag kan 
er meer dan eens per maand af
gehaald worden. 
SOC. DIENSTBETOON 

Vandamme Hervé, St-Maartens-
plein 2 ; Lecompte Noël, Besela-
restr. 109 ; Claeys Jef, Ten Brie-
lenlaan 108. 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Zitdag Wervik : zaterdag 26 ok
tober, van 10 tot 11 u. bij Coud-
yzer Maurits, Magdalenastr. 75. 

Voor Zandvoorde-Geluveld : za
terdag 19 oktober van 9 tot 10 u. 
bij Verbeke Wilfried, Zandvoorde-
dorp 22, Geluveld. 

Volksvertegenwoordiger Luk VANSTEENKISTE 

12 OKTOBER : 
INGOOIGEM : zaal Streuvels, van 16 tot 17u. 
WAREGEM : café Weekend, Holstr. 23, van 17u15 tot 18u. 
GULLEGEIVI : café Stadium, Wevelgemstr., van 18u30 tot 19u30. 

14 OKTOBER : 
KORTRIJK : van 17u30 tot 19u : Café 1302, B. Reynaertsstraat 9 
WEVELGEM : van 20u tot 21u : Vredestraat 10 (41.43.32). 
16 OKTOBER : 
MENEN : café Beiaard, Kortrijkstr. 3, van 18 tot 19 u. 
22 OKTOBER : 
KORTRIJK : café 1302, B. Reynaertstr. 9, van 17 u. 30 tot 19 u. 
WEVELGEM : Vredestr. 10, van 20 tot 21 u. 
26 OKTOBER : 
VICHTE : Harelbekestr. 35, van 16 tot 17 u. 
HARELBEKE (Stac.) : café De Zwaan, Dorpplaats, van 17 u. 30 tot 18 u. 
30. 
28 OKTOBER : 
KORTRIJK : café 1302, B. Reynaertstr. 9, van 17 u. 30 tot 19 u. 
WEVELGEM : Vredestr. 10, van 20 tot 21 u. 

S.V. Vlaamse Klub Brugge 

zoekt : 

DEFTIGE UITBATERS VOOR VLAAMS 

HUIS IN VOLLE UITBATINC 

gelegen centrum te Brugge 

Inlichtingen schriftel i jk te bevragen bij 

E. Sintobin, Polderhoekl. 4, 8310 Brugge 3 
of bij brouwerij Watneys-Maes, 
Leopold II laan 45, Brugge 
(tel. (050)33.70.74 of 33.70.95) 

Volksvertegenwoordiger J. VANDEMEULEBROUCKE 

Elke eerste zaterdag van de maand : 
DE PANNE : Helvetia, Kerkstr. 32, om 9u30. 
WESTENDE : Casino, Essex Scottishlaan, om 10u30. 
MIDDELKERKE : Were Di, de Smet de Nayerlaan, om 11u15. 
DE HAAN : De Torre, Tramhalte, om 12u15. 
Elke derde zaterdag van de maand : 
VEURNE : De Beurs, Markt, om 9 u. 
DIKSMUIDE : Vlaams Huis, IJzerlaan 83, om 10 u. 
MERKEN-WOUMEN : Nieuw Woumen, Dorp 77, om 11 u. 
KORTEMARK : De Speie, Saatsbaan 71, om 12 u. 
KOEKELARE : Hertog van Arenberg, om 12 u. 30. 
ICHTEGEM : De Engel, om 13 u. 30. 
GISTEL : kantoor Zwaenepoel, Stationsstr. 2A, om 15 u. 
Elke derde zondag van de maand : 
NIEUWPOORT : bij Willy Devriendt, Recollettenstr. 66, om 9 u. 
ALVERINGEM : 't Vlierhof, Dorpplaats, om 10 u. 
LO : bij R. Ascrawat, Weststr. 7, om 11 u. 
GIJVERINKHOVE : Drie Ridders, Weegschede 1, Leisele, om 11 u. 45. 

Volksvertegenwoordiger E. VANSTEENKISTE 
Elke eerste zaterdag van de maand : 
VEURNE : De Beurs, Markt, om 9 u. 
KIDSMUIDE : Vlaams Huis, IJzerlaan, om lOu. 
HOUTHULST : Terrestr. 8, om 11 u. 
KORTEMARK : De Speie-Lusthof, Staatsbaan, om 12u. 
KOEKELARE : Hertog van Arenberg, Merestr., om 12u30. 
ICHTEGEM : Engelstr. 10, om 13u30. 
GISTEL : Vaartstr. 3, om 14u30. 
Elke derde zaterdag van de maand : 
WESTENDE : Casino Essex, Scottihiaan, om 9 u. 
MIDDELKERKE : Were Di, de Smet de Nayerlaan, om 10 u. 
EERNEGEM : Riva Venus, Aartrijkestr., om 11 u. 
DE HAAN : De Torre, gasthof (bij tramhalte), om 11 u. 30. 
VLISSEGEM (Dorp) : Kerkstr. 26, om 12 u. 
BREDENE : Driftweg 59, om 12 u. 30. 
OOSTENDE (Vuurtoren) : Romy, Voorhavenlaan 20, om 13 u. 

Senator VAN IN 
TORHOUT : 1ste zaterdag van de maand tussen 9 u. 30 en 10 u. 30 ten 
huize van gemeenteraadslid P. Vlieghe, apoteker, Hofstr. 

ZOCK€RC]€S 
Jongeling, 20 j . , met diploma A2 
elektronika wenst passende be
trekking in de omgeving van Aalst. 
Dit in afwachting van eventuele 
legerdienst. 
Juffrouw, 21 j . , diploma handels
regentaat A6A1 zoekt werk in 
onderwijs of industrie, bij voor
keur in de omgeving van Aalst. 
Kontakt opnemen met Jan Cau-
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 ekonoml-
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 o{ 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-
nitrice 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. 
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 
aangepaste betrekking in het Me
chelse. 
Jonge man, 18 j . , diploma lager 
middelbaar + 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 -f 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 

Vlaamse firma van schilder-, be-
hangwerken en vloerbekleding 
zoekt werk. Zeer betrouwbaar en 
zeer goede afwerking. Kontakt-
dres : Rom De Craen, Kongres-
str. 53, 1000 Brussel. Tel. : 02/ 
217.92.18. R 135 

Lic. pol. en soc. wetenschappen, 
gediplom. RUG, specialisatie pers
en kommunikatiewetenschappen, 
vrij militaire dienst zoekt geschik
te betrekking bij voorkeur in so-
siale sektor. 
Regent wiskunde, vrij van leger
dienst, zoekt passende betrek
king in het onderwijs, eventueel 
interims. 
Z.w. tot kamerlid Jaak Vandemeu-
lebroucke. Anjelierenlaan 25, 8400 
Oostende, tel. 059/80.04.28. R 136 

Zoeken werk : 
Jong meisje, licht gehandikapt, la
ger middelbaar, om met kinderen 
om te gaan, of bureau- of winkel-
werk. 
Elektronisch ir., 21 j . 

Sociaal assistente. 
Dame, als huishoudster of schoon
maakster, 4 dagen in de week. 
Jong meisje, technikus in gist-
een voedingsbdrijven. 

Gevraagd : 
Ir. als werkleider, elektrotech
nisch, ervaring op beroepsgebied. 
Volle gast loodgieter. 
Ernstige bijverdienste, als ver
zekeraar, voor grote verzeke
ringsfirma. 
Alle inlichtingen bij Huguette De 
Bleecker, prov. raadslid, tel. 091/ 
25.64.87, Tolhuislaan 15, 9000 
Gent (bellen tussen 18 en 19 u). 

R 137 

Pas afgestudeerde jong meisje, 
17 j . , steno-daktylo zoekt betrek
king bereikbaar vanuit Tienen. 
Kontakt via sen. M. Van Haegen-
doren, G. Gezellelaan 63, 3030 
Heverlee, tel. 016/22.45.45. R 138 

Jonge man, 18 j . , diploma A2 eko-
nomische, zoekt passende betrek
king in de omgeving van Aalst. 
Kontakt : Jan Caudron, tel. 053/ 
70.40.64. R 139 

Sisteembouw-onderneming vraagt 
werkleider voor werf en kantoor. 
Diploma A2 bouwkunde. In omge
ving van Keerbergen wonen. Rij
bewijs C of beter vereist. Schrij
ven naar NORMATEC NV, Mechel-
sebaan 77, 2850 Keerbergen. R142 

Dringend te huur gevraagd : klei
ne loods of magazijn van min. 
40 m2 met inrijpoort te Keerber
gen, Rijmenam of vlakbij. Inlich
tingen tijdens kantooruren : 015/ 
51.22.40. R 143 

Fröbelonderwijzeres, 22 j . , en mo
menteel werkzaam als nijverhelds-
bediende, zoekt aangepaste be
trekking. Voor inl. zich wenden : 
dr. J. Valkeniers, volksvert., Ni-
noofsestwg 11, Schepdaal, tel. : 
582.32.27. R 140 

21-jarige medische sekretaresse 
zoekt passende betrekking in Bra
bant of Oost-Vlaanderen. Voor 
inl. zich wenden : volksvert. J. 
Valkeniers, Ninoofsestwg 11 te 
Schepdaal, tel. 02/582.32.27. R 141 

DOSFELINSTITUUT te Brussel 
vraagt Nederlandstalige kuis
vrouw voor onderhoud kantoren. 
Uren en voorwaarden overeen te 
komen. Tel .op nr. 02/219.12.02. 

GEVRAAGD : 
Onderwijzer voor de gemeente
school van Merelbeke. 
ZOEKT WERK : 
Jonge man, sociaal-assistent. 
Inl. bij H. De Bleecker, prov. 
raadslid, Tolhuisl. 15, 9000 Gent, 
tel 091/25.64.87. R 144 

GROOT GENT 
Zoek dringend gelegenheidswerk 
voor afgestudeerden in afwach
ting van dienstplicht. 
Zoek kantoorwerk voor verschil
lende jonge meisjes. 
Z.w. : Oswals Van Ooteghem, se
nator. Rode Kruisstr. 7, 9219 Gent
brugge, tel. 091/30.72.87. R 147 

Daktylo zoekt passend werk in 
Antwerpen of omgeving. Rita Que-
meliers, Heidestr. 87, Burchr, tel. 
33.00.22. R 146 
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Elk jaar opnieuw komen vele jonge men
sen, afgestudeerd met diploma of getuig
schrift op zak of gewoonweg studiemoe 
van de studiewereld in de realiteit van 
de arbeid terecht. 
Zij koesteren daaromtrent grote verwach
tingen, want werken betekent in de ogen 
van velen volwassen zijn en ook als vol
wassene behandeld worden. Het loon dat 
zij zullen verdienen zal voor hen een uit
drukking van een zekere zelfstandigheid 
zijn. Of zij nu hun loon thuis afgeven of
wel dit zelf mogen beheren en besteden, 
zij zullen zich bewust zijn dat zij in hun 
eigen onderhoud kunnen voorzien en voor 
de kosten van hun vrijetijdsbesteding 
kunnen instaan. 

De onafhankelijkheid waarvan zij toch al 
zolang droomden, hopen zij nu te berei
ken. Zij realiseren zich evenwel nog niet 
dat ook de wereld van de arbeid harde 
regels kent. 
De droombetrekking die zij zich voorspie
gelen word zelden gevonden. Na een pe
riode van vakantie nemen en uitzien naar 
werk, komen zij op kantoor of atelier 
terecht, waar zij de eerste dagen of uren 
wel eens verloren tussen de anderen 
lopen. Een klein kind wordt bij zijn eer
ste pasjes angstvallig gadegeslagen en 
geholpen door de ouders. De eerste 
schreden in het bedrijf zijn dikwijls even 
moeilijk en gevaarlijk. Dat deze jongeren 
óok daarbij geholpen zouden worden zou 

bijna vanzelfsprekend moeten zijn, alhoe
wel de praktijk uitwijst dat dit niet steeds 
en overal het geval is. 

EEN GOED ONTHAAL 

« Goed begonnen, half gewonnen » is 
een spreekwoord dat zeker toepasselijk 
is op het arbeidsleven. 
Een goede kennismaking met de onder
neming, het doel, de organisatie, de sa
menstellende delen, de produkten die er 
gemaakt of de diensten die er verleend 
worden, de gemeenschap van de werkne-
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KREDIETUREN 

Ki-edieturen zijn uren afwezigheid waarvoor de werk
nemer toch loon ontvangt en die in alle opzichten 
als werkelijk gepresteerde uren meetellen voor de 
sociale wetgeving. 

Wie heeft recht op Icredieturen ? 

Kredieturen kunnen toegekend worden aan werkne
mers die verbonden zijn door een arbeidsovereen
komst, tewerkgesteld zijn in een volledige dagtaak 
en tijdens het betrokken schooljaar maksimum 40 
jaar worden. 

Uitgesloten zijn o.a. onderwijzend personeel en het 
personeel van openbare diensten. 

Welke leergangen geven recht op kredieturen ? 
a) De kursussen die in het kader van het « onder
wijs voor de sociale promotie » (onderwijs met be
perkt leerplan) georganiseerd of gesubsidieerd wor
den door de staat. 

b) De leergangen voor patroonsbekwaamheid, de 
leergangen voor socio-kulturele promotie en be
paalde landbouwleergangen. 

Hoeveel kredieturen kunnen verleend worden ? 
Tweedejaars-studenten hebben recht op een aantal 
kredieturen dat gelijk is aan de helft van het teo-
retisch aantal kursus-uren. 

Derdejaars-studenten en volgende hebben recht op 
een aantal kredieturen dat gelijk is aan het aantal 
kursusuren. 

De regering heeft onlangs beslist de kredieturen 
uit te 'breiden tot eerstejaars en tot kursussen alge
mene vorming. Wij 'houden u, via deze rubriek, op 
de hoogte. 

Wanneer de kredieturen moeten genomen worden, 
wordt beslist door het Paritair Komitee. Indien hier 
geen beslissing wordt genomen, kan een individu
eel akkoord met de werkgever getroffen worden. 
Welke formaliteiten dienen vervuld ? 
De werknemer verwittigt de werkgever van zijn 
afwezigheden. Daarenboven bezorgt hij hem de vol
gende getuigschriften, af te leveren door de school-
direktie : 

— getuigschrift met vermelding van de kursus(sen) 
waarvoor men regelmatig is ingeschreven (-f-
aantal lesuren) ; 

— driemaandelijks getuigschrift van regelmatige 
aanwezigheid ; 

— getuigschrift waaruit blijkt dat men reeds één of 
meerdere kursusjaren met sukses gevolgd heeft. 

En ten slotte : 
1. Wie niet slaagt, niet regelmatig de lessen bij

woont of misbruik maakt van de kredieturen, kan 
verdere rechten geheel of gedeeltelijk verliezen. 

2. Kredieturen kunnen gekumuleerd worden met 
vrije dagen toegekend voor het volgen van « kur
sussen sociale promotie », evenwel niet met de 
vergoeding voor sociale promotie na geslaagde 
cyklus. 

Cw 

DOKUMENTATIE 

mers, de direkte kollega's, de meester-
gast of de afdelingsoverste zijn zovele 
aspekten die thuis horen in een goed 
onthaal. 
Sedert 1961 staat er wel In de wetge
ving dat een speciale aandacht moet be
steed worden aan het onthaal van jonge 
werknemers. Maar wat dit konkreet in
houdt, wordt aan de inspiratie en het 
initiatief van de werkgever overgelaten. 
De vakorganisaties trachten wel via een 
aantal kanalen in de onderneming, zoals 
de ondernemingsraad of de syndikale af
vaardiging, de vage wettekst een meer 
konkrete betekenis te geven. Op die wijze 
zijn er in heel wat ondernemingen ont-
haalplannen met een zeer uiteenlopende 
inhoud en duur uitgewerkt, waardoor de 
nieuwelingen een gevoel van grotere 
zekerheid verschaft wordt. 

En tenslotte zijn er ook werkgevers die 
geen wettelijke verplichtingen nodig heb
ben om een konkreet onthaalplan voor de 
nieuw aangeworven personeelsleden uit 
te voeren. 

TOCH NOG HEEL WAT 
ONTGOOCHELINGEN 

Uit de jaarlijks weerkerende klachten van 
vakorganisaties en jongerenbewegingen, 
blijkt wel dat het niet overal van een 
leien dakje loopt. 
De ervaring van zeer vele jonge mensen 
over hun eerste werkdag loopt nog dik
wijls op een ontgoocheling uit. Er staat 
natuurlijk geen onthaalkomitee te wach
ten om de uitstekende en lang verwachte 
specialist te ontvangen. Jongeren mogen 
zeker niet te veeleisend zijn. Het is ech
ter geen karikatuur maar de harde wer
kelijkheid, dat men alleen maar een num
mer is, een nummer voor de kleerkast, 
een nummer voor de prikklok,... 
De refter wordt soms ook nog eens ge
toond en men kan zijn plaatsje innemen 
en aan het werk gaan. De meestergast 
of afdelingsoverste geeft de meest ele
mentaire instruktie voor het werk, maar 
de veiligheidsvoorschriften worden wel-
eens vergeten. 

HET KAN OOK ANDERS 

Gelukkig is dit niet de ervaring van alle 
jongeren. In sommige ondernemingen 
wordt juist een bijzondere aandacht aan 
het onthaal besteed, omdat men zich be
wust is van de noodzaak daarvan voor 
de toekomst, zowel van de jongere zelf 
als van het bedrijf. 
Dikwijls wordt de eerste werkdag volle
dig besteed aan onthaal. Wanneer men 
kan kennismaken met het bedrijf waar 
men een groot deel van zijn leven verder 
zal slijten, kan men er zich « thuis » 
voelen en zich tenvolle inzetten. 
De onderneming is niet alleen een ge
bouw in steen en beton. De onderneming 
is ook een gemeenschap van werkende 
mensen. Wanneer men in die gemeen
schap geïntroduceerd wordt, men elkaar 
en ook eikaars taken leert kennen, zal 
dit het werk vergemakkelijken en de 
werksfeer veraangenamen. 
Het onthaal is geen ééndagsvlieg. Een op-
opeenstapeling van dokumentatie, infor
matie, richtlijnen en goede raad, de ken
nismaking met de onderneming en de 
toekomstige kollega's werkt tijdens de 
eerste dag als een zondvloed, waarvan 
later maar weinig onthouden wordt. Het 
assimilatievermogen van de jonge werk
nemer is maar beperkt. De nieuwe wereld 
moet langzaamaan kunnen verkend wor
den. 

Een overdonderend onthaal tijdens de 
eerste werkdag heeft geen of maar wei
nig betekenis, wanneer de jonge werk
nemer vanaf de tweede dag aan zijn lot 
overgelaten wordt. Het onthaal moet 
deel uitmaken van een personeelspolitiek, 
waarbij niet alleen de personeelsdienst 
of de sociale dienst betrokken wordt, 
maar ook de onmiddellijke overste en de 
naaste medewerkers. Het onthaal werpt 
maar vruchten af wanneer dit over een 
langere termijn dan die eerste dag gezien 
wordt. Het is in feite een mentaliteits
kwestie, en of men dit nu onthaal, fol-
low-up of een andere geleerde naam geeft 
is niet zo belangrijk. 
Een goed onthaal in de onderneming is 
een noodzaak, niet alleen voor de jonge 
werknemer, maar ook voor de onderne
ming, want het draagt bij tot de arbeids
vreugde. Het belang daarvan en de men
selijke betrekkingen, maar ook voor een 
efficiënte werkprestatie en een geënga
geerde inzet voor de onderneming mag 
niet onderschat worden. Spijtig genoeg is 
nog niet iedereen zich daarvan bewust. 
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GEDEKLASSEERD 

De wielerwedstrijd Tours - Parijs 
werd verleden week gewonnen 
door de Nederlander Gerben Kar
stens. Enkele dagen later werd 
meegedeeld dat Karstens gede-
klasseerd werd, en dat Moser 
overwinnaar werd. De reden was 
dat Karstens probeerde de dok
ter, belast met het dopingsonder-
zoek, voor het lapje te houden, 
door hem een meegebracht flesje 
urine — propere uiteraard — in 
de pollen te stoppen. Het « pakte 
echter geen verf », en Karstens 
mocht zelfs niet meer terugke
ren om het « serieus » te doen. 
Reglement is reglement, ook als 
het ver van ideaal is. Er is dus 
niet veel op te zeggen. 

DOOR DE MAZEN 

De wielrenner Pollentier zou on
langs — na de ronde van PIëmont 
— betrapt zijn op doping. Hij 
vroeg een tegenonderzoek, maar 
ook dat wees in de richting van 
gebruik van verboden middelen. 
Echter bestaat de kans dat Pollen
tier door de mazen van het net 

glipt, want er werd een proce
durefout gemaakt. Als wij het 
goed begrepen hebben, werd het 
tegenonderzoek al uitgevoerd 
vóór Poiientier het aanvroeg, en 
niet door de ekspert die het had 
moeten doen. Als men streng is 
voor de koereurs, moet men het 
ook zijn voor de kontroleurs, 
dunkt ons. 

IS DAT NODIG ? 

Men vertelt ons — volkomen 
naar waarheid, het lijdt geen twij
fel — het geval van de al wat 
oudere wielertoerist die een goed 
figuur wou slaan in een voor hem 
wellicht nogal lastige proef. De 
week voor de « wedstrijd » heeft 
hij dapper « vitessepillen » ge
slikt, en de morgen voor de wed
strijd heeft hij zich een spuit met 
stimulerende middelen laten toe
dienen. Natuurlijk zullen die en
kele pillen en die éne spuit — 
zelfs als dat af en toe herhaald 
wordt — geen verslaving veroor
zaken, of gevaren Inhouden. Maar 
wat Is er positief aan ? Is dat 
nodig voor enige sportaktiviteit 
om de lol ? 

ONVERANDERD 

Toen we zeven of acht jaar gele
den een nogal uitgebreide « stu
die » maakten over het dopmgs-
probleem in de sport — met de 
nog schaarse gegevens waarover 
wij toen konden beschikken —, 
schreven wij dat de bestrijding 
van doping, zoals ze toen werd 
opgevat en nu nog steeds be
staat, tot weinig resultaat zou 
leiden. Hoe goed de bedoelingen 
ook waren en zijn. Als wij nu zo 
eens rondom ons kijken, en zien 
wat er allemaal « gefoefeld » 

wordt, kunnen wij enkel zeggen 
dat onze mening niet veranderd 
is. Het enige dat o.i. veranderd 
is, is de naam van de produkten, 
en voor de groten de wijze van 
begeleiding. 

INDERDAAD 

Een Franse joernalist vraagt zich 
het volgende af : « Waar gaan 
wij naartoe ? Voor wie houdt 
men ons ? Wij zingen luid de 
lof van grote overwinnaars en 

Wond^man Goethals en ziin ploeg die tegen " de haantjes » uitkomt. 

DE SPORT VAN DE KLEINE MAN 

Op zondag 29 september j l . bood de Watersportbaan te Gent een eer
der ongebruikelijke aanblik : vele honderden liefhebbers van de hen
gelsport waren opgekomen om 's werelds besten hét visje uit het water 
te zien halen. De dag tevoren waren reeds vele nieuwsgierigen naar de 
oefenende grootmeesters komen kijken : met zenuwachtige slagen of 
rustige halen waren ze allen present, van Engelsen tot Polen en Zuid-
Afrikanen, vijfentachtig m het totaal uit zeventien verschillende landen, 
klaar om het wereldkampioenschap hengelen te betwisten. 
Het is niet zo toevallig dat de kunstenaars in de zoetwatervisserij hier 
hun hengelduels zouden uitvechten : in dit land turen immers naar 
schatting zeshonderdduizend luitjes — driehonderdduizend mèt en mis
schien nog eens zoveel zonder visvergunning — naar de dobber op het 
watervlak. Zo is hengelen bijgevolg de meest-beoefende aktieve vrije
tijdsbesteding, de sport van de massa, van de kleine man. 
Het blijkt dat hengelen elk jaar steeds meer aanhangers wint : het 
biedt de stadsbewoner de kans elke week een paar uren aan het jach
tige, drukkende levensritme te ontsnappen, hij kan weer zichzelf wor
den in een roerloze, zuivere omgeving, gedachtenloos en meestal zon
der geldingsplicht en -drang levert hij zich aan de stilte en de natuur 
over. 
Zonder twijfel heeft deze sport van heel wat dagjesmensen fervente 
natuurliefhebbers gemaakt : hengelaars immers zien eerst de water
vervuiling en weten hoe moeilijk het wordt een rustig plekje te vinden 
om hun geliefkoosd tijdverdrijf te beoefenen. Kortom, ze zijn de groot
ste verdedigers van groen, fris water en zuivere lucht ; zo waren het 
de Franse hengelaars die de twee laatste jaren langs teevee en radio 
de watervervuiling in verschillende grote Franse rivieren aan de kaak 
stelden en bestreden. Bij onze zuiderburen telt de sport van oudsher 
vele aanhangers, en de traditie uit zich in de prachtige resultaten die 
ze bij elke wedstrijd halen. 
Sommige openbare besturen achten het nodig de zoetwatervisser de 
toegang tot provinciale en andere domeinen te ontzeggen : ze zouden 
in de plaatselijke wateren de visstand aantasten. Toch is het zo dat 
elke echte hengelaar ervoor zorgt de gehaakte vis netjes weer te zet
ten. Natuurlijk heb je leerlingen in 't vak die leergeld betalen ten koste 
van de gevangen voornen en andere zeelten ; misschien zou het verle
nen van een visvergunning voor officiële waters afhankelijk kunnen 
gesteld van een soort hengelexamen zoals voor de visbroeders in de 
Duitse Bondsrepubliek al een jaar verplichting is. 
Deze — in veel opzichten unieke — sport wekt jammer genoeg de gre
tige interesse van een aantal gehaaide zakenlui : de geestdriftige vis-
verschalker wordt zelf gevangen door een paar grote firma's die hem 
wijsmaken dat hij dank zij een hele verzameling hengels en perfekte 
molens de wonderbare visvangst kan verwezenlijken. Hengelkampioe-
nen vereeuwigen hun prestaties op zakjes onweerstaanbare visspijzen, 
die zij in ongelooflijke variëteit verkopen : en de goedgelovige sport
beoefenaar bijt maar in de talloze haken en ogen die hem aangeboden 
worden. Komt daarbij een uitgebreide kledij, allerlei tassen, manden 
en paraplu's, en de zeshonderdduizend vormen hier te lande een uitge
breide groep onnadenkende en gul-uitgevende konsumenten. 
Zo was dié zondag de geestdrift van de lui tastbaar toen de Duitser 
Richter net voor 't eindsignaal zijn laatste karper bovenhaalde — en de 
wereldtitel binnensleepte — maar keek je tevens op een hele reeks 
reklameslogans, bovendien verkondigden een aantal kranten dat zij 
over hengelen de beste rubriek verzorgen en merkten we tenslotte 
een aantal politici op, die zich uit zuivere liefde tot de visserij over de 
hengelaars kwamen ontfermen... 
Letterlijk en figuurlijk werd heel wat gehengeld. 

Huguette De Bleecker 
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HORIZONTAAL 
1) Kom je naar die stad op 3 

november ? - Daar MOET je 
zijn op 24 november. 

2) Morgen gaan er méér dan 
duizend naar... 

3) Mythologische figuur. - Per 
ekspress. 

4) Nummer. - Kleurlinge. 
5) Schaakterm. - Lengtemaat. 
6] Boos, giftig. - Bloot woord. 
7) Antwerpse gemeente - Ana

gram van « DOT ». 
8) Generale staf. - Bevestiging. 

- Gegroet. 
9) Eén van de drie musketiers. 

10) Tegenhouden. - Sint. 

VERTIKAAL 
1) Stappen, marcheren. - Toe

naam van de voormalige kei
zer van Etiopië. 

2) Langs één kant. 
3) Toneelgroepering. - Gemeen

te in Gelderland. - Wanneer 
je nog geen abonnement op 
« Wij » hebt ,is dat het mo
ment om het In orde te bren
gen. 

4) Leeftijd van de Volksunie. 
5) Roem. - Gestolen. 
6) Heer (afk.). - Persoonlijk 

voornaamwoord. - Tijding. 
7) « Sappige » gemeente nabij 

Dendermonde. - Meisjes
naam. 

8) Stelling. - Hollandse kaasge-
meente. 

9) Twee klinkers. • Poliep. 
10] Voegwoord. - Gemeente in 

de provincie Utrecht. 
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moedige overwonnenen. Wij schil
deren ze af als helden. En enkele 
dagen later horen we dat het be
driegers zijn. Wij zullen moeten 
gaan reageren, als wij bij onze 
lezers niet alle krediet willen ver
liezen ». Wat is daarop anders 
te zeggen, dan dat het zo is. 

VAN DAC... 
MAANDAG 

<f King » Pele, de Braziliaanse 
voetballer, heeft in Sao Paulo af
scheid genomen van zijn publiek. 
Met een nederlaag, een kwetsuur 
en, zo wordt toch altijd beweerd, 
een onmetelijk fortuin. Al deed 
hij het niet voor niks dus, Pele 
schonk tienduizenden armen 
(van centen en van geest) een 
glimp geluk in een overigens mi-
zerabel bestaan. 

DINSDAG 

Na de Polen die hun koereurs 
s c h o r s e n , en na de Hon
garen die hun ping-pongers de 
laan uitsturen, kunnen hun mees
ters toch niet ten achter blijven. 
Zij schorsen voor eeuwig en één 
dag hun grote voetbalbelofte Bai-
dachny. Om de onnozele reden 
dat de jongen te dikwijls «zat» 
is. Alweer iets dat onze sobere 
vedetten niet kan overkomen. 

WOENSDAG 

Op het allerlaatste nippertje 
scoort Anderlecht het doelpunt 
dat toegang verleent tot de vol
gende — en wellicht niet zo 
moeilijke — ronde van de Euro
pese voetbalkompctitie. Uitbar
sting van vreugde bij de suppor
ters natuurlijk, maar wellicht is 
niemand zo blij als Hugo Broos, 
Zonder dat doelpunt zou hij het 
zwart schaap zijn namelijk. Nu 
niet. 

DONDERDAG 

« Les Sports » verschijnt in een 
nieuw kleedje. Als verwoede le
zer van de sport-moniteur zullen 
wij wel het recht hebben te zeg
gen dat er volgens ons bitter 
weinig veranderd is, behalve het 
lettertype. Dat is namelijk zo 
klein geworden dat wij verplicht 
zijn de « WIJ »-baas een bril met 
dikke glazen te vragen. 

VRIJDAG 

De minister van de franstalige 
sport (in België bestaat derge
lijke sport) Graffé krijgt de bons. 
Hij wordt vervangen om redenen 
van ja, van wat ? Wat er ook 
van zij, zijn opvolger van Ael zal 
het moeilijk hebben om nog 
vleiender diskoers te verzinnen 
tegen dat de idolen bij hem op 
bezoek komen. 

ZATERDAG 

De lottrekking van de volgende 
ronde van de Europese voetbal
kompetities schijnt, op papier, 
nogal gunstig uitgevallen voor 
Anderlecht. De kampioenen van 
Griekenland moeten normaal bin
nen hun bereik liggen. Erweedee-
jem en Antwerp moeten het op
nemen tegen Twente en Ajax Am
sterdam, en vermits de Hollan
ders het in dergelijke kompeti
ties doorgaans nogal menen, zou 
dat wel wat lastiger kunnen uit
vallen. 

ZONDAG 

Voor Wolvertem was een bitsig 
duel tussen Erik de Vlaeminch 
en Berten Van Damme aangekon
digd. Het is een dikke « foef » 
geworden. Berten heeft blijkbaar 
de forme nog niet te pakken. Hij 
gaf op. En Erik vloog er van in 
het begin wel duchtig in, maar 
hij overschatte blijkbaar zijn 
krachten wat, want een paar ron
den voor het einde was hij ook 
verplicht de pijp aan Maarten te 
geven. Het duel zal voor een an
dere keer zijn. 

TOT DAC... 
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SEPTENTRION 
Deze « Revue de culture néerlan-
daise > is de franstalige broer 
van « Ons Erfdeel » en wi l de 
Nederlanden en hun kuituur be
ter bekend maken in de franstali
ge wereld. Het tijdschrift is reeds 
aan zijn derde jaargang toe en 
het zopas verschenen september
nummer (nr 2 jagn 3) werd ge
drukt op 10.000 exemplaren. 
Het kernstuk van dit r>ummer is 
ontegensprekelijk het uitgebreid 
artikel (23 biz van de 96) van de 
heer P.G. Ruysschaert, gediplo
meerde van het Hoger Pedago
gisch Instituut te Gent, een tijd
lang in het onderwijs, daarna zelf
standig zakenman en medewerker 
aan verscheidene tijdschriften, 
hoofdzakelijk over de problemen 
van Benelux en de 'kulturele sa
menwerking tussen Nederland en 
Vlaanderen. Hij handelt over • De 
Nederlanden op zoek naar hun 
evenwicht » en rekent inleidend 
grondig af met de valse voorstel
ling die nog al te velen van Hol
land hebben als « land van kaas, 
jenever, sigaren en Delfts aarde
werk, waar ijverige en bekwame 
landbouwers de vruchtbare pol

ders bewerken, enz. ». Daar te
genover plaatst hij de geweldige 
metamorfose die het land vooral 
sinds de tweede wereldoorlog 
heeft ondergaan, gevolg eens
deels van de reeds eeuwenoude 
strijd tegen het water en ander
deels de waarachtige bevolkings
explosie (13 miljoen in 1973 te
genover 5 miljoen In 1900) tijdens 
de jongste decennia op een op
pervlakte, die tot 40.000 km2 
(waarvan 7.000 water) beperkt 
bleef. Uit beide « noodsituaties » 
is de Nederlandse industrialise
ring ontstaan, die nu op haar beurt 
een bron van zorgen is geworden. 
De auteur beschrijft deze Industri
ële omwenteling uitvoerig evenals 
de recente uitbreiding van de zee
wering en de afslultingswerken. 
Hij besluit dat de Nederlanders 
nog steeds hard werken aan het 
verwezenlijken van een evenwicht 
tussen hun ekonomische behoef 
ten, de ekologische el»en en de 
socio-kulturele noden. 

Ander artikels : « De 500ste verja
ring van de drukkunst in de oude 
Nederlanden » (Elly Cockx-lndes-

teghe) ; « Co Westerling, schilder 
van de menselijke onmacht » 
(Hans Redeker) ; « 'Marnix Gijsen, 
laureaat der Nederlandse Lette
ren » (Marcel Janssens) ; « Wild, 
gevogelte » (Marnix Gijsen) ; 
« Het vlakke land » [Jan Deloof 
over het interessante initiatief te 
Brussel, Vlaamse schrijvers in het 
Frans te vertalen en uit te geven, 
ingeleid door bekende Franstalige 
auteurs) en ten slotte een dege
lijk artikel van prof. Adriaan Ver
hulst, voorzitter van het Willem
fonds over de politieke partijen 
in België. 

Een verzorgd, aantrekkelijk en 
knap geïllustreerd nummer, waar
dig ambassadeur van de Neder
landse gemeenschap in de frans
talige wereld. De Franse tekst is 
voor zo ver we kunnen oordelen, 
voorbeeldig, ook al betreft het 
grotendeels vertalingen. (r.c.) 
Per nummer : 100 fr. ; abonne-
ment 250 fr. Postrekening nr 
000-0907100-53 van de Stichting 
« Ons Erfdeel » vzw. Inlichtingen : 
de h. J. Deleu, Murissonstraat 
160B, 8530 Rekem. 
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' het kind dat droomt ziet de steen niet 
op de weg », Jan Mensaert. 

Van Solzjenitsyn naar Jan Mensaert is een hele sprong in 
m'n lektuur ; met de dichter van de Merovingische gedich
ten kom je op een totaal ander vasteland terecht. Ik ga de 
vreemde Jan Mensaert niet in Vlaanderen situeren, alhoewel 
het Brabantse Tienen zijn thuishaven is. Hij is een dichter 
die wegvlucht uit deze wereld en een taal spreekt die vol
strekt in tegenspraak is met de dingen waarover wij het 
hebben en waarmee wij leven. Zijn wereld is die van liefde 
en dood, van de trektocht en de « wederkeer •, van het ziek 
makende verlangen en de volledige aardse bevrediging, van 
de innigheid en de tragische eenzaamheid. Je kunt dit wezen
lijk romantische dichterschap heel moeilijk een plaats geven 
in de hedendaagse dichtkunst. Ook in die zin is het de 
poësie van een zwerver. 
In de taal van Jan Mensaert tekent er zich een onverwachte 
ontwikkeling af. In de Merovingische gedichten schrijft hij 
een haast kinderlijke, bewust naïeve sti j l , die hij met dialek-
tlsche wendingen en woorden vermengt. Hij archaïseert zijn 
taal, helemaal in overeenstemming met het eenvoudige, kul-
tuurloze leefpatroon waarop de titel van de bundel zinspeelt. 
Bij voorbeeld : 

De dergeiijife sleutelbloemen sluiten kelken 
deen na dander op het rillen van het gras. 
't Mirakel van de dag aldus bemurmeld, 
't is slechts 't minste meer van wat het was. 
Wat wasset dan, mijn liefste ? 
Zeg me toch vlug wattet dan was. 

Elders gaat die « gewone spreektaal in verzen » over in 
kinderlijk gestamel : 

« Wist die aan wie ik denk hetgeen ik denk, 
ze ware blij. En tis toch mogelijk 
dat blijde kikke wezen zou en wistekik 
aan wie ze denkt. 

Is zo'n taal te beschouwen als verval of als een opzettelijke 
afbraak van de poësie, als een eindpunt of als een terugkeer 
naar de eenvoudigste eenvoud, naar een volkse dichtkunst ? 
We mogen ook niet vergeten dat Mensaert tot een soort 
versmelting wil komen van zang en poësie. Vandaar zijn 
voorkeur voor de muzikale dichtvorm van de ballade, de ode, 
de nokturne, de aubade en zelfs de opera. In 1968 gaf hij 
een lang gedicht uit in de vorm van een « libretto voor een 
barokke opera » (Trage nacht op de Meander). Als je de ver
zen van Mensaert luidop leest voel je het vloeien van de 
taal. In de « Ballade van schoppen dame » uit de bundel 
Gedichten uit de berg van lening (1966) zegt de dichter van 
zichzelf : « voor wie als ik van tere snaren is ». Ik ervaar 
de op het eerste gezicht stuntelige lyriek van de Merovin
gische gedichten als een uiting van uiterste tederheid en 
bedwelming. Wat als een poëtische zelfmoord kan lijken, 
beschouw ik als een vlucht uit de harde wereld en zelfs uit 
de plechtstatigheid waarmee de dichtkunst in onze kuituur-
sfeer nog steeds omgeven is. 

"VOOR WIE ALS IK 

VANTERESHAREMIS" 

De poësie van Jan Mensaert is zo belangrijk omdat met hem 
het gevoel, dit wil zeggen het hart, de liefde ,de koorts, het 
heimwee in een zeer open en zangerige taal opnieuw een 
stem krijgt in onze veel te verstandelijk gerichte letteren. 
Onze tijd doet me denken aan een rake opmerking die de 
Franse surrealisten André Breton en Philippe Soupault in 
1920 maakten in Les Champs magnétiques, dat een nieuwe 
gevoeligheid inluidde : . We lachen allemaal, we zingen, 
maar niemand voelt zijn hart slaan. De koorts gaat uit ons 
weg ». Wat is daartegen te doen ?. « Je moet alleen maar 
je handen en je borst openen en je bent weer naakt als deze 
zonnige dag ». Op elke bladzijde van Mensaert vind je die 
levenshouding en die moraal terug : « we lagen in mekan-
ders armen we lagen aan mekanders mond en wachtten dro
mend met de blauwe ader open ». 
Met zo'n kwetsbaar gevoel kom je natuurlijk in de wereld 
niet terecht, dat wordt zwerven en verlangen naar de vrouw, 
dat wordt een aardse mystiek van liefde en dood, van ver
stikkende eenzaamheid na de hoogste vlucht. Met die the
matiek behoort Jan Mensaert tot het geslacht van de « ge
doemde dichters ». Het is een poësie van de zwarte hoop : 
« ik heb getracht de zwarte uren van de hoop te leven ». 
In de volgende strofen hoor je de grote Baudelairiaanse tra
ditie en voor 't eerst zo zuiver in de Nederlandse dichtkunst : 
vandaag 't tempeest is in zijn sterven opgelost 
en langzaam warme mist op 't koude zout verdampt de zee 
en vaar ik op haar nevels vrees de zandbank ieder ogenblik 
morgen zal ik stranden vastgegraven ingewroet in 't zilt 
en stomweg wachten drogen als een haring die aan garen 

wappert 
tot de laatste drop mijn lichaam heeft verlaten bitter als een 

traan 
(Trage nacht op de Meander) 

Belangrijk is nog dat de dichtkunst van Jan Mensaert vol
strekt persoonlijk en echt Is. Zoals in de wereld van de 
hippies vallen poësie en leven, helemaal volgens de geest 
van de romantiek, opnieuw volkomen samen. Het gedicht is 
een avontuur en een uitdaging, ook al eindigt het met de 
dood, het is een achteloos vergieten van leven. 

EUGENE VAN ITTERBEEK 
JAN MENSAERT, Merovingische gedichten, Colibrant, 1974. 
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DE VROUW VAN JEAN 

(La femme de Jean) 

Van de vrouwelijke Franse ki-
neaste Yannick Belion konden 
wij onlangs in Filmtribune «Quel-
que part quelqu'un» zien Als de
buutfilm een vrij gaaf werk waar
in de kineaste de juiste psycho
logische toon wist te treffen. 
«De vrouw van Jean» is Yannick 
Bellons tweede langspeelfilm. De 
titel dekt hier werkelijk de inhoud 
van de fi lm : het is de geschie
denis van een vrouw, Nadine, die 
door haar omgeving jarenlang be
schouwd werd als « de vrouw 
van Jean », en die, door haar 
man in de steek gelaten, terug 
zichzelf probeert te worden en 
ontdekt dat ze ook als individu 
kan bestaan. Zestien jaar zijn ze 
gehuwd geweest en sinds hun 
zoon. Remi, geboren werd, heeft 
ze vijftien jaar gesluimerd. En 
wanneer Jean haar plots verlaat 
voor een andere, jongere vrouw, 
veroorzaakt dit bij haar dan ook 
een echte krisis. Aanvankelijk 
lijkt het er op dat Nadine niet op
gewassen is tegen de eenzaam
heid en de afwezigheid van haar 
man, en dat ze blijft sluimeren 
met de schimmen van het verle
den. IVIaar haar zoon Remi is er 
nog en deze leert haar te relati
veren en geeft haar langzaam 
weer wat zelfvertrouwen. Hij be
handelt haar als een individu dat 
wat te bieden heeft. Hij is het 
ook die er haar toe aanzet werk 
te zoeken, via een vriendin vindt 
ze inderdaad werk als opmeet-
ster voor een verbouwingskan
toor En wat Remi begonnen was, 
wordt voortgezet door David, een 
Amerikaanse geoloog die Nadine 
toevallig leert kennen. Door deze 
verhouding met David wordt ze 
a.h.w. een andere vrouw. Ze 
kleedt zich anders (jonger), kapt 
haar haar anders (vrolijker), en 
gedraagt zich gewoon als een vi
tale levenslustige vrouw. Net als 
Remi zet ook David haar ertoe 
aan haar vroegere studies in de 
astrologie terug op te nemen. En 
wanneer David vertrekt voor een 
lange reis en (misschien voor
goed) afscheid neemt, veroor
zaakt dit bij haar geen krisis 
meer, want nu heeft ze geleerd 
haar eigen leven te leiden en 
geen parasiet te zijn van de man. 
Parallel met haar evolutie van 
onzelfstandige tot volledig zelf
standige vrouw, toont de f i lm de 
ontwikkeling van Jean : van geluk
kige, verliefde veertiger, tot een
zame celibatair die zelfs bl] zijo 
zoon affektie moet kopen met 
geschenken. En het is dan ook 
Jean die op het einde van de 
fi lm de eenzaamheid niet meer 
aankan en aan zijn vrouw vraagt 
of hij bij haar mag terugkomen, 
want « Ik heb je nodig » (niet 
« ik heb je lief » I). Maar ze wei

gert, want « ik ben een andere 
vrouw geworden ». 
« De vrouw van Jean » is een 
realistische en autentieke ver
filming van de situatie van een 
vrouw die met haar huwelijk ook 
haar zelfstandigheid opgaf en het 
leven wat passief onderging. 
Yannick Belion schetst ons hier 
allerminst een uitzonderlijk ge
val, wel eerder een standaardge-
val : dat van zovele vrouwen die 
met hun huwelijk de individuele 
ontplooiing een rem opleggen. 
Wel is hier niet duidelijk wie hier
voor verantwoordelijk was : Jean 
die eiste dat zijn vrouw destijds 
haar studies opgaf, of Nadine die 
er, na de geboorte van Remi, 
zelf het bijltje bij neerlegde. Of 
misschien zijn én man én vrouw 
wel verantwoordelijk ? 
Naast « De vrouw van Jean » 
toont Yannick Bellon ons in de 
rand van haar f i lm nog andere 
vrouwelijke personages. Zo bvb. 
de Algerijnse die medicijnen stu
deert, Nadine's kollega, en haar 
buurvrouw die huwt om op het 
platteland te kunnen gaan wo
nen. Dit behoedt de kineaste voor 
een eenzijdige benadering van de 
emancipatietematiek. Desondanks 
zie ik haar fi lm toch liefst als 
het portret van één welbepaalde 
vrouw (met bvb. duidelijk intel-
lektuele kapaciteiten), zonder 
hier al te veel generaliseringen 
uit af te leiden. Dit was ook het 
geval met de fi lm « Strohfeuer », 
die eveneens handelde over de 
tematiek van vrouwenemancipa
tie. Een vergelijking tussen beide 
films is ook wel voor de hand 
liggend en dan stel ik vast dat 
« De vrouw van Jean » verder en 
dieper gaat dan « Strovuur », en 
zijn eindkonklusie ook veel po
sitiever is. 
Deze tweede fi lm van Yannick 
Bellon wordt gekenmerkt door 
een heldere en gave sti j l , en ook 
door een zin voor nuances en 
kontrasten. In zijn geheel biedt 
haar fi lm een persoonlijke maar 
tevens autentieke getuigenis over 
de situatie van de vrouw. Yan
nick Bellon laat zich hier in elk 
geval kennen als een fijne psy
chologe die de mensen in hun 
dagelijkse omgeving raak weet te 
observeren. 
Het personage van Nadine wordt 
op gevoelige en doorleefde wijze 
vertolkt door France Lambiotte. 
Ook Hyppolyte in de rol van Re
mi en Tatiana Moukhine als de 
buurvrouw zijn helemaal « echt ». 
Claude Rich (Jean) en James Mit
chell (David) daarentegen « spe
len » hun personages, maar hun 
spel is intelligent en sober ge
noeg om het toch volledig waar 
te maken. 
« De vrouw van Jean » is een 
fi lm om, als man of als vrouw, 
met open ogen te bekijken en er 
uit te leren. En Yannick Bellon is 
een kineaste waar nog heel veel 
van te verwachten valt . 

Hilde Dekeyser 

DE ONTROUW 

(Secrets) 

Jenny en Allan Wood, een jong 
Londens echtpaar met 9-jarig 
dochtertje Judy, bevinden zich op 
een belangrijk moment in hun 
samen-leven. Jenny is rusteloos 
en Allan, een tv-akteur, is werk
zoekend. De fi lm verhaalt één 
dag uit hun leven, een dag waar
op elk van deze drie mensen iets 
beleeft wat hen — o.a. op sek
sueel vlak — fel beroert. Het 
duidelijkst, het boeiendst maar 
ook het minst reëel is de bele
venis van Jenny. In het Hyde 
Park ontmoet ze een man en, na 
een aarzeling gaat ze met hem 
mee naar zijn huis. Hij is een 
Zweedse textielhandelaar die in 
Jenny zijn overleden vrouw her
kent. De gelijkenissen zijn fndei^ 
daad treffend, en hierdoor gefa-

Ontrouw (Secrets) : Zelfs 
Jacqueline Bisset weet de 
f i lm « Ontrouw » niet te 
redden van zijn kunstmatig
heid. 

De vrouw van jean : een 
echtpaar bij de rechter : 
jean vraagt de scheiding aan. 

scineerd neemt Jenny zelf het ini
tiatief en doet voor de man gedu
rende een liefdesscène zijn 
vrouw a.h.w. herleven. Parallel 
hiermee zien we hoe Allan, tijdens 
een proef voor komputerprogram-
mateur, door het schild van koele 
reserve bij zijn vrouwelijke inter 
viewster weet door te dringen, 
en hoe Judy een geheim verbond 
sluit met een jonge knaap die 
zich aangetrokken voelt door haar 
koketterie. 

Deze Engelse f i lm is opgenomen 
niet in 35 maar in Super-16, wat 
bepaalde voordelen inhoudt : het 
is een goedkopere, vlottere en 
minder omslachtige manier van 
fi lmen. En vooral : het laat meer 
mogelijkheden open tot experi
menteren. Vooral dit laatste heeft 
kineast Philip Saville gretig aan
gegrepen. Zij kamera is overbe-
weeglijk en er wordt in- en uit
gezoomd en gezwenkt dat het 
een lieve lust is. Het uiteinde

lijk effekt van dit alles doet wat 
gezocht modernistisch aan, maar 
is toch nog één der meest ge
nietbare aspekten van deze prent. 
Want de inhoud zelf kon mij maar 
weinig bekoren. Wat drie leden 
van een gezin in één dag alle
maal meemaken Is zo buitenge
woon, zo irreëel, zo artificieel 
dat het alleen maar in het brein 
van een of andere scenarioschrij
ver kan hebben plaatsgevonden. 
Zelfs de dialogen klinken onecht. 
Kortom, je gelooft er geen ogen
blik in. En ook talentvolle akteurs 
als Per Oscarsson, Robert Po^ 
well en Jacqueline Bisset (de 
charmante aktrice uit « La nult 
américaine » van Fr. Truffaut) 
weten het geheel niet te redden. 
Vermeldenswaard is nog een erg 
suggestief gespeeld orgasme, 
waarbij alle erotische scènes uit 
« Emmanuelle » in het niet ver
zinken. 

Hilde Dekeyser 

^iLms 
Zaterdag 12 oktober — RTB 
MA VIE COMMENCE EN MALAISIE (A town like Alice - Mijn leven 
begint in Maleisië) (1956) 
Oorlogsfilm van Jacq Lee. Sobere en doeltreffende realisatie in het 
genre van de dokumentaire. Houdt indirekt een veroordeling in tegen 
de oorlog. Homogene vertolking, gedomineerd door een uitstekende 
Virginia McKenna. 

Maandag 14 oktober — BRT 
GEORGY GIRL (1967) 
« Georgy Girl » is liet verhaal van een gevoelige en zeker niet on
knappe vrouw, die evenwel meent dat ze te lelijk en te onelegant is 
om aantrekkingskracht uit te oefenen op mannen. Desondanks is ze 
op haar manier een schoonheidskoningin, want ze heeft een gouden 
hart en een warme zin voor humor. Film met een soms vlijmscherpe 
humor en met een zeer goede vertolking van Lynn Redgrave in de 
hoofdrol. 

Maandag 14 oktober — RTB 
LE RETOUR D'AFRIQUE (1974) 
Onlangs te Brussel zonder onderschriften vertoonde Zwitserse f i lm 
van Alain Tanner. Vrij literaire f i lm met een sterke dramatische onder
toon. De hoofdpersonages zijn figuren die in voortdurende twijfel 
leven, omdat ze zich wat verloren voelen en hun situatie als uitzicht
loos aanvoelen. 

Woensdag 16 oktober — RTB 
Z (1969) 
Eerste in een reeks politieke filmen van Costa Gavras. Boeiende en 
knappe prent over een op werkelijke feiten gebaseerde rechtsver-
krachting onder het Griekse kolonelsregime. Met Jean-Louis Trinti-
gnant, Yves Montand en Irene Papas, die hier van hun vedettisme 
ontdaan zijn. 

Donderdag 17 oktober — RTB 
LES CENT FUSILS (De honderd geweren) 
Dit verhaal van een Amerikaanse kleurling en een Indiaanse verloopt 
in de stij l van een tekenverhaal. Een opgeschroefde handeling en een 
simplistische vertolking maken er een louter kijkspel van dat het nrioet 
hebben van achtervolgingen, geweld, sadisme en seks. 
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KRin^ZH DQ^gKOl 

LEONARD COHEN EN POESIE 
EEN BEGRIP 

Cohen hoeft niet meer voorgesteld. Sa
men met Dylan, Paul Simon en enkele 
anderen was hij in de protest- en under-
groundperlode van de late zestigerjaren 
een der grote voorbeelden. Enkel reeds 
het lied van de Partisaan onder de be
zetting, en zijn gevoelige Jezus-evokatie 
in zijn lied « Suzanne » maakten van hem 
een der grootmeesters naar wie werd 
geluisterd, en de legende intrad. Zijn 
zeer sporadische weinige optredens zijn 
hier niet vreemd aan. Hij is niet trends, 
modisch of tijdsgebonden, en zelfs zijn 
allereerste werk blijft boeien. Onverwacht 
en zonder veel publiciteit kwam hij vori
ge maandag voor een koncert in ons land, 
waarna hij nog even Amsterdam aandeed 
om weer voor enkele tijd terug in Kanada 
te verdwijnen. De overrompeling aan de 
ingang van « Oud België » aan de Brus
selse Steenstraat, was echter allesbehal
ve poëtisch. Een afgezette ééndeursinkom 
was echt niet het goede onthaal voor een 
koncert, Cohen waardig. Politie kwam er
bij te pas toen een kleine honderd men
sen nog poogden de nokvolle zaal binnen 
te geraken, en ze werden prompt naar 
huis gestuurd. Cohen begon stipt op t i jd. 
Zwevend door het bekende « Bird on a 
wire » en « So long, Marianne » uit zijn 
eerste albums begeleidde hij zich op 
akoestische gitaar, met achter zich de 
steun van piano, contrabas en gitaar. 
Bassist Johnny Miller schakelde geslaagd 
afwisselend over op elektrische bas en 
dubbelbas met strijkstok, wat in Cohens 
veelgebruikte walsritme goed tot zijn 
recht kwam. De vokale harmonietjes van 
Emily BIndinger en Erin Dickins klonken 
goed, maar reiken niet aan het gevoelige 
en overtuigende werk van Jennifer War
ren, vorig jaar met Cohen in het Paleis 
voor Schone Kunsten. 
Het optreden komt uit met het verschij
nen van zijn nieuwe plaat « New skin for 
the old ceremony » (CBS 69.087) die een 
opvallend gewijzigde zanger naar voren 
brengt. Een countrytintje, tamboerijnrit
me, licht slagwerk en fijn afgestelde me-
lotron die het geheel orkestraal doet 
klinken, maakten ook op het podium het 
geheel levendiger. 

Het trieste en melancholische maakt 
plaats voor meer realistische poésie. 
Het wat zelfkritische « a singer must 
die » vangt hij echter goed op met het 
« you know who I am », wat alles duide
lijk maakt. Na een traditioneel Joods 
volksliedje verbergt hij zijn afkomst niet, 
en vertelt dat hij vorig jaar nog in de 
Sinai vertoefde, waar hij een aantal num
mers schreef. Romantiek en gevoel zijn 
bij hem nog steeds belangrijkst, zoals 
trouwens te horen m zijn « Chelsea Ho
tel » dat hij op rondreis met een bekende 
zangeres te New-York schreef, en het 
mooie '• a singer must die ». Het publiek 
vroeg en kreeg het ritmische nummer 
van de nieuwe plaat « Lover lover », en 
na het stemmige « Bird on the wire », dat 
iedereen meezong of neuriede dankte hij 
nogmaals met « Suzanne » en voornoemd 
" Lover ». 

In het enorm sympatieke kultuurgebouw 
« randstad » te Dilbeek was zondag een 
doorlopend koncert met in avant-première 
ex-pendulum Erik Van Neygen met groep 
die een nogal zwakke beurt maakten we
gens de slecht afgeregelde klankinstal
latie, maar volgende woensdag 16 okto
ber het zal pogen waar te maken. Verder 
de tekstueel zeer sterke en beloftevolle 
Wim Decraene, die het spijtig genoeg 
nog bij al te veel decibels houdt. En 
Vlaanderen's topchansonnier Johan Ver-
minnen, die, begeleid door zijn kwartet, 
uitstekende muzikanten, met de dag meer 
overtuigt. Vraag is wel waarom hij wrange 
uitlatingen van •• Morgen zijn ze me toch 
vergeten » en wat overdreven Cockerbe-
wegingen niet wat mildert voor een meer 
sympathiek voorkomen Wel is hij van 
een lange weg terug van weggeweest. 
Geen geluk voor Peter Koelewijn, die 
toen hij eveneens zondag te Wemmei 
optrad, zijn legendarische hoed, die hij 
nog van de Karaiben meebracht, kwijt
speelde. Een handig kereltje griste hem 
als soevenir uit Peter's handen en rende 
vierklauwens de' zaal uit. Even dreigde 
herrie toen Koelewijn niet meer wou op
treden, maar het sloeg algauw om in 
enthousiasme bij het wijselijk hernemen 

van het dreunende ouwertje « Kom van 
dat dak af ». De Nederlandse groep « The 
Cats » bestaat nu reeds tien jaar, en hun 
suksesformule die startte in Volendam, 
blijft maar draaien. Volgende woensdag 
(16 oktober) overhandigt Cliff "Richard 
hen in het Londens Mount Royal drie 

gouden platen : een elpee voor hun « Co
lour us gold », en singels voor « Why » 
en « Lea ». Van hun Duitse platenfirma 
Elektrola krijgen ze volgende maand bo
vendien de « gouden hond », trofee voor 
één miljoen singels van «One way wind». 

SERGIUS. 

in kft-, i: 

INDISCHE MINIATUREN 

De koninklijke biblioteek te Brussel is 
het nieuwe seizoen ingegaan met een 
tentoonstelling van precies honderd Indi
sche miniaturen, een selektie uit de gro
te verzameling van het nationaal museum 
te New Delhi. Het betreft werken van 
Indische kunstenaars uit de 19e eeuw. 
Een belangrijk gedeelte van deze verfijn
de kunst is Illustratief of verhalend. De 
zogenaamde Mogol-school houdt het bij 
verluchting en kalligrafie, latere scholen 
zoals de Radjpoet- en Pahari-scholen heb
ben het meer op heldenverhalen, folklore 
en zelfs religieuse motieven voorzien. 

Dat daaruit en ook wegens het tijdsver
schil een variatie van stijle'n ontstond 
ligt voor de hand. De tentoonstelling In 

de koninklijke biblioteek geeft een vri j 
goed overzicht van deze variatie qua on
derwerp en st i j l . 
De miniaturen zijn op papier geschilderd 
(behalve één op palmblad) en in tempera 
uitgevoerd. Opvallend is de grote aan
dacht die aan de inlijsting wordt besteed, 
vaak sierkunst op zichzelf. De miniatu
ren getuigen van een trefzekere teken
kunst en van een plastische beheersing. 
Ergens doen ze ook denken aan onze 
eigen boekverluchting, zoals deze door 
monniken in de middeleeuwen tot hoogte
punten van dekoratieve kunst werd opge
voerd. Ook hier tegenover deze miniatu
ren past slechts onverholen bewondering, 
(r.c.) — Tot 26 oktober. 

In hetzelfde gebouw, Nassaukapel loopt 
tot 31 oktober een tentoonstelling van 
Velijnschilderingen, een keuze uit het be
zit van het Nationaal Natuurhistorisch 
museum te Parijs. 
Tot 5 november stelt de Spaanse kun
stenaar Prim Foullè grafisch werk ten
toon in het Museum Mevrouw Jules 
D'Hondt te DeurIe (Museumlaan). 
Tot 2 november is werk van de Brit Roy 
Adzak (afdrukken en antropometrische vo
lumes) te bezichtigen in de Galerij Fred 
Lanzenberg, Louisalaan 402, 1050 Brussel. 
Van 18 oktober tot en met 28 oktober 
stelt Jan Keusterman in de stedelijke 
feestzaal, Turnhoutse Baan 92 te Borger
hout schilderijen en kristallen voorwerpen 
ten toon. Vrij toegankelijk dagelijks van 
10 tot 18 uur. 

VOVANESKA 

Vorige zaterdag werd in de VTB-galerIj 
Rik Wouters te Brussel (E. Jacqmainlaan 
126) de tentoonstelling geopend van 
kunstschilderes Vovaneska (onder welke 
naam Ann Voickaert - van Esbrouck uit 
Merelbeke schuilgaat). Deze kunstenares 
werd vooral dit jaar bekend door haar 
kruisweg te Baaigem, een zeer expressie
ve reeks passietaferelen, die echter in de 
eerste plaats een eigentijdse kontestatie 
is tegen het geweld en het onrecht van 
deze ti jd, overal ter wereld. Het is een 
kosmopolische aanklacht, die voor een 
rauwe uitbeelding niet achteruitdeinst en 
dan ook bij het publiek een schok heeft 
verwekt. Vovaneska is een zeer veelzij
dige artieste : ze beeldhouwt en ze schil
dert (zowel bloemenstukken als land
schappen of komposities) min of meer 
klassiek maar absoluut niet braafjes. 
Gans haar werk is trouwens vol simbo-
liek met de nadruk op het tragische. Vo
vaneska streeft bestendige vernieuwing 
na, ook op technisch vlak zoals blijkt uit 
haar half pastel- half akwarelbladen, een 
moeilijke kombinatie, die ze echter onder 
de knie heeft gekregen. Kortom : een 
boeiende artiste, met een boodschap van 
mededogen en liefde en technisch vol
wassen, (r.c.) 
Tot en met 17 oktober. 

In een ko-produktie ANZ-VU treden Miei Cools en trio Louis Van Dyck donderdag 17 oktober op in de Arenbergschouwburg te Antwer
pen. Lokatie : Arenbergschouwburg elke dag tusswi 11 en 16 u., de zaterdag tot 14 u. 
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LIERSE VLOERHANDEL 
Litpurstraat 49 — HER 

Tel. (051)80.14.71 
Specialiteit : 

VAST TAPIJT — OPEN HAARDEN 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

GARAGE ST JOZEF 
Assesteenweg 117 - Ternat 

Tel. (02)52.13.12 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKI 

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

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT CLASAL 

FABRIEKEN TE 
RAMSDONK 

TEL. 015/714.47 - 719.13 

Instituut P. VERMEIR 
Aalst, Dirk Martensstr. 58, 053 /205 .16 
Dendermonde, De Bruynlaan 1 - 3 

Kortrijk, Gentsestwg 37 0 5 6 / 1 2 0 61 
Roeselare, Consiensestr 42 , 051/237..£U 
Bestuurssekretorioot (dag- en week-
•indles) • tot viertalige steno-doktylo, 
tot viertalige bnetwisselmg, konversa-
tie, boekhouden. 
Kinderbijslag - Plaatsing 
Schoonheidsinstituut - Parfumerie 

ESTHETICA 
Dambruggestr. 55 

2000 Antwerpen - Tel. 33.72.99 
Turnhoutsebaan 107 

2100 Deurne - Tel. 24.80.80 

Nieuwbouw . rustige omgeving 
VALIEDE en MINDER-VALIEDE 

personen 
Vlaams-nationale eigenaars 

Ungeweg 34 B - 1900 Overlise 

« GROENSPAAN » 
RUSTHUIS 

(Maleizen) - Tel. (02)653.05.11 

Aanbouwkeukent 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaak. 
Niet duurder dan seriefabrikatie, 

en zelfs beter ! 
Prijsbestek en studio zijn gratis. 

Keukenbedrijf 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 

lANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 
S 734.06.43 en na 18u. 425.46.42 

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 - Bijbeliorigheden. 

VRAAGT PRIJSLIJST : 

Paul SUYS 

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

BRANDBESCHERMINC 
met aangepast materiaal van een 

bedrijf met ervaring : 
pvba ALBAG 

Ntnoofse Steenweg 515 
1711 IHERBEEK - Tel. 02/21.19.09 

FREETIME FLAT 
INTERNATIONAL pvba 

Rousseaulaan 1 • B 8460 Koksllde 
tel. (058)527.77 

Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerke 
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 

Kwekerijen - Tuincentrum 
J.V^H. 

Dendermondsesteenweg 120 
9208 Schellebelle - T. 091/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
partikuliere verkoop 

— OPEN 'S ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 

P.V.B.A. 
Lange Zouittr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053)240.60 

^ 
- bedlet en 

. kamerversle-
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagen» 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels 

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

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei. 

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

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuin-
schommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

POKETINO 
DE VLAAMSE FONOPLATENWINKEL 

TE BRUSSEL 
144 . 146, E. Jacqmainlaan — 1000 Brussel 

organiseert een 2e KULTURELE TIENDAAGSE van 11 OKTOBER 
'74 tot en met 21 OKTOBER 1974 
Open elke werkdag, ononderbroken van 9u tot 20u - Niet 
op zondag. Er zal een zeer uitgebreide kollektie tentoonge
steld worden van Nederlandstalige Kinderliederen - Vertel
lingen voor de leugd - Klassieke muziek aan promotieprijzen 
- Opera - Operette - Grote stemmen - Nederlandstalige Luis-
terliedies - Marsen - enz . zowel op Fonoplaat als in Mu
si cassette 

De beste wereldmerken verlenen hun medewer-
werking zodat het aanbod zeer ruim zal zi jn. Alles 
kan ter plaatse aangekocht worden. Spedale kor
tingen voor scholen en diskoteken, die met grotere 
hoeveelheid kopen. 
Kom eens een goeie dag zeggen en kijken - het verplicht U 
tot mets U zult verrast zijn over onze kulturele fonoplaten 
tegen LAAG DEMOKRATISCHE PRIJZEN, DANK ZIJ ONZE 
RECHTSTREEKSE INVOER. 
Voor uw auto is er altijd wel een plaatsje vrij aan de par-
keermeters op de Jacqmainlaan. 

KOMMISSIE VAN OPENBARE 
ONDERSTAND AALST 
De Kommissie van Openbare Onderstand van de Stad Aalst 
heeft in haar verplegings- en verzorgingsinstellingen vol
gende betrekkingen opengesteld : 
— vier betrekkingen van gegradueerde 

ziekenhuisverp[e(e)g (st)er, 
— drie betrekkingen van gebrevetteerde 

ziekenhuisverple(e)g (st)er, 
— één betrekking van klinisch laborante A2 
— één betrekking van verpleeghelpster, 
— vier betrekkingen van werkvrouw. 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief wor
den gestuurd aan de Voorzitter van de Kommissie, Gasthuis
straat, 40 - 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken 
uiterlijk op 19 oktober 1974 ter bestemming te zijn. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij 
de Personeelsdienst. (Tel. (053)21.23.93 binnenpost 104, 
bestuurssekretaris H. Barrez). 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPBN 

(Let op het hultnummer I) 
Telefoon (031)36.86.62 

ALLE MONTUREN 

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! 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 krijgt U gratis gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal In groep : gezellig fijn, goed en goed
koop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Horigaarse 

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

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

HOUTWORM? 
Behandeling van dakvverken tegen alle { 

I houtlnsekten. Twintig jaar waarborg. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans j 
het land. P.V B.A. INDUSTRADE, 
Vanderzijpenstraat 12, 1810-Wemmel 
Tel. 02/479.20.00. 

10%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest. 52 Antvmrpvn Tel. 03.31.35.83^ 

Brouwerij 
MOORTGAT 

B RE EN DONK 
tel. (03)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 
• 

Bljhulzen i CogeU Otylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

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

en uw bouwgrondkredletan 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortriikse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons 
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u w WONING 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 I 
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. 

KUNNEN 

J«Si*»\>—« 

4 
IZ 
, t _ 

^^K 

IX FORMATIEGENTR A 
ANTWERPEN 
031/31.78.20 

CENT 
091/25.19.23 

GENK 
011/35.44.42 

LEUVEN 
016/23.37.35 

GRONDEN 
N I E U W B O U W 

Bestaande 
wotiiNgeN 

X 
— — Y ^ - - j - - -j^-m,.-^^.—f:-""™|— 

6 0 0 ARBEIDERS 

1001 MOGEUJKHEDEM 
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VERKIEZINGSKAMPANJES KOSTEN STUKKEN VAN MENSEN 

HET HUI (?) VAN EEN NILJOENENPROPAGANDA (1) 
Over het twijfelachtige nut van 
dure verkiezingskampanjes 
heeft de afdeling politologie van 
het departement voor politieke 
wetenschappen aan de Leuven
se universiteit onlangs een in
teressant rapport aan de pers 
voorgesteld. Dit rapport is het 
eerste onderzoeksverslag van 
een speciale studiegroep (E. 
Clijsters, E. De Graeve - Lis-
mont, L. Engelen) die werkte 
onder de leiding van prof. W. 
Dewachter. Wij geven hieronder 
het voornaamste weer uit deze 
enquête. 

De studiegroep ziet propaganda 
in een demokratisch bestel als 
het herleiden van de idee (die 
men propageren wil) tot haar 
meest eenvoudige vorm, het 
aansluiten bij een geldende be
hoefte en het suggereren van 
een ruime aanhang. De verkie-
zinspropaganda bepaalt de in
houd van de verkiezingen naar 
de kiezers toe, in een door de 
kiezers verstaanbare kommuni-
katie. 
Door de uitbreiding van het 
stemrecht is het politiek bedrijf 
een massaal bedrijf geworden 
(in 1831 waren er slechts 
46.000 cijnskiezers, in 1974 wa
ren er 6.322.227 kiesgerechtig
den). De propaganda moet dus 
naar miljoenen gericht zijn, en 
dat is een uitermate dure zaak 
geworden. 
Dit brengt een ontwikkeling met 
zich mee die vanuit demokra
tisch oogpunt nogal bedenke
lijk kan genoemd worden. Om 
hun dure verkiezingspropagan
da te kunnen bekostigen voelen 
kandidaten en partijen zich ge
noopt naar «geldschieters» uit 
te kijken. Dit is voor deze geld
schieters en de belangen die 

' zij hebben een uitstekend mid
del om goede relaties te onder
houden met de politici, en dit 
kan vooral nuttig zijn als die po
litici tot de regeringspartijen 
behoren. De studiegroep komt 
dan ook tot de vaststelling dat 
voor het onafhankelijk optreden 
van parlementairen en minis
ters het spijzen van verkiezings
fondsen bedreigend werkt. 
Een ongebreidelde verdere ont
wikkeling kan bovendien voor 
gevolg hebben dat er een se-
lektiemechanisme in de verkie
zingen wordt ingebouwd, maar 
dan niet geïnstitutionaliseerd 
zoals het cijnskiesstelsel van 
weleer. In de Verenigde Staten 
kost een goeverneurskampanje 
nu al 2 a 3 miljoen dollar. Dit 
is niet meer haalbaar voor het 
grootste gedeelte van de bevol
king. Bij ons is het nog niet zo
ver, maar de studiegroep stelt 
toch vast dat er voldoende aan
duidingen zijn om te beweren 
dat er reeds een ontwikkeling 
in die richting op gang is. 
In het propagandabeleid van de 
partijen in België gaat de hoe-

__ — 

veelheid propaganda bij verkie
zingen boven de kwaliteit ervan. 
Men wil vooral « sterker » naar 
voor komen dan de tegenstan
der. Het Leuvense onderzoek 
spitste zich dan ook toe op dat 
aspekt ter gelegenheid van de 
jongste parlementsverkiezingen 
(maart 1974). 

OMVANG VAN EN... 

Een verkiezingskampanje is een 
wriemelend gebeuren dat plots 
openbarst uit vele bronnen en 
talrijke vormen. De omvang en 
kostprijs ervan berekenen is 
geen gemakkelijke taak, temeer 
daar in België geen opgave van 
verkiezingsuitgaven bestaat zo
als in Groot-Brittanië en de 
VSA. Men kan hier voorlopig 
slechts werken door middel 
van steekproeven. De werk
groep koos de volgende tech
niek bij zijn onderzoek : uit de 
verschillende propagandatech-
nieken werden er twee geko
zen die representatief geacht 
worden nl. het aantal postin-
werpsels en affiches. Men nam 
een bestudeerde staal van wat 
aan postinwerpsels in de ver
schillende streken in de brie
venbussen terecht kwam, en 
men deed hetzelfde met de af
fiches langs de wegen. 
Op die manier kwam men tot 
het besluit dat CVP en PSC 28,7 
% van het totale kampanjevo
lume in 1974 voor hun rekening 
namen (hun stemmenpercenta
ge op 10 maart : 32,3 %) . De 
socialisten namen 24,4 % voor 
hun rekening (stemmenpercen
tage 26,7 %). De diverse libera
le partijen 20,9 (stemmenper
centage 15,2%), het FDF-RW had 
8,4 % aandeel in propaganda 
(stemmenpercentage 10,9), de 
Volksunie 10,7 % aandeel in de 
kampanje (stemmen 10,2 %) en 
de kommunisten 4,6 % kampan
je bij 3,2 % stemmen, 
in tegenstelling tot de verkie
zingen van 1968 bijvoorbeeld, 
toen de PVV-PLP ongeveer de 
helft van het hele propaganda-
volume in die kampanje voor 
haar rekening nam, sluit de om
vang van de kampanje 1974 vrij 
goed aan bij de elektorale 
sterkte van de partijen, 
in vergelijking met de verkie
zingen van 1971 is het propa-
gandavolume in 1974 met onge
veer 9% toegenomen, maar er 
zijn vrij grote verschillen van 
streek tot streek, in Vlaanderen 
bleef de omvang van de kam
panje nagenoeg gelijk : er wer
den 1 % meer postinwerpsels 
geteld, maar 1 % minder affi
ches. In Wallonië daarentegen 
steeg de hoeveelheid postin
werpsels in 1974 met 30 % ter
wijl het aantal affiches met 
13%, terugliep. Te Brussel stel
de men weer een andere trend 
vast. Daar vermeerderde de 
hoeveelheid p o s t inwerpsels 

met 13 % maar het aantal affi
ches met niet minder dan 45%. 
Een belangrijke vaststelling Is 
echter de verdere sterke toena
me van de persoonlijke propa
ganda. In Vlaanderen nam de 
eigenlijke partijpropaganda met 
7 % af in 1974, maar de per
soonlijke propaganda van kandi
daten vermeerderde met 14% 
in vergelijking met 1971. in Wal
lonië nam de persoonlijke pro
paganda zelfs met 46 % toe, 
terwijl de partijpropaganda on
geveer gelijk bleef (—1%). Ook 
hier maakt Brussel weer een 
uitzondering : de persoonlijke 
propaganda nam er toe met 
18 %, maar de partijpropagan
da met 58%. 
Deze vaststelling n.l. dat de per
soonlijke propaganda blijft toe
nemen brengt de werkgroep er
toe te spreken van een echte 
verandering in ons politiek le
ven. De eigenlijke partijpropa
ganda neemt niet meer toe, de 
persoonlijke propaganda echter 
wel en het is aan die propagan
da te wijten dat het algemeen 
propagandavolume in 1974 met 
ongeveer 9 % is toegenomen. 

...KOSTPRIJS VAN DE 
KAMPANJE 1974 

Is het schatten van de omvang 
van een verkiezingskampanje 
een hachelijke onderneming, 
het berekenen van de kostprijs 
ervan is het nog veel meer. Op 
basis van de steekproef naar de 
omvang van de verkiezingskam
panje en van een aantal vraag
gesprekken met vertegenwoor
digers van alle partijen en indi
viduele kandidaten uit verschei
dene partijen, hebben de Leu
vense onderzoekers zich toch 
maar aan een kostprijsbereke
ning gewaagd. Volgens hen gaf 
de CVP ongeveer 37,5 miljoen 
uit, de PSC 25 miljoen, de so
cialisten in heel het land samen 
ruim 53 miljoen, de PVV meer 
dan 26 miljoen en de PLP ruim 
19 miljoen. Het PDF gooide er 
volgens het Leuvense team 
meer dan 12 miljoen tegenaan 
te Brussel, en het RW een goe
de 6 miljoen. Volgens hen be
steedde de Volksunie meer dan 
23 miljoen aan haar verkiezings
kampanje, en de kommunisten 
bijna 10 miljoen. 

Uit gesprekken met verantwoor
delijken van andere partijen en 
voortgaande op eigen indrukken 
kan men rustig stellen dat deze 
cijfers erg aan de hoge kant lig
gen. De onderzoekers zeggen er 
trouwens zelf nadrukkelijk bij 
dat de geraamde kostprijs voor 
elke partij de marktprijs weer
geeft van een dergelijke kam
panje. Dit betekent dat in die 
geraamde kostprijzen een aan
tal prestaties vervat liggen die 
de partijen in feite niet hoeven 
te betalen, of waarvoor zij min
der dan de marktprijs betaal
den. Dat is duidelijk: wie kan im
mers de waarde berekenen van 
de belangeloze inzet van toege
wijde partijmilitanten zoals de 
Volksunie er gelukkig vele be
zit. Reeds vele jaren weet ieder 
vooraanstaande van de Volks
unie dat het werkelijke kapitaal 
van de partij precies de inzet 
van de vele trouwe aanhangers 
is. We zouden het dus zo k u * 
nen stellen dat het opgegeven 
cijfer van de Leuvense studie
groep de in geld omgerekende 
waarde geeft van de propagan-
da-inzet . 

Deze hoge cijfers geven toch te 
denken over de grote propa-
ganda-inspanning die de par
tijen zich bij elke verkiezing ge
troosten. Ze komen neer op een 
uitgave van 35 fr. per kiesge
rechtigde of ongeveer 555.000 
fr. per verkozene. De hele kam
panje 1974 kostte volgens de 
Leuvense berekeningen in to
taal ruim 218 miljoen fr. 
De vraag die daarbij onmiddel
lijk rijst is de volgende : in wel
ke mate wijzigen de kiezers hun 
partijkeuze onder de invloed 
van de verkiezingspropaganda, 
of doen ze dat helemaal niet. 
in dat laatste geval gaat elke 
verkiezingskampanje op een 
uitgebreide geldverspilling lij
ken... 
in een volgend artikel willen 
wij even nader ingaan op deze 
vragen, en dit aan de hand van 
hoger genoemd rapport. 

« Het nut van een miljoenenpro-
paganda », afdeling politologie 
van de KU-Leuven, september 
1974. Eventuele briefwisseling 
in verband met deze publikatie 
dient gericht aan prof. W. De-
wachter, Van Evenstraat, 2 B, 
3000 Leuven. (vervolgt) 
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