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SPORTPALEIS GENT 3NOVEMBER1974 
(alle praktische wenken op biz 9) 

ER WORDT MET HET 
PARLEMENT GESOLD, 
OOK DOOR 
TINDEMANS 

Vorige week heeft het buro van de VU-senaatsfraktie in een persmede
deling scherp gereageerd tegen het schijnheilig gedoe van eerste-
minister Tindemans, die op een bijeenkomst van de CVP de ontluiste
ring van de parlementaire funktie betreurde maar die in de praktijk 
inmiddels het zijne bijdraagt tot de verdere devaluatie van 't parlement. 
Wij hadden daarover een kort gesprek met VU-fraktieleider Jorissen 
die in de Senaat sinds jaar en dag pleit voor een werkelijke herwaarde
ring van het parlement. 

(vervolg bIz. 3) 

DE CVP BRENGT HET 
KULTUURPAKT VERDER 
IN HET GEDRANG 
Vorige zondag had te Hasselt een herdenking moeten plaats 
hebben van wijlen Jozef Deumens, voormalig VNV-parle-
mentslid en gewezen burgemeester van Hasselt. Deze her
denking moest — afgezien van de godsdienstige plechtigheid 
— in laatste instantie worden afgelast. CVP-burgemeester 
Meyers weigerde immers de toegang tot het Kultureel Cen
trum, dat aan de inrichters nochtans was toegezegd. 
Dit is dan de zoveelste illustratie van de wijze waarop de 
CVP het Kultuurpakt wenst toe te passen. Het wordt tijd dat 
het parlement hieraan wat meer aandacht gaat besteden. 

DE CVP BLI|FT 
DE GEVANGENE 
VAN DE PSC 
In de voorbije twintig jaar heeft de CVP in 
Vlaanderen honderdduizenden kiezers verlo
ren. Zij verlieten deze partij voor de Volks
unie omdat zij tot het besef waren gekomen 
dat Vlaanderen op de CVP nu eenmaal niet 
kon rekenen als het erop aan kwam. Ondanks 
haar grote macht en invloed liet deze partij 
steeds andere belangen voorgaan op de spe
cifiek Vlaamse belangen. In verkiezingsperio
den beloofde zij wel een Vlaamse hemel op 
Belgische aarde, maar na de verkiezingen 
borg zij deze beloften stee-vast op in het 
dikke dossier van de « niet-haalbare politieke 
wensdromen ». 
Bij de jongste verkiezingen is de CVP erin 
geslaagd de neerwaartse trend van haar ver-
kiezingsresultaren te stoppen, en ze won 
zelfs enkele zetels terug. Door allerlei inter
ne maatregelen en door een uitgekookte pu
blic relationskampanje slaagde zij er zelfs in 
bij een aantal goedgelovige Vlamingen de in
druk te wekken zij (eindelijk) een volwaar
dige Vlaamse partij was geworden. Een partij 
die haar lamlendig verleden in Vlaams op
zicht wilde doen vergeten, en op regerings-
vlak beter dan wie ook (en zeker beter dan 
die « eeuwige negativisten » van de Volks
unie) de Vlaamse belangen zou weten te be
hartigen. 
Schijn bedriegt echter. De hele « Vlaamse 
bekering » van de CVP kan je rustig een ty
pische operatie schijnheiligheid noemen. Het 
kan kras klinken dit te beweren, maar wie 
nuchter het politieke gedrag van de CVP in 
en om de Brusselse Wetstraat ontleedt kan 
niet anders dan tot deze konklusie komen. 
Er is in het politieke gedrag van de CVP in 
feite niets verandert : in de regering bewijst 
zij enkel maar lippendienst aan de Vlaamse 
eisen, en andere belangen blijven bij haar 
primeren boven de Vlaamse belangen. Een 
aantal gebeurtenissen in de voorbij week 
hebben dit voor ieder Vlaamsbewust waar
nemer ten overvloede geïllustreerd. 
Er is ten eerste de vaststelling dat de CVP 
— ondanks haar perodische zelfstandigheids-
verklaringen — in de werkelijkheid van het 
parlementaire halfrond één kristen-demokrati-
sche fraktie blijft vormen met haar PSC-
« zusterpartij ». De CVP-ers hebben die « kris-
telijke » bondgenoten uit Wallonië en Brussel 
immers nodig als zij verder aanspraak willen 
maken op de leiding van de regering. De PSC-
ers, die niet half zo talrijk zijn als de CVP-ers, 
beseffen hun positie terdege en buiten ze 
dan ook deskundig uit. Er is in feite niets 
dat de CVP aan de PSC kan weigeren, wan
neer die dit werkelijk wi l . En aangezien de 
PSC-ers, onder de invloed van hun rabiaat 
anti-Vlaamse Brusselse vleugel, het FDF inza
ke frankofone eisen de loef willen afsteken. 

weten wij meteen op wiens kosten de een
heid der kristen-demokraten tot stand wordt 
gebracht : op die van de Vlamingen, zoals 
het steeds geweest is. 
Dat mevrouw Verdin, FDF-senator, naar de 
PSC is overgelopen is niet zo'n toevallig
heid. Zij weet dat zij in deze partij veel meer 
kansen heeft om minister of staatssekretaris 
te worden. De deelname van de PSC aan élke 
regering wordt immers door de CVP gewaar
borgd, en in een verhouding die ver boven 
haar getalsterkte in het parlement ligt. Bo
vendien moet zij, door haar aansluiting bij de 
PSC, helemaal niets van haar taalimperialis-
tische opvattingen laten varen. Gaat de Brus
selse PSC er immers niet prat op béter dan 
het FDF de belangen van de Franstaligen te 
verdedigen in de Vlaamse randgemeenten 
van Brussel ? En is het ministerkomitee van 
het « voorlopig » Brussels gewest niet in 
handen van twee PSC-ers : Vanden Boey-
nants en de Vlamingenvreter Van Aal ? 
Als gevolg van de interpellaties Clerfayt 
(FDF) en Valkeniers (VU) deze week in de 
Kamer is nog eens duidelijk geworden dat de 
CVP de Vlamingen in verkiezingstijd maar 
wat op de mouw spelt. Zo heeft deze partij 
ciestljds hoog van de toren geblazen over de 
« Vlaamse » randfederaties rond Brusséf (ge
kregen in ruil voor de beruchte « liberté du 
père de familie ») die een dam zouden zijn 
tegen de verfransing, en die geen facilitei
ten zouden kennen. Nu is gebfeken dat, in 
de opvatting van de minister, toch facilitei
ten aan de Franstaligen zogden moeten ge
geven worden in 3 van de 5 randfederaties ! 
En in een repliek op de interpellatie van VU-
kamerlid Valkeniers, die aandrong op een 
spoedige splitsing van het kiesarrondisse
ment Brussel, zei de PSC-woordvoerder koud-
weg dat daarvan geen sprake zal zijn zolang 
Brussel beperkt blijft tot de 19 gemeenten. 
En dat de PSC daarvoor de regering des
noods zou doen vallen. Nochtans beloofden 
de CVP-ers die spoedige splitsing dit jaar 
nog aan hun Brabantse kiezers. Nu zwijgen 
zij als vermoord... 

Het is duidelijk dat de PSC — die voor de 
Vlamingen erger is dan het FDF — met de 
CVP doet wat zij wi l . Zolang de CVP aan de 
eenheid onder de kristen-demokraten méér 
belang blijft hechten dan aan de eisen van 
de Vlamingen, zal het de PSC zijn die beslist 
wat aan Vlaanderen gegeven of onthouden 
wordt. Dat is de werkelijkheid, alle woor-
denkramerij en schijn-realisaties ten spijt. 

Paul Martens 
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DAVIDSFONDS (1) 

De jongste ontwikkelingen die 
zich aan de Davidsfondstop afspe
len, vragen van de Vlaamse ge
meenschap een nauwlettende aan
dacht WIJ betreurden reeds eer
der de verzwakking die zich af
speelt binnen de kaders van 
« Vlaanderens' grootste kultuur-
organisatie » De jongeren afsto
ten en een studiedienst opheffen 
kan geen andere dan nadelige ge
volgen hebben 

Sinds kort krijgt het Davidsfonds 
met een nieuw probleem te ma
ken Het wordt daarin een beetje 
ongewild gemaneuvreerd Het 
was destijds zelf initiatiefnemer 
om de samenwerking te bevorde
ren met standenorganisaties die 
vrijwel uitsluitend m parochiale 
verbanden werken Meer dan een 
klubje van topmensen was dat 
aanvankelijk met Tot de plaatse
lijke afdelingen is die samenwer-
kingsidee nooit doorgedrongen 

Inmiddels is die koepelvorming 
zware ernst geworden Het mi 
nisterie van Nederlandse Kuituur 
steunt ze in toenemende mate 
Zo ontstonden op korte tijd drie 
kleurenkoepels een socialis
tische, een liberale en een zgn 
ACW-koepel 

Het Centrum voor Sociaal Kultu-
reel Werk (CSKW), waarbij het 
Davidsfonds en de parochiale 
standenorganisaties (boeren, ar
beiders middenstanders) zijn aan
gesloten voelden zich in een 
marginale positie gedrongen Het 
CSKW met een pluralistische ge
loofsbelijdenis in zijn statuut is 
er met m geslaagd de traditio
nele zuilen te doorbreken Zo zit 
het Davidsfonds in een parochie-
gezelschap nog onlangs versterkt 
door toetreding van het « Cen 
trum voor Christelijk Vormings
werk » dat direkte bindingen 
heeft met de kerkstruktuur Is 
dit voor een kristelijk-geinspireer-
de vereniging zoals het Davids
fonds van oudsher is, een ver
antwoorde optie, op een ander 
vlak roept deze toestand vragen 
op. 

Het IS bekend dat de katolieke 
standenorganisaties ook partijpo
litieke bindingen hebben Dat 
blijkt voornamelijk m verkiezings
tijd Het Davidsfonds heeft steeds 
gepoogd zijn werking buiten de 
partijpolitieke sfeer te houden 
In zekere mate is het daarin ook 
geslaagd Maar binnen CSKW is 
er een groeiende tendens naar 
politisering Reeds nu is het een 

zocKeRCjes 
DOSFELINSTITUUT te Brussel 
vraagt Nederlandstalige kuis
vrouw voor onderhoud kantoren 
Uren en voorwaarden overeen te 
komen Tel op nr 02/219 12 02 

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 
hulpboekhouder, daktylo of klerk 
Jongeman, in het bezit van het ge-

feit dat het zijn overleg beperkt 
tot het CVP-milieu (met studie
dienst en mandatarissen) CSKW-
mensen krijgen vanuit het CVP-
milieu een aantal mandaatjes 
aangeboden, o m in de kultuur-
paktkommissie 
U voelt waar het naartoe gaat ' 
Het CSKW verstrikt zich in een 
politieke zuil en sleurt het Da
vidsfonds daarin mee Daardoor 
geeft het zijn stelling prijs « bui
ten de politiek » te willen werken 
Over deze ontwikkeling is bin
nen het Davidsfonds totdusver 
geen open gesprek gevoerd 
Plaatselijke bestuursleden heb
ben geen kennis van wat zich af
speelt Het IS zeer de vraag of 
de « basiswerkers » met deze 
gang van zaken vrede nemen 
Indien het Davidsfonds zijn stand
punt van « politieke onafhanke
lijkheid » geloofwaardig wil hou
den, moet het zich terugtrekken 
uit de CVP koepel die het CSKW 
IS Anders gaat het tenonder aan 
dubbelzinnigheid 

K M K , Schoten 

DAVIDSFONDS (2) 

Naar aanleiding van het telefoon
gesprek dat ik met de redaktie 
van « WIJ » had betreffende het 
Davidsfonds artikel « Dat kan 
geen toeval zijn » stuur ik u in
gesloten twee fotokopies die 
duidelijk aantonen dat het weg
vallen van de naam Ev Raskin, 
een druktechnische oorzaak 
heeft 
De heer Raskin werd, door mijn 
bemiddeling, gekontrakteerd voor 
de diskussieavonden over de zin 
van de Vlaamse Beweging voor 
de Gouw Limburg 

T S , Genk 

DAVIDSFONDS (3) 

Met grote verbazing las ik in 
« WIJ » van 5 10 74 het artikel 
van een onbekende schrijvelaar 
over het Davidsfonds onder de t i
tel « Dat kan geen toeval meer 
zijn » Het IS trouwens met de 
eerste maal dat uw redaktie zul 
ke artikels publiceert en ik meen 
dat de titel nu wel meer toepas
baar IS op hen die zo iets toela
ten Het IS toch merkwaardig dat 
in ons Vlaams-nationaal partijor
gaan alleen maar afbrekende kri
tiek verschijnt op het Davids
fonds maar toen eind juni op uw 
redaktie de tekst van een vlijm
scherpe elf juli-verklanng van 
het Davidsfonds aankwam heb ik 
vruchteloos naar enige reaktie 
gezocht Mogen wij niet dezelfde 

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 sekretariaat 
moderne talen (A6A1) 

Kontakt via Volksvertegenwoordi
ger J Valkeniers, Nmoofsesteen-
weg 11, 1750 Schepdaal - Tel 
02/582 32 27 R 151 

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 m 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 

vraag stellen aan de partij die, 
wellicht ook door de nu honderd 
jaren lange strijd en krachtige 
moties van het Davidsfonds, ge
worden IS wat ze nu is Dit noem 
ik een kaakslag aan de vereni
ging die voor een groot deel de 
mede-Inrichters zijn van de natio
nale betogmg waarin wij zeer 
binnenkort zullen opstappen 
Ik wil nog wel even dieper in
gaan op de tekst zelf Dat er in 
de gouw-aanbiedmgen voor 1975 
geen VU parlementsleden voor
komen was op het ogenblik van 
de publikatie ervan inderdaad 
waar, de kans is echter groot dat 
hierin verandering komt omdat 
ik weet dat met sommigen van 
hen wordt onderhandeld, trou
wens, in de laatste gouwmedede-
lingen werd ons voor oktober een 
vervolledigd programma-overzicht 
beloofd Maar indien die onbe
kende schrijvelaar eerlijk had wil
len zijn dan had hij tussen die 
talrijke namen wel andere VU-
mensen kunnen vinden, gewoon 
Vlaams Nationalisten die buiten 
het parlement hun taak opnemen 
en die door de steller van het 
artikel moedwillig m het onbe 
kende worden gelaten 
Ik ben bestuurslid van een DF-
afdeling waar we het genoegen 
hadden het voorbije jaar Vic An-
cieux te verwelkomen en voor 
het komende werkjaar plannen 
we een bezoek aan het parlement 
onder leiding van Willy Kuijpers 
In onze afdeling, met als voorzit
ter een lid van het Nationaal Be
stuur wordt naar geen politieke 
overtuiging gevraagd, maar sa
men stoten WIJ uit alle macht 
om de Vlaamse wagen vooruit te 
helpen Zulke aanvallen in ons 
Vlaams nationaal Partij-orgaan op 
een Vlaamse strijd en kultuur-
vereniging schaden niet alleen 
deze vereniging maar ook de 
partij die zulke berichtgeving toe
laat 
Dit heb ik willen schrijven om de 
vele Davidsfondsleden uit onze 
partij te behoeden tegen het, 
misschien wel moedwillig, ver
draaien van de waarheid. 

G S Boutersem 

DAVIDSFONDS (4) 

Het heeft mij, die 50 jaar DF lid 
ben, ten zeerste verbaasd dat op 
de gouwlijsten der aanbevolen 
sprekers voor de afdelingen ti j
dens het winterseizoen de Volks
unie totaal uitgesloten is Maar 
het toppunt is toch wel dat voor 
Limburg een Willy Claes — die 
er fier op ging nooit flamingant 
geweest te zijn — aanbevolen 
wordt om over de VI Beweging 
te komen spreken ! Maar van de 
Volksunie is daartoe niemand be 
kwaam ook met voor andere on-

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 topdirectie-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 

Gezocht te Groot-Bijgaarden 
technisch ingenieur, specialisatie 
komputer Bemiddeling via Willy 
Kuijpers, Swertmolenstr 23, 3020 
Herent (016/22 96 42) 

R 155 

Zoeken aangepaste betrekking 
Licentiate in de klinische psycho
logie, voorkeur gaat uit naar werk 
in klinisch-psychiatrisch verband 
of in PMS-centrum en dit liefst in 
de omgeving Brussel, Leuven, Me-
chelen of Tienen 
20-jarige frobelonderwijzeres, m 
het bezit van het diploma medi
sche assistente 

derwerpen Dan denk ik terug 
aan de periode tussen de beide 
oorlogen toen veel vooraanstaan
de VI Nationalisten als sprekers 
optraden in de afdelingen on
danks de sterke anti-Belgische 
strekking van het VI Nationalis
me En als de VU-sprekers onge
wenst zijn in het Davidsfonds, 
zijn de VU-leden dan ook met 
ongewenst ' Of mogen die enkel 
nog dienen om hun ledenaantal 
te vergroten ' Of gaat het hoofd
bestuur een andere richting op ? 

A R , Schoten 

WAT IS KONSEKWENTIE ? 

De groep Tindemans zou het ver
anderen, dat hoorden we reeds 
zo vaak schertsend aanhalen Nu 
zien we dat het allemaal niet zo 
snel blijkt te gaan 
Toch merken de BSD mensen 
wel dat er nieuwe wind uit Brus
sel waait Wel is waar bleef de 
geachte heer VDB de plak 
zwaaien over het leger, doch een 
groot aantal van de Vlaamse mi 
litairen met schoolgaande kinde
ren, ontgaat het met, dat er op 
nationale opvoeding wat gebeurt 
inderdaad komt er gedurende de 
schoolvakantie, m i te laat, een 
schrijven toe, waarin de minister 
zich het recht toeeigent van de 
mensen die « voorlopig » een op
dracht in het onderwijs hadden, 
naar huis te sturen, en te laten 
wachten tot de geachte minister 
de aanstelling bevestigt, of ver
vangt Dit schept met alleen meer 
problemen op de eerste school
dagen, maar bovendien geeft het 
de minister de gelegenheid om 
hier en daar blauw bloed in de 
beweging te brengen 
Erger nog worden de voorhoof
den gefronst, in en om het MPI 
Sedert het ontstaan van het MPI 
in Ischendorf, een school waar 
de problemenkmderen van de 
Vlaamse militairen naartoe kun
nen, was er een direkteur, aange
steld in de « rode periode », die 
de teugels m handen had Wan
neer de socialisten echter bij de 
regeringsformatie van de heer 
Tindemans met meer mee deden, 
werd er door wakkere PVV-ers 
reeds halsreikend uitgekeken In
derdaad bedoeld MPI-direkteur, 
en rood voorman van de BSP, 
beschikte met over het brevet 
van hoofdonderwijzer, noch over 
een specialiteit voor bijzonder 
onderwijs Men wilde natuurlijk 
deze <• wantoestand » ongedaan 
maken De oplossing lag voor de 
hand Een PVV-schoolhoofd uit 
de BSD zou de rode direkteur 
vervangen In de school waar 
door deze transaktie een betrek
king van hoofdonderwijzer vrij 
kwam, werd een zeer partij-aktief 
PVV-er geplaatst Toevallig echter 

23 jarige jongeman, vrijgesteld van 
legerdienst, met diploma van het 
Hoger Instituut voor Kultureel en 
Maatschappelijk Werk, afdeling 
personeelsbeleid 
40 jarige bejaardenhelpster, voor
keur gaat uit naar werk in bejaar
denhome 
20 jarige kleuterleidster, met er 
varing als monitrice voor socio-
kulturele en sportaktiviteiten op 
de speelpleinen van BLOSO 
Dame uit Hekelgem zoekt werk 
als kuisvrouw in het Brusselse 
16-jarige jongeman, m het bezit 
van het diploma handel A6-A3 (la 
gere cyklus), zoekt aangepaste 
betrekking 
Voor ml zich wenden : dr J. Val
keniers, volksvert, Ninoofseswg 
11, Schepdaal, tel 02/582 32 27 

R 157 

Vlaamse firma van schilderwerk, 
behangwerk en vloerbekleding 
vraagt werk aan Vlaamse vrien
den, gans het land door Zeer be 
trouwbaar, buitengewone afwer
king en aangepaste wmterprijzen 
Kontakt Rom Decraen, Kongres-
str 53, 1000 Brussel, tel 02/ 
21 79 18 ofwel rechtstreeks 015/ 
71 12 40 of bij de firma zelf 015/ 
71 16 08 R 156 

zonder brevet van hoofdfonder-
wijzer Nu volgend jaar zouden 
er nieuwe proeven voor het bre
vet van hoofdonderwijzer uitge
schreven worden, en dus wensen 
WIJ de nieuwe boreling van harte 
alle sukses toe ' 
We nemen aan dat ministers er 
aan houden dat hun scholen ge
leid worden door gebrevetteer-
den, maar is dit een oplossing, 
mijnheer de minister ' 

M F S 

« VERSCHAEVE » 

Ik heb het zgn stuk ( ') « Ver-
schaeve » van Verhoye GELE
ZEN Het IS geen toneel, maar 
vulgair gezwam, gemene klets
koek — zonder enige toneeltech
niek — van een jochie dat met 
allerlei frustraties geplaagd zit 
Alhoewel ik me sedert veertig 
jaar op de hoogte houd van al
les wat met teater te maken 
heeft, zowel hier als in het bui
tenland, had ik nooit — vóór de 
herrie — van een Verhoye ge
hoord Om enige bekendheid te 
verwerven heeft dit ventje dan 
maar herrie gezocht — en ge
vonden, ook omdat hij besefte 
dat zijn haring met wilde braden 
(dit weet ik zeer goed) Dat deze 
halwassen nozem ervan bewust 
was van onpartijdige kritici een 
vernietigend oordeel op te lopen, 
bewijst het feit dat slechts één 
joernalist op de première werd 
toegelaten Van vrije menings
uiting gesproken ' Elke auteur 
(die naam waardig natuurlijk) 
wenst toch zoveel mogelijk joer-
nalisten en publiek op de eerste 
voorstelling en vreest geen kri
tiek 

Het stuk « Verschaeve » wordt 
hier als mens, priester, auteur en 
politieker als klown, dwaas, pri
mair en hipokriet voorgesteld. 
Als politieker zou men kunnen 
zeggen dat dit onvermijdelijk is • 
« Wee de overwonnenen » heeft 
altijd bestaan en zal altijd blijven 
gelden De overwonnenen zijn nu 
eenmaal de « slechten » Maar 
als mens (Verschaeve was een 
edel en hoogstaand mens), pries
ter en auteur (heeft Verhoye 
ooit iets van hem gelezen ' ) dit 
getuigt alleen van wansmaak, 
ziekelijke jacht op sensatie (« zie 
eens wat ik durf schrijven ») en 
onbekwaamheid echt toneel te 
schrijven 
Dat er van katolieke zijde niet 
geprotesteerd wordt, ware het 
maar om de priester te verdedi
gen, hetgeen logisch zou zijn, ligt 
in de huidige samenleving voor 
de hand, maar wijst eens te 
meer, op een — voor mij, vrijzin
nige — lamlendige, droeve men
taliteit 

J V , Jette 
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Komwem^/^R 

Waarom stuurt VdB geen « recht op antwoord » ? 

KWALIJKE GEURTJES 
ROND DE MIRAGE-AFFAIRE 
In het « Algemeen Dagblad » van woensdag 23 oktober kon men op de 
eerste bladzijde, onder de titel « Ook in België rumoer » over de Mira
ge-zaak het volgende lezen. We citeren : 
« Ook in België dreigen moeilijkheden voor de Franse vliegtuigenfa-
briek Dassault. Belgische parlementariërs zouden uit Frankrijk met geld 
zijn benaderd in verband met de vervanging van de Starfighter. Vol
gens Brusselse bronnen zijn ten minste vier Belgische politici begun
stigd. Hierbij is sprake van geldsommen van 350.000 tot 700.000 gulden, 
die door de politici zouden zijn geaccepteerd. » 

Hier eindigt het bericht op de 
eerste bladzijde. Op pagina 5 gaat 
het « Algemeen Dagblad » verder 
met de zaak, onder de titel « Bel
gische voorkeur voor Mirage ». 
We citeren andermaal : 
« In België is de opvolging van 
de Starfighter een politiek nog 
meer geladen zaak dan in Neder
land. Onder de politici zijn er 
nogal wat voorstanders voor de 
Mirage. 
Een hoofdrol speelt hierbij de 
toezegging van Dassault dat zij 
als tegenprestatie een tweede 
vestiging in België zal bouwen, 
waar 500 mensen werk zouden 
vinden. De Belgische vliegtuigfa
briek SABCA is voor meer dan de 
helft in handen van Dassault. 
Met name Waalse socialisten zijn 
voorstanders van het uitbreiden 
van de werkgelegenheid in de 
vliegtuigindustrie ». 
Einde van het citaat. Het is een 
onthutsend stuk krantenproza, 
waarvan meer bepaald de Haagse 
redaktie van het « Algemeen Dag
blad » de joernalistieke verant
woordelijkheid neemt. Het aantal 
zogezegde omgekochte leden van 
het Belgische parlement wordt 
precies op vier geraamd. De som
men zouden tussen circa 600.000 
en 10 miljoen frank liggen. 
Is het niet in strijd met de eer 
van het parlement — waarvan we 
ook lid zijn — dat dergelijke be
schuldigingen onbeantwoord blij
ven ? In Nederland is de rel 
over de zogeheten omkoperij in 
de Mirage-zaak een staatszaak 
geworden, waarvan het verloop 
beslissend kan zijn voor de rege
ring Den Uyl. Het is ongezond 
dat hierop niet is gereageerd 
door de voorzitters van Kamer 
en Senaat. Wat de Volksunie be
treft kan hier in alle duidelijk
heid gezegd worden dat ze een 
onderzoek van deze zaak niet al
leen vreest, maar dat ze met alle 
middelen zal bijdragen tot de op

heldering van de vermoedens die 
door de berichtgeving van het 
« Algemeen Dagblad » onvermij
delijk zijn gerezen. Indien alle 
politici een gerust geweten heb
ben kunnen ze tegen een grondig 
onderzoek geen enkel bezwaar 
hebben. 
In het « Algemeen Dagblad » van 
woensdag 23 oktober staat nog 
meer. Even wordt verwezen naar 
de omstandigheden waarin mi
nister Vanden Boeynants een 
brief naar Dassault schreef « in 
april van dit jaar ». Dassault leid
de eruit af dat België reeds een 
vast besluit genomen had en zich 
voor de Mirages uitsprak. Vol
gens Leburton en Tindemans, en 
volgens een « defensiewoordvoer
der » die namens minister Van
den Boeynants sprak (steeds vol
gens het « Algemeen Dagblad ») 
is er echter van een bestelling 
of een vaste keuze geen spraak. 
Dassault heeft zijn korresponden-
tie niet aandachtig gelezen... 
Hierover schreven we vroeger al. 
Maar het « Algemeen Dagblad » 
gaat verder en schrijft onder de 
titel « Belangen » : Brusselse 
bronnen wijzen in verband met 
deze zaak op de financiële belan
gen van enkele gezaghebbende 
politici in de belgische industrie. 
Eén van de begunstigden zou een 
persoonlijke vriend zijn van Mar
cel Dassault en bovendien belan
gen hebben in de SABCA, die 
voor 51 procent in handen is van 
de Franse vliegtuigfabriek en 
voor de overige 49 procent in die 
van Siemens, Philips-België en 
Fokker (10%). 

En weer eindigen we hier het ci
taat. Welke richting de verbeel
ding van onze landgenoten uit
gaat als ze dit sterke en gedurf
de stuk joernalistiek lezen, hoe
ven we hier niet te zeggen. 
Het is een vreemde wereld waar
in we leven. « Le Canard enchaï-
né » die enkele weken geleden 

de' kat de bel had aangebonden, 
heeft' tot nog toe geen logen
straffing ontvangen van een Bel
gisch ministeriële zijde, waar een 
staf advokaten anders klaar staat 
om de pers te overstromen met 
dreigende « rechten op ant
woord ». 
In het jongste nummer (23 okto
ber) komt het satirische Franse 
weekblad nogmaals op de Mirage
zaak terug op meer dan een halve 
bladzijde. Het stuk dat België be
treft draagt de titel « pa fume en 
Beigique ». Er wordt in gezegd 
dat Dassault dreigt de SABCA-
fabriek met 1.800 arbeiders na
bij Charleroi te sluiten als België 
geen Mirages koopt. En het stuk
je eindigt in dezer voege (we ver
talen) « Vanden Boeynants, die 
een van de rijkste mensen van 
België is, is onder duizend en één 
andere dingen, beheerder van 
Philips-België, maatschappij met 
belangen van SABCA. Hij beves
tigt dit mandaat te hebben neer
gelegd, maar dat ontslag werd 
nergens officieel bekend ge
maakt ». 
Tot zover de « Canard Enchatné ». 
We hebben minister Vanden 
Boeynants geen raad te geven, 
maar wat weerhoudt er hem een 
klinkend « recht van antwoordt » 
te sturen naar het « Algemeen 
Dagblad » en « Le Canard Enchaï-
né » ? 
Dit is echter nog lang niet alles 
wat er in de buitenlandse pers 
in de jongste dagen over de Mi
rage-zaak te lezen valt. In het 
Engelse blad « The Sunday Tele
graph » was de vorige weken 
helhaaldelijk sprake geweest van 
de Mirage-zaak in België. In het 
nummer van de « Sunday Tele
graph » van 28 oktober vestigt de 
voorzitter van de Fairey Cofnpany 
Ltd. Heston Middlesex thans de 
aandacht op het volgende, wij ci
teren : « Uw artikel « Gevecht 
van de eeuw » kan bij uw lezers 
de indruk wekken dat SABCA de 
ganse Belgische luchtvaartindus
trie vertegenwoordigt. In feite is 
Fayrey SA — een dochtermaat
schappij van The Fafrey Compa
ny — bijna even groot als SAB
CA. SABCA zelf is maar voor de 
helft eigendom van Dassault». Tot 
hier dit citaat. 
Blijkbaar stelt de buitenlandse 
pers meer belang in de Mirage-
Zaak in België dan onze Belgische 
konfraters. 

Senator HEKTOR DE BRUYNE 

ER WORDT MET HET PARLEMENT GESOLD, 

OOK DOOR TINDEMANS (vervolg van biz 1) 

Wim Jorissen : « Alle vorige regeringen hebben bijgedragen !ot de 
aftakeling van het parlement, maar Tindemans beloofde het anders te 
doen... Zoals op alle andere terreinen stellen we nu vast dat dit slechts 
loze beloften zijn geweest. Hij heeft de jongste maanden twee duidelij
ke kansen gemist om zijn woorden in daden om te zetten. Hij kon ten 
eerste breken met de, archi-slechte « traditie » dat alle belangrijke 
wetsontwerpen in een 'drafje worden « afgehandeld » op het einde van 
de parlementaire zittijd en vlak vóór de vakantie. Door dit feit alleen 
wordt de openbaarheid van de vergaderingen immers geschaad, want 
de kranten geven slechts evenveel ruimte aan zittingen die 3 uur duren 
als zittingen die 13 uur duren. Bovendien krijgen de nachtelijke mara
thon-zittingen nauwelijks aandacht in de media. 
Ten tweede werden ook door de regering-Tindemans de begrotingen 
weeryniet op tijd ingediend. De begrotingswet zegt nochtans dat de 
begrotingen moeten rondgedeeld zijn vóór de eerste september. In de 
Senaat werd in maart '73 bepaald dat ministers, die hun begroting voor 
die datum niet zouden ingediend hebben, ter verantwoording geroepen 
worden. Welnu, alle ministers van Tindemans' regering dienden dit 
jaar hun begroting niet op tijd in.... 
Je kan de eerste-minister nog andere fouten tegenover het parlement 
aanwrijven, ondanks zijn liefdesverklaringen aan het parlementarisme. 
Zo had het parlement vroeger de primeur van alle nieuwe politieks 
beslissingen van de regering. De h. Tindemans, met zijn publiciteits-
monie, geeft méér dan zijn voorgangers de voorrang aan de media en 
devalueert daarmee het parlement. 
Tevens zet hij de kwalijke traditie voort dat alle belangrijke beslissingen 
buiten het parlement worden genomen (samen met de zgn. sociale 
partners en de partijbureau's) waardoor het parlement verlaagd wordt 
tot een organisme dat die beslissingen slechts te bekrachtigen heeft <>. 
« Vanzelfsprekend », aldus senator Jorissen, « hebben ook de parle
mentsleden zelf schuld aan de huidige gang van zaken. Vooral de par
lementsleden van de meerderheidspartijen dan. Zij laten zich te veel 
doen. Neem nu bijvoorbeeld die jongste hervorming van de Senaat, 
waardoor het aantal voltallige openbare zittingen beperkt wordt (en 
vervangen door « afdelingen » waarop slechts 1/4 van de senatoren 
moet aanwezig zijn), wat is dat anders dan een kamoeflage van de 
overdreven afwezigheid en een verdere beperking van de openbaarheid. 
Is onze demokratie daarmee gediend ? ». 
Senator Jorissen is overigens van oordeel dat het ergerlijke « absente
isme » niet voldoende wordt bestreden. « De meest doelmatige wijze 
om de parlementsleden tot aanwezigheid te verplichten zou erin bestaan 
elke dag stemmingen te laten doorgaan. Nu worden de stemmingen op 
het einde van de week gegroepeerd. Handige parlementariërs komen 
dan binnen kwart voor drie 's namiddags en muizen er weer uit om
streeks half vier... Men zou ook de parlementaire vergoeding, althans 
gedeeltelijk, kunnen afhankelijk maken van de aanwezigheid in het 
parlement. 
De waarheid is echter dat de regeringen in feite gediend zijn met een 
mak en nauwelijks geïnteresseerd parlement : dan kunnen ze zonder 
veel last van pottenkijkerij doen wat zij willen. De parlementsleden 
van de meerderheidspartijen zijn meestal dik tevreden als zij vlot 
toelagen krijgen voor de groeperingen waarin zij hun kieskliënteel zoe
ken, en als ze de benoemingen erdoor krijgen die zij willen. Daardoor 
laten zij hun kontrolerecht afkopen... 
Dat alles weet de h. Tindemans heel goed. Hij speelt dus komedie als 
hij dramatisch doet over de « waardigheid » van het parlement. Als hij 
drukte maakt over de incidenten in de Kultuurraad, dan is het er hem 
vooral om te doen de aandacht af te leiden van de grond van de zaak : 
de broodrovers-praktijken en de machtswellust van zijn dierbare CVP-
partijgenoten ». Tot daar VU-fraktieleider Jorissen. 

Senator Wim Jorissen 

BUITENLANDS KOMMENTAAR 

SOCIALISTISCHE NEDERLAAG 
IN WEST-DUITSLAND 

De demoskopen hebben doorgaans 
een ondankbare taak : aan de ene kant 
kan de kiezer het niet hebben dat zijn 
elektorale besluitvorming van te vo
ren wordt uitgekiend en anderzijds 
zijn pijnlijke vergissingen altijd moge
lijk. Maar bij de verkiezingen van zon
dag j l . in de deelstaten Beleren en 
Hessen hadden de opiniepeilers de 
goden aan hun kant. Het is allemaal 
verlopen zoals ze hadden voorspeld : 
in Hessen werd de CDU de sterkste 

partij (met haar 47^ pet blijft ze ech
ter onder de volstrekte meerderheid), 
in München (Beleren) verovert de 
CSU een sensationele meerderheid 
(72,1 pet.). In het andere kamp gaat 
de SPD overal achteruit en ook de l i
berale FDP heeft zowel in Beieren als 
in Hessen zetels ingeboet. 
Dit is dan het resutlaat van de als 
krachtproef voor het prestige van Hel
mut Schmidt beschouwde stembus
stri jd. De kanselier heeft zijn belofte 

niet waar gemaakt dat hij de terug
gang van zijn SPD zou indammen. 
Voor de socialisten is de toestand al
leen maar verslechterd. Het scheelde 
niet veel (4 zetels) of ook het « rood 
bastion » van Hessen dat op een acht
entwintigjarige traditie kan bogen was 
weggespoten I 

De bewerkers van de « ruk naar 
rechts » (bij de verkiezingsuitslagen 
van deze samen een vierde van het 
elektoraat bevattende deelstaten past 
geen andere omschrijving) zijn de veel 
omstreden J.F. Strauss en de 53-jarige 
lijstaanvoerder van de CDÜ in Hessen 
Alfred Dregger. Beiden zijn wat hun 
K mentaliteit » betreft nauwelijks uit 
elkaar te houden en ze behoren dan 
ook allebei tot de rechtervleugel van 
de kristen-demokratische partij. 

Toch valt ergens een verrassing aan te 
stippen : in tegenstsHing met de prog
noses heeft de FDP in Beieren vrij 
behoorlijk standgehouden (5,5 pet In 
1970, 5,2 pet in 1974. De vrees dat de 

liberalen in het katolieke Beieren 
zwaar zouden boeten voor hun ge
ruchtmakend dokument over de schei
ding van kerk en staat is in dé ver^ 
kiezingscijfers niet terug te vinden. 
De achteruitgang van de SPD kan bij
gevolg evenmin toegeschreven worden 
aan de brief van de Beierse bischop-
pen tegen de liberalisering van abor
tus, die door de federale regering te 
Bonn werd gepropageerd. Hans Jochen 
Vogel, lijstaanvoerder van de SPD te 
München heeft trouwens biezonder 
terughoudend op dit bisschoppelijk 
« mandement » gereageerd... Blijk
baar is de nederlaag van de socialis
ten veel meer te wijten aan de mis-
tevredenheid van het kiezerskorps 
over de koalitieregering te Bonn — 
een regering die blijkbaar niet opge
wassen is tegen de verminderende 
koopkracht en de groeiende werkloos
heid en die bovendien m.b.t. Berlijn 
en de Sovjet-Unie een politiek voert, 
die op dit moment door een meerder
heid wordt afgekeurd. 
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OPIhl^9 

ZUID-AFRIKA 
A PRIORI VEROORDELEN 
OF OP FEITEN BEOORDELEN ? 

Graag antwoorden we even op de 
brief van onze jonge vriend W.L. 
uit Willebroek (« Wij » ,van 26 
okt.). Zuid-Afrika is inderdaad het 
zwarte schaap en het slachtoffer 
van een averechtse propaganda : 
1. Van de Engelstalige oppositie-
pers omwille van de nationale 
politiek. De Engelstaligen, toen 
ze aan het bewind waren, deden 
heel wat minder voor de zwarten 
dan de Afrikaanstaligen nu. Deze 
pers spuit echter de meest alar
merende berichten die gewoon
lijk weinig grond hebben. De 
voorbeelden daarvan zijn legio. 
Het buitenland gaat hierop voort 
en werkt nieuwe valse berichten 
uit, zoals onlangs twee Zweedse 
joernaiisten, die gehoord hadden 
over de uitroeiing van een zwart 
dorp (140 doden]. Bij een inter
nationaal joernalistenbezoek bleek 
het verhaaltje fantasie. 

Van een boek van de Vlaamse 
schrijver Berkhof getuigde Mon
seigneur Daniel Verstraeten, van 
de Katolieke Missie in Klerks
dorp, die al 15 jaar in de streek 
verblijft waarin het boek zich af
speelt, dat het ijdele fantasie 
was, zoals senator Leo Van Acke-
re, die met hem sprak, verklaar
de op de Zuid-Afrikaavond te 
Brussel, op 10 oktober j l . Nu 
staat het fantaseren een roman
schrijver vrij, doch vele mensen 
nemen zulke fantasie voor klin
kende munt. 
2. Van Rusland en China, die 
uiteraard vanuit hun machtsdrang 
inzake wereldpolitiek tegen Zuid-
Afrika ageren, omdat dit een an-
ti-kommunistisch lahd is dat een 
sterke strategische positie in
neemt en over veel grondstoffen 
beschikt. 
3. Van tal van Afrikaanse staten, 
die gekonfronteerd worden met 
de naar verhouding veel betere 
kulturele en sociaal-ekonomische 
toestanden van de zwarten in 
Zuid-Afrika, dan in de eigen lan
den waar vaak de meest schreeu
wende wantoestanden heersen 
omdat deze diktatuurstaten ge
woonlijk meer bekommerd zijn 
om de eigen pracht en praal van 
een klein heersend kliekje dan 
om het welzijn van de arme be
volking. Het is kenschetsend 
voor de machtspolitiek van Rus
land en China dat ze deze lei
dende kliekjes vleien, eerder dan 
het op te nemen voor de onder
drukte bevolking in die landen. 
Nu de kritiek van onze jonge 
vriend uit Willebroek. 
1. De veroordeling van de Ker
ken. De grote Afrikaanse Kerken 
zijn daar niet bij en de Katolieke 
Kerk is voorzichtig geworden in 
haar oordeel, zoals begin augus
tus bleek toen vertegenwoordi
gers van kleine Engelse Kerken 
de weigering van dienstplicht 
voorstonden. 
2. De welvaart van Zuid-Afrika Is 
te danken aan blanke leiding en 
aan blanke, zwarte, kleurlingen 
en bruine medewerking. In ver
gelijking met de andere Afrikaan
se staten is in Zuid-Afrika weinig 
ellende, betrekkelijk gezien zelfs 
welvaart, ook voor de zwarten. 
Tot spijt van wie het benijdt gaan 
alle volksgemeenschappen in 
Zuid-Afrika vooruit, ook in de zin 
van opleiding naar meer vrijheid 
en zelfstandigheid en dan ge
stoeld op een steviger ekono-
mische basis dan in de andere 
Afrikaanse staten, waar overi
gens de demokratie onbekend is. 
Zo het zelfs geen ergerlijke dik-
taturen zijn, waar de Zuid-Afrika-
bevechters zonder kennis van za
ken uit averechs racisme niets 
durven over zeggen. 
3. Dat zwarten op school ook 
hun eigen taal leren, is de toe
passing van een normaal en ge
zond volksnationaal beginsel, 
waardoor een groot percent zwar
ten met meer vrucht lager onder

wijs kan volgen dan daar waar 
men ze in het lager onderwijs 
opvangt in een vreemde taal : 
Engels of Frans. In Zuid-Afrika 
volgen 85 % zwarten lager on
derwijs, in de andere zwarte sta
ten van Afrika is dit 10 % en 
zelfs in Indonesië slechts 66 %. 
Vrij vroeg leren de zwarten trou
wens Engels en Afrikaans, talen 
van het hoger onderwijs, dat 
door 5.000 zwarten gevolgd wordt, 
wat meer is dan in de rest van 
zwart Afrika samen. Is dit « be
knotting van de opvoedingsmoge-
lijkheden » ? 

De uitspraak van Verwoerd zal 
dus wel uit zijn verband zijn ge
rukt, ofwel doen zijn opvolgers 
het beter, waarover men zich dan 
slechts kan verheugen. 
De zwarte studenten hebben een 
goed geheugen doch weinigen 
blijken in staat exakte weten
schappen te volgen. Deze vast
stelling doet men haast overal in 
landen waar zwarten wonen. Dit 
komt waarschijnlijk door het feit 
dat ze van te ver ineens moeten 
komen. Kan mèn dit de Zuidafri-
kaanse regering aanwrijven ? Zij 
geeft ze toch de kans, want er 
zijn drie zwarte universiteiten en 
er is zelfs een grote universiteit 
per korrespondentie. 
Te Sharpville vielen inderdaad 
een 60-tal doden, omdat de poli
tie haar zelfbeheersing verloor. 
Wat duidelijk een zware fout was. 
Doch hebben alle West-Europese 
landen niet soortgelijke drama's 
meegemaakt ? 

Dat bepaalde boeken verboden 
lektuur zijn is juist en dit zou 
moéten verdwijnen. Doch is dit 
ook in Frankrijk niet zo ? Zoals 
het geruchtmakend boek over 
Mobutu ? 
4. Dat de zwarten naar de thuis
landen gedreven worden is on
juist. Er leven er meer tussen de 
blanken dan in de thuislanden. 
Wel doet de Zuidafrikaanse rege
ring grote inspanningen om in de 

,thuislanden de industrie en de 
landbouw te ontwikkelen. Is dit 
fout ? Toen ze daar vroeger wei
nig aan deden (als liberale staat) 
werd hen dit ook verweten ! 
Dat er wetten in Zuid-Afrika be
staan, die wij niét kunnen goed
keuren is juist. Doch men moet 
ook de toepassing van die wet
ten nagaan. Elk land wil orde en 
rust. Ook bij ons en in andere 
landen bestaan er wetten die er 
niet door kunnen. 
De vrijheid in Zuid-Afrika is ech
ter veel groter dan men zich bij 
ons voorstelt. De persvrijheid be
staat en wordt gebruikt en mis
bruikt. Oppositietaai in de pers, 
zoals in de Engelstalige Afrikaan
se pers is in België ondenkbaar. 
Het is onjuist dat de Zuidafri
kaanse regering de pers onlangs 
censuur oplegde. De Engelse pers 
oordeelde zelf dat ze het te bont 
maakte en zal zichzelf meer tucht 
opleggen. 
En rechtuit gezegd, de grote 
meerderheid van onze joernaiis
ten zou nooit te keer gaan zoals 
sommige Engelstalige joernaiis
ten in Zuid-Afrika. 
5. Dat Zuid-Afrika geen ingewik
kelde toestanden zou kennen is 
wel een eigenaardige bewering : 
meer dan een dozijn talen en 
meer dan 200 godsdiensten ; een 
Europese maatschappij naast een 
Afrikaanse. De vraagstukken zijn 
integendeel enorm ingewikkeld. 
Niemand zal het recht van elk 
volk op zelfbestuur betwisten. Ze 
moeten het echter ook willen, 
donder blanken zou Zuid-Afrika 
thans een arm, berooid land zijn. 
Of er vrede zou heersen is pro
blematisch. Ondanks alle voor
zorgen, vallen er thans jaarlijks 
nog 4.000 doden in twisten tus
sen zwarten onderling. 
Van onvoorstelbare verschrikke
lijke onderdrukking van de zwar
ten valt er echter weinig of niets 
te zien voor wie dit land bezoekt. 
6. Twee slotbemerkingen willen 
we maken. Vooreerst wie alleen 
Europese maatstaven aanlegt 
voor Zuid-Afrika, die komt er niet. 
Afrika is niet Europa. Indien de 
kritikasters van Zuid-Afrika vol
gens hun zelfde normen de an
dere Afrikaanse landen zouden 
beoordelen, schoot er van die 
landen niets over. Daar doen ze 
dit echter niet. Waarom ? Omdat 
geen enkele van de 3 anti-propa-

gandahaarden die ik in het begin 
van dit artikel schetste, daar
over spreekt en men dus niet 
bewust of onbewust kan beïn
vloed worden. 
En ten tweede. De integratie van 
blank en zwart is overal in de 
wereld mislukt : zie de VSA, zie 
Brazilië. Zuid-Afrika probeert het 
door gescheiden en parallele ont
wikkeling. De resultaten zijn ze
ker niet ideaal — kan dit ? — 
doch alleszins beter dan elders. 
Het vertrekpunt van de zwarten 
is uiteraard anders dan het ver
trekpunt van de blanken. De kloof 
is zo groot, dat een politiek ner
gens zou komen met een ge
stroomlijnde behandeling van 
zwart en blank. Er zijn realiteiten 
waar men niet kan noch mag 
overeen zien, omdat de zwarten 
er het grootste slachtoffer zou
den van zijn. Dat we scherp toe
zien op uitbuiting en onrecht, ak
koord en ook ik zal dit doen, ver
oordeling a priori is echter on
verantwoord voor wie weet- dat 
politiek ook ergens een prak
tisch iets is. 

WIM JORISSEN. 

ONDULDBARE CENSUUR I 

Men zal ons wellicht van voorba
rige kritiek beschuldigen maar 
het verleden heeft ons voldoende 
bewezen dat men, t.a.v. de BRT 
informatie, beter op tijd de pu
blieke opinie wijst op de linksge
oriënteerde censuur van onze (?) 
nationale zender dan « achteraf 
de put te delven wanneer het kalf 
vedronken is » I 
Herhaalde malen is reeds gewe
zen op de schandalige diskrimi-
natie van de Belg. Radio en TV 
t.a.v. van bepaalde organisaties 
en verenigingen. Daar tegenover 
stellen we dagelijks vast dat de 
minste futi l i teit i.v.m. sommige 
ultra-linkse manifestaties (?) bv. 
Amada of RAL-relletjes, onbenul
lige Dolle-Minas exploten, zeer 
twijfelachtige verklaringen van 
vermelde revolutionaire agitators 
met ophefmakende reportages 
bedacht worden. Persoonlijk heb
ben we, in de loop der laatste 
jaren, het onbegrijpelijk gevon
den hoe o.m. een Zangfeest 
(20.000 deelnemers en zeker een 
der grootste kultuurmanifestaties 
in Europa), een IJzerbedevaart 
(circa 75.000 deelnemers), de ak-
tiviteiten van de Europese Be
weging voor de Verenigde Staten 
van Europa, de Pro-Vitabeweging, 
enz. zelden of nooit evenveel be
langstelling vanwege de BRT kre
gen als een knokploegje van Ama
da of soortgenoten. Hoe absur
der is het feit dat tegen zulke 
onduldbare sitüèties geen protest 
komt vanwege onze grote Vlaam
se K u l t u u r v e r e n i g i n g e n , 
vanwege de parlementsleden, 
vanwege een goed deel van de 
de Kultuurraad voor Vlaanderen, 
pers... Zijn we dan toch rijp voor 
een kommunistische diktatuur ? 

E.V., Antwerpen 

FEITEN EN GETALLEN 

De schatkist van ons land wordt 
gespijsd door de belastingen 
van : 60% Vlamingen, 30% Wa
len en 10% Brusselaars. Van de 
regionale kredieten kregen de 
Walen vroeger 50, nu 40%, — 
nog altijd 10% BOVEN hun in
breng. 
De Vlamingen, met hun 50% blij
ven zoals vroeger ,10% BENE
DEN hun inbreng. 
Nu eist GOL 60% ! 
De Brusselaars proberen met alle 
middelen Vlaamse gemeenten 
eerst te verfransen, daarna in te 
palmen. 
De Walen eisen geld van de Vla
mingen, om hun ekonomie, door 
de socialisten in het slop gewerkt 
op te KRIKKEN. 
Het enige dat de Vlamingen van 

hun anderstalige landgenoten 
vragen is : gerust gelaten te wor
den ! 
Is dit ook nog te veel ? 
Laat ons hopen dat onze Vlaamse 
ministers, benevens lintjes door
knippen, vaderlandse vlammetjes 
terug leven in te blazen, of de 
belangen van de vogelvangers te 
dienen, een beetje tijd zullen vin
den om ons de Brusselaars en 
de Walen van het lijf te houden ! 

O.L., Leuven 

DE MIJNWERKER 

Nu de energiekrisis gans Europa 
treft, Is er steeds meer vraag 
naar steenkool. Daar waar in En
geland de mijnwerker de minst 
bedeelde is, zijn in Polen de mijn
werkers de best betaalde van 
Europa, en dan nog in een kom
munistische staat'^ I 
De man die zich vooral met het 
lot van de Poolse mijnwerkers 
bemoeit is Edward Gierek, die op 
13-jarige leeftijd ondergrondse 
mijnwerker werd in Frankrijk en 
het land werd uitgezet omdat hij 
behoorde tot één van de leiders 
van de eerste zitstaking In de 
Franse geschiedenis, en nadien 
ook nog partijleider was van de 
Poolse mijnwerkers in België. 
Wat de Belgische mijnwerkers 
betreft, ondanks de staking in 
januari 74, zijn ze nog de minst 
betaalde « ereburgers » van het 
land ! 
De heer Siegers Geeraard, ex VU-
senator moet ik bewonderen, de
ze man heeft zich dag en nacht 
ingezet voor het welzijn van de 
mijnwerkers. Als U bedenkt dat 
er mijnwerkers zijn die met 30 
jaar ondergronds werk een pen
sioen hebben van elf duizend fr. 
per maand voor een gezin. En 
dat het pensioen van een hoog
leraar 60.000 fr. per maand be
draagt, dat van een generaal 
+ 50.000 fr. per maand ! Waar
om zo'n groot verschil, mijnwer
kers zijn toch ook mensen I 

J.V., Houthalen 

ARME WIELERSPORT 

Op 5 oktober ben ik naar de be-
roepsrennerskoers gaan kijken te 
Ichtegem. Het was over de ganse 
lijn een grote flop. 36 deelne
mers, waaran er, na 6 van de 10 
ronden nog 11 in koers waren. 
Misschien 300 toeschouwers die 
dan nog het meest, wegens de 
koude, beschutting zochten In de 
herbergen. 
Maar het toppunt was de man 
aan de mikro. Deze waande zich 
ergens anders dan te Ichtegem. 
Zijn tweetalige mededelingen 
klonken er toch erg vreemd. Ik 
vind het nog erger, als ik bedenk 
dat deze koers ingericht werd 
voor, en de naam draagt van de 
Flandrien Jules Van Hovel. Of wa
ren de franstalige mededelingen 
bestemd voor Freddy Maertens, 
overwinnaar van deze koers, kind 
van de streek, die na zijn wereld
kampioenschap te Montreal, ook 
al dacht de BWB-leiders te moe
ten bedanken met een in het 
Frans opgestelde brief ? 
Ik zeg : arme wielersport en met 
pater Stracke : Arm Vlaanderen. 

G.V., Kortrijk 

KOMT ER PARTICIPATIE ? 

De inspraak-organen van het ka-
toliek onderwijs krijgen een sta
tuut. Op het nationale vlak kent 
de lezer wellicht reeds de Alge
mene Raad van het Katoliek On
derwijs (ARKO). 
Nog tijdens dit schooljaar zouden 
ook de diocesane planifikatie- en 
koördinatiekommissies en de re
gionale koördinatiekommissies 
statutair van de grond komen. 

In deze organen zullen een gelijk 
aantal vertegenwoordigers zete
len van de pastoraal (bisdom), de 
inrichtende machten, de ouders 
en het onderwijzend personeel. 
De regionale kommissies zullen 
een eerder adviserende taak heb
ben, o.m. inzake inrichting, af
schaffing, omvorming, samenvoe
ging of gemengd maken van scho
len. 
De diocesane kommissies zullen 
in afspraak met de ARKO over 
deze aangelegenheden beslissen. 
Ze worden voorgezeten door de 
vikaris-generaal van het bisdom. 
In onderwijskringen wijst men op 
de belangrijke adviezen, die de 
nog te installeren regionale kom
missies weldra zullen te leveren 
hebben. Inderdaad, het rationali-
satieplan voor het onderwijs, dat 
door de regering eerst voor einde 
1973 was aangekondigd, zou nu 
voor eind '74 bekend gemaakt 
worden. 
De inspraak-organen zullen dus 
van meet-af-aan, hun nut kunnen 
bewijzen. 

Fons Van Holderbeke 
provincieraadslid - Waarschoot 

GEEN NIEUWE BELASTINGEN 

Onze huidige regering zou geen 
nieuwe belastingen heffen om de 
begroting in evenwicht te bren
gen. En ik die me afvroeg waar
op kan men nog nieuwe belas
tingen heffen ? Nu hebben ze 
toch belastingen op het water uit
gevonden, later komt dat op de 
pet of de hoed die men draagt, 
later op de broek of rok... Onder 
de oude belastingen zijn er som
mige vier maal verhoogd. Vol
gens de minister van Financiën 
zouden de lage inkomens niet 
verhogen. Een werkman wiens in
komen met duizend fr. in één 
jaar verhoogd was, met vijf kin
deren ten laste, moest vroeger 
geen belastingen betalen, thans 
moet hij tienduizend fr. belastin
gen betalen I Een kleine land
bouwer zag zijn belastingen vier 
maal hoger in een jaar ondanks 
een lager inkomen dan het vorig 
[aar door de lage landbouwprij
zen. Daartegenover betalen de 
grootste inkomens niets, zij krij
gen nog staatssteun van enkele 
miljoenen. De CVP heeft in haar 
kiesstrijd niet gelogen (met die 
man is het anders) dat ervaren 
wij regelmatig in onze brieven-
tas. Ondertussen doen onze over
tollige en dure ministers voort 
aan « besparingen », die ons land 
naar de ondergang leiden. 

R.B., Torhout 

LINKSE INFILTRATIE 

Als jong Vlaams-nationalist erger 
ik me voortdurend aan de in ons 
blad gepubliceerde artikels en 
brieven met z.g. linkse inslag. 
Zij die eens onze ondergang 
zwoeren trachten nu met alle mid
delen te infiltreren in onze enige 
en echte Vlaamse partij « de 
Volksunie ». Holle woorden ais 
« sociaal » en « progressief » 
worden daarbij de lucht in geslin
gerd. Hun kenmerken zijn noch
tans duidelijk : Laks waar het 
Vlaams-zijn betreft, de strijdende 
vleugel van de Vlaams-nationale 
beweging zoveel mogelijk afbre
ken, vooral dan de VMO, onder 
het mom van « sociaal » onze 
reeds droevige demokratie onder
mijnen. 
Die lui met Mao en konsoorten 
boven hun bed kunnen beter bij 
AMADA en aanverwanten te
recht, maar ja, de toekomst is 
daar niet zo rooskleurig als bij 
ons. Al dat gescheld op de VMO 
moet eens uit zijn, waar stond 
Vlaanderen, waar stonden wi j , de 
Volksunie zonder hen ? Echt, we 
zijn die echte Vlaams-nationalis
ten veel verschuldigd. 

J.D.R., Grimbergen 
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ERGERLIJKE VERSPILLING 
MET COMPUTERS 
Op woensdag 23 oktober jl. in-
terpelleerde VU-kamerlid Luk 
Vansteenkiste (Kortrijk) staats-
sekretaris D'Haeseleer (Open
baar Ambt) over « de aankoop 
en het gebruik van computers 
in overheidsdiensten en het na
leven van de vooruitgangskon-
trakten ter zake » zoals het on
derwerp van de interpellatie of
ficieel heette. 

Luk Vansteenkiste heeft al her
haaldelijk over dit tema geïnter
pelleerd (hij kent het dossier 
grondig en werd trouwens daar
voor door de staatssekretaris 
gefeliciteerd !). De geïnterpel
leerde ministers (Remade en 
Daems) deden alsof er geen 
vuiltje aan de lucht was, mi
nister De Paepe was ietwat om
zichtiger. Er werd thans een 
werkgroep opgericht om net 
vraagstuk te onderzoeken. 
Computers, die enorm veel 
werk kunnen afleveren, zijn tijd
en geldsparende toestellen op 
voorwaarde van een rationele 
aanpak en opleiding. Dat is niet 
gebeurd en bovendien werden 
ze door voorstanders van het 
unitarisme als Vanden Boey-
nants, Leburton en Bayens mis
bruikt voor hun doeleinden. We 
staan hier voor een waar schan
daal op kosten van de belas
tingbetaler. 

Elke poging tot inventarisatie 
stuit op verzet. Men kan gissen 
dat er 91 computers in gebruik 
zijn, hoewel de ministers toch 
zouden moeten weten hoeveel 
er werden aangekocht of ge
huurd. In ieder geval, tot 1970 
ging het grootste deel van de 
bestellingen naar IBM. Na de 
benoeming van de heer Bayens 
op Ekonomische Zaken werd 
met Leburton een zgn. « con-
trat de progrès » opgemaakt 
met Philips, Siemens en MBLE. 
Deze firma's ontvingen een ge
waarborgde huurprijs van 65 
miljoen per jaar. In ruil beloof
den de firma's in kwestie uit
breiding van hun bedrijf of nieu
we vestigingen maar er werd 
nooit nagegaan of de firma's 
hun beloften hielden. Er werd 
nochtans iemand daarmee be
iast, maar niemand schijnt te 
weten wie dat was... (Dit is 
geen Kafkaverhaal. Nvdr). 
Luk Van Steenkiste had het dan 
over de zgn. jaarlijkse evolutie. 
Niemand schijnt de omvang 
daarvan te kennen, maar er 
worden wel miljoenen vastge
legd zonder enige planning of 
voorstudie, alles op de rug van 
de belastingbetaler. Dat zulks 
tot onmogelijke toestanden 
leidt hoeft geen betoog : er is 
niet alleen de huurprijs, er zijn 
ook de kosten voor de aanschaf 
van nevenapparatuur, en voor 
de vervanging van onderdelen. 
De interpellant haalde hier en
kele voorbeelden aan. Dat van 
het Koninklijk Metereologisch 
Instituut (KMI) is typerend : het 
KMI wou een IBM hebben 
doch kreeg een bestelbon voor 
een Siemens 4004. Men dacht 
dat het een vergissing betrof en 
stuurde de bon terug. Maar Sie
mens drong aan en kwam zelfs 
met bouwplannen voor de dag. 
Het KMI moest scherp proteste
ren eer de regering ingreep 
doch uiteindelijk wenst de re
gering nu een sterkere ordina-
tor ter beschikking te stellen 
die ook voor de Luchtmacht en 
de Regie der Luchtwegen kan 
dienen. Er werd derhalve een 
aanbesteding uitgeschreven. Bij 
de douane ging het er even 
wispulturig aan toe : de firma 
die twee Century's 200-64 K had 
geleverd, wou na enige tijd een 
ander toestel leveren, wegens 
de stijgende aktiviteit bij de 
douane. Deze aanschaf zou een 

besparing van 20 miljoen bete
kenen. Maar uiteindelijk bleek 
het nieuwe toestel 10% meer 
te kosten zodat een aanbeste
ding werd uitgeschreven. De 
keuze viel op IBM maar de re
gering bestelde bij Philips, met 
Siemens als onderaannemer en 
feitelijke leverancier... 
Andere bokkesprong : sekreta-
ris-generaal Bayens mag de 
geestelijke vader van de « voor-
uitgangskontrakten » genoemd 
worden doch als puntje bij paal-
te komt verloochent hij zijn 
eigen geesteskind (en de leve
ranciers Philips en Siemens) om 
in de Verenigde Staten zijn da
tabank te gaan kopen... 
Er worden regionale computer
centra opgericht. Waarom ? 
Veelal haalt men er zijn gege
vens uit de... kranten. 
Huur en delgingskosten van de 
computers belopen niet minder 
dan 4 miljard per jaar. En in 
hoever gebruikt men ze ? Vaak 
moeten specialisten via interim-
buros aangeworven worden te
gen 160.000 fr. per maand I 
Interpellant Vansteenkiste stel
de terecht de verantwoordelijk
heid van alle regeringen ter za
ke aan de kaak ; het geld wordt 
door deuren en vensters ge
gooid en ondertussen kibbelt 
men over de duurtepremie van 
6000 fr. voor de ambtenaren. 

PRECIESE VRAGEN 

Tot slot stelde Luk Vansteenkis
te volgende preciese vragen : 
Kosten de computers meer dan 
4 miljard per jaar ? Is het juist 
dat ze dagelijks slechts vijf uur 
werken ? Klopt het dat er maar 
1 op de 3 bij de RTT werkt ? 
Is het waar dat de postcheck 
240 miljoen per jaar uitgeeft voor 
onbruikbare computers ? Hoe
veel specialisten uit de privé sek-
tor moeten er ingeschakeld wor
den ? Hoeveel vooruitgangskon-
kontrakten werden er afgeslo
ten en kan men ze opzeggen ? 
Werken de regionale data-ban-
ken van de heer Bayens onder 
dekking van VZW's ? Is een 
embargo niet aangewezen tot er 
enige orde op zaken is gesteld 
of tot wanneer men weet, hoe
veel komputers er gebruikt wor
den ? 
Tot besluit zei de interpellant, 
te hebben vernomen dat men 
twee oplossingen overweegt : 
ofwel alle bestellingen via de 
staatssekretaris voor het Open
baar Ambt te laten gebeuren 

ofwel een regeringskommissa-
ris benoemen. De eerste for
mule genoot de voorkeur van de 
heer Vansteenkiste daar het 
parlement dan van zijn kijkrecht 
gebruik kan maken. 

EN ANTWOORDEN 

Na deze sterk gedokumenteerde 
tussenkomst kreeg ons kamer
lid ongevraagd en zeer nadruk
kelijk de steun van het fransta-
lige kamerlid Clerfayt, die o.m. 
stelde dat de interpellant « een 
flagrant geval van slecht beheer 
van de staatsgelden door de tra
ditionele partijen » had aange
sneden « met vooruitgangskon-
trakten die op een lichtzinnige 
wijze werden afgesloten en op 
een even lichtzinnige wijze wer
den uitgevoerd »... Hij stelde 
twee bijkomende vragen (be
stellingen door de RTT buiten 
de vooruitgangskontrakten en 
bestellingen voor Financiën en 
Landsverdediging zonder de 
voorschriften ter zake te eer
biedigen). Tot slot stelde de h. 
Clerfayt « dat men de nauwe 
banden tussen de overheid en 
bepaalde privé-firma's niet uit 
het oog mag verliezen ». 
Het antwoord van staatssekre
taris D'haeseleer was in feite 
een bevestiging van de interpel
latie. Er is een onderzoek gaan
de, de staatssekretaris is niet 
bevoegd i.z. aankopen in som
mige departementen, de kon-
trakten in kwestie kunnen niet 
voortijdig opgezegd worden. 
Men beschikt thans over 83 
computers, waarvan slechts 5 
aangekocht, de rest is gehuurd. 
Kostelijk was de bekentenis 
•• dgt er reeds drie jaar gepoogd 
(sic) wordt om een inventaris 
op te maken » I Het cijfer 4 
miljard klopt, doch daarvan zijn 
er « slechts » 4,7% personeels
kosten, de jaarlijkse huur daar
entegen bedraagt meer dan de 
helft van de globale werkings
kosten. 
De minister besloot zijn ant
woord als volgt : « De tien vra
gen van de heer Vansteenkiste 
bewijzen dat hij het probleem 
van de computers onder de knie 
heeft. Sommige antwoorden 
worden later aangevuld. We zijn 
pas in het stadium van het on
derzoek ». 
Kamerlid Vansteenkiste mocht 
zich dan ook in een korte re
pliek verheugen over het feit, 
dat hij de staatssekretaris ge
sensibiliseerd had voor een pro
bleem, dat hij reeds drie jaar 
onderzoekt. 

Het grote boekenfeest van Vlaanderen — bestaat er ook 
een Waalse partner ? — is dus weer begonnen. Met veel 
aanwezige en afwezige personaliteiten en niet-personalitei-
ten, met schrijvers erbij die namen dragen als vlaggesche-
pen en met schrijvers, die alleen gekend zijn door hun vrouw 
en hun kinderen en hier en daar een vriend. En natuurlijk 
ook met boeken. Zoveel boeken zelfs dat je middenin al die 
weelde de eilaas valse indruk verkrijgt dat Vlaanderen lite
ratuur en wetenschap verslindt met dezelfde gulzigheid waar
mee het in de herfst Wiezebier en tijdens de overige seizoe
nen Stellabier achterovergooit. 
Laten wij de boekenbeurs van Antwerpen en al de andere 
boekenbeurzen van de kust tot aan de Maas hartstochtelijk 
toejuichen ! Ik zou haast zeggen : laten wij hun lof zingen, 
laten wij naar hen toe gaan als naar een bedevaartoord. Maar 
daar bedevaarttreinen niet meer van deze tijd zijn, moet het 
worden : ga er met bekwame spoed en op eigen houtje heen 
en voel je even kommerloos als de honderdduizenden die 
's winters naar de voetbalvelden trekken en 's zomers naar 
de aankomststrepen van de kermiskoersen. 

^ ^ 

^ ^ 

m0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mm. 

volksvertegenwoordiger Luk Vansteenkiste 
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Nu kan je tegenwerpen dat Spanjaarden en Italianen nóg 
doller zijn op een bal en een fiets, maar dan moet je er ook 
biivertellen dat zij die lichte afwijking ruimschoots goedma
ken door hun grotere leesgierigheid. Want bij hen kan je op 
zonnige zondagochtendpleinen slechts twee soorten dagjes
mensen ontmoeten : zij die luid staan te kakelen en zij die 
op een bank zitten te lezen in een krant of een boek 
De wetenschap dat de Vlaming te weinig leest is een oud 
zeer. En men geneest dit zeker niet met enkele modern ver
pakte dooddoeners : dat het bedrag van de schrijvers vaak 
anti-propaganda is voor het boek, dat al de boeken daaren
boven veel te duur zijn en dat de jonge mensen na school
tijd niet meer lezen omdat konservatieve leraars hen volge
stopt hebben met Streuvels en Gezelle en de progressieve 
met Claus en Wolkers. Waarop dit kan geantwoord worden : 
' de sportlui en de promotors van onze bierkultuur zijn ook 
verwaande goden en zij die kunnen schrijven én schandaal 
verwekken zijn, de lievelingen van wie klagen over het gedrag 
van onze schrijvers ; 2) een gewoon boek is niet duurder 
dan een kaartje voor een voetbalzondag en het meest luxueus 
gebonden boek kost doorgaans minder dan onze wekelijkse 
fuifjes en de danspartijen van onze verenigingen, zij maken 
ons niet armer en bezorgen ons tenminste wat schoonheids
ervaring. 

Als derde antwoord js er de vaststelling dat de gewraakte 
oppervlakkigheid van het onderwijsmilieu slechts een ver
meende oppervlakkigheid is die vooral de leraars Moedertaal 
treft. De leraars zijn niet de beteren onder hun kollega's, 
maar zaak is het dat zij in overgrote meerderheid, liefdevol 
of met zachte dwang, dwepend of met doorgewinterde argu
menten hun leerlingen trachten te winnen voor goede lektuur 
en zich daarbij vaak niet mogen afvragen of zij binnen de 
gebodsbepalingen van inspekteurs-rijksonderwijs en de ver
bodsbepalingen van sommige bisschoppelijke inspekties 
handelen. Zoiets eist morele moed en moedige mensen moet 
men eren. Daarenboven dient het toch maar eens beklem
toond te worden dat die leraars nog veel meer voor het 
goede boek zouden kunnen doen indien zij niet een al te 
ruim deel van hun tijd en energie dienden te besteden om 
in de hoofden van hun leerlingen de schade weg te werken 
die onze geschreven pers voor haar rekening dient te nemen: 
stijlloosheid en een volkomen gebrek aan korrektheid en 
eenvormigheid in het spellingsbeeld. Het is in-triestig, 
tijdrovend en degenererend een loopbaan lang een dwang
arbeider te moeten zijn in het kreupelhout van de spellings
verwarring, terwijl de open zon van de taal en het grootse 
landschap van de literatuur halfverduisterd en voor de helft 
onbetreden blijft. 
Het kan afles hard beschuldigend lijken. Maar het is een 
waarheid waarvan wij geen woord kunnen terugnemen ! 

FRANS-JOS VERDOODT. 

N.B. De roem van de sport moge dan ons meest geliefd kul-
tuurgoed zijn, ook daar zijn wij aan het verglijden. Ik las 
enkele jaren geleden dat Eddy Merckx in minder dan 12 
minuten een tijdrit van 8.800 km had afgeraasd. Dat kan 
vandaag geen enkele Vlaming meer ! 

WIJ s 
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(jeeveedee) De met graagte door zekere informanten in 
Nederland verspreide beweringen over de « politiestaat » 
die Belgié zou zijn [onwettige aanhoudingen, inbeslagnemin
gen, enz.), kunnen wel eens uit het oog doen verliezen dat 
de « beschermende macht » in eigen land een volstrekt on
schuldige engel is. Vergeet het maar ! Rijkswacht en BOB 
mogen zo hun eigen en inderdaad niet altijd even fraaie 
methoden toepassen, in Nederland weet de Sterke Arm ook 
van wanten. Van tijd tot tijd duiken daarover berichten op — 
mishandelingen, met name in Amsterdam, onbarmhartig op
treden tegen vreemdelingen —, maar er zijn daarnaast de 
eerder subtiele aanpak, het gewroet achter de schermen, de 
geheimzinnigdoenerij die verraden dat de zogeheten bewa
king van de nationale veiligheid voor sommigen een ware 
obsessie is. Het meest berucht in dat opzicht is de BVD, 
de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Deze « intelligence ser
vice » werkt uiteraard vooral achter de schermen, maar het 
is onvermijdelijk dat af en toe iets aan het licht komt van 
de toegepaste systemen. 
De joernalist Rudie van tvleurs heeft zopas met deze BVD op 
een allermerkwaardigste wijze kennis gemaakt Van Meurs, 
vroeger verbonden aan het kristelijke dagblad « Trouw » 
(waarvan de afgelopen week bekend werd dat het is overge
nomen door het Volkskrant — Parool-concern — de perskon-
centratie gaat onverbiddelijk voort !), werkt thans voor het 
weekblad « Vrij Nederland ". Het laatste jaar schreef hij een 
aantal artikelen waarin de duistere rol van de BVD ter sprake 
kwam, en dat schoot de <• staatsbeveiligers » in Den Haag 
kennelijk in het verkeerde keelgat. Wat gebeurde er ? 

BURGEMEESTER 
WEIGERT MEE TE DOEN 
AAN "SPIONNENJACHT" 

Van Meurs vertelt in zijn blad dat het gemeentebestuur van 
het kleine Gelderse dorp waar hij woont, een brief ontving 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken waarin inlichtin
gen over hem werden gevraagd. Op het gemeentehuis werd 
achterhaald dat het schrijven afkomstig was van een " be
veiligingsambtenaar - van genoemd ministerie. Hoewel in de 
Gemeentewet staat dat de Nederlandse gemeentebesturen 
verplicht zijn het ministerie over « alle zaken de gemeente 
betreffende » te informeren, weigerde de burgemeester de 
brief te beantwoorden. Uil het kontakt dan de gemeente 
daarna had met de « beveiligingsambtenaar » (die tevens 
verbindingsman van de BVD bleek te zijn !) bleek dat men 
mderdaad gegevens wilde verzamelen over de persoon van 
Van Meurs, dit naar aanleiding van zinsneden uit de door 
hem geschreven arikelen. Van Meurs : " De vragen in het 
formulier hadden de bedoeling om na te gaan wie in mijn 
huis verblijven, welke mogelijke relaties ik onderhoud en 
wie mijn bronnen zijn ». Hij voegt eraan toe : « Waar gagt 
het heen als de BVD er een gemene zaak van gêgt maken 
(maakt) joernalisten ie bespioneren om te weten- te komen 
wie ze zijn, hoe ze leven en waar ze hun informaties vandaan 
halen ». 
Zoals gezegd kreeg de BVD van de betrokken burgemeester 
lik op stuk. Hij vond dat de Gemeentewet niet de verplich
ting oplegt om de Binnenlandse Veiligheidsdienst van inlich
tingen te voorzien, een standpunt waarin verschillende 
Kamerleden hem bijvielen. - We mogen van geluk spreken 
dat de zaak ontdekt is », aldus een van deze parlementariërs, 
« in grotere plaatsen kan echter hetzelfde gebeuren zonder 
dat iemand vreemd opkijkt. Daar heeft de BVD kontaktper-
sonen binnen de plaatselijke politie en die kunnen onge
straft het stadhuis binnenwandelen en de kaart van die en 
die opvragen •>. Van Meurs wees daar trouwens op : de 
burgemeester van de stad Groningen had hem verteld dat 
daar regelmatig leden van opsporingsdiensten via de burger
lijke stand adressen willen weten van gezochte mensen, een 
gang van zaken waar de Groningse burgemeester ook be
zwaar tegen had. 
Dat na de weigering om de informaties over Van Meurs te 
verstrekken, de BVD bleef aandringen, kan men begrijpen, 
want de joernalist zou nu eenmaal de veiligheid van de staat 
geschaad hebben. De slinkse' wijze waarop de BVD onder 
de zaak trachtte uit te komen, is overigens opmerkelijk. 
Want toen Van Meurs zelf bij de BVD ging informeren wat 
er aan de hand was, poeierde men hem af met het bekende 
smoesje dat er een « misverstand » was geweest : • Inder
daad zijn er persoonsgegevens over Van Meurs gevraagd, 
maar dat is gebeurd om vast te stellen of de identiteit van 
deze Van Meurs gelijk was met iemand die een andere voor
naam heeft. De voornaam van de man die wij zochten, lijkt 
een beetje op de uwe. Er zit dezelfde klank in. Inmiddels is 
gebleken dat u niets met de zaak te maken heeft ». 
Om wie het dan wél ging, vertelt het verhaal niet, de leugen 
ligt er ook dik op. Maar dit hele voorval laat zien dat er 
bij de BVD een soort spionage-koorts heerst die in een echte 
politiestaat niet zou misstaan, ook al komt er geen lichame
lijk geweld aan te pas. De betreffende burgemeester die 
zich als eerste in het land tegen dergelijke praktijken heeft 
verzet, vroeg zich terecht af : « Demokratie is een openbare 
aangelegenheid, mag je dan gehoor geven aan akties van de 
BVD die op geheime wijze gegevens verzamelt ? ». 

SLUWE ZET 
(AVD) Griekenland worstelt maar 
verder nnet interne moeilijkheden. 
Vorige week werden oud-diktator 
Papadopoulos en een paar mede
werkers gearresteerd en naar het 
eiland Kea in de Egeïsche zee 
verbannen. Later zullen ze wor
den vervolgd voor hun aandeel 
in de onderdrukking van de rel
len in de Technische Hogeschool 
van Athene in november van vo
rig jaar waarbij vierendertig stu
denten het leven inschoten. Of
ficieel heet het dat Papadopou
los, IVlakarezos en Pattakos weer 
eens betrokken waren bij een sa
menzwering tegen het regiem van 
premier Karamanlis die drie 
maanden geleden het beleid over
nam, loannides zowat het sim-
bool van de repressie tijdens de 
militaire diktatuur figureert niet 
op de lijst van de gedeporteer
den. Allicht wist hij voorlopig aan 
zijn speurders te ontsnappen. 
In werkelijkheid heeft de arres

tatie en deportatie van Papado
poulos en ko rechtstreeks te ma
ken met de verkiezingskampagne 
en met het klimaat van onzeker
heid en malaise dat hiermee ge
paard gaat. in die samenhang ge
waagden offisieuse berichten on
langs van rebellie in een leger
kamp te Larissa. Kennelijk heeft 
Karamanlis willen bewijzen dat 
zijn regering niet bereid is voor 
militaire intimidatie te zwichten. 
Met Papadopoulos te raken, 
wiens rol in de jongste « staats
greep » niet eens bewezen is, 
heeft de premier alle tegenstan
ders van zijn regiem willen waar
schuwen. Meteen heeft hij ook 
de angst onder de bevolking voor 
een nieuwe tussenkomst van het 
leger afgezwakt (wat zijn kansen 
bij de aanstaande verkiezingen 
verhoogt \) terwijl hij tegelijk ge
reageerd heeft tegen de demo-
kratische oppositie die hem van 
zwakheid beschuldigt. Dit is trou

wens het hoofdtema van Papan-
dreoe's verkiezingskampagne. 
Voortaan kan de leider van het 
socialistisch pan-helleens front 
niet langer beweren dat de re
gering niets onderneemt om de 
bedreigde demokratie te bescher
men. 
De overgang van een diktatoriaal 
regiem naar een demokratisch 
staatsbestel verloopt nu eenmaal 
niet zo kalm als de bewindswis
seling in een gevestigde demo
kratie. Alvorens het volk naar de 
stembus te roepen werd nog eens 
extra duidelijk gesteld dat auto
ritaire militairen van diverse 
pluimage (van monarchisten tot 
aanhanaers wan de vnoirnaliqe 
lUDta) best kunnen gemist wor
den in het verward debat va» 
de politieke partijen. Maar van
daag staat al vast dat de demo-
kratische oppositie de maatregel 
van Karamanlis niet buitensporig 
waardeert... 

• Arabische Liga 

O km 2000 

Op de konferentie te Rabat wa
ren alle in het zwart op de kaart 
aangeduide Arabische landen 
vertegenwoordigd, uitgenomen 
het « enfant terrible » van de 
Arabische wereld, Libië, welks 
leider Kadafi eens te meer met 
allerlei verdachtmakingen voor 
de dag kwam. 
Het belangrijkste resultaat van 

deze Arabische top was wel het 
Jordaans-Palestijns kompromis *: 
de Palestijnse Bevrijdingsorgani
satie van Arrafat wordt als enige 
vertegenwoordiger van het Pa
lestijnse volk erkend doch de 
Palestijnen en Jordaniërs zullen 
op de vredeskonferentie van Ge
neve als één delegatie optreden. 
Het is duidelijk dat Hoessein^ 

hier de grote verliezer is, hij die 
aanspraak maakte op de alleen
vertegenwoordiging van Palestij
nen en Jordaniërs. Er kunnen zich 
nog verrassingen voordoen, het 
ware niet de eerste keer dat de 
kleine koning cavalier seul speelt. 
Israël reageerde zeer scherp op 
het kompromis van Rabat en acht 
de kans op reële vrede gedaald. 

KLEMTOON 

OP 

EKONOMIE 

(AVD) Men zal niet zeggen dat de perskonferentie die Giscard d'Es-
taing 24 okt. j l . weggaf onopgemerkt is voorbijgegaan. Niet alleen no
digde hij zijn EG-partners uit op een topontmoeting (nog in november) 
maar hij sprak zich ook uit voor een energiekonferentie waar tien tot 
twaalf landen moeten aan-deelnemen en waarbij de Europese Gemeen
schap als enige vertegenwoordiger van alle negen lidstaten dientop te 
treden. Naar zijn gevoel zouden daarbij zowel de olieproducerende als 
de olie-importerende industrielanden en de olie-importerende ontwik
kelingslanden moeten aanwezig zijn. Van die bijeenkomst zou Giscard 
dan gebruik maken om de olie-exporterende landen een soort garantie 
voor hun inkomsten en een indexering van de olieprijs voor te stellen... 
Het voorstel van de Franse president ligt eigenlijk in de verlenging 
van vroegere pogingen om de olieprijzen te stabiliseren. Een leek in de 
ekonomie weet immers dat de inflatie vooral wordt gevoed door de 
sterk stijgende olieprijzen. Hij weet ook dat een nieuwe stijging on
middellijk een groot tekort op de betalingsbalans van diverse staten 
zou veroorzaken. Het is dan ook in het belang van de olieproducerende 
landen hun prijzen te stabilizeren en een nieuwe afzet ten vinden voor 
de enorme winsten die ze uit het « zwarte goud » hebben gehaald door 
ze als leningen of investeringen te laten terugvloeien naar de landen-
verbruikers, die dringend geld nodig hebben... 
Op het eerste gezicht lijkt het voorstel van Giscard gelukkig geïnspi
reerd maar de bezwaren liggen voor het grijpen : Wie zal bv. de EG 
op die konferentie vertegenwoordigen ? Wie zal het woord voeren in 
naam van de bovengenoemde drieledige samenstelling ? En zullen de 
Amerikanen willen aanzitten aan een konferentie over de energie waar
van zij niet langer de initiatiefnemer zijn en die bovendien moet plaats
hebben onder voorzitterschap van een Giscard d'Estaing, die de indexe
ring lichtjes naar beneden wil drukken terwijl de organisatie van de 
olieproducerende landen klaar staat om haar prijzen van 1 jan. af toe 
te passen ? 
Het is dus erg onwaarschijnlijk dat DIE energiekonferentie er komt. 
Maar met de dag wordt duidelijker dat de derde president van de vijfde 
republiek de klemtonen van het beleid heeft verlegd. De Gaulle ging 
er vanuit dat de ekonomie wel zou volgen en dat was ook de mening 
van Pompidou. Met Giscard heeft Frankrijk een president die kom
pleet in de monetaire en ekonomische werkelijkheid staat. Volgens 
hem wordt de wereld door de ekonomie beheerst en kunnen de eigen
tijdse kwalen door de ekonomie worden verklaard al is de oorsprong 
ervan niet zuiver ekonomisch. Hieruit volgt dat zijn politiek meer be
rekend is op rendabiliteit dan op prestige — een houding die niet zon
der gevolg kan blijven voor de ontwikkeling van Frankrijks aanwezig
heid in de wereld. 
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Het twintigjarig bestaan van de Volks
unie wekt de iierinneringen op aan de 
« eerste tijd », de heldentijd van de 
moedige durvers. Zeer terecht wordl 
het heimwee « naar de bron » daarbij 
losgeweekt. Een beweging die, als vas
te politieke waarde eeuwig jong wil 
blijven moet zich voortdurend herbron
nen — steeds opnieuw op zoek gaan 
naar haar bron of haar bronnen. 
Daarbij mag echter geen misverstand 
rijzen. 
Het ware nochtans een belediging voor 
vele nu overleden of reeds oude mede
strijders, de oorsprong, de bron van 
het Vlaams-nationalisme in 1954 te si
tueren. 
Onze adelbrieven zijn ouder. 

Grote brede stromen hebben verschil
lende bronnen 
Een aantal kleine onooglijke beekjes 
lopen samen tot riviertjes en rivieren 
die samenvloeien tot een « machtige 
prachtige vloed ». Deze zweft nog aan 
door grote zijrivieren op te nemen. 
Als men de toevoer van deze verschil
lende wateren moest meten zou men 
misschien vaststellen dat de Maas 
voorbij Namen evengoed Samber zou 
kunnen heten en de Schelde voorbij 
Gent evengoed Leie. 
Zij dragen nu eenmaal de naam Maas 
en Schelde en de dichter doet ons zin
gen : •< Waar Maas en Schelde vloei
en, daar is ons vaderland ». 

WAAR IS DE BRON VAN ONZE 
VLAAMSE VADERLANDSLIEFDE ? 

Is het de ekspansie van de Brabanders 
die hen naar Oostland deed varen en 
in 1288 de slag van Woeringen winnen? 
Is het de volkse verdediging van de 
steden van het graafschap Vlaanderen 
met het hoogtepunt van de Sporen-
zege in 1302 ? 
Als een vergelijking toegelaten is met 
waterlopen zou onze Vlaamse natie 
van nu, die een Vlaamse Staat moet 
worden, evenzeer « Brabants » kunnen 
genoemd geweest zijn. 
Het is bv niet omdat wij er historische 
ongelukken mede beleefden dat wij 
Brussel buiten ons Vlaamse vaderland 
mogen sluiten ! In ieder geval zal de 
volgende « sporenslag » niet plaats 
hebben in Kortrijks beemden maar in 
de velden van Vlaams Brabant, binnen 
en onder de wallen van Brussel. 
Deze romantiek is de enige realistische 
politiek. 

HOE OUD ZIJN NATIES WEL ? 

Elias toont historisch wonderwel aan 
— wat ieder historikus weet — dat 
het « Vlaams bewustzijn », zoals wjj 
het nu aanvoelen en beleven, een kind 
is van het einde 18e — begin 19e eeuw. 
Niemand neemt het staatsnationalisme 
van Pirenne en ks. nog au sérieux. 
leder staatsnationalisme is overigens 
met vele zonden beladen. 
Het volksnationalisme werd in Europa 
geboren en uit de demokratie en uit 
het verzet tegen Napoleon's overheer
sing. Het ontlook in Duitsland, in Span
je, in Italië en elders. Geheel de 19e 
eeuw door bezielde het de vrijheids
strijd van vele volken : Tsjechen, 
leren. Balkan-volkeren, enz. Dit demo-
kratisch volksnationalisme werd er
kend door president Wilson die het 
wel op papier maar niet in feite in het 
volkenrecht kon doen inschrijven. Nog 
steeds staat het in vele mooie « pa
pieren » van UNO en in andere « doku-
mentairs » te lezen. 
Na Wereldoorlog II werd het herboren 
in de vrijheidsstrijd voor dekolonisa
tie bij de ontwikkelingsvolken. Het 
ontaardde soms in staatsbestellen die 

TERUG NAAR DE BRON ? 

DE BRON VAN ONS 
VLAAMS 
VOLKSNATIONALISME 

A ill 
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wil Westerlingen moeilijk kunnen be
grijpen maar nu eenmaal aksepteren 
en ongetwijfeld met de nodige beschei
denheid moeten beoordelen. 
Dit dekoloniserend volksnationalisme 
is bv. ook merkbaar in de Arabische 
landen daartoe geprikkeld door het 
zionistisch kolonialisme naar Westers 
19e eeuws model. Daartoe dient geen 
afbreuk gedaan aan de rechtmatige as
piraties van een Israëlische natie. 
Dit dekoloniserend volksnationalisme 
noemt zich vaak « socialistisch » tegen 
de pseudo-bezetting van buitenlands 
kapitalisme. 
De vele en gevarieerde gezichten van 
het wereldwijde volksnationalisme — 
of wij ze nu met onze ogen simpatiek 
vinden of niet — bewijzen één zaak, 
nl. dat het nationaal bewustzijn een 
algemeen geestelijke humane levens
waarde is en geen vals probleem. In 
Europa hoeft het geen afbreuk te doen 
aan de Europese integratie. Deze wordt 
het best gediend door een « Europa 
der volken ». 
Wij kunnen het betreuren maar moe
ten het begrijpen dat in vele streken 
dit volksnationalisme, vanwege onbe
grip en onwil van de Westerse wereld, 
uit wanhoop kollaboreert met het Oost-
blok. Zullen wij Vlamingen de eerste 
steen werpen op vrijheidsstrijders die 
steun zoeken waar ze hem menen te 
vinden en zich daarbij vergissen ? 
Deze voorafgaande bedenkingen heb
ben wel te maken met de bron van het 
volksnationalisme ! 

HOE OUD IS HET 
VLAAMS-NATIONALISME WEL ? 

Wij zullen de geschiedenis niet het
zelfde geweld aandoen als Pirenne 

door terug te gaan tot Ambriorix, die 
wellicht een Germaan was, en tot de 
Menapiërs die wellicht Kelten waren. 
Zonder twijfel nochtans en ook zon
der een volledige vergelijking te sug
gereren is een zeker nationaal bewust
zijn reeds merkbaar in 1302 toen de 
defensie-uitgaven te Brugge geboekt 
werden « omme den Lande te bescher
men » en toen Boendale dichtte dat er 
« vreugde was in alle landen waar men 
sprak de Dietse sprake ». Natie en 
taal ! 
In grote staatsmakende visie is natio
naal bewustzijn levendig bij de Geuzen 
in de opstand tegen Spanje. Het grote 
vaderland van de « Generaliteit der 
Nederlanden » was gegrondvest op de 
toenmalige macht van de Dietse kon
treien. (Luik behoorde niet tot de Ge
neraliteit en de huidige « Waalse » 
streken waren nog onderontwikkeld). 
Als wij ons beperken tot de bron van 
het volksbewustzijn van het huidige 
Vlaanderen belanden wij natuurlijk bij 
een J.F. Willens, een Conscience en 
de « taaiminnaren » na 1830. Hun strijd, 
al droeg hij die naam niet, was in we
zen « volksnationaal » in dezelfde zin 
als elders in Europa. 
Wie de Vlaams-nationale strijd tot taal
strijd verengt heeft gelijk en ongelijk. 
" Gelijk » omdat het wetenschappelijk 
bewezen is hoe volk en taal verstren-
keld zijn. Overal ter wereld waren en 
zijn taalbewegingen nationale bewegin
gen en overal ter wereld vertoont taai
verdrukking een samenhang met eko-
nomische, sociale en politieke teleur-
gang. 
« Ongelijk » omdat de 19e eeuwse taai-
flaminganten met hun taalstrijd ook 
de ekonomische, sociale en politieke 
ontvoogding in hun schild voerden (de 
Maere, Limnander, Vuylsteke, enz.). 
Van hun kant ontwaarden vele sociale 
strijders de samenhang met de taal
strijd (priester Daens, Moyson, enz.). 

De omstandigheden hebben het zo ge
wild dat de sociale en de nationale 
ontvoogdingsbewegingen, de twee Co-
nincxkinderen bleven, die niet bij me
kaar geraakten. Daar zorgden enkele 
Belgische of andere oude kwenen voor. 

HOE JONG IS HET 
VLAAMS-NATIONALISME WEL ? 

Het is onmiddellijk vóór 1914 dat wij 
de eerste sporen vinden van een zich 
« nationalistisch » noemende bewe
ging. Lodewijk de Raet blijft de groot
meester die een totale visie op onze 
strijd ontwikkelde . evenwel zonder 
zijn doktrine tot staatkundige formule
ring door te trekken 
Op het vlak van de konkrete politieke 
opstelling zijn wij met ons volksnatio
nalisme bij de eigenlijke bron met ak-
tivisme en frontbeweging. 
Aan de IJzer hadden de fronters de 
tijd niet tot filosoferen. Zij hadden wel 
de tijd tot lijden en doen en vertolk
ten hun visie summier als eis tot zelf
bestuur. 
De aktiviste'n hadden wel de tijd te fi
losoferen en dus, zoals het Vlamingen 
past, tot verdeeld optreden (van de 
radikale Borms tot de minimale Dos
fel). De aktivisten waren grotendeels 
de geestelijke kinderen van Lodewijk 
de Raet. Zi] gingen tot het volk met 
ekonomische en sociale argumenten 
De Vlamingen van nu beseffen de pro
pagandistische inspanning van het ak-
tivisme niet ! 
Als gewezen jong-aktivist bewaar ik 
hun vlugschriften als heilige relikwie-
en en « diep in mijn hart » de oproe
pen van een Borms en René De Clercq. 
Het heeft daarbij geen zin een politiek-
moreel oordeel te vellen over de akti
visten. Als men uitgaat van •• Vlaan
deren eerst » — niet chauvinistisch — 
kan men alleen konstateren dat zij 
vaak het nodige politiek doorzicht mis
ten Zij waren verliezers en in de poli
tiek en de geschiedschrijving zijn het 
de verliezers die ongelijk krijgen. Het 
is daarop dat de « moraal » wordt door
getrokken. 
Het was overigens tegen de Duitsers 
in, dat de aktivisten hun >• zelfstandige 
Staat Vlaanderen » uitriepen Och ja ! 
Waren het ook de Duitse autoriteiten 
niet die tijdens Wereldoorlog 11 een 
beleid voerden of in unitair-Belgische 
zin of in Groot-Germaanse zin maar 
allerminst in Vlaamse of algemeen-
Nederlandse richting ? 

EN WAT NU MET DE BRON ? 

Met de visie van de aktivisten « een 
Vaamse Staat » en met de daadkracht 
van de Volksunie-mannen in 1954 zijn 
wij bij de bron. 
Ik zie geen andere bron als uitweg 
tot wijdere toekomstvisies in alge
meen-Nederlands of Europees opzicht. 
De bron ? 
Niet de tijd van de verdeeldheden tus
sen beide wereldoorlogen noch el
ders. 
De bron ? 
De ideologische samenhang van so-
ciaal-ekonomische en nationale ont
voogding. 
De bron ? 
De strijdlust « omver en erover » van 
de fronters. 
Omver : de groepsbelangen, de voor
oordelen, de Sehnsucht naar verschij
ningsvormen die — hoe goed bedoeld 
ook — uit de tijd zijn. 
Erover : naar eigen staatsmacht via 
macht in de staat wars van provincia
lisme, lokaalpatriotisme en chauvinis
me. 

M. VAN HAEGENDOREN 
Senator 
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HET KUIPKE BARSTENSVOL 
10 GEBODEN VOOR HET VUUEN VAN 1 KUIPKE 
Lees deze richtlijnen en praktische mededelingen aandachtig ! 

1 6 
De voorverkoop van kaarten werd 
reeds op 18 oktober definitief 
stopgezet omdat het op dat ogen
blik reeds praktisch zeker was, 
dat het • Kuipke » zondag vol zal 
zitten. 

Wie In het bezit is van een toe-
gangskaart en zondag naar Gent 
komt, vindt gegarandeerd plaats 
in het « Kuipke ». De deelnemers, 
die thans reeds een toegangskaart 
hebben, worden dringend verzocht 
om zo tijdig mogelijk te Gent te 
zijn en zo vlug mogelijk een plaats 
In te nemen in het « Kuipke ». 
De poorten van het Sportpaleis 
worden geopend vanaf 14 u. 

Voor zover zou blijken dat er 
plaatsen beschikbaar blijven, zul
len er nog kaarten verkocht wor
den aan de loketten van het Sport
paleis. Dit kan uiteraard slechts 
gebeuren vanaf kort vóór 15 u. 
en het is hoegenaamd niet zeker, 
dat het za! gebeuren. Wie thans 
nog niet in het bezit Is van een 
toegangskaart, kan dus wellicht 
toch nog een plaats vinden m het 
« Kuipke », maar dat kan hoege
naamd niet gegarandeerd worden. 

De zitkapacitelt in het Sportpa
leis werd drastisch opgevoerd . 
er werd gezorgd voor minstens 
1000 bijkomende zitplaatsen. Daar
enboven zijn er nog een beperkt 
aantal staanplaatsen De plaatsen 
in het Gents Sportpaleis zijn prak
tisch allemaal even goed : de 
zichtbaarheid is overal uitstekend 
en nergens zijn er palen die het 
zicht belemmeren. 

Kom tijdig: Neem zo vlug moge
lijk uw plaatsen in Rezerveer 
geen plaatsen voor laatkomers uit 
uw gezelschap ; het Is trouwens 
praktisch onbegonnen werk om 
mekaar terug te vinden. 
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Dit is een familiefeest en alle 
deelnemers behoren tot eenzelfde 
familie In een familiale sfeer van 
wederzijdse hulp, begrip en ver
standhouding moet het mogelijk 
zijn, het Sportpaleis ordelijk te 
vullen en de maximale kapaciteit 
ervan te benutten Vul de rijen 
volledig en laat nergens open 
plaatsen over. Sluit direkt aan bij 
wie naast u zit. Opengelaten 
plaatsen zijn later lastig terug te 
vinden en te bereiken door nako-

Wees hoffelijk Een klein kind kan 
op de schoot genomen worden 
Wie zit en bemerkt dat een oude
re dame of heer of een moeder 
met kinderen moet blijven staan, 
kan dit probleempje zélf vlug op
lossen. 

8 
Komt u binnen op een ogenblik 
dat er al heel wat mensen in het 
Sportpaleis zitten, gebruik dan bij 
voorkeur de fappen die zich be
vinden dicht achter de Ingangen 
van het Sporpalels en die toegang 
verlenen tot het hoogste niveau 
van het « Kuipke ». Daar hebt u 
het beste overzicht over iedere 
nog beschikbare plaats, die u 
trouwens van daaruit ook altijd 
kunt bereiken. 

Hou de trappen en de doorgangen 
vrij : vele duizenden moeten op 
korte tijd hun plaats kunnen vin
den. 

10 
Met onderlinge verstandhouding 
en wederzijds begrip wordt zelfs 
het betonnen « Kuipke » soepeler-
iedereen die in het bezit is van 
een toegangskaart, krijgt beslist 
een plaats die véél beter Is dan 
wat hij voor hetzelfde geld kan 
krijgen op een voetbalveld van 
Bevordering A. 

DOKTERSTELEFOON 

NOODNUMMER 

Geneesheren die naar 
het Sportpaleis komen, 
z i jn voor dringende 
noodoproepen (en alleen 
als er grote en uiterst 
dringende nood is) be
reikbaar op telefoon
nummer 091/22.44.37 
van het Cafetaria Sport
paleis. 

PARKEREN 

Het reusachtige St Pietersplein 
te Gent wordt zondagnamiddag 
volledig gereserveerd als par
keerplaats voor de deelnemers 
aan het feest in het Sportpaleis 
Daar is In leder geval meer dan 
voldoende parkeerruimte. Deze 
parkeerplaats zal trouwens be
waakt worden. 
Het Sportpaleis bevindt zich vlak
bij van het St Pietersplein leidt 
de Kunstlaan langs de Leopold-
kazerne regelrecht naar het park, 
waarin het « Kuipke » ligt. 
(Om alle verwarring te voorko
men : het St Pietersplein heeft 
niets te maken met het St Ple-
tersstation ; het plein voor dat 
station heet M. Hendrikaplein) 
Voor de wagens en bussen die 
deelnemen aan de autokaravaan, 
zijn er parkeerkaarten voorzien 
Deze zullen, samen met mate
riaal om de wagens te versieren 
bedeeld worden bij het vertrek
punt der karavanen. 

AFDELINGSVLAGGEN 

We herhalen hier de instruktles voor de vaandrigs van de afdelmgs-
vlaggen die zullen meegedragen worden In de slotapoteose 
1. De vaandrigkaart vervangt het Inkomteken niet Wie alleen in het 

bezit IS van een vaandrigkaart en niet van een inkomteken, heeft 
met de waarborg dat hij binnengeraakt. 

2. De vaandeldragers worden verzocht, bij de receptie aan de ingang 
van het Sportpaleis hun vaandrigkaart te tonen Ze zullen door 
iemand van de ordedienst vergezeld worden naar een afgesloten 
en bewaakte ruimte waar ze, nog voor het feest begint, hun vlag 
monteren en klaar maken voor de optocht. 

3. In dit lokaaltje laten zij hun vlag, terwijl zijzelf een speciale plaats 
toegewezen krijgen om het feest te volgen 

4. Kort voor het einde van het feest zullen zij door iemand van de 
ordedienst verzocht worden, hun vaandel op te halen en zich op te 
stellen voor de finale optocht. 

5. Dadelijk na het einde van de optocht, tevens het einde van het 
feest, kunnen ze terug het gezelschap vervoegen waarmee ze naar 
het Sportpaleis gekomen zijn. 

WIJ 9 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 
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-kómitees » 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. 
ARR. DANSFEEST 

De afdelingen die wensen af 
te rekenen aan arr. penningm. A. 
Van der Borght, i.v.m. de door hun 
bestuursleden verkochte arr. bal-
kaarten (in globaal) voor de 
« Nacht van de Vriendschap •> op 
zaterdag 7 december e.k. in Ai-
pheusdal te Berchem, kunnen dit 
doen, nu bij onze e.k. arr. raad 
van vrijdag 8 november, of door 
storting (overschrijving) op de arr. 
VU-bankrek. nr 550-3053400-27. 
Wij verzoeken onze afdelingska
derleden (besturen) alle nodige 
krachten in te zetten, opdat door 
hun ijveren en kaartenverkoop, 
ons arr. dansfeest de verhoopte 
suksesvolle « 20 jaar VU-arr. Ant
werpen » zouden afronden. 
GEMEENTEBELEID 

Arr. bestuur en raad, en VVM 
wensen hun geachte kollega dhr 
Antoon Dewachter een welge
meend proficiat bij zijn bevesti
ging in het ambt van schepen (fi
nanciën, jeugd en sport) te Merk-
sem, als waardige opvolger van 
zijn voorganger wijlen Lieven Ka-
lingart, onze diep betreurde vriend 
en mandataris. Dhr Jan Poels, die 
onze Merksemse VU-gemeente-
raadsfraktle komt vervoegen, wen
sen wij hierbij eveneens van harte 
een zeer vruchtbaar mandaat. 

ANTWERPEN (Stad) 
LIDMAATSCHAP '75 

Vanaf november lopen we weer 
rond om het lidgeld te gaan ont
vangen. Twee tot drie keer soms 
bellen we aan zonder resultaat. 
Niemand thuis. Het is vervelend. 

-Om ons werk te vergemakkelijken, 
stuur het bedrag van 100 fr. op 
naar het sekretariaat, Wetstr. 12 
met vermelding van uw naam en 
adres. Of loop eens langs. Kan 
ook gestort worden op KB, Carnot-
str. 404-3036801-74 van VU-Antw. 
Stad. Dank voor uw medewerking. 
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 ! 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. 

ANTWERPEN 
PROVINCIALE VUJO-KADERDAG 
Zaterdag 16 november van 10 tot 
18 u. worden alle VUJO-kernleden 
van Antwerpen verwacht op de 
provinciale kaderdag in lokaal 
Kempenland, Gemeentestr. 41 te 
Nijlen. Programma : Hoe VUJO-
Antwerpen verder uitbouwen ? 
Allen op post I 

BOOM 
KAARTPRIJSKAMP 

Vanaf zondag 10 november be
ginnen wij aan een reeks van 10 
zondaagse kaartprijskampen (om 
't meeste slagen). Elke keer Is 
er per tafel 1 kip te winnen, het 
algemeen klassement is begiftigd 
met extra prijzen. Kaartliefhebbers 
wij verwachten u, in ons lokaal 
zijn alle inlichtingen te bekomen. 
Mogen wij een oproep richten aan 
diegenen welke we in ons lokaal 
nog niet ontmoet hebben, ook niet 
kaarters, kom eens af en maak 

het mee gezellig. Vanaf 10 novem
ber te 10 u. 30 in onze Vlaamse 
klub " Nele ». 
BETOGING VLAAMS-BRABANT 

Voor de eelneming aan de be
toging te Halle, op 24 november 
e.k. kunt u de nodige inlichtingen 
bekomen in ons Vlaams ontmoe
tingscentrum « Nele , Antwerpse-
str. 378. 

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 ! 

BROECHEM 
24 NOVEMBER - HALLE 

Wij rekenen op de aanwezigheid 
van ieder Broechems VU-lid in 
deze betoging. Het plaatselijk ko-
ordlnatiekomitee Broechem-Ranst-
Wommelgem legt de autobussen 
in en legt een deel bij in de reis-
prijs. 60 fr. per deelnemer. Moge
lijk legt de VU ook nog wat bij 
zodat de prijs geen hinder kan 
zijn. Vertrek voorzien om 8 u. 30 
en terug thuis omstreeks 16 u. 
De tocht is niet zo lang als in Vil
voorde, maar er moet meer volk 
zijn ! 
MARSEPEIN 

Fijne marsepein kan besteld 
worden bij St-Niklaas, 160 fr. per 
kg. Nu dadelijk doen (p/a W. 
Duys). 

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. 
DANSKURSUS 

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 bij 
voorbaat in naam van de afde-
lingskas. 

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. 

EMBLEM 
ROUW 

Onze jonge afdeling en Emblem. 
se VU-bestuurskollega's betuigen 
mevr. en hun afd. voorz. Jan De 
Zaeger hun innige deelneming bij 
het overlijden van hun geliefde 
en geachte vader Gustaaf De Zae
ger ( t 19-10-74, Groot-Bijgaarden). 

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. 

HOMBEEK 
ZITDAG VLAAMS ZIEKENFONDS 
TAK MECHELEN 

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

KONINGSHOOIKT 
TIENJARIG BESTAAN 

Het tienjarig bestaan van de af
deling Koningshooikt werd gevierd 
op een etentje met 135 deelne
mers onder voorzitterschap van 
ir. Frans Van Bouwel, gemeente
raadslid en in aanwezigheid van 
onze volksvert. Ludo Sels en Joos 
Somers. Sen. Wim Jorissen sprak 
de dank uit van het arr. aan alle 
medewerkers en in het bijzonder 
aan de stichters : ir F. Van Bou
wel, Jos Gooris, Jan Andries en 
Wilfried Van Bouwel, terwijl de 
Lierenaar Maurits Alaers die de 
stichting voorbereidde een spe
ciaal dankwoord kreeg. 

Aan de dames van deze vijf 
stichters werden bloemen over
handigd. Voor deze viering had 
Koningshooikt (3.570 inw.) er voor 
gezorgd dat het aantal leden het 
honderdtal overschreed, wat de 
feestvreugde slechts kon vergro
ten. 

LIER 
DIENSTBETOON 

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

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

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

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 I 

MECHELEN 
AFDELINGSBAL 

Het afdelingsbal Mechelen dat 
in het teken stond van 20 jaar 
Volksunie werd een bal met een 
toeloop en een sfeer zoals Meche
len dit voorheen nog nooit had 
gezien. Sen. Wim Jorissen mocht 
overigens zijn kollega's Edgard 
Bouwens, Carlo van Eisen en de 
volksvert. Sels, Somers, Belmans, 
Peeters naast de arr. voorz. dr 
Jan Moons en dr W. Jaspers ver
welkomen. Gastvrouw Julienne 
Van Herp en de Mechelse ploeg 
van bestuursleden en militanten 
haalden alle eer van hun werk. 
Als voorbeeld van 20 jaar propa-
gandistenwerk achter de scher
men werd een korte welgemeende 
hulde gebracht aan Rosa Verbist, 
huldie die algemene en geestdrif
tige instemming verwierf. 

MERKSEM 
AFSCHEID VAN 
LIEVEN KALINGART 
Velen van onze generatie hebben 
twee oorlogen meegemaakt en 
zijn niet zonder harde klappen 
door het leven gegaan. Velen heb
ben meermaals oog in oog met 
de dood gestaan.. 
En toch was het een ongelooflij
ke slag die wij moesten verwer
ken toen men ons het plotseling 
verscheiden van de Lieve meldde. 
Het was niet om te geloven. Het 
was onvoorstelbaar. Menig mens 
stond met tranen in de ogen. Gis
ter was hij nog bij ons, sprak hij 
nog met ons, met zijn glinsteren
de levendige ogen, zijn innemen
de vriendelijkhed, en nu kwam 
men ons zeggen dat wij de Lieven 
kwijt waren, voor goed, voor al
tijd, dat wij hem op deze wereld 
niet meer zouden zien. Voor onze 
ogen verscheen een grote leegte, 
bangelijk. Wij dachten aan de 
vrouw en de kinderen van de Lie
ven, aan de vele vrienden die de 
Lieven in zijn te korte leven rond 
zich schaarde. Aan de velen die 
in moeilijke ogenblikken van hun 
leven in schepen Kalingart steeds 
een welwillend en begrijpend luis
terend medemens vonden, steeds 
bereid hen met raad en daad bij 
te staan. 
Wij dachten aan de Volksunie 

KflLCnDCR 
NOVEMBER 

6. 
7. 

8. 

9. 

11. 

12. 

14. 
15, 

16. 

23. 

28. 

30. 

Mortsel : Gemeenteraad om 20 u. In bovenzaal van het 
gemeentehuls. 
Mechelen : Arr. bestuur ten huize van Wim Jorissen. 
Mol : Vergadering bestuur arr. Turnhout bij sen. Van 
Eisen. 
Borgerhout : Ledenvergadering om 20 u. 30 In de zaal 
Nieuwe Carnot. Gastspreker : sen. Wim Jorissen. 
Rijkevorsel : Bestuursvergadering kant. Hoogstraten in 
Parochiecentrum om 20 u. 30. 
Antwerpen : Arr. raad in lok. « Trefpunt » om 20 u. 30 
(Turnhoutsebaan 28, Deurne). 
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 Nllania. 
Mortsel : Toneelavond met « Streven ». Opvoering van 
« Groenten uit Balen » (regie : Arnold Willems) om 20 u. 
in zaal Familia (H. Krulsstr.). 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. 
Tongerlq : Arr. raad Turnhout In bovenzaal Torenhof. 
Bornem : Informatie-avond over inflatie met sen. Lode 
Claes in zaal Alcazar, Puursestwg 25, om 20 u. 
Mechelen : Arr. raad. 
Willebroek : Bal in feestzaal van het H. Kruis, Ringlaan, 
met het Georgia Brown Quintet. 
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 -f 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-
tlch Kazerne). 
Mortsel : VU-afdelingsbal in St-Lodewijk-Centrum (Dle-
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 VU-Broechem. Gezellig eten
tje op demokratische wijze. Inschr. : 200 fr. per per
soon. Zaal Frankenhelm. 

DECEMBER 

Ekeren : Nacht van de Vriendschap om 21 u. in zaal Al-
pheusdal, F. Williotstr. 22, Berchem. Prijs : 70 fr. Kaar
ten te bekomen bij alle bestuursleden. 

Merksem, die haar kopman ver
loor. Lieven die in het schepen-
kollege en de gemeenteraad ons 
prestige hoog hield. 
Aan de zwaarbeproefde mevrouw 
Kalingart, onze trouwe medewerk
ster, aan de kinderen en de fa
milieleden, ons oprecht medevoe-
len. 
Namens de Volksunie Merksem, 
bedanken wij allen, voor de vele 
bewijzen van deelneming, die van 
alle kanten betuigd werden en die 
aan Lieven een vorstelijke uitvaart 
hebben bezorgd. 
Wij zullen Lieven Kalingart niet 
vergeten. 

MORTSEL 
AANDACHT I 

Morgen, zondag 3 november, 
dienen alle « autocarmedereizi
gers » voor het vertrek naar Gent, 
voor deelneming aan de feestvie
ring « 20 jaar VU », stipt aanwe
zig te zijn te 12 u. 15 (...in tegen
stelling met de vroegere medede
ling van 13 u.) op het Gemeente-
plein (Oud Gemeenteplein) voor 
de Kredietbank. Uw deelnemings-
kenteken ontvangt u ter plaatse. 
Stipt aanwezig a.u.b. 
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, 
Dieseghemlei 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, Molenlei 
58. 
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 ». 

HERNIEUWING 

LIDKAARTEN 1975 
Buiten onze wil zijn wij allen 

een jaartje ouder geworden. Sinds 
de aanbieding der lidkaarten 1974. 
Hierdoor is dan weerom, in 't zicht 
van het nieuwe jaar 1975 de « lld-
kaarten-hernieuwing 1975 » aan de 
orde van de dag. Eerstdaags bren
gen onze kaderleden en wijklei-
ders u dit traditioneel jaarlijks 
bezoekje. Wij weten op uw aller 
medewerking te mogen rekenen, 
en vragen u dan ook nu reeds uw 
lidgeldbijdrage (100 fr. hoofdlid, 
50 fr. voor de bijleden... zonder 
indeksverhoging) klaar te leggen. 
Wij danken u hiervoor van harte. 

WENSEN 

Afdeling en bestuur Mortsel 
wensen hun kollega en mevr. Em. 
Croes een welgemeend proficiat 
bij hun •< benoeming » tot grootva 
en grootmoe, dit door de geboor
te van kleine Heidi, het eerste 
spruitje in het jonge gezin De 
Vogel-Croes. Hartelijke wensen 
eveneens voor de gelukkige ou
ders en een flinke opgroei voor 
Heidi. 

NIEL-SCHELLE 

DIENSTBETOON 

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

WIJIO 2 NOVEMBER 1974 



WIJ IM D€ K)LKSUhl€ 

BEJAARDEN- EN GEHANDiKAPTENZORG 

Tijdens de gewone zitting van de provinciale raad van Antwerpen in 
oktober jl. hield VU-raadslid J. Brentjes een zeer gedokumenteerde 
tussenkomst over de noodzaak van een bejaardenpolitiek, die naam 
waardig. Hij wees op de talrijke tekortkomingen van de plaatselijke en 
gewestelijke besturen en ontvouwde een heel programma ter verbete
ring van de huidige toestand. Besluitend meende hij dat het provinciaal 
bestuur als voogdij-overheid van de gemeentebesturen, deze moet aan
zetten na grondige studie van het vraagstuk tot een infrastruktuur over 
te gaan, ten einde van de bejaardenzorg iets anders te maken dan een 
wisselvallig amateurisme. 
Het zelfde raadslid brak een lans voor de gehandikaptenzorg. Ook al 
mag de provincie Antwerpen tot voorbeeld gesteld worden, er ont
breekt nog een en ander. Daarom stelde hij voor een boerderij op te 
richten waar minder-validen samen met validen zouden wonen en wer
ken en waar de gehandikapten zich niet alleen nuttig zouden kunnen 
maken doch ook een vrij en gezond leven kunnen leiden. 

NIJLEN 
DIENSTBETOON 

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

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

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

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.). 

WILRIJK 
BETOGING HALLE 
24 NOVEMBER 1974 

Deelname aan • deze groot
scheepse aktie ter beveiliging van 
Vlaams-Brabant is voor iedereen 
een ereplicht. Mia Damen is bo
vendien bezig om ook het verder 
verloop van de ag voor iedereen 
interessant te maken. Wie zich 
die dag flink aankleedt kan met 
ons in alle geval een opkikkeren
de gezondheidswandeling maken. 
Verdere gegevens volgen nog. 
BEWONERS BEVEILIGEN 
Ons raadslid Tom Verhoeven pleit
te in de gemeenteraad voor een 
ernstig onderzoek naar de stabili

teit en de veiligheid van de Blst-
building van 17 verdiepingen. Uit 
het dossier blijkt nl. dat de be
woners van deze hoogbouw ern
stige reden tot klagen hebben en 
dat het gemeentebestuur dat toch 
altijd heeft beweerd op de hele 
onderneming toezicht te hebben 
uitgeoefend, deze mensen schro
melijk in de steek laat. 

WOMMELGEM 
BETOGING HALLE 

Op 24 november is er een gro
te betoging (die moet lukken I) 
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. 
VLAAI EN VERKOOP 

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 I 

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. 

ZWIJNDRECHT 

DIENSTBETOON 

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

GEVRAAGD : 
JOBS voor JOBSTUDENTEN 

Opgave van |obs bij : 
Socio-kulturelo dienst U.I.A. 

UnIverstteitspleIn 1 
2610 WILRIJK 

Tel. (031)28.18.58 
tussen 14 en 16 uur 

Indien gewenst ook bijles
sen door studenten op 

licentieniveau 

DKnscBicoon 
Volksvert. A. DE BEUL 
(tijdelijk sen. H. De BRUYNE) 
ANTWERPEN : VU-sekretariaat, Stad-Ant-
werpen, Wetstr . 12, te l . 36 .84 .65 . Elke 
maandag van 16 to t 19 u. 
KONTICH : o: Alcazar », Mechelsestwg 2 2 , 
te l . 57 .13 .52 . 
1ste en 3de donderdag van 19 to t 20 u. 
BOOM : Onthaal-centrum « Nele », An t -
w/erpsestr. 3 7 8 , te l . 8 8 . 0 5 . 0 3 . 
1ste en 3de donderdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. R. MATTHEYSSENS 

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

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

BRECHT : ten huize van dhr A lo is Van Hoof, 
Lessiusstr. 37 , te l . 13 .81 .95 . 
2de woensdag van 20 to t 21 u. 
WESTMALLE : ten huize van dhr Frans Dams, 
Hallebaan 40 , te l . 12 .04 .52 . 
2de woensdag van 19 to t 20 u. 

Sen. H. DE BRUYNE 
WIJNEGEM : « 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. Lammens, 
K. Alber ts t r . 6 2 , te l . 52 .77 .45 . 
Elke 3de dinsdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. H. GOEMANS 
BERCHEM ten huize van dr. Goemans, 
Grote steenweg 86 , te l . 39 .02 .30 . 
Elke maandag van 14 t o t 16 u. 

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

BRASSCHAAT : café « Vogelzang », IVlikse-
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 : café « T i j l », Verbertstraat. 

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

BRABANT 

NOVEMBER 

4. 
9. 

15. 

16. 

18. 
22. 
23. 

24. 
29. 

Leuven : Arr. bestuur. 
Herent : Afdelingsbal. 
Liedekerke : Afdelingsbal in zaal Mulhof. 
Zaventem-Nossegem : Bal om 20 u. Zaal St. Michiel, 
Stationsstraat 103 Zaventem. 
Grimbergen-Strombeek-Humbeek-Beigem : Viering 20 jaar 
Volksunie om 20 u. in Fenikshof, Grimbergen, met als 
gast Jef Burm. Toegang gratis. 
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. 

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. 

LEUVEN (Arr.) 
VERJAARDAGSWENSEN 

Wie stuurt aan Frans Kempe-
naers uit 's Gravenwezel wens
kaarten ter gelegenheid van zijn 
verjaardag op 10 november 1974 ? 
1974 betekent voor Frans ook 25 
jaar « MS-patiëntschap ». Ook 
postzegels, sigarenbandjes en pun
ten zijn voor hem een welkome 
hobby. Zijn adres : Kerkstr. 61, 
Rusthuis St-Lodewijk, 2232 's Gra
venwezel, tel. 031/58.88.46. 
Vanwege Lieve Aelvoet uit Leuven. 

JETTE 
GEBOORTE 

Het bestuur wenst de h. en 
mevr. Rondou van harte geluk met 
de geboorte van dochtertje Inge. 

ASSE 
FEDERATIERAAD 

Woensdag 6 november om 20 u. 
in het gemeentehuis van Schep-
daal. Bijeenkomst van politiek ko-
mitee en bestuur bij dr J. Valke
niers, Ninoofsestwg 11 te Schep-
daal, om 19 u. 

mmu 
AGGLOMERATIE BRUSSEL 
ANDERLECHT : A l le dagen ten huize van gemeenteraadslid Steven Van 
Haelst, Ninoofsestwg. 382 - 1080 Anderlecht. 
BRUSSEL : 1ste woensdag van de maand van 19 to t 20u , in aFamil ia», 
Frans Vekemansstraat 131 - 1120 Brussel, door Vic Anciaux. 
3de woensdag van de maand van 19 to t 20u , in « Uilenspiegel », Ple-
t inckxstraat 38 - 1000 Brussel, door Vic Anciaux. 
ELSENE : Op afspraak thuis bi j Lode Claes, Kollegestraat 22 - 1050 
Brussel. 
ETTERBEEK : zaterdag van 9 to t 12u thuis, b i j Stan Petré, Waver-
sestwg 588 - 1040 Brussel. Tevens alle dagen na 18u, of speciaal op 
aanvraag. 
HAREN : Op afspraak thuis bi j De Brabanter, Georges Eeckhoudlaan 28 , 
1030 Brussel. 
JETTE : A l le dagen thuis b i j Jan De Berlangeer, de Smet de Naeyer-
laan 158 - 1090 Brussel, van 19 to t 2 0 u . 

D i e n s t b e t o o n v a n Dr . J . V A L K E N I E R S 

SCHEPDAAL : voor Schepdaal, Sint-Martens-Lennik, I t terbeek, Wam-
beek en Sint-Martens-Bodegem. Gemeentehuis te Schepdaal ( 5 8 2 . 1 2 . 2 8 ) . 
Elke maandag van 19u l o t 2 0 u . 
Elke donderdag van l l u to t 12u . 
TOLLEMBEEK : voor Tol lembeek, Galmaarden en Vollezele, Bever en 
Sint-Pieters-Kapelle. Café « Commando », Plaats te Tol lembeek. 
Elke 4e dinsdag van de onpare maanden van 19u30 to t 20u . 
HERFELINGEN : voor Herfel ingen, Heikruis, Leerbeek, Kester en Heme. 
Bij Weverbergh Roger ( lokaal van de Vlaamse Ziekenkas) , Honinge-
veld 7 te Leerbeek ( 5 3 2 . 4 5 . 0 5 ) . 
Elke 4e dinsdag van de onpare maanden van 20u l o t 20u30 . 
L IEDEKERKE : voor Liedekerke en Teralfene. In het «Sociaal Centrum». 
Elke 2e dinsdag van de maand van 19u30 to t 20u . 
ROOSDAAL : voor Roosdaal en Borchtlombeek. Café « Bij Monsken >, 
Kerkple in, Roosdaal-Pamel. 
Elke 2e dinsdag van de maand van 20u to t 20u30 . 
SINT-KATHERINA-LOMBEEK : voor Ternat en Sint-Katherina-Lombeek. 
(afwisselend met Senator Maes) . Café « Uilenspiegel », Kerkstraat te 
Sint-Katherina-Lombeek ( 5 8 2 . 1 3 . 4 5 ) . 
Op donderdag 14-11-74 en donderdag 9-1-75, nadien op de 2e dinsdag 
van de onpare maanden van 19u to t 19u30. 
SINT-KWINTENS-LENNIK : (afwisselend met Senator Maes) . Café 
« Verzekering tegen de dorst », Kerkple in te Eizeringen. 
Elke 4e dinsdag van de onpare maanden van 19u to t 19u30. 
ASSE : In het s Sociaal Centrum », Prieelstraat. 
Elke 3e dinsdag van de maand, om 19u30 , met federatieschepen Jules 
Van Dooren ( 4 5 2 . 6 6 . 0 2 ) . 

LIMBURG 
BREE (Kanton) 

SOC. DIENSTBETOON 

PROV. RAADSLID J. GABRIELS 

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

Elke 4de zaterdag : Meeuwen-
Ellikom^Wijshagen, in café Ver-
donck-Schrijvers, 9 u. 30 tot 10 u.; 
Gruitrode, café Uilenspiegel, 10 

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

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

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

SMEERMAAS-LANAKEN 

ARR. BAL 

Het eerste lustrumbal van arr. 
Tongeren-Maaseik is een waar 
sukses geworden. Talrijke afde
lingen waren er vertegenwoordigd 
De totale opkomst werd geschat 
op ruim 300 personen. Organisa
torisch was het verzorgd tot in 
de puntjes. Een speciale vermel
ding komt toe aan schepen Huys-

mans van Lanaken, die door zijn 
persoonlijke inzet veel heeft bij
gedragen tot het welslagen van 
dit bal. Onze tombola was gespijsd 
met voor ruim 20.000 fr. aan prij
zen. Onze beste dank aan de mil
de schenkers. Tijdens de avond 
werd de winnaar bekendgemaakt 
van de prachtige prijs « Twintig 
eeuwen Vlaanderen », welke ter 
beschikking was gesteld voor de 
beste ledenwerver 1974. Onze wel
gemeende gelukwensen aan Toon 
Dirix van de afdeling Houthalen-
Helchteren. Tevens werd aan de 
twee beste afdelingen, inzake le
denwerving een afdelingsvlag 
geschonken, nl. Houthalen-Helch-
teren en Neeroeteren. Onder de 
talrijke aanwezigen vermelden wij 
speciaal : sen. J.R. Vandekerck-

hove, de volksvert. J. Olaerts en 
E. aRskin, de prov. raadsleden J. 
Gabriels, T. Schoofs, D. Vandue-
ren en C. Mommen, de arr. voorz. 
van Tongeren-Maaseik Jan Plas 
en de arr. voorz. van Hasselt-St-
Truiden R. Vanheusden, schepen 
Huymans van Lanaken en schepen 
Dubois van Neerharen en schepen 
Jansens van Lanaken. Verder tal
rijke arr. bestuurs- en raadsleden. 

SINT TRUIDEN 

DIENSTBETOON 

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

2 NOVEMBER 1974 
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GENT-EEKLO 

Hoe lang is het nu al geleden ? Wat gebeurde er toen ? Met deze vra

gen zou men heel gemakkelijk kunnen aanvangen als er spraak is van 

de Vlaams-nationale partij, want hoe normaal het de dag van vandaag 

ook is, zo moeilijk en voor de meesten onbegrijpelijk en voor velen ho

peloos, was de beginperiode van de Volksunie. Over de Volksunie spre

ken kan niet zonder de voorgeschiedenis te vermelden, en deze was 

inderdaad niet al te hoopvol wat de toekomst van Vlaanderen betrof. 

De repressie woedde nog in al haar aspekten, honderden en honder

den Vlamingen verbleven nog in de gevangenissen, duizenden genoten 

van een voorlopige invrijheidstelling, waren politiek rechtloos en ston

den onder politietoezicht. En toch was voor sommigen nog niet alles 

verloren, ze bleven hopen op een heropstanding van het Vlaams-natio-

nalisme, de Vlaamse Concentratie was geboren. Het opzet voet aan po

litieke wal te zetten, slaagde de eerste maal niet, de Koningskwestie 

en het referendum daaraan verbonden, financiële onmacht, verruiming 

van de CVP, de gekregen beloften van deze laatste, waren allemaal 

zaken waarmee de verantwoordelijken van de Vlaamse Concentratie 

rekening moesten houden en hielden en die er de oorzaak van waren 

dat ze direkt na het referendum aan de verkiezing niet deelnamen. De 

ontnuchtering over de waarde van CVP-beloften liet niet lang op zich 

wachten, gevolg ervan was, in 1954 een verkiezingskoalitie met het 

middenstandersverbond van senator Cleymans (ACMV), het Boeren-

front en Vlaamse Concentratie. Onder de benaming Christelijke Vlaam

se Volksunie, werd er aan de verkiezing deelgenomen, Antwerpen viel 

de eer te beurt de eerste na-oorlogse nationalistische volksvertegen

woordiger naar « de praatbarak » te zenden. 113.632 stemmen werden 

er geteld in gans Vlaanderen voor de CVV, daarvan werden er in Gent-

Eeklo 8.803 bijeen gebracht. 

Maar toch zou Gent-Eekio In de 
eerstvolgende jaren een niet on
belangrijke rol spelen in de ver
dere ontwikkeling en strijd van 
het Vlaams-nationalisme en van 
de Volksunie. 
De verkiezingsvreugde was van 
korte duur, er waren al strubbe
lingen geweest bij het samenstel
len der lijsten en nadien kwamen 
ze weer boven. Gent, alwaar er 
nog een Vlaams Huis was, het 
enige dat de storm had overleefd, 
viel de eer te beurt om als open
bare wasplaats te dienen. 
In de grote feestzaal van de Roe
land, bomvol tot in de nok, werd 
de vuile was uitgehangen. Resul
taat, een gedeelte van de voor
aanstaande Vlaams-nationalisten 
gingen de a-politieke weg op, het 
andere gedeelte bleef aktief, de 
Volksunie was geboren, voorzitter 
prof. Walter Couvreur, ondervoor
zitters Herman Wagemans en 
Frans Van der Eist, sekretaris 
Rudi Van Der Paal, leden Wim 
Jorissen, Rene Proost en Ludo 
Sels. Het was geen gemakkelijke 
taak die het viermanschap, Van 
der Eist, Wagemans, Jorissen en 
Van Der Paal op de schouders 
namen. We zaten opgeschept 
met een linkse regering (soc. 
lib.), we werden gekonfronteerd 
met een nieuwe schoolstrijd 
(Collard), het katolieke Vlaande
ren beleefde een gewetenskon-
flikt, er werd beroep gedaan op 
de katolieke solidariteit, ook in 
nationalistische middens stak de 
draak van Infiltreren en verster
ken van de CVP, de horens op, 
en midden deze verwarring, was 
de moeilijke geboorte van de 
Volksunie een feit geworden. Het 
geboortejaar kenmerkte zich dan 
ook bijna uitsluitend door kon-
taktnemen in gans Vlaanderen, 
voornamelijk door het boven aan
gehaald viermanschap. 
Gent kende zijn regelmatige kon-
taktvergaderingen, die meestal 
uitliepen op werving van nieuwe 
abonnenten voor het maandblad 
« Volksunie », prijs 50 fr. Naar 
buitenuit enkele schuchtere po
gingen door de V.M.0. met de 
witborstel. In 1955 één optreden 
naar buitenuit met spandoek 
<• Schoolvrede door federalisme » 
en uitdelen van strooibriefjes aan 
de kerken te Deinze, Machelen en 
Olsene. Dit gebeurde de zondag 
na de verboden mars op Brussel. 
Federalisme kende toen nog nie
mand behalve de ingewijden, het 
hoeft dan ook geen betoog dat er, 
en zeker bij het CVP-publlek reak-
tie was, we kenden onze eerste 
vechtpartij en het eerste slacht
offer. 

Van toen af zou de werking in 
het Gentse in feite beginnen. 
Gent-EekIo kreeg zijn eerste be
stuur, voorzitter O. Vandekerck-
hove, serketaris L. Van De Wal-
le, penningmeester G. Dekeyser, 
het was de heroïsche tijd toen 
alle adressen door vrijwilligers 
met de hand geschreven werden, 
hoeveel duizenden en duizenden 
het geworden zijn, heeft nooit 
Iemand bij gehouden. 
Gent-EekIo was in feite maar een 
afdeling van de partij, alles ge
beurde en het zou nog een ganse 
tijd zo zijn, vanuit Gent uit. Maar 
het groeide, de werking ging in 
stijgende lijn, de abonnementen
werving voor het al veertien
daags blad geworden partijorgaan 
verliep vlot. We hadden een an
dere sekretaris gekregen, de bes
te, maar ook de slordlgste die 
we ons konden dromen, Jan De 

Moor, sekretaris en organisator. 
En wat het belangrijkste was, hij 
beschikte over een auto, over 
telefoon, kon zich vrij maken als 
hij wilde, was vrijgezel, allemaal 
zaken waar een opkomende par
t i j , zonder middelen van bestaan, 
terdege rekening moet mee hou
den ! Het klinkt vandaag mis
schien wat vreemd in de oren, 
maar in de beginperiode van de 
Volksunie, was zulks een ele
ment van groot belang. Een jonge 
partij heeft niet alleen mensen 
nodig die zich voor de verdere 
uitbouw en bekendmaking van de 
partij willen bezig houden, maar 
ze moet ook over de middelen 
en de mogelijkheid beschikken. 
1956 was in feite het jaar van 
aanpak in Gent-EekIo, de eerste 
affiche kwam van de pers, een 
evenement destijds I Fier als een 
gieter gingen de vier man die ze 
uit eigen zak betaald hadden, Jos 
De Moor, Rik De Paepe, Gerard 
Vermeersch en ik zelf ze gaan 
uitplakken. « Weg met de voog
den-Zelfbestuur », romantisch en 
dilettantisch, want we wisten nog 

niet eens dat bij zo iets een ver
antwoordelijke uitgever moest 
vermeid worden. Dan maar van 
de nood een deugd gemaakt, 
drukdoos en stempelkussen ge
kocht, en het adres van de Volks
unie, Kipdorp, 61, Antwerpen, er 
eigenhandig bijgewerkt. 
Merelbeke en het kanton Ooster-
zele, de initiatiefnemers waren 
daar vandaan, kregen de primeur. 
Moeten we er nog bij vermelden, 
dat we 's anderendaags de ganse 
streek nog eens afholden om ons 
werk te zien ? Zo fier, en met de 
ogen van nu bekeken zo kinder
achtig, waren wij I Maar Gent 
was nu goed op weg om het voor
beeld te geven, we hadden de 
smaak beet ! Het arr. bestuur 
werd bijgewerkt. Beschikten wij 
van bij de stichting over mensen 
in Nevele met Omaar Mortier, in 
Deinze met Maurlts Onderbeke, 
De Pinte met Jef Matton, St. 
Amandsberg met Hugo De Buck, 
Kestermans, W. Aers en Mark 
Stals, dan kregen we nu een jon
ge aanwinst uit het noorden. Pol 
Martens, Rutger Van Den Berghe, 

DE VOLKSUNIE 

e i ^ 

DAELS terug 

ELIAS vrij ! 

AMNESTIE 
! Isty. H. IVagemd uestr i-i> Anttvrrpf-n 
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Fons Holderbeke. St. Amandsberg 
bracht ons Jef Duverger en Dries 
Calluwaerts. 

Het bestuur kreeg meer vorm, 
naast de voorzitter O Van De 
Kerckhove kregen wij onze onder
voorzitter Maurits Van Poucke, 
sekretaris De werking ging nu in 
stijgende lijn. De eerste plakbrie-
ven « Vlaanderens recht, Zelfbe
stuur » met een oplage van 10.000 
kwamen van de pers, de eerste 
strooibriefjes over « Amnestie », 
• Gezinspolitiek », « Marcinelle » 
en « Hongarije » volgden. 1956 
was een zwaar jaar, duizenden 
strooibriefjes werden uitgedeeld, 
aan de fabrieken, het station, aan 
de kerken. We hadden de opstand 
gehad in Hongarije, In Gent was 
een grote meeting ingericht door 
de CVP. We gingen de eerste 
maal de CVP en Theo Lefevre in 
eigen burcht tegenspreken. Er 
was de ramp van Marcinelle al
waar 269 mijnwerkers de dood 
vonden, meestal Vlamingen en 
vreemdelingen ,een gelegenheid 
om met aandrang werk in eigen 
streek te eisen, we dreven het 
zo ver, dat we vanuit Merelbeke 
met vier man naar Marcinelle to
gen en aldaar de muren van de 
rampmijn met kalk en rode me
nie vol schilderden « Hier ons 
bloed, wanneer werk In eigen 
streek ? », « Vlamingen eisen 
werk in eigen streek » en « De 
Volksunie eist werk in eigen 
streek ». Niets werd onverlet ge
laten om de Vlaamse eisen te 
doen weerklank vinden en om de 
Volksunie bekend te maken. In 
1956 werden er door Gent-Eekio 
tienduizenden en tienduizenden 
strooibriefjes verspreid, in 50 ge
meenten werd er geplakt en ge
kalkt. Werd er ergens in het ar
rondissement een nieuwe straat 
of baan ingehuldigd, de nacht 
voordien stond ze volgeschreven 
van het begin tot het einde, zo
dat er geen kuisen meer aan was, 
en de minister en de genodigden 
willens nillens met de Volksunie 
gekonfronteerd werden. De zon
dagvoormiddag en de zaterdag
namiddag werd er met het veer-
tlendaagsblad « De Volksunie » 
gekolporteerd. Gent beschikte het 
eerst over een geluidsinstallatie 
en spoorde de andere arrondis
sementen aan hetzelfde te doen. 
Zo kwam het ook dat de « groep 
Gent » te Aalst, Antwerpen, Den-
dermonde. Kortrijk, St. Niklaas, 
Oostende kolporteerde om de an
deren aan het werk te krijgen. 
Het was ook Gent dat voor het 
eerst met de kleefzegeltjes voor 
de dag kwam « Werk in eigen 
streek, door zelfbestuur » en 
« Neem uw lot in eigen hand. 
Zelfbestuur » Honderdduizend 
werden er door ons gedrukt, door 
het hoofdbestuur betaald om zo 
In gans Vlaanderen verspreid te 
worden. Het was ook door het 
toedoen van Gent, dat er aangs' 
vangen werd met het bewegings-
nieuws in het blad. 

In 1957 was het terug Gent dat 
met Iets nieuws voor de dag 
kwam, nl. de verkoop van het 
blad bij de dagbladventers en in 
de dagbladkiosken. Weldra be
schikten wij over een ganse ket
ting van verkopers die voor ons 
het blad aan de man brachten. 
Vergeten wij niet dat er destijds 
heel wat mensen waren die niet 
konden of de moed met opbrach
ten zich op het blad te abonne
ren Wat vandaag logisch blijkt, 
was destijds niet altijd gemakke
lijk .Dat ondervonden we heel dik
wijls met de organisatie van het 
kongres, ^at de eerste jaren ook 
te Gent doorging De Volksunie 
heeft heel wat geluk gehad te 
Gent over een Vlaams Huis (Roe
land) te beschikken, waar gratis 
ruimte was om te kongresseren. 
Gelukkig maar dat de nationalis
ten niet al te zeer verwend waren, 
de werkers en de steuners vorm
den één blok, want zonder deze 
laatsten zou het ook niet gekund 
hebben, aktie voeren wil zeggen : 
poen hebben, gelukkiglijk kon er 
steeds op heel wat mensen be
roep gedaan worden. 1957 was 
een slecht jaar voor de boeren 
(niets nieuws onder zon dus). 
Gent gaf eigen pamfletten uit 
voor de boeren. We gingen de 

boerenbetogingen met onze pam
fletten bewerken. Wat niet altijd 
van een leien dakje liep. Teveel 
boeren zaten immers nog onder 
de plak van hun Boerenbonder 
proosten ,en met de schoolstrijd 
en hun « Weg met Collard », 
stond de Volksunie op geen beste 
blaadje bij de CVP. Naast het 
pamflet voor de boeren hadden 
we de eigen uitgave van : « Open 
brief aan Koning Leopold III », een 
pamflet met de namen van al de 
deelnemers aan de Ronde van 
Vlaanderen '57. Bedoeld als re-
klame voor de Volksunie en ver
spreid op de omloop zelf. In As-
per en in Gavere werden twee 
« lokale pampfletten » uitgege
ven. Te Kortrijk werd Achiel Van 
Acker als totentrekker In zijn 
hemd gezet. Een pamflet voor de 

VUJO, die in 1957 gesticht werd 
met als voorzitter voor Gent-
Eeklo, Pol Martens. De pamflet-
tenstroom hield niet op : boeren, 
studenten, bedienden, midden
standers, allen werden 'aange
sproken ! Ook tegen de bluf-
expo '58 werd gepredikt. Het 
nachtwerk bleef een renderende 
opdracht. Gent liet « aff. » druk
ken : « Elias vr i j , Daels terug. 
Amnestie ! », « De Paus vroeg 
Amnestie, Moskou gaf Amnestie, 
wanneer Brussel ? ». Toen kwam 
Tijl Uilenspiegel : Achiel Van 
Acker zou gehuldigd worden, 
gans het land werd overspoeld 
met Achiels portret. Gent liet 
kleefzegels maken : « Vijf ballen 
voor één frank », daarmee over-
plakten wi j de socio-propaganda. 
In 34 gemeenten van het arron

dissement werd met het partij
blad en mikro-wagen gekolpor
teerd, buiten het eigen arr. wa
ren we te Kruibeke, Bazel, Ru-
pelmonde, Temse, Antwerpen (2 
maal), Aalst, Dendermonde, Diks-
muide en Oostende. Geen enkel 
arrondissement kon op een wer
king bogen zoals het Gentse, ber
gen werk werden verzet, want 
naast dat alles was ook de aktie 
« Gent Vlaams » begonnen, pek-
eierenaktie tegen franstalige uit
hangborden, tegen aanplakbrie-
ven van het Gentse stadsbestuur, 
tegen het franstalig weekjoemaal 
in de kinos. Alle middelen wer
den gebruikt, tot het laten vlie
gen van vogels toe. Ook de groot
warenhuizen kwamen aan de 
beurt en met sukses, niets kon 
de Voiksunie-propaganda stuiten. 

5 BALLBI VOOR 1 

Zelfs de autoloze zondagen niet, 
want dan werd met een bakkers-
fiets gekolporteerd. In 1957 kwam 
ook dr. Leo Wouters de Volks
unie vervoegen, een grote aan
winst die het prestige van Gent-
Eeklo ten goede kwam. In '57 gin
gen wij tweemaal op meetings 
de tegenstrever tegenspreken. 
Eenmaal bij de liberalen, waar 
Merchiers gevraagd werd bij mi
nister Lilar tussenbeide te komen 
voor zijn kollega oud-burgemees-
ter van Gent, H. Elias, en een
maal bij de CVP omdat wij toch 
zo graag Theo Lefevere kwaad 
zagen, en niemand kon zich zo 
kwaad maken als « den Theo », 
vooral als hij de mensen van de 
Volksunie zag... 

Kamlel Van DamuM 
(Volgende week • deel 2 >) 

fr. 
DE VOLKSUNIE - Vlaams Nationale Partij 

EXPO 
Inlichtingen : 

'5S; SCHAmAULM^^'-
J l en i t Vein at: v ..>«-- ^ ^ ^ 

. MUams Hms Roeland. Katte 

Dokumentatie werd overgenomen uit het nauwkeurig bijgehouden logboek van Kamiel Van DamnM, waarvoor dank ! 
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m sccoon 
Volksvertegenwoordiger E. RASKIN 
2 november ,- ^ • i. ^ •, A 
K A U L I L L E : van 9u30 to t lOu : G. Vossen, Kleine Fonteinstraat 14. 
ST. HUIBRECHTS-LILLE : v. 10u30 tot H u : H. Lipkens, Venderstr. 5. 
PEER : van 11u30 to t 12u : J. Plas, Collegelaan 5. 
BREE : van 12u30 to t 13u : Café W i t Paard, Nieuwstraat 28 . 
4 november 
EIGENBILZEN : van 19u30 to t 21u : Ursuiastraat 1 . 
9 november 
OVERPELT : van 9u30 to t lOu : R. Geusen, Dorpsstraat 45 . 
LOMMEL : van 10u30 to t l l u : Mevr. M . De Roo-Neven, Beemdstr. 9 2 . 
HELCHTEREN : van 11u30 t o t 12u : Café Eden, Houthalenstwg 30 . 
11 november 
EIGENBILZEN : van 19u30 to t 21 u : Ursuiastraat 1 . 

S e n a t o r R. V A N D E K E R C K H O V E 
4 november 
ZELEM : van 18u to t 19u : bi j provincieraadslid 1. Decap, Stations
straat 79 . 
ST. TRUIDEN : van 19u to t 20u : bi j U. Dr i l jeux, Verbiest 25a. 
8 november 
GENK : van 18u to t 19u : Schaapsdries 29 . 

TONGEREN 

BESTUURSVERGADERING 

Op de jongste vergadering werd 
de ontslagnemende sekretarls ver
vangen door mevr. L. Langenaeken 
van Haren. Ongetwijfeld wordt dit 
het vertrekpunt van een vernieuw
de aktiviteit. 

NEEM EEN 
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1 jaar 
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Brussel 

OOST-VLAANDEREN 

DKnscsecoon 
S e n a t o r M . COPPIETERS 

Eerste zaterdag van de maand 
BUGGENHOUT : om 14u : b i i dhr. Keldermans, Kasteelstraat 186 . 
LEBBEKE : op telefonische afspraak 21 .38 .89 . 
W I E Z E - DENDERBELLE : op 16u : Café Centrum. 
DENDERMONDE : om 17u : Café Scaldis, Brusselsestraat. 
Tweede zaterdag van de maand 
WETTEREN : om 14u : Vlaams Huis De Klokke. 
SCHOONAARDE : om 15u : Café IMikene. 
OVERMERE : om 16u : café Den Hoorn. 
ZELE : om 17u : Vlaams Huis Pallieter. 
Derde zaterdag van de maand 
H A M M E : om 15u : Spinnershof. 
DENDERMONDE : om I S u ; Café Scaldis. 
GREMBERGEN : om 17u : Sekretariaat. 
Vierde zaterdag van de maand 
W/ETTEREN : om 14u : Vlaams Huis De Klokke. 
S5CHELLEBELLE - WICHELEN : om 15u. 
SCHOONAARDE : om 16u : Mikene 
ZELE : om 17u : Vlaams Huis Pallieter. 

V o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r G . DE K E G E L - M A R T E N S 

ledere laatste zaterdag van de maand 
GERAARDSBERGEN : van lOu tot 12u : Postkoets, Mark t . 
Eerste zaterdag van de maand 
OKEGEM : van lOu to t l l u : Zaal Rio, Kouterbaan. 
MEERBEKE : van l l u tot 12u : Frans Tielemans, Kapellestraat 15. 
DENDERWINDEKE : van 1 3u to t 14u: Jan Wi l lems, Stwg op Ninove 54 . 
POLLARE : van 14u to t 15u : Herman De Kegel, Dorpsstraat 33 . 
APPELTERRE : vsn 15u to t 16u : Roger Van Oudenhove, Eichemstr. 24 . 
OUTER : van 16u to t 17u : Al fons De Clercq, Aardeweg 70 . 
Derde dinsdag van de maand 
KERKSKEN : van 19u tot 20u : Ward De Kegel, Berg 140. 
Tweede zaterdag van de maand 
AALST : van 10u30 to t n u 3 0 : Café Den IJzer, Vlaanderenstraat. 
ledere zondagvoormiddag 
NINOVE : Leopoldlaan 86 . 

V o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r F. BAERT 
2 november 
DEINZE : van lOu tof 10u30, Café Rossbrau, Mark t . 
GENT : van l l u to t 12u30 : Kon. Astr idlaan 123. 
3 november 
OOSTAKKER : om 11 u : o: St. Bavo », Dorp. 
4 november 
Gent : om 20u : bij Karel Rigo, Peerstraat 129. 
VURSTE : om 21u : bi j R. Van Gyseghem, Wannegatstraat. 

V o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r P. V A N G R E M B E R G E N 
Eerste zaterdag van de maand 
MIDDELBURG : van 9u to t lOu : Café De Prins, Dorp. 
ADEGEM : van lOu to t l l u : Gemeentehuis. 
EEKLO : van l l u to t 12u : Middenstandhuis, Mark t . 
WAARSCHOOT : van 14u to t 15u : bi j F. Van Holderbeke, Ni jver
heidsstraat. 
Tweede zaterdag van de maand 
W A T E R V L I E T : van 9u to t 1 Ou : Zaal Scala, Dorp. 
KAPRIJKE : van lOu to t l l u ; b i j D. Coppejans. 
ERTVELDS : van l l u to t 12u : Emile Hul lebroeqstraat 14. 
Derde zaterdag van de maand 
EVERGEM : van 9u to t lOu : b i j D. Not t«boom, Stationstraat. 
SLEIDINGEN : van lOu to t l l u : b i j R. Van Hoorebeke, Dorp. 
ASSENEDE : van l l u to t 12u : café Diederiks, Diederiksplein. 
Vierde zaterdag van de maand 
WACHTEBEKE : van 9u30 to t lOu : Café Rembrandt, Dorp. 
BALEGEM : van l l u to t 12u : bi j Mark Herreman, Isegem. 
Eerste maandag van de maand 
OOSTEEKLO : van 18u to l 19u : bi j Jules Criel, Dorp. 
Tweede maandag van de maand 
ERTVELDE : van 17u to t 18u : Café Centrum, Rieme. 
ERTVELDE : van 18u to t 19u : Café Ritz, Lindenlaan. 
Vierde maandag van de maand 
ERTVELDE : van 17u to t 18u : Emile Hul lebroekstraat 14. 
ERTVELDE : van 18u to t 19u : b i j F. Delemarre, Hoogstraat 14A. 

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 slmpatisan-
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. 

AALST (Arr.) 
BETOGING TE HALLE 

Voor de betoging te Halle op 
24 november wordt aan de afde
lingen gevraagd nu reeds maatre
gelen te trefen om daar zo talrijk 
mogelijk aanwezig te zijn. Deze 
betoging moet een sukses wor
den ! 
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). 

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, 
gemeenteraadslid (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) sn 
Willy Vlieghe (82.50.50). Zie ook 
het pas verschenen nummer van 
« Wij in Drongen en Afsnee ». 
BESTUURSVERGADERING 

Op 10 oktober ging de maan
delijkse bestuursvergadering door. 
Volgende aktiviteiten werden be
sproken : 1) Laatste nummer van 
ons blad «Wij in Drongen-Afsnee»; 
2) Inrichting informatie-avond voor 
land- en tuinbouwers in samen
werking met de afdelingen Lande-
gem en Nevele ; 3) Eerste Vlaams 
bal te Drongen (februari 1975) ; 
4) Nieuwe leden en abonnemen
tenwerving voor 1975. 

WEST-VLAANDEREN 
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. 

ZITDAG 

Oud-volksvertegenwoordiger P. 
Leps zal zitdag houden op dins
dag 5 november van 20 tot 21 u. 
in het spijshuis Béarnaise, de 
Smet de Naeyerlaan 86. 

lEPER 
DIENSTBETOON 

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

KOO-lid Pieter Lerooij, Haig-

KflieriDCR 
NOVEMBER 

5. 

9. 

16. 

Tongeren-Maaseik : Arr. bestuursvergadering. 

Bree : Kant. bal te Opitter in zaal Brouwershuis. 

As : Afdelingsbal in zaal EIckerlyc. DJ Guy Emmerson. 
St-Truiden : Afdelingsbal in zaal Halma. 
Dllsen : Jeugdfeest in zaal Welkom te Rotem. 

DECEMBER 

17 

31. 

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

Dllsen : Algemene ledenvergadering. 

KflienDCR 
NOVEMBER 

2. 

3. 

4. 
5. 

8. 

9. 

12. 
15. 
16. 

30. 

Aalst (Arr.) : Nieuwe start arr. propaganda-ploeg om 15 
u. in lok. Het Gulden Vlies, Esplanade. 
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. 
Merelbeke : Verbroedering met VU-Eigenbilzen. Zaal 
Rola. 
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 ». 
Wetteren : Politieke raad om 20 u. in De Klokke. Agen
da : voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen. 
Aalst : Algemene vergadering voor leden ensimpatisan-
ten om 20 u. 30 in lok. Gulden Vlies, Esplanade. Gast
spreker : volksvert. W. Kuijpers. 
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. 
Erembodegem-Terjoden : 15de St-Maartensdalfeest in de 
Keizershalle te Aalst om 20 u. 30. Animatie : Henk Van 
Monfoort. 
Merelbeke : VU-bal met Nancy Dee. Zaal Regi. 
Gent : Wijkkomitee Centrum. 
Ertvelde : Gespreksavond met Hugo Schiltz. 
Evergem : 4de groot bal om 21 u .in zaal De Kromme 

IWal, Wippelgemdorp. Orkest : The For Saisons. Voorver
koop : 50 fr. ; aan de kas : 60 fr. 
Ertvelde : Bal met orkest De Bartels in zaal Atlantis. 

DECEMBER 
14. Aalst : Arr. bal met Will Tura in de Keizershallen. Prij

zen voor de tombola kunnen overhandigd worden aan 
Staf Scheerlinck, Bertstr. 1b, 9405 Nederhasselt (054/ 
33.43.41). 

GAVERE 
OVERLIJDEN 

Het bestuur en de afdeling 
rouwt om het overlijden van Ray
mond Van Rijssel, Vlaams oud-
strijder 14-18. Onwrikbaar flamin
gant, gebonden aan de grond die 
hij bewerkte en aan de herrinne-
ring van het IJzerfront was hij 
kandidaat op de VU-lijsten voor 
de verkiezingen van '61 en 65. 
Zijn sociale houding, in eenvoudi
ge rechtlijnigheid, mag als voor
beeld dienen. Als een der eersten 
werd hij spontaan lid van het zie
kenfonds Flandria. Op dinsdag 29 
oktober werd hij in de moederaar
de opgenomen. 

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: 
'Driesstr. 61 te Melle-Centrum 
ontvangt alle dagen. 

ZOTTEGEM 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

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 

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. 
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IZEGEM 
RECHTZETTING 

Vorige week werd het bestuur 
voorgesteld en daarbij zijn door 
vergetelheid twee bestuursleden 
niet vermeld geworden, nl. de 
heren Jozef Samijn en Mare Sey-
naeve. 
PAPIERSLAG 

Nog enkele weken geduld en 
dan komen de mensen van de 
VU-afd. Izegem terug u verlossen 
van uw oud papier. Wij hopen dat 
-u het verder zult sparen voor on
ze afdeling. Beste dank. 
11-11-11-AKTIE 

In de laatste bestuursvergade
ring werd beslist dat de afdeling 
onbaatzuchtig en met al zijn le
den zal medewerken aan de 
11-11-11-aktie De mensen die wil
len medewerken kunnen hun naam 

opgeven bij één van de leden van 
het bestuur of bij de mandataris
sen. 

MARIAKERKE-OOSTENDE 
GEBOORTE 

Bij Wilfried Gouwy en Rita 
Claeys kwam een zoon Peter. Har
telijk proficiat. 

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. 

Dicnsciccoon 
Volksvertegenwoordiger Luk VANSTEENKISTE 
4 november 
LENDELEDE : van n u 3 0 tot 13u : a De Handboog », Plaats. 
KORTRIJK : van 17u30 tot 19u : « 1302 », B. Reynaertstraat 9. 
WEVELGEM : van 20u tot 21 u : Vredestraat 10. 
6 november 
MENEN : van 18u tot 19u : De Beiaard, Kortrijksestraat. 
8 november 
BISSEGEM : van 20u tot 21 u : Leopold, Stationstraat 23. 
INGOOIGEM : van 16u tot 17u : Zaal Streuvels. 
WAREGEM : van 17u15 tot 18u : Weekend, Holstraat 23. 
GULLEGEM : van 18u30 tot 19u30 : Stadium, Wevelgemstraat. 

Volksvertegenwoordiger E. VANSTEENKISTE 
Eerste zaterdag van de maand 
VEURNE : om 9u : De Beurs, Markt. 
DIKSMUIDE : om lOu : Vlaams Huis, IJzerlaan. 
HOUTHULST : om 11u : Terreststraat 8, bij raadslid M. van Cleven. 
KORTEMARK : om 12u : De Speie-Lusthof, Staatsbaan. 
KOEKELARE : om 12u30 : Hertog van Arenberg, Moerestraat. 
ICHTEGEM : om 13u30 : Engelstraat 10, bij Mevr. L. Dekeyser. 
Derde zaterdag van de maand 
WESTENDE : om 9u : Casino, Essex Scottishlaan. 
MIDDELKERKE : om lOu : Were Di, de Smet de Nayerlaan. 
EERNEGEM : om l l u : Riva Venus, Aartrijkestraat. 
DE HAAN : om 11u30 : De Torre Gasthot, Mevr. Irma Vanhaecke. 
BREDENE : om 12u30 : Driftweg 59, bij Kam. Haeck. 
OOSTENDE (Vuurtoren) : om 13u : Romy, Voorhavelaan 20. 

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

huize van gemeenteraadslid P. Vlieghe, apoteker, Hofstraat. 
ten 

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

café « Rembrandt », Menenstraat 46 (057/20.32.97). 
POPERINGE : elke eerste zaterdag van de maand, tussen lOu en H u , 

in het Belfort, Grote Markt. 

Voll<svertegenwoordiger J. VANDEMEULEBROUCKE 
Eerste zaterdag van de maand 
DE PANNE : om 9u30 : Helvetia, Kerkstraat 32. 
WESTENDE : om 10u30 : Casino, Essex Scotthislaan. 
MIDDELKERKE : om H u l 5 : Were Di, De Smet De Naeyerlaan. 
DE HAAN : om 12u15 : « De Torre », Tramhalte. 
Derde zaterdag van de maand 
VEURNE : om 9u : De Beurs, Markt. 
DIKSMUIDE : om lOu : Vlaams Huis, IJzerlaan 83. 
MERKEM - WOUMEN : om l l u : Nieuw Woumen, Dorp 77, Woumen. 
KORTEMARK : om 12u : De Speie, Staatsbaan 71 . 
KOEKELARE : om 12u30 : Hertog van Arenberg. 
ICHTEGEM : om 12u30 : De Engel. 
GISTEL : om 15u : Kantoor Zwaenepoel, Stationstraat 2A. 
Derde zondag van de maand 
NIEUWPOORT : om 9u : Willy Devriendt, Recollettenstraat 66. 
ALVERINGEM : om lOu : 't Vlierhof, Dorpplaats. 
LO : om 11 u : R. Ascrawat, Weststraat 7. 
GIJVERINKHOVE : om 11u45 ; Drie Ridders, Weegschede 1, Leisele. 

NIEUWIVIUNSTER 
DIENSTBETOON J. FREYNS 

ledere 3de zondag van 11 tot 
12 u., café Gemeentehuis. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSIUIUIDE 
ARR. NIEUWS 

Op 27 oktober kwamen heel 
wat bestuursleden uit 17 afdelin
gen samen om de toekomstplan
nen te bespreken en een uiteen
zetting te horen vanwege de heer 
Hoornaert over de lessen die het 
Dosfelinstituut zal inrichten be
gin december. Hierover zal nog 
een omzendbrief verschijnen. In 
het arr. bestuur zijn twee vakatu-
res te vullen. We rekenen er op 
dat flink wat liefhebbers zich zul
len melden, en dit tegen uiterlijk 
20 november a.s. 

OOSTENDE-STENE 
GEBOORTE 

Op 14 oktober werd Stefaan ge
boren, zoon van Guido Brutin en 
Josiane De Vos. Onze hartelijke 
gelukwensen. 

OOSTENDE 
OVERLIJDEN 

Vorige week werd weerom een 
bekende nationalist ten grave ge
dragen, nl. Jeroom Deprez uit Ma
riakerke. Aan de familie, onder 
meer Louis Vaneessen en vrouw 
onze innige deelneming. 
GEMEENTERAAD 

Op 25 oktober kon de openbare 
zitting van de gemeenteraad niet 
doorgaan... omdat de VU-PVV-op-
positie de zaal verliet wegens de 
voldongenfeitenpolitiek van de 
meerderheid, en natuurlijk we
gens het absenteïsme van de 
meerderheid. De zitpenningen van 
de nieuwe raadsvergadering zul
len gestort worden ten bate van 
Ibis, de Bolle en Jeugdhaven. 
KOO 

Ingevolge het ontslag van mevr. 
Voordecker (PVV) werd Annie Van 
Houtte, opvolgster, ons tweede 
lid in de KOO van de stad Oosten
de. Vap harte proficiat en vooral 
veel werklust ten bate van de VU 
en van de mensen. 
VERSCHAEVE 

Het moddertoneelstuk over Ver-
schaeve wordt ook in het «stede
lijk» paleis voor schone kunsten 
opgevoerd op 4 november. Hier
over ondervraagd als katoliek 
o.m. wist Piers te vertellen dat 
hij van de inhoud van dit stuk 
niets afwist (sic !) en dat hij de 
vrije meningsuiting moest eerbie
digen, zeker uit solidariteit met 
de socialisten uit het kollege ! 
Anderzijds is er gelegenheid om 
Verschaeve te gedenken tijdens 
een mis die voor hem wordt op
gedragen op 10 november om 17 
u. 30 in de kerk van de paters 

Dominikanen, met kanselrede door 
pater Denys. 

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. 

VEURNE-DIKSIVIUIDE (Kant.) 
24 NOVEMBER : HALLE 

Er worden bussen ingelegd naar 
de betoging te Halle op 24 no
vember. Kontakt- en inschrijvings
adres A. Huyghe, lepersestwg 41, 
Veurne, tel. 058/31.16.83. Reiskos
ten 110 fr. (kentekens ter plaat
se kopen). Nu reeds inschrijven 
door betaling op postrekening nr 
000-0419292-58. Haltplaatsen Veur
ne, Adinkerke, De Panne, Koksij-
de, Oostduinkerke, Nieuwpoort. 

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 ; Lecompte Noël, Besela-
restr. 109 ; Claeys Jef, Ten Brie-
lenlaan 108. 

ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 
Zitdag Wervik : zaterdag 26 ok

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

ZARREN-WERKEN 
HUWELIJK 

Onze langjarige afdelingssekre-
taris en medestichter van de af
deling Zarren-Werken, Willy Ser-
pieters, trad op 3 oktober te 
Oostende in het huwelijk met 
Greta De Visscher. Natuurlijk van 
harte proficiat aan dit Vlaams
nationaal bruidspaar, doch we 
vinden het spijtig dat hij aldus 
onze gemeente en afdeling moet 
verlaten. Van harte wordt hem 
dank gezegd voor het vele pio
nierswerk dat hij verricht heeft. 

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-
belle. 
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). 

KflUnD€R 
NOVEMBER 

2. 

8. 

9. 
11. 

10. 

19. 

23. 

24. 
29. 

30. 

Izegem : Wandelklub. Vertrek aan het Vlaams Huis om 
13 u. 30 (ook op 17, 23, 30). 
Izegem : Koffie-kaarting in het « Vlaams Huis • (ook op 
9 en 10 november). 
Gistel : Afdellngsbal. 
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. Toegang : 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, Roeaanslr. 46. 
Izegem : Massale deelname aan de betoging te Halle. 
Oostende-Vuurtoren : Inhuldiging Vlaams Huis. Bij deze 
gelegenheid geven wij een mosselfeest. Prijs : 80 fr. 
Kortrijk : Arr. bal in Thier Braühof te Hulste. Aanvang : 
20 u. Deelname : 60 fr. 

DECEMBER 

7. Diksmuide : Afdelingsbal. 
Poperinge : Afdelingsbal in 't Belfort. 

21. Veurne-Houtem : Feestavond in Gasthof Drie Koningen 
te Beauvoorde. 

Het 25-jarig archief van het ANZ werd door deze vereniging aan het Vlaams Archief museum overgemaakt. 
Voorzitter Portier lichtte de dokumenten toe. 

AMNESTIEBETOGING 
TE KORTRIJK 
In dit « heilig jaar van verzoening » is de eis naar volledige 
amnestie meer dan ooit rechtvaardig 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. 
S.EKRETARIAAT VOOR FOLDERS, AFFICHES, ENZ Hans Bo-
gaerts, Hugo Vernestlaan 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. 

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 Dosfel instituut. Tribunestraat 14, 1000 

Brussel. 
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MEDEGEDEELD VLAAMSE Z I E K E N K A S 
1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON 

DOSFELINSTITUUT 

M EC HELS 

MINIATUURTHEATER 

Vrijdag 22-11, zaterdag 2, 9, 16, 
23-11 en zondag 3, 17, 24-11 tel
kens om 20u15 in het l\/1MT, Oude 
Brusselstraat 10, te Mechelen : 
voorstelling van • Blaft God ? » 
van Franpoise Boyer door het ge
zelschap Yvonne Lex. Regie Yvon
ne Lex. 

• Blaft God ? » werd niet alleen 
door de pers, maar ook door het 
publiek zeer entoesiast onthaald. 
De begaafde en veelzijdige auteur 
Frangois Boyer (1920) heeft een 
bijzondere, zeer eigenaardige, 
maar allercharmanste manier om 
zijn thema's te benaderen en ze, 
zij het dan enigzins versluierd 
aan de man te brengen. 

Blaft God ? is wel wat regisseur 
Yvonne Lex erover zegt : Een 
stuk dat bij het repeteren Reeft 
doen denken aan het klossen van 
kant. Het is een vreemde, soms 
verwarde dialoog, het heeft iets 
van koorddansen : voorzichtig, o, 
zo voorzichtig om niet te strui
kelen of te tuimelen. 

Gilda De Bal, Vik Moeremans — 
in IVIechelen geen onbekenden — 
en Hugo Maerten brengen ons 
deze produktle. 

Plaatsbespreking : alle dagen van 
10 tot 17 u. en één uur voor elke 
voortstelling in het theatercen
trum Oude Brusselstraat, 10. Tel. 
015/416363. 

Besproken plaatsen dienen een 
kwartier voor het begin van de 
voorstelling afgehaald. 

ZIektevergoeding voor 

Dagvergoeding 

ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 
ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

Vraag nog heden inlichtingen blf uw plaatseliike afgevaardigde. 
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds. 

Bestendige sekretariaten : 

Kipdorp, 4 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n - T e l . 0 3 1 / 3 2 . 7 3 . 0 5 (21.) 
Brabant : E. Jacqmainlaan 1 2 4 - 1 0 0 0 Brussel 
T e l . 0 2 / 1 9 . 0 8 . 6 4 
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - T e l . 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7 

V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN -|- ZEKERHEID + DIENSTBETOON 

EEN JUWEEL 
MET STANDING 

KIES JE BEST BIJ 

V E R E L S T 
Meir 2 (hoek Wiegstr.) 

2000 Antwerpen 
Tel. 38.46.31 

Horloges - LONGINES 
VERDAL - MONDIA 

Aanstekers DUPONT 

N A T I O N A L E LOTERIJ 

23 sto TRANCHE 

Spaartranche 
BUITEN6EW00N PLAN : 

1 M >M I2.IM.HI F 

It M M m 1.IM.MI F 

I I M M « U 

4a M n >MlM.M«fr. 

NMaana SI.NIIr 

9M M n m M.IMft. 

sarm F 
3.t0aittnvu2.6Mfr. 

S.ONI«tn>u IQMtr. 

Sa.IM M n «u (00 fr. 

L N O M n m SJtair. »a.aaaMnvn 490 fi. 

+ M trmtMn nt 22.1*0 tr. 

Trekking op 13 november 
HET BILJET 
HET TIENDE 

GEEN AFHOUDING OP UW WINSTEN 

l£| 
Vlamingen, 
vraag GRATIS 
advies voor uw 
hypotheek-leningen 
( Ie en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrifkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons 

ADVERTEERT 

IN c<WI|» 

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

OOK NAAR MAAT 
W I N 12 miljoen : U ONTVANGT 12 miljoen R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 

gteenhouworsïMt, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83. 

^.het funktioneel kombinatiemeubel in eigentijdse^ 
nuttigê  esthetisGlie vorm. 

Onze 
studiedienst 
lost 
uw 
woonproliieÉn 
gratis op 

^ . Tumhoutsebattf 102-104 - BORGERHOUT • Tel. 36.40.86 
•egijnestraat 39-41 • ANTWERPEN - Tel. 3347^4 - . Ter Heydelaan 55-57 • DEURNE - Tel. 24.25.23 

1. Kursus : 

POLITIEK OPBOUWWERK 
Misschien begrijp je niet goed de politieke houding van de 
partij. Heb je moeite met de ideologie en het inricht 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 deeJnemers aktlef 
worden betrokken door diskussie en zelf-aktiviteiten en sylla-
bl (telkens van 20 tot 22 u. 30). 

ARRONDISSEMENT TURNHOUT : 

21 november : «Strategie en werking van een politieke partij». 
Inleldster : volksvertegenwoordiger Nelly Maes. C5e 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 voorbereldingskursus 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 lljstvormlng. 
4. Belang van de gemeente, noodzaak van een goede gemeen
tepolitiek, fusieproblematiek. 
Voor kaderleden afdelingsbesturen, huidige en toekomstige 
gemeentemandatarissen. 

Plaats : 

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

3. Kursus : 

GOED BESTUREN 
Problemen rond het goed besturen van afdelingen, samenwer
king, kommunikatle, efficiënt werken, werken in groepsver
band. 
Dendermonde : nadere gegevens worden nog medegedeeld. 
Knokke-Hlest : 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. 
Diverse info-avonden rond de gewestplannen. 

6. KOLLOQUIUM « 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 
Dosfellnstltuut, Tribunestr. 14, 1000 Brussel. Tel. 02/219.12.02 
(J. Beke, kursusleider). 
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GELEIDE BEROEPSKEUZE 

Vorige week sprak staatssekretaris Geens 
de vrome wens uit, het aantal studenten-
geneesheren beperkt te zien : zowat 
16.799 studenten zouden de gemeenschap 
jaarlijks samen 4,2 miljard kosten. 
Daarmee zitten we met een voorstel van 
. numerus clausus » en de ministeriële 
uitlating reflekteert een bepaald angst
gevoel tevens : wat moeten we metter
tijd met al die universitair-geschoolden 
aanvangen ? 
Wordt onze gemeenschap niet te klein om 
zo'n uitgebreide groep gediplomeerden 
van hoger niveau te onderhouden ? Moe
ten we daarom inderdaad de toegang tot 
de universiteit beperken ? Welke normen 
zullen echter hiervoor gelden ? Intelligen
tie ? Bekwaamheid ? 
In een maatschappij waar jongens eerder 
dan meisjes, rijkeren eerder dan minder-
begoeden studiekansen krijgen ? 
Wat bijgevolg met de « demokratisering » 
van het hoger onderwijs, als we het stu
dentenaantal laten Inkrimpen ? Dat is al 
even gevaarlijk als een vermageringskuur 
zonder medisch toezicht.. 
Misschien moeten we de gehele beroeps
oriëntering herdenken. 
We kunnen beginnen met een hervorming 
in gedachten. Waarom beschouwen de 
meesten onder ons — onuitgesproken 
weliswaar — een intellektueel, een man 
of vrouw met diploma, als zoveel achtens
waardiger dan een ambachtsman ? 
Onze opvatting hieromtrent is gegroeid 
uit de scheefgetrokken maatschappelijke 
situatie waarin ons volk zolang heeft ge
leefd : notaris en dokter, leraar en advo-
kaat, zij leidden de samenleving en boven
dien verdienden ze geld ; dat laatste was 
het konditio-sine-qua-non om « iemand » 
te worden. Het diploma bleek in de ogen 
van de eenvoudigen de sleutel op de gou
den deur van welstand. 
Niet alleen geld, maar ook een komforta-
bel, zeker leven, en het bewustzijn het 
ver te hebben geschopt : dat alles schonk 
je het bewijs van geslaagde studies. 
Uit handenarbeid daarentegen haalde je 
geen eer, het gaf je geen kans vooruit te 
komen machines, massaproduktie, de 
lage lonen, het ontwaardde het werk met 
de handen, hij die mooie, zinvolle dingen 
maken kon, de ambachtsman, verdween 
nagenoeg. Het aftakelingsproces van de 
scheppende kracht uit ons volk, greep 
grondig en verwoestend plaats tijdens de 
vorige eeuw, en vandaag zitten we met 
steeds duidelijker gevolgen van dat eko-
nomisch liberalisme. 

Bakkers en slagers vinden met moeite 
leerjongens en aanvaarden dan maar meis-
les om de traditioneel-mannelijke job te 
leren. Vader is huisschilder, zoon loopt 
hogeschool, dochter-lief leert met borstel 
en verf omgaan. Je moet maanden wach
ten eer de afgetobd eloodgieter of schrijn. 
werker voor een noodzakelijke karwei 
langskomt. In de Duitse Bondsrepubliek 
krijgen de meisjes de raad ook zink te 
leren plooien of hout te schaven, niet uit 
het principe van de gelijke arbeid, maar 
omdat de jongens het gewone werk niet 
meer willen doen. 
Het is net of de ongelijkheid in klasse van 
toen, zich doortrekt in de ongelijkheid der 
geslachten, voor wat het beroepsleven 
betreft. 
Het is niet zo dat we in de vrouwenont-

voogdingsbeweging het principe • gelijk 
werk » zien. 
Nochtans heb je een aantal jongeren — 
meestal van artistieke inslag — die terug
gaan naar het scheppende ambacht : het 
werken met de natuurlijke materie, het 
vervaardigen van een mooi voorwerp, een 
kunst-in-zich, zonder daarom « grote » 
kunst te zijn, kan dat niet een eerste stap 
zijn naar het herwaarderen van de han
denarbeid ? 
Iets uit eigen kunde tot een volwaardig 
iets zien groeien : dat verschaft vreugde 
en zin aan het werk : daarom besluiten 
een aantal Zweedse autofabrleken het 
werk aan de lopende band uit te schake
len, de arbeiders de auto van begin tot 
einde te laten maken. 
Misschien kunnen de ouders ondertussen 
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Omdat over deze tegemoetkoming heel wat mis
verstanden in omloop zijn, geven we hieronder de 
voornaamste bepalingen in dit verband. 

Wie heeft recht op deze tegemoetkoming ? 
Op de speciale tegemoetkoming voor hulp van der
den aan zwaar-gehandikapten hebben volgende kate-
gorieën recht : 

1. de minder-valleden die reeds een gewone, bij
zondere of aanvullende tegemoetkoming genieten 
voor minder-valieden ; 

2. de minder-valieden die de bijzondere verhoging 
genieten van het gewaarborgd inkomen voor be
jaarden. 

Om de behoefte aan hulp van derden te bepalen, 
wordt geen rekening gehouden met de graad (%) 
invaliditeit, maar wordt elk individueel geval onder
zocht op de mogelijkheid of onmogelijkheid om : 
— zich te verplaatsen ; 
— zich te voeden ; 
— zijn maaltijden te bereiden ; 
— zijn toilet te maken en zijn woning te onder

houden ; 
— te leven zonder toezicht ; 
— kontakten te leggen met de omgeving ; 
— enz. 
Gehandikapten die in een Inrichting verblijven, ko
men niet in aanmerking voor de tegemoetkoming 
waarvan sprake in deze rubriek. 

De aanvraag 

De aanvraag tot het verkrijgen van de tegemoet
koming voor hulp van derden wordt ingediend bij 
het gemeentebestuur van de plaats waar de be
trokken gehandikapte zijn werkelijke verblijfplaats 
heeft. De aanvraag moet vergezeld worden van een 
met redenen omkleed medisch verslag over de 
handikap en opgesteld door een geneesheer naar 
keuze. 

Bedrag 

Het is de graad van behoefte aan hulp van derden 
die bepaalt in welke kategorie een aanvrager ge
plaatst wordt. Er zijn drie kategorieën. Volgens de 
indeks van september 1973 waren volgende bedra
gen voorzien : ^ 

Kategorie 1 
Kategorie 11 
Kategorie 111 

7.030 Fr. 
10.545 Fr. 
14.060 Fr 

Samenwonende echtgenoten die beiden recht heb
ben op de tegemoetkoming, ontvangen volledig de 
hoogste tegemoetkoming waarop ze recht hebben 
en de helft van de laagste tegemoetkoming. Zijn 
beide beragen gelijk, dan wordt elk bedrag met 25% 
verminderd. 
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leren inzien dat een bekwaam vakman 
evenveel waard is als een dokter in de 
filologie en dat de kinderen op school aan 
zichzelf verplicht zijn rnens te worden 
ten bate van de gemeenschap. 
Bijgevolg telt niet zozeer het diploma of 
de vaardigheid voor wie het verwerft, wel 
wat de mens ermee kan doen voor het 
volk waarin hij leeft. 
De studie-oriëntering dient niet om het 
leerlingenaantal in een onderwijsafdeling 
aan te dikken, niet om de momentele be
hoeften van een groot-industriële arbeids-
markt te dekken, wel om aan de reële 
ekonomische noden van de gemeenschap 
te beantwoorden. 
Een kind is niet het statussimbool van de 
ouders, het is de mens-in-de-dop ten dien
ste van het volk van morgen. 

Huguette DE BLEECKER 

pflRumcnc 
# Tijdens het kamerdebat over het tucht-
reglement bij het leger stelde VU-kamer-
lid Mattheyssens voorop dat hij en zijn 
partijgenoten principieel pacifisten zijn. 
Vooralsnog zijn de landen verplicht er een 
leger op na te houden en er dient dan 
gestreefd naar het grootst mogelijke kom-
fort van de dienstplichtigen. Spreker ver
heugde er zich over dat het nieuwe regle
ment zekere vrijheden toestaat (bvb het 
lidmaatschap van een politieke partij, sin-
dikale rechten — zonder stakingsrecht 
evenwel — enz.). Hij verdedigde dan zijn 
amendementen {tegen de diskriminatie in 
sindikaal verband, tegen het gebruik van 
de termen « meerderen » en « onderge
schikten » waar hij voorstelt « hoger » en 
. lager geplaatsten », tot beperking van 
de toepasselijkheid van het principe 
« eerst uitvoeren en dan klacht indienen • 
tot handelingen ivm de strategie). Hij be
sloot als volgt : • De tuchtstraffen wor
den gehumaniseerd, maar de sindikale 
rechten blijven beperkt. We hopen dat het 
leger eens zal worden afgeschaft. Dan zul
len de financiële middelen en het perso
neel voor sociale doeleinden kunnen ge
bruikt worden ». 

• VU-kamerlid Jaak Vandemeulebroucke 
interpelleerde de minister van Financiën 
over « de aankoop van grond in de duinen
verkaveling « Westhoek » in De Panne 
door de Koninklijke Schenking. « De ver
kaveling « Westhoek » onttrekt 110 ha 
prachtige duinen aan ons natuurbezit en 
daarvan is ruim 3 ha voorzien voor de ko
ninklijke schenking, die nochtans onder 
haar drie doelstellingen vermeldt : « het 
behoud van het natuurschoon ». De inter-
pellant wou weten hoe de vork in de steel 
zit, waarop de minister een uitvoerig ant
woord gaf, dat feitelijk nog geen klaarheid 
bracht. De interpellant replikeerde met 
o.m. de bedenking dat de Kon. Schenking 
wachtte tot het protest tegen de schen
ding van het duinenlandschap geluwd was, 
om de genomen optie te lichten en tot 
aankoop over te gaan. Dat er nog niet 
werd gebouwd en dat er zelfs nog geen 
architekt werd aangesproken doet niets 
af van het feit dat de Kon. Schenking mee
doet aan natuurschending ! 

# in het senaatsdebat over « de medede
lingen van de regering over de financiële 
en ekonomische toestand » kwamen na
mens de VU de senatoren Van der Eist, 
Lode Claes en Hektor de Bruyne aan het 
woord. 
Senator Lode Claes stelde vast dat zolang 
de regering niet de volstrekte prioriteit 
aan de bestrijding van de inflatie geeft 
en niet bij zich zelf begint door de uitga
ven in te krimpen, haar anti-inflatiebeleid 
ongeloofwaardig zal zijn en haar psicholo-
gische kampanjes belachelijk zullen voor
komen. 
Ook senator Van der Eist was van oordeel 
dat het voorbeeld van hogerhand moet 
komen, overeenkomstig de aanbevelingen 
van verscheidene internationale instellin
gen. Maar de rijksmiddelenbegroting 1975 
is sterk inflatoir en is in de huidige om
standigheden onaanvaardbaar. Het is zeer 
verontrustend dat de overheidsuitgaven 
met 23 pet zullen stijgen terwijl de stij
ging van het BNP binnen de EEG slechts 
op 2,5 pet wordt geraamd. 
Senator De Bruyne ten slotte achtte de 
getroffen anti-inflatoire maatregelen niet 
doeltreffend, wees er op dat de veronder
stelling, als zou de energie- en grondstof-
fenmarkt nog lange tijd hun internationaal 
karakter zouden behouden, niet juist is 
gebleken en dus dient herzien. Hiervan 
had hij echter niets gemerkt in de mede
deling van de minister. Graag wou de se
nator de inzichten van de minister verne
men nopens de heropbouw van de inter
nationale monetaire orde en de internatio
nale aanpak van de inflatiebestrijding. 
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TWEE MERKWAARDIGE DEBUTEN 
Sinds vijf jaar wordt op de ope
ningsplechtigheid van de Ant
werpse Boel<enbeurs, de Prijs 
van het beste literaire debuut 
uitgereikt. De idee ervan was in 
1969 gerezen in het bestuur van 
de Vereniging van Vlaamse Let
terkundigen. Men wilde toen het 
referendum van het Vlaamse boek 
vervangen, dat een soort verkie
zing was, per briefwisseling, van 
de beste boeken die in het afge
lopen jaar verschenen waren. Het 
referendum was bedoeld als een 
soort aansporing voor het lezers
publiek, om bij voorkeur de wer
ken te kopen die bovenaan de 
ranglijst prijkten. Het ging om 
een goed bedoelde propaganda 
voor de Vlaamse letterkunde. 
Vooral de gevestigde auteurs 
haalden voordeel uit het referen
dum. Terecht werd in de Vereni
ging van Letterkundigen de vraag 
gesteld waarom de meeste aan
dacht en vrijwel alle gunsten en 
prijzen naar de oudere schrij
vers moesten blijven gaan, ter
wijl ter aanmoediging van het 
jonge talent, geen enkele prijs of 
degelijke struktuur voorhanden 
was, noch in de privé sektor 
noch bij de officiële instanties. 
Met andere woorden, er was in 
het literaire beleid • geen plaats 
voor de verjonging of het artis
tieke eksperiment. 
Omstreeks 1968-1970 kwam het 
punt van de betoelaging van het 
eksperiment vooral in Nederland
se artistieke en literaire kringen 
fel aan bod. De toenmalige mi
nister van Kuituur in Nederland, 
Mevrouw Marga Klompé, had in 
haar beleidsnota over het kultu-
rele beleid een duidelijke plaats 
opgeëist voor de avant-garde. In 
die richting gingen onze gedach
ten, toen we voorstelden een 
literaire prijs voor debuterende 
schrijvers te stichten, die ook 
geldelijk bekeken, voldoende be
langrijk zoij zijn. De organisato
ren van de Boekenbeurs, de Ver
eniging ter Bevordering van het 
Vlaamse Boekwezen (eigenlijk de 
V l a a m s e uitgeversvereniging), 
zijn zeer welwillend ingegaan op 
het voorstel. De vorige prijzen 
gingen naar de dichter Stefaan 
van den Bremt, voor de bundel 
Sextant, naar de prozaschrijver 
Johan Sonneville voor Netsky, 
naar Monika Van Paemel, voor de 
roman De amazone met het blau
we voorhoofd. In 1973 werd de 

Prijs niet uitgereikt, omdat er 
volgens de jury geen enkel de
buut voor in aanmerking kwam. 
Thans zijn er opnieuw twee dich
ters aan de beurt, Frans Vande-
goor, voor de bundel Displaced 
Persons en Leonard Nolens, voor 
De muzeale minnaar, met gedich
ten uit 1970-1972. Terugblikkend 
op het geheel van de bekroonde 
werken, kunnen we zeggen dat de 
grootste literaire kwaliteit in de 
literatuur van de debuterende 
jongeren, sinds enkele jaren, 
vooral in het beschouwend-dich-
terlijke genre terug te vinden is. 
Dat geldt zowel voor het proza 
als de poësie. Het gaat om een 
literatuur die zeer estetisch ge-

Monika van Paemel 

richt is. Alleen Van den Bremt 
is een andere, fel geëngageerde, 
richting ingeslagen. De overwe
gend esthetische strekking is des 
te merkwaardiger omdat wij over
al om ons heen, ook en vooral 
in het landschap en in de steden, 
een echte krisis van de schoon
heidswaarde meemaken. We kun
nen niet meer zeggen dat >< de 
schoonheid haar gezicht verbrand 
heeft », het heeft geen zin meer 
te strijden tegen een literatuur en 
een kunst die haast uitsluitend 

de schoonheid betrachten, want 
de schoonheid is zoek. In deze zin 
begrijp ik de jongeren die in hun 
eigen wereld of schepping de es
thetische volmaaktheid betrach
ten. Vandaar ook dat die litera
tuur in de toenemende vergelij
king van de wereld zeer margi
naal staat. 
De krisis van de schoonheid en 
van het dichterlijke woord staat 
helemaal vooraan in de poë
tische denkwereld van Leonard 
Nolens (°1947), een dichter die 
uit de sterk vereenzaamde maar 
boeiend werkende Labrisgroep 
komt. Hij schrijft een barokke 
poësie. Zijn taal klinkt zwaar.' 
Nolens spreekt met de ernstige, 
tragisch-lyrische stem van de 
pessimistisch-metafysisch gerich
te dichtkunst. We bevinden ons 
in een soort barokke romantiek, 
zoals in de laatste strofe van 
het liefdesgedicht Geen eiland, 

Sarah : 
En later. Bouw jij het schavot van 

de schande, 
helderziend en zingend zal ik me 

verlagen 
tot de roodbetraande aarde toe. 

Ondergangspoësie dus, die zich 
uitleeft in de muzikale pracht 
van het verscheurde woord of, 
zoals de dichter het noemt, « het 
voorwoordelijk f e e s t van de 
laatste schreeuw ». Zijn bood
schap is « de wijsheid verwelfd 
in de huilende urne ». Telkens 
weer worden we getroffen door 
het samengaan van tragische en 
feestelijk-lyrische of zelfs sakra-
le elementen. Beide gegevens 
vormen het hoofdbestanddeel of 
de diepere inspiratie van het 
prachtige Antwerpen-gedicht, be
ginnend met de strofe : 

Met hand en tand heeft men ons 
uitgelegd 

in deze stad ; verdraag dan ons. 
gezicht, gehavend, 

naar uw schoot, verslinger ons 
uit uw stenen weeën, 

teister ons, ruïne van vlees en 
bloed, naar uw gelijkenis. 

Het is een dichtkunst die gevat 
of gevangen zit in de haast on
doorgrondelijke paradoks van een 
existentieel pessimisme en een 
bijna absoluut geloof in de be
zwerende kracht en de poëtische 
overlevingskansen van de taal. 

VAN LIEFDE TOT SPORT.. 
Jaak Dreesen, hoofdredakteur van 
« De Bond », is de auteur van 
het onlangs verschenen boek 
« Liefde is een geurig kruid ». 
Het zijn een aantal stukjes 
die hij in zijn blad schreef. Temas: 
leven, liefde, man, vrouw, teder
heid. Daarnaast staan de vaak 
zeer mooie en ontroerende ge
dichten. Dit alles werd op pittige 
wijze « zelfstandig » geïllustreerd 
door de strip-cartoons van Dani 
Dacquin. Een boekje dat aange
naam om lezen is en toch op een 
niveau staat dat de talentvolle 
stukjesschrijver en de soms ont
roerende dichter waardig is. 

Een merkwaardig boek — alles
zins naar het onderwerp — is «Op 
stap met gerecht en politie»' van 
Nick Verheyen, uitgegeven door 
Saeftinge. Politie en gerecht : 
twee woorden die niet altijd zo'n 
goede klank gehad hebben of nog 
hebben. Soms terecht, vaak ten 
onrechte. Na een vroeg-histori-
sche inleiding volgt een aantal 
hoofdstukken die politie en ge
recht beschrijven zoals die zich 
in de loop der geschiedenis ge
presenteerd hebben en zoals zij 

hun « werk •> — dat niet steeds 
humaan was en vaak huivering
wekkend bij de toepassing der 
straffen — hebben vervuld. Ook 
de evolutie naar de moderne poli
tie- en rechtsvormen wordt gete
kend. Vlot geschreven,, hangt dit 
boek een zeer gevarieerd en klaar 
beeld op van het preventieve en 
repressieve apparaat dat elke 
maatschappij zich heeft gescha
pen om haar leden tegen zichzelf 
en tegen anderen, en om de 
maatschappij in het algemeen te 

' beschermen. 

Robin Hannelore, de auteur van 
heel wat dichtbundels, romans en 
novellen, heeft met « Kampioen 
in een doodlopende straat » de 
biografie van Ward Sels, ex-we
reldkampioen wielrennen, geschre
ven. Op tijd en tijd krijgen kam
pioen X en vedette Y door al dan 
niet penvaardige hagiografen hun 
al dan niet literair geslaagd por
tret getekend de supporters 
vragen erom en het verkoopt... 
Het levensverhaal van Sels, door 
Hannelore geschreven, onder
scheidt zich van die vedette-kul-
tus : het is in al zijn eenvoud 

een aangrijpende aanklacht tegen 
de machtnaties en de korruptie in 
een milieu waarin men kampioe
nen maakt en breekt, en het is 
een demistifikatie van de myte 
van sport als individuele mense
lijke prestatie... 

Robin Hannelore 

Jaak Dreesen : « Liefde is een 
geurig kruid » . 96 biz. - 198 fr. -
J. Lannoo, Tielt. 
Nic Vereycken : « Op stap met 
gerecht en politie » • 140 fr. -
Saeftinge, Westerlo. 
Rob. Hannelore : « Kampioen in 
een doodlopende straat » - Uitge-
verii De Roerdomp, Brecht. 

Het dichterschap van Frans Van-
degoor (°1955) is in geen enkel 
opzicht zo tragisch als dat van 
Nolens. Het ligt niet zo zwaar 
op de hand. Hij behoort tot het 
type van de nuchtere dichter. Hij 
neemt meer afstand van zijn 
poësie. In de algemene strekking 
die wij hier kenschetsend achten 
voor de literatuur van de jonge
ren, is het belangrijk de aandacht 
te vestigen op de natuurgedich
ten van Vandegoor. Hier sluit hij 
aan op de natuurpoësie en -schil
derkunst van een Chr. Van Geel, 
een Aad Verhoog, Michael Berk-
hemer, Adriaan Verheule of van 
de dichter Roland Jooris, die we 
realistisch-poëtisch zouden willen 
noemen. Het gaat om een veri-
dealiserende waarneming van de 
konkrete natuur, waarvan het 
beeld in een miniatuur gevat 
wordt, zoals in de volgende stro
fe van het gedicht Voorjaar : 

Het water laadt de schande van 
de kuitschietende karper op zich 
Bomen zijn besterd een vrouw die 
drachtig is een wit brandend land. 

Vandegoor vlucht niet uit het 
« grauwe reservaat » van de we

reld, hij sluit een « tijdelijk be
stand ». Daarom kan hij schrij
ven « het gedicht is in de 
straat ». Er is een duidelijke vij
andigheid tegenover de wereld 
[« dit huis van ergernis »). Toch 
zal de dichter de poësie zoeken 
in de werkelijkheid : 

Ik zal op haar wachten in sta
tions en 

In portieken, als een dief. Ik 
Zal haar zoeken op binnenplaatsen 
En op de kade. 
En lachen als ik haar zie. 

Ik dacht dat" de weliswaar ver
schillend geaarde poësie van 
Leonard Nolens en Frans Vande
goor in een bepaald opzicht te
kenend is voor het gevoel en het 
tijdsbewustzijn waarmee enkele 
Vlaamse jongeren in het geïn
dustrialiseerde westen, waarvan 
ook Vlaanderen een stukje is, 
door middel van het dichterlijke 
woord hun plaats in de wereld 
trachten te bepalen. 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Beide bundels werden uitgeven 
bij Sonneville, Brugge. 
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ROOD GEURT DE MANDARIJN 
LIED VAN DE GRASGROENE VINK 

een ding 
moet u van het begin af 
duidelijk zijn 
de Verklaringen 
van de Rechten van de Mens 
zin volkomen chinees voor mij 

DE VERLOFGANGERS VAN KWO MIN 
het komt de jongeren toe 
eerlijk kritiek 
uit te 'brengen 
op hun onmiddellijke 
voorgangers 
en heb ik het 
over de derde 
of vierde generatie 

Uit Lin Pi Jama : « Rood geurt de madarin ». Kijkgatpaperback 
2 van Uitgeverij Walter Soethoudt, Antwerpen 1974, zonder 
pag. Verzameling van 111 nonsensikale verzen en kolder vol 
maatschappijkritiek en anti-kritiek, inz. m.b.t. de Chinese Re
publiek. Prijs 95 fr. (F.-J.V.). 
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KRITI9CH D^KCKen 

de kruisweg van de mereibeekse schilderes vovaneska 

99 EEN SCHANDALIG SCHONE KRUISWEG . . / ' 
(I.p. boon) 

Baaigem is wat men in de pastoorstaai 
een champetterij-tje noemt. De pas
toor heeft er geestelijk zorg te dragen 
voor 640 zielen, volgens het jaarboek 
van het Bisdom Gent 1974. 
De man die er pastoor is, ken ik niet, 
maar het komt me voor dat er voldoen
de progressieve stoffantie zal in zitten 
om hem nog jaren in het dorp vast
gespijkerd te houden, want de kans op 
promotie zit er niet veel in, als hij 
voortgaat met het kunstenaarsvolkje 
dat er neergestreken is, de hand boven 
het hoofd te houden. 
Baaigem ligt opzij van de straatweg 
Gent-Hundelgem. Men kan het ook 
van de andere kant uit bereiken, van
af Gavere. Vroeger was dat over kas-
seibaantjes, gemaakt uit wat men In 
de VSA •• Belgian Blocks » heet, d.i. 
de derde keus koppen van de afval 
van Ecaussines-se arduin. Nu bereikt 
men de dorpskom over makadam-ver-
hardingen van een niet al te slechte 
kwaliteit, maar wanneer men een te
genligger kruist, doet men er best aan 
goed uit zijn ogen te kijken, dapper te 
vertragen en op te letten dat men 
met van de ciment afgeraakt. 
Er stonden vroeger, dat is zestig jaar 
geleden, te Baaigem twee windmolens. 
De houten standermolen bij de grote 
baan, vlak bij Munte, is nu verdwenen 
zonder een spoor van zijn bestaan ach
ter te laten. De andere, die de fiere 
naam van prinsenmolen draagt, wel
licht omdat hij van steen is, staat er 
nog. Tenminste zijn witte romp staat 
er, maar wieken en ander raderspul 
van de wentelende kap hangen er 
scheef ineengezakt, geknot en ge
kneusd bij als oude lompen, op storm 
en ontij te wachten om naar beneden 
te tuimelen en tenslotte onprinselijk 
tussen distels en steengruis te verwe
ren, en zonder veel levensgevaar voor 
de opruimers, helemaal uit de werke
lijkheid te verzwinden. 
In het dorp met zijn 640 zielen staat 
ook een schoolgebouwtje, getuige van 
een gemoedelijke schoolstrijd uit ver
vlogen dagen, wanneer er van de 
schoolplicht nog geen sprake was. 
Er waren toen kinderen te over. De 
huidige schoolstrijd die de jacht op de 
luttele knapen en meisjes nog met 
ingezet had en ook de weinige kleuters 
dagelijks met autobussen niet ging 
ophalen om ze weg te zenden naar 
grotere centra uit de omgeving, waar 
de schoolhoofden, met september, te
gen elkaar slagleveren om hun klassen 
met genoeg leerlingen te bevolken en 
daardoor hun aanspraak op subsidie te 
staven. 
Zo ligt daar Baaigem in het vruchtbare 
land van Rode, ergens in een inzinking 
van een heuvelkam die 't water langs 
zijn hellingen naar de Schelde voert. 
Het is een gemeente waarvan het be
volkingscijfer sinds 1860 naar beneden 
gaat. 
In de kerk te Baaigem zitten heelwat 
bouwtranten, een groot stuk romaans, 
een vroeggotisch stuk koor, een kruis-
beuk in Balegemse steen, een ander 
stuk is neogotisch, de sakristie is uit 
de achttiende eenw, en wat in 1914 af
brandde, werd met scheldesteen bij
gewerkt. Vanaf de elfde tot de twin
tigste kan men van elke eeuw een 
stuk bouwstijl weervinden. Van binnen 
zijn er ook een hele hoop aardige din
gen te zien. Rondom de kerk ligt de 
begraafplaats ; er wordt nog op be
graven, en men ziet er tal van graf-
terpjes van gele zavel, zo met de spade 
gemaakt en in lijkkistvorm glad en ef
fen gestreken. 
Vanuit het kerkportaal kijkt men op een 
merkwaardig kruisbeeld met een Kris-
tus van anderhalve mansgrootte, in 't 
hout gebeeldhouwd, vroeger gepoly-
kromeerd want er kleeft nog verf in de 
diepte van de plooien van de lenden
doek. 

« Biafra >> 

Het hoofd is van een expressiviteit die 
een mens doet rillen van echtheid. Mijn 
oude professorale wetenschap heb ik 
aan de anatomie van die houten Ge
kruisigde de kost gegeven, tot in zijn 
tenen toe, het is van een opmerkelijk 
preciese makelij. Wie was de beeld
houwer ? Hoe kwam dat merkwaardig 
stuk daar terecht ? 
Het kruisbeeld staat er helaas bloot 
aan regen en wind. De relikten van 
een verdwenen beschuttende hout- en 
zinkenkap zijn erboven nog herkenbaar, 
maar er is geen geld om ze te herstel
len. Als er niet dringend Ingegrepen 
wordt, zal dat kerkhofhuis weldra tot 
puin vervallen zijn, even goed als de 
beschermde stenen prinsenmolen. 
Vandaag nog stuur ik een eksemplaar 
van dit »Wij»-nummer naar Rika de 
Backer, mijn oud-kollega uit de Senaat 
en thans minister van Nederlandse Kul. 
tuur, om haar aandacht op dit Kruis 
Lieve Heer te vestigen, en haar te 
vragen of zij geen twintigduizend frank 
van haar miljoenbegroting kan afpinge
len om dat enige kunststuk in bescher
ming te nemen. Baaigem zelf heeft er 
geen geld voor : rfiet dertig frank bij
drage per inwoner zou het zaakje rond 
zijn, reken uit 30 fr. x 640 ; maar dat 
kan er blijkbaar niet af. Baaigem, me
vrouw de minister, ligt in Oost-Vlaan-
deren, en daar is een mooi stuk kul-
tuurgoed te bewaren. 
Allo Rika, laat uwe barmhartige ogen 
op dat unieke Kristusbeeld vallen, en 

open de snoeren van de begrotings-
beurs. Moest ik nog in 't Parlement 
zetelen, ik richtte een geschreven 
vraag daarover tot U. En ik gun U zelfs 
van harte een nieuwe CVP-stem te 
Baaigem, als U voor die « Man van 
Smarten met de doornen kroon j> (A. 
Verwey) iets doet. 
Niet beloven maar doen ' Toon dat u 
inderdaad anders zijt dan de meeste 
van uw partijgenoten die gewoonlijk 
veel beloven maar er weinig van te
rechtbrengen. Uw baas, de eerste-ml-
nister, heeft toch onder het motto 
« Met Tindemans wordt het anders » 
naar het premierschap gedongen en 
het gekregen. Kom naar Baaigem kij
ken, en ik ben overtuigd dat u on
middellijk met de beschutting van het 
kerkhofhuis zult beginnen. 
In deze kerk heb ik in september, toen 
de herfst zich reeds aankondigde, de 
nieuw geïnspireerde Kruisweg die daar 
tentoongesteld was gaan bekijken. Ge
schilderd door Vovaneska, kunstenaars
naam van mevrouw Leo Voickaert-An 
van Esbroeck uit Merelbeke. 
Rijk aan kleuren en rijk aan simboliek. 
In elk van de veertien staties is één 
van de volgende tema's uitgewerkt : 
1) De passieve mens : het gaat mij 
niet aan ; 2) Hirosjima ; 3) Indianen-
moord ; 4) Koncentratiekampen ; 5) 
Kambodja ; 6) Vlaanderen 1944 ; 7) 
Zuid-Amerika, Chili, enz. ; 8) Vietnam, 
verminkt maar nog levend ; 9) Ierland; 
10) Jeugd zonder land, de uitgedreve

nen ; 11) Moord op de Hoetoe's ; 12) 
Biafra ; 13) Kolonialisme ; 14) Bangla
desh 
De tema's werden zo geknipt uit de 
krantentitels van de laatste jaren De 
geschilderde panelen zijn bevestigd op 
een kruisvorming meterbreed berd, 
door de lokale zagerij uit een geweldi
ge boomstam gezaagd. 
Het geheel is van een diepe religieu
ze inspiratie en wortelt in de motie
ven van de oproepen die herhaaldelijk 
door de pausen tot de wereld werden 
gericht ter gelegenheid van de gebeur
tenissen, die door de veertien staties 
worden in kleur gebracht. Een stuk 
pinnekensdraad loopt door elk van de 
taferelen en legt als het ware een kon-
tinue doornenkroon rondom de brok 
menselijke waanzinnigheid die in beeld 
wordt uitgedrukt Vanaf de moderne 
Pilatus met een zwarte bril op, die 
zijn handen wast in een sjofele lampet
kom, tot aan de graflegging, waar een 
vader zijn kind begraaft, beeld van het 
verleden dat de toekomst begraaft. 
De Baaigemse Kruisweg staat mijlen 
verwijderd van de pseudo kunstproduk-
ten die het gebeuren van Kalvarie in 
onze kerken plegen voor te stellen 
Waarom zou Vovaneska dat op haar 
manier te Baaigem met mogen doen, 
evenzeer als Servaes het destijds deed 
met zijn Kruisweg ' De Kruisweg van 
Vovaneska zit boordevol gruwelijkheid 
op wereldschaal, zoals Servaes gruwe
lijkheid in zijn doeken legde Maar er 
zit ook een brok Ensor in de panelen 
van Baaigem, die de oorlog en zijn 
akeligheden zo schrijnend in de beel
den oproepen. 
Bij elk van de veertien taferelen dringt 
een prop naar de keel, van medelijden 
en van wrang cynisme. Kristenen en 
Mohamedanen, Boedhisten en Brah
manen, Marxisten en Pacifisten vinden 
dat de oorlog een misdaad tegen de 
mensheid is, maar geen week gaat 
voorbij of TV en radio brengen het 
bericht van een nieuwe oorlog, van 
luchtkaperij en terrorisme aan de lo
pende band. Geweld en ellende, door 
alle talen en tongen met hun eigen 
geluld op alle tonen verwoord, zijn niet 
van de lucht, en worden door allen 
veroordeeld. 
Maar hoe ziet de realiteit eruit ' Nooit 
meer oorlog, de schone spreuk van 
Diksmuide wordt dagelijks te schande 
gemaakt. Te Zeebrugge worden wapens 
geladen en gelost, en Frankrijke pre
sident heeft onlangs het in 1967 afge
kondigde wapenembargo naar het Mid
denoosten opgeheven. 
In de FN-fabrieken te Herstal werd 
door 2.500 vrouwen gestaakt voor ho
ger loon en betere werkvoorwaarden. 
Wanneer leggen ze daar voorgoed de 
boel sti l , de twee grote sindikaten 
die het In ons land voor 't zeggen heb
ben en zich op elk ogenblik met alle 
binnenlandse en buitenlandse aange
legenheden bemoeien ? En we delen 
de mening van L.P. Boon, die zei dat het 
een schandalig schone Kruisweg ;s. 
Het is de Kruisweg van 's mensen el
lende, van zijn deernis en van zijn on
macht. 
Wie Baaigem bezoekt vergete niet het 
magnifieke Kruisbeeld op het kerkhof 
een genadige blik te gunnen, en waar 
hij kan, aan te dringen dat alle min
naars van de plastische schoonheid 
het weergaloze kunststuk in bescher
ming nemen en niet laten kapotgaan. 
Want ook dat zou weerzinwekkend zijn. 
Baaigem groeit wellicht tot een kunst
dorp. Wat er langs de straten op som
mige betonnen afsluitingen geschilderd 
staat, kan mijn kunstsmaak minder 
bevredigen. Het was voor mij een 
anti-kllmaks na wat ik In de kerk 
en op de hoeve daarnaast, te aanschou
wen kreeg... 

Oud-Senator L. ELAUT 
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HALLE 24 NOVEMBER 1974 
De grens is de grens ! 

De laatste toegevingen 

zijn gedaan ! 
Volgens sommige politici zou de begrenzing van Brus

sel een omstreden punt zijn dat later moet worden opgelost. 

En wij die dachten dat de taalgrens en de grens van 
Brussel destijds definitief waren vastgelegd... ten kpste 
van de " laatste " Vlaamse toegevingen ! 

Halle moet het voor iedereen duidelij\ maken dat het 
Vlaamse vol\ niet meer zal wijken voor de nieuwe fran
cofone eisen. 

De begrenzing van de tweetalige hoofdstad wordt niet 
meer op losse schroeven gezet. 

Aan de grenzen van het Vlaams gewest wordt niet 
meer geraakt: 

De toegevingen zullen nu van elders moeten \omen. 

De Vlaamse geschenkenza\ is leeg! 

Het Overlegcentrum 
van Vlaamse Verenigingen 

Afgevaardigden der arrondissementen 

BRUSSEL : VI. Komitee v. Brussel, 
Rijke Klarenstr. 45, 1000 Brussel. Con-
tactman : De Cuyper (tel. 02/512.10.56). 

PLAATSELIJK COMITÉ - PAJOT-
TENLAND : Wilfried Wouters, Kruis-
itraat 77, 1500 HaUe (02/356.45.70). 

LEUVEN : L. Vanden Eynde, Brus
selsesteenweg 6, 3000 Leuven, (tel. 016/ 
23.44.30). 

HAGELAND (Leuven): M. Swinnen, 
Lobbenstr. 60, 3280 Zicbem (tel. : 013/ 
77.28.08). 

HALLE-VILVOORDE : 
— Joris Quix, Sterrebeeklaan 158, 1930 

Zaventem. Tel. 02/720.37.56. 

— E. Clerckx, Heldenplein 22, 1800 Vil
voorde. Tel. 02/251.36.51. 

— Van Ransbeeck, Edingsesteenweg 51. 
1700 Asse. Tel. 02/452.76.60. 

— W. Wouters, Kruisstraat 77, 1500 
Halle. Tel. 02/356.45.70. 

ANTWERPEN : G. Impens, Tolstr. 
18, 2000 Antwerpen. Tel. 031/37.77.99. 

ARRONDISSEMENT KEMPEN : 
F. Anthonis, Liersesteenweg 3, 2410 He-
reutals. Tel. 014/21.26.50. 

WAASLAND : W. Maes, St.-GUlis-
str. 17, 2782 De Klinge. Tel. 031/75.53.82. 

W. Vanden Bruele, 
9450 Haaltert. Tel. : 

Sta-
053/ 

AALST : 
tionsstr. 9, 
21.21.49. 

OUDENAARDE-RONSE : G. De 
Rouck, Vande Puttestr. 11, 9600 Ron-
se. Tel. 055/21.35.85. 

DENDERMONDE : Jan Pien, Gauw-
(veg 39, 1850 Grembergen. Tel. : 052/ 
21.23.77. 

GENT : Lena Van Hee, Martelaars
laan 474, 9000 Gent. Tel. 091/25.61.97. 

KORTRIJK : Jo Van Severen, Ho-
venierstr. 56, 8510 Kortrijk. Tel. 056/ 
21.85.37. 

VEURNE-DIKSMUIDE: Carlos Van 
Lauwe, Reigersnest, Boudewijnlaan 39, 
8460 Koksijde, tel. 058/51.29.25 en Bart 
Huyghen, lepersestwg. 41, 8480 Veume, 
tel. 058/31.16.83. 

ROESELARE-TIELT : H. Dereuse, 
Consciencestr. 32, 8800 Roeselare (tel. 
051/20.70.72). 

lEPER : Daniël Merlevede, Brugse-
weg 32, 8900 leper, tel. 057/20.23.53. 

MECHELEN : Thijs, Putsestwg. 29, 
2820 Bonheiden (tel. 015/21.54.32). 

BRUGGE : Gevaert, Park de Rode 
Poort 21, 8000 Brugge, tel. 050/31.63.88. 

OOSTENDE : Degraeve, Kroonlaan 
8, 8400 Oostende (tel. 1)59/70.25.20). 

HASSELT : F. Thewissen, Hasseltse
weg 85, 3950 Beringen. Tel. 011/43.26.95. 

MAASEIK : Piet Pieters, Hepperstr. 
47, 3680 Maaseik, tel. 011/56.42.15. 

VOERSTREEK : Overlegkomitee 
Vlaanderen Voerstreek, Leo Dekkers, 
Antwerpsestr. 104, 2510 Mortsel, tel. : 
031/49.95.33 en Guido Sweron, Cultuur
centrum Veltmanshuis, St.-Martens-Voe-
ren. Tel. 04/76.65.59. 

TONGEREN : Jos Orey, Kemieler-
weg 1, 3840 Borgloon (tel. 012/74.13.16). 

Slogans voor de betoging 
Geen toegevingen. 

Eerbiediging gewestplan Halle - Asse - Vilvoorde. 

Stop verjransing Vlaams-Brabant. 

Eerbied voor de taal — eerbied voor de mens. 

Splitsing N.V. Zee){anaal. 

Kiesarrondissement Halle - Vilvoorde nu ! 

Provincie Vlaams-Brabant. 

Pajottenland : geen recreatieoord voor Bruxelles. 

Zenne en Zoniën : Vlaams gebied tussen Brussel en Wallonië 

Rand gemeenteen zijn Vlaamse gemeenten. 

Rode : geen " corridor ". 

Geen " corridor " Brussel - Wallonië. 

Halle : volwaardig streel{centrum. 

Beveilig Vlaams-Brabant. 

Geen gebiedsroof. 

Weg met de faciliteiten in de randgemeenten. 

De grens blijft de grens. 

Luchthaven Zaventem : ja I Bruxelles National : neen I 

Geen Vlaams gebied bij het Brusselse gewest. 

Stop vervuiling. 

Ban de bomen niet. 

Meer bomen, minder beton. 

Uitvoering van de wet natuurbehoud. 

Natuurbehoud is zelfbehoud. 

Gewest Brussel beper\t tot de ig gemeenten. 

Brussel geen derde macht. ^ 

Stop de onsociale pendelarbetd. 

Maa\ Brussel leefbaar. 

Afbraa/{ van de pendelarbeid. 

Geen bedrog in de agglomeratieraad Brussel. 

Eerlijke structuren in Brussel. 

Bij gerend getij, draait Bruxelles wel bij. 

Do\ters : pariteit in C.0.0. te Brussel. 

Eentalige kandidatenlijsten te Brussel. 

Gesplitste kjescolleges te Brussel. 

Ziekenzorg In de taal van de patiënt. 

Stop Bruxelles. 

Toepassing van de taalwet in de Brusselse Intercommunale 

Watermaatschappij. 

Geen apartheid te Schaarhee\. 

Geen diergeneeskunde voor mensen te Brussel. 

Brusselse Vlamingen : wij staan naast U. 

Vlaanderen laat Brussel niet los. 

Stop de onsociale grond speculatie. 

Bescherming van de landbouwgrond. 

Bevrijding van sociale, economische, culturele dru/^. 

Wetsvoorstel-Phiiippart : 2^ jaar oud ! 

Taalwetten toepassen : onmiddellijk, overal, volledig. 

Vlaamse eenheid — Vlaamse macht — Vlaams recht. 

Wij zijn eigende partij — niet zij. 

Vlaamse iinteruniversitaire raad. 

Maatschappelijke zetels naar Vlaanderen. 

Culturele integratie met Nederland. 

Splitsing centrale rij}{sadministratie. 

Taaldecreet onverkort toepassen. 

Deconcentratie naar de gewesten. 

Vlaamse uitvoerende macht. 

Sociaal-economische decentralisatie nu. 

Werk ' " f ' 4 ' f streef. 

De Voer is en blijft van ons. 

Eigen Vlaamse macht. 

Regionalisatie : eigen fiscaliteit. 

RED VLAAMS-BRABANT! 
WIJ t o 2 NOVEMBER 1974 
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DE IJSHEILIGE BORSTEN 

(LES SEINS DE GLACÉ) 

Frangois, televizie - feuilletonist, 
ontmoet op het verlaten, herf-
stige strand van Nice de heldin 
uit zijn nieuwe feuilleton. Peggy 
is nog mooier dan de heldin uit 
zijn verbeelding en hij is dan ook 
op slag smoorverliefd. Maar ter
wijl hij met open ogen spontaan 
de wereld inkijkt, leeft Peggy 
eenzelvig in een villa, waar ze 
bewaakt wordt door een potige 
knecht. Frangois is te weinig psy
choloog om de ambiguïteit van 
mensen en situaties te aanvaar
den en hij gelooft dan ook geen 
woord van het verhaaltje dat 
Peggy's advokaat, Mare, hem op
dist. 
Hij kan eenvoudigweg niet aan
vaarden dat de in zijn ogen dood
normale Peggy haar man, een 
toxicomaan die haar tot een drug
verslaafde zou gemaakt hebben, 
vermoord heeft, dat ze door Mare 
vrijgepleit werd en daarna in een 
inrichting langdurig behandeld ; 
en dat ze momenteel eigenlijk 
nog steeds niet volkomen gene
zen zou zijn. Voor Frangois klinkt 
dit alles veel te fantasierijk, goed 
voor een feuilleton, maar niet 
voor het werkelijke leven. Hij 
vermoedt andere, eenvoudiger 
verklaarbare krachten achter Peg
gy, Marc en diens familie. 
Wat is nu uiteindelijk de waar
heid omtrent Peggy ? Kineast 
Georges Lautner wist de span
ning rondom deze vraag goed aan 
te houden. Rondom de meeste 
personnages hangt tot het einde 
toe een waas van mysterie. 
Frangois is in feite de verper
soonlijking van de toeschouwer, 
die evenmin geneigd is Marcs 
verhaaltje voor waar aan te ne
men. 

Georges Lautner specialiseerde 
zich tot nog toe vooral in eerder 
komische politiefilms. Met « Les 
seins de glacé » (wat een Neder
landse vertaling I) gooit hij het 
over een andere boeg. Toch bezit 
ook deze prent kleine, humoris
tische details, die in de gegeven 
omstandigheden vaak wel eerder 
zwarte humor worden. 
Lautner is allerminst een groot 
kineast. Een Hitchcock of een 
Polanski zouden met dit gegeven 
een meesterwerk hebben ge
maakt, echter niet Lautner. Voor
al met de psychologische ge
loofwaardigheid loopt wel een en 
ander mank. Lautner werkt onvol
doende suggestief op de kijkers 
in. Toch weet hij zijn akteurs zo 
te regisseren dat je toch in hun 
personages — hoe wazig ook ge
tekend — gaat geloven. Alain 
Delon (Mare) geeft een aanvaard
bare vertolking, wat van hem niet 
altijd kan gezegd worden. Mireil
le Darc laat zien hier kennen als 
een aktrice die echt wat meer 
kan dan de banale rolletjes waar 
ze zich vaak toe leent. En vooral 
Claude Brasseur geeft in de rol 
van Frangois een erg geloofwaar
dige vertolking ten beste. 

Milde Dekeyser 

Mireil le Darc en Claude Brasseur : twee topartiesten in een middelmatige thril ler. 

PETE EN TILLIE 

« Pete and Tillie » betekent voor 
regisseur Martin Ritt volgens mij 
geen vooruitgang, bv. vergele
ken met zijn vroegere f i lm «Soun
der». Dit is waarschijnlijk op het 
eerste zich gedeeltelijk te wijten 
aan het verhaal. 
Pete (Walter Matthau) en Tillie 
(Carol Burnett) ontmoeten elkaar 
op een oervervelende party. De 
humor en ongedwongenheid van 
Pete trekken Tillie aan, terwij l 
Pete haar wel interessant vindt 
met haar min of meer konserva-
tieve levenswijze enerzijds maar 
rake replieken anderzijds. Het 
komt tot een huwelijk en ze krij
gen een zoon Robbie. Wanneer 
deze een jaar of acht is, krijgt hij 
een ongeneeslijke ziekte, waar
aan hij sterft. Het gaat slechter 
en slechter tussen Pete en Tillie 
en zij gaan uit elkaar. Net op 
tijd daagt Pete echter weer op, 
en zij blijven toch bij elkaar wo
nen. 
Aanvankelijk humoristisch, wordt 
de fi lm naar het einde toe meer 

VIJFDE INTERNATIONALE KOMPETITIE 

VAN DE EKSPERIMENTELE FILM 

493 films afkomstig uit 22 landen zijn ingeschreven voor de 
Vije Internationale Kompetitie van de Eksperimentele Film 
die zal plaats hebben te Knokke van 25 december 1974 tot 
1 januari 1975. Deze films worden momenteel onderworpen 
aan een selektiejury, samengesteld uit zes Belgische kritici 
(Dimitri Balachoff, Yannick Bruynoghe, Frangoise Collin, Eric 
De Kuyper, Roland Verhavert en Marian Verstraeten). 
Ons eigen land zelf is goed vertegenwoordigd met maar liefst 
91 ingeschreven films, maar de VSA steken toch de kroon af 
met 169 inzendingen. 

en meer een melodrama, met 
tenslotte toch nog een happy end. 
geen van het genre dat de grote 
De films van Martin Ritt zijn er 
massa aanspreekt, maar ik heb 
de indruk dat deze fi lm het mis
schien wel zou kunnen doen, juist 
omwille van het verhaal. En juist 
in het verhaal ligt de grootste 
waarde van de f i lm. Wij zijn door 
het filmkijken, door het rationa
listisch onderdrukken van onze 
gevoelens, zoals het hoort in de
ze t i jd, echter zodanig overge
voelig geworden aan smartlap
achtige verhaaltjes met toch nog 
een happy end, dat wij deze f i lm 
in een eerste reaktie volledig 
zouden kunnen verwerpen. Er zit 
echter wel meer in dan dit ver
haaltje alleen. Het is de schets 
van mensen die naast elkaar le
ven, een hoop dingen tegen el
kaar zetten, maar aanvankelijk 
nooit binnendringen tot mekaars 
diepere gevoelens. Het dreigen
de verlies van hun zoontje ver
andert hier niet veel aan. Zij ver
werken het beiden op hun manier 
en groeien verder uit elkaar. 
Wanneer Pete terugkeert bij Til
lie en weent omdat hij een kind 
van de leeftijd van zijn zoontje 
ziet voorbijrennen, zegt zij : « Dat 
is de eerste keer dat ik je zie 
wenen om Robbie », waarop hij 
antwoordt : « Ik heb er dikwijls 
om geweend ». Daar zit volgens 
mij de hele inhoud en de waarde 
van de f i lm. Ogenschijnlijk vor-

'men Pete en Tillie een gelukkig 
paar, want we zien hen steeds 
op een speelse, plezierige manier 
met elkaar omgaan Dat er geen 
dieper kontakt is tussen hen mis 
je in het begin niet, want het is 
fi lm en kan bijgevolg wel be
staan maar daarom nog niet ge
toond worden. Langzamerhand 
echter voel je hun verhouding 
aan als zeer oppervlakkig : er 
zat werkelijk niet veel meer in 
dan hetgeen de film liet zien, en 
dat wordt het pijnlijke van hun 
verhouding : het gemis aan die
per kontakt. 
De humoristische passages, 

waarvan de waarde vooral ligt In 
de korte, rake dialogen, zijn bij
zonder goed. Wat mij wel tegen
viel in de f i lm zijn de nogal zoe-
terige kleuren, de overdreven 
aandacht die besteed is aSt\ het 
uiterlijk van Carol Burnett (het 
deed me wat denken aan een Do-

ris Day-film). Het hoort eigenlijk 
wel bij het verhaal, vermits hel 
zich afspeelt in een rijk milieu, 
maar ik vind Martin Ritt veel 
grandiozer wanneer hij het heeft 
over kleine, eenvoudige mensen, 
zoals deze van • Sounder ». 

M. Michielsen 

Zaterdag 2 november — RTB 
L'EXTASE ET L'AGONIE (The Agony and the Extasy) (1964) 

Historisch drama van Carol Reed, waarin deze het pontifikaat evokeeri 
van paus Julius II en diens mecenaat ten aanzien van Michelangelo. AI-
hoewel iets te spektakulair, is het toch een smaakvolle film met een 
boeiend tijdsbeeld en een kleurrijke sfeerevokatie. Boeiende vertolking 
van Rex Harrison ; beste en vooral erg menselijke kreatie van Charlton 
Heston. 

Maandag 4 november — BRT 
HOE ZIJN VROUW DODEN (How to murder your wife) (1965) 

Vrolijke en koddige satire op het matriarchaat, de misogyne kankeraars 
en het heerszuchtig optreden van de Amerikaanse echtgenote. Er zijn 
zwakke en sterke momenten in de f i lm. Vooral het begin is veel te lang. 
De montage, het ritme en de geluidsband daarentegen werden goed 
verzorgd en steken boven de midelmaat uit. Film van Richard Quine, 
met o.a. Jack Lemmon en Virna Lisi. 

Donderdag 7 november — RTB 
LE TEMPS DES LOUPS (De Wolven) (1969) 

Gangsterfilm van Sergio Gobbi, die een virtuose maar oogverblindende 
filmtechniek aanwendt. De uitwerking, alhoewel boeiend, mist de nodi
ge dimensie. Een spektakulaire achtervolging voor de liefhebbers. Met 
o.a. Robert Hossein, Charles Aznavour, Virna Lisi en Marcel Bozzuffi. 

Vrijdag 8 november — BRT 
L'AN 01 (Het jaar 01) (1973) 
Programma : « De andere fi lm ». 

Een knisterende, plezierig-satirische fabel over een konsumptie-bewuste 
maatschappij van Jacques Doillon. Het scenario is van de bekende 
Franse striptekenaar Gévé, en de fi lm ligt ook kinematografisch hele
maal in de lijn van een tekenstrip. Het is een recht-voor-de-raapse film-
produktie van vrienden onder mekaar, die naast leuke invallen en bui
telingen ook nog de kamera niet-onaardig ter hand nemen. 
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VAN DAC... 

MAANDAG 

Lord Killanin, de chef van alle 
ollmpiërs op aarde, is een grappig 
man. Bij de opening van het We-
ner-kongres voor genoemde olim-
piërs, zei hij : « Degenen die, op 
grond van politieke motieven, wei
geren deel te nemen aan de 
(olimpische) proeven, lopen ge
vaar als individu, als ploeg of als 
nationaal oiimpisch komitee uit
gesloten te worden ». 

DINSDAG 

Zondag, zaterdag en woensdag 
volstaan niet meer om het volk 
de luidkeels geëiste portie « voet
bal op den teevee » te geven. Dus 
hebben wij vandaag met miljoe
nen tegelijk verbijsterd zitten kij
ken naar de afgrijselijke potstam-
perii die Cruyff en Co opvoerden, 
en even verbijsterd zitten luiste
ren naar het nog afgrijselijker hls-
terisch gekrijs van de TV-spikker 
van piket. Maar de knop omdraai
en ? Zjamais de la vie. 

WOENSDAG 

In de late avond hebben wij op 
het TV-schermpje de dagelijkse 
portie voetbal gekregen. De hoofd-
brok uit Brussel, waar « les mau
ves et blancs » de Grieken af
droogden. Merci Popol. Uit Am
sterdam waar Antwerp van het 
Hollandse publiek een ovatie 
kreeg. En uit Enschede, dat de 
mannen van Erweedeejem blijk
baar toch hadden kunnen vinden. 
Al scheen Week, de verlichte des
poot van Meulebeik, daar aanvan
kelijk wat aan te twijfelen. 

DONDERDAG 

De week is nog maar half. Na het 
nieuws vond men het goed ons 
nog een uitgebreid hoofdstuk 
voetbal te laten bewonderen. Wij 
hebben Rensenbrink nog eens 
zijn drie- goals zien maken tegen 
Olympiakos — Merci Robbie —, 
en met waarachtige bewondering 
toegekeken hoe hier en daar in 
Europa een fenomeen erin slaag
de een zogenaamde bal tegen een 
net van 20 m2 te trappen. De 
westerse kuituur staat voor niks 
meer. 

VRIJDAG 

Wij lopen er zo een beetje ver
loren bij. Er is omzeggens geen 
voetbal op het TV-scherm. Maar 
er is nog Eddy Merckx. Wist u 
dat het precies twee jaar geleden 
is dat hij te Meksiko zijn wereld-
rekord over een uur vestigde ? 
Wist u het niet ? Slechte Belg. 
En dadelijk uw vaderlandse ge
schiedenis gaan leren. 

ZATERDAG 

Dag zonder sport. Kunnen dus 
ook niks serieus schrijven. Vindt 
u het goed als wij vertellen dat 
wij op de boerderij — wij zijn 
van boeren-afkomst, maar dat 
wist u misschien al — onze voor
raad patatten zijn gaan « opzak
ken », dat wij brood en vlaai ge
bakken hebben, en kip-kap ge
maakt ? En dat de kinderen een 
halve dag rapen getrokken heb-' 
ben. Enfin, zo van die stomme 
dingen allemaal. 

ZONDAG 

Te Varna in Bulgarije trachten de 
beste turn(st)ers momenteel we-
reldkampioen(e) te worden. Die 
van ons komen er niet bij te pas, 
maar dat geldt ook voor de ons 
omringende landen. Het blijven 
de Oosterse landen, van de DDR 
tot Japan, die de plak zwaaien. 
En wat ons betreft : geef ons 
maar een partijtje turnen op de 
TV, in de plaats van voetbal of 
velorijden. 

TOT DAC... 

OVERDREVEN 

Het komt ons voor dat Braems, 
de trainer van Anderlecht, « lich-
tekens » overdreef, zoals in de 
sport trouwens gebruikelijk, toen 
hij vóór de wedstrijd Anderlecht-
Olympiakos, de Grieken om
schreef als een zeer sterke for
matie. Voortgaande op de TV-
beelden van de wedstrijd, hadden 
wij de indruk dat het een eerder 
bescheiden ploeg is. Dit wil geen 
afbreuk doen aan de verdienste 
van Anderlecht, dat een goede 
prestatie leverde, en met gerust 
gemoed de terugwedstrijd mag 
tegemoet zien. En ook de andere 
Beligsche klubs die nog Europees 
spelen, Antwerp en Erweedee
jem, deden het goed in Neder
land. 

SPORT ? 

Wat ziet ons lodderig oog ? Dat 
in een artikel in een krant losjes 
naast elkaar staan : een wijn-
supermarkt die de fles opgaat, 
de naam van een mecenas voor 
de wielersport, bedragen van 
tientallen miljoenen fr., steek
penningen en andere fraaie din
gen meer. Wij begrijpen er alle
maal geen « sjiek » van. Ver van 
ons dus te denken dat er iets 
abnormaals of onregelmatigs zou 
gebeurd zijn. Maar een los ideetje 
dat wij bij het lezen van dat ar
tikel opdeden was alvast dit : za
lig de simpelen van geest die ge
loven dat ai die firma's en « me
cenassen » veel om de sport ge
ven. 

TESTAMENT 

Graaf de Beaumont kuist zijn 
schup af als ondervoorzitter van 
het internationaal oiimpisch ko
mitee ,en bij die gelegenheid 
heeft hij zo een soort testament 
nagelaten. Hij pleit daarin voor 
meer damessport, en voor de toe
lating van alle atleten die nu ge
weerd werden om politieke rede
nen. Verder stelt hij voor alle 
ploegspelen van het oiimpisch 
programma te weren, omdat deze 
te sterk het nationalisme stimu
leren. Tenslotte vraagt hij zijn 
ex-kollega's op te letten voor 
een nog verdere kommercializa-
tie en politisering van de sport. 
Kortom, heel behoorlijke dingen, 
die echter een geroep in de woes
tijn zullen blijken te zijn. 

DEMOKRATISCH LEGER 

Wij herinneren ons dat Pol van 
den Boeynants niet zolang gele
den met zijn gewone zelfzeker
heid verklaarde dat « een demo-
kratisch land een demokratisch 
leger » nodig heeft. Wij zijn na
tuurlijk een ouwerwetse sloef, 
maar wij zien echt niet in wat er 
demokratisch aan is als Frèans-
woi van den Anderlecht — en 
andere sportvedetjes — atlijd de 
dienst mag verlaten als er moet 
gesjot, getraind, gemasseerd of 
doodgewoon gelanterfant worden. 
Waarom krijgt Frè&nswoi alle ge
legenheid om tijdens zijn leger
dienst zakken vol geld te verdie
nen, en moeten andere jongens 
dan nog zijn schaarse korveekens, 
zoals een wacht kloppen, overne
men ? Er zijn héél veel Jongens 
die wat vrije ti jd véél nuttiger 
zouden gebruiken. 

Nee, dit is geen « sportfoto ». Wij raden onze lezers aan van de vnje 
herfstdagen gebruik te maken om eens door de bossen te dwalen en 
misschien de houthakkers ergens een hand toe te steken. Mensen, 
d'as een sport ! 

OPEN EN DOOD 

Dit jaar mochten voor de eerste keer in de (wieler)ronde van Polen de 
beroepskoereurs meerijden. En winnen. En in de koers Tours-Parijs 
mochten de amateurs meerijden. Maar niet winnen. Er is een kleine 
nuance. 
Zo'n wedstrijd waaraan zowel amateurs als profs deelnemen, noemt 
men een « open » wedstrijd. 
Het ligt in de bedoeling volgend jaar andere grote koersen, o.m. de 
ronde van Frankrijk « open » te verklaren. 
De bedoeling lijkt ons vrij duidelijk : men wil de zieltogende spektakel-
tjes, opgevoerd door één vedette, honderd knechten en een paar zo
gezegde rivalen, wat nieuw bloed inpompen. Kommercieel gezien mis
schien een « must >. 
Sportief bekeken, en wel wetende dat een aantal <• amateurs » meer 
prof zijn dan een groot aantal beroepsrenners, zien wij er niet veel in. 
Normaal gezien kunnen amateurs niks gaan doen bij de beroepsren
ners. Zelfs als hun atletisch kunnen superieur Is, wat In vele gevallen 
ongetwijfeld het geval is, dan nog missen zij de kommerciële organi
satie die in de grote koersen, daaraan zal wel niemand twijfelen, be
langrijker is dan het sportief kunnen. Wil de amateur een kans maken, 
zal hij dus, zoniet « statutair », dan toch « kommercieel » beroepsren
ner moeten zijn. Het al veel te grote leger van zogenaamde beroeps
renners zal dus uitgebreid moeten worden. Er zullen weer een aantal 
vrouwen moeten zien dat ze aan de kost komen, terwijl de vent koers 
rijdt. 
Teoretisch is het onverantwoord amateurkens, nauwelijks voorbereid, 
onbeschermd, naïef en slecht omringd, te laten optornen tegen uitge
kookte beroepsmensen, op alle manieren geprotegeerd, langs alle kan
ten omringd, én winnaars op voorhand. 
Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat er bIJ die « open » 
koersen, op aan komt goedkope verse krachten — amateurs — te 
doen opdraaien om te redden wat er te redden is van wat de vedetjes 
en de negocie rondom hen grondig verknoeid hebben. 
Wij vrezen dat de « open >> koersen de dood betekenen van de ama
teur. 

ZO MAAR 

Zo maar, tussen al het grote 
sportnieuws over vedetten die 
alweer een bovenmenselijke pres
tatie leverden, en midden een 
vloedgofl van mededelingen over 
een sportbestuurder die wat 
zwierig zou zijn omgesprongen 
met de centen van zijn firma, le
zen wij dat een aantal renners al 
maanden niet werden betaald. 
Zonder dat het verband tussen 
het een en het ander ons duide
lijk is, menen wij toch te mogen 
stellen dat zijn werknemers niet 
betalen een serieuze nalatigheid 
— om een zwak woord te gebrui
ken — is. Wij begrijpen ook niet 
goed waarom de bond, en het 
fameuze rennerssindikaat met 
Merckx op kop, daartegen blijk
baar nog niks zinnigs hebben 
kunnen doen. 

VERDIENSTEN 

Normaal moet de boksmatch 
Clay-Foreman in Zaïre achter de 
rug zijn op het ogenblik dat U dit 
leest. Wie gewonnen heeft, 
speelt niet de minste rol. Wat, 
naar onze bescheiden mening 
wel wat tot nadenken stemt, is 
dat ieder van de twee mannen 
200 miljoen zachte Belgische 
franken kreeg om wat op me
kaars gezicht te (laten] meppen. 
Voor Mobutu schijnt heel de zaak 
een grootse propagandastunt te 
zijn. En de inrichters zullen zich 
ook niet zoveel om de uitslag 
bekommeren, vermits er andere 
belangen op het spel staan. On
der meer de verdeling van de 1 
miljard franken die « wij » voor 
het spektakel overhebben. En 
•• wij » maar lachen met de grote 
muil van Clay en zo. 

DOSFELINSTITUUT 

KOLLOKWIUM : « VERNEDERLANDSING VAN 
HET BEDRIJFSLEVEN » 
Het Dosfelinstituut organiseert op Zaterdag 23 november e.k. 
te Strombeek-Bever in het Kultureel Centrum een kollokwium 
Met dit kollokwium wil het Dosfelinstituut samen met de 
deelnemers onderzoeken welke mogelijkheden het dekreet 
op de vernederlandsing van het bedrijfsleven biedt. Uiteraard 
zuilen daarbij ook de beperkingen belicht worden, terwijl 
een deel van het kollokwium wordt gewijd aan het ontze
nuwen en weerleggen van ten onrechte geuitte kritiek. Tot 
slot zullen afgevaardigden van vakbonden toelichten wat zij 
zelf menen te doen om de toepassing van het dekreet af te 
dwingen. 

HET PROGRAMMA ZIET ER ALS VOLGT UIT : 
10.00 uur — INHOUD EN DRAAGWIJDTE VAN HET DEKREET 

- toepassingsveld van het dekreet door 
mrt. Fr. Baart, volksvertegenwoordiger 

- vragen 
11.00 uur — KOFFIEPAUZE 
11.15 uur — KRITISCHE ANALYSE VAN HET DEKREET 

mrt. M. De Koek, voorzitter van de « Belgische 
Liga voor de rechten van de mens » 
- tegenargumenten door senator R. Vandezande 
- vragen 

13.00 uur — MIDDAGMAAL 
14.30 uur — VERBETERING EN UITBREIDING VAN DE 

TOEPASSING VAN HET DEKREET 
(diskussieg roepen) 
- mogelijke aanvulling 
- toepassing 
- besluiten door senator R. Vandezande 

15.30 uur — KOFFIEPAUZE 
15.45 uur — PANEEL : HOE KUNNEN VAKBONDEN EN 

BEDRIJFSLEVEN BIJDRAGEN TOT DE 
TOEPASSING 
met vertegenwoordigers van ACV, Kartel, 
ABVV en VEV 

17.00 uur — EINDE. 
Inschrijvingen kunnen gebeuren door storting van de bijdrage 
(200 F) — met inbegrip van middagmaal en dokumentatie — 
op rekening nr. 430-0835551-81 van het Dosfelinstituut te 
1000 Brussel met vermelding « kollokwium 23 november 
1974 ». 
Aan alle ingeschrevenen wordt vooraf een uitgebreide do-
kumentatiemap toegestuurd. 

AZAERT 
Brabantdam 142 GENT Tel. 25.42.83 

DE MEEST COMPLETE ZAAK VOOR 
BETERE HERENKLEDING 

VERHURING CEREMONIEKLEDING 
AAAATKLEDING 
CONFECTIE 
CHEMISERIE 

• KOSTUUMS 
• SPORTVESTEN 
• BROEKEN 
• MANTELS 
• REGENMANTELS 
• PULLS 
• HEMDEN 
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MET VOLKSWAGEN 

GEEN PROBLEMEN 

GARAGE ST JOZEF 
Assesteenweg 117 - Ternat 

Tel. (02)52.13.12 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKI 

Tel. (053)662.19 

MAATWERK en zeer grote keus 
kleding « KLAAR OM DRAGEN » 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT CLASAL 

FABRIEKEN TE 
RAMSDONK 

TEL. 015/714.47 - 719.13 

LIERSE VLOERHANDEL 
Lisperstraat 49 — LIER 

Tal. (051)80.14.71 

Specialiteit : 

\/AST TAPIJT — OPEN HAARDEN 

Instifuuf P. VERMEIR 
Aals t , Dirk Mar tensst r 58, 053 /205 .16 
Dendermonde, De Bruynlaan 1 - 3 

0 5 2 / 2 1 5 14 
Kor t r i j k , Gentsestwg 37 , 0 5 6 / 1 2 0 6 1 
Roeselare, Consiensestr 42, 051 /237 .20 
Bestuurssekretoriaot (dag- en week-
eindles) - t o t v ier ta l ige s teno-dokty lo , 
t o t v ier ta l ige br iefwissel ing, konversa-
t ie , boekhouden 
Kinderbi js lag - Plaatsing 

Schoonheidsinstituut - Parfumerie 

ESTHETICA 
Dambruggestr. 55 

2000 Antwerpen - Tel. 33.72.99 
Turnhoutsebaan 107 

2100 Deurne - Tel. 24.80.80 

Nieuwbouw - rustige omgeving 

VALIEDE en MINDER-VALIEDE 
personen 

Vlaams-nationale eigenaars 
Langeweg 34 B - 1900 Overljse 

« GROENSPAAN » 
RUSTHUIS 

(Malelzen) - Tel. (02)653.05.11 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

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

en zel fs beter ! 
Prijsbestek en stud io z i jn gratis. 

Keukenbedrijf R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 

Tel. (058)235.81 

FREETIME FLAT 
INTERNATIONAL pvba 

Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksl]da 
tel . (058)527.77 

Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerke 
tel . (059)322.60 

Verhu r ing en ve rkoop van moder
ne, nieuvi^e appartennenten en stu
dios - bunga lows en caravans 
sommigen met pr ivaat zwembad -
gelegen te Koksi jde, Oostdu inker-
ke en Midde lke rke - huur per 
maand, per w e e k , per w e e k e n d 
of een per iode naar e igen smaak. 
Vraag in l icht ingen - Schri j f o f te 

lefoneer. 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

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

LUSTRERIE 
MARC DE VRIESE 
WANNEER HET OM UW 

VERLICHTING GAAT. 
Bon. Ruzettelaan 56, 
Assebroek - Brugge 

Grote Baan naar Kortrijk 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 
VAN DER KLEIN 

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

BRANDBESCHERMING 
met aangepast materiaal van aen 

bedrijf met ervaring : 
pvba ALBAG 

Nlnoofse Steenweg 515 
1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09 

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

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

Kwekeri jen - Tuincentrum 
j .V.H. 

Oendermondsesteenweg 120 
9208 Schellebello - T. 091/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
par t iku l ie re ve rkoop 

— OPEN 'S ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

ZIEKENFONDS 
BRABANTIA 

Voor de Vlamingen in Brussel 
en Vlaams Brabant 

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

Petjes V . U . - Koorden van 
met tweekleurige wimpels 

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

VRAAGT PRIJSLIJST : 

Paul SUYS 

Molenvest 50, Herentals 2410 

T. 014/21.12.07 - P.R. 10.29.28 

HOUTWORM? 
Behandeling van dakwerken tegen alle 
hou tinsekten Twintig laar waarborg. 
Dok op aanvraag Gratis bestek in gans 
het land P.V B A INDUSTRADE, 
Vanderzijpenstraat 12, 1810-Wemmel 
Tel 02/479 20 00 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 

Bljhuizen : Cogels Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpan 

Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 

P.V.B.A. 

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

^ 
KiNDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - scliommels - kamerversie

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

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerel. 

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen -
elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren -
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 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal In groep : gezellig 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 Tervuursevesf 60. Tel. 016/22.86.72 - 1500 zitpl. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van 

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

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

Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugseshvg. 1 . T. 056/71.15.36 - 2.400 pi . 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 031/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 pi. T. 051/72.28.22 
DRONGEN Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 091/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/67.36.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/56.53.40 
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/43.20.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke . T. 059/30.20.86 
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 leiden — 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. 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

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

ALLE MONTUREN 

'-'gft--'*"»^" 

- 1 _ , 

L. 
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IXFORMAIIECENTRA 
ANTWERPEN 
031/31.78.20 

CENT 
091/25.19.23 

GENK 
011/35.44.42 

LEUVEN 
016/23.37.35 

l .L l l 1 L c f 

beleg uw geld in 

KWALITEIT 
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
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TOCH EEN ATOOMCENTRALE 
DE ZEE VOOR KOKSIJDE ? 

Eerlang zal de regeging moeten 
beslissen over de Inplanting van 
kerncentrales aan en vóór het 
Vlaamse Noordzeestrand. Komen 
in aanmerking : de Zeebrugse 
achterhaven, de rechte^oever 
van de Ijzermonding te Nieuw
poort en een nog te bouwen 
eiland vóór onze kust. 

NIEUWPOORT IS ER TEGEN 

Intercom dacht reeds in 1969 aan 
Nieuwpoort, als enig mogelijke 
vestigingsplaats, wegens de gro
te behoefte aan koelwater. Bijko
mende argumenten waren : de 
jaarlijkse stijging van het elektri
citeitsverbruik met 12% en de 
noodzaak water te ontzouten om 
West-Vlaanderen in de toekomst 
met drinkwater te kunnen blijven 
bevoorraden. 
De Westvlaamse Ekonomische 
Raad adviseerde toen gunstig, te 
meer omdat deze centrale met 
een minimum aan kosten zou 
kunnen worden gebouwd en be
langrijke bedrijven zou aantrek
ken. De procedure werd inge
leid om aan een zone langs de 
IJzer te Nieuwpoort en palend 
aan het strand een Industriële 
bestemming te geven. 
De toenmalige minister — Staats-
sekretaris Vlerick kontakteerde 
minister van Landsverdediging 
Segers, die bereid was om 20 ha 
af te staan van de legerbasis te 
Lombardzijde. Ook met de familie 
Crombez, eigenaar van aanpalen
de gronden en met ingenieur De-
moen, toen van Openbare Wer
ken en bevoegd i.v.m. de aan
grenzende jachthaven in uitbouw, 
werd onderhandeld. 

Ook ingenieur Simoen van Brug
gen en Wegen en inspekteur-ge-
neraal Hendrickx van Stedebouw 
werden bij de gesprekken betrok
ken. 
Intercom ging als initiatiefne-
mende maatschappij aan het 
werk. Uiteindelijk vroeg het mi
nisterie van Openbare Werken, 
Bestuur van de Stedebouw, op 30 
augustus 1974 advies aan het 
Nieuwpoortse stadsbestuur. 
De Stad Nieuwpoort besloot in 
zitting op 3 oktober 1974 EEN
PARIG ongunstig advies te ver
lenen aangaande de eventuuele 
oprichting van een kerncentrale 
en ook wat betreft de gekozen in-
plantingsplaats. De raad tekende 
tevens protest aan tegen het feit 
dat de toelichting over de bouw 
van de kerncentrale uitsluitend 
in het Frans is gesteld. Het ver
zoek om een Nederlandse tekst, 
bleef onbeantwoord. 
De aangehaalde argumenten zijn 
talrijk. De 2 kernreaktoren met 
een vermogen van 900 tot 1.000 
MW zouden worden ingeplant in 
het natuurreservaat aan de noor-
derhavenoever, wat onverant
woord is. Het dossier geeft geen 
waarborgen betreffende het voor
komen van stralingsgevaar en an
dere mogelijke nadelige invloe
den. De centrale past niet in een 
toeristische zone. Ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen blijft het 
stralingsrisiko bestaan. 

DUISTERE PROCEDURE 
VOOR ZEEBRUGGE 

De mogelijke inplanting van een 
kerncentrale te Zeebrugge kwam 
vorgi Jaar en ook dit jaar bij her

haling in de aktualiteit, mede 
door de akties van voorlichting 
en sensibilisering van de plaat
selijke werkgroep over kernener
gie « REM-U.235 », aangesloten 
bij het Vlaamse Aktiekomitee 
voor Kernstop. 
Een eerste bouwaanvraag werd 
verworpen door het Brugse stads
bestuur. Inmiddels had de werk
groep REM-U.235 van « Zeebrug
ge blijft » duizenden handtekenin
gen verzameld. Daardoor kon ze 
als geldige gesprekspartner van 
de bevolking van Brugge en de 
Oostkust een krachtig verzet ont
ketenen tegen de plannen van 
de bouwpromotoren van kerncen
trales. Nu liggen nieuwe plannen 
klaar. Ditmaal zou de kerncentra
le worden gebouwd in de achter-
haven ter hoogte van Ramskapel-
le. 
De gevolgde procedure is echter 
duister, zodat er nog steeds geen 
bouwaanvraag werd gedaan. 
Liet de overheid zich deze onde-
mokratische werkwijze opleggen, 
ten gevolge van het suksesvol 
verzet van de openbare opinie 
bij de eerste bouwaanvraag ? 
De werkgroep REM-U.235 te Zee
brugge protesteert tegen het feit 
dat bouwaanvragen voor atoom
centrales aan de kust onmiddel
lijk werden ingediend bij het mi
nisterie van Openbare Werken. 
Dit gebeurde in het grootste ge
heim en tegen de voorgeschreven 
procedure in. 

Twee bouwaanvragen berusten 
reeds bij de èerste-minister, 
waarbij de provinciale en ge
meentelijke overheden over het 
hoofd werden gezien. Daarmee 
werd de termijn voor openbaar 
onderzoek door de bevolking niet 
afgewacht of ingeleid, vóór het 

advies en de goedkeuring van de 
hogere overheid te vragen. De 
bevolking zal dus voor voldon
gen feiten worden geplaatst. 
REM-U.235 eist een normale pro
cedure in volledige klaarheid : 
eerst de plaatselijke autoriteiten 
en de bevolking raadplegen; 
daarna een diepgaand onderzoek 
en aansluitend een openbaar en 
uitgebreid parlementair debat. 

KERNENERGIE-EILAND 
VOOR KOKSIJDE 

Inmiddels werden nieuwe moge
lijkheden bestudeerd, vooral on
der druk van multinationale on
dernemingen. Plannen voor een 
kernenergie-eiland werden ont
worpen. De jongste maanden 
wordt op hoog niveau druk on
derhandeld over de uitvoering er
van. Heel wat aannemers hopen 
op een aandeel van dit miljarden-
projekt. Westinghouse Electric, 
een bedrijf dat de Belgische nu-
kleaire markt beheerst, heeft in 
dit opzicht grootse plannen. Elec-
trobel verdedigt de bouw van een 
eiland van 2,5 km nabij de Trape-
geer ter hoogte van Koksijde. 
Daar de installaties slechts ± 3 
km voor het strand zouden ver
rijzen, werd op het eiland ook een 
toeristische infrastruktuur voor
zien, bereikbaar via een toegangs
pier. 
Hoe de publieke opinie dit pro-
jekt zal onthalen moet de komen
de weken blijken. 
Inmiddels wordt een tijdige, eer
lijke en volledige informatie ver
wacht van de regering. 

Dirk BUYES 

Zo ZOU het atoomeiland op de Broersbank vóór Koksijde eruit zien 
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