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De minister van Ekonomische Zai<en, de PSC-er en gewezen 
ACV-bons Oleffe, heeft dinsdag in de Kamer van Volksver
tegenwoordigers een verklaring afgelegd die nog lang zal 
nazinderen in de kringen van arbeiders en bedienden. 
Op de vooravond van een reeks onderhandelingen tussen de 
vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers 
over de nieuwe loonakkoorden, zegde hij nadrukkelijk dat 
hij er zich zal tegen verzetten dat de stijging van de lonen 
hoger zou uitlopen dan de indeksstijgingen en de produktivi-
teitsverhoging samen. In werknemerskringen komt zo'n ver
klaring over als een bevel tot loonstop, en dat moet in de 
gegeven omstandigheden bijna onvermijdelijk leiden tot so
ciale konflikten. 
De werkgevers noemen Oleffe nu een « groot staatsman », 
maar in syndikale kringen wordt zijn verklaring « onaan
vaardbaar » genoemd, ja een regelrechte oorlogsverklaring. 
Het ACV houdt zich vooralsnog op de vlakte met genuan. 
ceerde uitspraken. 

HET BOMMETJE 

VAN OLEFFE 
ledereen is het erover eens dat een doelmatige bestrijding 
van 'de inflatie slechts kan gebeuren met de medewerking 
van elkeen. In haar anti-inflatieplan heeft de Volksunie on
langs een aantal konkrete maatregelen in dat verband opge
somd en erop gewezen dat op het gebied van prijzen èn van 
lonen dient ingegrepen, mits echter een rechtvaardige inko
mensverdeling. Oleffe wekt echer nu de indruk dat het weer 
eens vooral de arbeidende bevolking zal moeten zijn, die het 
grootste deel van het gelag dient te betalen. 
De gewone arbeiders, bedienden, ambtenaren en kleine zelf
standigen die nu reeds de grootste slachtoffers zijn van de 
hollende inflatie. Zij moeten de voortdurende ontwaarding 
van hun moeizaam verworven spaargeld meemaken, terwijl 
zij zien hoe de groten zoveel meer mogelijkheden hebben om 
met hun geld en bezit naar renderende oorden te vluchten. 
Zij moeten vrede nemen met de bestaande — en nog lang 
niet rechtvaardige verdeling van het geld en het goed in 
onze maatschappij, en de broeksriem aansnoeren terwijl de 
groten verder onbeperkte winstmogelijkheden worden gebo
den. 
De inflatiebestrijding moet door alle maatschappelijke groe
pen gedragen worden, maar het grootste deel dient gedragen 
door hen die daar het best tegen kunnen. Wie het anders 
aanpakt, schept sociale onrust met alle gevolgen van dien. 

PAUL MARTENS 

OVEKAL KORRUPTIE 

HERNIEUW UW ABONNEMENT NU ! 
De postbode kwam langs om uw « Wij »-abonnement voor 
1975 te hernieuwen. Maar misschien was u niet thuis. Help 
ons dan, en stort een dezer dagen het abonnementsgeld (450 
fr.) op postrekening 000-0171139-31 van « Wij », Vlaams-natio
naal weekblad, te 1000 Brussel, met de vermelding « hernieu
wing abonnement 1975 ». 

SPAAR-EN LIJFRENTEKAS 
IN OPSPRAAK 
DOOR PROCES BAUDRIN 

BELL-ITT OPNIEUW IN SLECHT GEZELSCHAP 

De Algemene Spaar- en Lijfrentekas heeft enkele jaren geleden een 
lening ten bedrage van 1,5 miljoen fr. toegestaan aan de toenmalige 
administrateur-generaal van de Regie voor Telegraaf en Telefoon, Ger
main Baudrin. Die had er nochtans geen recht op, en de operatie be
rokkende schade aan de kleine spaarders. Aldus de mening van de 
toenmalige voorzitter van de Algemene Spaar- en Lijfrenteksa, Max 
Drechsel, in een brief aan de oud-voorzitter van de Belgische Socialis
tische Partij, Collard. Maar Max Drechsel, die tot Collard's partij be
hoorde, kon blijkbaar aan diens druk niet weerstaan. Hij stemde in 
met een lening waarvan hij wist dat ze inging tegen de regels van 
een goed en rechtvaardig beleid. 

HET"KUIPKE"REEDSNUVOL? 
De jongste dagen loopt de kaartenverkoop voor het Gentse Kuipke zo 
goed, dat het sukses van 3 november reeds thans als een paal bbven 
water staat. Dit heeft als gevolg, dat er een aantal organisatorische 
beslissingen werden getroffen. 

1. De voorverkoop van kaarten op ons algemeen sekretarlaat (Volders
straat 71, 1000 Brussel) is sedert 18 oktober definitief stopgezet. 

2. Er is aan de afdelingen gevraagd mee te werken aan een uitwisse
ling van kaarten van gebieden en afdelingen waar er teveel zijn naar 
plaatsen waar men er te weinig heeft. Wie nu dadelijk zijn onver
kochte kaarten terugstuurt naar het algemeen sekretarlaat, krijgt 
ze cash terugbetaald. Maar het moet ook snel genoeg gaan om de 
kaarten vóór 3 november nog elders te plaatsen, dus alleszins vóór 
30 oktober. 

3. In « Wij » van volgende week zullen belangrijke praktische richtlij
nen staan voor alle afdelingen en deelnemers. 

Dat kon dinsdag j l . elke kranten
lezer van dit eigenaardige land 
vernemen. In het proces Baudrin 
heeft substituut Van de Walle 
maandag met zijn rekwisitorium 
aangevangen, en naast alle ande
re, van vroeger reeds bekende, 
weinig aanbevelenswaardige fi
nanciële praktijken van de be
schuldigde werd ook dit ergerlijk 
feit publiek gemaakt. 

INDIEN DE SPAARKAS 
ONS VERTOUWEN 
WIL BEHOUDEN... 

We weten niet hoelang de poli
tieke machthebbers in dit land 
onbewogen zullen blijven bij de 
als een stortvloed aanrukkende 
financiële schandalen. Nu het le-
ningsbeleid van de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas tijdens een 
proces in een ongunstig daglicht 
gesteld is, zouden de regering 
en de hogere leiding van de Spaar
kas er goed aan doen het open
baar vertrouwen niet langer meer 
te tarten. 
We wegen onze woorden, in het 
besef dat de Algemene Spaar- 3n 
Lijfrentekas een onvervangbare 
rol vervult in het spaar- en finan-
cieleven van België. Het is bij 
uitstek de instelling waarbij de 
kleine Vlaamse spaarders hun be
scheiden middelen beleggen, ge
dreven door een traditioneel ver
trouwen. Nu substituut Vande 
Walle een feit heeft aangehaald 
waaruit blijkt dat de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas zich, bij 
het toestaan van leningen in be
paalde gevallen heeft laten leiden 
door onverdedigbare beweegrede
nen — dixit Max Drechsel zelf — 
zijn we niet van mening dat de 
Spaarkas dadelijk moet bedolven 
worden onder een vernietigend 
algemeen wantrouwen en mispi ij
zen. Dat heeft ze niet verdiend. 
We zijn echter wel van mening 
dat het bedreigde vertrouwen 
dient hersteld. 
Hiervoor lijkt een dubbele aktie 
nodig. Eensdeel moet de regering 
onderzoeken hoever de kwaal al is 
gevorderd. Anderdeels hopen we 
dat de Raad van Beheer van de 

Algemene Spaar- en Lijfrentekas, 

onder voorzitterschap van L. Van 
Helshoecht (van de Landsbond 
der Kristelijke Mutualiteiten), en 
de Algemene Raad (waarin, naast 
de onvermijdelijke socialistische 
topambtenaar A. Bayens, ook 
eerste-minister Tindemans en de 
goeverneur .van de Nationale Bank 
R. Vandeputte zetelen), we hopen 
dat al die hooggeplaatsten zullen 
eisen dat er van hun goede trouw, 
of van hun zwakheid of van hun 
onwetendheid, niet langer mis
bruik gemaakt wordt. Als de Al
gemene Spaar- en Lijfrentekas 
het vertrouwen van de kleine 
spaarders (zonder wie ze niet 
kan bestaan) wil behouden of her
winnen, moet bij ons volk op
nieuw de zekerheid bestaan dat 
er geen kredieten geweigerd wor
den aan de simpele, hard werken
de man of vrouw, terwijl aan hoog
geplaatste avonturiers wel lenin
gen toegestaan worden, tegen de 
gezonde beleidsregels in. In de 
Algemene Spaar- en Lijfrentekas 
mag het leningsbeleid niet beïn
vloed worden door de aanbevelin
gen van de hoogst geplaatste po

litici van de verschillende tradi
tionele partijen. Haar gelden die
nen niet om de grillen m te vol-
aen van de nieuwe rijken van de 
BSP. 

TU QUOQUE, CALIFICE 1 
Het is niet alleen door de hulp 
van socialistische topfiguren dat 
Baudrin zich boven de wet kon 
plaatsen. In de loop van het re
kwisitorium is maandag j l . be
kend geworden dat de katolieke 
staatssekretaris voor Ruimtelijke 
Ordening, Califice, een plan van 
aanleg wijzigde om aan Baudrin 
toe te laten in Ohain naar eigen 
lust en smaak een kasteel te bou
wen. Wat een katoliek regerings
lid aan Baudrin niet kon weigeren, 
werd hem vanzelfsprekend ook 
toegestaan door een socialistisch 
partijgenoot : dank zij BSP-er 
Abel Dubois kon er in Ohain nog 
een konciergewoning bij, in strijd 
met wat in het plan van aanleg 
voorzien was. 

(lees door blz. 3) 

KOPIJ EEN DAG VROEGER ! 
Daar Allerheiligen toekomen
de vrijdag wordt gevierd moet 
ons blad een dag vroeger dan 
gewoonlijk gedrukt worden. 
Mogen we al onze medewer
kers vriendelijk vragen, hun 
kopij een dag vroeger dan ge
woonlijk in te zenden. Harte
lijk dank bij voorbaat. 

De Redaktie 

pflRLcmcnc 
ir Naar verluidt zou Godelieve De Vos, CVP-lid van het bureau van de 
Kultuurraad, aan personeelsleden verklaard hebben, dat zij het als 
vrouw, als haar plicht aanziet de onlangs ontslagen steno-dactylo te 
verdedigen. Walt and see... 

•ŷ  Vorige week woensdag was het de beurt aan de Senaat om de 
(zoveelste) regeringsverklaring te bespreken. VU-fraktieleider Jorissen 
noemde deze 3e uitgave van Tindemans' regering een verslechtering 
op Vlaams gebied (zie de Brusselse « oplossing !!! »). Het is een 
typische <• overgangsregering » (in afwachting van een nieuwe CVP-
BSP-vrijage) die de moed mist om de vele problemen doelmatig aan 
te pakken en daarom haar toevlucht zoekt in allerlei publiciteits-stunts 
en schijn-oplossingen. Jorissen besloot als volgt : « De betekenis van 
deze regering kan herleid worden tot een publiciteitsaffiche met de 
eerste-minister als prikkelpop. Prikkelpoppen kunnen wel afleiden en 
zelfs verleiden, maar op de duur niet blijven misleiden ». 
VU-senator Coppieters van zijn kant betoogde dat deze 3e regering-
Tindemans een dubbel schandaal inhoudt : er ontbreekt een ministe
rieel departement voor ontwikkelingssamenwerking en, ten tweede, 
blijft Van Elslande minister van Buitenlandse Zaken. Deze laatste ver
weet hij scherp zijn vele « nalatigheden » en vooral zijn schijnheilig 
beleid inzake de Belgische wapenhandel. De h. Van Elslande kan zijn 
taak helemaal niet aan, aldus Coppieters. 



GESCHIEDENIS AANVULLEN 

(W J } Geschiedenis schrijven is niet gemakkelijk, zeker niet 
als alles vrij vlug moet gebeuren Wat de geschiedenis van 
het arr Mechelen (- Wij » 12-9-74) betreft zou ik een paar 
aanvullingen willen aanbrengen 

Voor Klein-Brabant vallen voor de eerste jaren de namen ie 
noteren van Hypoliet Peeters uit Puurs, nadien van Van de 
Moortele uit St-Amands en voor de jongste periode tenslotte 
van Guido Delang die o m jarenlang zorgde voor financiering, 
redaktie en uitgave van het maandblad « Wij in Klein-Brabant » 
dat huis aan huis werd verspreid. 

Voor Mechelen vernoemen we voor de eerste tien jaar namen 
als die van Fons van de Werf en Herman Keldermans, maar 
vooral van ir Oskar Renard, die er aktief werd na te Gent de 
VU studentenafdeling te hebben wederopgericht 

Oskar Renard, voorzitter van het arrondissement van '60 tot 
'65 had een ruim aandeel in de uitbouw van de afdelingen 
rond Mechelen, zorgde met Edgard Souwens voor een ge
ruchtmakend sociaal-ekonomisch manifest dat op onze kon-
gressen te Antwerpen [1962) en Mechelen (1963) voor een 
groot deel ten grondslag lag aan de besluiten 

De gemeenteraadsverkiezingen van 1964 organiseerde hij uit
stekend en tegen de bekende partijleiders De Saeger, Spi-
noy en De Weert m haalde onze jonge lijst toen reeds 11,5% 
van de stemmen wat een groot sukses was 

Edgard Bouwens, die Oskar Renard opvolgde als arrondisse
mentsvoorzitter in '65-'68 zorgde vooral voor de oprichting 
van de afdelingen rond Lier en bouwde verder de organisatie 
van het arrondissement stevig uit 

Een ander figuur die beter diende belicht is oud-propaganda-
leider Frans Van Dessel die jarenlang instond voor de kol-
portages naast de organisatie te Nijlen, waarvan hij thans 
nog de voornaamste pijler is, evenals de drumband VU-Nij-
len, die hij uit de grond stampte Hij is een model organisator 

NIET AKKOORD 

in het blad van zaterdag 21 sep
tember en eveneens in het num
mer van zaterdag 5 oktober 
wordt het artikel van Ray De 
Bouvre over het stuk « Ver-
schaeve » van Bert Verhoye en 
gepubliceerd in « Wij » van 7 
september jl voorgesteld als het 
standpunt terzake van de redak
tie 

Als vast medewerker aan het 
blad, wordt ik voortdurend lastig 
gevallen in verband met dat zgn 
redaktioneel standpunt 
ik vraag U derhalve met de mees
te aandrang aan de lezers mede 
te delen dat ik het in de verste 
verte niet eens ben met wat Ray 
De Bouvre over Verhoye's stuk 
heeft geschreven 

Willy Cobbaut, Baardegem 

OPLOSSING 

Er is meer nodig dan een uit 
volle borst gezongen Vlaamse 
Leeuw om onze Vlaams-Nationa-
listische doelstellingen te verwe
zenlijken geld veel geld Het is 
het voorrecht van ons Vlaams-
Nationalisten, het nooit genoeg 
geprezen voetvolk onze partij en 
ons Vlaams Nationaal weekblad 
.1 Wij » van de nodige fondsen te 
voorzien en op tijd of we zijn 
verloren Persoonlijk heb ik geen 
moeilijkheden om « Wij » en de 
Volksunie geldelijk te steunen 

ik koop al jaren geen dagblad 
meer wat mijn 10 ten goede 
komt plus een besparing van 
ongeveer 3 000 fr Laat Pils, 
krankzinnig zwaar getakseerd ge 
kleurd water dikwijls met altijd 
in het flesje, goed voor de slanke 
lijn en voor de spaarpot van onze 
partij en heb zodoende geen 
moeite, te geven wat de Volks
unie en « WIJ » toekomt 
Er IS meer, ook « 't Pallieterke », 
een weekblad dat ik als enige lek-
tuur naar het eiland zou meene
men « Nieuw Vlaanderen », 
« Doorbraak » enz mogen op 
mij rekenen altijd op kosten van 
de « anderen » wat naar frankil-
jonisme stinkt iaat ik liggen 
Het lamento over het beestig ont
haal van de Vlamingen m de Brus
selse Rmos IS potsierlijk blijf 
er buiten heb nooit een voet in 
die franskiljonse koten gezet en 
voel me fris van geest en gezond 
van lichaam '' Negeer alles wat 
naar Nolsisme stinkt ze hebben 
ons (onze poen) nodig of ze ko-

zocKecges 
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 

DOSFELiNSTlTUUT 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 Oswald Van Ooteghem, se
nator Rode Kruisstr 7 9219 Gent 
brugge tel 091/30 72 87 R 147 

men in een minimum van tijd bij 
de openbare onderstand terecht 
Alles wat de verlichte franskil
jons m handen hebben, gaat ka
pot of we moeten met milliarden 
Vlaams belastmgsgeld de zaken 
recht houden, een voorbeeld on
der honderden, Sabena Wij kun
nen « dhr Andersen » en zijn 
gang maar beletten het in Vlaan
deren geïnde belastingsgeld over 
te pompen naar Bruxelles en naar 
het land van de Belgen van het 
zuiden, door massaal voor de 
Volksunie te kiezen 

in afwachting zijn en blijven we 
baas in eigen portemonnee, be
slissen WIJ in welke handen ons 
geld terecht komt, het « geen 
Vlaams geen centen » is het 
enige waar « ze » wakker van 
liggen, waar wachten wij op ' 

C M , Tervuren 

WAARDE REDAKTIE 

Duizend procent akkoord met ar
tikel Mutualistische cijfers. Na
tionalistische beschouwingen, d d 
31 8 11 Waar 95 % onzer kiezers 
de tegenpartijen financieel steu
nen, zouden die tegenpartijen ons 
t g v het 20 jaar jubileum wel 
voor een etentje mogen zorgen, 
op hun kosten Toch het minste 
wat ze kunnen doen, want voor 
iets, hoort iets 

Anderzijds, doch op hetzelfde vl 
nationaal vlak kwamen me onbe
grijpelijke feiten ter ore Zo 
werd door het Neutraal Zieken
fondsverbond van Gent, waarbij 
o a Flandria aangesloten is, bij 
de Neutrale Landsbond een voor
stel tot federale splitsing der 
diensten ingediend Nogal rede
lijk, aangezien de top voor 80 % 
franstalig is en de Vlamingen in 
de beheerraad er klaarblijkelijk 
voor spek en bonen bijzitten Wat 
gebeurde er op de beheerraad 
van 7 sept 11 '> De afgevaardig
de van het Verbond van dr Roo-
sens waarbij o a de Vlaamse 
Ziekenkas aangesloten is stemde 
tegen (bij monde van dhr Brie
ven van het VEV), evenals Jan 
Van Tulden ex-VU-voorzitter van 
Brugge Deze laatste als verte
genwoordiger van het Verbond 
Onderlinge Steun, waar Brabantia 
bij aangesloten is Misschien 
voor 't spek en de bonen "> Be-
grijpe wie kan, doch ik begrijp 
het met 

V d W , Destelbergen 

BAH ! 

Voor wanneer een reaktie van 
« WIJ » op de smeerlapperij van 
Verhoye over Verschaeve ' Het 
parochieblad reageerde en goed 
maar •• Wij » en de VU "^ 

Daktylo zoekt passend werk in 
Antwerpen of omgeving Rita Que 
meliers, Heidestr 87, Burcht, tel 
33 00 22 R 146 

VU stadssekretariaat Antwerpen 
zoekt « stofzuiger », 130 volt Mag 
met veel kosten Tel 36 84 65 
Wetstr 12, Antwerpen R 149 

Tanda/ts gevraagd voor het Brus
selse, 2 dagen per week Schrij
ven naar Redaktie « Wij », Druk
persstraat 20, 1000 Brussel R 150 

20-jarige kleuteronderwijzeres uit 
Sint Katherma Lombeek zoekt pas
sende betrekking 
Juffrouw, 20 jaar, graduaat han
delswetenschappen zoekt aange
paste betrekking 
Regent, 34 jaar zoekt avondles
sen te geven in de vakken aard
rijkskunde biologie, scheikunde 
of natuurkunde en dit liefst in 
een land of tuinbouwschool of 
technisch onderwijs 

Jongeman, diploma hoger middel
baar onderwijs daktylo, bestuurs-
sekretariaat en boekhouden (2 
graad) zoekt passend werk Voor
keur gaat uit naar een plaats als 

Of IS dat ook al met meer nodig 
en past dat met in het politiek 
kraam van de VU ' We moeten 
maar in ons gezicht laten spuwen 
door een bende nuttige idioten, 
en de moed niet hebben om ze 
zelf maar van antwoord te die
nen ' 

A.M., Hove 

« MET SPIJT... » 

In verband met « Wij » Vlaams 
nationaal weekblad laat ik U bij 
deze weten dat ik als zelfstandi
ge weduwe me het weekblad 
« WIJ » met meer kan permite-
ren Mijn pensioen is met toe
reikend genoeg, want het onder
houd van mijn huis met aanhorig-
heden heeft me een ferme duit 
gekost, benevens ai die andere 
noodzakelijkheden waar mijn kin
deren ook een ekstra steun bijleg
gen Mijn twee zonen zijn beiden 
geabonneerd op « Wij » ik blijf 
nochtans gehecht aan de partij 
en zal ook blijven streven voor 
de echte vlaamse geest lijk al de 
dappere Vlamingen 

Aanvaard deze gegevens, ik be
ken dit met spijt Het is met mijn 
schuld Het zijn de tijdsomstan 
digheden die mij er toe verplich
ten 

Mevr R , Gistel 

FESTIVAL VAN VLAANDEREN 

In uw nummer 39 laat U een jon
ge lezer aan het woord om zijn 
indrukken weer te geven over 
het jongste Festival van Vlaande
ren 
Dit geeft mij de gelegenheid om 
eraan te herinneren dat het bes
te dat dit Festival te bieden heeft 
aan Antwerpen voorbij gaat al
hoewel dit toch de hoofdstad van 
Vlaanderen is 
Ik heb hierover reeds elk jaar 
brieven gezonden aan dagbladen 
en aan overheden er daarbij op 
wijzend dat toen ik voor enkele 
jaren te Brussel woonde ik tel
kens in de gelegenheid was mee 
van het beste van dit festival bij 
te wonen en dat daarbij van dit 
alles geen sprake meer is sinds 
ik hier woon 
In een van mijn brieven heb ik 
de vraag gesteld waarom nooit 
eesn een Antwerps parlementslid 
over deze afzijdigheid in de Kul-
tuurraad een vraag heeft gesteld 
Ik hoop door deze brief te ver
krijgen dat dit door een vertegen
woordiger van de Volksunie zou 
gebeuren Nu er een Antwerpse 
dame minister van Nederlandse 
Kuituur is mogen wi j misschien 

hulpboekhouder daktylo of klerk 
Jongeman, in het bezit van het ge
tuigschrift hoger middelbaar on 
derwijs en beroepsopleiding zoekt 
betrekking als bediende, liefst in 
het Brusselse (handelskorrespon-
dentie Nederlands, Engels, Frans 
en Duits) 
Zoekt aangepaste betrekking 
jonge man met handelsdiploma 
A6A2 en diploma sekretanaat 
moderne talen [A6A1) 
Kontakt via Volksvertegenwoordi
ger J Valkeniers, Ninoofsesteen-
weg 11, 1750 Schepdaal - Tel 
02/582 32 27 R 151 

JOBS 

GEVRAAGD 

voor JOBSTUDENTEN 

Opgave van jobs b i | 1 

Socio-
U 

Tel 

Indien 
sen 

kuiturele dienst U.I.A 
nlversiteitspiein 1 

2610 WILRIJK 

(031)28.25.28/167 

gewenst ook bi | les-
door studenten op 
l icent ieniveau 

rekenen op enige ontvankelijk
heid voor de opgeworpen vraag 
en verbetering m het volgende 
jaar 

L D S., Antwerpen 

WAT WILT GE ? 

inderdaad, in een radiointerview 
liet de heer De Croo duidelijk 
horen dat het hem een zorg was 
dat in de Vrije- en Gemeentelijke 
scholen het werk van het onder
wijzend personeel van die aard 
zijn dat de Rijksscholen daar on
der lijden inderdaad kan het ver
lenen van bewakingen ver buiten 
de uren leerlingen aantrekken. 
Het gevolg dat de rijksscholen 
daardoor minder leerlingen gaat 
hebben schijnt de minister met 
te kunnen nemen Dat hij daar
voor de overeenkomsten met de 
smdikaten gesloten, eenzijdig ver
breekt, lijkt ongelooflijk ! Inder
daad dachten wij dat de minister 
van Nationale Opvoeding onder 
zijn bevoegdheid, én het rijks-
onderwijs, en provinciaal, ge
meentelijk, en vrij onderwijs had 
Eigenlijk is het dus slechts zijn 

Over te nemen Spijshuis, 30 
plaatsen, administratief centrum 
Brussel 70% nederlandstalige 
klanten Grote uitgeruste keuken 
Week-end gesloten Tel Cortier 
Daniel 02/428 69 84 R 153 

Dame, handelsingenieur (diploma 
juni 1974) zoekt aangepaste be
trekking bij voorkeur in Limburg 
Dame m het Limburgse diploma 
hoger middelbaar onderwijs, zoekt 
thuiswerk Bij voorkeur admini
stratie 
Z w volksvert E Raskin, Ursu-
lastr 1 te 3745 Eigenbilzen (tel 
011/41 24 54) R 152 

Plaatsaanbieding 
Voor de funktie van verkoopdirek 
teur in een Antwerpse firma zoek 
ik een universitair van 28 a 33 j 
Voor de funktie van gerant cafe-
restaurant, omgeving Gent een 
echtpaar 
Zoeken werk 
Technisch ingenieur scheikunde 
met top-directie ervaring (42 j ) 
Vertegenwoordiger levenmidde-
lenbranche (44 j ) . 
Klinische assisten en laboranten 
inl bij sen E De Facq, Europalaan 
11, 9820 St-Denijs Westrem (tel 
091/22 64 23-091/25 64 91) R 154 

werk om de bestaande vormen 
zo goed als het gaat met de mid
delen die er zijn, naast elkaar te 
zien bloeien Eigenlijk is het dus 
met zijn zorg om de mensen van 
het Rijksonderwijs verworven 
rechten (26 uur) weer te ontne
men Een behoorlijk middel om 
het rijksonderwijs dezelfde mid
delen te geven om te konkurreren 
tegen de ander onderwijsnetten, 
zou zijn dat hij AL de onderwijs
netten dezelfde middelen geeft 
om de kinderen, die om een of 
andere reden vroeger of later 
moeten in de school gehouden 
worden Zelfde middelen heet 
dan dat en mensen van het Rijks
onderwijs en de andere netten 
een behoorlijke vergoeding krij
gen voor deze ekstra diensten 
Met een dergelijk besluit zou er 
meer goed dan kwaad geschied 
zijn Met een dergelijk besluit 
zou bovendien het zorgenkindje 
dat het rijksonderwijs voor zo 
vole ministers blijkt te zijn, op 
een meer eerlijke wijze naast 
de andere netten gestaan heb
ben Met een dergelijk besluit zou 
bovendien geen enkel bestaande 
overeenkomst verbroken geweest 
zijn Maar ja, wat wi l t ge ' 
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iillil op een 
keerpunt ? 

(m.v.l.) Op 9, 10 en 11 november zal weer aan de deur ge
beld worden voor ontwikkelingshulp. De jeugdbewegingen 
hebben steeds hun effektieven, van groot tot (vooraO klein, 
ingezet. Na zoveel jaren werking, heeft de inrichter, het 
nationaal centrum voor ontwikkelingssamenwerking (NCOS) 
ingezien dat haar akties op de eerste plaats voor [jonge) 
volwassenen bestemd zijn en niet voor •• welpjes ». 
Naar elke woning wordt een omslag gebracht, waarop vier 
kiesvakjes staan voor vier vage en ongevaarlijke (iemand 
zei ons : demagogische) slogans. Hier de tekst : « Ook ik 
ben van mening dat het moet gedaan zijn met de ekono-
mische uitbuiting van de arme landen ! Dat onze eigen staat 
vooral de armste landen moet helpen ! Dat deze hulp in die 
landen natuurlijk naar de armste, meest verdrukte mensen 
moet gaan I Dat onze eigen staat geld moet geven aan de 
verenigingen in ons land, zoals bv. 11-11-11 die de mens in 
de Derde Wereld rechtstreeks helpen ! ». 
Deze bedoelmgen zijn edel, dat betwijfelt geen mens. Het 
lijkt ons toch nodig even de vergelijking te maken met de 
(haast) gelijklopende aktie van Broederlijk delen. Ook deze 
niet-goevernementele organisatie (voor wie het nu vaak niet 
radikaal genoeg kan I) richtte een referendum in. Maar het 
werd, zoals haar vertegenwoordiger op de perskonferentie 
zei, een flop van jewelste. In Vlaanderen antwoordde slechts 
6 %. In Wallonië werd het een ramp ! Dit referendum 
handelde o.a. over Zuid-West-Afrika. Dat nu door het NCOS 
een gelijklopende aktie ontworpen werd, wijst op toene
mende klerikale druk in het NCOS. Om de ramp van Broeder
lijk Delen te voorkomen. Is het NCOS afgestapt van te radi-
kale stellingen. Van de andere kant zitten tussen de plaatse
lijke leiders van de aktiegroepen heel wat sterk linksgerichte 
jongeren die aan dezelfde radikale wagen sleuren. Ook voor 
hen wordt dit referendum ingericht. Maar de scherpe hoe
ken werden afgerond. Inderdaad, iedereen kan de vier vakjes 
gerust zwart maken. 

Maar het NCOS lijdt een beetje aan de ziekte waaraan veel 
Belgische organisaties ziek zijn. De raad van beheer is ver
nuftig samengesteld volgens de politieke partijen. Deze toe
stand heeft een malaise te weeg gebracht. Het NCOS heeft 
dat ingezien en dus werden naast een stel neutrale organi
saties ook twee VU-mensen opgenomen (Eugeen Defacq en 
A. Monteyne). In teorie is deze raad dus pluralistisch, maar 
in werkelijkheid stoelt hij op de drie traditionele zuilen. De 
socialistische zuil staat reeds met één been buiten 
Het waarom daarvan kan (of wil) niemand verklappen. Een 
feit is dat deze toestand op het NCOS drukt en zelfs ver
lammend werkt. Er is een merkbare aangroei van de kleri
kale invloed. En dat heeft zijn gevolgen I Het is nu wel 
zo dat de kerk een traditie heeft in het leiden van dergelijke 
akties, maar in een nationaal centrum zou samenwerking 
over alle traditionele muurtjes mogelijk moeten zijn. Onlangs 
weigerde een links stadsbestuur haar medewerking aan 
11-11-11 omdat de aktie door een geestelijke wordt geleid... 
Positief bij 11-11-11 is dan weer de rechtstreekse hulpver
lening en de kans voor een gemeente om zelf een projekt 
uit te zoeken en te financieren. Het geeft de zekerheid 
konkreet te werken en sluit heelwat gefoefel met centen uit. 
Het NCOS vraagt waardering vanwege de regering, maar 
houdt ondertussen zijn (gewettigde) kritiek op het ontwik
kelingsprogramma van de regering aan. Het lijkt ons onmo
gelijk beide zaken te bekomen. We zagen in de resem veront
schuldigingen van haast alle regeringsleden op de perskon
ferentie van maandag een veeg teken. Verder vragen wij 
ons af of de aanwezigheid van een financiële instelling (het 
Gemeentekrediet) wel gezond is. Wij kunnen ons niet van 
de indruk ontdoen dat financiële instellingen ook deze ma
nier van werken als een investering beschouwen. Het lijkt 
ons b.v. overdreven dat een plaatselijk komitee de infor
matiekranten bij het plaatselijk agentschap moet gaan afha
len, enz. Tenslotte wensen wij ook voor het NCOS een 
splitsing in een Nederlandstalige en Franstalige raad en 
werking, waar uiteraard het nodige overleg kan blijven 
bestaan. Maar het lijkt ons onlogisch dat een instelling, die 
een gedeelte van het regeringsbeleid kontesteert zelf « Bel
gisch » blijft. 

De slechte koordinatie tussen de verschillende diensten die zich zouden moeten bezighouden met het 
verzorgen van de waterlopen, geholpen door de aanhoudende regenval van de laatste dagen, waren er 
de oorzaak van dat verscheidene streken van het Vlaamse land en vooral de Denderstreek (onze foto) 
onder water liepen. 

A.S.LK. IN OPSPRAAK 
(vervolg van biz 1) 

PEPERMANS SCHOOT VRIEND 
TER HULP 

Wie uit de zaak Baudrin ook ver
kleind te voorschijn treedt, is de 
hoogste leiding van de te Antwer
pen gevestigde Amerikaans « mul
tinational » Bell-ITT. De leiding 
van deze onderneming in de VSA 
is van mening dat ze nog niet 
voldoende verdacht is, na wat er 
werd gepubliceerd over haar rol 
in staatsgrepen in Chili en in an
dere kritieke landen. Ze aanvaardt 
ook dat haar Belgische filiale een 
instrument was in handen van 
een socialistisch hoog ambte
naar, aan wie Bell-direkteur Pe-
permans niets kon weigeren. Door 
het toedoen van Pepermans — 
dixit substituut Van de Walle — 
verkreeg Baudrin bij een Antwerp
se bank een krediet van zo bijna 
één miljoen fr. Ook weer een fi
nanciële instelling waarvan — we 
hopen het toch — de direktie en 
de beheerders zullen aandringen 
opdat een einde wordt gemaakt 
aan de praktijken die aan het aan
zien van, en het vertrouwen in 
het bankwezen aanzienlijke scha
de toebrengen. Tot wat dient een 
zwaar budget voor publiciteit en 

publieke relaties, als aan de top 
het vertrouwen ondermijnd wordt 
door een kredietbeleid dat ge
voerd wordt door mensen die 
blijkbaar onmogelijk « neen » kun
nen zeggen aan zekere politieke 
en financiële grootheden ? 

TOCH KAN HET ANDERS 

Indien men het vertrouwen in de 
westerse instellingen nog verder 
wil ondermijnen, moet men maar 
op de ingeslagen weg verder gaan. 
De demokratie wordt dag aan dag 
in dithyrambische bewoordingen 
gevierd en verheerlijkt. Ze zal 
slechts echt beveiligd zijn wan
neer de hoogst geplaatste poli
tici er minder bombastische lof
liederen over zingen, maar er
voor zorgen dat de korruptie niet 
binnen sluipt in de hoogste in
stanties van de Staat. 
Elk mandataris in dit land wordt 
dikwijls gekonfronteerd met de 
financiële problemen van kleine 
mensen, die jarenlang vlijtig heb
ben gespaard bij de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas, maar toch 
geen lening krijgen bv. op het 
ogenblik dat ze eigenaar van een 

onroerend goed willen worden. 
Meer dan één kredietaanvraag die 
een spaarzaam, vlijtig en be
kwaam arbeider, bediende of mid
denstander richt tot een publieke 
of ,pr ivate kredietinstelling, kan 
niet voldaan worden. Dikwijls kun
nen hiervoor geldige redenen in
geroepen worden. Maar deze te-
leurgestelden weten nu ook dat 
ondertussen aan een Baudrin wel 
werd gegeven wat hun geweigerd 
is, omdat hooggeplaatste partij
politici hun invloed te zijnen gunst 
lieten gelden. 
Men zou cinisch kunnen zeggen 
dat de schuimers en de machts
wellustelingen altijd de baas zijn, 
en dat neen enkele morele kracht 
opgewassen is tegen de korrup
tie en het «kapitaal». We geloven 
het niet. Er kan paal en perk ge
steld worden aan de ongekon-
troleerde machtsmonopolen van 
de westerse Staten — als de be. 
volking het werkelijk wil. Met be
ter werkende parlementaire in
stellingen kunnen we een einde 
maken aan de Maffia die ons ^o 
vaak beheerst. 

HEKTOR DE BRUYNE 

Senator 

MOTIES 
GEEN WOORDEN, MAAR DADEN i 

Vorige maandag schoot het bureau van 
de VU-senaatsfraktie opnieuw uit zijn 
sloffen, toen vernomen werd dat de 
eerste-minister, op een arrondissemen-
tele CVP-bijeenkomst te Antwerpen, 
krokodillentranen plengde over de «te-
loorgang» van het parlement en de 
indruk wekte alsof dit vooral te wij
ten zou zijn aan het gedrag van de 
oppositie. Ziehier de persmededeling 
in dat verband van het bureau van de 
VU-Senaatsfraktie : 

« Met ergernis heeft het bureau van 
de Volksunie-Senaatsfraktie de kritiek 
van de eerste-minister Tindemans op 
het parlement vernomen. 

Het bureau van de Volksunie-Senaats
fraktie stelt vast dat de regering-Tin-
demans flagrant inbreuk heeft ge
pleegd én op de wet én op het regle
ment van de Senaat, door haar begro
tingen niet rond te delen voor 1 sep
tember, zodat het parlement thans 
geen werk heeft. 

Het bureau van de Volksunie-Senaats
fraktie stelt anderzijds vast dat de 
regering-Tindemans een hele reeks 
voorname wetsontwerpen heeft opge
stapeld in volle vakantieperiode in 
juli j l . en dit én om ernstige parle
mentaire kontrole te beletten én om 
de openbaarheid van bespreking, vast
gelegd door de grondwet, te schaden. 
Kortom, het is de regering zelf die het 
parlement belet ernstig werk te doen. 
Het bureau van de Volksunie-Senaats
fraktie stelt eveneens vast dat de re
gering-Tindemans voortgaat met het 
parlement te miskennen, door alle be
langrijke beslissingen te treffen buiten 
het parlement, hetzij met de sociale 
partners, hetzij met de besturen van 

de meerderheidspartijen, zodat vele 
leden van de meerderheid het niet 
meer nodig achten in het parlement 
te verschijnen, zelfs niet om te ko
men stemmen. 
Het bureau van de Volksunie-Senaats
fraktie laakt bijgevolg de eerste-mi
nister die de bevolking misleidt vol
gens het beproefde procédé van 
« luister naar mijn woorden, maar kijk 
niet naar mijn daden >• en vindt het 
ongepast dat de zondaar optreedt als 
predikant ». 

EERST VERSPILLING BESTRIJDEN 

Wef Partijbestuur van de Volksunie 
besprak diezelfde dag de regerings-
maatregelen ter bestrijding van het 
deficiet in de sektor van de ziekte
en invaliditeitsverzekering. Hier volgt 

het standpunt terzake van het VU-
Partijbestuur : 
Het Partijbestuur meent dat eens te 
meer de regering haar toevlucht 
neemt tot gemakkelijkheidsoplossin-
gen. Het opleggen van zwaardere las
ten die terzake vooral de bedienden, 
zelfstandigen, kaders en vrije beroe
pen treffen, kan maar verantwoord 
worden in de mate dat drastische 
saneringsmaatregelen een einde stel
len aan de onbetwistbare verspillin
gen in de sektor van de ziekteverze
kering. 

Deze verspilling wordt ongetwijfeld 
in de hand gewerkt door een diep
gaande verpolitisering van het mutua
liteitswezen. De Volksunie heeft een 
biezondere werkgroep opdracht gege
ven, aansluitend bij het anti-inflatie-
plan van de partij, de financiële krisis 
van de ziekteverzekering te onderzoe
ken met medewerking van specialis
ten terzake. De resultaten van dit on
derzoek zullen eerstdaags aan het pu
bliek bekend gemaakt worden. 
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TINDEMANS KRIJGT 
KLAPPEN 
De editorialisten van het katolieke « Belang van Limburg •> 
en de socialistische . Volksgazet » waren vorige week vrijdag 
door die zelfde muze geïnspireerd, want ze hadden het alle 
twee over « klappen » Hugo Camps, betitelde zijn editoriaal 
kort en goed met « Klappen » Wij citeren « De voorbije 
dagen heeft Leo Tindemans alvast drie politieke klappen 
moeten inkasseren De regering heeft onmiskenbaar te laat 
gereageerd op het incident in de Bank van Brussel Zowel 
premier Tindemans als minister De Clercq, waren reeds 
tijdens het weekend op de hoogte van de onregelmatigheden 
Ze vonden het aanvankelijk met nodig om de stem te ver
heffen zodat de indruk is ontstaan dat de socialisten — al
licht via de medewerking van hoge ambtenaren — meer 
kontrole uitoefenen op het bankwezen dan de regering Het 
kabinet heeft daarvoor nodeloos — en trouwens ten onrechte 
— een monopolitische verdenking op zich geladen Een twee
de klap was het volstrekt negatieve advies dat zopas door 
de Raad van State werd uitgebracht over het koninklijk 
besluit tot inrichting en werking van de Vlaamse Gewest
raad Het omslachtig ontwerp, dat door minister Vandekerck-
hove werd voorgelegd is in strijd met de grondwet en druist 
in tegen de reglementeringsmacht van het staatshoofd Ook 
de dubbele funktie van de griffier en het sekretariaat van 
de Kultuurraad werd onontvankelijk verklaard De wet over 
de voorlopige gewestvorming werd m droevige omstandig
heden door het parlement gedrukt en nu blijkt ook al dat 
de funktionering van de nieuwe Assemblees wordt uitge
vlakt met kunst en vliegwerk Er zou met de demokratische 
instellingen van dit land — of ze nu voorlopig zijn of met 
— toch wat minder gespot mogen worden We kennen geen 
beter middel om de demokratie uit te hollen dan met insti
tutionele hervormingen op de improvisatietour te gaan > 
Dinsdag trad dezelfde editorialist ietwat in het voetspoor 
van Antonius uit Shakespeare's « Julius Cesar », waar hij 
m de beroemde rede, eerst de lof zingt van Brutus om 
hem dan als keizersmoordenaar af te kraken Schrijft Hugo 
Camps « We volgen eerste minister Tindemans onvoor
waardelijk in zijn bekommernis voor de kwaliteitsverbete
ring van de demokratie Maar ook hier moet het voorbeeld 
van hogerhand komen en zich uitstrekken over de brede 
waaier van alle demokratische instrumenten Er is nog hoop 
maar dan moet het wel vlug anders worden ' » 
Vanzelfsprekend ging Jos Van Eynde er in « Volksgazet » 
met de voorhamer op los m een gespierd proza Wij cite
ren uit deze hoorn van overvtoed ' Van de grote verrui
ming IS mets terecht gekomen Tindemans heeft iedere kans 
op aanpappen met de Volksunie verspeeld hij verloor ook de 
welwillende steun van de Brusselse franstalige liberalen en 
het FDF Tot overmaat van ramp bracht de Raad van State 
een ongunstig advies uit op een eerste uitvoeringsbesluit 
inzake de regionalisering Een tweede grote politieke tegen
slag om te beseffen dat hij nog een groter nederlaag leed 
op ekonomisch vlak heeft men slechts de stijgingen van de 
indeks ie volgen en de kommentaar in winkels, magazijnen 
en grootwarenhuizen » 

Verder heeft de BSP voorzitter het over « een aantal tekens 
die de goede waarnemer met bedriegen de geloofwaardig 
heid van de premier heeft een fikse deuk gekregen om, 
zoals in het openbaar beloofd, het parlement m september 
bijeen te roepen dit te weigeren Welk gezag heeft 
een premier aan wie door twee van zijn ministers het nieuws 
wordt verborgen gehouden van een zo gevaarlijke operatie 
als het geval van de Bank van Brussel ' » 
Daarna heeft Jos Van Eynde het over « het schandelijk 
machtsmisbruik van de CVP in de Nederlandse Kultuurraad 
De partij van M Tindemans zal er met aan ontsnappen (aan 
verzet tegen dit misbruik nvdr), zomin als ze zal ontkomen 
aan een door socialisten, liberalen Volksunie en kommunis-
ten ondertekende resolutie, om onverwijld de kultuurpakt-
kommissie samen te stellen » De editorialist verwijst dan 
naar de inwendige verdeeldheid in de regering (tegenstel
ling Chabert D haeseleer, de druk van de beenhouwers op 
Van den Boeynants, het cavalier seul spelen van staatsseKre-
taris Poma en het akkoord tussen de grote vakbonden over 
het nieuwe eisenprogramma) Hij besluit « Tindemans is 
voortaan de man die de klappen krijgt De vraag is of som
migen onder zijn « politieke vrienden - zulks niet wensen 
Het lot van zijn katolieke voorgangers zou hem moeten doen 
nadenken » 

Andere persstemmen — het gaat hier om regeringsgezinde 
bladen — zijn minder explicitiet in hun kritiek, doch wie 
aandachtig leest, stelt een groeiende twijfel vast aan het 
welslagen van het kabinet Tindemans 
— De Gazet van Antwerpen » « Het zou voor onze ekono 
mie bijzonder erg worden, als/ men nog een tweede melkkoe 
krijgt in de vorm van een middenklasse, die alsmaar het 
kind van de rekening dreigt te worden Als vooruitkomen in 
de maatschappij alleen maar dient om meer belastingen te 
mogen betalen zullen velen ervoor bedanken En dan'' DW' 
Ook Manu Ruys, hoe subtiel ook geformuleerd en hoezeer 
ook Tmdemans-fan, bekruipt de twijfel Na de weinig roos
kleurige toestand en dito toekomst belicht te hebben, eindigt 
hij zijn « Van Kamerleden en Senatoren » met volgend 
zinnetje « Het lot van de regering Tindemans hangt af van de 
wijze waarop de premier thans de basis legt voor de politiek 
van morgen » Daarmee kan je alle kanten uit 
Dezelfde krant poogde weliswaar vorige week vrijdag minis
ter De Clercq tot zondebok te provokeren « De CVP neemt 
het met dat de oppositie eerder werd ingelicht (over het 
geval van de Bank van Brussel nvdr) dan de minister van 
Financien en dat deze zolang heeft gewacht om de eerste-
minister in te lichten » Maar dit maneuvertje overtuigt met, 
een eerste-mmister moet uiteraard vlug en grondig ingelicht 
zijn 

ZUID-AFRIKA (1) 
Ik heb met grote voldoening uw 
artikel « Zuid-Afrika als interna
tionale zondebok » gelezen Om 
iets ten goede van Zuid-Afrika 
openbaar te zeggen of te schrij
ven, is er tegenwoordig moed 
nodig, zelfs in Vlaams-nationale 
kringen Het is verheugend te 
vernemen dat de redaktie en ook 
VU-senator Jorissen deze non-
konformistische moed bezitten 
Al te veel vlaamsgezinden be
schouwen de Vlaamse Beweging 
als een geïsoleerde aangelegen
heid Uiteindelijk gaat het ons 
toch om de vraag, op welke 
grondslagen de talrijke volkeren 
die de wereldbol bewonen, het 
best samenleven ' 
Op basis van ideologische, 
machts-, financiële belangen (die 
dan bij elke botsing met de «volk
se» belangen de bovenhand ha
len, wat uiteindelijk tot uitroeiing 
of versmelting van sommige vol
keren moet leiden) of op basis 
van de vrijwaring van elke volks
aard ' M a w wat weegt 
zwaarst de staat of het volk ' 
De Vlaamse beweging heeft nooit 
anders gedaan dan het tweede 
tegen het eerste verdedigd (dit 
IS wel de met egoïstische bete
kenis van de strijdkreet « Vlaan
deren eerst I ») De Vlaamse 
beweging blijft m ditzelfde spoor 
wanneer zij de homogeniteit van 
de Vlaamse volksgroep verde
digt in het binnenland aanzui
vering van verfranste of Waalse 
« eilanden » (« Walen buiten ' » 
uit Leuven), en m het mengge-
bied Brussel streving naar afzon-

ZUID-AFRIKA (2) 

derlijke strukturen op godsdien
stig, sociaal en politiek gebied. 
Hoe zouden wi j , Vlaams-nationa
listen dan met kunnen begrijpen, 
ja zelfs in GROTE TREKKEN goed
keuren dat ook in Zuid-Afrika 
het samen wonen van verschil
lende volkeren binnen eenzelfde 
staat op basis van « afzonderlijke 
ontwikkeling » georganizeerd 
wordt, en met op een unitaire 
staatsbasis ' Zou wat voor ons 
geldt met voor anderen gelden ' 
Vinden wij dat al die zwarte vol
keren ginder, die onderling vaak 
meer verschillen dan Vlamingen 
van Walen, zich met elkaar (en 
met de totaal andere blanken) 
maar moeten versmelten omdat 
ZIJ binnen hetzelfde staatsver
band wonen ' Vergeleken met 
dit opzet ware de verfransmg 
van de Vlamingen een onschuldi
ge onderneming 
Het ware goed dat men zich on
der Vlaams-nationalisten hier
over eens bezinne hoe stellen 
WIJ ons voor dat de Zuid-Afrika-
nen hun nationaliteitsproblemen 
kunnen oplossen ' Kunnen zij 
ontkomen aan het dilemma ver
smelting of apartheid ' Het is 
opvallend dat vanuit de hoek die 
de apartheid schandvlekt nooit 
enige belangstelling, laat staan 
een <• alternatieve oplossing », 
komt voor dit vraagstuk, nochtans 
de kern van de zaak. 
Dat WIJ ons met een zelfs voor
zichtige goedkeuring van de 
apartheid de tegenwind van nage
noeg de hele wereld en ook van 
de Noord-Nederlanders op de 
hals halen, mag geen bezwaar 
zijn tegen een konsekwente ge
dragslijn Trouwens, de hele 
Vaamse beweging wordt toch al 
meer dan een eeuw lang uitge-
kreten als « ingaande tegen de 
loop van de geschiedenis » En 

Er wordt weer eens duchtig gezwaaid met het demagogisch cliche van 
een barbaars kommunisme dat het arme, onschuldige Zuid-Afrika wil 
belazeren 
Mag ik er de geïnteresseerden op attent maken dat, naast de meest 
diverse verenigingen, ook de (Protestantse) Wereldraad der Kerken 
en de (Rooms-Katolieke) Kerkenraad de apartheidspolitiek in de meest 
scherpe bewoordingen veroordelen 
Als Zuid-Afrika (relatief) welvarend is, dan is dat te danken aan het 
feti dat er in de 19e eeuw goud en diamant werd gevonden, en zeker 
met omdat er apartheid is En indien het zo is dat — onder buiten 
landse druk en door ekonomische noodwendigheden — aan de ergste 
materiele ellende een weinig wordt geschaafd, verandert dat mets 
ana de fundamenteel onmenselijke politiek 
Uit het artikel « De aparte ontwikkeling wil er naar streven al die 
groepen de kans op verdere ontplooiing te geven » 
Het wordt hoog tijd dat we die taaie legende voorgoed de nek om-
wringen Neem bv het Bantoe (of de andere stamtalen), dit zijn — met 
alle kwaliteiten die de taal kan hebben — primitieve technisch ach
tergebleven talen, waarin het bv met mogelijk is om wiskunde te stu
deren, eenvoudigweg omdat de terminologie met voorhanden is. Een 
volk opvoeden in het Bantoe staat dus gelijk met een flagrante be
knotting van de ontwikkelingsmogelijkheden 
En dat is overigens geen toeval (Verwoerd tijdens een parlements-
debat •< Wij mogen de zwarten met zodanig opvoeden dat wij valse 
verwachtingen in hen wekken, wij moeten hen opvoeden voor wat ze 
bestemd zijn en dat is handenarbeid ») 
De Zuid Afrikaanse zwarten werden met geweld naar de «thuislanden» 
verdreven Hun bewegingsvrijheid is sterk beknot Er bestaan geen 
vakbonden, en gerechtvaardigde loonakties worden op een brutaal 
bloedige wijze onderdrukt (Sharpville, Carltonville) Massa's boeken 
staan er op de verboden lijst, en de zgn persvrijheid werd onlangs nog 
door premier Vorster sterk gemuilband 
Er bestaat nog steeds die afschuwelijke 180 dagen wet (die zegt dat 
iedereen die tegen de apartheid is of er kan van verdacht worden, zon
der proces naar de gevangenis kan worden gestuurd Daar komt geen 
advokaat bij te pas geen rechtbank, mets) En onlangs nog heeft pre
mier Vorster een wet doen stemmen die samenscholingen van MEER 
DAN 1 (een) MAN KAN VERBIEDEN zelfs in prive-huizen (« De Stan
daard » 18 3 74) Dit IS echt geen grapje, of stemmingmakerij uit een 
« zekere hoek » Het is keiharde realiteit 
De zwaarste vergissing van de apartheidsverdedigers zit hierin, dat zij 
geloven dat de apartheidspolitiek een doodgewone — zij het ingewik
kelde — politieke kwestie is, waar men zowel voor als tegen kan ar
gumenteren 
Apartheid is echter een moreel probleem Het is een fundamenteel 
etische kwestie tussen twee alternatieven heeft elke mens (of volk) 
dezelfde rechten, of kunnen er groepen mensen (of volkeren) bestaan 
die het recht hebben eigenmachtig te beslissen over het lot van an
dere groepen (of volkeren) En deze keuze is inderdaad een zwart-wit 
keuze Er is geen tussenweg. 
Tot mijn grote spijt moet ik herhaaldelijk vaststellen dat zgn Volks-
nationalisten» zich vaak bezondigen aan grove politieke inkonsekwen-
ties wanneer m eigen land een treinkondukteur — de snoodaard — 
onze taal met voldoende beheerst, gaan we bulkend van verontwaar
diging aan de noodrem hangen Doch wanneer het « Zuid-Afrikaans 
broedervolk » 18 miljoen met-blanken verdrukt op een wijze die on
voorstelbaar verschrikkelijker is dan het ergste wat de Vlamingen ooit 
hebben meegemaakt voelen wij ons geroepen om het allemaal eens 
« genuanceerd » te bekijken Dat een volk een intuïtieve simpatie 
heeft voor taaiverwante volkeren is een normaal, zij het irrationeel 
verschijnsel Maar die taalsimpatie wordt meer dan bedenkelijk als wij 
er morele beginselen aan opofferen 

W L Willebroek 

de meeste Noord-Nederlanders 
hebben zo weinig benul van wat 
een nationaliteitenkwestie in
houdt dat ZIJ niet eens begrijpen 
wat er aan hun eigen grenzen 
met een gedeelte van hun eigen 
volk gebeurt Nogal wiedes dat 
ZIJ voor de apartheid bij hun te
genvoeters geen begrip hebben • 

M.M , Asse 

ONTSLAG 

Sinds geruime ti jd kan ik met 
meer akkoord gaan met de m uw 
weekblad gevolgde strekking 
Laat staan met de politiek van 
mandatarissen als de h Schiltz, 
en mevrouw N Maes Deze laats
te vooral heeft veel schade be
rokkend aan de Volksunie in haar 
geheel, met haar nefaste linkse 
simpatien 
Alhoewel ik lid wens te blijven 
van Volksunie-Borgerhout, wier 
werking ik ten zeerste naar waar
de kan schatten en wier integri
teit op Vlaams-nationaal gebied 
boven elke verdenking staat ; 
toch gaat mijn grote simpatie 
naar organisaties als Were-DI, 
VMO en TAK, die wekelijks in 
de aktualiteit staan, en een toon
beeld zijn van strijdbaarheid, In 
de Vlaamse Beweging 
Onvergeeflijk dat uw weekblad 
geen uitvoerig relaas bracht over 
de jongste Landdag te Borger
hout, waar het strijdbare Vlaan
deren diende aanwezig te zijn 
En wanneer wordt medewerker 
Debouvre in uw krant eens tot de 
orde geroepen, voor zijn positie
ve kritiek in verband met het 
vulgaire onding van Verhoye over 
Verschaeve '' 
Dit, en nog meer heeft geleid 
tot mijn beslissing, mijn abonne
ment op uw weekblad voor vol
gend jaar met te hernieuwen. In 
de hoop dat er spoedig een ken
tering komt op uw redaktie, zo
dat ik mijn mening kan herzien 

P T , Borgerhout 

WOORD EN WEDERWOORD 

« De frankofonen koelen hun 
woede op de Nederlandstalige 
gezinnen en op de Vlaamse scho
len » en als het de schuld van 
de VMO met is, dan is 't een an
dermans schuld 
«De VU moet zich vooral sociaal 

richten « Als je vooral sociaal 
wil zijn dan kun je de VU missen, 
en zijn reeds partijen genoeg die 
zich daarin gespecialiseerd heb
ben ,lang voordat de VU bestond 
« Were di zou beter haar gal uit
spuwen tegen het groot kapitaal 
en personen zoals V d Boey
nants » 
Ik meen dat de VU-parlementai-
ren beter geplaatst zijn, zij zien 
V d Boeynants schier elke week 
in 't parlement, waarvoor zij met 
slecht betaald worden 
« Tenslotte nog die herrie rond 
Verschaeve Laat die mens in 
vrede rusten » Akkoord maar 
zou L M dat laatste met beter 
naar Bert Verhoye zelf schrij
ven '' 
« Ik geloof meer in de werking 
van de VU mensen als Kuijpers 
en Nelly Maes » Beste L.M., 
Brussel, ware die laatste zin de 
eerste van je epistel geweest, 
dan wist ik meteen welk vlees 
we in de kuip hadden 

V C , Oostende 
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BETOGING 

HALLE 

OP 

24 NOVEMBER 

In de betoging zullen slogans worden meegedragen als : 
« Rode : geen korridor » en <• Zenne en Zoniën, Vlaams 
gebied tussen Brussel en Wallonië ». Waar wordt beter 
dan op dit kaartje geïllustreerd dat Brussel omgeven is 
en blijft door Vlaamse gemeenten ? 
Indien Brussel ooit zijn psychologische korridor krijgt 
dan betekent dat een nieuwe stimulans voor een verde
re grondspekulatie en verfransing van Vlaams-Brabant 
en tegen verhoogd tempo ! En Vlaams-Brabant, dat be
tekent méér mensen, meer Vlaamse mensen, dan er in
woners zijn in de provincies Namen en Luxemburg sa
men ! 

KORRUPTIE 

Terwijl het proces Baudrin Cdat 
feitelijk ook liet proces is van 
zijn beschermheren en van de 
RTT zelf) aansleept, werd te 
Brussel «en adjunkt-adviseur 
van de algemene inspektie van 
de rijkspolitie aangehouden (en 
intussen alweer vrijgelaten) 
verdacht van het doorspelen 
van « staatsgeheimen » aan 
« La Dernière Heure ». Huis
zoekingen bij joernalisten en op 
de betrokken redaktie veroor
zaakten een hele herrie. Deze 
was nauwelijks geluwd of er 
werd een onderdirekteur van 
de Delcrederediensten aange
houden, verdacht van korruptie. 
Samen met de wisselspekula-
fles in de Bank van Brussel 
(waarover zowel de instelling 
zelf als het gerecht een zedig 
stilzwijgen bewaart) is een 
schandalensfeer ontstaan. Al 
die gevallen, zonder de onthul
lingen te vergeten over geld-
morserij in diverse rijksdien
sten, wettigen de indruk dat de 
korruptie in dit land een geves
tigde instelling is geworden. 
Als het zo voortgaat zal men 
straks met verbazing een 
« hoge » nakijken, die niet 
korrupt is... 

RODE KRUIS 

Het Rode Kruis bevestigde in 
een mededeling (en dit n.a.v. 
een verklaring van het Vlaamse 
Kruis) « zijn algehele bereid
heid alle Vlamingen van goede 
wi l , zonder onderscheid van po
litieke of godsdienstige over
tuiging, op te nemen om aldus 
aan het Vlaamse volk zoals aan 
122 andere volkeren ter wereld, 
dat ene sterke Rode Kruis te 
schenken waarop het recht 
heeft. » 
We zijn dergelijke taal vanwege 
het Belgische Rode Kruis niet 
gewoon, het zal « even wen
nen » vergen. We stellen ook 
vast dat op de briefhoofden de 
foutieve terminologie « rode 
kruis van België » (letterlijke 
vertaling van croix rouge de 

Belgique) vervangen werd door 
« belgisch rode kruis » met 
daaronder « Vlaamse gemeen
schap ». Ook dat zijn we nog 
niet gewoon. Het is dus begrij
pelijk dat het Vlaamse Kruis 
bedenktijd heeft gevraagd voor
aleer een fusie of een opgaan 
in het Belgische Rode Kruis te 
overwegen. Even geduld dus, 
de Vlaamse Gemeenschap heeft 
zolang moeten wachten op een 
Belgisch Rode Kruis dat met 
zijn eigen identiteit als volk ten 
volle rekening houdt... 

NEDERLANDS 
IN AMBASSADES 

Uit een onderzoek van het Cen
traal Sekretariaat van Vlaamse 
Verenigingen (Etterbeek) is ge
bleken dat slechts vier ambas
sades te Brussel volledig in het 
Nederlands kunnen funktione-
ren Zuid-Afrika, Nederland, 
Oostenrijk en de Bondsrepu
bliek. Achtendertig (op 98) kun
nen een nederlandstalige infor
matie geven (schriftelijk, niet 
mondelings). Nagenoeg de helft 
van de ambassades gebruikt 
nooit Nederlands. 
Een situatie die voor de hoofd
stedelijke agglomeratie, die zelf 
dag in dag uit de taalwetten 
saboteert, niet zo verwonderlijk 
is doch waarbij de Vlamingen 
zich niet mogen neerleggen. De 
aanwerving van nederlandstalig 
personeel is de eenvoudigste 
oplossing, waarop van onze zij
de herhaaldelijk moet aange
drongen worden. Dat hoeft over
igens onze aandacht voor de 
andere Brusselse wantoestan
den niet te verzwakken. 

BRAILLE-LIGA IN TAAI
EN GELDNOOD 

Sinds de regionalisering in het 
Belgisch Rode Kruis onbetwist
baar geleid heeft tot een sane
ring op socio-kultureel-humani-
tair gebied gaat de aandacht 

van de publieke opinie ook uit 
naar andere « nationale instel
lingen » zoals bvb. het Natio
naal Werk voor Kinderwelzijn 
en zo. Daar is het nog allemaal 
Frans dat de klok slaat, ook in 
de (overigens zeer verdienste
lijke) Braille-Liga. Maar deze li
ga is geen parastatale instelling 
en ontsnapte tot dusver aan 
een herstrukturering. Vandaar 
dat de top overwegend frans-
talig is, dat de verslagen een
talig Frans zijn, dat ook in de 
Vlaamse afdelingen de Franse 
eentaligheid schering en inslag 
IS, tot en met in de verslagen 
en nota's. 
De top van de Braille-liga werd 
daarop attent gemaakt tijdens 
een druk bijgewoonde perskon-
ferentie. De voorzitter poogde 
de scheve taaiverhoudingen te 
minimaliseren maar slaagde er 
niet in te overtuigen. Voorlopig 
komt er geen taalkundige split
sing, wat de Vlamingen noch
tans niet moet beletten er ver
der op aan te dringen, omdat 
dit de enig konsekwente lijn is 
sinds een (te bescheiden) be
gin is gemaakt met de regio
nalisering. Dit kunnen ze des te 
gemakkelijker doen daar de 
Braille-liga thans een beroep 
moet doen op meer financiële 
steun, omdat haar begroting 
sinds 1972 in de rode cijfers 
loopt. 

NEDERLANDS 
IN INDONESIË 

Het zal maar zelden gebeuren, 
dat kontakten op zeer hoog ni
veau niet in de taal der diplo
maten gebeuren. Dat is noch
tans deze week te Djakarta, 
hoofdstad van Indonesië, ge
beurd, toen Boudewijn en Fa-
biola in het IVIerdeka-paleis door 
president Soeharto werden ont
vangen. De kennis van het Ne
derlands in deze voormalige Ne
derlandse kolonie is nog ruim 
verspreid. Wellicht tot verba
zing van Brusselse en Waalse 
hovelingen en joernalisten, kon-
verseerden de vorsten en hun 
gastheren in het Nederlands. 
Une fois n'est pas coutume. 

im 
Vandaag de dag kan je geen vliegtuig meer over je tioofd 
heen horen donderen, zonder dat ;e bitter-angstig gaat den
ken aan rode geldsommen, aan onbetaalbare miljoenen, aan 
de diepe financiële ellende waarin onze grootsprakerige 
maatschappij ons heeft meegesleurd. Met Pomair gaat 100 
miljoen verloren^ met France-Inter 360 miljoen, met Caledo
nian Airways 135 miljoen, met Air-France 320 miljoen en met 
Sabena — natuurlijk de tophit in het lugubere opbod van 
rode cijfers ! — anderhalf miljard. Lindbergh heeft heel lang 
geleefd, maar is vroeg genoeg gestorven om het allemaal 
niet meer te moeten meebeleven. Hij zou zich diep ge
schaamd hebben over zijn ontaarde erfgenamen. 
Intussen drijft de schaduw van het luchtvaartspook op gere
gelde tijdstippen over onze wereld. Drijven is natuurlijk wat 
te zacht uitgedrukt, want het tijdperk van de Zeppelin is lang 
voorbij. En ook de tijd waarin men nog oorlog wilde voeren 
zonder snelle vliegtuigen is lang voorbij. Vandaag slingert 
de grote oorlogsgod zijn vliegtuigen als een razende door 
de lucht, sneller dan het geluid dat zij veroorzaken, zodat zij 
dan ook veel sneller versleten zijn dan dat geluid. Zij ver
slijten zelfs zo snel dat een goed tot middelmatig student, 
in de loop van zijn studietijd tenminste twee keer kan 
betogen tegen de aankoop van nieuwe gevechtsmachines 
die tot steeds gruwelijker prestaties in staat zijn naarmate 
de gewapende vrede hechter en langduriger wordt 
Die aankoop is altijd een miljarden-schande, waartegen het 
verlies van Sabena, de peperdure telefoonlijn van de koning, 
de verkeerde spekulatie van de Bank van Brussel en de 
diefstal van Germain Baudrin verbleekt tot een pietleuterige 
opmerking van principeridders. De aankoop en het persgepraat 
erover. Want tussen de « spaarideetjes » brengen onze 
kranten pagina's lof over de Mirage, de Viggen en Cobra en 
de YF-16, die over slechts vier kilometer van O tot 11.500 
meter hoog in de wolken klimt. En wat daarbij ontstelt is de 
argeloosheid waarmee men een der voornaamste wetten 
van oorlog en vrede over het hoofd ziet : dat een land dat 
oorlogstuig koopt, een zeer grote dienst bewijst aan het land 
dat het met het bezit ervan wil afdreigen. Want in dagen van 
vrede koop je speelgoed bij je mogelijke vijand — dat zijn 
méér landen dan men op het eerste gezicht wel denkt — 
en je verkoopt aan hem je eigen wapentuig. Misschien heb
ben zij die ons nog maar eens om een slordige dertig mil
jard gevechtsvliegtuigen verkopen dat wél begrepen ? 
Het zijn natuurlijk allemaal ongevaarlijke woorden die hier 
neergeschreven staan. Want de voorraadschuren van ons 
geduld zijn nog steeds niet uitgeput, wij slagen er nog steeds 
in met ons ene oog te kijken naar de fonkelnieuwe vliegtui
gen en met ons andere oog naar het stervend volk van 
Bangia Desj. 

FRANS-JOS VERDOODT. 
N.B. Nu de toneelspelers blijven staken, werkt straks geen 

enkel dramatisch gezelschap meer. Gelukkig worden 
straks de drie voorlopige gewestraden geopend 

BUITENLANDS K0MIV1ENTAAR 

HET ZWITSERSE 

REFERENDUM 
Het voorstel van het 43-jarige parlementslid majoor Valentin 
Oehen en zijn » Nationale Aktie » dat beoogde 540.000 
' gastarbeiders » in een over drie jaar gespreide maatregel 
naar hun land van herkomst terug te sturen, werd zondag jl. 
met 66 pet neen-stemmen tegen 34 pet ja-stemmen ver
worpen. 
Wij moeten de zaken niet nodeloos opschroeven of dramati
seren. Ook na een meerderheid van 'ja-stemmen zou Zwit
serland zijn referendum overleefd hebben, hoewel een der
gelijke uitslag de humane, juridische en ekonomische pro
blemen, die eraan te pas komen, aanzienlijk zou vermenig
vuldigd hebben. Men kan er immers gerust van uit gaan dat 
een omgekeerd resultaat voor Zwitserland een haast onhoud
bare toestand zou geschapen hebben. Het land had dan voor
zeker zware offers moeten brengen om zijn door een refe
rendum verspeeld krediet terug te winnen ; het ware ook 
beladen geweest met een odium van onoprechtheid, van on
eerlijkheid tegenover zichzelf... Men kome immers niet aan
draven met de bewering dat de Zwitsers het vertrek van 
540.000 vreemde arbeiders zouden kompenseren met hun 
eigen verhoogde prestaties, want onder dergelijke omstaq-
digheden meent iedereen dat het de andere is, die zijn in
spanningen moet opvoeren. Tenslotte zouden de Zwitsers zelf 
't slachtoffer geworden zijn van hun eigen xenofobie. Hoe zou 
immers de reaktie geweest zijn van andere landen tegenover 
daar aanwezige Zwitserse ingezetenen ? Die overweging is 
zeker niet vreemd aan de overwinning van de neen-stemmen 
en ontzenuwt de vooropstelling, dat de Zwitsers ongevoelig 
zijn voor reakties uit het buitenland. Onverschilligheid tegen
over andermans mening bestaat gewoon niet ! 
Met de stembusverrichting van zondag jh is de zaak beslist 
niet voorgoed opgelost. Op de keper beschouwd, is de uit
slag van het referendum nog het gunstigst voor de Zwitserse 
regering zelve. Zij is het toch die de aanwezigheid van meer 
dan een miljoen vreemde arbeiders (op een bevolking van 
iets meer dan 6 miljoen) heeft uitgelokt. Diezelfde regering 
blijft ook verantwoordelijk voor het teveel aan niet gekwa
lificeerde arbeidskracht uit Spanje, Italië en Noord-Afrika. 
Maar in weerwil van zondag jl. blijft de situatie van de Zwit
serse regering erg delikaat : onder de druk van een niet te 
versmaden minderheid van 34 pet ja-stemmen zal ze immers 
haar beloften inzake het stabiliseren van de vreemde ar
beidskracht moeten gestand doen. 

ADRIAAN VAN DUYN. 
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(jeeveedee) In de Nederlandse politiek zijn schandalen zelfs 
met behulp van een lantarentje nauwelijks te ontdekken. 
'Als hier een politikus in opspraak raakt, is het meestal om 
een volstrekt onbenullige reden : hij heeft dan ' onder de 
indruk » van enkele borrels, genoten of^ <3en diplomatieke 
ontvangst, een verkeerspaaltje omver gerC^f'en, of hij bracht, 
via België, terugkerend van vakantie, een beetje te veel 
goedkope pakjes Davros of Belga mee over de grens. De 
kleine parlementaire leugentjes vallen niet onder het begrip 

,« schandaal > want daar bezondigt iedere politikus zich wel 
eens aan, zodat een tegenstander niet gauw zal proberen er 
munt uit te slaan. 
Maar eindelijk is er dan toch zo'n schandaal, zij het dat het 
zich tot nu toe hoofdzakelijk afspeelt in de sfeer van de 
beschuldigingen en verwijten. De pers schenkt er volop aan
dacht aan en ook de aktualiteitenrubrieken van de televisie 
zijn er bovenop gesprongen. Het gaat om pogingen tot om
koping van het socialistisch kamerlid Piet Dankert, door een 
of meer mensen van de Franse vliegtuigfabriek Dassault, 
dit dan in het kader van de besprekingen over de vervanging 
van de Starfighter-straaljagers der Nederlandse luchtmacht. 
Dankert, wiens naam in verband met de beweerde omko
pingspogingen zowat een maand geleden begon te cirkuleren 
(na een klein berichtje in « Le Monde ' uit Parijs, in Neder
land als enige gesignaleerd door het kommunistische dagblad 
' De Waarheid »}, kwam pas op het eind van de afgelopen 
week voor den dag met wat de feiten zouden zijn : onder
handelaars van Dassault zouden hem anderhalf miljoen gul
den (ruim 20 miljoen fr.) hebben aangeboden, indien de Ne
derlandse regering het besluit nam om de Starfighters te 
vervangen door de (Dassault-)Mirages. 
Het hoeft natuurlijk geen betoog dat de Franse vliegtuig
bouwers bij hoog en bij laag ontkennen dat ze Dankert geld 
hebben aangeboden. Het is ja tegenover nee, welles tegen
over nietes, en dat allemaal in een geheimzinnige sfeer, 
waarbij de gemiddelde Nederlander graag het spreekwoord 
gebruikt van de koe, die wel niet bont genoemd zal worden 
als er geen vlekje aan zit. Dit in tegenstelling tot eerste-
minister Joop den Uyl, die na het jongste regeringsberaad 
verklaarde dat het helemaal geen belangwekkende zaak is 
en dat hij er niet wakker van ligt. 

KAMERLID IN OPSPRAAK 

WEGENS 

OMKOPiNGSGERUCHTEN 
Dat Piet Dankert met de hele zaak wél zwaar in zijn maag 
zit, is intussen duidelijk gebleken. Opvallend was dat hij 
tijdens een eerste televisie-ondervraging over de zaak — 
direkt na de verschijning van het bericht in » Le Monde » — 
zich zeer vreemd gedroeg. Hij ontkende door Dassault met 
geld benaderd te zijn en verdedigde niet alleen zichzelf, 
maar feitelijk ook het Franse bedrijf. Maar nu, een maand 
later, kwam hij op de proppen met het aanbod van anderhalf 
miljoen gulden, welk aanbod gedaan zou zijn door de Neder
landse oud-majoor Botterman, die het Dassault-bedrijf ver
tegenwoordigt. Deze laatste zou ook het liberale kamerlid 
Keja met geld hebben benaderd, maar bij hem zou het maar 
om een som van dertigduizend gulden gaan. 
Een kwestie dus van beschuldigingen en verdachtmakingen, 
maar waarbij zeker dingen zijn komen vast te staan, die niet 
fris ruiken, al is de omkoping nog niet bewezen. Zeker is 
dat Dankert een aantal « studiereizen » naar vliegtuigfabrie
ken heeft gemaakt (soms met andere kamerleden die even
eens buitenlands- of defensie-specialist zijn) die in feite 
neerkwamen op feestelijke uitstapjes met kostelijke eet- en 
drinkpartijen en wat daar verder bij schijnt te horen. Dat 
kwam ook ter sprake in een televisie-uitzending waarin de 
uit Frankrijk overgekomen mr. Frangois van de Dassault-
fabriek Dankert aansprak als « Cher Piet » en herinnerde aan 
hun langdurige vriendschap. Er kwam ook de onthulling dat 
het vroegere kristelijke kamerlid Kikkert adviseur (' ge
heim adviseur » noemde hij het zelf) is geworden van Das
sault. En ook Kikkert was vroeger defensie-specialist ! 
Intussen is het nog maar de vraag of de hele herrie rond 
de omkopingsbeweringen en, in breder verband, rond de 
miljardenkwestie die de vliegtuig-aankoop nu eenmaal is, tot 
justitieel ingrijpen zal leiden. He)t gaat bij deze zaak immers 
voor een belangrijk deel om de werkgelegenheid, want de 
Nederlandse industrie wordt straks bij de bouw van de aan 
te kopen vliegtuigen op grote schaal ingeschakeld. Dat 
maakt dat de « kwestie-Dankert » in Den Haag met grote 
omzichtigheid wordt behandeld en dat de politieke kopstuk
ken (nog) geen oordeel uitspreken. Woorden als « schan
daal - en ' knoeierij » vallen alleen in de pers, wat daarom 
niet wil zeggen dat het om sensatie-journalistiek gaat. Zo 
ziet het er naar uit dat het instituut van de parlementaire 
reizen (voor zover ze over dure aankopen gaan nader onder
zocht zal worden. Al langer immers wordt ervoor gepleit dat 
mét de kamerleden ook echte deskundigen meereizen zodat 
— aldus hoopt men — de aanpak veel zakelijker wordt. 
Want dat Dankert (getrouwd met een Frangaise) herhaalde
lijk op zijn eentje naar Dassault trok, zou men minstens 
verdacht kunnen noemen. Al heeft hij nooit een cent aan
genomen, dan heeft hij toch minstens aanleiding gegeven tot 
de eerste grote politieke-schandalen-verhalen, die nu in Ne
derland de ronde doen. 

STEEDS DEZELFDEN 

(AVD) Sinds vorige week is voor
zitter Amintore Fanfani van de 
Democrazia Christiana op zoek 
naar een centrum-linkse regering. 
Hoe meer de dingen veranderen 
des te meer blijven ze dezelfde ! 
Fanfani, het paradepaard van de 
CD, was al twintig jaar geleden 
premier van Italië en drie keer 
was hij regeringsleider in de nog 
vrij jonge Italiaanse republiek. On
langs ging zijn ster verbleken toen 
hij het referendum over de « Di-
vorcio •> hielp organiseren. Als 
gevolg hiervan mocjit zijn kristen. 
demokratische partij een elektora-
le afstraffing inkasseren — wat 
niet inhoudt dat ook zijn interna
tionaal imago nu aan verschrom
peling zou toe zijn. Fanfani blijft 
de aangewezen politikus om bij 
An.^rikaanse en Europese bond
genoten de financiële hulp te kol-
lekteren waar zijn land zo drin
gend behoefte aan heeft. Omdat 
hij die financiële hulp bedreigd 
wist door gebeurlijke kommunisti
sche regeringsdeelneming sprak 
hij zich in juli jl uit tegen het fa
meuze « historisch kompromis • 
waarbij kristen-demokraten samen 
met kommunisten en andere ge
gadigden scheep zouden gaan. 
Dat is nu drie maanden geleden. 

Intussen is de ekonomische toe
stand van het land er niet op ver
beterd. In Turijn zijn 71.00C arbei
ders uit de Fiat-Fabrieken van Ag
nelli met gedeeltelijke werkloos
heid bedreigd en de kommunisten 
hebben al gemanifesteerd tegen 
het invoeren van de driedaagse 
werkweek van 24 uren. Volgens 
een interview in « Newsweek » 
wil Giorgio Amendola, nr 2 van 
de PCI, die de moeilijkheden van 
de Fiat-direktie wijselijk toe
schrijft aan de monetaire en eko
nomische krisis op wereldvlak (en 
niet aan de Italiaanse werkgevers 
zelve I) samen met Agnelli zoeken 
naaf een demokratische oplossing 
waarbij echter de belangen van 
de arbeiders moeten gevrijwaard 
blijven. 
Een ander aspekt van de Italiaanse 
krisis is het verontrustend feno
meen dat met de dag meer Itali
aanse arbeiders het buitenland 
verlaten en naar hun haardsteden 
terugkeren, vooral uit Duitsland 
waar de beperkingen van de Euro
pese Markt al scherp voelbaar 
zijn. Hoe Fanfani, mocht hij ooit 
premier worden, de onheilspellen
de problemen zal oplossen, ziet 
niemand duidelijk zitten. Is hij 
nog altijd tegen kommunistische 

Sinds midden oktober is in Finland de jacht op de elanden open. Er 
werden heelwat meer vergunningen uitgedeeld dit jaar, omdat de dieren 
massale schade toebrengen aan de oogsten. De nieuwsmaker wist er 
echter niet bij te vertellen wat de plotse reden daarvan is. Deze eland, 
naast zijn portret, schijnt zich van deze evolutie weinig aan te trekken. 

FRANS-EUROPESE SUGGESTIE 
(AVD) Het Franse plan voor een nieuwe Europese topkonferentie — 
door Sauvagnargues verleden week te Luksemburg aan zijn acht Euro
pese kollega's van Buitenlandse Zaken voorgelegd — heeft uiteenlo
pende reakties uitgelokt. Het komt allemaal hierop neer dat de Franse 
minister van Buitenlandse Zaken en zijn prezident Giscard d'Estaing de 
Europese topontmoetingen die tot dusver a.h.w. per toeval doorgmgen 
willen geïnstitutionalizeerd zien in de richting van een permanente 
Raad van Europa. Het zou de taak van die Raad zijn, de ekonomische 
politiek en de buitenlandse koers van de « negen » te koördineren en 
te aktiveren. Met het oog op efficiënte werking zou die Raad dan ook 
een sekretariaat toegevoegd krijgen. Om de Europese idee weer kre
dietwaardig te maken moeten verder plannen uitgewerkt worden voor 
een Euporees parlement met ruimer bevoegdheid dan tot dusver. M.a.w. 
Parijs wil de politieke komponenten van de Europese samenwerking 
beklemtonen. Het verwacht klaarblijkelijk dat een benadrukken van 
de politieke Europese opties meteen de zuiver-ekonomische plannen 
zou stimuleren. 
In Groot-Brittannië is de Labour-regering niet geestdriftig voor een der
gelijke ontwikkeling. De Britse bewindslieden bespelen liever temas 
als werkloosheid en streekekonomie. De isolationistische, anti-Europese 
stroming onder hun kiezerskorps maakt het Wilson en zijn socialisti
sche medewerkers erg moeilijk, om aan zuiver Europese plannen mee 
te werken. Veel liever zou de Britse regering een selektieve ekonomi
sche samenwerking steunen die bv zou neerkomen op een of ander 
vorm van Europese steun voor de verziekte Britse ekonomie ! Dit was 
alvast in het verleden de politiek van mr. Callaghan. 
Vandaag is er weinig koherentie in de Europese opstelling. Sommige 
partners- verwachten alleen heil van Washington, andere lonken naar 
Moskou, terwijl de motivering in beide gevallen hoofdzakelijk van 
ekonomisch-pragmatische aard is. Men kan inderdaad zoals kanselier 
Helmut Schmidt van de Bondsrepubliek van mening zijn, dat alles finaal 
afhangt van ekonomische faktoren en van de bereidheid om de nood
lottige inflatie af te remmen. Maar men mag bij alle ekonomische over
wegingen evenmin de internationale toestand uit het oog verliezen. Als 
het waar is dat Washington en Moskou naar mekaar toegroeien dan 
moet West-Europa daar ooit de gevolgen van ondergaan. Dit geldt voor
eerst voor Duitsland dat van die optiek uit nog het meest zijde zou 
spinnen van de door Giscard en Sauvagnargues voorgestelde Europese 
Raad... 

deelneming ? In bovengenoemd 
interview beweert Giorgio Amen
dola dat kristen-demokratische lei
ders hem om de haverklap komen 
opvrijen in tegenstelling met hun 
vaak anti-kommunistische hou
ding naar buiten... Zeker is dat 
Fanfani meer dan één re'gister 
opentrekt teneinde een vervroeg
de konfrontatie met de kiezer te 
vermijden. Zijn onderhandelings
positie is al genoeg vertroebeld 
en afgezwakt door de sociale on
rust, door bomaanslagen en po
litieke moorden en door de pu
blieke beroering rond rechtsradi-
kale en linksextremistische ter
reur. 

MARXISTISCH 

KONCILIE 

IN DE MAAK 

(AVD) Eind vorige week eindigde 
dan te Warschau de konferentie 
van Europese kommunistische 
partijen waarop voorbereidingen 
werden behandeld voor een te 
houden topkonferentie van alle 
kommunistische leiders. Na drie 
dagen van vergaderen hebben de 
afgevaardigen van 28 partijen — 
Albanië, Nederland en IJsland wa
ren afwezig —• een kommunikee 
opgesteld waarin het heet dat de 
eigenlijke konferentie medio 1975 
in de DDR (Oost-Berlijn) zal door
gaan en dat ze in het teken zal 
staan van vrede, veiligheid, sa
menwerking en sociale vooruit
gang (wat die termen in kom
munistische toepassing dan ver
der ook moge betekenen). 
Wie de vrij schaarse berichten 
over het verloop van die voorbe
reidende vergadering heeft gele
zen moet onmidellijk toegeven dat 
Ponomarjov en Katoesjev, sekre-
taressen van het centraal komitee 
van de Sovjetrussische KP, de bij
eenkomst met voorbeeldelijke om. 
zichtigheid en soepelheid hebben 
qeleid, want niet één afgevaar-
dige heeft de deur van het kom-
munistisch cenakel achter zich 
dicht geslagen ofschoon er in het 
kommunistische kamp genoeg dis
sidenten en potentiële ruziesto
kers bij elkaar waren. 
Naast de soepelheid van de Sov
jetrussische sekretaressen valt 
ook te noteren dat de Europese 
kommunistische leiders al hun 
aandacht op Europa hebben toe
gespitst. Hierbij hebben de « Rus
sen zich blijkbaar een kompromis-
serig modus vivendi laten op
dringen veel afgevaardigden 
waren pas bereid het plan van 
een Europese konferentie van 
kommunistische partijen te aan
vaarden als Moskou de verbinte
nis wilde aangaan tijdens de vei-
ligheidskonferentie van Geneve 
toe te geven op het stuk van vrije 
uitwisseling van personen, idee-
en en informatie. Diverse afge
vaardigden waren van mening dat 
bijeenkomsten (op Europees of 
wereldvlak) al te gemakkelijk kon
den dienen om China te veroorde
len — wat Italianen, Roemenen 
en Joegoslaven niet willen ne
men. 
Hoe dan ook bij alle soepelheid 
vanwege de Sovjetrussische KP 
kan men er toch vanuit gaan dat 
het samenroepen van een wereld-
konferentie en het veroordelen 
van de Chinese Volksrepubleik 
het grote streefdoel van het 
Kremlin blijft. Het kommunikee 
dat eind vorige week het bezoek 
van de SED-chef Honecker van de 
DDR aan Tsjechoslovakije afrond
de verduidelijkt de bedoelingen 
van Moskou : Honecker riep op 
tot strijd tegen het verderfelijk 
Maoïsme en hield er een geest
driftig pleidooi voor een grote 
kommunistische wereldkonferen-
tie ! 
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KUNEITRA : HET OPENGEBROKEN GRAF 

Weet je wat Kuneitra betekent 7 
Als je de vraag aan tien mensen stelt, 
dan zie je ten minste negen levens
grote vraagtekens. De tiende weet 
misschien — of meent te weten, dat 
Kuneitra een dorpje is, ergens op de 
Golanhoogte, waar verbeten werd ge
vochten tussen de Syrische en Isra
ëlische strijdkrachten. 
Wat voor velen een onbeduidend dorp
je scheen te zijn, is in werkelijkheid 
een residentiestad geweest met ruim 
55.000 inwoners. Een residentiestad 
die gewoon van de kaart werd ge
veegd. Wat er van overblijft biedt een 
troosteloze aanblik. Men waant zich 
In een spookstad. Wat er gebeurde 
acht men uitsluitend mogelijk in een 
nachtmerrie. Maar het is geen nacht
merrie geweest, maar werkelijkheid, 
hoe ongeloofwaardig ook. 
Hier werd een stad door oorlog veer
woest. Alleen door oorlog ? 
Samen met Europese en Arabische 
kongressisten uit Damaskus zigzaggen 
wij door de puinen onder indrukwek
kende militaire begeleiding, die ons 
nu en dan waarschuwt voor sommige 
plekken, die er uiterst onschuldig uit
zien, maar waar er mogelijk nog mij
nen kbnnen schuilen onder vormeloze 
massa's gruis en steen. 
Veel méér is deze eertijds welvaren
de stad niet. Men weet eigenlijk niet 
goed meer waar deze stad begonnen 
Is, maar men kan het vermoeden aan 
een op de grond liggend en doorscho
ten dak, waarop men de bittere aan
beveling leest : « Gij die de stad be
zoekt, kijk goed toe en oordeel zelf ». 
De aanbeveling is ondertekend door 
« De zonen van Kuneitra ». 
De puinen spreken voor zichzelf. Waar 
men ook rondkijkt op de Golanhoogte, 
overal ziet men de sporen van de 
harde gevechten. Overal staan nog de 
achtergelaten, uitgebrande gevechts
wagens. Links en rechts duiken stel
lingen van UNO-soldaten op. Men moet 
waarachtig geen strateeg zijn om te 
beseffen dat de gehele vlakte zich 
uitstekend leent voor een konfrontatie 
van vijandelijke legers en het is even 
duidelijk, dat de bezitter van de berg-
ketens ook de gehele Golanhoogte be
heerst 
JARENLANG ONTMANTELD 
In 1967 werd de Syrische residentie
stad Kuneitra door de Israëli's bezet. 
Het grootste gedeelte van de bevol
king was kort tevoren naar het binnen
land gevlucht, waar het, aan de rand 
van Damaskus, werd opgevangen in 
noodwoningen en waar nu al het mo

gelijke wordt gedaan om In hun le
vensonderhoud te voorzien en de kin
deren onderwijs te verschaffen. Uit 
Kuneitra zelf sijpelden van toen af 
ergerlijke berichten door, samen met 
schaarse vluchtelingen, die erin ge
slaagd waren op levensgevaar door de 
vuurlinies te geraken. Zij zeiden, dat 
er geregeld een aantal huizen werd 
afgebroken om het puin ervan voor 
versterkingen aan het front te gebrui
ken, ook toen er alweer voorlopige 
vrede was. Ononderbroken werd de 
stad tussen 1967 en 1974 ontmanteld 
en toen het duidelijk werd, dat de Isra
eli's de stad toch zouden moeten ont
ruimen voor de inmiddels opnieuw op
rukkende Syrische strijdkrachten, 
werd de stad nagenoeg volledig gedy-
namiteerd. Slechts enkele, zwaar be
schadigde gebouwen bleven overeind 
en delen, die het niet hadden begeven, 
werden met bull-dozers platgereden. 
Men herkent alleen nog wat overeind 
staat. Zoals het grote, moderne zie
kenhuis, waar men binnenin schiet
oefeningen heeft gehouden. De spo
ren liegen er niet om. Zolderingen, bin
nenmuren en trapleuningen zitten vol 
kogelgaten. Ook de zalen, waar eens 
de medische apparatuur moet hebben 
gestaan, zijn onmiskenbaar van bulten-
uit vernield. 
Goeverneur Nayef Naufal, die de 
spookstad nooit heeft willen verlaten, 
maar die als een rat onderdook in de 
nabijheid ervan en terugkwam, even
als zeven schaarse gezinnen, heeft 
het verhaal al honderden keren ver
teld, aan landgenoten, aan bezoekers, 
aan waarnemers en aan de kommissie, 
die een onderzoek instelt. 
De Grieks-ortodokse kerk werd bij de 
aftocht van de Israëli's leeggeroofd. 
Ikonen, tapijten, kultusvoorwerpen, 
schilderijen, om kort te gaan, alle 
kostbaarheden werden gestolen. De 
inboedel van de moskeeën onderging 
hetzelfde lot, maar wat de Arabische 
bevolking nog het meest schokte was 
de grafschennis op kerkhoven en be
graafplaatsen. De graven werden open. 
gebroken, kostbaarheden zoals ringen 
en sieraden werden gestolen en een 
aantal lijken werd gewoon onbegraven 
achtergelaten. 
Zo wordt ook bevestigd door het 
schrijnend verhaal van een vluchte
linge, die in één van die lijken haar 
moeder herkende, die kort tevoren 
was overdeden. Even krijg je dan het 
gevoel dat men buiten de realiteit 
leeft in een griezelfilm, ontsproten 
aan een ziekelijk, demonisch brein. 

NIEUWS 

ERVAREN 

EN 

PALESTIJNSE 

KAMPEN 

De Palestijnse kampen in Zuid-Liba-
non werden enkele weken geleden 
weer gebombardeerd. Zo wilden de 
Israëli voorkomen dat op het feest 
van de Grote Verzoendag, aanvallen 
zouden gebeuren van uit het Fatah
gebied. Je kon het ook anders inter
preteren — aanvallen om het geschok
te zelfvertrouwen van Israël te ster
ken, moeiliikheden berokkenen aan de 
Libanese regering (die inderdaad af
trad) om deze nog sterker onder Fa-
langistische invloed te brengen, angst
psychose scheppen bij de burgerbe
volking. Of heeft het Arabisch diplo
matiek offensief op het vlak van de 
wereldpolitiek hen genoopt om weer 
de oude taktiek te gebruiken : ander

maal trachten aan de wereld te be
wijzen hoe bedreigd Israël zich wel 
voelt en intussen steeds verdere ge
biedsuitbreiding nastreven ten nadele 
van Arabische volkeren ? Het Is in 
elk geval mogelijk om de bombarde
menten « politiek ' te verklaren. 
Maar is dit nog menselijk te verkla
ren, laat staan moreel te verdedigen ? 
We hebben een paar van die Pales
tijnse kampen in Zuid Libanon kunnen 
bezoeken. 

Op een miniem territorium leven zo
wat 40.000 mensen bij de stad Saida 
(het oude Sidon) die ongeveer een
zelfde inwonerstal heeft. Het kamp 
telt duizenden kinderen in de stoffige 
straat tussen de treurige barakken. 
Zoveel kinderen met grote lieve ogen 
die, achterdochtig plots elk geschenk-
je weigeren. Kinderen die opgroeien 
in het besef dat speelgoed springstof 
kan bevatten en dat uitgestrooide bal
pennen ontploffen in je hand. 
Bombarderen met speelgoed ? Welk 
slag van mensen bedenkt zoiets ? 
Je begrijpt de verontwaardiging van de 
Arabieren. Maar ze bombarderen ook 
' gewoon ». Je ziet het puin van een 
huis, twee maand geleden nog over
eind. Enige volwassenen en kinderen 
dood. Je groet de schuwe vrouwen en 
de vele vele kinderen. Je wordt aan
getrokken door een jongeman, die 
Frans en Engels spreekt. Van zijn 
tweede jaar leeft hij in dit kamp, van 
toen zijn ouders verdreven werden uit 
hun dorp. De bewoners van een acht-

HET RECHT DER VOLKEN 
Voor de nieuwsmedia, die er zo fier 
op gaan alleen maar koele, harde fei
ten te willen vertellen, zijn dit blijk
baar géén feiten, ofschoon zij o zo 
graag de ene of andere passiemoord 
tot op het bot afknagen, elke terreur
daad dik in de verf zetten en zelfs be
reid zijn veel en hard geld te betalen 
voor de primeur op het verhaal van 
een der betrokkenen. Zoals voor het 
verhaal van de gevierde, gedekoreer-
de Nederlandse piloot, die enkele ka
pers naar veiliger oorden vloog. 
Te Kuneitra hoeven zij niet te betalen, 
evenmin als in de kampen van de Pa-
lestijnen, deze nazaten van de Kana-
anieten, die reeds lang voor de uit

tocht der Joden in Egypte in de Bijbel 
zijn vermeld. Nu echter een volk zon
der vaderland, dat slechts een tent 
of een barak kan verliezen. Een volk 
van wanhopigen in eeh onverschillige 
wereld, die niet beseft en laat be
gaan zolang het hem goedgaat. Maar 
verliest elk volk niet het recht op het 
eigen bestaan als het de rechten van 
een ander volk niet erkent ? Kan een 
volk zo maar ongestraft een nieuwe 
staat bouwen op de ellende en de tra
nen van een ander volk ? 
Een speciale kommissie van de Vere
nigde Naties is nu volop bezig een on
derzoek In te stellen naar de gebeur
tenissen te Kuneitra. 

Hilda UHERHOEVEN 

O'r^wHh « f..rmtr!liS»T« 
AnW' Jec'iSioh 

Borden met bittere klachten en aanbevelingen herinneren eraan dat de bezochte 
puinhoop eens een residentiestad is geweest met 55.000 inwoners. 

Wat overeind is gebleven, werd geplunderd, 
moskee. 

zowel Grieks orthodokse kerk als 

tal dorpen werden hier bijeengebracht. 
Er is geen grond om te bebouwen, 
geen plaats zelfs om met de grote 
kinderrijke gezinnen behoorlijk te wo
nen. Werk moeten ze buiten het kamp 
vinden. Met hun Palestijnenpasje kun
nen ze slechts van een beperkte be
wegingsvrijheid genieten. Ze krijgen 
de minste, slechtst betaalde jobs In 
het rijke Libanon. Het verhaal wordt 
je verteld, met bitterheid of weemoed. 
Zoals door deze jonge leraar. Hij 
slaagde erin in deze heksenketel te 
studeren, een diploma te behalen. Hij 
geeft les in de stad. Zijn vrouw werkt 
er ook op kantoor. Maar ze wonen 
hier in het kamp, met de oude moeder 
die in tranen vertelt over vroeger en 
met de baby in twee veel te kleine 
maar kraaknette kamertjes. Vijfen
twintig jaar leven in dit kamp. Voor 
de moeder is thuis nog altijd Palesti
na. Ook voor de zoon, maar hij twijfelt 
of hij ooit zal kunnen teruggaan. En 
het kind ? Drie generaties in een 
kamp. 

Als nationalist kom je in opstand. Je 
begrijpt dat deze mensen geen vluchte
lingen zijn maar een volk, dat recht 
heeft op een vaderland. Je begrijpt 
de trots waarmee de Fattah-guerille-
ros door het kamp rijden met hun 
bewapende jeep en dat elke kleine 
jongen zo vlug mogelijk hoopt tot de 
strijders te behoren. Dat is de toe
komst, de bevrijding, de kans om een 
thuis te hebben en te leven. De 
Israëlische bommen kunnen dit stre
ven alleen versterken. 

En toch Is In mij een pijnlijke vraag 
overgebleven : intussen zijn er zoveel 
jaren, zoveel kinderen, zoveel kanslo
zen. Het Is een schrijnend sociaal 
probleem, gebonden aan het nationa
le. Deze kampen steken zo schrijnend 
af tegen het waterskiënde en banken 
bouwende Libanon. Hoe lang duurt het 
eer hier het revolutionaire klimaat 
wast en dit volk zich keert tegen dit 
rijke Libanon, waar het geld toe
stroomt van de Arabische Golfstaten, 
uit Amerika en Rusland. 
Rechtvaardig is de zaak van de Pale-
stijnen zeker. Eenvoudig is ze niet. 
Maar er zijn zoveel kinderen. Er moet 
een toekomst voor hen zijn. Mogen 
wij toelaten dat dit kamp ook hun 
kinderen zal herbergen ? 
Of zijn ze morgen dood ? 
De dag nadat wij dit kamp bezochten, 
is Zuid Libanon gebombardeerd. Er 
werden groten en kleinen gedood. Nu 
weer staat het in de krant. Achter dit 
nuchtere bericht zie ik duizenden ge
zichten en ogen die vragen. 
Wij zagen nog een kamp. Zonder kin
deren. Kompleet gebombardeerd, ge
deeltelijk opgeruimd door Libanese 
bulldozers. De bevolking is naar « el
ders ' overgebracht. Wij komen er 
weinig van te Weten. Nog enige hui
zen staan overeind. Voor een kapot
geschoten raam staat een jonge ge
wapende guerillero. Hij maakt het 
zegeteken van Fattah. Achter de pui
nen is prikkeldraad en een legerwacht
post. Wie waakt hier over wat ? 

NELLY MAES 

26 OKTOBER 1974 
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OP 3 NOVEMBER LOOPT HET 
''GENTSE KUIPKE" VOL! 
ANTWERPEN 

W]j verzamelen allen te 12u30 op het 
parkeerplein gelegen voor de <c Voet-
gangeistunnel » op Antwerpen-LINKER/ 
OEVER. - Vertrek aldaar zeer stipt te 
12u45. Via de oude baan reizen wij 
Gentwaarts (dus niet via de autosnel
weg) . Versier uw auto-cars en wagens 
met de leeuwevlag. 

De leden van deze afdelingen nemen 
kontak t met hun -afdelingsbestuur voor 
de plaatsel i jke irtschri jvmg, de verdeling 
van liet deelnemingskenteken (50 f r ) 
en onderl inge afspraak. 

Antwerpen-stad : vert rek om 12u st ipt , 
Wetstraat 12, om 12u45 st ipt aan voet
gangerstunnel L-O. 
Berchem : bus. Inschr. - A Fi l l iers, 
Statiestr. 9 , te l . 39 .24 .28 . 140 f r . 
Boom : eigen vervoer. Inschr. : Ern. 
Spillemaeckers, Acacialaan 33 , t e l . : 
88 07 72 of b i l Ren. Boeynaems, Ont
moetingscentrum Nele, Antwerpsestr . 
3 7 8 , te l . 88 .05 03 . 
Booischot : Ver t rek om 12 u aan a de 
Kiev i t ». 150 f r reis en inkom. In-
schri jv Frans Van den Broeck, Heistse-
steenweg. 

Borgerhout : bus. Inschr. : mevr. De 
Coninck, Kard. Cardi jnplein 7 ( te l . : 
22 .08 0 6 ) . 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 2 3 . 1 9 , Ludo 
Sels, Hondiuslaan 24 , te l . 3 1 . 1 1 . 6 7 . 
Ver t rek 12 u. 30 aan de Kapel. 
Edegem : bus. Inschr. : Gemeenschaps
centrum « Drie Eiken », Drie Eikenstr. 
128 . 150 f r . 

Emblem : bus. Inschr. : J. De Zaeger, 
Rantsesteenweg 7 0 A , Emblem ( te l . 
80 .39 4 2 ) . 130 f r . 

Ekeren : Inschr. : a fd . sekr.. Geesten-
spoor 72 , te l . 4 1 . 0 4 . 4 1 . 
Halie (Kempen) : bus. Inschr. : afd. 
Sekret. Leo Ooms, Korenbloemlaan 2, 
150 f r . - Tel 8 3 . 3 0 . 0 7 . 
Heist - Hallaar - Ttegem : 150 f r . 
Inschr. : Caes Francois, Pluishoekstr. 
3 0 , Heist, te l . 2 4 . 1 8 . 3 9 , Danny De 
Cuyper, Itegemsestwg 15, Hallaer, te l . 
24 40 .58 , Fons Van Hout , Kleine Hooi -
weg 4 , I tegem, te l . 2 4 . 6 4 . 8 6 . Ver t rek 
12 u. 3 0 . 
Hemiksem : zie Niel-Schelle. 
Hoboken : bus. Inschr. : Jos Van den 
Nieuwenhof, St-Bernardsestwg 7 9 3 , te l . 
27 28 .48 of in het V I . Nat. Centrum, 
Steynstr. 85 , te l . 27 .72 78 . 
Hombeek - Leest - Heffen geweste
l i jke bus. 

Kapellen-Hoevenen : Inschr. mevr. 
Cornells, Berkenl. 14, Hoevenen. 
Hove : bus. Inschr. : J Op de Becq, 
Groenstr. 27 , te l . 55 .54 .17 en W . No l -
let, Wouwst r 82 , te l . 55 .65 4 6 . 75 f r . 
( 40 f r . vanaf 3de f am i l i e l i d ) . 
Kontich : bus Inschr. : lok. Alcazar, 
Mechelsestwg 2 2 , of L. Defossé, Kei-
zershoek 2 1 0 , Mon Van den Hauwe, 
IJzermaalberg 29 , of Ferre De Beuke
laar, Koster i jstr . 6. 75 f r . ( 40 f r . vanaf 
3de f am i l i e l i d ) . 

Lint : Eigen vervoer. Raf Biets, Mo len-
str 107, L in t ( te l . 5 5 . 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. Insch., 
Frans Lochi , Kromme Ham 14, Lier, 
5tan De Laet, Meistraat 44 , Berlaar. 

Mechelen : afdelingsbus. Inschr. en 
vertrek bi j het Vlaams Huis Brigand, 
Hoogstr. 57 . Vert rek 12 u. 4 5 . Prijs : 
100 f r . 

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 2 2 , te l . 31 .23 .20 . 
Mortse l : 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 (tel. : 
4 9 . 3 5 . 2 3 ) . Bus 75 f r 
Niel-Schelle : Inschr. L. Deheusch, Aug. 
Vermeylenstr . 5, Niel ( te l . 88 3 2 . 5 5 ) . 
130 fr . 

O.-Lieve-Vrouw-Waver - Koningshookt ^ 
Bonheiden - Rijmenam : gewesteli jke 
bus. 

St-Job in 't Goor : bus. Inschr. b i j E. 
Pierle, Campinaweg 4 ( te l . 63 .14 9 4 ) . 
125 f r . 

Tisselt - Willebroek : bus Wi l lebroek en 
Tisselt Inschr. bestuursleden 
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 Nijs-
Leysen, St-Antoniusstraat 33 , te l . : 
85 .60 12. 130 fr. 

Rumst : Kontak t opnemen met L. 
Marckx, Tu inw i j k 8 9 . 
Schilde : bus. Inschr. b i j M . De Muynck, 
te l . 83 .14 .09 en afdel. sekret. M . Pos-
semiers, tel 83 .06 .20 - 150 f r . 
Sint-Katelijne-Waver : 150 f r . (gezins-
pri js : 3 5 0 f r . ) . Inschr. : Hi lda De W i t , 
IJzerenveld 130 , te l . : 21 .31 .26 . Ver
t rek 12 u. 3 0 . 

Wilri jk : bus. Inschr. : mevr. M . Da-
men, Koolhofst r . 4, tel. 28 .15 17. 
130 f r . 

Wijnegem : vert rek om 12u st ipt aan 
het gemeentehuis. Prijs heen en weer, 
toegang to t het Sportpaleis inbegrepen : 
150 F. (Voor jongeren to t 18 jaar, ge
pensioneerden en gehandikapten slechts 
100 F ) . Schri j f spoedig in , de plaatsen 
z i jn beperkt. Te l . 53 .71 .09 of 53 .92 .66 . 

Wommelgem : bus. Inschr. : We l kom-
str. 116 , te l . 53 .86 68 . 130 f r . 

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

BRABANT 

Asse : bus. Vervoer en toegang : 160 fr . 
Inschri jvingen bi j de bestuursleden of 
elke zaterdag van 10 u to t 12 u in 
lokaal van Jong Asse, Prieelstraat 2 , 
Asse. Ver t rek : Gemeenteplein Asse 
om 13 u (Asse-ter-Heide • 13 u 1 5 ) . 
Terugkomst + 20 u. 

Brussel : bus Inschr. : in het lokaal 
( te l . 5 1 2 . 1 3 . 7 4 ) . Ver t rek om 14 u. 
« Uilenspiegel », Plet inckxstr. 38 , 1000 
Brussel. 100 fr . 

Hekelgem : bus voor Teralfene en Es-
sene. Inschr. : D i rk Van Goethem, 
Frieda Verhavert, A r t hu 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 
1 3 u l 0 , A f f l igem-Vi j fhoek 13u25, Oud-
Zandtapi j t 13u30 st ipt . 

Dilbeek : inschr afd. sekr. K I . Kapel l . 
27 , te l . 521 .17 .79 . Bus zie I t terbeek 
Itterbeek : bus, inschr. b i j A . De Schrij
ver, Ninoofsestwg 515 . te l . 521 19 09 . 
Grimbergen - Strombeek - Beigem -
Humbeek : bus Inschr. : bestuursleden 
of sekretariaat, Hauwaerts F, te l . : 
2 5 1 . 5 6 . 7 7 . 150 f r . 

Jette - Ganshoren - Koekelberg : bus. 
50 f r Inschr. b i j Van Mieghem R., 
426 00 97 en bi j Hauwaerts F., t e l . 
251 5 6 . 7 7 . 

Liedekerke : vertrek bus op het dorp 
om 13u30 

Schaarbeek : bus, insch. J. Vermeulen, 
Grammelaan 87 , Schaarbeek, te l . : 
241 .04 0 7 . 

Schepdaal - St-Martens-l ennik - Wam-
beek : bus om 13 u. Inl. en inschr. b i j 
de bestuursleden of opbel len : Klaart je 
AUaert, tel 582 23 54 of Armand Bil-
looye, te l . 532 58 50 

Steenokkerzeel - Perk : bus Volwasse
nen . 75 f r . ; kinderen : 30 f r ( to t 
1 2 j a a r ) . Inschr. b i j bestuursleden en 
in het Vlaams Sociaal Centrum, Van 
Frachenlaan 40 , elke vr i jdag- en zater
dagavond, van 19 to t 1 uur en op 
zondagvoormiddag van 10 to t 13 uur. 
Uiterste datum van inschri jving : 27 
oktober. 

Vilvoorde : bus, inschr. : bestuursleden. 

LEUVEN (ARR.) 

Van volgende afdelingen is het zeker, 
dat busvervoer naar Gent op 3 novem
ber wordt voorzien. Hieronder vindt 
men de inschrijvingsadressen, waar men 
tevens alle informatie over bushaltes en 
prijs kan bekomen. 

Geïnteresseerden van gemeenten, waar 
geen afdeling bestaat, kunnen terecht 
bij de kantonnale verantwoordelijken, 
wiens adres reeds vroeger werd gepu
bliceerd of bij de arrondissementele 
verantwoordelijke Wil ly Somers, Klap-
pijstraat 55 - 3 2 9 4 Molenstede. Tel. : 
0 1 3 / 3 3 . 2 6 . 6 9 . 

De afdelingen, welke in deze lijst niet 
werden vermeld, worden dringend ver
zocht de arr. verantw. in te lichten over 
de gang van zaken. 

Aarschot (Kant.) : inschr. A . De Sam-
blanx, Fr. Liniestr. 3, Aarschot, te l . 
0 1 6 / 5 6 8 4 . 3 7 . 

Aarschot ; Guido Discart, Steystraat 
135. - Te l . 0 1 6 / 5 6 . 7 6 . 0 4 . 
Attenrode - Wever : Denis Geyskens, 
Heirbaan 1 . - Tel 0 1 6 / 7 7 . 7 3 . 5 3 . 
Bekkevoort : Rik Costermans, Oude 
Tiensebaan 4 7 , te l . 0 1 6 / 6 3 47 .18 . 
Diest : Staf Schellens, Halensebaan 
l l O B , te l . 0 1 3 / 3 3 . 2 0 . 5 5 . 
Boortmeerbeek ; Edward Renders - Be-
ringstraat 19 . 

Budingen : René Van Herwegen, Hoge-
weg 2 1 . 

Diest (Kant.) : W i l l y Somers, K lapp i j -
str. 55 , Molenstede, tel 0 1 3 / 3 3 . 2 6 6 9 . 
Duisburg : Marcel Smets, Tervuurse-
vest 16. 

Glabbeek (Kant.) : Roger Lenaerts, Ha-
lensestr 37 , Hoeleden t . 0 1 6 / 7 7 . 7 6 . 6 1 . 
Haacht (Kant.) : Robert Ceuppens, Be-
verlaak 2 2 , Werchter, t . 0 1 6 / 6 0 . 0 2 . 2 9 . 
Halle - Booienhoven : Rom Geukens, 
Vinnestraat 14 - Tel 0 1 1 / 7 8 98 12 . 
Herent : Rik De Deken, O L. Vrouw
plein 91 - Tel . 0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 7 7 . 
Heverlee : Yvonne Van Put, Kapelberg 
9. - Tel. 0 1 6 / 2 3 . 8 4 . 8 3 . 
Kessel-Lo : Ar le t te De Geest-Lambrechts, 
Diestsesteenweg 75. - T 0 1 6 / 2 3 . 3 3 . 0 8 
Kortenberg : An toon David, Beek
straat 4 8 . 

Leuvense Agglom. : Paul Toi let , Zwa-
iuwenlaan 2, Heverlee 

Leuven-Noord (Kant.) : Rik de Deken, 
O-L-Vrouwplein 9 1 , Herent, te l . : 
0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 7 7 . 
Leuven-Zuid (Kant.) : Joris Depré, 
Brusselsestwg 224 , Tervuren 
Linden - Pellenberg : Jaklien Mor te l -
mans-Remon, Jachthuislaan 13 . Tel . : 
016/23 25.06. 
Linter : Raymond Denruyter, Gete-
straat 2 4 5 . 
Molenstede : André Peeters, Diestere-
str 24 , te l . 0 1 3 / 3 3 . 1 4 . 8 6 . 
Rotselaar - Werchter - Wesemaal : Jozef 
Grauwels, Stwg op Gelrode 111 

Scherpenheuvel : André Crabbé, Heida-
str. 55 . 
Testelt ! André Van Aelst , Tuinbode-
weg 2 1 , Zichem (Okse laar ) . 

Tervuren ; Robert Graulus, Lindeboom
straat 119 

Tienen (Kant.) : Elsie De Raedt, M . 
Noestraat 2 1 , Oud-Heverlee, tel 
0 1 6 / 4 7 . 7 7 . 7 3 . 
Tienen : Paul Buvens, Leopoldvest 29 . 
Tel 0 1 6 / 8 1 58 0 2 . 
Tremelo - Baal : Robert Ceuppens, 
Beverlaak 2 2 , Werchter. - Tel . 
0 1 6 / 6 0 . 0 2 29 . 

Veltem - Beisem - Winksele - Olaf Ver-
beke, Hof ter Bekelaan 2 - Tel 
0 1 6 / 2 3 46 61 - Ad i Overloop, St M i -
chielsstr 12, Veltem T. 0 1 6 / 4 8 . 8 2 75 
Wespelaar - Tildonk : Leopold Verhe
len, Cauberg 6, T i ldonk - Desire 
Deckers, Tu inw i j k 29 , Wespelaar Tel 
0 1 6 / 6 0 01 63 

Wilsele - Holsbeek : Andre Mensaert, 
Vri jheidslaan 1 1 , Wilsele 

Zichem : Jan Biesemans, Averbode-
weg 2 1 . 

Zichem : Jan Biesemaans, Averwi jk 1 1 , 
tel 0 1 3 / 7 7 20 .09 . 
Zoutleeuw + Landen (Kant.) : Wi l l em 
Laroy, Stationstr 38 , Zout leeuw, te l . 
0 1 1 / 7 8 . 9 6 53 . 

Zoutleeuw : Wi l l em Laroy, Stationstraat 
38 - Te l . 0 1 6 / 7 8 96 53 . 
Overijse : bus voor Hoei laart en Ove-
ri jse Inschr. bi j Marcel Dommet, Es-
doornenl . 53 , 1900 Ovenjse - Tel . 
657 1785 ; Di rk Hiers, Langeweg 32 , 
1900 Overijse - Tel . 653 91 .52 en 
A lex Goodman, Vriendschapstr. 7, 1990 
Hoei laart . Tel . 657 .27 .32 . 

LIMBURG 
Beringen : bus met Koersel en Tessen-
derlo. Inschr bestuursleden. 
Bilzen : De plaatseli jke afdeling zal sa
men met de afdeling Eigenbilzen de 
verplaatsing naar Gent maken. Zich aan
geven bi j Paul Raskin, Stationslaan 18, 
of Yvan Vanbockryck, Demerlaan 15, 
te Bilzen 

Bree (Kanton) : Inschr. : prov. raads
l id J Gabriels, Siemenstraat 28 , Bree, 
te l . 011-46 .22 .90 ; Kant. gevolm. J. 
Geusens. Thi jsstr. 5, Bree, te l . ; 
011 -46 .17 .76 . 

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

Genk : Inschr. Jan Roux ( te l . 35 .25 .04 ) 
of bestuursleden, samen met As en Op-
glabbeek. Vert rek 8 u 3 0 . Pri js 200 f r . 

Hasselt : bus met Kuringen en Zonho
ven. Inschr. bestuursleden. 
Houthalen - Helchteren bus. Inschr. : 
Jan Lemmens, Opl ingstr. 4 2 , Houtha
len, te l . 0 1 1 / 5 3 . 3 0 . 5 1 . 
Heusden : bus en verbroederen in de 
voormiddag reeds met afd. Heusden bi j 
Gent. Inschr. in lokaal «De Oude Kr ing» . 
Sint Truiden : bus, inschr. Urbaan Dr i l -
jeux, Terbiestweg 25 A of Marcel Bes-
semans, Duras, te l . 67 65 05 . Prijs : 
220 f r Toegangsbewijs van 50 f r . in
begrepen. 

OOST-VLAANDEREN 
Aalst (arr.) 

Ter informatie, hierbij een volledig 
overzicht van de 12 ingelegde bussen. 
De grote meerderheid van deze bussen 
is reeds volledig volgeboekt. Het arron
dissement Aalst ruk t trouwens stilaan 
op naar de 7 0 0 ingangskaarten ! 
Aalst : De bus ver t rekt om 13u30 aan 
het Gulden Vlies, Esplanada. 
Burst - Bambrugge - Eigen wagens. 
Denderhoutem : Vertrek om 13u30 op 
het Dorp 
Denderleeuw : Ver t rek om 13u30 op 
het Dorp 
Erembodegem : Ver t rek aan de Kerk 
van Terjoden om 13u30 en aan de 
Kerk van het Centrum om 13u40. 
Geraardsbergen : Ver t rek op de Mark t 
te Geraardsbergen om 1 3 u l 5 en aan 
de Kerk van Zandbergen om 13u30. 
Kerksken : Vert rek aan de Kerk van 
Kerksken om 13u30 en te Haaltert , 
Steenweg (aan Unie) om 13u40 . 
Mere : Vertrek op het Dorp van Mere 
om 13u45 en op het Dorp van Erpe om 
13u50 

Moorsel : Vertrek op het Dorp van 
Moorsel om 13u05, aan de Kerk van 
Herdersem om 13u30 en aan « T i j l », 
Grote Steenweg te Oordegem om 13u45 . 
Ninove : Vert rek op de Graanmarkt 
aan de « Waag » te 13u30. 
Nederhasselt : Vertrek te Aspelare 
(Dorp) om 12u50, te Nederhasselt op 
het Dorp om 12u55 en aan de Ge
meenteschool om 13u 
Welle : Vertrek op het Dorp om 13u30. 
Zottegem : Vertrek te -Velzeke (Dorp) 
om 1 3 u l 5 , te Zottegem (Kerk) om 
13u30, te Herzele (Hof van Wenen, 
Mark t ) om 13u40, te Aaigem (b i j U. 
De Grave, Opaaigem 93) om 13u50 
en te Heldergem (Gouden Koterhaak, 
Ouddorp) om 14u. 

Aalter : Verzamelplaats auto's Aalter 
Brug om 13u30 , Aal ter-markt 13u45 
(aansluit ing auto's Bellem) De reis
weg loopt langs Lotenhulle (waar Lo-
tenhulle en Poeke zullen aansluiten) -
Nevele - Drongen naar Gent Kaarten 
bi j bestuursleden 

Denderbelle : bus met Lebbeke. Insch. 
Van der Pooten, Visstraat , Anna De 
Cock, Klein Gent , R Baert, Hofstraat, 
K Uyttersprot, Dorp Pr 100 f r (ken
teken inbegrepen). 

Gentbrugge : Verzamelen om 13u30 
aan het Lunapark en gezamenlijk ver
t rek. 

Groot Dendermonde : bus Prijs 100 fr . 
Toegangskaart inbegrepen. Vertrek 
Kerkplein te St Gi l l is om 13 u 30 
Dendermonde-centrum om 13 u 40 op 
Grote Mark t en Dendermonde-West 
(Appels) om 13 u 50 op Het Zand 
Inschr Lutgart De Beul, Oude Vest 123, 
Dendermonde , Victor ine Buydts, W i n 
ningstraat 39 , Dendermonde , Agnes 
Vandersteen, Heirstraat 2 1 , Dender
monde. 

Kruibeke : bus vertrekt om 13u op de 
Mark t 

Merelbeke : b i j P. 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 fr . Storten op 
prk 000 -0017490 -30 van Wi l l y Toté, 
Verbindingsstr 20 , St-Niklaas, te l . : 
76 .87 .43 Vertrek om 14 u. aan het 
stadhuis. 

Schoonaarde : bus. Inschr. b i j Triest 
A lber t , V rankn jks t r . ; Wi l lems Wi l l em, 
Hoek 6 , Pauwels Jan, Brugstr. ; Erik 
Roels, Nijverheidsstr. ; Hugo Van den 
Abbeele, Eegene ; Herman Van den 
Abbeele, Losweg 1 1 . 

Waarschoot : De bussen vertrekken om 
1 3 u l 5 op het Dorp. 

WEST-VLAANDEREN 
Blankenberge : bus. Inschr. bestuurs
leden. 

Brugge (Arr . ) .• Prijs : 50 fr. voor vo l 
wassenen en 30 fr . voor kinderen to t 
14 j Inschr. . Breydelhof te Brugge, 
uw afdelingsebsturen of op het arr. 
sekr. W i t te Beerstr 3 1 , St-Andries-
Brugge ( te l . 31 6 7 . 1 2 ) . Inschr. en be
tal ing tegen 25 okt . Vertrek om 13 u. 
op de Ringlaan tussen Katel i jnepoort 
en Gentpoort te Brugge. 
Diksmuide : bus voor Diksmuide, Hout
hulst, Merkem en Handzame 160 fr . 
toegangskaart inbegrepen Inschr bi j de 
besturen of L. Devreese, Vlaams Huis. 
leper : bus. Inschr bi j bestuursleden, 
op het sekretariaat, Acacialaan 66 of 
cafe « Rembrandt », Menenstraat 46 
100 f r . ( Inkomkenteken inbegrepen) 
Vert rek Café « Rembrandt » 12 u 30 
st ipt . 

Izegem : bus (80 f r . ) . Inschr. bestuurs
leden. 

Koksi jde : bus. Inschr. b i j Jef Deman, 
Kon Baan 3 0 7 . Prijs : 160 f r . 

Koekelare : bus. Inschr. b i j bestuurs
leden 

Leffinge : bus samen met Middelkerke 
en Westende 130 f r (bus en i n k o m ) . 
Inschr bi j bestuursleden. 

Menen : bus Inschr. bi j bestuursleden 
of bi j voorz St. Taccoen, Kortr i jksestr . 
338 (tel : 51 .36 0 6 ) . 

Poperinge : bus. Vertrek om 12 u, aan 
het Belfort, Grote Mark t Prijs : 100 fr . 
Inschr. b i j de bestuursleden. 
Wervik : bus Inschr bi j bestuursleden. 
150 fr . 
Zeebrugge - Lissewege - Dudzele : bus 
(B lankenberke) . Inschr tel. 54 .50 .67 . 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 
AANDACHT ! AANDACHT ! 

Heden, zaterdag 26 oktober, zal 
arr. sekr. Wim Claessens, over
gaan tot de uitreiking van de «her
nieuwingen - ildmaatschapskaar-
ten 1975» aan de afdelingsbestu
ren. De afd. sekr. en/of afd. pen-
nlngm. dienen zich daarvoor aan 
te bieden, heden tussen 9 u. 30 
en 11 u. 30 (voormiddag) in het 
lok. VU-sekr. Stad Antwerpen, 
Wetstr. 12 te Antwerpen. 
ROUW 

Arr. bestuur en raad Antwer
pen» betuigen hun innige deelne
ming aan mevr. en dhr. Frans Ver-
vliet (Broechem), hun geachte arr. 
raadskollega, bij het overlijden 
van hun geliefde moeder, mevr. 
wed. Fr. Vervliet-Van de Wouwer. 
BETOGING VLAAMS-BRABANT 

24 november ligt niet zo ver 
meer af. Halle zal daveren ! Van 
overal vernemen wij de verheu
gende berichten over de plaatse
lijke of gewestelijke « 24 novem-
ber-komitees » over de grenzen 
heen van de politieke partijen. 
Dat de spontane medewerking 
voorzeker niet ontbreekt uit on
ze rangen, daarvoor danken wij 
al onze militanten en doordreven 
medewerkers. 
BETERSCHAP 

Met genoegen vernemen wij dat 
onze geachte en hardwerkende 
volksvert. André De Beul de weg 
van een gelukkige genezing op
gaat. Om deze genezing te be
spoedigen verzoeken wij eenieder 
hem nog een tijdje volledige rust 
te gunnen, en af te zien van tele
foon of bezoeken. Volksvert. A. 
De Beul zal daardoor, na zijn vol
ledige genezing, terug met zijn 
energieke kracht, zijn parlemen
taire taak kunnen waarnemen, 
aan de kollega's van de arr. raad 

Een bijzonder hartelijke dank 
voor de goeddoende en fijne 
wensen van allen. 

ANTWERPEN (Stad) 
KOLPORTAGE 

Ga eens mee vandaag. Het moe
ten altijd niet dezelfden zijn. We 
betalen u met liefde en dank. 
Sekretanaat 14 u., heden zaterdag 
26 oktober, Wetstr. 12. 
ABONNEMENTENSLAG 

Naar wie u ook maar wi l , stu-
renn we het weekblad « Wij » 
gratis toe tot eind december 1974. 
Nadien vragen we wel of er een 
abonnement kan genomen wor
den. Mogen we op u rekenen ? 
Mededelen : VU-sekr., Wetstr. 
12 of tel. 36.84.65. 
KVO 

Op donderdag 28 november. 
Heerlijk Puccini-koncert. Heb u 
al een kaartje ? Als er nog maar 
een te krijgen is I Tel. sekr. : 
36.84.65. 
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. 
BUSSERS 

U moet nu niet precies met 
uw lief breken om alle dagen te 
kunnen gaan bussen voor de 
Volksunie. Met twee uurtjes per 
maand kan u ons al een eind 
helpen. 

BERLAAR 
GULDEN TROUW 

Dit woord « gulden trouw » 
slaat niet alleen op het feit dat 
Gust Daems en zijn vrouw deze 
week 50 jaar gehuwd zijn en 
dus in het goud staan. Wij maken 
graag van deze gelegenheid ge
bruik om de trouw te huldigen 
die Gust meer dan 50 jaar betoond 
heeft aan de Vlaamse beweging 
in onze gemeente. Hij was niet 
alleen een van de steunpilaren 
van de vooroorlogse aktie in VOS, 
maar na de oorlog is hij als geko
zene in de gemeenteraad in 1952 
van de Vlaams-Katolieke partij de 
brug geweest naar de VU-genera-
tie die in 1964 de ooiitieke vlag 
overnam. Dan ook nog in 1964 
heeft hij dit daadwerkelijk be
toond door een plaats in te ne
men op onze VU-lijst van dir me
morabele jaar der drievoudige ge
meenteverkiezing. 

BOECHOUT 
NAKLANK : KOLPORTAGE 

Noodgedwongen dienden wij 
aan onze kolportage van vorige 
zaterdag 19 oktober een te spoe
dig einde te stellen. Nog nooit 
maakten wij het mee dat na nog 
geen twee volle uren aktie dien
de stop gezet te worden wegens 
• totaal uitverkocht ». Honderden 
Boechoutenaren (van de dorpsge
deelten waar wij kolporteerden) 
betuigden door hun « Wij-aan
koop » hun spontaniteit met onze 
zeer geslaagde kolportage-aktie. 
Wij danken hen daarvoor, alsook 
onze vrienden medekolporteer-
ders van VU-afd. Mortsel, waarbij 
volksvert. Reimond Mattheijssens 
Een pluimpje voor de Mortselse 
mikrowagen en de voerder R. Pal-
maerts. 

BORGERHOUT 
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 I 

BORSBEEK 
DIENSTBETOON 

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

BROECHEM 
OVERLIJDEN 

Afdeling en bestuur VU-Broe-
chem bieden hun geacht gemeen
teraadslid en VU-afd. penningm. 
Frans Vervliet en mevrouw, hun 
diep medevoelen aan bij het over. 
lijden (11-10-74) van hun geliefde 
moeder mevr. wed. Vervliet-Van 
de Wouwer, waarin de geachte 
families Van de Wouwer, Vervliet 
en Aerts delen. 
HERNIEUWING LEESGELD «WIJ» 

«Wij-lezers die niet thuis wa
ren en voorzien ook bij de volgen
de aanbieding van de kwijting 
voor « Wij » niet thuis te zijn kun
nen steeds terecht bij W. Duys 
die dan het postkantoor zal ver
wittigen. Stel niet uit en betaal 
het leesgeld zodat wij de aanbie
ding van de kwijting, bij te voor
ziene afwezigheid, kunnen onder
vangen. 

BURCHT 
VLAAMS-BRABANT 

Inschrijvingen voor de « auto-
carreis » naar de « Vlaams Bra
bant Betoging » op zondag 24 no
vember e.k. (80 fr.) te Halle, wor-
den vanaf heden ingewacht bij 
Gilbert Polfiet, Kruisbeeksestwg 
15, Burcht. 

DEURNE 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen, van wel
ke aard ook (pensioenen, leger
dienst, sociale zekerheid, enz.), 
kunt u elke donderdagavond te
recht in lokaal « Trefpunt », Turn-
houtsebaan 28. 
DANSKUSRSUS 

3 X 20-ers kunnen elke dinsdag 
tussen 20 en 22 u. gratis dansles ^ 
krijgen in lok, « Trefpunt ». 
RUILBEURS 

Postzegels, sigarenbanden e.d., 
worden elke 2de en 4de zondag 
der maand vanaf 9 tot 13 u. om
gewisseld in ons lok. «Trefpunt». 
PAPIERSLAG 

Alle VU-leden van de afdeling 
worden vriendelijk verzocht hun 
dagbladen en oud papier te bewa
ren. Een seintje en wij komen 
het bij u thuis afhalen. Dank hij 
voorbaat in naam van de afde-
lingskas. 

EDEGEM 
OVERLIJDEN 

Wij vernamen het overlijden 
van de vader van Piet Berteloot 
(bestuurslid). Wij bieden de gan

se familie onze blijken van inni
ge deelneming aan. 
KOLPORTAGE 

Heden zaterdag 26 oktober : 
kant. kolportage te Reet, waar 
kortelings een nieuwe afdeling 
zal gesticht worden. Allen op post 
aan de «Drie Eiken » te 13 u. 30 
(te Edegem). Indien mogelijk met 
eigen wagen. 

EKEREN 
BETOGING VLAAMS-BRABANT 

Heeft plaats op zondag 24 no-
veber te Halle. Autobussen wor
den ingelegd vanuit Ekeren. In-
schr., zo spoedig mogelijk, op het 
VU-sekr., Geestenspoor 72, tel. 
41.04.41. 

NACHT DER VRIENDSCHAP 
In het teken van 20 jaar Volks

unie. Zaterdag 7 december te 21 
u. Plaats : feestzaal Alpheusdal, 
F. Williotstr. 22, Berchem. Toe-
gangskaarten : 70 fr., te beko
men op het VU-sekr. of bij een 
bestuurslid. 

HOBOKEN 
DIENSTBETOON 

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

HOOGSTRATEN (Kant.) 
NIEUW VU-BESTUUR 

Wie wil meewerken aan de uit
bouw van de VU in het kant. Hoog
straten, kan altijd terecht bij één 
van onze kaderleden : Hoogstra
ten : Herman Cornellssen, Vrij
heid 18 ; Rijkevorsel : Treza Hel-
lings-Janssen, St-Luciestr .19 ; 
Adriaan Weyten, Kerkdreef 56 ; 
Jaak Francken, Molenstr. '7 ; 
Meer : Gust Goetschalckx, Loen-
houtsebaan 105 ; Meerie : Maria 
Aerts ,Kerkstr. 8 ; Jos Jansen, 
Strijbeekseweg 25 ; Minderhout : 
Louis Michiels, Kapeldreef 1 ; 
Leo Rombouts, Aard 27b ; Alfons 
Willaerts, Dorp 22 ; Merkplas : 
Karel De Ruysscher, Stwg op 
Rijkevorsel 61. 

Dit nieuwe bestuur kwam voor 
de eerste maal onder voorzitter
schap van Gust Goetschalckx sa
men te Rijkevorsel. Twee zaken 
krijgen absolute voorrang : het 
aantrekken van kaderleden (voor
al in Wortel, Baarle-Hertog en 
Merkplas) zodat in elk van de 8 
gemeenten aan verdere uitbouw 
kan gedaan worden ; en het bal 
der Noorderkempen o'p 23 novem
ber te Rijkevorsel. Louis Michiels 
heeft alvast gezworen in zijn Min
derhout (amper 1500 inw.) min
stens 100 balkaarten te plaatsen. 

HOMBEEK 
ZITDAG VLAAMS ZIEKENFONDS 
TAK MECHELEN 

Maandag 4 november van 19 
tot 19 u. 30 in het VU-lokaal, Bank. 
str. 

KONTICH 
KANT. KOLPORTAGE 

Vandaag zaterdag 26 oktober, 
kant. kolportage te Reet. Wij ver
zamelen in lok. Alcazar (Kontich) 
en vertrekken te 13 u. 15. 
JUUL TOLLENEER 

Onze vriend-ouderdomsdeken-
oorlogsburgemeester Juul Tolle
neer gaat eerstdaags Kontich ver
laten en zich definitief vestigen 
bij zijn familie te Brugge. De al
lerlaatste afdelingsaktiviteit voor 
Juul wordt onze gezamenlijke 
autocartrip naar Gent op zondag 
3 november. Juul hoopt en rekent 
erop dat geen enkel plaatsje zou 
vrij blijven in de twee autocars. 
Hij wil echt van iedereen afscheid 
nemen. 

Intussen wensen wij van onze 
kant Juul en zijn Margrietje nog 
veel jaren van rust in het verre 
Brugge., met de belofte hen re
gelmatig te komen opzoeken. 

LIER 
DIENSTBETOON 

Gemeenteraadslid R. Bouwens, 
Lisperstr. 93. Tel. 80.21.55. 

IflLCnD^R 
OKTOBER 

26. 

27. 

28. 

29. 

Borsbeek : Kolportage met« Wij » in Borsbeek Centrum. 
Verzamelen om 10 u. bij J. Dockx. 
Wommelgem : VU-afdelingsbal, Parochiezaal St-Jozef, 
Dahliastr. 15, om 20 u. 30. 
Antwerpen : Arr. massa-kolportage met ons weekblad 
« Wij » van 26 dz. 
Mortsel : Herfstwandellng in 't Zoniënwoud. Vertrek om 
10 u. aan Parking GB-Supermarkt (Statielei). 
Kontich : VVVG, gezellig samenzijn voor onze gepensi
oneerden vanaf 15 u. in lok. Alcazar. Filmvoorstelling, 
belegde broodjes en koffie. Prijs : 20 fr. Inschr. bij 
bestuurslid mevr. Anita Rena, Transvaalstr. 72 (tel. 031/ 
57.20.95). 
Merksem : Arr. VVM-avond In lok. Tij! (Bredabaan) te 
20 u. 30. Voorlichting omtrent« Nieuwe elementen in de 
begroting 1975 », door Ludo Van Huffelen. Voor alle 
mandatarissen en kaderleden. 

NOVEMBER 

11. 

12. 

14. 
15. 
16. 

23. 

28. 

30. 

Mortsel : Gemeenteraad om 20 u. in bovenzaal van het 
gemeentehuis. 
Mechelen : Arr. bestuur ten huize van Wim Jorissen. 
Mol : Vergadering bestuur arr. Turnhout bij sen. Van 
Eisen. 
Borgerhout : Ledenvergadering om 20 u. 30 in dë zaal 
Nieuwe Carnot. Gastspreker : sen. Wim Jorissen. 
Rijkevorsel : Bestuursvergadering kant. Hoogstraten in 
Parochiecentrum om 20 u. 30. 
Westmalle : Inhuldiging VU-afdelingsvlag -f- bal om 20 u. 
in feestzaal De Kempen, Zoerselbaan. 
Borsbeek : Afdelingsbal om 20 u. 30 in zaal Riviera (J. 
Reusenslei 17). Kaarten aan 50 fr. bij de bestuursleden. 
Nijlen : Grootse feestelijkheden ter gelegenheid van 15 
jaar VU. Te 20 u. bal in hotel Nilania. 
Mortsel : Toneelavond met « Streven ». Opvoering van 
« Groenten uit Balen » (regie : Arnold Willems) om 20 u. 
in zaal Familia (H. Kruisstr.). Inkomkaarten bij alle be
stuursleden. 
Wijnegem : Volksvergadering te 20 u. in zaal Vlemlnck-
hof (Marktplein). Gastspreker volksvert. Willy Kuijpers. 
Projektie van kleurdia's over Vlaams-Brabant. Gratis toe-
gang. 
Turnhout : Afdelingsbestuur in de Warande. 
Tongerio : Arr. raad Turnhout in bovenzaal Torenhof. 
Mechelen : Arr. raad. 
Willebroek : Bal In feestzaal van het H. Kruis, Ringlaan, 
met het Georgia Brown Ouintet. 
Duffel : Souper Vrij-uit en 20 jaar VU om 18 u. 30 in 
zaal Gildenhuis. Inschr. bij E. Van den Bergh, Ganzen-
koor 21 (015/312.319). 
Hemiksem : Ledenvergadering + etentje in zaal Wit 
Paardje (Lindenlei). 
Rijkevorsel : Bal der Noorderkempen in Parochiecentrum 
Antwerpen (Stad) : Puccini-koncert. KVO. Inl. en kaarten 
op VU-sekr. Antwerpen Stad (031/36.84.65). 
Kontich : Vlaamse Kring. Bal. Zaal Pronkenberg (Kon
tich Kazerne). 
Mortsel : VU-afdelingsbal in St-Lodewijk-Centrum (Die-
seghem) te 20 u. 30. Toegangskaarten bij alle bestuurs
leden. 
Edegem : Bloemenbal. Zaal Elzenhof. Inkomkaarten bij 
bestuursleden en in gemeenschapscentrum Drie Eiken. 
Broechem : Viering 10 jaar Vü-Broechem. Gezellig eten-
tje op demokratische wijze. 

Gemeenteraadslid A. Peeters, 
Mechelsestr. 63. Tel. 80.39.29. 

Gemeenteraadslid F. Boogaerts 
Lisperstr. 39. Tel. 80.41.25. 

MECHELEN (Arr.) 
LEDENHERNIEUWING 

Elke afdeling is nu in het be
zit van de lidkaarten voor 1975. 
Afrekenen voor 29 december a.u.b 
en de richtlijnen in de bijgevoeg
de brief volgen ! 
NIEUWE LEDEN 1975 

Volgende afdelingen zorgden 
samen reeds voor 78 nieuwe Ie 
den voor 1975 : Nijlen, St-Kat.-Wa-
ver, Koningshooikt, Lier, Meche
len, Helst en Booischot. Waar 
blijven de anderen ? 
VLAAMSE BUNDELING 

Onder deze titel verscheen hei: 
arr. blad vorige week op 25.000 
ex. Een tiental afdelingen gingen 
op dit eerste initiatief in. Het 
tweede nummer verschijnt mid
den januari. 

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. 

NIJLEN 

15 JAAR VU-AFDELING 

Vijftien jaar geleden werd te 
Nijlen de VU-afdeling gesticht 
waarvan de groei en de bloei 
algemeen niet gekend is. Momen
teel telt onze afdeling meer dan 
600 leden. Op zaterdag 9 novem
ber wordt deze heuglijke gebeur
tenis met grote luister gevierd. 
Op het programma : 10 u. : hei
lige mis in de St. Willibrordus-
kerk ; 10 u. 45 : ontvangst door 
het Nijlens magistraat, optocht 
door fanfare en drumband Kern-
penland, demokratisch etentje m 
Hotel Nilania ; 15 u. : akademi-
sche zitting gevolgd door recep
tie in Hotel Nilania ; 20 u. : groot 
feestbal in Hotel Nilania. 

WIJ lO 28 OKTOBER 1974 



WIJ IM D€ l/OLK9Um€ 
MORTSEL 
DIENSTBETOON 

Hebt u moeilijkheden ? Wenst 
u raad ? Onze Mortselse VU-man-
datarissen zijn steeds bereid u bij 
te staan en te helpen waar het 
kan. 

Raadsleden : J. Vandewallen, 
Dieseghemiei 52 (49.51.10) ; Wim 
Claessens, Pastoor Deensstr. 19 
(55.39.09) ; mevr. De Ceuster, Ede-
gemsestr. 85 ; Jos Debackere, 
Deurnestr. 315 (49.86.19) ; KOO-
lid Godfried De Cercq, Molenlel 
58. 
KOLPORTAGE 

Heden te 9 u. 30 kolporteren 
wij te Mortsel met ons (dit) week
blad « Wij »: Wij verwachten, op 
dit gestelde uur, meerdere propa
gandisten om een handje toe te 
steken. Samenkomst vóór de Kre
dietbank (Gemeenteplein - Oud 
gemeentehuis). 
ECHO 

Vorige week vrijdag hadden wij 
te Mortsel de eer, onze algemene 
voorzitter Fr. Van der Eist in ons 
midden te hebben als gastspreker 
tijdens onze open-vergadering in 
het Centrum St-Lodewijk. Een 
rechtverende flink bezette verga
derzaal, met langdurige en war
me toejuiching, onderstreepte de 
grote waardering en dankte hier
door Mr Van der Eist voor zijn 
haarfijne uiteenzetting over de 
politieke aktualiteit na Steenok-
kerzeel. 

BETOGING HALLE 
Wij rekenen stellig op uw aller 

deelname op 24 november e.k. 
aan de « 24 november-betoging » 
te Halle. Onze mandatarissen en 
bestuursleden zullen u graag als 
autocar-medereiziger noteren. 
Reiskosten : 75 fr., dit in samen
werking met het « 24 november-
komitee ». 

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

MIJLEN 
DIENSTBETOON 

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

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

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

ST-KATELIJNE-WAVER 
ZITDAG VLAAMS ZIEKENFONDS 
TAK MECHELEN 

Maandag 4 november van 20 
tot 20 u. 30 in het lok. In de We

reld, Markt (Centrum) en van 21 
tot 21 u. 30 te huize van Emiel 
Vanlangendonck, Clemenceaustr. 
59 (Elzestr.). 

REET 
WORDT VERWACHT ! 

Na meerdere jaren deelgenoot 
te zijn geweest van VU-afd. Niel 
en Aartselaar, zal de Reetse VU-
kern, die de laatste tijd een reuze 
leden-aanwinst wist te boeken, 
{ .als dit mede het resultaat is 
geworden van de lichte VU-ach-
teruitgang met de verkiezingen, 
dan zijn wij verre van pessimist!) 
in de loop van de komende maan
denden (nog in 1974) verheven 
en gesticht worden tot een stevi
ge en volwaardige afdeling. 

U geachte lezer(es), die heden, 
ter gelegenheid van de VU-kol-
portage te Reet, dit VU-weekblad 
hebt gekocht, zult voorzeker wel 
enige belangstelling voor onze 
doelstellingen en werking hebben. 
Zelfs als u wenst lid te worden 

MECHELEN 

GROOT HERFSTBAL 
Zaterdag 26 oktober te 20 uur 
NIEUWE STADSFEESTZAAL 
Botermarkt (bij Grote Markt) 

ORKEST : THE LORDS 
Toegangsprijs : 50 F 

van de eerstdaags op te richten 
VU-afdeling in uw gemeente, of 
een bezoek wenst te ontvangen 
om hierover een woordje meer 
te vernemen, schrijf dan eenvou
dig een kaartje of een briefje aan 
het VU-arr. sekr.. Pastoor Deens
str. 19 te Mortsel. Steeds tot uw 
dienst, verheugen wi ' ons met 
u voor uiteindelijke VU-doorbraak 
in uw gemeente. 

WIJNEGEM 
KOLPORTAGE 

Kant. kolportage met « Wij » op 
zondag 27 oktober. Verzameling 
om 9 u. 30 te Oeiegem aan de 
kerk. Einde rond het middaguur. 
Doe gerust mee : kolporteren is 
vaak heel gezellig. 

WOMMELGEM 
BETOGING HALLE 

Op 24 november is er een gro
te betoging (die moet lukken !) 
te Halle (Brabant). U verneemt 
hierover later méér nieuws, maar 
kandidaat-betogers noteren nu 
reeds dat een bus zal ingelegd 
worden door een gewestelijk ko-
mitee : Broechem-Emblem-Ranst-
Wommelgem. 

VLAAIENVERKOOP 
Vanaf half november (mogelijk 

vroeger) trekken onze kaderle
den (worden die dan nooit moe ?) 
weer op pad, dit om uw vlaaien
bestelling te noteren. U weet 
wel van die hele lekkere om van 
te snoepen ! 

Zij worden thuisbesteld op zon
dag 1 december 1974. 
«WIJ-ABONNEMENTEN 

«Wij»-abonnementen die het 
eerste postman-bezoek misten, 
krijgen dit bezoek nog eens her
haald. Tenzij u nu 450 fr. recht

streeks overschrijft op PR nr 
000-0171139-31 van «Wij . . Vlaams-
Nationaal weekblad te 1000 Brus
sel. 
«DE KAAK» 

«De Kaak» werd weer in een 
mum van tijd gebust door onze 
eigen bussers in nu reeds 3.000 
Wommelgemse brievenbussen. 
Toch kunnen wij hier nog een paar 
helpende handen gebruiken. Een 
seintje naar : Ternesselei 101, tel 
53.80.02 ; Antverpiastr. 6, tel. 
21.95.73 ; Welkomstr. 116, tel. 
53.86.68. 

WILRIJK 
ECHO WAFELENBAK 

Nog nooit was er op één van 
onze aktiviteiten (buiten het bal) 
zoveel volk bijeen En of er ge
smuld werd : de dames stonden 
aan de ijzers en de mannen sloe
gen de wafels achterover. Daar
na werden de tafels op zij gescho
ven en volgde een gezellige (ver
kleed) kwis Het geheel werd be
sloten met enkele vrolijke dans
pasjes en rond half twee werd de 
boel nog opgekuist. 
VVK-NIEUWS 

Tijdens de wafelenbak maakte 
de Vlaamse Vrouwenklub noq en
kele nieuwe leden Moesten er 
(jonge) dames zijn die ook nog 
wensen aan te sluiten, hier het 
adres : Mia Damen, Koolhofstr. 
4 (031/28.15.17) Het lidgeld be
draagt 100 fr. per jaar en — dit 
dient toch even vermeld — het 
wordt gebruikt voor, de sociale 
werking van de W K . 

ZWIJNDRECHT 
DIENSTBETOON 

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

DI€nSCB€COOn 
Volksvert. A. DE BEUL 
(tijdelijk sen. H. De BRUYNE) 
ANTWERPEN : VU-sekretanaat, Stad-Ant-
werpen, Wetst r 12, te l . 36 .84 .65 . Elke 
maandag van 16 to t 19 u. 
KONTICH : « Alcazar », Mechelsestwg 2 2 , 
tel 57 .13 52 
1ste en 3de donderdag van 19 to t 20 u. 
BOOM Onthaal-centrum « Nele », An t -
werpsestr 378 , tel 88 .05 .03 . 
1ste en 3de donderdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. R. MATTHEYSSENS 

BROECHEM : lok . « Frankenheem n. Dorps
plein. 
1ste en 3de maandag van 19u.30 to t 20u .30 . 

BORSBEEK : café « Riviera », Jos Reusens-
lei 17. 
1ste en 3de maandag van 18u.30 to t 19u .30 . 

BRECHT : ten huize van dhr A lo is Van Hoot , 
Lessiusstr. 37 , te l . 13.81 95 
2de woensdag van 20 to t 21 u 
WESTMALLE : ten huize van dhr Frans Dams, 
Maliebaan 40 , te l . 12 .04 .52 . 
2de vi/oensdag van 19 to t 20 u. 

Sen. H. DE BRUYNE 
WIJNEGEM : a Vleminckhof », Mark tp le in 8 
( te l . 5 3 . 8 9 . 2 6 ) . 
1ste en 3de maandag van 19 to t 20 u. 
BURCHT : ten huize van dhr Edw. Lemmens, 
K Alber ts t r . 62 , tal 52 .77 .45 . 
Elke 3de dinsdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. H. GOEIVIANS 
BERCHEM : ten huize van dr. Goemans, 
Grote steenw/eg 86 , te l . 39 .02 .30 . 
Elke maandag van 14 to t 16 u. 

KAPELLEN : ten huize van dhr. M . 
Beeck, Wilgenstr. 4 , te l . : 64 .55 .93 . 
2e en 4de donderdag van 20 to t 21 

Op de 

BRASSCHAAT : café a Vogelzang », Mikse-
baan. 

1ste en 3de donderdag van 21 to t 22 u. 

KALMTHOUT : ten huize van dhr Jef Bos-

mans, Korte Heuvelstr. 35 , te l . 66 .74 .59 . 

2de en 4de donderdag van 21 to t 22 u. 

SCHOTEN : cafe «: T i j l », Verbertstraat. 

1ste en 3de donderdag van 20 to t 21 u 

BRABANT 

BEKKEVOORT - O.L.VR. TIELT -
VILVOORDE - DIEGEM 

In dank om die onuitspre
kelijke trouw en totale inzet 
van onze diep betreurde Alfons 
Michiels, Vlaming-Dietser en 
oorlo^sburgemeester van Bek-
kevoort (geb. te Bekkevoort 
15.11.1913, overl. te Vilvoorde 
26.1.74) wordt zaterdag 26 ok
tober e.k. te 11 uur in de pa
rochiekerk van Diegem een 
plechtige h. mis opgedragen. 

DOSFELAKTIVITEITEN 
IN BRABANT 

29 november « Standpunt van 
de VU inzake Landbouwpolitiek », 
zaal Egmont te Londerzeel, om 

20 uur. 
19 december « Woon- en Leef

klimaat », zaal Egmont te Lon
derzeel, om 20 uur. 

16 januari « Gewestplannen », 
zaal Egmont te Londerzeel, om 
20 uur. 

Inlichtingen bij de verantwoor
delijke voor Brabant op volgend 
adres : Hollaender B., Brusselse
steenweg 51a, 1850 Grimbergen. 
Tel. 269.27.68. Toegang gratis. 

MOLENSTEDE 
SLUITING BEDRIJF «PELTZER. 

Het gemeentebestuur van Mo-
lenstede heeft met verbazing ken
nis genomen van de aangekondig
de sluiting van het bedrijf «Pelt-
zer», dat op het grondgebied van 
de gemeente is gelegen. Deze 
sluiting betekent voor tientallen 
Molenstedenaars een sociaal dra-

LIMBURG 
PROVINCIERAAD LIMBURG 
OKTOBER '74 

Zoals velen reeds in de pers 
hebben kunnen lezen is onze frak-
tie in de provincieraad bijzonder 
aktief. Deze zittijd van oktober 

duurt nog anderhalve week en 
wij zullen na afloop hiervan een 
uitgebreid verslag op deze biz. 
laten opnemen Alvast weze op
gemerkt dat de VU in haar rol 
van konstruktieve oppositie een 

ma Het gemeentebestuur heeft 
onmiddellijk kontakt genomen met 
de direktie van het bedrijf en om 
een dringend onderhoud verzocht. 
Bovendien werd een brief gericht 
aan de bevoegde minister met het 
verzoek « met spoed » iets te 
doen aan het industrieterrein in 
de gemeente. De Volksunie van 
haar kant heeft aan haar mandata
rissen schepen Van de Weyer en 
gemeenteraadslid Van Compel op
dracht gegeven de situatie op de 
voet te volgen. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
De volledige lijst van het sociaal 
dienstbetoon in het arr. Brussel-
Halle-Vilvoorde (en in de aggl. 
Brussel) zal hier vanaf volgende 
week een plaats vinden. 

alternatief begrotingsplan heeft 
ingediend en verdedigd ter be
strijding van de inflatie welke 
door de huidige ontwerp-begroting 
wordt bevorderd. Immers daar 
waar de regering iedereen op-

OKTOBER 

26. 

27. 

Merchtem : Vu-bal. Zaal Echo om 20 u. 30. 
Zoutleeuw : Kant. lustrum-bal in zaal Toekomst om 20 u. 
Overhandiging VU-vlag door VU-voorz. F. Van der Eist. 
Alsemberg : Afdelingsbal in zaal De Kroon om 20 u. 30. 
Lot : Breughelfestijn in zaal Alcazar, Dworpsestr. 208, 
vanaf 12 u. 

NOVEMBER 

16. 

18. 
22. 
23. 

24. 
29. 

Leuven : Arr. bestuur. 
Herent : Afdelingsbal. 
Liedekerke : Afdelingsbal in zaai Mulhof. 
Zaventem-Nossegem : Bal om 20 u. Zaal St. Michiel, 
Stationsstraat 103 Zaventem. 
Evere : Gezellige eet- en dansavond om 19 u. 30 in 
zaal Everest, Dekosterstr. 38. 
Leuven : Arr. bestuur. 
Leuven : Agglomeratie-vergadering 
Molenstede : Jaarlijks leden- en simpatisantenfeest. Het 
wordt een Breugheliaanse avond in het Berkenhof. De 
afdelingsvlag zal er overhandigd worden. 
Leuven : Massale deelname aan betoging te Halle. 
Budingen : Volksvergadering. 

roept tot beperking van de uitga
ven, stijgen de uitgaven in de 
provinraadsbegroting met 16%. 

NEEM EEN ABONNEMENT OP 
« WIJ » 

1 jaar : 450 F 
6 maand : 260 F 

PRK. 000-0171139-31 van « WIJ », 
Voldersstraat 71, 1000 Brussel 

PROVINCIALE 
VUJO-KADERDAG 
LIMBURG 
Heden zaterdag 26 okt. om 13u30 
worden alle Vujo-kernleden van 
Limburg verwacht op de provin
ciale kaderdag in lokaal «'t Kroeg-
ske», Kempensesteenweg te Has
selt. Programma : Hoe Vujo-Lim-
burg verder uitbouwen ? - Voor
bereiding nationaal V4ijo-weekend 
te Heusden op 7 en 8 december. 
Einde om 18 uur. Allen op post I 
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Alles wees erop dat het jaar 1961 politiek zeer belangrijk zou worden. 
De Vlaamse eisen drongen zich méér en méér op het voorplan. De 
ministeriële blunders in woorden en daden stapelden zich op. De 
Vlaamse Volksbeweging was zeer aktlef en de Vlaamse pers deed haar 
duit in het zakje. De Volksunie, toi dan slechts door meester Van der 
Eist, verkozen in ons arrondissement, in het Parlement vertegenwoor
digd, begon zich méér en méér te roeren. Er was een ongebreidelde, 
entoesiaste, idealistische en belangloze inzet. De organisatie begon, zlJ 
het nog zeer amateuristisch, stilaan op gang te komen. 

De val van de regering en de ver
kiezingen van mei 1961 deden de 
koorts en de werkkracht nog stij
gen ; en de beloning voor deze 
geestdriftige inzet kwam er voor 
ons als de eerste werkelijke door
braak op politiek vlak, voor de 
tegenstrevers als een eerste te
ken aan de wand. 
De VU sprong van één naar vijf 
vertegenwoordigers in het Parle
ment, waarvan twee voor Antwer
pen [Van der Eist en Mattheys-
sens) en van nul naar drie sena
toren (dr Roosens voor Antwer
pen) Ik zelf was voor de eerste 
keer kandidaat op de derde plaats 
van de kamerlijst. Zonder noe
menswaardige propaganda be
haalde ik ruim 1.400 stemmen. Het 
weze beklemtoond dat de toen
malige VMO, onder leiding van 
onze diepbetreurde Wim Maes, 
het reuze aandeel had m deze 
hardnekkige, avontuurlijke en 
soms gevaarlijke kiesstrijd. 
In plaats dat Van Eynde en zijn 
rode militanten ons van de straat 
geveegd hadden, waren wij het 
die de straat veroverden Overal 
sprong onze eenvoudige, maar 
zeer efficiënte propaganda, in het 
oog. 
Men zou niet in Vlaanderen, en 
zeker niet in het Antwerpse zijn, 
moesten er kwasi direkt na deze 
klinkende overwinning, geen moei

lijkheden en misverstanden ont
staan zijn. Maar het bruisend en-
toesiasme bluste de brandhaar
den en een hernieuwd arrondisse-
mentsbestuur nam de zaken kor
daat in handen en wijdde zich 
met man en macht aan de verde
re uitbouw van ons arrondisse
ment. 
Zonder één cent in kas, zonder 
één enkele bron van inkomsten 
werden er, maand na maand, 
nieuwe afdelingen gesticht en 
hersticht. Overal werden er mee
tings en publieke vergaderingen 
gehouden. Er werd geregeld ge-
kolporteerd met ons nog zeer 
klein weekblad : «De Volksunie», 
nieuwe leden en abonnementen 
stroomden binnen. In de ranglijst 
der arrondissementen stond Ant
werpen steeds aan kop. Als ar-
rondissementsvoorzitter in die pe
riode (1961-1965) denk ik dank
baar terug aan alle kameraden 
uit die mooie ti jd. 
De « Peter Benoit » werd inge
huldigd en door toedoen van Rudi 
Van der Paal werd het nieuw se-
kretariaat te Berchem geopend 
met Wim Maes als huisbewaar
der, sekretaris, VMO-leider en 
duivel-doet-al. De deurbel en de 
telefoon rinkelden dag en nacht. 
Er werd vergaderd, teksten gere
digeerd, gestencild, affichen ont
worpen, propaganda- en kolporta-

getochten gepland, nachtelijke en 
andere tochten voorbereid met 
als kulminatie onze maandelange 
voorbereidende konijnepijpkara-
vaan, met openluchtmeeting op 
de Grote Markt te SInt-NIklaas, 
samen met het arrondissement 
Sint-Niklaas. 
Met de verkoop van de speciale 
kentekens en alle onkosten afge
trokken, telden Wim Maes en ik, 
tot onze eigen grote verrassing 
21.000 fr. winst, maar we hadden 
vooral een belangrijk propagan
distisch effekt bereikt. 
Verder waren er jaarlijks de voor
middagen van het Vlaams Natio
naal Zangfeest met reuze optoch
ten door de stad en daverende, 
bomvolle meetingzalen. 

TEGEN DE 
FRANSE SERMOENEN 

De door Wim Maes en zijn man
nekens begonnen en door gans 
de Volksunie overgenomen pro-
testaktie tegen de Franse missen 
en preken, laaide als een felle 
brand in het Antwerpse op. Hoe 
méér en brutaler politie en ge
recht optraden, des te feller groei
de de aktie. Hoe méér kameraden 
er in de Begijnenstraat beland
den, des te meer kwamen er zon
dag op zondag nieuwe betogers 
bij. Er was geen houden aan en 
uiteindelijk moest het bisdom er 
zich bij neerleggen. Een reusachti
ge optocht, met de met bloemen 
getooide vrouwen en moeders der 
gevangenen, bekroonde deze aan
vankelijk door velen gevreesde 
aktie. 
Als intermezzo hadden we de 
herhaaldelijk en dikwijls nogal on
zachte betogingen tegen de Bel
gische patriottards, de haatdra
gende anti- amnestiehetsers (Bil
jard Palace). 

GEMEENTE
VERKIEZINGEN 1974 
EEN DONDERSLAG 

Dan kwamen de gemeentever
kiezingen van 1964. Praktisch in 
alle belangrijke gemeenten kwam 
de Volksunie voor het eerst op 
als partij en onder haar eigen 
naam. De koortsige bedrijvigheid 
steeg weer ten Jop. Geld bijeen
krijgen, dag en nacht stencilen, 
drukken, bussen, telefoneren, met 
propagandakaravanen rondtoeren, 
plakken, kalken, affiches bewa
ken en verdedigen. Iedereen deed 
mee, alle werkjes, ook de vuile, 
werden solidair en gezamelijk ge
daan met volledige inzet, zonder 
gejank, noch gejammer over ben
zine en telefoonkosten, voor ve
len zonder slapen, en voor velen 
zelfs zonder werk 
Maar de uitslag was voor de 
traditionele kleurpartijen een don
derslag. In Berchem had Van Eyn
de voorspeld dat de Volksunie 
een zetel zou lukken en het wer
den er vijf op 25, met ongeveer 
20% der stemmen. De « Slag van 
Deurne » had ruimschoots zijn ef
fekt gehad I 
CVP en BSP reageerden door druk 
van bovenuit om iedere eventue
le koalitie met de Volksunie te 
voorkomen. Ook al was, bvb m 
Berchem, een officieel akkoord 
tussen CVP en Volksunie onder
tekend : het mocht niet door

gaan. De handtekeningen werden 
verloochend en waar ze nog kon
den werd het CVP-BSP (of gedeel
te van CVP, of desnoods nog met 
PVV). Deze vuile praktijken wek
ten nog méér wrevel bIJ de nog 
weifelende Vlaamsgezinde CVP-
ers en ook sommige BSP-ers be
gonnen te aarzelen en te twijfe
len. 

PARLEMENTS
VERKIEZINGEN 1965 
DE KROON OP HET WERK 

De toenmalige, vooral studerende 
jeugd, simpatiseerde méér en 
méér met de Volksunie en de uit
slag van de parlementsverkiezin

gen in 1965 was dan ook de belo
ning en de bekroning van ons ja
renlang, onvermoeibaar, nooit af
latend entoesiast werk. In Vlaan
deren sprong de Volksunie van 
vijf op twaalf Kamerzetels. In Ant
werpen van 2 op 4 (Frans Van der 
Eist, Mattheyssens, Schiltz en 
ondergetekende) en voor de Se
naat van 1 op 2 (dr Roosens en 
dr Ballet). Konform aan de sta
tuten trad ik als arrondissements
voorzitter af. Er werd een nieuw 
arrondissementsbestuur verkozen 
en de nieuwe arrondissements
voorzitter werd R. Frickel. De 
wind waaide nog steeds in onze 
zeilen, want de strijd voor de ver-
vlaamsing van Leuven was begon
nen ! 

Dr Hektor GOEMANS, 
volksvertegenwoordiger. 
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LOKALEN ONDER 

AFDELINGSBEHEER 

Vlaamse huizen en partijlokalen 
hebben in het Vlaams-Nationalis-
me steeds een belangrijke rol 
vervuld : opbouwend of remmend, 
inspirerend of ontmoedigend. In 
het arr. Antwerpen heeft de VU 
het mogen beleven dat in 20 jaar 
tijd een reeks eigen lokalen, tref-
•n brandpunten van grote waarde 
voor het bewegingsleven zijn ge
worden. Ze zijn de onmisbare in-
frastruktuur van het partijleven. 
Elk lokaal is de bekroning ge
weest van de inspanningen van 
de taaie olaatselijke werkers, die 
onze erkentelijkheid verdienen. 

Af del. Antwerpen (Stad) : Open
stelling van het bestendig «Stads-
afdelings-sekretariaat» op 1 de
cember 1969 - Wetstraat 12, Ant
werpen. De Antwerpse burcht 
met de dagelijkse VU-stadswer-
king en dienstbetoon, van vroeg 
tot laat. Dit gevestigde VU-huis is 
in onze Scheldestad een bindpunt 
geworden. -

Afdel. Niel : De kalender wijst 
9 oktober 1971. Een niets ontzien
de bestuurswerking, wist na lan
ge maanden van stof en zweet, 
het hoekhuis aan de Antwerpse
straat, 186 om te toveren tot een 
vast icSekretariaatsgebouw» waar 
werking en sociaal dienstbetoon 
wekelijkse agendapunten zijn ge
worden. Een indrukwekkende op
tocht met harmoniemuziek en 
wapperende afdelingsvaandels 
trekt door de gemeente om deze 
VU-gebeurtenis in de Rupelstreek 
met de nodige luister en arron-
dissementele simpatie te onder
lijnen. 

Afdel. Edegem : Op de plaats. 
Drie Eikenstraat, 128, waar eens 
een totaal bouwvallig krot op af
braak stond te wacinten, ontpop
ten zich meerdere afdelingsbe
stuursleden en kernleden tot 
meesters in het bouwvak. Na 
maanden van zware inzet, rees 
het knap « Gemeenschapscen
trum -.Drie Eiken » uit het puin. 
Sinds de inhuldiging op 2.10.1971 
is tot ver buiten Edegem, de 
naam en faam van dit centrum 
uitgegroeid ,door zijn politieke en 
kulturele aktiviteiten aan de lo
pende band. 

Afdel. Boom : De inhuldiging van 
het « VU-Onthaalcentrum NELE », 
Antwerpsestraat, 378 (langs de 
autobaan Brussel-Antwerpen( H.-
Hart-kerk) noteren wij op 2.6.73. 
Een feestelijke en geestdriftige 
optocht, onder de tonen van de 
harmonie « Kempenland » uit Nij-
len, vooraf gegaan door enkele 
tientallen afdelingsvaandels, trekt 
door de gemeente. Als ontmoe
tingscentrum en zetel voor 
dienstbetoon heeft dit VU-cen-
trum voorzeker zijn doel niet ge
mist. 

Afdel. Hoboken.: Op 12 oktober 
1973 zet het Hobokens afdelings
bestuur de kroon op haar inzet en 
streven. De deuren van het 
« Vlaams Nationaal Centrum », 
als eigen VU-lokaal en zetel van 
de Vlaamse Ziekenkas, worden 
opengezet in de Steynstraat, 85. 
Buiten de VI. Ziekenkas-aktivitei-
ten staan in dit centrum even
eens georganizeerde dienstbe-
toon-zitdagen op het wekelijks 
prorgamma. Een eerste kulturele 
manifestatie werd onlangs « op 
eigen vloer » gehouden en kende 
een zeer noemenswaardig suk-
ses, zodat ook op deze weg zal 
verder gegaan worden. 

Afdel. Deurne : 9 november 1973. 
Massale belangstelling bij de in-
huhldiging van het VU-centrum 
« Trefpunt », Turnhoutsebaan 28. 
Dit huis werd een bindpunt in de 
arrondissementele werking. 

TERUGDENKEND AAN DRIE VU-FI6UREN 

WIM MAES 

Er zijn weinig Vlaamse doden wier herinnering zo levendig Is 
gebleven als die van Wim Maes. Hij overleed onverwacht te 
Antwerpen op 3 oktober 1968, na een kortstondig leven waar
in hem geen twee decennia gegeven waren om zijn volle 
maat te geven. Zijn kinder- en jeugdjaren waren moeilijk ge
weest en overschaduwd door repressie en gevangenis : het 
noodlot van een getroffen gezin. Als sekretaris van het VU-
arrondissementsbestuur Antwerpen en vooral als leider van 
de VIVlO leidde hij het uitputtend en bewogen bestaan van 
de militant die moest optreden vrijwel zonder infrastruktuur, 
zonder financiële en materiële aktiemiddelen, In een tijd 
waarin de terreur in Vlaanderen nog woedde met gerech
telijke en onwettige middelen. Hij werd van de ene vrijwel 
onmogelijke opdracht in de andere gegooid : partijpropa-
ganda en akties tegen franstalige sermoenen, verkiezingen 
en manifestaties in Straatsburg, enz. enz. De hele gamma 
van de direkte Vlaamse aktie stond centraal in het bestaan 
van Wim l\1aes, met alle daaraan vastzittende problemen in
zake politieke taktiek en strategie inzake bevelvoering, tucht 
en het kennen en leiden van mensen in een sfeer van harts
tocht en gevaar. 
Wim Maes is door die vurige jaren heengegaan met de een
voud van de man die in Vlaanderen gelooft. Bij hem was dat 
geen beeldspraak. De onvermijdelijke kleinheid van mensen 
en dingen ontnam hem zijn grootheid niet. Wie hem ontmoet
te kwam onder de indruk van zijn echtheid. Wat zelfs de 
meest verbeten tegenstrevers over hem schreven en zegden 
bij zijn plotse heengaan, was willens nillens een hulde aan 
deze man zonder titels of mandaten, zonder maatschappe
lijk aanzien of financiële invloeden : een mens zonder mas
ker of dubbelzinnigheid, zonder list of Intrige. 
Ook nu nog komt een stille weemoed over duizenden als ze 
terugdenken aan het heerlijke avontuur van Wim Maes In 
Antwerpen en in Vlaanderen. Een heerlijk avontuur, waarin de 
tragische ondertoon niet ontbreekt, een avontuur van durvers 
en dromers. Het Antwerpse arrondissement mag er fier op 
zijn dat in de lijst van Vlaams-nationale verantwoordelijken 
die hun stempel sloegen op de beweging, de naam van Wim 
Maes prijkt. 
Zonder referenties naar zijn naam zou in deze herdenkings
bladzijde iets belangrijks ontbreken. Wim Maes liet ons geen 
geschriften na, geen uitgewerkte programma's of afgedwon
gen formuleringen. Hij gaf aan ons volk de boodschap mee 
van de onbaatzuchtige militant die ageert op straten en plei
nen, tussen de massa's, btf vriend en tegenstander aanklop
pend met open vizier. 

DR KAREL DELAHAYE 

Dr Karel Delahaye heeft in de Antwerpse Volksunie een gro
te rol gespeeld, zonder stemverheffing, zonder opgemerkte 
gebaren, zonder enige zorg om wat men nu « imago » of 
« charisma » heeft. In werkelijkheid liet hij echter een diep 
spoor na in het gemoed, in de ziel van wie met hem omging. 
Zijn levensloop is een aaneenschakeling geweest van feiten 
zonder meer. Koele feiten zonder show die spreken voor 
zich zelf. Hij was geboren op 16 juli 1921 en overleed bij een 
auto-ongeval te Wilrijk op 9 februari 1971. Van beroep ge
neesheer, met een loopbaan in Kongo en Zuid-Afrika, aar
zelde hij na zijn terugkeer in Europa geen ogenblik om in 
de Volksunie elke verantwoordelijkheid te aanvaarden die 
hem werd opgelegd. Hij vroeg nooit iets voor zich zelf. HIJ 
« diende » — in de edele zin van dat woord. Zo werd hij in 
1968 lid van de Antwerpse provincieraad, nadat hij in 1964 
in de gemeenteraad van Antwerpen verkozen was. Lange tijd 
was hij voorzitter van de VU-afdeling Antwerpen. Hij was 
eveneens lid van het Arrondissementsbestuur en van de Par
tijraad. Geen taak was hem te min. Jarenlang verzorgde hij 
stipt de « Bewegingswijzer » van het arrondissement Ant
werpen in het weekblad. Hij was de opsteller en de spil van 
het maandblad « De Schelde ». Hij was de man van de on
verdroten aktie in het openbaar — bij voorkeur in de Ant
werpse volkswijken en bij socialistische betogingen. 
Dr Karel Delahaye was een vrijzinnig, verdraagzaam en'So
ciaal-kritisch intellektueei, zonder enige standenhoogmoed, 
onthecht van materieel bezit. Als geneesheer leefde hij mét 
en voor de eenvoudigen en de armen, de onterfden, de 
recht- en bezitslozen. Zonder enige demagogie bewoog hij 
zich in de armste buurten van Antwerpen en werd er de ver
trouweling en de vriend van de radelozen en de uitgestote
nen. Hij was een radikaal Groot-Nederlander zonder scherp
slijperij, zonder irreële of marginale neigingen. Tuchtvol en 
bescheiden vervulde hij zijn politieke taken. 
Hij overtuigde meer door zijn levenshouding en zijn indrin
gend begrip dan door ijdele uitstalling van intellektueei over
wicht. De relativiteit van de positieve wetenschap had hij 
in zijn bestaan van chirurg leren inzien. Hij wist ook dat 
Vlaanderen meer behoefte heeft aan trouw en eerlijkheid 
dan aan intellektuele steekspelen en politieke virtuositeit. 

ETIENNE SLOSSE 

De naam « Etienne Slosse » wordt steeds opnieuw met pië
teit en erkentelijkheid, en ook met bewondering vermeld als 
er sprake is over de ontwikkeling van de Volksunie in het 
arrondissement Antwerpen en daarbuiten. Slosse heeft werk 
van duur geleverd waarvan de invloed nog voelbaar is. Zijn 
leven was nochtans kort : Antwerpen 25 februari 1930 — 
Breendonk 19 november 1968. Zijn bedrijvigheid in de Volks
unie eveneens : van 1961 tot het noodlottige jaar 1968, waar
in hij dodelijk verongelukte op de baan Antwerpen-Brussel. 
Hij was een van die begaafde mensen die op korte tijd meer 
doen dan de meeste anderen in hun hele leven. Hij heeft in 
de Volksunie vele krachten kunnen wakker roepen omdat 
zijn eigen inbreng zo ongemeen rijk, zo stimulerend en zo 
onzelfzuchtig was. 
Etienne Slosse, die geen universitair diploma had (zijn inge
nieursstudies waren voortijdig afgebroken wegens familie
omstandigheden) heeft meer dan vele academici de Volks
unie geestelijk rijper, weerbaar en aantrekkelijk helpen ma
ken. De programmatische teksten van de partij heeft hij per
soonlijk beïnvloed, vanuit een kristendemokratische achter
grond die harmonisch samenging met zijn Vlaams-nationale 
overtuiging. Hij is een van de geestelijke vaders van de stu
diediensten van de Volksunie en van het in 1967 opgerichte 
Dosfelinstituut. 
In 1965 werd hij VU-lid van de Antwerpse provincieraad, en 
in 1968 ondervoorzitter van die instelling. In die hoedanig
heid dwong hij ontzag af bij iedereen met wie hij omging : 
door zijn eenvoud en zijn degelijkheid, zijn goed werkend 
verstand en zijn ruime kennis van de tijdsvraagstukken. De 
Volksunie in Antwerpen en in heel Vlaanderen mocht nog 
zoveel verwachten van deze blije en vlotte man, die geen ka
mergeleerde was maar een uitzonderlijk onderlegd en gees-
telijk-geladen « werver ». 
Onvermijdelijk stelt men de vraag wat hij zou gedaan en hoe 
gereageerd hebben in de na zijn dood ingetreden evoluties in 
Vlaanderen. We weten het niet, maar met zekerheid kan ge
zegd dat Etienne Slosse de menselijke relaties in de partij 
gunstig zou beïnvloed hebben. De politieke, en vooral de so
ciale kreativiteit zou door hem groter zijn geweest. Iemand 
zoals hij vervangt men niet. Hij behoort tot de klasse zeld
zame mensen die te vroeg heengaan maar toch zeer veel 
hebben veranderd, en die door de ouderdom niet werden 
verminderd en uitgeblust. Hun taak hebben ze niet voltooid, 
maar ze lieten bij enkele duizenden een geestelijke drijf
kracht na die nog lang in beweging houdt wat ander stil zou 
vallen. / 

SENATOR HEKTOR DE BRUYNE 
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KflienDCR 
OKTOBER 

26. 
27. 

29. 

Lanaken : Arrondissementsbal. 
Hasselt : Jef Deumens-herdenking. 
14 u. : h. mis in de St-Kwintlnuskatedraal. 
15 u. : herdenkingszitting in de grote zaal van het Kul-
tureel Centrum, Kunstlaan 5. 
Tongerlo-Opitter : Bestuursvergadering ten huize van J. 
Dreesen om 20 u. 

NOVEMBER 

5. 
9. 

16. 

Tongeren-Maaseik : Arr. bestuursvergadering. 
Bree : Kant. bal te Opitter in zaal Brouwershuis. 
As : Afdeiingsba! in zaal EIckerlyc. DJ Guy Emmerson. 
St-Truiden : Afdelingsbal in zaal Halma. 
Dilsen : Jèugdfeest in zaal Welkom te Rotem. 

DECEMBER 

17. I Maaseik : Vergadering in aanwezigheid van volksvert. 
I E. Raskin. 

31. I Dilsen : Algemene ledenvergadering. 

DI€nSCB€COOn 
Volksvertegenwoordiger E. RASKIN 
2 november 
KAULILLE : van 9u30 tot lOu : G. Vossen, Kleine Fonteinstraat 14. 
ST. HUIBRECHTS-LILLE : v. 10u30 tot 11u : H. Lipicens, Venderstr. 5. 
PEER : van 11u30 tot 12u : J. Plas, Collegelaan 5. 
BREE : van 12u30 tot 13u : Café Wit Paard, Nieuvirstraat 28. 
4 november 
EIGENBILZEN : van 19u30 tot 21 u : Ursulastraat 1. 

Senator J.R. VANDEK^RCKHOVE 
28 oktober 
HOUTHALEN : van tSu tot 19u : Toon Dirix, Zv/aluwstraat 9. 
TESSENDERLO : van 19u tot 20u : Provincieraadslid Decoster, Indus

triepark. 
1 november 
GENK : van 18u tot 19u : Schapendries 29. 

KflLCnDCR 
OKTOBER 

26. 

28. 

30. 

Erpe-Mere : Tee-dansant van de VI. Nat. Jongerenwerk-
groep in zaal « Zanzibar » om 19 u. 30. Inkom : 30 fr. 
I-Ieusden-Destelbergen : Jubiieumbai in zaal Admiraal 
met het dansorkest Thesla. Deuren : 20 u. 30. Inkom : 
60 fr. 
Gent : Kadervorming voor wijkkomitees centrum Rei-
naert, Reinaertstr. Diskussie over « inflatie, inflatiebe-
strijding, anti-jnflatieplan van de VU ». 
Gentbrugge : Gemeenteraad om 19 u. 

NOVEMBER 

12. 
15. 
16. 

30. 

Waarschoot : Bezoek aan tentoonstelling van schilder M. 
Van Poucke in zaal Kwalidra, Mimosastr. 194 te Gent. 
De tentoonstelling blijft open tot 11 november. 
Waarschoot : Fons Van de Maele-herdenking te 20 u. 
in de Kring. 
Ertvelde : om 10 u. ontvangen wij onze vrienden uit Genk 
in het Vlaams Huis De Veldbloem. 
Gent : Wijkkomitee Muide. 
Drongen : Boerenvergadering met de afd. Landegem In 
lok. Barloria om 20 u. (te Baarie nabij autostrade). Spre
kers : Ludo Sels en Willy Persyn. 
St-Niklaas : Algemene ledenvergadering om 20 u. in 
Hotel De Spiegel, Stationsstr. 1. Sprekers : M. Coppie-
ters « Nationale politiek » en N. Maes « Wase proble-
blemen ». 
Haaltert : Jaarlijkse algemene ledenvergadering om 20 u. 
in zaal van café Dark, Dorp. Etentje en dans zijn in het 
programma voorzien. Gastspreekster : Georgette De Ke
gel. Zij zal informatie geven over de werking van het 
ziekenfonds Priester Daens. 
Gent : Wijkkomitee Centrum. 
Ertvelde : Gespreksavond met Hugo Schiltz. 
Evergem : 4de groot bal om 21 u .in zaal De Kromme 
Wal, Wippelgemdorp. Orkest : The Por Saisons. Voorver
koop : 50 fr. ; aan de kas : 60 fr. 
Ertvelde : Bal met orkest De Bartels in zaal Atlantis. 
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BREE (Kanton) 

SOC. DIENSTBETOON 

PROV. RAADSLID J. GABRIELS 

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

Elke 4de zaterdag : Meeuwen-
Ellikom-'Wijshagen, in café Ver-
donck-Schrijvers, 9 u. 30 tot 10 u.; 
Gruitrode, café Uilenspiegel, 10 
u. 30 tot 11 u. ; Neerglabbeek, 
café L Doumen, 11 u. 30 tot 12 u.; 
Opitter, café J. Kosten, 12 u. 30 
tot 13 u. ; Tongerio, café Den En
gel, 13 u. 3» tot 14 u. 

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

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

BOERENVERGADERING 
Op donderdag 17 oktober ging 

te Tongerio onder grote belang
stelling (meer dan 50 landbou
wers) een boerenvergadering 
door. Deze werd voorgezeten door 
prov. raadslid T. Schoofs die J. 
Latinne, later op de avond aan
wezig, verving. Prov. raadslid Jaak 
Gabriels handelde in zijn inleiding 
over de houding van de VU in de 
Limburgse provincieraad met be
trekking tot de landbouwproble
men. Eveneens schetste hij de si
tuatie in het kant. Bree waar op 

enkele jaren tijd talrijke land
bouwers g e d w o n g e n waren 
hun bedrijven te sluiten. Hij stel
de dan ook voor dat de overheid 
ekstra steun zou verlenen aan 
landbouwbedrijven in moeilijkhe
den zoals dat nu ook gebeurt voor 
bedrijven. Nadien sprak sen. dr 
J.R. Vandekerckhove over de 
weerslag van de inflatie op Teders 
geldbeugel. Hij stipte aan dat 
vooral voor de landbouwers deze 
situatie katastrofaal dreigde te 
worden, daar zij aan onderbetaal
de prijzen moeten werken. Hij 
noemde het aantal landbouwers 
dat nu nog overgebleven is een 
absoluut minimum voor een ge
zonde ekonomie in België. Hierop 
volgde de hoofdspreker van de 
avond : sen. W. Persijn. Hij stelde 
zijn 40-punten programma, dat de 
VU reeds eerder aan de pers 
heeft doorgegeven (en ook reeds 
verschenen in «Wij») aan de zaal 
voor. Vooral belangrijk was zijn 
pleidooi voor een rechtstreeks 
kontakt tussen landbouwer en 
konsument. Hij suggereerde hier
voor de oprichting van PVBA's 
van landbouwers. Hierna volgde 
een levendige diskussie met de 
zaal die tot ongeveer 24 u. duur
de. Alles bij elkaar een geslaagd 
initiatief dat hopelijk ook in an
dere kantons wordt nagevolgd. 
Onder de aanwezigen werden on
dermeer opgemerkt : volksvert. 
E. Raskin, arr. voorz. J. Plas, sche
pen L. Kester van Opitter, de ge

meenteraadsleden J. Dreesen 
(Opitter) en A. Custers (Bree) en 
een belangrijke afvaardiging van 
Hamont. 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 
VRIJ-UIT 

Nummer 6 van het afdelingsblad 
« Vrij-Uit » is zopas verschenen. 
Uiterlijk in een nieuw kleedje en 
boordevol informatie, daarenbo
ven rijkelijk voorzien met rekla-
me, dit alles samen 12 biz., is de 
uitgave van dit blad een werkelijk 
sukses voor de afdeling. 
AFDELINGSBAL 

Afgelopen zaterdag hield de 
afdeling haar tweede bal. De aan
wezigheid overtrof alle verwach
tingen. Het geheel was fijn ver
zorgd in een keurige organisatie. 
De mannen van de afdeling ver
dienen werkelijk een pluim. On
der "de grote schare van promi
nenten werden ondermeer opge
merkt : sen. Vandekerckhove, 
volksvert. E. Raskin, prov. raads
lid J. Gabriels, arr. voorz. J. Plas, 
de gemeenteraadsleden J. Iven 
(Peer), L. Langenaeker (Haren), 
Jef Cornelissen (Maaseik), J. 
Claes (Hasselt), R. Gijbels (Helch-
teren). Hartelijk begroet werd ook 
de oud-voorzitter van Houhalen E. 
Vetters. Verder werden nog op
gemerkt prov. raadslid D. Vandue-
ren (Genk) en mevr. Jacobs-Cole-
mont, talrijke arr. bestuursleden 
en kaderleden van diverse afdelin
gen. 

MAASMECHELEN 
BESTUURSVERGADERING 

Had plaats op donderdag 3 ok
tober. De belangrijkste punten 
van de agenda waren : Viering 
20 jaar VU ; Herfstbal ; Gemeen
teraadsverkiezingen. 

SINT TRUIDEN 
DIENSTBETOON 

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

akker won de trofee, door Leen 
Van Dommelen gebeeldhouwd. 
Laten we Erik Verlinden geluk
wensen met het initiatief en aan 
Guido Dekeyzer, de wijkvoorzit-
ter, vragen volgend jaar opnieuw 
met iets dergelijks uit te pakken. 
We danken uiteraard het zieken
fonds Flandria voor de steun en 
VUJO-Gent voor de medewerking. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
GEMEENTERAAD 

Tijdens de laatste gemeente
raadszitting van woensdag 9 ok
tober interpelleerde VU-raadslid 
Koen Van Meenen het schepen-
kollege over de slechte staat van 
de Kouterlaan (gedeelte tussen 
Vijverstraat en Letterwegel). Men 
beloofde dit probleem op te los
sen binnen de 14 dagen. Daar de 
winter voor de deur staat, stelde 
raadslid Van Meenen nog een 
vraag over de stand van zaken 
i.v.m. zijn goedgekeurd voorstel 
(gemeenteraad van 19 juli) een 
schuilhuisje te plaatsen aan de 
Tramstatie, richting Destelbergen. 
De burgemeester antwoordde dat 
hij de schriftelijke aanvraag aan 
de dienst van Bruggen en Wegen, 
en aan de NMBS vergeten was. 
Men beloofde dit zo vlug moge
lijk te doen. Hogervermeld raads
lid interpelleerde het schepenkol-
lege ook over de werking van het 
kultureel centrum Ganzendries. 
De kulturele verenigingen kunnen 
erover beschikken, zodra de cen
trale verwarming hersteld is, en 
mits een aanvraag te richten aan 
het schepenkollege. De zolder zal 
niet ter beschikking staan, en 
dit voor geen enkele vereniging, 
hoe artistiek hij ook moge zijn. 
Tijdens de geheime zitting werd 
mevr. Grillaert uit Heusden met 
algemene stemmen benoemd tot 
lerares diktie aan de muziek
school. Het voornaamste punt van 
de geheime zitting was evenwel 
de benoeming van een hoofdon
derwijzer BLO. Hier protesteerde 

de oppositie o.a. heftig tegen de 
wijze waarop zo een benoeming 
gebeurt. Niemand heeft ook maar 
de kans gekregen zich kandidaat 
te stellen. Er werd maar één kan
didaat voorgedragen : nl. die van 
het schepenkollege. Deze haalde 
het met 7 stemmen op 13 raads
leden. (Er weze aan herinnerd dat 
de meerderheidsgroep 9 raads

leden telt !). 

TOMBOLAPRIJZEN 

Wie nog een prijs heeft voor 
onze tombola van ons bal dat 
vandaag plaatsheeft, brenge dit 
naar de zaal Admiraal, Dender-
mondsestwg 228 te Destelbergen 
en dit tot 17 u. Met dank aan
vaard. 

EERSTE LUSTRUMBAL 

20 JAAR VOLKSUNIE IN LIMBURG 

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

Lanaken, 600 plaatsen 

OOST-YLAANDERI 
AALTER-BELLEM-LOTENHULLE-
POEKE 

Ter gelegenheid van ons 10-
jarig bestaan zullen wij feest vie
ren. Omstreeks 16 u. zal een 
optocht 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. Onze nat. voorz. Mr 
Fr. Van der Eist zal de nieuwe af-
delingsvlag overhandigen en de 
feestrede houden. 

DENDERLEEUW 
GEMEENTERAAD 

Raadslid De Metsenaere inter
pelleerde de burgemeester over 
het uitblijven van het plaatsen 
van de herdenkingsplaat van Al-
fons De Cock tegen de gevel van 
de raadzaal. Verder interpelleer
de hij over het ontbreken van de 
nodige medische uitrusting In het 
rode kruislokaal van het Sport-
stadium. De raad hoorde voordien 
twee gevatte tussenkomsten van 
ons raadslid dit wanneer de open
bare verlichting der wegen en 
parkeerpleinen rond het Sport
park ter sprake kwam alsook bij 
de bespreking van het aflijnings-
plan van de verbindingsweg tus
sen Denderleeuw en Iddergem. 

DENDERMONDE 
MOTIE 

De arr. raad van de Volksunie-
Dendermonde heeft met verstom
ming vastgesteld dat het Davids-
fonds in zijn vormings- en infor
matieprogramma 74-75 voordrach
ten over de Vlaamse beweging en 
andere onderwerpen voorziet, die 
zij subsidieert en dus duidelijk 
suggereert aan haar afdelingen 
en daarvoor alleen beroep doet 
op vertegenwoordigers van CVP, 
BSP en f'VV. Het is verbijsterend 

dat de Volksunie, die op het partij
politieke vlak oneindig meer « in 
de lijn » van de Vlaamse bewe
ging heeft gewerkt en nog werkt 
dan de traditionele partijen en 
daar pionierswerk heeft verricht, 
zeer lang alleen, omdat de ande
ren, niet wilden, niet durfden of 
totaal onverschillig stonden, hier
van wordt uitgesloten. Vraagt dat 
de grootste Vlaamse kultuurvere-
niging ten spoedigste deze totaal 
onbegrijpelijke fout zou herstel
len. 

DRONGEN 
DIENSTBETOON 

Zitdag : donderdag 14 novem
ber om 19 u. in lok Barloria, door 
sen. E. De Facq en prov. raadslid 
Chris Versyck. Andere afspraken 
kunnen steeds telefonisch ge
maakt worden bij Mare Smets, 
gemeenteradslid (26.68.34). 
24 NOVEMBER : HALLE 

Al onze leden nemen natuurlijk 
deel aan de betoging Vlaams-Bra. 
bant te Halle op 24 november. Het 
plaatselijk Davidsfonds legt sa
men met VOS-Drongen een auto
bus in. Nadere inlichtingen en 
inschrijvingen bij onze bestuurs
leden Mare Smets (26.68.34) en 
Willy Vlieghe (82.50.50). Zie ook 
het pas verschenen nummer van 
« Wij in Drongen en Afsnee ». 

ERTVELDE 
TAK-AVOND 

De TAK-avond gepland op 25 
oktober 11. zal naar een nader te 
bepalen datum verschoven wor
den. Vermoedelijk in de loop van 
de maand december. 

GENT 
VOETRALLY 

Op zondag 20 oktober richtte 
VU-Gent-wijkkomitee Centrum een 
zeer geslaagde voetrally door on
ze Arteveldestede in. Ruim hon
derd mensen werkten aan de ge
beurtenis mee, en zaten 's avonds 
aan de dis. De h. Boel uit Oost-

EERSTE LUSTRUMBAL 

20 JAAR VOLKSUNIE IN LIMBURG 

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

Lanaken, 600 plaatsen 

OOST-YLAANDERI 
AALTER-BELLEM-LOTENHULLE-
POEKE 

Ter gelegenheid van ons 10-
jarig bestaan zullen wij feest vie
ren. Omstreeks 16 u. zal een 
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ren. Een receptie aan alle aanwe
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De Casino. Onze nat. voorz. Mr 
Fr. Van der Eist zal de nieuwe af-
delingsvlag overhandigen en de 
feestrede houden. 

DENDERLEEUW 
GEMEENTERAAD 

Raadslid De Metsenaere inter
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van de herdenkingsplaat van Al-
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ren, niet wilden, niet durfden of 
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van wordt uitgesloten. Vraagt dat 
de grootste Vlaamse kultuurvere-
niging ten spoedigste deze totaal 
onbegrijpelijke fout zou herstel
len. 

DRONGEN 
DIENSTBETOON 

Zitdag : donderdag 14 novem
ber om 19 u. in lok Barloria, door 
sen. E. De Facq en prov. raadslid 
Chris Versyck. Andere afspraken 
kunnen steeds telefonisch ge
maakt worden bij Mare Smets, 
gemeenteradslid (26.68.34). 
24 NOVEMBER : HALLE 

Al onze leden nemen natuurlijk 
deel aan de betoging Vlaams-Bra. 
bant te Halle op 24 november. Het 
plaatselijk Davidsfonds legt sa
men met VOS-Drongen een auto
bus in. Nadere inlichtingen en 
inschrijvingen bij onze bestuurs
leden Mare Smets (26.68.34) en 
Willy Vlieghe (82.50.50). Zie ook 
het pas verschenen nummer van 
« Wij in Drongen en Afsnee ». 

ERTVELDE 
TAK-AVOND 

De TAK-avond gepland op 25 
oktober 11. zal naar een nader te 
bepalen datum verschoven wor
den. Vermoedelijk in de loop van 
de maand december. 

GENT 
VOETRALLY 

Op zondag 20 oktober richtte 
VU-Gent-wijkkomitee Centrum een 
zeer geslaagde voetrally door on
ze Arteveldestede in. Ruim hon
derd mensen werkten aan de ge
beurtenis mee, en zaten 's avonds 
aan de dis. De h. Boel uit Oost-

OOST-YLAANDEREN 

WIJ 14 26 OKTOBER 1974 



WIJ IM D€ lOLK9UMI€ 

LOVENDEGEM-WAARSCHOOT. 
EEKLO 
FIETSPAD 

Handtekeningen-aktie werd gis
teren tussen 16 en 18 u. op de 
Dam gehouden. Wie verhinderd 
was kan nog tot 4 november zijn 
handtekening zetten op één van 
volgende adressen: Patronagiestr. 
54, Leest 54 en 81, Oostmoer 3, 
Beke 165, Nijverheidsstr. 70 en 
72, Notelaarstr. 7 en 24, Kere 63b, 
H. Verrietslaan 5, Hoekje 54, Tuin-
wijk-Beke 28, Arisdonk 19. Fietsers 
zijn ook mensen. 

MERELBEKE 

SOC. DIENSTBETOON 

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

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

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

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

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

KOO-afgev. Godelieve Van Loo: 
Oriesstr. 61 te IVlelle-Centrum 
ontvangt alle dagen. 

Op 5 oktober 1974 startte VUJO-Gentbrugge met haar eerste aktie die 
in het teken stond van « opgeruimd staat netjes ». Het doel was de 
aandacht te vestigen van het gemeentebestuur op de noodzaak de 
perken en plantsoenen netjes te houden. 

DENDERMONDE 
Te Zele in Pallieter. Aanwezig : 

Dendermonde, Wichelen, Schoon-
aarde, Grembergen, Waasmunster, 
Hamme, Lebbeke, Buggenhout, 
Zele. Aanntal aawezigen stijgt 
traag maar regelmatig. Leden en 
abonnementen : ledenaantal is 
gestegen, abonnementen zijn ge
daald. Nieuw lid arr. bestuur komt 
uit afd. Hamme. 2 kant. gevov 
machtigden : De Leenheer, Zelt 
en Van Bosscher, Wichelen. 
Gewestplan : er zullen informa
tieavonden warden georganiseerd 
waarop iedereen zal uitgenodigd 
worden. Dienstbetoon : sen. Cop-
pieters, Achiel Seghers, plaatsen 
en data bekend, gaat van start. 
Betoging Halle (24 nov.) : behal
ve VU en Davidsfonds niemand op 
eerste kontaktvergadering, waar
op alle partijen waren uitgenodigd, 
wij doen het zelf wel. Brochure 
« De Vrouw in de VU » wordt ver
kocht, beweging gaat van start. 
Toespraak sen. Coppieters : na 
officieel gedeelte tot leden afde
ling Zele, zoals steeds, zeer in
teressant. 

SINAAi 

FEESTAVOND 

Zaterdag j l . had te SInaal het 
feest van de plaatselijke Volks 
unie-afdeling plaats. Ónder de 
voornaamste aanwezigen zagen 
we mevr. Nelly Maes, volksver
tegenwoordigster, en de provin
cieraadsleden, de h. van Hoey-
landt en de h. Raoul De Rijcke. 

Vooraleer de koude schotels on
der het mes en vork verdwenen, 
sprak de plaatselijke voorzitter, 
de h. Coppens, een welkomwoord 
aan de 75 aanwezigen. Na het 
etentje kwam mevr. Nelly Maes 
aan het woord, over de huidige 
politieke toestand en de inflatie, 
met de daaruit vloeiende sociale 
toestanden. De h. L. Van Hoey-
landt onderhield de aanwezigen 
over « 20 jaar Volksunie » en de 
viering ervan die doorgaat op 3 
november te Gent. 

Na deze nuchtere zaken speel
de het orkest ten dans tot het 
ochtendgloren. 

SCHOONAARDE 
•DOSFELINSTITUUT 

Kursus : Voorbereiding gemeen
teraadsverkiezingen '76 ten einde. 
Over gans de lijn prachtig ge
slaagd steeds tussen de 50 en 60 
kursisten. Veel nieuwe gezich
ten. Alle inleiders op peil. Profi
ciat aan Lutgart De Beul, Victori-
ne Buydts, Agnes Van der Steen 
en Rik Smekens. 

ZOHEGEM 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

itdag : Elke woensdag van 17 
tot 18 u. ten kantore van dhr. W. 
Michiels, Hospitaalstr. 87 (091/ 
60.20.65). 

BOTTELARE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : elke laatste zaterdag 
van de maand van-16 tot 17 u. 
ten huize van I. De Geyter, Kon. 
Astridlaan 19 (091/62.64.07). 

Di€nscB€coon 
Volksvert. F. BAERT 
2 november 
DEINZE : van 10u to t 10u30 , Café Ross-
brau. Mark t . 

GENT : van l l u to t 12u30 : Kon. As t r id 
laan 123 . 

3 november 
OOSTAKKER om 11 u : « St. Bavo >, Dorp. 

4 novemE>er 
GENT : om 2 0 u : b i j Karel Rigo, Peerstr. 129 . 
VURSTE : om 21 u : b i j R. Van Gyseghem, 
Wannegatstraat. 

San. M. COPPIETERS 
2 november 
BUGGENHOUT : om 14u : 
mans, Kasteelstraat 186 . 

b i j mr. Kalder-

LEBBEKE : om 15u : op telefonische af
spraak : 21 .38 .89 . 
W I E Z E - DENDERBELLE : om 16u : Café 
Centrum. 
DENDERHOUTEM : :om 17u : Café Scaldis. 
Brusselsestraat. 

Volksvert. G. DE KEGEL 
ledere zondagvoormiddag 
N I N O V E : Leopoldlaan 8 6 . 

2 november 
OKEGEM : van l O u to t l l u : Zaai Rio, 
Kouterbaan. 
MEERBEKE : van l l u to t 12u : Frans Tiele-
mans, Kapellestraat 15 . 
DENDERWINDEKE : van 13u t o t 14u : Jan 
Wi l lems, Steenweg op Ninove 54 . 
POLLARE : van 14u to t 15u : Hermen De 
Kegel, Dorpsstraat 33 . 
APPELTERRE : van 15u to t 16u : Roger Van 
Oudenhove, Eichemstraat 2 4 . 
OUTER : van 16u to t 17u : Aardeweg 70 . 

WEST-VLAANDEREN 

DI€nSCB€COOn 
Volksvertegenwoordiger Luk VANSTEENKISTE 
26 oktober 
V ICHTE : Harelbekestraat 35 , van 16 to t 17 u. 
HARELBEKE (Stac.) : café De Zwaan, Dorpplaats, v. 17u30 to t 18u30 . 
28 ok tobe-

café 1302 , B. Reynaertstr. 9, van 17u30 to t 19u . 
: Vredestraat 10, van 20 to t 21 u. 

KORTRIJK : 
W E V E L G E M 
4 november 
LENDELEDE 
KORTRIJK : 
W E V E L G E M 

: van l l u 3 0 to t 13u : « De Handboog », Plaats, 
van 17u30 to t 19u : « 1302 », B. Reynaertstraat 9. 
: van 20u to t 21 u : Vredestraat 10 . 

VANSTEENKISTE 

Volksvertegenwoordiger J. VANDEMEULEBROUCKE 
2 november 
DE PANNE : om 9u30 : « Helvetia », Kerkstraat 3 2 . 
WESTENDE : om 10u30 : „ Casino », Essex Scottishlaan. 
M I D D E L K E R K E : om 11 u i 5 : « Were Di », De Smet de Naeyerlaan. 
DE H A A N : om 12u15 : « De Torre », Tramhalte. 

Volksvertegenwoordiger E. 
2 november 
VEURNE : De Beurs, Mark t , om 9u . 
D I K S M U I D E : Vlaams Huis, IJzerlaan, om l O u . 
HOUTHULST : Terrestraat 8, om l l u . 
K O R T E M A R K T : De Speie-Lusthof, Staatsbaan, om 12u. 
KOEKELARE : Hertog van Arenberg, Merestraat, om 12u30 . 
ICHTEGEM : Engelstraat 10, om 13u30. 

Senator VAN IN 
TORHOUT : 1ste zaterdag van de maand, tussen 9u30 en 10u30 , ten 

huize van gemeenteraadslid F. Vlieghe, apoteker, Hofstraat. 

Senator Frans BLANQUAERT 
lEPER : elke eerste zaterdag van de maand, van 11u30 t o t 12u30 , in 

café « Rembrandt », Menenstraat 46 ( 0 5 7 / 2 0 . 3 2 . 9 7 ) . 
POPERINGE : elke eerste zaterdag van de maand, tussen l O u en l l u 

in het Bel for t , Grote Mark t . 

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. 

lEPER 
DIENSTBETOON 

Gemeenteraadslid Jan Garpen-
tier, Gildestraat 6, (057)200916. 
Steeds op afspraak. 

KOO-lid Pieter Lerooij, Haig-
laan 95 (057)201936. Steeds op 
afspraak. 

ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 
Nieuw tel. nr : (057)204185. Zit

dag leper : iedere zaterdag van 
10 tot 12 u. Mieke Vergauwen, 
Vaubanstraat 3. 

IZEGEM 
GELUKWENSEN 

De VU-afd. Izegem en in het 

bijzonder het bestuur wensen de 
familie Luc Schelpe-Depamelaere 
van harte geluk bij de geboorte 
van een zoon « Frederik ». 
OVERLIJDEN 

Het bestuur en de afdeling 
rouwt om het overlijden van de 
heer Jules Ketels. Hij was de 
schoonvader va nde heer Jozef 
Samyn, lid van het bestuur. 
DIENSTBETOON 

Bernard Depoorter : Kortrijkse-
str. 172 (051/30.10.39) : elkte 
avond na 20 u. ; de zaterdag van 
14 tot 17 u. ; de zondag van 10 u. 
30 tot 12 u., liefst op afspraak. 

Jef Pattijn : Roeselaarsestr. 
640 (051/30.06.88) : op afspraak. 

Jeroom De Meyere, Vijfwegen-
str. 13 (051/30.16.23) : iedere dag 
op afspraak na 20 u. 
DIENSTBETOON KOO 

Emil Bourgeois, Meensestwg 47 
(051/30.36.92) : iedere zaterdag 
van 11 tot 12 u. ; andere dagen 
op afspraak. 
LEDEN- EN ABONNEMENTENSLAG 

U weet of u weet het niet, maar 
de Volksunie bestaat 20 jaar, en er 
is al heel wat bereikt maar nog 
bij lange niet genoeg. Daarom de
ze oproep tot alle leden van de 
afdeling om mede propaganda te 
maken voor de Volksunie. Er 
wordt bij deze gelegenheid ge
vraagd dat u uw steentje zou bij
dragen. U hebt enkel maar adres
sen van diegene die u denkt die 
lid willen worden of een abonne
ment willen hebben door te ge
ven aan het bestuur of een man
dataris. Het afdelingsbestuur 
dankt u bij voorbaat. 
VOORSTELLING BESTUUR 
AAN NIEUWE LEDEN 

Voorz. : Joris Verbeke, Krekel-
str. 33 ; ondervoorz. : Pieter De-
rieuw, Werkhuizenstr. 23 ; sekr. : 
Wilfried Lagae, Neerhofstr. 11 ; 
penningm. : Pierre Decoene, St-
Jorisstr. 37 ; org., prop., public re
lations : Raymond Wullaert, Prin-

ML€nD€R 
OKTOBER 

26. 

27. 

28. 
31. 

Marke : 4de groot Vlaams avondfeest In de wijkscnool 
Nieuwenhove. 
Steenbrugge : Jaarlijkse herdenking van vader abt Dom 
Modest van Assche. Te 10 u. eucharistieviering in de 
abdijkerk door z.e.h. dr Joz. Sterck. 
Brugge : Studiereis naar Duinkerke, Kales en Bonsn. Ir 
André Mertens geeft ons deskundige uitleg. Prijs . 130 
fr. Vertrek om 8 u. 30 aan de Vismarkt. Terug om 21 u. 
Inschr. : Breydelhof of bij Michelle Fraipont-Van Tuyc-
kom. 
Brugge : Gemeenteraad om 16 u. (einde 19 u.). 
leper : T-dansant om 20 u. in het jeugdstadion, Leopold 
III laan 16. 
Izegem : Bestuursvergadering. 

NOVEMBER 

9. 
11. 

10. 

19. 

23. 

30. 

Izegem : Wandelklub. Vertrek aan het Vlaams Huis om 
13 u. 30 (ook op , 17, 23, 30). 
Gistel : Afdelingsbal. 
Kortrijk : Amnestie-betoging. Verzameling om 16 u. op 
het Stationsplein. 
Leffinge : Afdelingsbal om 20 u. 30 in zaal Bierhuis. Stu
dio Classic speelt ten dans. 
Ichtegem : St-Maartensbal in het feestpaleis De Engel, 
Oostendsebaan. Teegang : 50 fr. Orkest : The Gits 
Band. 
Zeebrugge-Lissewege-Dudzele : Palingfestijn om 20 u. 
in spijshuis <• Monaco ». Inschr. uiterlijk tot 15 nov. bij 
gemeenteraadslid Arnoud Vanhouteghem, Roeaanstr. 46. 
Kortrijk : Arr. bal in Thier Braühof te Hulste. Aanvang : 
20 u. Deelname : 60 fr. 

DECEMBER 

7. I Poperinge : Afdelingsbal in 't Belfort. 

sessest. 110 ; Vujo-afgev. : Geert 
Bourgeois, Meensestwg 47. 

MENEN 
DIENSTBETOON 

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

MOERKERKE 
DIENSTBETOON J. DEROOSE 

ledere 3de zondag van 10 tot 
11 u. bij J. Debbaut, Hoornstr. 41. 

NIEUWMUNSTER 
DIENSTBETOON J. FREYNS 

ledere 3de zondag van 11 tot 
12 u., café Gemeentehuis. 
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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 
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 ; Lecofnpte Noël, Besela-
restr. 109 ; Claeys Jef, Ten Brie-
lenlaan 108. 

1*1 
Vlamingen, 
vraag GRATIS 
advlet voor uw 
hypotheek-lenlngan 
(1e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredletan 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrl{kte Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons 

ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 
Zitdag Wervik : zaterdag 26 ok

tober, van 10 tot 11 u. bij Coud-
yzer Maurits, Magdaienastr. 75. 

ZEDELGEM 
GELUKWENSEN 

De VU-afd. Zedelgem wenst de 
familie André en Godelieve Puy-
pe-Feys geluk met de geboorte 
van hun tweeling dochtertjes, die 
de naam kregen van Iris en Isa
bella. 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen, van wel
ke aard ook, kunt u terecht op el
ke zaterdag van 10 tot 11 u. bij 
Vierstraete Valere, Kuilputstr. 83 
(tel. 20.97.00). 

DOSFELINSTITUUT 

MEDEGEDEELD 

AMNESTIEBETOGING 
TE KORTRIJK 
In dit « heilig jaar van verzoening » is de eis naar volledige 
amnestie meer dan ooit reclitvaardig. Onder dit motto wordt 
dan ook op 11 november a.s. — wapenstilstandsdag ! — te 
Kortrijk voor amnestie betoogd. VOS-Kortrijk roept allen maar 
vooral de jeugd op om op 11 november voor gerechtigheid 
en amnestie te betogen. Verzameling om 16 u. aan het Sta
tionsplein. 
SEKRETARIAAT VOOR FOLDERS, AFFICHES, ENZ. Hans Bo-
gaerts, Hugo Verriestlaan 84, 8500 Kortrijk of VOS-lokaal 
- Bertennest 3 » te Kortrijk, tel. (056)21.69.07. 
Steunbijdragen en kentekens (20 F) op rekening 466-7624441-
58. 

JOZEF DEUMENS-HERDENKING 
TE HASSELT 

Op 1 juli 1973 overleed -te Ant
werpen de heer Jozef Deumens. 
Op zondag 27 oktober a.s. wordt 
deze strijdbare Vlaming — in dit 
jaar van de verzoening — stijlvol 
herdacht op initiatief van het ko-
mitee « Limburgs Offer voor 
Vlaanderen ». De plechtigheid 
heeft plaats in de grote zaal van 
hert Kultureel Centrum, Kunst
laan 5 te Hasselt. De zitting wordt 
opgeluisterd door het a-capella-
koor « Schoonheid » uit Genk, 
solozang door bariton Jaak Impe, 
Antwerpen aan de vleugel bege
leid door Odilon Grognard, Genk. 

Niettegenstaande NIET op de uit
nodigingen vermeld, zal er toch 
een H. Mis opgedragen worden 
door Limburgse priesters in de 
eigen parochiekerk van Jef Deu
mens, de Sint-Kwintinuskatedraal 
van Hasselt. Deze mis vangt aan 
te 14 uur, zodat het aanvangsuur 
van de herdenking in het Kultu

reel Centrum zo goed mogelijk 
kan aangehouden worden. De mis 
zelf wordt mede opgeluisterd 
door het a-cappella-koor «Schoon
heid» uit Genk. 

PROGRAMMA : 
14 u. : h. mis in de St-Kwinti-

nuskatedraal te Hasselt. 
15 u. : herdenkingszitting. 
Begroeting door voorzitter Re-

naat Vanheusden. 
Koorzang : Psalm. 
Solozang : O, Kruise den Vla

ming. 
Homilie door e.p. Deodaat 

Meers, ofm. 
Voorbeden door Marcel Beer

ten. 
Luister naar zijn stem... 

Offergang 
Tijdens de offergang : 
Solozang : Mijn Vlaanderen 

heb ik hartelijk lief. 
Koorzang : Gloria sei dir gesun. 

gen. 

DOSFELINSTITUUT en GEWETENSBEZWAARDEN 

Eventuele gewetensbezwaarden die een instelling zoeken om 
hun burgerdienst te volbrengen kunnen dit ook in het Dos
felinstituut. 

Kandidaten dienen schriftelijk kontakt te nemen met W. 
Augustijnen, direkteur Dosfelinstituut, Tribunestraat 14, 1000 
Brussel. 

VOOR EEN EUROPEES PARLEMENT 

De Beweging voor de Verenigde 
Staten van Europe (Prins Boude-
wijnlaan 323, 2610 Wilrijk) vraagt 
ons volgende mededeling te 
plaatsen : 

Goede vrienden, wij moeten alle 
Europese en federalistische 
krachten mobiliseren zoals alle 
Europese landen op dit ogenblik 
doen. Er staat te veel op het spel. 
Mogen wij op U rekenen ? Het 
minste wat wij van U vragen is : 
1) stort onmiddellijk uw leesgeld 
300 F voor « Europa Een » op 

onze postrekening ; 2) bezorg ons 
de namen en adressen van ge-
interesseerde vrienden en kennis
sen ; 3) doe aan onze petitie-
aktie mee, wij hebben één mil
joen handtekeningen nodig in dit 
land. Wij kunnen letterlijk geen 
handtekeningen missen; 4) be
zorg ons leden en lezers; 5) 
klim in de pen, laat U niet onbe
tuigd, doe er wat aan. Wij reke
nen op U I Waar en wanneer 
zien wij U ? Zeg vooral niet dat 
er te weinig gebeurt ! 

Solozang : Hoort in de morgen. 
Jef Deumens, mijn vriend en 

strijdgenoot, door Lambert Swerts. 
Gemeenschapszang : Gebed 

voor het vaderland. 
Dodenappèl door Jaak Cuppens. 
Gemeenschapszang : Vaarwel, 

mijn broeder. 
Koorzang : Hij vleide geen gro

ten der wereld. 
Jef Deumens, mijn kollega-bur-

gemeenster in die moeilijke oor
logsjaren, door Jozef Olaerts. 

Gemeenschapszang : Kempen-
land. 

Jeugd draagt het erfdeel ver
der, door Gerda Wenmeekers. 

Gemeenschapszang : Wij zijn 
bereid. 
Slotwoord door Renaat Vanheus
den. 

Gemeenschapszang Mijn 
schilt ende betrouwen. De Vlaam
se Leeuw. 

Einde voorzien rond 17 u. Daar
na is er ti jd te over voor vrije 
ontmoeting in de ruime gelagzaal 
van het Kultureel Centrum (Toe
gang gratis). 

ST-CECILIAFEESTMAAL 
VLAAMSE HARMONIE 
« PETER BENOIT » 

Het traditionele jaarlijkse St-Ce-
cilia-Feestmaal van de Vlaamse 
Muziekvereniging in de hoofdstad 
zal dit jaar aangeboden worden 
op zaterdag 16 november 1974 
te 17u30 in de Feestzaal CUP 
(bij Willy Vanroose), Kerkstraat 
77 te St-Agatha-Berchem (Brus
sel). 
De deelnemingskosten bedragen 
350 F per persoon (BTW en be
diening inbegrepen) en kunnen 
vereffend worden hetzij persoon
lijk bij de bestuursleden, hetzij 
door storting of overschrijving op 
PCR nr 000-0452920-27 of KB re
kening nr 435-8091810-53 t.n.v. 
Vlaamse Harmonie Peter Benoit 
Brussel p/a G. Knabben, de Le
vis Mirepoixlaan 2 te 1090 Jette. 
Uiterlijk op 12 november 1974 
moeten de inschrijvingen onher
roepelijk worden afgesloten. 
Het bestuur van de Vlaamse Har
monie Peter Benoit Brussel ver
wacht een talrijke opkomst van 
leden en simpatisanten. 

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. 
Deze kursus vormt één geheel, waarbij de deeSnemers aktief 
worden betrokken door diskussie en zelf-aktiviteiten en sylla-
bi (telkens van 20 tot 22 u. 30). 

ARRONDISSEMENT TURNHOUT : 
31 oktober : « Het huidig Belgisch politiek bestel », (grond
wetsherziening, parlement). (4e deel). 
Inleider : volksvertegenwoordiger 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. 

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. 
Telkens van 20 tot 22 u. 30. 

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 
Plaats : Zaal 1302, 8. Reinaertsstr. 9 (in het centrum, nabij 
het station) van 9 u. 30 tot 12 u. 30 en van 14 tot 17 u. 

Hasselt en Tongeren-Maaseik : 14-15 december. 
Plaats : zaal Centrum, Hollands Veld, Hasselt. 
Inschrijvingen : prov. Dl-sekrfetariaat ,p/a J. Indekeu, Grotstr. 
18, 3570 Peer. 
Middagmalen : 100 fr. storten op rek. 430-0835551-81 van het 
Dosfelinstituut te 1000 Brussel. 

3. Kursus : 

GOED BESTUREN 
Problemen rond het goed besturen van afdelingen, samenwer. 
king, kommunikatie, efficiënt werken, werken in groepsver
band. 
Dendermonde : nadere gegevens worden nog medegedeeld. 
Knokke-Hiest : nadere gegevens worden nog medegedeeld. 

4. VORMINGSWEEKEINDEN : 
— HET MACHTEOZE INDIVIDU - DE MENS IN DE WERELD-

GEMEENSCHHAP 
Heusden (Limburg) - 7-8 december voor VUJO en belangstel
lende jongeren (nadere gegevens worden nog medegedeeld). 
— HET PROBLEEM BRUSSEL 
Drongen (Gent) - 22-23 november : Volkshogeschool De Sir-
kel. Dorpsplein van 19 tot 18 u. Een weekendkursus voor ba
sis-kaderwerkers. 

5. ANDERE VORMINGSAKTIVITEITEN : 
Brasschaat : 16 november (probleem Brussel) voor alle be
langstellenden. 
Gent : 28 oktober : basis-inofrmatie over inflatie-problemen. 
Zaal Reynaert, Reynaertsstr. 26. 
Diverse info-avonden rond de gewestplannen. 

6. KOLLOOUIUM « VERNEDERLANDSING VAN HET BEDRIJFS
LEVEN ». Zaterdag 23 november, Strombeek-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. 

Nadere inlichtingen over deze en andere Dosfel-vormings-
kursussen en programma's kunnen bekomen worden bij het 
Dosfelinstituut, Tribunestr. 14, 1000 Brussel. Tel. 02/219.12.02 
(J. Beke, kursusleider). 
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DE VAKBONDEN 

EN DE 

VOLKSUNIE 

Eerstdaags komt ook in de senaat heht 
regeringsontwerp « tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel » ter spra
ke. 
Dit ontwerp is reeds in de zomerdrukte 
van juli II. door de Kamer aangenomen. 
Bondig samengevat betekent het dat de 
leden van het overheidspersoneel alleen 
kunnen vertegenwoordigd worden door de 
klassiek geworden drie-eenheid van kris-
telijke, socialistische en liberale vakbon
den. 
De Volksunie blijft zich kordaat tegen 
dergelijke dwang verzetten en stelt daar
tegenover dat elke beroepsvereniging, die 
voldoende representatief is, recht van 
spreken verdient. Voor het personeel 
van staat en parastatalen moet er een 
andere keuze-mogelijkheid zijn dan die 
van aan politieke partijen gebonden vak
organisaties. 
We maken ons echter over de uitslag van 

het debat geen illusies. Tenzij de onaf
hankelijke overheidsvakbonden van zich 
afbijten I Daarmee raken we aan een oud 
zeer. Stelselmatig wordt immers de in
druk verwekt dat de Volksunie vijandig 
staat tegenover het sindikalisme. Natuur
lijk is niets minder waar. De vakbeweging 
is immers bij uitstek het wapen van de 
kleine werkende mens. De Volksunie ont
zegt ook de vakbonden het recht niet om 
zich daadwerkelijk met de politieke pro
blemen te moeien. Ware het anders, dan 
zouden we het leven zelf loochenen. 
Wél heeft de VU steeds de innige ver
strengeling tussen vakbonden en poli
tieke partijen aangeklaagd. Ook heeft de 
VU steeds gepleit voor het doorbreken 
van de bestaande (en door de wet be
schermde) sindikale monopolies. 
Wie de toestanden op dit vlak eerlijk 
overschouwt moet toch bekennen dat de 
politieke bindingen en het vastgeroest 
geheel van de drie heliige vakbonden 
de belangen van de wernemers niet ten 
goede komt, dat de vakbondsmacht door 
enkelen als politieke springplank wordt 
gebruikt en dat elk nieuw geluid, elke 
vernieuwing is uitgesloten. 
Door deze toestanden aan te klagen en 
te ijveren voor een vrij en bevruchtend 
sindikalisme, grijpt de Volksunie terug 
naar de ziel van een beweging die in 
grote mate tot een stuk welvaart en be
vrijding voor het vlaamse volk heeft bij
gedragen. En, niet de Volksunie, maar de 
verstaatste sindikaten zoals we ze nu 
kennen, zijn bezig deze beweging te wur
gen. 

VRIIE TRIBUNE 

OPEN BRIEF 
AAN C. DEBUNNE 
Het is wellicht nog niet te laat om even 
te herinneren aan een even zonderlinge 
als hatelijke gebeurtenis die zich te 
Brugge op het bedrijf Outboard-Marine 
heeft afgespeeld. Drie vergaderingen (20 
maart, 23 april en 21 mei) en de hulp van 
een hoofdafgevaardigde hebben de be
dienden van Outboard-Marine, aangeslo
ten bij de BBTK (Bond van Bedienden, 
Technici en Kaders van het ABVV) moe
ten aanzetten om een medelid, teveps 
gekozene als lid van de sindikale dele
gatie, af te zetten. 
Als voorwendsel gold dat deze persoon 
het voorzitterschap waarnam van de 
vriendenkring voor bedienden. 
In werkelijkheid was de enige reden dat 
deze man op 10 maart 1974 kandidaat 
was geweest — als lid van het ABVV — 
op de lijsten van de Volksunie. 
Het statutair kongres van het ABVV op 
20-23 november 1959 had het nochtans zo 
mooi gezegd : « de vakbond werkt in een 
geest van on-afhankelijkheid tegenover 
politieke partijen en met inachtneming 

van alle politieke en wijsgerige overtui
gingen ». 
De werkelijkheid is geheel anders. Het 
ABVV heeft zich ter gelegenheid van de 
verkiezingen van 10 maart 1974 op een 
zuiver politiek programma met de BSP-
PSB verbonden. Iedereen mag voor het 
ABVV zijn ziel afdraaien op voorwaarde 
dat de heilige BSP-koe niet wordt geraakt. 
Het is daarbij biezonder hatelijk dat men 
de oprichting en het voorzitter-zijn van 
een vriendenkring als voorwendsel neemt 
om iemand uit te sluiten. Alle betrokke
nen weten dat deze vriendenkring op 
initiatief van de voltallige sindikale dele
gatie van Outboard-Marine was opgericht 
en dat er slechts één bedoeling voor
stond : hulp aan en solidariteit onder 
werknemers. 

Hulp en solidariteit onder werknemers. 
Dat zou inderdaad de enige drijfveer van 
een vakbond mogen zijn. Aan de hand van 
wat hierboven werd uiteengezet, werd 
weer eens duidelijk dat het ABVV alleen 
als nuttig werktuig dient voor het socia
listisch machtsapparaat. En wee degene 
die daaraan durft te tornen. 

G. Van In, 
senator. 

KAN IEDEREEN DAT ? 

De regering is een kampanje begonnen 
om de verbruikers aan te zetten hun geld 
beter te besteden door « kieskeurig, 
prijskeurig te kopen ». 
Normaal verdient dit initiatief alle steun, 
want het is allernoodzakelijkst. Wel is 
het te betreuren dat men hiermee zo laat 
— véél te laat — komt : reeds maanden 
geleden hebben we er op gewezen dat 
de inflatiebestrijding slechts kan slagen 
indien elkeen bereid is offers te bren
gen. 
Tevens is te betreuren dat de regering 
het bij enkele plechtige oproepen en zij
delingse maatregelen houdt : men durft 
blijkbaar het kwaad niet aan de wortel 
uitroeien. 
Nog voor kort verklaarde eerste-minister 
Tindemans dat » België het enige West-
Europese land is dat de prijzen en de lo
nen aan de indeks koppelt, en dat daar
aan niet kan worden getornd... ». 
Nochtans ligt daar precies de kern van 
het probleem : de prijzen en de lonen 
zitten elkaar na. Wanneer de prijzen stij
gen, stijgt de index en komt er een aan
passing voor de lonen. Daardoor gaan de 
produkten weer duurder kosten zodat er 
na enige tijd weer een prijsstijging moet 
komen, waarop dan weer een loonsver
hoging volgt enz... 

Het is wel bijzonder tragisch dat de rege
ring de moed ontbreekt om hieraan « te 
tornen » : blijkbaar zit ze zo aan sindi
kale machten gebonden, dat ze het alge
meen belang uit het oog verliest. 
Even tragisch is het dat bepaalde produk
ten, in deze moeilijke tijden, enkel oog 
blijven hebben voor de belangen-op-korte-
termijn van de loontrekkenden, en niet 
'beseffen dat een totale ontreddering van 
onze samenleving daarvan het gevolg zou 
kunnen zijn. Uit een onderzoek, uitge

voerd door het Centrum voor Ekono-
mische Studiën van de ULB blijkt dat de 
loonsverhogingen groter zijn dan de In
flatie. Als men dan bedenkt dat 60 % 
van het nationaal Inkomen aan de Index 
gekoppeld Is, dan moet het toch wel voor 
elkeen duidelijk zijn, dat de Indeks-aan-
passingen van wedden en lonen aan de 
inflatie bijkomende en krachtige Impulsen 
geven. 

Anderzijds spreekt het ook vanzelf dat 
de loon- en weddetrekkenden niet alléén 
de lasten kunnen dragen : èlle inkomens 
zouden voor een bepaalde termijn ge
woon geblokkeerd moeten worden. 
Jammer genoeg heeft onze regering niet 
de moed van de socialistische Labour-
regering in Engeland : deze wil de infla
tie bestrijden met een 'SOciaal kontrakt' 
waarbij de sindikaten hun looneisen vrij
willig zullen matigen, en de regering zal 
zorgen dat prijzen en huren niet uit de 
hand lopen. 

Door een blokkering van de inkomens zou 
het alvast mogelijk worden, de prijsstij
gingen te beperken tot het onvermijde
lijke, nl. de verhoging van de grondstof
fen welke uit het buitenland worden in
gevoerd. 
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SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN 

VRIJLATING VAN MILITAIRE DIENST VOOR DIENSTPLICHTIGEN VAN KLASSE 75 

IV/07 
1 

Enigszins buiten het traditioneel kader van de mili
tie-wetgeving voorziet de wet van 30 juli 1974 (Belg. 
Staatsblad dd. 11 oktober 1974) de mogelijkheid voor 
dienstplichtigen van klasse 75 om vrijlating van 
militaire dienst te vragen, mits te voldoen aan be
paalde voorwaarden. 

Wie komt hiervoor in aanmerking ? 

Kategorie I : Vrijlating van militaire dienst is voor
zien voor dienstplichtigen die twee broederdien
sten kunnen inroepen (d.i. dat twee broers reeds 
vóór hen onder de wapens geweest zijn). 
Kategorie II : Vrijlating van militaire dienst is voor
zien voor dienstplichtigen die één broederdienst 
kunnen inroepen én bovendien behoren tot een ge
zin (vader, moeder, broers en zusters) waarvan 

a. hetzij minstens één lid voor het vaderland ge
storven is als militair, verzetslid, krijgsgevange
ne, gedeporteerde of gestorven naar aanleiding 
van zijn vaderlandslievende houding ; 

b. hetzij minstens één lid gestorven is als militair 
in werkelijke dienst ; 

c. hetzij mnistens één lid de hoedanigheid bezit van 
verzetslid, krijgsgevangene, politiek gevangene 
of gedeporteerde ; 

d. hetzij minstens één zoon of één dochter heeft 
deelgenomen aan een veldtocht van het Belgisch 
leger of van de weermacht ; 

e. hetzij minstens zes kinderen in leven zijn en 
voor zover het samengevoegd inkomen van de 
vader en van de moeder en van de personen die 
daarmee worden gelijkgesteld, het bedrag be
paald in het KB van 30 september 1974 niet over. 
treft (Dit is : 141.000 fr. plus 35.250 fr. per per
soon ten laste). 

Aanvragen 

Voor kategorie I : tot 5 januari 1975 ; voor kategorie 
II • tot 15 januari 1975 ; telkens aangetekend aan 
de Goeverneur van de provincie van de militiewoon
plaats. In de aanvraag dienen de naam (namen) en 
de stamnummer(s) van de betrokken broeder(s) 
vermeld. Voor kategorie II dient bij de aanvraag een 
eensluidend verklaard attest gevoegd, eventueel 
formulier met gezinssamenstelling en met de in
komsten. 
Belangrijke opmerking 
Vanaf 1975 worden voor de hierboven opgesomde 
gevallen geen ontheffingen meer verleend. Dat wil 
dus zeggen : wie op deze gronden geen aanvraag 
tot vrijlating indient, zal onder de wapens geroe
pen worden en dienst moeten doen ! 

Cw 

DOKUMENTATIE 

Nu gebruikt de regering, al te gemakke
lijk, de verontschuldiging dat « de infla
tie grotendeels uit het buitenland wordt 
ingevoerd ». Dat is vooreerst niet juist, 
gezien de inflatie in Nederland en West-
Duitsland, twee van onze belangrijkste 
leveranciers, merkelijk lager ligt dan in 
België. Doch bovendien moet deze leu
gen de aandacht afleiden van de zwak
heid van de regering, welke onbekwaam 
is de verspilzucht in te tomen. Inderdaad 
is de fiskus de grootste profiteur van de 
inflatie : wanneer onze bevolking gemid
deld 10 % méér verdient, ontvangt de 
Staat gemiddeld 13,4 % meer belastin
gen. En desondanks worden we volgend 
jaar met bijkomende belastingen bedachtl 
in de persreklame van de regering wordt 
beweerd dat « iedereen zijn huishoudgeld 
beter kan besteden ». Van de staatshuis-
houding wordt gezwegen... Jammer I 
Als volksnationalisten geloven we nog 
in de solidariteit : wanneer een bootje 
in de stroom dreigt te zinken ,is het niet 
mogelijk dat slechts enkelen water uit-
scheppen, terwijl anderen lijdzaam toe
zien. Nu we samen in een aanzwellende 
inflatiestroom zitten, zal ook elkeen of
fers moeten brengen, door zijn looneisen 
te matigen of zijn winstbejag in te tomen. 

Albrecht de Schryver. 
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Het is wellicht geraadzaam, in het vijftiende artil<el uit de 
reeks opstellen die wij hier aan de hedendaagse letteren 
wijden, even te herinneren aan de hoofdbekommernis of aan 
het hoofdtema waarop van bij het begin de schijnwerper 
geplaatst werd, namelijk de geringe plaats die de literatuur 
in ons leven bekleedt. De dichter en de romancier leven in 
een betrekkelijk groot isolement, ze zijn ook niet in staat in 
onze samenleving enige verandering van betekenis op gang 
te brengen. De literatuur wordt haast uitsluitend door enke
lingen beoefend, je ziet ook niet goed meer de banden lig
gen met de volkse traditie waarop onze moderne westerse 
kuituren gevestigd zijn. 
Het zou van een enorme geestelijke hoogmoed getuigen als 
WIJ ook lyiaar zouden hopen met deze kronieken de litera
tuur, zelfs in de eigen kulturele gemeenschap, uit haar maat
schappelijke vereenzaming en vervreemding te halen. Mijn 
bedoeling als kritikus bestaat er slechts in duidelijk te laten 
zien op welk standpunt ik sta. Ik blijf het maatschappelijk 
belang van het lezen v o ^ de persoonlijke vorming hardnek
kig verdedigen. Soms krijg en voel ik de kans om met schrij
vers van het gehalte van een Böll of een Solzjenitsyn toch 
aan te tonen hoezeer hun boeken, langs de weg van de ver
beelding en het artistieke vermogen, naar het hart van onze 
tijd grijpen. 
Een van de faktoren die aan de grond liggen van de geringe 
weerklank van de literatuur, is het onderwijs. In het moderne 
talenonderricht heeft zich een kapitale verschuiving voor
gedaan in de richting van de mondelinge taalbeheersing. Dat 
geldt zowel voor de moedertaal als voor de levende talen. 
Dat belangrijke winstpunt gaat echter ten koste van de be
zinning over de taaiverschijnselen en van de literaire vor
ming. Het aanleren van moderne talen bestaat hoofdzakelijk 
in het inoefenen en vastleggen van zogenaamde taaiauto
matismen De hedendaagse taalkunde heeft zeer veel bijge
dragen tot het ontdekken van de voornaamste en meest 
gebruikte taalstrukturen, die in de vorm van taaiautomatis
men in het leerproces aangewend worden. 

STERFT DE LITERATUUR 

UIT OP SCHOOL? 
Het voornaamste verliespunt, vooral vanuit een algemeen 
opvoedkundig standpunt bekeken, is dat het aanleren van 
talen volkomen los gemaakt is van het opvoedingspatroon, 
dat bij voorbeeld de grondslag vormde van het onderwijs in 
de oude talen. De studie van het Grieks en het Latijn was, 
naast het vormende aspekt van het eigenlijke aanleren van 
die talen zelf, gericht op het lezen van teksten. Die teksten 
waren meestal afkomstig van auteurs van het klassieke 
tijdvak van de Griekse en de Romeinse beschaving : Sofo-
kles, Demosthenes, Plato, Vergilius, Cicero, Titus Livius, 
Horatius, enzovoort. Het was een studie die de renaissan
cistische traditie van de westerse beschaving voortzette, 
ook wel het humanisme genoemd. De bedoeling van het 
lezen van teksten uit de Oudheid was de jongeren een men
selijk model voor ogen te brengen waarin de rede en het 
gevoel, de zin voor wetenschappelijke juistheid en de aan
dacht voor de artistieke schoonheid mekaar volkomen in 
evenwicht hielden. Aan dat opvoedingsmodel werd in het 
katolieke onderwijs nog het kristelijke element toegevoegd. 
Op die'twee tradities, de Oudheid en het kristendom, steunt 
vooral het onderwijs dat door de Jezuïeten verstrekt wordt. 
We vergeten natuurlijk al te licht dat dit klassieke vormings
model, historisch gezien, voorbestemd was voor een beperk
te maatschappelijke groep, de zogenaamde elite. Van de 
XVIe tot de XlXe eeuw was die vorming alleen maar wegge
legd voor de groep van hen die de macht uitoefenden. De 
moderne literatuur die in die periode geschreven en gelezen 
werd, van Vondel en Racine tot Goethe en Péguy, is gewoon 
onbegrijpelijk zonder de hele achtergrond van de Grieks-
Latijnse Oudheid en van de Bijbel In dat sterk samenhan
gende kultuurpatroon was de moderne schrijver geen afge
zonderde figuur : hij schreef binnen een hecht geheel van 
waarden en artistieke konventies, waarvan de diepere klas
sieke grondslag, niettegenstaande de vele wijzigingen die 
het model onderging, gedurende eeuwen onveranderd bleef. 
Aan de mtellektuele en kulturele positie van de schrijver is 
vooral m de XlXe eeuw met een Baudelaire en de Gedoemde 
dichters uit de Europese romantiek een einde gekomen. 
Voordien had de Franse Revolutie de machtsstruktuur waarin 
het klassieke opvoedingsmodel werkte, voorgoed omverge
worpen. Helemaal in de lijn van de nieuwe politieke gedach
ten is men de nadruk gaan leggen op het volksverbonden 
karakter van de kunst en de literatuur. Dat waren revolutio
naire opvattingen die hard inbeukten op de onwrikbaar geach
te vesting van de Grieks-Latijnse kuituur. Ze kreeg de 
zwaarste slagen te verduren vanaf het ogenblik dat het 
onderwijs veralgemeend werd. De ongeletterden, die wel de 
renaissance-paleizen en de barokke kerken mochten bouwen 
en die steeds verstoken waren gebleven van de kuituur die 
in die paleizen druk beoefend werd, gingen vanaf de XXe 
eeuw de klassen bevolken. Het spreekt haast vanzelf dat de 
massa het oude humanistische kultuurpatroon van de macht
hebbers niet zou overnemen. Het kristelijke element moest 
het evenzeer ontgelden. Intussen waren de wetenschappe
lijke en technische kennis de grote instrumenten geworden 
waarmee de burgers de wereld zouden veroveren. 
Met het verdwijnen van het klassiek-humanistische opvoe
dingsstelsel wordt ook in het talenonderricht de band tussen 
de studie van de taal en het lezen van teksten zeer los. Het 
hoofdbeginsel van het klassieke talenonderricht, de tekst en 
de humanistische vorming, valt weg in de huidige zuiver op 
de levende praktijk afgestemde taalkursussen. Tengevolge 
van die historische ontwikkeling wordt de literatuur in het 
onderwijs uit haar meest nabije en levensnoodzakelijke heng
sels gelicht, namelijk de taal. Daarmee houdt de literatuur 
in de opvoeding ook op een middel tot levensbezinning te 
zijn. Ze komt volkomen a^n de buitenkant te liggen van 
onze schoolkultuur. 

EUGENE VAN ITTERBEEK 

EEN TEKEN VAN VLAAMSE VOLWASSENHEID 
Indien het waar is dat een vol
wassen maatschappij o.m. geken
merkt is door een kritische be
zinning over- en deelneming aan 
het wereldwijde gebeuren, door 
een scherper inzicht in de machts
vorming, door een ruime bekom
mernis om het lot van ieder mens 
afzonderlijk en van mensenge
meenschappen m hun geheel, 
dan is het verschijnen van het 
eerste nummer van het « Tijd
schrift voor Diplomatie » (sep
tember 1974), een belangrijke ge
beurtenis in de trage loop van de 

'Vlaamse ontvoogdingsgeschiede
nis. En het strekt « De Nieuwe » 
en redakteur Mark Grammens tot 
eer deze onderneming te hebben 
aangedurfd én aangekund. 
Tot voor vrij korte tijd deden par
lementaire verslaggevers met eni
ge ontgoocheling en bitterheid 
opmerken dat de Vlaamse politici 
al te zeer afwezig bleven uit de 
debatten over buitenlandse poli
tiek. Hierbij verwijzen — hoe te
recht ook — naar meer dan een 
eeuw Belgisch buitenlands be
leid buiten en soms tegen de 
Vlaamse gemeenschap, naar de 

nog jonge ervaring van Vlaamse 
diplomaten op belangrijke buiten
posten, naar de nog steeds on-
Vlaamse politieke direktie van 
buitenlandse zaken ontslaat onze 
generatie niet om kritisch-weten-
schappelijke basisinzichten te ver
werven, en, als 't moet, op te 
eisen. 
Het is een risiko, wellicht een 
avontuur, een « Tijdschrift voor 
Diplomatie » uit te geven in en 
voor het kleine Vlaanderen. Wij 
allen moeten het bestaan en het 
peil ervan wear maken, want 
zelfs de doorsnee-waarnemer van 
het wereld-schouwtoneel weet 
van zijn TV-scherm en uit het 
rapport van de Ktub van Rome 
dat alles in allen ingrijpt en ver
ankerd ligt. 
Wij waren aangenaam verrast 
door de rubriek « Notitie » in dit 
eerste nummer : « De Belgische 
ontwikkelingshulp is een schan
de ', een waarderende bespre
king van « Dosfel-dokument » 
nr 12. M(ark) G(rammens) schrijft 
hierover o.m. : « Het is zeer be-
moediagnd dat de Volksunie, een 
politieke partij met regeringsam

bitie, haar studiecentrum in staat 
stelt om een uitgesproken kri
tisch essay over de Belgische 
ontwikkelingshulp te publiceren. 
Dit gedeelte van het Belgische 
buitenlandse beleid werd al vaak 
bekritiseerd (...) maar nog nooit 
op een dergelijke grondige ma
nier door een politiek studie
bureau ». 
Een greep uit de bijdragen in dit 
eerste keurig verzorgd nummer : 
Amerika en Rusland 1945-1974 (E. 
Troch) ; Chili één jaar na de val 
van Allende (J. Van der Putten) ; 
De wereldkonferentie voor grond
stoffen en ontwikkeling (R. Ver
meire). 
Een Vlaamse prestatie is dit 
nieuwe tijdschrift alleszins. 
En voor de leefbaarheid zullen 
ook wij moeten instaan. 

Senator M. Coppieters 

f-)H:J Uitg. De Nieuwe Pers, Zola-
laan 31 - 1030 Brussel. Elf maal 
per jaar. Abonnem. van sept. tot 
iuli, 650 fr., te storten op post-
giro 000-0015691-74 van de Nieu
we Pers. Losse nummers : 65 fr. 
alleen bij de uitgever. 
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Inzicht. Doorzicht. 
Verrassend nieuw in 

ieder opzicht. 
Grote 

SpectrumEncydopedie 
Eigentijds. Met een objektieve, ongedwongen 
kijk op de dingen van nu. 
Aangepast voor onderwijs. Nieuw informatie
systeem voor wie vandaag studeert en morgen 
bij wil blijven. 
Verhelderend en overzichtelijk. Elk onderwerp 
uitgediept m begrijpbare taal en verhelderend 
beeld. Oorspronkelijk m het Nederlands 
geschreven. 
Wetenschappelijk verantwoord. Elk probleem 
vanuit verschillende wetenschappelijke 
gezichtspunten bekeken. 
Het moeilijkste onderwerp gemakkelijk 
verteerbaar. Geen ontoegankelijke stadhuistaai. 
Een duidehjk, helder woordgebruik. 

• Geheel nieuwe, duidelijke illustraties. Liefst 
18700 oorspronkelijke kleurenillustraties en 
prachtige foto's. 

• Nuttig geïllustreerd. Geen verluchtende 
prentjes, maar verklarende foto's en tekeningen. 

• Handige index. Het vernuftige index systeem 
verwijst u zonder omwegen naar hetgeen 
U zoekt 

• Zeldzaam fraaie luxe uitvoering. 24 forse 
delen in prachtige banden, gebonden in 
zwaar Buckham met zilver opdruk. 

• Spectrum Wereldatlas extra. De fraaie 
reuzeformaat-atlas tegen fel gereduceerde prijs. 

Naam 
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I bon 
' Ja, ik wil beslist meer weten over de Grote 
I Spectrum Encyclopedie. Stuur mij gauw 

een kleurenf older, vrijblijvend uiteraard. Woonplaats 

Uitgeverij Het Spectrum N.V. 
I Marsstraat 66 2600 BERCHEM 
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PRATEN 
MET 

DE 
BRETOENSE 

VOLKSZANGER 

Alan Stivell is geen dromer. Hoewel 
volkslieddichter en muzikant staat hij 
met beide voeten op de grond. Wat >iem 
interesseert is door de muziek die hem 
nauw aan het hart ligt het « Bretoense 
probleem » kenbaar te maken. Hij is e§n 
realist die met idealisme achter zijn 
overtuiging staat. 
« Het Bretoense probleem is wellicht het
zelfde als de zovele onderdrukte bevol
kingsgroepen in Europa, die hun eigen 
volksaard willen beschermen », verklaar
de hij tussen twee optredens door op de 
Brusselse Universiteitscampus. « Wij heb
ben het vooral tegen de centraliserende 
en overkoepelende druk van de interna
tionale taalgroepen en instellingen, die 
geen baat of interesse hebben voor wat 
plaatselijk of gewestelijk gebeurt. Wat 
wij willen is geen afscheiding, zoals dich
ter Glenn More het verkeerdelijk inter
preteert, maar, in een Europese gemeen
schap alle aspekten van onze eigenheid 
kunnen behouden. Taal, kuituur, onze ge
bruiken en zeden die diep ingeworteld 
zijn en dreigen verloren te gaan ». 
Stivell spreekt rustig maar vastberaden, 
met een vriendelijke overtuiging. Hij 
heeft duidelijk voldoende mensenkennis 
om te weten dat in verband met zijn pro
bleem hevigheid en geweld geen zin 
heeft. « Iedereen vertrekt van een histo
rische romantiek, die mij al erg vroeg is 
bijgebracht. Maar je m&g hierbij niet blij
ven stilstaan », voegde hij uitdrukkelijk 
aan toe. « Belangrijk is je te kunnen aan
passen aan de hedendaagse situaties die 
soms erg kompleks kunnen zijn ». 

— Zoals ondermeer je muzikale veran
dering naar wat men de « Celtic rock » 
noemt ? 

• Ja, een heleboel mensen hebben het me 
vorig jaar kwalijk genomen dat ik er voor 
het tweede gedeelte van het optreden 
een rockgroep heb bijgesleurd. Maar je 
geraakt rüet vooruit met enkel purisme 
in de muziek. De nieuwe generatie wil 
eigentijdse muziek, en dit betekent met 
popklanken erbij. Het was niet makkelijk 
de juiste vorm te vinden om de muziek 
te integreren, maar ik denk dat we er 
in geslaagd zijn een aanneembare oplos
sing te vinden. Het gaat trouwens niet 
op nog middeleeuws te denken, laat staan 
te leven. Dan zou ik eveneens niet met 
een wagen mogen rijden. Het paard en de 
kar zijn uit de tijd ». 

Over de muziek die hij brengt kan hij 
geen duidelijke omschrijving geven of er 
een etiket op plakken. « Wat Ik breng Is 
uiteindelijk volksmuziek, zeer gebonden 
aan een bepaalde streek en kuituur. Zoals 
bij jullie mensen als Walter de Buck en 
Rum, of In Engeland Pete Bellamy en de 
Settlers, en nog zovele anderen. Tk hou 
me strikt bij de oorspronkelijke muziek 
voor bepaalde nummers, die met de Kel
tische harp het best tot hun recht ko
men ». 
Tijdens zijn optreden geeft hij trouwens 
duidelijk het verschil aan tussen de ty
pische vlakte- of Bretoense bergdansen, 
Engelse, Schotse of Ierse volksmuziek, 
en de zwierige meezingers en stampers 
In jyiorrisdancestljl. Zijn laatste elpee 
geeft een goed beeld van het pop-Kel
tisch huwelijk van stijlen, wat hem erg 
goed ligt. Het typisch Engelse « she mo
ved through the fair » of nog « Susy mac 
Guire » weet hij zijn eigen sound naar 
voren te brengen. Hij vindt het belangrijk 
niet te blijven vastzitten In oude tradities 
of voorbijgestreefde trends. 

Met doedelzakken, tenor en altfluiten, en 
vooral de talentvolle violist René Wer-
neer, die tussen haakjes bij ons, te An-
derlecht, Is geboren en reeds enkele ja
ren met Stivell meetrekt, wordt zowel 
op de plaat als het podium kwaliteits
volle muziek gebracht. Ook de inbreng 
van Marie en Gabriel Yacoub, respektie-
velijk met stemmen, luit en dulcimet, 
psalterium en elektrisch versterkte akoes
tische gitaar zijn van groot belang. In het 
tweede deel komt de hammond van or
gelist Pascal Stive wat teveel op de voor
grond, en zijn stijl is duidelijk geïnspi
reerd door Wakeman van de groep Yes 
of nog Ken Hensley van Uriah Heep. Een 
negatieve kritiek van insiders was dat 
voor enkele nummers de afwerking bij 
het samen starten van het instrumentale 
gedeelte, alsook de finales, wat slordig 
klonken. Maar de bedoeling van deze 
muziek is niet perfekte lulstermuziek te 
brengen, maar zoals op de Bretoense 
festonse of avondfeesten de mensen in 
de volkse sfeer te brengen, te doen mee
zingen, In de handen klapppen, en zelfs 
doen meedansen. Waar Stivell trouwens 
tijdens zijn tiendaagse toer door ons land, 
en vooral te Gent, Leuven en Brussel, in 
geslaagd Is, met telkens bij het einde van 
het koncert entoesiaste zalen hand In 
hand dansend op stoelen en banken. Hij 
weet aldus aan traditionele muziek op 
zijn originele manier een zeer eigentijdse 
en Inhoudvolle betekenis te geven. 

— Voor de nabije toekomst wordt het 
wellicht Iets rustiger ? 

« Na deze toer ga Ik even verpozen, maar 
dan begint het winterseizoen, en erg veel 
werk. Plaatopnamen liggen niet direkt in 

Foto : studio DANN 

het vooruitzicht, hoewel we een aantal 
nieuwe dingen hebben. Muzikaal blijft 
het ongeveer wat we nu brengen, tot het 
nodig wordt wat van formule te veran
deren door de omstandigheden ». 

— Een laatste vraag : « Hoe zie j i j de 
toestand voor de Bretoenen evolueren ? 

« Hef blijft voor de Bretoenen even moei
lijk als voor de leren, Schotten of Wei
shen, die ook van Keltische oorsprong 
zijn. Deze band doet ons samenvoelen, 
hóewei we nationaal tot verscheidene 
landen behoren. En een politieke Euro
pese gemeenschap lijkt nog niet voor 
morgen mogeli/k. Daarom streven wij 
naar een gepaste overeenkomst met de 
staat. Aan nationalisme durven we ge
woon niet denken, daar het ekonomisch 
niet leefbaar is voor het gewest, en we 
dus even afhankelijk zouden blijven van 
buitenlandse machten en instellingen. 
Wat wel mogelijk is, is de kulturele op
bouw van Bretanje, met het Bretoens als 
eerste en het Frans als tweede taal, met 
een eigen radiostation, eigen televisie, 
en een laten we zeggen federaal auto
noom bestuur, in dialoog met de andere 
etnische groepen in ons land ». 

Totdaar de Bretoense zanger Alan Stivell, 
die met zijn harp als simbool en instru
ment van zijn overtuiging deze ook tracht 
diets te maken aan hen die hem willen 
horen. Hopend dat ook een dag de ande
ren zullen luisteren. Naar hem, naar dich
ters als Glenn More en Paul Caynec, en 
het Bretoense volk. 

Sergius. 

BIOGRAFIE 
Enkele merkwaardige data uit het leven 
van de Bretoense bard : 

Foto : studio DANN 

9 geboren op 6 januari 1944. 
# in '49 begint hij piano te leren spelen, 
en enkele jaren later begint zijn vader 
aan de keltlsche harp, volgens oude plan
nen. 
9 in '53 Is de harp klaar en werpt Alan 
zich met toewijding op de studie van het 
Instrument, waarmee hij In november 
voor het eerst in het publiek mee op
treedt. 
9 het jaar 1960 is voor hem belangrijk 
daar hij met zijn echte familienaam Coche-
velou twee platen magen opnemen, waar
na hij voor het eerst mag optreden te 
Parijs, en met een eerste elpee «reflets» 
een goed overzicht geeft van de pas op
komende Bretoense volksmuziek. 
9 het duurt tien jaar voor hij echter de 
waardering krijgt die hem past en met 
de kommerciële opkomst van de volks
muziek in '71 zijn kans waagt met de 
•• Renaissance de la harpe celtlque », 
uitgebracht door een geïnteresseerde 
Franse firma. 
9 op 28 februari '72 bereikt hij zijn eer
ste hoogtepunt met het gegeerde optre
den in de Parijse muziektempel « Olym-
pia », dat « live » wordt opgenomen en 
op album enkele maanden later ver
schijnt. 
9 vorig jaar werd hij Internationaal er
kend met vooral het optreden op het 
Cambridge folkfestival, waar ook onder
meer onze eigen Leuvense volksgroep 
« Rum » veel sukses oogstte. Ook zijn 
nieuwe plaat « Chemin de terre » wordt 
geestdriftig onthaald, en brengt hem in 
de befaamde « Queen Elisabeth hall » 
te Londen, waar het koncert reeds tien 
dagen op voorhand is uitverkocht, voor 
een publiek van ruim zevenduizend men
sen. 

9 Deze week viert een van onze beste 
volksgroepen naast de Vlier, 't Kliekske 
en Jan Smet, de « mezlek en llekesgroep 
« de Snaar B haar vierde verjaardag. Af
komstig uit Vilvoorde en Duffel presteer
de deze groep die bestaat uit Jan en Kris 
Desmet ,Staf Koekoekx en Jan De Broeck 
heel wat, zowel op het podium als met 
het opzoekingswerk van oude volkslied
jes. 

9 Volgende maandag (28 oktober) gaat 
in de Brusselse KVS het premièreoptre
den van de nieuwe « tour de chant >> van 
het duo Liesbeth List en Ramses Shaffy, 
ongetwijfeld de beste chansonniers in 
hun genre in het Nederlands. Na hun 
enorme « Pastorale » werkten ze beiden 
met wisselend sukses aan een solocarriè
re, om nu met verenigde krachten een 
nieuw recital op te bouwen. Allen daar
heen I 

9 De Vlaamse Kleinkunst Stichting vzw 
herinnert er belangstellende scholieren, 
studenten, leraars, jeugdleiders e.a. aan, 
dat zij over een geweldig gestoffeerd 
DOKUMENTATIECENTRUM b e s c h i k t , 
waaruit kan geput worden voor o.a. dis-
ko-fora, spreekbeurten, verhandelingen 
e.d. 
Over alle Vlaamse en Nederlandse klein-
kunst-artiesten bestaat een ruime infor
matie uit boeken, tijdschriften, kranten
artikels. 
Fotokopies hiervan worden ter beschik
king gesteld aan 5 fr./eks. Het dokumen-
tatiecentrum kan ook ter plaatse geraad
pleegd worden, tijdens de werkdagen van 
10 tot 12 en van 2 tot 4 uift'. 
Het adres : Vlaamse Kleinkunst Stichting, 
Tiensesteenweg 167, 3200 KESSEL-LO 
(bij Leuven), tel. 016/23.66.90. 

(m.v.l.) Zaterdag werd in de pajottenland-
se gemeente Schepdaal de vierde kartoe-
nale gehouden. De drijvende kracht ach
ter deze reeks tentoonstellingen is onze 
medewerker Paul De Valck of de kartoe-
nist Brasser. Hij gaat in zijn gemeente 
zo een beetje door als een instelling 
waar iedereen een tekeningetje voor alle 
gelegenheden kan bestellen, van plechti
ge kommunie tot pamflet. Op die manier 
vervult Brasser de rol van de dichter 
(zie G. Gezelle) die de gelegenheidsver-
zen aan de lopende band schrijft. De in
leiding tot de tentoonstelling werd ge
houden door de archivaris en voedster
vader van de Vlaamse kartoenisten Karel 
De Decker. Hij maakte van zijn inleiding 
gebruik om een overzicht te geven van 
alles wat er zich in en rond de kartoen-
industrie bij ons heeft afgespeeld. Begin
nend met Joz De Swerts die de stukken 
van F. De Pillecijn illustreerde tot de dag 
van vandaag. De Decker had het ook over 
Pieter Breugel die hij als een van de 
eerste kartoenisten aanzag, haalde een 
aantal prenten aan die dat moesten be
wijzen en stelde meteen vast dat Bra
bant een kartoenistenrijke provincie is ! 

Dergelijke inleidingen van De Decker 
zijn steeds aangenaam om horen, de man 
weet waarover hij spreekt, laat niets wat 
van bij of van ver met kartoens te 
maken heeft aan zijn handen voorbijgaan 
en is werkelijk door en door vertrouwd 
met deze kleine maar vriendelijke wereld. 
Op de affiche : Brasser, Punt, Roer, Luk 
Cooke, Pirana, Eugeen Van den Broeck 
die met zijn kartoenknipsels een eigen 
klank bracht in dit reeds gekende gezel
schap. Achteraf werd de plaatselijke ve
dette nog eens ekstra in de spreekwoor
delijke bloemen gezet door de Schep-
daalse burgemeester volksvertegenwoor
diger Valkeniers. Hij noemde Brasser 
een vaste waarde en meende, ietwat 
overdreven, te moeten zeggen dat wan
neer het stof van de geschiedenis over 
Schepdaal zou zijn neergedaald nog over 
Brasser zou gesproken worden. Ongetwij
feld dacht de burgemeester hier aan de 
woorden van Theo Lefevre : « Wanneer 
de kartoenisten U niet meer als onder
werp kiezen is het met U gedaan... ». 
Volgend jaar, verklapte de burgemeester, 
wordt de vijfde kartoenale ingericht en 
wordt er beslist een buitenlands tintje 
aan gegeven. Opletten dus ! 
Bij het bekijken van de medewerkende na
men hebben wij toch de vraag gesteld : 
« Waar zijn al die kartoenisten heen, 
waar zijn zij gebleven ? ». En inderdaad, 
als wij het goed voor hebben dan was 
Brasser in dit genoemde groepje de 
langst werkende. De bekende namen uit 
de zestiger jaren vindt men haast niet 
meer terug. Wij hopen in een volgende 
bijdrage een antwoord te geven op deze 
vraag. 
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SPOUC 
IEDER ZIJN GOESTING 

Als de trots van onze natie, de 
nationale sjotters, in Oost-Berlijn 
spelen, zegt Jaak Lecoq, dan lo
geren de leden van de « Club 
Belgique » (onvertaalbaar) in 
West-Berlijn, waar het plezieriger 
is dan in Oost-Berlijn, en waar 
de restaurants beter zijn. Met 
het eerste zijn wij al<l<oord. Waar 
is er een bruisender « nachtle
ven 1 dan in West-Berlijn ? Met 
het tweede niet. Persoonlijk aten 
wij veel beter in Oost- dan in 
West-Berlijn, waar het doorgaans 
blikjes-eten was, en veel goed
koper. Bovendien zouden wij lie
ver eens achter de muur een 
kijkje nemen als de gelegenheid 
zich voordoet, dan de bars en 
clubs van de Westerse stad af te 
dweilen. 

MAAT VOOR NIETS 

De biljartbond heeft de opstan
delingen van Tienen — de acht 
mannen die weigerden te begin
nen aan de Belgische kampioen
schappen — geschorst. Op grond 
van het eerbiedwaardig papier 
dat statuten heet, en dat meteen 
de basis is van het bestuur — 
niet alleen in de biljartbond, maar 
in zowat alle federaties — kon 
men wellicht niet anders. Maar 
is het niet even duidelijk dat al 
dat geschors niets uithaalt ? Hoe 
gaat men in België nu serieus 
biljarten zonder die acht ? En 
wat zou men doen als ze die 
schorsing nu eens simpelkens 
naast zjch neerlegden ? Dit toont 
0.1 voor de zoveelste keer aan 
hoe verouderd de strukturen van 
onze sportfederaties zijn. 

Dockx en Rensenbrinck, uitblinkers in de wedstrild tegen de jongens 
van de Piraeus. De Nederlander werd achteraf neergelegd, de 5-1 
overwinning ten spijt ! 

NIKS VERSTAAN 

Op de Heizel 600 en 450 fr. afdekken om een voetbalmatchken bij te 
wonen, zij het dan vanuit de tribune, is dat veel ? 
Naar onze bescheiden mening wél, maar wij zijn maar een arme werk
nemer. Als men de specialisten zo bezig hoort, dan krijgt men de in
druk dat die dat heel normaal vinden. 
Er zijn ook goedkopere plaatsen, zeggen zij. Achter de goal en In de 
regen. 
En met de inflatie wordt alles duurder. Waarom zouden de entreeti-
ketten niet duurder worden ? 
En de mensen willen « vedetten » zien. Welnu, vedetten zijn duur. 
En naar de opera of de schouwburg gaan, dat kost subiet toch ook hon
derd ballen. Het museum zelfs al twintig. 
En een pocketboek, vijftig frank. 
En kijk maar eens hoeveel supporters meereizen met hun klub, heel 
Europa door, en bij die enkele honderden frankskens nog enkele grote 
biljetten bijpassen voor reis en verteer. 
Dat zal allemaal wel waar zijn. 
Maar ons, ekonomische zwakkere, komt het onbegrijpelijk voor. Zijn 
al die supporters dan rijk ? Of zijn zij zo dwaas waarden te verzaken 
om geld over te houden voor iets dat in de grond zonder enige blijven
de waarde is : anderhalf uur tegen een zak met wind zien stampen ? 
Wie zal het eksplikeren ? 

WEER ANDERS 

Het blijft maar anders worden met 
Leo. Nu is er weer een nieuw 
reglement dat verbiedt medede
lingen enz. langs de post te vet 
zenden met 0,30 fr. port Als het 
geen echte tijdschriften zijn, voor 
zoveel percent gevuld met arti
kels van algemeen-kulturele aard, 
moet er 4 fr. port op. Dit bete
kent natuurlijk dat heel wat klub-
blaadjes, dikwijls van uitstekende 
kwaliteit, zij het van onaanzien
lijke kwaliteit, moeten verdwij
nen. Wellicht ligt het in de be
doeling te beletten dat zuiver pu
blicitaire drukwerken als tijd
schrift verzonden worden. Maar 
had men dan geen andere schik
kingen kunnen treffen, dan kultu-
rele en sportieve verenigingen, 
die met publiciteit niks te maken 
hebben, het leven méé zuur te 
maken ? 

LICHTER EN VERDER 

De Deen Olie Ritter vertrekt bin
nenkort naar Mexiko, waar hij het 
werelduurrekord, dat hem ontno
men werd door Eddy Merckx, op
nieuw op zijn naam wil brengen. 
Eén rekord heeft hij al gebroken : 
zijn velo weegt 480 gram minder 
dan die van Merckx. Of hij er 
ook zal slagen in zijn plan, hon
derd meter meer afleggen dan de 
Belg, dat is een andere kwestie. 
Wij menen ons te herinneren dat 
alle specialisten, toen Merckx 
zijn 49,431 meter aflapte in één 
uur, luid hebben geroepen dat er 
geen sprake meer kon zijn dit 
nog te verbeteren. Dit was al 
bovenmenselijk, fenomenaal, god
delijk. Alorsse... 

NIET SLECHT 

Er strijden weer landgenoten op 
alle fronten. Zo in Mexiko onze 
volleybaljongens in het wereld
kampioenschap voor landselftal-
len. Onze jongens' deden het iie-
lemaal met slecht, want zij slaag
den er zowaar in door te dringen 
tot de tweede ronde door o.m. 
China te verslaan. In de tweede 
ronde ging het vanzelfsprekend 
niet meer zo gemakkelijk, en het 
resultaat was dan ook dat alle 
« kansen » op de hoogste titel 
vervlogen. Titel waarop niemand 
gerekend had natuurlijk. Tot hier
toe is het voor ons part al goed. 

NIET VET 

Als wij het goed begrepen heb
ben is men tot hier toe zeker dat 
er volgend jaar nog drie Franse 
firma's een publicitaire renners-
ploeg zullen onderhouden : Peu

geot, Mercier en Gitanes, die sa
men tot dusver een veertigtal 
renners hebben gekontrakteerd. 
Er rijden dan nog eïikele Franse 
renners voor buitenlandse fir
ma's, en er zal wellicht nog een 
Franse ploeg bijkomen. Ook in 
dat geval blijft het een mager 
beestje. Met het systeem van 
kopmannen en knechten komt 
men tot een totaal van vier of 
vijf koereurs die « vechten » voor 
de palmen in de Franse koersen. 
Waar moet het naartoe met de 
beroepsrennerij ? 

KNAP 

•< Den Braems » is eens rap over 
en weer naar Griekenland gevlo
gen om Olympiakos aan het werk 
te zien. De TV en de kranten heb
ben natuurlijk de nodige aandacht 
besteed aan die exploratietocht. 
En zij, meteen wij , hebben waar 
voor hun geld gekregen. Braems 
zei dat het warm was in Grie
kenland, dat het veld waarop niet 
zal gespeeld worden, een « pa-
tattenland » is, dat de Grieken 
verkeerde nummers op hun bult 
droegen, en dat het een uitste
kende ploeg is. (Braems heeft 
ook geleerd — samen met ons 
nog wel — waarom Caesar zei 
dat de Belgen de dappersten 
zijn). Enfin, die causerieën van 
Braems groeien zo stilaan uit tot 
monumenten van Belgische kui
tuur. Wij zouden hem al eens 
meer aan het woord laten. 

ONOPVALLEND 

« Les Sports » publiceerde een 
foto, waarop de spelers van 
Olympiakos, de tegenstrevers 
van Anderlecht, te bewonderen 
waren. Onder de foto stond te 
lezen dat die heren « verborgen » 
waren tussen het publiek ,en aan
dachtig de wedstrijd Beringen-
Anderlecht volgden. Vermits ze 
verborgen zaten, mogen wij de 
jongens van « Les Sports » dan 
een kleine toelichting vragen ? 
Waren de spelers van Olympiakos 
wel degelijk de tien twaalf kna
pen die daar met een trainings
pak zaten tussen al die mensen 
in gewoon pak, of was het om
gekeerd ? Het zou namelijk ook 
kunnen zijn dat de mensen VÖD , 
Paal en Zoersel zo'n vodden aan
trekken om naar een match te 
gaan kijken. 

^ A De rekreatie is een 
^ ^ bedreiging voor de 
open ruimte. ^ ^ 

S. van Nuf fe l . 

OPGAVE 112 

HORIZONTAAL 

1) Werpkoord - Russische stad. 
2) Muzieknoot. 
3) Noordafrikaans land - Voor

zetsel. 
4) Lunch. 
5) Kloosteroverste - Neon. 
6) Ontkenning - Droogoven. 
7) Niet deze - Diertje dat meest-
" al maandagmorgen op bezoek 

komt. 
8) Schrijver van « De Bom ». 
9) Meisjesnaam - Soort hert. 

10) Engelse stenen . Homp brood. 

7) Onzuivere taal. 
8) Hij - Krachtig. 
9) Familielid - Fries water. 

10) Eerder - Landbouwwerktuig. 

OPLOSSING 111 

VERTIKAAL 

1) Nederlandse popgroep - Spil. 
2) Uitroep van pijn - Primus. 
3) Visje dat ons aan Portugal 

doet denken - Ten oosten. 
4) Omgekeerde muzieknoot . Pa

radijs. 
5) Zware storm - Vlaktemaat. 
6) Tegenhanger van de CIA -

Leerlingengroep. 
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VAN DAG... 

MAANDAG 

Monne Goethals, de wondertrai-
ner van België's nationale voet
balploeg, laat zich nogal laatdun
kend uit over zijn kollege, de 
Franse trainer. Natuurlijk weet 
iedereen dat meneer Monne een 
genie is, maar dat is nog geen 
reden om « simpele » mensen 
belachelijk te willen maken. Der
gelijke « fafoelen-streken » ma
ken hoogstens o|> idioten enige 
indruk. Of was dat de bedoeling? 

DINSDAG 

In een sportkrant lachte men 
zich de stuipkens om een soort 
oratorium dat in Zaïre gekreëerd 
werd, en waarin de boksmatch 
Foreman-Clay de aanleiding was 
om het regime en de chef te 
verheerlijken. Is het niet een 
beetje de tragiek van ons westen 
geweest altijd zo superieur te 
staan tegenover manipulatie-me
toden elders, en niet te zien hoe 
men ons de das omdoet ? 

WOENSDAG 

In Zuid-Afrika zal het de kleine, 
plaatselijke voetbalklubs voort
aan toegelaten zijn zwarten en 
blanken tegelijk op te stellen. 
Onze sportgazetten bestempelen 
dit als « een bres die de sport 
slaat in de muur van de apart
heid ». Onze bloedeigen vader
landse geschiedenis toont noch
tans duidelijk aan dat er nauwe
lijks een verband bestaat tussen 
samen-sporten en gelijkberechti
ging. 

DONDERDAG 

Onze lieve troetelkinderen van 
Anderlecht hebben alweer een 
meevallertje. Hun volgende te
genstrevers in de Europese kom
petitie, Olympiakos, mogen hun 
thuiswedstrijd niet op eigen veld 
betwisten. De Grieken zullen dus, 
bij manier van spreken, twee 
keer op verplaatsing spelen. En 
het moeten stellen zonder de 
steun van hun supporters, die 
men hier « fanatiek » noemt. 

VRIJDAG 

Kontestatie in de biljartwereld. 
De deelnemers aan het nationaal 
kampioenschap te Tienen waren 
het niet eens over de wijze waar
op dat kampioenschap diende 
betwist, en begonnen er dan 
maar liever niet aan. Die biljar
ters zijn « grote mensen ». Het 
komt ons voor dat zij inspraak 
zouden moeten hebben in de wij
ze waarop best gespeeld wordt. 
Of dit een wilde staking recht
vaardigt, is wat anders. 

ZATERDAG 

Merckx heeft nog eens een (ge
schreven) preek gehouden over 
geloof en godsvrucht. Preek die 
natuuHijk in alle gazetten afge
drukt werd. Om het te zeggen 
zoals het is : ons hindert derge
lijk exhibitionisme (die term komt 
niet van ons). Wij verheugen ons 
over de geestelijke diepgang van 
Merckx, maar vinden zijn manier 
om de apostel uit te hangen mis
plaatst. Om meerdere redenen. 

ZONDAG 

Het regent nog steeds. Toch trekt 
de wekelijkse groep wielertoeris
ten voorbij. Er zijn er nauwelijks 
minder dan « in de tijd », toen 
de zon scheen. Verheugend te
ken aan de wand dat het wieler-
toerisme een volwaardige sport-
tak is geworden, waar het om 
échte sport te doen is i En niet 
om konsumptie of mode-show. 

TOT DAG... 
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NOODLOT EN TOEVAL 

(L'lronie du Sort) 

« Om 't even wat kon om 't even 
wat anders zijn, en nog zin heb
den ». Met deze uitspraak van 
Tennessee Williams start kineast 
Edouard Molinaro zijn f i lm. En met 
deze uitspraak stelt hij meteen 
de ganse tematiek die ook uit de 
titel af te leiden valt : een toeval, 
een klein detail kan beslissen over 
het lot van meerdere mensen, 
kan dood of leven tot gevolg heb
ben. In krisis- en oorlogstijden is 
dit, meer dan anders nog, van toe
passing. De fi lm illustreert dit in 
elk geval. We bevinden ons in 
1943, in Frankrijk. De Duitse kapi
tein de Rompsay heeft een dos
sier klaar met namen van de ver
zetsorganisatie van het stadje 
Nantes. Antoine, één der weinigen 
die in dit dossier niet vermeld 
staan, krijgt als opdracht de ka
pitein neer te schieten en het 
dossier te vervreemden. Alles 
wordt tot in detail uitgewerkt, 
maar op de bewuste avond is er 
toch één detail dat hem parten 
speelt : een wagen van twee sol
daten die niet wil starten, en als 
deze tenslotte toch start beslui
ten de soldaten plots de kapitein 
in hun auto mee te nemen. An
toine had kunnen schieten, maar 
dan zou hij zijn eigen leven opge
offerd hebben voor de overige 
verzetslieden. En misschien zou 
hij niet eens voldoende tijd ge
had hebben om de tas met het 
dossier weg te moffelen. Antoine 
schiet niet, en de nacht gaat voor
bij. Maar de volgende dag worden 

alle verzetslui geëxekuteerd. Hier
onder bevindt zich Antoine's 
vriend, Jean. De oorlog gaat yoor-
bij en Antoine huwt het meisje 
dat zwanger van hem was. Dit al
les ziet de kijker in kleuren. In 
zwart-wit echter zien we de wer
kelijkheid zoals die ook had kun
nen zijn, als .. Het is een door 
Antoine ingebeelde werkelijkheid 
waarin hij sterft en Jean zijn meis
je huwt ; waarin hij en niet Jean 
na de oorlog als een held wordt 
vereerd. 
Edouard Molinaro onderstreept 
nog eens extra de relativiteit van 
alles, wanneer hij toont hoe de 
Rompsay, -wegens een mislukt 
komplot tegen Hitler, later toch 
door de Duitsers wordt vermoord. 
De tematiek van deze fi lm is zeker 
boeiend en gedeeltelijk wordt het 
door Molinaro ook boeiend in 
beeld gebracht. Hij heeft echter 
onvoldoende spanning en drama
tische stuwingskracht in het werk 
gelegd, waardoor je er na een 
uurtje wel bent op uitgekeken. En 
wanneer Antoine ook na de oor
log het spelletje van « als » her
begint (« als » ik dat ander meis
je niet had ontmoet, zou ik dan 
van mijn vrouw gescheiden zijn), 
dan wordt het toch echt wat van 
het goede teveel. « Je vindt 
smaak in ingebeelde toekomsten, 
om zo te ontsnappen aan het he
den », denkt de vrouw van Antoi
ne op een bepaald ogenblik. En 
dit was wat ook ik als kijker op 
dat ogenblik dacht. Molinaro had 
de tematiek moeten beperken tot 
de oorlogstijd, waarin het trou
wens veel meer aanvaardbaar 
lijkt. Buiten deze oorlogskontekst 
wordt het a.h.w. een spelletje 
waarin Antoine graag verwijlt. 
Een manier eigenlijk om de eigen 
verantwoordelijkheid af te schui
ven op het toeval. 
Zoals gezegd, het oorlogsgedeel
te is het meest boeiende, en dit 
Q.a. omdat Molinaro vrij geslaagd 
is in zijn tekening van een be
paalde tijd en een bepaalde sfeer. 
Ook zijn regie van de akteurs is 
erg goed Vooral Pierre Clément! 
als Antoine, Jacques Spiesser als 
Jean en Brigitte Fossey als het 
meisje akteren erg geloofwaardig. 
Claude Rich vertolkt een wat mis-
terieus en dubbelzinnig persona-

\ 

« t ü 

Pierre Clément! en Claude Rich bekijken de foto van de man die het leven van de 
verzetsi'ui anno 1943 te Nantes in handen heeft 

ge, wat wel enigszins verwarrend 
werkt. Hij is de man, die op zijn 
manier het toeval poogt te be
ïnvloeden. 
« Noodlot en toeval » is een f i lm 
zonder veel verrassingen, maar 
waarin Molinaro zich vooral in 
het eerste speeluur toch doet 
kennen als een vakbekwaam kine
ast. Veel heeft hij natuurlijk te 
danken aan Paul Guimard, op 
wiens roman de f i lm gebaseerd is 
en die tevens voor de dialogen 
instond. 

HILDE DEKEYSER 

Maandag 28 oktober — BRT 

MURIEL (1962) 

Zoals de andere films van Alain Resnais is « Muriel » een meditatie 
over de liefde, de herinnering, het geheugen, de dood, de droom, de 
luciditeit In een zeer persoonlijke stijl — van een eigenlijk verhaal 
is geen sprake — vrij van procédés introduceert Resnais door herin
neringen en illusies gekwelde personages. De kineast toont enkele 
hoofdmomenten uit hun levenssituatie in een nevenschikkend verband; 
die ogenblikken brengen zoals in een mozaïek een totaalbeeld naar vo
ren. Dit maakt een scherpe inkijk in het leven van die personages mo
gelijk. 

Woensdag 30 oktober — RTB 

THE CANDIDATE (1972) 

De hoofdfiguur in deze fi lm van Michael Ritchie ondergaat het fijn-
malingsproces in de molen van de Amerikaanse politiek. Praktisch de 
hele fi lm wordt door een verkiezingskampanje ingenomen, de hele 
bonte Amerikaanse verkiezingsfolklore inkluis. Een zwakheid van de 
fi lm is het zwart-wit-kontrast tussen de twee politieke antagonisten. 
Hierdoor is « The Candidate » niet uitgegroeid tot een diep peilende 
kritiek Toch is het een fi lm die zo politiek als maar mogelijk geënga
geerd is binnen de struktuur van de konsumptieproduktie. Robert Red-
ford vervult de rol van het hoofdpersonage met de bij het Kennedy-
image passende blonde jongens-appeal. 

Walter Matthau als Pete en Carol Burnett als Tillie in de film « Pete 'N ' TiHie » 
waarin de huwelijksprolematiek centraal staat, een film die bij ons kan bekeken 
worden en waarover volgende week een bespreking 

ONTDEK DE WERELD 

Georgië, een van de kleinste re
publieken van de Sovjetunie, was 
reeds een rijk land toen Jason 
en zijn Argonauten er het Gulden 
Vlies gingen veroveren. 

De Georgiër is een levenslustige 
zuiderling. Zijn karakter werd ge
smeed door eeuwen geschiedenis 
en zijn chauvinisme zorgde er
voor dat de kunst van het koper-
drijven, de tsjekanka, evenals de 
typische volksdansen en zangen 
nog hoog in aanzien staan. Elke 
vreemdeling is dadelijk de gast 
van de Georgiër en moet onver
mijdelijk spijs en drank met hem 

delen, terwijl de tamada, de ce
remoniemeester, achtereenvol
gende heildronken uitbrengt op 
zijn land en het heil van de gast. 
Deze voorstelling gaat door in 
de Studiozaal van het Paleis voor 
Schone Kunsten te Brussel op 
donderdag 31 oktober van 12u30 
tot 13u30. 
Een abonnement voor vier voor
stellingen kost slechts 100 fr. 
(Georgië, Formosa, Bretagne en 
India). Afzonderlijke plaatsen 
voor één voorstelling 30 fr. 
Plaatsbespreking : Paleis voor 
Schone Kunsten, Ravensteinstr. 
23, 1000 Brussel .Tel. 02/5125045. 

WIJ t l 
26 OKTOBER 1974 



flflnB€UOL€n 
MET VOLKSWAGEN 

GEEN PROBLEMEN 

GARAGE ST JOZEF 
Asses teenweg 117 - Ternat 

Tel . (02)52.13.12 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraa» 37 — LIEDEKERKI 

Tel. (053)662.19 

MAATWERK e^ zeer grote keus 
k led ing « KLAAR O M DRAGEN » 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT GLASAL 

FABRIEKEN TE 
RAMSDONK 

TEL. 015/714.47 - 719.13 

LIERSE VLOERHANDEL 
Lisperstraat 49 — LIER 

Tel. (051)80.14.71 
Specialiteit : 

\/AST TAPIJT — OPEN HAARDEN 

Instituut P. VERMEIR 
Aolst , Di rk Mortensstr . 58, 053/205.16 
Dendermonde, De Bruynlaan 1 - 3 

052 /215 .14 
Kor t r i j k , Gentsestwg 37, 056 /120.61 
Roeselare, Consiensestr. 42, 051 /237 .20 
Bestuurssekretorioat (dag- en week-
•indles) - t o t v ier ta l ige steno-dokty lo, 
t o t v ier ta l ige briefwissel ing, konversa-
t ie , boekhouden 
Kinderbijslag - Plaatsing 

Schoonheidsinstituut - Parfumerie 

ESTHETICA 
y Dambruggestr . 55 

2000 An twerpen - Tel . 33.72.99 
Turnhoutsebaan 107 

2100 Deurne - Tel . 24.80.80 

Nieuwbouw . rustige omgeving 

VALIEDE en MINDER-VALIEDE 
personen 

Vlaams-nat ionale eigenaars 
Langeweg 34 B - 1900 Overi j te 

« GROENSPAAN » 
RUSTHUIS 

(Maleizen) - Tel. (02)653.05.11 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaak. 
Niet duurder dan ser iefabr ikat ie, 

en zelfs beter ! 
Prijsbestek en studio zi jn gratis, 

Keukenbedrijf R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 Nleuwpoort 

Tel. (058)235.81 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-LImburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhur ing van ta fe lger ie f . 

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

LUSTRERIE 
MARC DE VRIESE 
WANNEER HET O M UW 

VERLICHTING GAAT. 
Bon. Ruzettelaan 56, 
Assebroek - Brugge 

Grote Baan naar Kortrijk 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 
VAN DER KLEIN 

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

FREETIME FLAT 
INTERNATIONAL pvba 

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

Leopold!. 260 - 8430 Middelkerke 
tel. (059)322.60 

Verhur ing en verkoop van moder
ne, n ieuwe appartementen en stu
dios - bunga lows en caravans -
Sommigen met pr ivaat zwembad . 
gelegen te Koksi jde, Oostduinker-
ke en Midde lkerke - t iuur per 
maand, per week , per weekend 
of een per iode naar eigen smaak. 
Vraag in l icht ingen - Schrijf o f te

lefoneer. 

BRANDBESCHERMINC 
m»t aangepast materiaal van ««n 

bedrijf met ervaring : 

pvba ALBAG 
Nlnoofse Steenweg 515 

1711 IHERBEEK - Tel. 02/21.19.09 

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

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

Kwekerijen - Tuincentrum 
J.V.H. 

Dendermondsesteenweg 120 
9208 Schellebelle - T. 091/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
par t iku l iere ve rkoop 

— OPEN 'S ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

ZIEKENFONDS 
6RABANTIA 

Voor de Vlamingen In Brussel 
en Vlaams Brabant 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 
• 

Bijhulzen : Cogelt Otylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckttraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

Vlaggen - Wimpels van 
alle landen - Vlaamse 
leeuwen - Kleur en pu-
bliciteitsvlaggen - Fa-
nions voor sport en 
ku i tuur , per stuk 80 f r . 
Herdenkingsiint jes voor 

Petjes V . U . - Koorden van 
met tweekleurige wimpels 

voor zalen te versieren. - Kunst-
vlaggen - Bi jbehorigheden. 

V R A A G T PRIJSLIJST : 

Paul SUYS 

Molenvest 50, Herentals 2410 

T. 014/21.12.07 - P.R. 10.29.28 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

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

ALLE MONTUREN 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 

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

Tel. (053)240.60 

^ 
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagent - bedje* en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversia-

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

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerel. 

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

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

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Groepen en maatschappijen allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondag

avond in een gezellige sfeer. 
Nadien kri jgt U gratis gedurende 5 uur 

een d€r beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal In groep : gezellig f i jn , goed en goed
koop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse 

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 laal van 

de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . 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-M§ldegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - ' T e l . 011/43.20.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke . T. 059/30.20.86 
Wi j zoeken d r ingend : als medewerkers : Ernstige fami l ies 
waarvan de man of de v r o u w de keuken kan le iden — Vast 
loon - Kost en i nwoon gratis - In regel met de sociale w e t -

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

HOUTWORM? 
Behandeling van dakwerken tegen alle 
houttnsekten. Twintig jaar waarborg. 
Dok. op aanvraag Gratis bestek m gans 1 
het land. P.V B.A. INDUSTRADE, 
Vanderzijpenstraat 12, 1810- Wemmei 

; Tel. 02/479.20.00. 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.8X 

Vergunn ing nr 1185 Kat. A 

VOOR UW PRIVÉ- EN ZAKENREIZEN 

kunt U steeds terecht b i j onze diensten, verspre id over geheel 

het Vlaamse land. 

Deze service is vooral bedoe ld .,(• 

• Voor hen die een late vakant ie nemen hebben w e een serie 

voorste l len, al le even aantrekkel i jk en in al le kategor ieën. 

• Voor hen die op zakenreis gaan en de organisat ie ervan l iever 

toever t rouwen aan specialisten. 

W i i beschikken over een heel gamma fo rmu les voor al ler le i 

re izen, reiskombinat ies enz. 

Graag staan w e u te w o o r d in al onze kantoren of sturen w e 

dokumentat ie , 

9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestraat 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 -
Tel. (02)18.55.55-17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. (011)563 .10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (099)23.60.21 — 
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 —. 8500 Kortrijk, St.-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenoten, 
laan 102 - Tel. (061)267.20 — 2800 Mechelen, O.L. Vrouvirstraat 34 - Tel. (051)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059) 
783.61 —- 8800 Roeselare, St. Michielsstraat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turn
hout, Herentalsestraat 3 - Tel. (041)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15. Alle inlichtingen eveneens bij onze 
plaatselijke vertegenwoordigers en op het hoofdkantoor te An twerpen , St-Jacobsmarkt 45, tel . (031)31.76.80 

WIJ 12 26 OKTOBER 1974 

http://03.31.35.8X


'S"" 

uw 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 ! 
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 ! 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 

. 4 , 

L. 

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 
woNitigeM 

fl^MI»* 

T i V T i T ^ iT 

6 0 0 ARBEIDERS 

1001 MOGEUJKHEDE 

W I J m . 
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VU-STERRIT NAAR GENTSE SPORTPALEIS 

Vanuit vijf richtingen zullen op 3 no
vember de versierde karavanen met 
bussen «en personenwagens de Arte-
veldestad veroveren. Het zal in de 
twintigjarige gesciiiedenis van de VU 
waarschijnlijk nog nooit gebeurd zijn 
dat wij zo massaal naar een Vlaamse 
stad optrekken. Zoiets moet Vlaande
ren zien en dat zal .wanneer iedereen 
de hier uitgetekende weg, zowel naar 
ais in de stad, volgt. Deze grootse 
manifestatie, dit toonbeeld van de 
jonge kracht van onze partij, groeit 
uit tot een enige gebeurtenis mede 
dank zij uw inzet bij het verdelen van 
toegangkentekens en het organiseren 
van de reis. De kroon op het werk 
is de massale sterrit en het meebele
ven van deze viering ! 

4 -

•*̂  
1 - Arrondissementen Brugge en ^ 

Eekio : langs RW 10 : naderlngs-^^ 
weg 1 

2 - Arrondissement St. Niklaas : langs 
RW 14 : naderingsweg 2 A 

3 - Provincie Antwerpen en provincie 
Limburg : langs E3 die zij verla
ten aan uitrit Gent-Zeehaven : 
naderingsweg : 2 B 

- De naderingswegen 2A en 2B ko
men samen op RW 14 en vormen 
dan doorheen de Gentse agglome
ratie de naderingsweg 2 
Arrondissement Aalst : langs 
RW 10 : naderingsweg 3 A 

5 - Arrondissementen Brussel en Leu
ven : langs E5 die zij verlaten aan 
uitrit Wetteren : naderingsweg 3 B 

- De naderingswegen 3 A en 3 B 
komen samen op RW 10 en vor
men doorheen de Gentse agglo
meratie de naderingsweg 3 

6 - Arrondissementen Kortrijk en 
leper : langs de E5 die zij verlaten 
aan uitrit Zevergem : naderings
weg 4 A 

7 - Arrondissement Oudenaard^ : 
langs RW 58 : naderingsweg 4 B 

- De naderingswegen 4 A en 4 B 
komen samen op RW 58 en vor
men doorheen de Gentse agglo
meratie de naderingsweg 4 

8 - Arrondissement Oostende : langs 
E5 die zij verlaten aan uitrit Gent-
St. Pieters : naderingsweg 5 A 

9 • Arrondissement Roeselare : langs 
RW 14 ; naderingsweg 5 B 

- De naderingswegen 5 A en 5 B 
l<omen samen op RW 14 en vor
men doorheen de Gentse agglo
meratie de naderingsweg 5 

- Vanaf de Keizerpoort lopen de na
deringswegen 2 en 3 samen 

- Vanaf De Sterre lopen de nade
ringswegen 4 en 5 samen. 

Sportpaleis 
Parkeerplaats 
(St. Pietersplein) 
Kazerne 
Bijloke 
Keizerpoort 
De Sterre 
Dampoort 
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