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WIJ hebben hier vonge week aangetoond dat de CVP de ge
vangene bhjft van de PSC, die inzake fransdolheid het Brus
selse FDF de loef afsteekt De ministers en staatssekretaris-
sen van de PSC — in elke regering overtalrijk aanwezig dank 
ZIJ hun bondgenootschap met de CVP — maken van elke ge
legenheid misbruik om de verfransingsgreep op Vlaams Bra
bant te versterken Daarvan heeft minister van Binnenlandse 
Zaken Michel (PSC) vorige week nog een staaltje gegeven. 
Elkeen die met de situatie van de Brabantse Vlamingen ver
trouwd is weet dat de splitsing van de provincie Brabant 
een te dringende noodzaak is geworden, evenals de splitsing 
van het kiesarrondissement Brussel. Dit laatste om te ver
hinderen dat Franstalige politici zoals Vanden Boeynants 
(PSC) nog langer misbruik maken van Vlaamse stemmen. 
Welnu, het is weer de PSC die dit blijft verhinderen en daar
voor zelfs met een regeringskrisis dreigt. Omwille van haar 
verbondenheid met de PSC berust de CVP in die toestand 
(ondanks haar formele verkiezingsbeloften) en helpt aldus de 
verfansende invloed vanuit Brussel op Vlaams Brabant be
stendigen. 

CVP EN PVV HELPEN 
VLAAMS BRABANT 
VERDER VERFRANSEN 
Om diezelfde PSC (en de h. Perin) genoegen te doen hebben 
de CVP-ers en PVV-ers van de huidige regering een voor 
lopige gewestvorming aanvaard die de Vlaamse gemeenschap 
te Brussel in een biezonder hachelijke positie plaatst. De 
Vlaamse minderheidsgroep te Brussel wordt daardoor afge
sneden van de rest van de Vlaamse gemeenschap en zonder 
verdediging overgeleverd aan de frankofone meerderheid 
In de recent opgerichte « voorlopige » Brusselse gewestraad 
zetelen slechts 14 Vlamingen tegenover 50 Franstaligen. 
In het eveneens « voorlopige » Brusselse ministerkomitee 
zwaaien twee PSC-ers de plak : de beruchte Vanden Boey
nants en de Vlamingenhater Van Aal. Bij hen mag één Vla
ming zitten, een lamme goedzak : Gust De Winter (PVV) die 
zijn kinderen in het Frans opvoedt 
Dat IS de Brusselse en Brabantse werkelijkheid anno 1974. 
Dat zijn de zgn. « gezonde nieuwe strukturen » waarmee de 
CVP en de PVV de Vlaamse Brusselaars en Brabanders heb
ben opgescheept. Het wordt de hoogste tijd dat Vlaanderen 
ontwaakt uit zijn verdoving en die werkelijkheid onder de 
ogen ziet. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 voor 
de boeg, waarbij opnieuw zal gepoogd worden een aantal 
Vlaamse gemeenten te verfransen, is het geen minuut te 
vroeg. 
Te Halle moet op 24 november de Vlaamse weerstand op
nieuw worden georganiseerd. 

Paul Martens 

HERNIEUW UW ABONNEMENT NU ! 

Het merendeel van onze lezers deden dit al, maar enkele duizenden 
waren niet tliuis toen de postbode langs kwam om het abonnements* 
geld voor 1975 te innen. Zij kunnen ons helpen door het bedrag 
(450 fr.) spoedig te storten of over te schrijven op postrekening 
000 - 0171139-31 van « Wij », Vlaams-nationaal weekblad, te 1000 
Brussel, met de vermelding « hernieuwing abonnement 1975 ». Zo 
worden ons de kosten bespaard van een nieuwe aanbieding langs 
de post. 

EN WERF EEN ABONNEMENT BIJ I 

Als elk van onze trouwe lezers en lezeressen dit jaar eens — als 
symbolisch geschenk aan de partij bij haar twintigste verjaardag — de 
morele verplichting op zich nam één nieuwe abonnee te werven voor 
« Wij », één enkele, dan verdubbelen wij in een klap ons lezersaantal. 
Te mooi om waar te zijn ? Wellicht. i\̂ aar toch mooi genoeg om ervan 
te dromen dat zeer velen het toch maar zouden doen. Jij ook ? 

Twintigjarige Volksunie hield een schittterend feest 

MEER DAN 7000 VU-MENSEN 
IN HET GENTSE SPORTPALEIS 
Het is een echt feestelijke gebeurtenis geworden voor de massaal opgekomen Vlaamse 
nationalisten. Een bijeenkomst die allen een stevige riem onder het hart heeft gestoken, 
en onze tegenstrevers sip deed kijken. « Het Vlaams nationalisme is niet dood » zo stel
de « La Libre Belgique » tot haar ongenoegen vast. Echo's en beelden van dit feest en de 
volledige tekst van de drie politieke redevoeringen vindt u in dit nummer op de bladzij
den 4, 7, 8, 9, 10. 11 en 24. 
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Tot dit besluit komt « La Libre Beigique » 
van vorige dinsdag ; nadat een van haar 
redal<teurs het grootse Voll<sunie-familie-
feest' bijwoonde in het Gentse Sportpa
leis. 
Van zijn kant heeft het kritische week
blad « De Nieuwe » het over een « malai
se » in de Volksunie en dat is volgens het 
blad zeer betreurenswaardig want « nade
lig voor de Vlaamse zaak ». 

LA LIBRE BELCIQUE 
« Men had kunnen geloven dat de leiders 
van de Volksunie aan een Steenokker-
zeelse omschakeling toe waren, maar men 
moet nu vaststellen dat de 20e verjaardag 
van de stichting van de partij samenvalt 
met de aankondigina van een nieuwe 
strijdperiode. De dromers en gekomplek-
seerden die het gros van de stoottroepen 
van de VU vormen ontwapenen niet, on
danks de — klaarblijkelijk vergeefse — in
spanningen van hun minder ekstremisti-
sche leiders van 't genre Schiltz en Anci-
aux. De Jorissen en ander Van der Eisten 
zijn zichzelf gebleven: mannen die hun in
spiratie vinden in een verleden dat de 
huidige jeugd miet gekend heeft en trou
wens wil vergeten ». 
De Libre besluit als volgt : 
" Zaak is te weten of deze verscherping 
van de VU-houding het gedrag van de 
twee andere politieke formaties, de CVP 
en de PVV, niet zal beïnvloeden. Zullen 
die, geplaatst tegenover een herlevend 
ekstremisme, meer afstand durven ne
men ? ». 

DE NIEUWE 
« Naar aanleiding van het twintigjarig be
staan van de Volksunie wordt dezer dagen 
een euforie geschapen, die nauwelijks in 
staat is om de ernstige malaise in de par
tij te verbloemen. In brede kringen is 
men het er thans over eens dat het beleid 
van de laatste jaren fout is geweest, en 
dat men er verkeerd aan gedaan heeft 
zich uit te geven voor een « regerings
partij ». 
Op zichzelf is bereidheid om regerings
verantwoordelijkheid op te nemen en zelfs 
bereidheid tot het sluiten van kompro-
missen geen verkeerde zaak, maar een 
politieke beweging mag een dergelijke 
bereidheid slechts manifesteren wanneer 
zij over voldoende macht beschikt om 
haar visie aan haar gesprekspartners te 
kunnen opdringen en wanneer zij zoveel 
essentiële verworvenheden op haar krediet 
kan schrijven dat haar volgelingen het 
kompromis eventueel kunnen aksepteren. 
Dit is niet het geval met de Volksunie. 
iV!en doet niet, als militant van een derge
lijke partij, aktief aan Vlaamse Beweging 
als men tot kompromis bereid is. Wie het 
kompromis aanvaardt, richt zich tot een 
andere partij. De bestaansreden van een 
nationalistische beweging in Vlaanderen 
is op dit moment nog altijd haar macht 

als kompromisloze drukgroep, die de ande
re partijen wegens hun gebrek aan flamin-
gantische krachtdadigheid aanklaagt. Fun
damenteel is dit het enige motief waarom 
iemand bij een Vlaams-nationalistische 
partij aansluit. De laatste tijd is daar wel 
voor een groot aantal jongeren de over
weging bijgekomen, dat de Volksunie jon
ge mensen een kans gaf om In de Bel
gische politiek te ijveren voor een funda
mentele vernieuwing. 
De bereidheid van de leiding van de Volks
unie om te steenokkerzelen met de verte
genwoordigers van andere partijen beant
woordt noch aan de verwachtingen van het 
flamingantisme noch aan die van de poli
tieke vernieuwing. Bovendien is uit het 
verloop van de gebeurtenissen sinds de 
bereidheid tot kompromis enkele jaren 
geleden voor het eerst te kennen werd 
gegeven, duidelijk gebleken dat de partij
leiding, gedreven door zulke uiteenlopende 
motieven als naïeviteit en ijdelheid, in de 
val getrapt is die zeer handig werd uitge
zet door haar politieke tegenstanders. Niet 
alleen was het gevoerde beleid principi
eel fout, maar bovendien is het mislukt. 
Niet alleen werd een politieke vergissing 
begaan, maar ook heeft men een verkeer
de taktiek gevolgd. De malaise die men 
thans in vele VU-kringen waarneemt, heeft 
te maken met het feit dat niemand van de 
leiding er blijkbaar aan denkt de korrekte 
politieke konklusies te trekken uit haar 
fouten en mislukkingen. Er zijn goede re
denen om deze hoogmoed te betreuren. 
1. Vlaanderen heeft de Volksunie nog altijd 
nodig. De vorming en de uitbouw van de 
organen van de nieuwe gewestelij
ke instellingen gebeurt stelselmatig in het 
Vlaamse nadeel. Tegenover één geweste
lijke ontwikkelingsmaatschappij voor Wal
lonië staan een reeks provincialistisch ver
snipperde Vlaamse maatschappijtjes. De 
Vlaamse gewestraad wordt buiten Brussel 
gevestigd, wat een historische kaiamiteit 
dreigt te worden. In Brussel zelf slaagt 
de frankofonie erin zich niet aan de af

spraak te houden, dat Vlaanderen te Brus
sel pariteit kreeg in ruil voor pariteit tus
sen Vlaanderen en Wallonië op nationaal 
vlak ; integendeel worden zelfs elemen
taire taalwetten te Brusel niet toegepast, 
en laat Van Elslande het ministerie van 
Binnenlandse Zaken, waar hij dit had kun
nen verhinderen, in handen van een rabia
te franstalige om zijn ijdelheid uit te vie
ren in een ministerie van Buitenlandse Za
ken, waar hij zelfs als Vlaming niets pres
teert, laat staan als minister. De vriende
lijke Dhoore, die zich kundig bezighoudt 
met verkavelingen en weekend-huisjes, is 
niet opgewassen tegen het Waalse trio 
Oleffe-Gol-Knoops, dat bezig is 't ministe
rie van Ekonomische Zaken uit te bouwen 
tot 'n stevige Waalse burcht, en de Belgi
sche begroting om te bouwen in een voor 
de frankofonie gunstige zin, inkluslef het 
sistematisch aanmoedigen van de handels
betrekkingen met Frankrijk. De-CVP laat 
maar begaan, hetgeen normaal is, maar 
de VU laat ook begaan, en dat is niet 
meer zo normaal. Zij laat begaan omdat 
zij nog altijd de deur wil openhouden naar 
een regeringsdeelneming en dus geen 
waarachtige oppositie kan voeren. Dit is 
een heel erge zaak voor Vlaanderen, een 
soort vaandelvlucht waar in andere om
standigheden, toen hetzelfde beleid door 
anderen bedreven werd, door de Volksunie 
fel tegen te keer zou zijn gegaan. 
2. Van de traditionele partijen was de 
Volksunie de enige die een perspektief op 
vernieuwing bood. Misschien verandert dit 
binnenkort en zal men van de BSP iets 
soortgelijks kunnen zeggen (hoewel ook 
daar de krachten die tot kompromis be
reid zijn, zwaarder wegen dan de vernieu
wingstendens), maar intussen moet men 
erkennen dat de VU de laatste jaren een 
volkomen zelfstandig en origineel program
ma had ontwikkeld, waarvoor sommige lei
ders misschien niet veel belangstelling 
hebben opgebracht maar dat toch aan
sloot bij de aspiraties van een groot ge
deelte der jongeren. Tot aan de vorige 

De VU-leiding op het massafeest te Gent. 

Over te nemen : Spijshuis, 30 
plaatsen, administratief centrum 
Brussel. 70% nederlandstalige 
klanten. Grote uitgeruste keuken. 
Week-end gesloten. Tel. : Cortier 
Daniël, 02/428.69.84. R 153 

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 fröbelonderwijzeres, in 
het bezit van het diploma medi
sche assistente. 
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, in het bezit 
van het diploma handel A6-A3 (la
gere cyklus), zoekt aangepaste 
betrekking. 
24-jarige maatschappelijke werk
ster zoekt werk als maatschappe
lijke readaptatiekonsulente. 
Kinderverzorgster uit Dilbeek 
zoekt aangepaste betrekking. 
Voor inl. 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 winterprijzen. 
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 

5 jaar zieke Vlaming verzamelt 
bidprentjes met de leuze AVV-
VVK. Alle bidprentjes, ook uit de 
kwade jaren zijn welkom. Harte
lijke dank. J.M. Van Dooren, Moei-
str. 28, 9830 St-Martens-Latem. 

R 162 

Boekbinder-goudzetter uit Wem
mei vraagt werk. 
Firma uit Wemmei vraagt hulpma-
gazijnier en autobestuurder-bestel
ler. 

Jong paar gevraagd voor hulp in 
Wemmelse meubelzaak. 

54-jarige dinamische Vlaming 
zoekt werk in of boven Brussel. 
Ervaren handelskorrespondent-
vertaler (Nederlands, Frans, En
gels, Duits, tikken, telex, enz.) 
zoekt betrekking in of rond Brus
sel. 

Zich wenden tot « Vlaams Cen
trum voor Sociaal Dienstbetoon », 
Merchtemsestwg 28, 1810 Wem
mei (02/479.39.81). R 159 

61-jarige Vlaming zoekt licht werk 
als tuinier, nachtwaker of derge
lijke in Brussel of omgeivng. 

Ouders van twee gehandikapte 
kinderen te Wemme"l vragen da
me om op hun kinderen te passen 
indien deze zouden ziek worden. 
Deze ouders gaan allebei uit wer
ken. 

Arbeider, 42 j . , zoekt licht werk 
in Mechelen of omgeving.. 
Licentiaat ekonomische en financi-

verkiezingen, toen de 'VU al volledig ver-
lanmd werd door de ambitie van haar lei
ding om zich als «staatslieden » te ge
dragen en een kompromis te sluiten met 
de Belgische bourgeoisie, won de partij 
een toenemende aanhang onder de jonge
ren. De resoluties van kongressen, de 
standpunten van het studiebureau, de hou
ding van sommige nieuwe mandatarissen, 
enz., droegen ertoe bij van de VU iets 
veel belangrijkers te maken dan een fla-
mingantische pressiegroep, namelijk de 
enige traditionele partij in Vlaanderen die 
aan vernieuwing deed, zowel naar binnen 
als naar buiten. Voor de verdere ontwik
keling van onze maatschappij is dit een 
zeer belangrijk nieuw gegeven, dat ten on
rechte vaak verwaarloosd wordt in krin
gen die niet direkt aansluiting vinden bij 
de viaamsgezindheid of die alleen oog 
hebben voor het vaak ook in dit opzicht 
falende beleid van de partijleiding, die de 
vernieuwingsgedachte meer heeft getole
reerd dan gestimuleerd •>. 

Een paar konklusies dringen zich op. 
1. Niemand zet zich in voor opportunisme. 
De leiding van de VU moet beseffen dat 
een opportunistisch beleid noodzakelijk 
leidt tot de aftakeling en uiteindelijk tot 
de ontbinding van de partij. Dit geldt niet 
voor de andere partijen, want die steunen 
op stevige belangengroepen en stands
organisaties, maar de VU moet het alleen 
hebben van de inzet van haar mensen. 
Welnu, als de VU zich gedraagt zoals een 
andere partij (zonder dus te beschikken 
over dezelfde background als de andere 
partijen), dan verliest zij haar bestaans
reden. 

Er moet dus resoluut een einde gesteld 
worden aan elk opportunisme, aan elke 
bourgeoisbereidheid tot kompromis, en 
de Vlaamse Beweging moet in ere worden 
hersteld. Als de VU niet meer het «Vlaan
deren eerst» in haar vaandel voert, dan 
verliest zij ten minste de helft van haar 
bggtaansreden. Er moet in dit opzicht, in 
het belang van de Vlaamse zaak, dringend 
klaarheid worden geschapen, en bovendien 
moet naar middelen worden gezocht om 
de rechten van het Vlaamse volk veilig te 
stellen tegen de opeenvolgende nederla
gen die het lijdt ingevolge de intrinsieke 
bereidheid tot kompromis van de Vlaamse 
bourgeoisie die de Belgische bourgeoisie 
niet meer echt wil bestrijden. 
2. Er is in Vlaanderen behoefte aan poli
tieke vernieuwing en een progressief al
ternatief voor de dominerende konserva-
tieve alliantie CVP-PVV. In plaats van dit 
konservatief front te versterken, zou de 
VU, steunend op haar programma en de 
ideeën van diegenen onder haar leiders die 
ideeën bezitten, ten minste kunnen mee
werken aan het totstandkomen van een 
progressief alternatief. 
Echter, men moet dit dan ook willen. Dit 
betekent dat men in de Volksunie gebruik 
maakt van de huidige malaise om te eisen 
dat in alle duidelijkheid de oriëntatie van 
de partij zou worden vastgelegd, en dat 
fundamentele vraagstukken betreffende 
deze oriëntatie niet langer zouden worden" 
overgelaten aan de koulissengesprekken 
van « staatslieden » maar het voorwerp 
zouden uitmaken van een open gesprek 
in de partij ». 

ele wetenschappen, 50 j . , zoekt 
passende betrekking. 
Medisch assistent, 40 j . , zoekt 
passende betrekking. 
Licentiaat, pol. en soc. weten
schappen, 23 j . , voldaan aan leger
dienst, zoekt passende betrek
king te Antwerpen, Mechelen of 
Brussel. 
Jonge man, 18 j . , 2de ekonomische 
beëindigd, zoekt passende betrek
king te Mechelen of Antwerpen. 
Gehandikapte, 35 j . , kan vracht
wagen of bestelwagen besturen, 
zoekt betrekking als chauffeur. 
50-jarige boekhouder, eveneens 
op de tioogte van sociale en fis
kale wetten, zoekt passende be
trekking. 
Jonge dame, 18 j . , hoger middel
baar onderwijs + typiste zoekt 
passende betrekking. 
Schrijv. of tel. naar sen. Wim Jo
rissen, Louisastr. 31, 2800 Meche
len (015/41.35.96). R 158 

Licentiaat in de toegepaste eko
nomische wetenschappen (24 j.), 
goede talenkennis, legerdienst 
volbracht, zoekt passende betrek
king. 
Kontakt via sen. Willy Persyn, Ra-
telingestr. 11, 8050 Wingene (051/ 
65.50.90). R 161 
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9 Vorige week interpelleerde VU-
kamerlid Joos Somers de minis
ter van Openbare Werken over het 
feit dat lokalen van diens ministe
rie een tijdlang ter beschikking 
werden gesteld van zijn partij
vriend Damseaux, voorzitter van 
de PLP. De minister kon de feiten 
niet ontkennen, zocht alleen maar 
wat verontschuldigingen in het 
feit dat het slechts « tijdelijk •> 
gebeurde. Volksvertegenwoordiger 
Somers heeft nu samen met zijn 
kollega Baert een wetsvoorstel 
ingediend tot instelling van een 
parlementaire onderzoekskommis 
sie die moet nagaan « op welke 
wijze de lokalen en ruimten, toe
gewezen aan de ministeriële kabi
netten, worden gebruikt en in 
wiens dienst de leden van de ka
binetten hun tijd besteden. Wij 
zijn benieuwd of de kamerleden 
van de traditionele regeringspar
tijen dit voorstel zullen steunen 
Het is immers een publiek ge
heim dat er op zowat elk ministe
rieel kabinet « politieke versteke
lingen » voorkomen : kiesdraver-
tjes van de achtbare minister, die 
betaald worden op kosten van het 
Rijk... 

# Vik Anciaux, VU-fraktieleider 
in de Kamer van Volksvertegen
woordigers, zal eerste-minister 
Tindemans interpelleren over zijn 
houding en die van zijn regering 
tegenover de geruchtmakende 
verklaringen van minister van Bin
nenlandse Zaken IVlichel (PSC). 
Deze minister verklaarde op 29 
oktober j l . , in antwoord op een 
interpellatie van Clerfayt (FDF) 
dat de Vlaamse federaties rond
om Brussel faciliteiten moeten 
verlenen aan de Franstaligen uit 
de zes Vlaamse randgemeenten 
met speciaal taairegime (Wemmei, 
Wezembeek-Oppem, Kraainem, 
Drogenbos, Linkebeek en St-Ge-
nesius-Rode). 

# De gemeenteraad van Zellik, 
vlakbij Brussel, verzet zich tegen 
om het even welke maatregel die 
tot gevolg zou hebben dat er een 
vorm van tweetaligheid in de ge
meente wordt ingevoerd. De ge
meenteraad besliste tevens op 
het gemeenteplein een bord te 
plaatsen waarbij iedereen opge
roepen wordt tot deelname aan de 
Vlaamse betoging te Halle op 24 
november a.s. in het schepenkol-
lege van Zellik is de VU verte-
qenwoordlgd. 

RTT-SCHANDAAL 
KRIJGT EEN STAARTJE 
Het Dagelijks Bestuur van de Volksunie stelt vast dat in hel 
rechtsgeding tegen de h. Baudrin ontstellende feiten aan hel 
licht komen, die wijzen op een verregaande politiek-indus-
triële kollusie. Met verbazing moet hierbij worden aange
stipt dat de politieke verantwoordelijken, zoals oud-minister 
Anseele, totaal ongemoeid worden gelaten. 
Het Dagelijks Bestuur van de Volksunie klaagt dan ook het 
feit aan dat de traditionele partijen in het parlement de 
aktiviteiten van de parlementaire onderzoekskommissie af
remmen. Het parlement moet terzake zijn verantwoordelijk
heid nemen en aktief zowel het RTT-schandaal als de verdere 
achtergronden onderzoeken. 

BOEREN MOETEN GRATIS 
GEHOLPEN WORDEN 
Het Partijbestuur van de Volksunie protesteert tegen het feit 
dat de inzet van militairen in de landbouwsektor, om het 
verlies van de oogsten ingevolge waterschade te beperken, 
aan de landbouwers wordt aangerekend. 
Waar de dienstplicht als een gemeenschapsdienst moet be
schouwd worden, meent het Partijbestuur van de Volksunie 
dat de inzet van het leger in de rampsituatie van de land
bouw gratis moet geschieden. 

9 Uit een opiniepeiling blijkt dat 
eerste-minister Tindemans sedert 
juni van dit jaar zijn populariteit 
met 7% zag dalen. Uit dezelfde 
opiniepeiling blijkt nog dat de 
meerderheid van de bevolking de 
indruk heeft dat de regering ei
genlijk niet goed weet wat zij 
moet aanvangen om de inflatie te 
bestrijden. De oproep van Tinde
mans, enkele weken geleden, om 
hem brieven met suggesties te 
sturen heeft bij de bevolking blijk
baar het beeld opgeroepen van 
Leo de Twijfelaar... 

# De Jongsocialisten hebben de 
toorn opgewekt van gewezen 
BSP-voorzitter en gewezen eerste-
minister Leburton. Zij vinden het 
immers « onverantwoord een par
ti j uit te nodigen die verantwoor
delijk is voor een misdadig dikta-
toriaal uitbuitingsregime » Lebur
ton had namelijk bij zijn jongste 
vriendschapsbezoek aan diktator 
Moboetoe van Zaïre, naar achteraf 
blijkt op verzoek van het BSP-par-
tijburo, diens partij (MPR) uitge
nodigd om afgevaardigden te stu

ren naar het ideologisch kongres 
van de BSP, dat doorgaat op 16 
en 17 november a.s. Leburton re
pliceerde nogal giftig op het kom-
munikee van de Jongsocialisten en 
antwoordde : « Wij moeten ophou
den andere regimes de les te le
zen en hen voor te schrijven hoe 
zij eruit moeten zien ». Dit geldt 
uiteraard niet voor Zuid-Afrika... 

# Pikant detail nog in verband 
met de omstreden reis van Lebur
ton naar zijn vriend IMoboetoe. Op 
de passagierslijst van het Sabena-
vliegtuig waarmee Leburton uit 
Kinshasa terugkeerde naar Zaven-
tem stond geen enkele Leburton 
geboekt. Wel een zekere Davister-
Leburton. Dat gewezen eerste-
minister Leburton onder de naam 
reisde van de hoofdredakteur van 
het Brusselse weekblad «Special» 
doet op zijn minst eigenaardig 
aan. Van « Special » wordt boven
dien gefluisterd dat dit blad be
staat dank zij het geld van mijn
heer Moboetoe, wiens politiek 
het door dik en dun overigens 
verdedigt... 

Op het massafeest « twintig jaar Volksunie » te Gent vorige zondag, 
schoot onze fotograaf dit mooie beeld, dat zo rijk is aan symboliek. 
De foto werd genomen nadat twee kleine meisjes een roos van liefde 
waren komen hechten aan de prikkeldraad rondom een eksekutiepaal. 
Een beeld dat de herinnering oproept van de onbarmhartige en in 
wezen anti-Vlaamse repressie. Een beeld dat tevens een schreeuw is 
om de reeds zo lang gevraagde amnestie. 
Ook dezer dagen zullen weer mensen op straat komen om amnestie 
te eisen, o.m. te Kortrijk zal op 11 november — wapenstilstand — 
betoogd worden (verzameling om 16 u aan het Stationsplein). In Vlaan
deren zullen jongeren én ouderen dit blijven doen zolang de politieke 
wereld in dit land het brede gebaar van verzoening blijft weigeren, 
waarnaar reeds zo lang wordt gevraagd. 

BUITENLANDS KOMMENTAAR 

DEMOKRATISCHE VLOEDGOLF 

De wanhoopspoging van president 
Ford, om zijn republil<einse partij voor 
een elektorale ramp te behoeden heeft 
niet mogen baten. De demol<raten ver
overden de twee-derde meerderheid in 
hét Huis van Afgevaardigden (te ver-
gelijl<en met onze Kamer, maar dan 
weer niet wat de bevoegdheden be
treft, want op dat vlal< weegt de Ame
rikaanse senaat zwaarder door dan het 
I4uis van Afgevaardigden), gingen flink 
vooruit in de Senaat en veroverden 
ook het grootste gedeelte van het 
aantal te begeven goeverneursposten. 
Niet alleen Watergate is de oorzaak 
van deze republikeinse nederlaag 
(waaraan te oordelen naar de tv-inter-
views door de republikeinse lelden 
niet te zwaar wordt getild) ook de in
flatie, de toenemende werkloosheid 
(in de autobranche staan reeds tien
duizenden op straat) en de uit de 

schandalen voortvloeiende apatie zijn 
andere, belangrijke oorzaken van deze 
« aardverschuiving ». 

Als je bedenkt dat nauwelijks 39 t.h. 
van het aantal kiesgerechtigde Ameri
kaanse vrouwen en mannen aan de 
kiesverrichtingen hebben deelgenomen 
(een rekord sinds lang) dan is dat toch 
een teken aan de wand, nl. dat de 
meerderheid der kiesgerechtigden, en 
dat is per slot van rekening de zgn. 
zwijgende meerderheid, geen vertrou
wen meer heeft in de politiek. 

Nu is het wel zo dat een gedeelte van 
die afwezigen republikeinse kiezers 
zijn, die liever dan naar de demokra-
ten over te lopen, zich onthielden. Een 
andere fraktie van die voormalige re
publikeinse kiezers heeft nu uit protest 
tegen Watergate demokratisch ge
stemd. 

Wat zullen nu de gevolgen van deze 
verschuiving zijn ? Eerst en vooral : 
president Ford krijgt het moeili|ker, 
vermits het Huis van Afgevaardigden 
door de 2/3 demokratisohe meerder
heid een presidentieel veto ongedaan 
kan maken. In de praktijk komt dat 
neer op een tijdelijke schorsing van 
het presidentieel veto, want in de 
Senaat beschikken de demokraten niet 
over een 2/3-meerderheid. Maar ver
traging van het regeringsbeleid zit er 
in en dat kan in de huidige omstandig
heden, vooral op buitenlands vlak ge
vaarlijk worden. Het is overigens niet 
eens zeker dat de demokraten telkens 
als één blok tegen het Witte Huis 
zullen stemmen, ook al duurt de roes 
van het door het Watergate-schandaal 
gegroeide prestige van het Kongres 
(beide kamers samen) nog voort. Ford 
heeft trouwens bliksemsnel gerea
geerd, door een innige samenwerking 
tussen het Witte Huis en het Kapitool 
te bepleiten, om gezamenlijk het hoofd 
te kunnen bieden aan de dreigende 
ekonomische krisis en de zwaar door 
het konflikt in het Midden-Oosten, de 
oorlogen in Z.O.-Azië, de nog steeds 
niet opgeloste oliekrisis en de wereld

voedselsituatie gehipotekeerde inter
nationale toestand. Vandaar de som
bere stemming te Washington, waar 
heel wat politieke waarnemers zich 
aan het zwartste pessimisme overge
ven. Dit is in zekere mate begrijpelijk, 
want de Verenigde Staten maken mo
menteel een soort gewetenskrisis door, 
die door Ford niet kon weggewerkt 
worden. De president heeft ten andere 
op buitenlands vlak weinig ervaring, 
net als de vele nieuwelingen In het 
Kongres (waar zich sinds vorige dins
dag een echte verjonging heeft voor
gedaan). Sommigen gaan zelfs zover 
het jaar 1974 te beschouwen als het 
begin van het einde van het « Ame
rikaans imperium » 

Ongetwijfeld zijn de Verenigde Staten 
verzwakt uit Watergate en de nasleep 
ervan te voorschijn gekomen. Het is 
daarom des te spijtiger dat West-Eu
ropa door zijn enggeesflge en kort
zichtige verdeeldheid niet kan instaan 
voor een (zelfs maar gedeeltelijk) al
ternatief in het Westen. De vrees is 
derhalve gewettigd dat de wereld niet 
alleen ekonomisch doch ook politiek 
(in de ruimste zin dan) een zeer on
zekere toekomst tegemoet gaat. (Sw.) 
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TERREUR AAN 
DE GENTSE UNrVERSITEIT 
AMADA EN RAL STUREN AAN OP EEN HETE WINTER 
Na de mislukte pogingen om tijdens verschillende stakingen, de arbei
ders voor hun visies te bekeren, koncentreren ze hun aktiviteiten op 
de universiteiten. 
Eigenlijk keren ze terug vanwaar ze kwamen : de universiteiten. 
De leden van Ral en Amada zijn jonge lui, afkomstig uit goed-burgerlijke 
dikwijls zeer-katolieke en vlaamsgezinde families. Hoe ze op het 
Maoïstische of Trotskistische spoor geraakten, is een te lange geschie
denis, om in dit korte verslag hier te vertellen. In elk geval vormen ze 
aan de Gentse universiteit kleine, ideologisch-goed geschoolde groep
jes, klaar om permanent herrie te schoppen. 
Klaarblijkelijk hebben ze hun vakantie onder de Albanese zon door
gebracht, niet alleen om de kunst van het zonnebloempit-eten te leren. 
Elke aanleiding om onrust te veroorzaken, dient, volgens de regelen 
van de oproermakerij, aangegrepen. « Verschaeve », het omstreden 
toneelstuk. Is zo'n aanleiding. Ze weten dat het stuk opvoeren, reakties 
zal uitlokken. Ze kreëren de « tegenstander » : de « fascist », de 
« reaktlonair ». In het kader van het stuk geven ze hem naderomschre-
ven namen : « VMO », « Were-di ». 
Ze drukken de affiches-met-de-vuist tegen het « fascistische gevaar » 
op voorhand. Ze organiseren een militie naar het model van het Japan
se rode leger : motorhelmen op het hoofd, nauwsluitende kledij, bam
boestokken met scheermesjes versierd, gummiknuppels, fietsketens. 
Die militie is nodig om « de vrije meningsuiting » te verdedigen. Op 
zekere maandagavond zal « het stuk » gespeeld worden, ze krijgen 
— zoals zij verwachten — een publiek dat het met hen niet eens is, 
dat komt om te diskussiëren. De zaken nemen een voor Iedereen 
onverwachte wending. Kortom : « ze » konstateren dat de militie-met
bamboestokken onvoldoende tegen bepaalde situaties Is opgewassen, 
dat maakt hen zowat woest, vooral omdat ook de « spontane beto
ging » van dezelfde dag door het stadscentrum mislukte. 
De volgende dagen richten ze het AFF op : het anti-fascistisch front. 
Dit gebeurt In de lokalen van « Vooruit », het socialistisch huls. Het 
dagblad « Vooruit » schrijft lovend over Amada en Ral. Op het einde 
van de week zal de « Rode Vaan » de ultra's hevig aanvallen. 
Voor de BSP lijken alle middelen goed om een ekstreem image aan te 
kweken, zelfs het opvrljen van Ral en Amada. 
In naam van de « objektieve berichtgeving » verspreiden de twee 
organisaties, langs allerlei groepjes (o.a. de Wetswinkels...) muurkran
ten, waarop ze de •• krapuleuse » tegenstanders wapenen met fiets-
kettlngen, gebroken flessen en stokken. 
In de universiteit vinden ze een zondebok : het KVl-IV. 
Deze groep reageert op de Ral-muurkranten door pamfletten te ver
spreiden om aan de studenten te vertellen hoe de vork In de steel zit 
Liever hadden Ral en Amada de KVHV-ers tot geweld zien overgaan. 
Daarom trachten ze dat uit te lokken. Mede In naam van de « vrije 
meningsuiting » zullen zij een meisje dat voor KVHV briefjes uitdeelt, 
eerst mtlmideren, daarna klappen toedienen : met zes tegelijk. 
De volgende donderdag wordt het KVHV uit het PK gesloten. (PK of 
politiek konvent, overkoepelende raad waarin de vertegenwoordigers 
zitten van de meeste studentenorganisaties, de leden ervan hebben, 
elk één stem, ook het VNSU, de grootste studentenvereniging). 
Alleen het VNSU stemt met het KVHV tegen de uitsluiting, het KUC 
onthoudt zich. 
Daardoor verliest de ultgeslotene zijn subsidie ( ± 30.000 fr.). 
De gewone student laat ondertussen de gebeurtenissen ietwat ver
wonderd over zich heen gaan. Tot wanneer hij of zij de les willen 
bijwonen en Ral of Amada hebben beslist dat het staking is. Als ze 
dan toch willen binnengaan, kunnen ze op slagen rekenen. De prof, die 
zo tolerant-mogelijk, schuchter tracht een eigen mening te verwoor
den, kan erop aan dat zijn lessen grondig worden gestoord. Dat alles 
in naam van het « recht op vrije meningsuiting ». 
Het was een vrouw, die In 1792 voor het beeld van de Vrijheid uit
riep : - Wat voor een misdaden bedrijft men niet In je naam ? ». 
Dat was net voor ze door de guillotine zou sterven. 

Huguette De Bleecker 
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PLUIM VAN DE « LIBRE » 

De « Libre » joernalist in het 
<• Kuipke » is zwaar onder de in
druk van het VU-sukses gekomen. 
Hij sprak verleden maandag in 
zijn blad over een « volmaakte 
organisatie » en dinsdag kwam er 
een politiek « Libre »-kommentaar 
met de voor Franstalige lezers 
zwartgallige aanhef : «het Vlaams-
nationalisme is niet dood ». 
Nou, de organisatie was af ! De 
laatkomers die plaats moesten ne
men op de betonnen trappen, kre
gen een « papieren matje », re
gelrecht gerold van onze « Wij »-
persen, met volgende tekst : « Je 
kan op mi] gaan zitten want ik 
ben warmer dan beton ; maar 
straks, als je me niet meer nodig 
hebt, neem me dan mee asje
blief, want opgeruimd staat net
jes ». Dit funliltionele gedicht 
werd devoot opgevouwen en ver
dween rn menige handtas of bin
nenzak... 

PARLEMENTAIRE 
ZWOEGERS 

Degenen die zaterdag, zondagvoor
middag en zondagavond in het 
« Kuipke » waren voor de repeti
ties en de opruiming, zullen al
vast geen kwaad spreken van on
ze Gentse parlementairen. 
Frans Baert, Eugeen De Facq en 
Oswald Van Ooteghem hebben 
méér dan hun aandeel gehad in 
het praktische werk. Ze hebben 
stoelen en banken gesjouwd van 
jewelste. En dat was heus niet 
het enige wat ze hebben gedaan. 

NIEUW REKORD 
€€ KUIPKE » 

Oscar Daemers, oude Vlaamse 
wielerglorie en direkteur van het 
« Kuipke », zal vóór 3 november 

wel skeptisch geweest zijn. H\\ 
herinnerde zich vroegere politieke 
« massabijeenkomsten » in zijn 
Sportpaleis : de CVP bijvoorbeeld 
onlangs met twaalfhonderd mens
jes wanhopig probeerde op te 
tornen tegen de lege ruimte. Kort 
na het begin van het feest verle
den zondag zegde de heer Dae
mers ons : « er heeft nog nooit 
zoveel volk in mijn Kuipke geze
ten ». 
Hij heeft het hele feest meege
maakt en was er duidelijk « kon
tent » van. 

ONZE MIJNWERKERS 

Bij de slotapoteoze stapten ver
schillende groepen op : mijnwer
kers, vissers, bouwvakkers, stu
denten, bedienden, boeren, enzo-
verder. 
Onze mijnwerkers, aangevoerd 
door de goede vriend Leo Schil-
dermans, behoren tot de trouwste 
VU-kern uit Limburg. De vissers 
kwamen uit Blankenberge. De l i e 
ren met hun trakteren, die een 
extra applaus kregen, werden aan
gevoerd door Dré Martens. Het 
zijn drietanders met een indruk
wekkende staat van dienst in 
landbouwersbetogingen. Voor één 
keer hadden ze de rijkswacht aan 
hun zijde : het traktorenkonvooi 
werd van bij het vertrek te Zo-
mergem tot bij de aankomst aan 
het « Kuipke » vergezeld door 
dienstvaardige en hoffelijke 
« zwaantjes ». 

JEF BURM 

Jef Burm heeft bij ieder van zijn 
optredens tijdens het programma 
gezorgd voor evenveel hoogtepun
ten. 
Er zijn in Vlaanderen heel weinig 
artiesten die opgewassen zijn te
gen de ruimte van een Sportpa
leis en de aanwezigheid van een 
duizenden mensen sterke massa. 
Jef Burm kan dat ! 
Tijdens de repetitie zaterdagna
middag kregen we een onverwacht 
staaltje van zijn stielkennis. De 
« ode aan de vrouw » moest nog 
door hem op klankband gezegd 
worden. Temidden van een koud, 
leeg en dus ongenietbaar Sport
paleis plantte hij die uiterst ge
voelige, delikate en lichtvoetige 
tekst in de mikro met een tref
zekerheid die grandioos was. Het 
leek achteraf een studio-opname 
die in optimale voorwaarden was 
ingeblikt. En eigenlijk was het 
regelrecht « veldwerk ». 
Je moet het maar kunnen ! 

ORGANIZATIEFOUT 

De meest perfekte organizatie 
loopt altijd toch ergens mank. 
Verleden zondag werd de klassie
ke en onvermijdelijke fout ge
maakt met de belaard. 
Er werd als gewicht van deze le
vensgrote rijdende beiaard aan de 
organizatie 3,5 ton opgegeven. In 
werkelijkheid bleek, dat het er 
vier waren. En meteen werd de 
riziko-faktor te groot : het beton
nen gewelf van de Ingang van het 
« Kuipke » is niet berekend op 
dergelijke lasten. 
In plaats van binnengereden te 
worden bij de apoteoze, bleef de 
belaard dus vlak naast het « Kuip
ke » staan. Met een mikro en hon
derd meter draad kwam de zaak 
toch voor mekaar : beiaardier Jo 
Van Eetvelde begeleidde op zijn 
massaal instrument de samen
zang. 

MEESTERLIJKE REGIE 

Remi Van Duyn is een oude rot in 
het vak. Maar verleden zondag 
stond hij toch voor een karwei 
die hij nog niet te vaak heeft moe
ten meesteren. 
De tijd voor de voorbereiding van 
het hele massafeest bedroeg nau
welijks anderhalve maand. Dat is 
minstens driemaal te weinig. Daar
enboven was het « Kuipke » voor 
Van Duyn helemaal nieuw : onbe
kend lichtorgel, onbekende klank
installatie, onbekende technische 
staf. 
Vooral de klank baarde zorgen. De 
akkoustiek van het « Kuipke » Is 
zowat het ergste wat op dat ge
bied kan voorkomen. Dank zij een 
uitstekende klanktechnikus, die de 
hele installatie van het « Kuipke » 
verving door een nieuwe geluids
omloop, kwam ook dat in orde. 
En voor de rest leidde ouwe rot 
Remi Van Duyn het hele ding in 
de vaste banen van een meester
lijke, stevige en toch speelse re
gie. 

BLOEMETJES 

Aan het einde van het feest kon, 
dank zij een technische kracht
toer, een kersvers nummer van 
« Wij » aan de aanwezigen be
deeld worden, met verslag en fo
to's van het feest en met uittrek
sels uit de redevoeringen. 
In deze « speciale editie het Kuip
ke » stond een woord van dank 
aan de velen die geholpen hebben 
om 3 november waar te maken. 
Eén onder hen heeft zo'n grote 
verdienste, dat we deze dank nog 
eens speciaal willen overdoen. 
De Gentse spil van de organizatie 
was onze goede vriend Karel Rigo 
voor wie letterlijk niets te heet 
of te koud, te licht of te zwaar is 
geweest. En dan moeten we de 
hele Gentse Volksunie danken. 
Mogen we dat doen via de arron-
dlssementele voorzitter ? Jan Rit
zen, dank voor de meer dan hon
derd mensen die mee aan de slag 
zijn gegaan. En dank voor je vak
kundige stoeltjeszetterij. 

AANTAL AANWEZIGEN 

Na iedere massa-bijeenkomst 
wordt er geredetwist over het 
aantal aanwezigen. Als men al 
vlug van vijftigduizend man hier 
or üaar spreekt, wees dan maar 
skeptisch : een nauwkeurige tel
ling levert vaak hooguit vijftien
duizend op. 
In het « Kuipke » is er geen dis-
kussie mogelijk : het aantal ste
en zitplaatsen is nauwkeurig be
rekend. 
Ziehier het rekensommetje. Vijf
duizend vaste zitplaatsen. Vijf
tienhonderd geïmprovizeerde zit
plaatsen. Driehonderd man recht
op in de vier hoeken. Vierhonderd 
mensen op de trappen. Dat maakt 
7.200. Het juiste, onwrikbare aan
tal. 
Zonder de honderdvijftig toogpila-
ren in het cafetaria van het Sport
paleis. En zonder de 250 mensen 
van de optredende groepen. 

ONTROEREND 

Een van de kleine meisjes die tij
dens het amnestie-nummer de 
friese ruiters aan de eksekutie-
paal met een rode roos sierden, 
heeft waarschijnlijk zelf niet hele
maal beseft, hoe prangend de sim. 
bollek van haar gebaar was. Ze is 
te jong om — qelukkig maar I — 
oorlog en repressie gekend te 
hebben. Tussen haar geboorte en 
de donkere tijd ligt er bijna een 
kwarteeuw. 
...en in haar naaste omgeving was 
er iemand, die gestorven is aan 
de exekutiepaal : een der meest 
wraakroepende gerechtelijke 
moorden na '44. 

Onze fotograaf, Dann, liet in het 
Sportpaleis zijn lichtmeter (LUNA-
SIX in zwart-lederen tasje) ach
ter. Terug te bezorgen op de 
redaktle tegen beloning. Dank bij 
voorbaat ! 
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STOP BRUXELLES! 
Op 24 november betoogt het Vlaamse volk te Halle voor : 

- definitieve beveiliging van Vlaams-Bra bant 

- verdediging van de Vlaamse gemeenschap 
te Brussel 

- kiesarrondissement Halle-Vilvoorde 

- provincie Vlaams-Brabant 

- sociaal grondbeleid, 
vooral in Vlaams-Brabant 

- gezond leefmilieu 

PRAKTISCHE WENKEN VOOR HALLE 

6S,iJiSSU 

TRAJECT 
1) VORMING VAN DE BETOGING : rond de Sint-
Rochuskerk en in de aanpalende stralen. 

2) TRAJECT VAN DE BETOGING : Pastoor Bernaerstr. 
Goudvinkenlaan • Leopoldstr. - Steenweg naar Nijvel 
Sint-Rochusstr. - Van de Peereboomstr. - Weerstandstr. 
Vande Maelestr. - Michelstr. • Steenweg naar Brussel 
Jacminstr. - H. Consclencestr. - Verhavertstr. - De-
maeghtlaan - Zuster Bernardastr. - Volpestr. - Melkstr. 
Grote Markt. 

3) SLOTMEETING EN ONTBINDING : POSSOZPLEIN. 

PARKEERPLAATSEN: 
PARKINGS BUSSEN : inrit autostrade St.-Rochus 
PERSONENWAGENS : 

langs kanaal Brussel-Charleroi 

— vóór Kliniek 
— Leide 
— Oudstrijdersplein 
— Molenborre 

TIJDSCHEMA: 
— Vorming van betoging : 10 u. 
_ Vertrek: 11 u. 
_ Aankomst en slotmeeting : 13 u. 

Slogans voor de betoging 
Geen toegevingen. 

Stop verfransing Vlaams-Brabant. 

Eerbied voor de taal = eerbied voor de mens. 

Splitsing N.V. Zeekanaal. 

Kiesarrondissement Halle-Vilvoorde nu ! 

Provincie Vlaams-Brabant. 

Pajottenland : geen rekreatleoord voor Bruxelles. 

Randgemeenten zijn Vlaamse gemeenten. 

Geen « korridor » Brussel-Wallonië. 

Geen gebiedsroof. 

Weg met de faciliteiten in de randgemeenten. 

De grens blijft de grens. 
Luchthaven Zaventem : ja ! Bruxelles National : neen ! 
Geen Vlaams gebied bij het Brusselse gewest. 

Stop vervuiling. 
Ban de bomen niet. 
Gewest Brussel beperkt tot de 19 gemeenten. 
Brussel geen derde macht. 
Stop de onsociale pendelarbeid. 
Geen bedrog in de agglomeratieraad Brussel. 

Eentalige kandidatenlijsten te Brussel. 

Gesplitste kieskolleges te Brussel. 

Ziekenzorg in de taal van de patiënt. 

Toepassing van da taalwet in de Brusselse Interkommunaie 
Watermaatschappij. 

Geen apartheid te Schaarbeek. 

Geen diergeneeskunde voor mensen te Brussel. 

Brusselse Vlamingen : wi j staan naast U. 

Vlaanderen laat Brussel niet los. 

Stop de onsociale grondspekulatie. 

Wetsvoorstel-Philippart : 25 jaar oud ! 

Taalwetten toepassen : onmiddellijk, overal, volledig. 

Vlaamse eenheid — Vlaamse macht — Vlaams recht. 

Wij zijn eisende partij — niet zij. 

Maatschappelijke zetels naar Vlaanderen. 

Kulturele integratie met Nederland. 

Taaidekreet onverkort toepassen. 

Werk in eigen streek. 

De Voer is en blijft van ons. 

Eigen Vlaamse macht. 

Regionalisatie : eigen fiskaliteit. 
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(jeeveedee) Het meest besproken onderwerp, deze maand in 
Nederland, is ongetwijfeld de nieuwe wet op het alkohol-
gebruik door deelnemers aan het verkeer. Zaken waarom 
nochtans veel te doen was, zoals de vierdaagse gijzeling van 
een groep koorzangers met familieleden (in de gevangenis 
van Scheveningen) en de plots weer fel oplaaiende diskussie 
over abortus, leken de eerste dagen van november in het 
niet te vallen, vergeleken bij de « zakjesblazerij » waarmee 
vooral chauffeurs op de weg voortaan gekonfronteerd kun
nen worden. De borrel en het « biertje », het blijken (ook ?) 
voor de doorsnee Nederlander geliefde zaken waarvan men 
het liefst heeft dat een ander er zich niet mee bemoeit, 
laat staan dat die ander de politie is. 
In een soort struisvogel-houding tegenover de verontrustende 
cijfers die het verband tussen drankgebruik en verkeerson
gelukken laten zien, beweerden duizenden als om strijd dat 
zij achter het stuur nooit last hadden gehad van hun drink
gewoonte en dat het daarom juist riskant zou zijn om voor
taan honderd procent nuchter een voertuig te besturen ! 
Vooral spitste het gesprek over de zogeheten 1-november-
wet zich toe op de methoden om te ontkomen aan de ver
kleuring van het (in België al langer bekende) blaaszakje 
nadat daarin op politiebevel een stoot adem is geblazen. 
De gekste raadgevingen — van het eten van pepermunt en 
knoflook tot het slikken van « wonderpillen » uit België — 
kon men beluisteren, en in de kranten verschenen lijstjes 
van de hoeveelheden jenever, pils, cognac, wijn, enz. die 
men ongestraft naar binnen zou kunnen slaan alvorens ach
ter het stuur plaats te nemen. Zo ontstond er feitelijk al 
vóór 1 november een merkwaardige psychose, nog versterkt 
door het geweeklaag van café- en restauranthouders die een 
sterke daling van hun omzet in het verschiet zagen. 

«IN HET ZAKJE BLAZEN » 

LEIDT TOT NATIONALE 

PSYCHOSE 

Voor Nederland komt het erop neer dat men strafbaar is 
wanneer de aanwezigheid van 0,3 promille alkohol in het 
bloed gekonstateerd wordt. De sanktie daarop kan een veer
tiendaags verblijf in een speciale inrichting ie Veenhuizen 
in Drente zijn, al dan niet gekombineerd met intrekking van 
het rijbewijs voor een periode die tot drie jaren kan oplopen. 
Het zakje dat de politie als meetinstrument hanteert en dat 
groen van kleur wordt ten teken dat er iets mis is, reageert 
al bij een alkoholgehalte van 0,5 promille. Verschijnt de 
groene kleur, dan,moet men mee naar het politiebureau voor 
een bloedproef en van de uitslag daarvan hangt af of men 
in staat van beschuldiging wordt gesteld. 
Over het grensgetal van 0,8 promille valt natuurlijk te rede
twisten. Maar dat is de « technische » kant van de zaak. Wie 
zich eerlijk uitspreekt, zal moeten toegeven dat men als 
autobestuurder het beste doet geen druppel alkoholische 
drank te gebruiken. Dat betekent niet een drankverbod, 
maar de raad om dan maar thuis een « drink » te nemen en 
niet meer weg te gaan, óf de auto te laten besturen door 
een niet-drinker. Het was de vereniging Veilig Verkeer Neder
land die dit in haar voorlichting over de nieuwe wet had 
gepropageerd : . Vrijuit gaat u bij 0,0 promille ». Dit tot grote 
verontwaardiging van de Horecafbond (hotel-, restaurant- en 
caféhouders) die dan ook een kort geding tegen Veilig Ver
keer aanspande. De wet laat ruimte voor een matig drank
gebruik, aldus de redenering van Horecaf, en Veilig Verkeer 
moet daarom niet roomser willen zijn dan de paus Juridisch 
ligt het natuurlijk wel zo, maar de caféhouder is nu eenmaal 
niet de man die bepaalt wat matig en wat niet matig is, 
nog afgezien van het feit dat er bij de drankgebruikers aller
lei individuele verschillen zijn. Het kort geding is intussen 
een teken te meer van de psychose die rond de nieuwe 
wet is ontstaan. 

Dat de blaaspijpjes tot een verandering van het gedrags
patroon van menige Nederlander leiden, werd intussen de 
eerste novemberdagen al aangetoond. (Al is het af te wach
ten of die verandering ook blijvend zal zijn I). In de grote 
steden was het op vrijdagavond 1 november aanmerkelijk 
stiller dan vroeger, en bij de politiekontroles kwam aan het 
licht dat opvallend veel vrouwen achter het stuur zaten, 
vrouwen die dan slechts limonade of iets dergelijks hadden 
gedronken terwijl de dranklucht in de auto verraadde dat 
de passagiers de alkohol bepaald niet terzijde hadden ge
schoven. Het verschijnsel van de speciale <• borrel-autobus
sen ' leidde in Rotterdam tot helftige protesten van taxi
chauffeurs waarbij rake klappen werden uitgedeeld. Kortom : 
de nieuwe wet drukte duidelijk haar stempel op het land. 
Spijtig genoeg alléén maar vanwege de dreiging det straffen 
en het lichte ongemak. Dat het uiteindelijk gaat om het 
sparen van mensenlevens, is nauwelijks tot de drinkgrage 
Nederlanders doorgedrongen. 

WATER EN VUUR 
MIDDEN-OOSTEN 

(AVD) Na de Arabische top van 
Rabat waar de Palestijnse Bevrlj-
dingsorganizatie (PLO) officieel 
werd erkend als de enige verte
genwoordiger van het Palestijnse 
volk zijn weer belangrijke diplo
matieke akties op gang gekomen. 
Het recente bezoek van de Franse 
minister van Buitenlandse Zaken 
Sauvagnargues aan Israel was een 

eerste markante reaktie maar i e 
nieuwe midden-oostelijke tocht 
van Kissinger zal de spanningen, 
gerezen na de geruchtmakende 
PLO-erkenning doen toenemen. 
Sauvagnargues omschreef de re
sultaten van zijn bezoek als « po
sitief •. Eigenlijk was een nieuw 
Frans-Israëlisch gesprek wei de 
geringste inbreng die men van 

Wall Street, het financieel brein van Amerika, op de ochtend van de 
fatale 24 oktober 1929, de beurskrach die de grootste ekonomische 
krisis in de wereldgeschiedenis inleidde. Vandaag^ 45 jaar later, 
bekruipt velen de vrees voor een herhaling... 

Parijs mocht verwachten. Na zijn 
dramatische dekolonisatie-avontu
ren in Algerië immers had Frank
rijk vriendschappelijke betrekkin
gen met de Arabische wereld aan
geknoopt. Die politiek was haar 
opgedrongen door een lange «Ara
bische» traditie en door gemeen
schappelijke belangen die met de 
dag nadrukkelijker meespelen. Bo
vendien is het erg onwaarschijn
lijk dat die trend binnen afzien
bare tijd zal afnemen want na de 
Gaulle en Pompidou is nu ook 
Giscard de Arabische toer opge
gaan in weerwil van een Ponia-
towski en een Lecanuet die toch 
mede in de regering zitten. 

Giscard moest dus nodig iets 
doen om tegenover Israël een di
plomatiek tegengewicht tot stand 
te brengen. Met Sauvagnargues 
naar Israël te sturen heeft hij al
vast bewezen dat Frankrijk de 
Joodse staat werkelijk erkent en 
dat de Arabieren wat dit betreft 
niet langer illusies hoeven te koes
teren. Anderzijds is het problema
tisch of het bezoek van Sauvag
nargues de Israëli's kompenseert 
voor de steun die Frankrijk het 
Palestijnse volk heeft toegezegd. 
Vandaag kan Israël allen nog re
kenen op de VSA. Maar niemand 
dacht Kissinger in staat om zijn 
Israëlische vrienden te bewegen 
tot toegevingen die het Palestijn
se vraagstuk « eenzijdig » zouden 
oplossen. Israël stemt immers 
niet in met de vestiging van een 
Palestijnse bufferstaat. Volgens 
de Israëlische bewindsleider ligt 
een oplossing alleen in het be
staan van twee staten : Israël en 
een Jordaans-Palestijnse staat. 
Een derde staat zou zoweT voor 
Israël als voor Jordanië een au-
tentieke tijdbom zijn. 

De Israëlisch hebben zeven jaar 
lang geweigerd het bestaan van 
een Palestijns probleem te aan
vaarden. Vandaag geven ze toe 
dat zo'n probleem bestaat. Het
geen niet impliceert dat ze nu 
meteen bereid zijn om de veilig
heid van hun eigen staat op de 
helling te zetten. Met de Pales
tijnse kommandoleider Arafat als 
partner in de besprekingen over 
Israels oostgrens zullen de Isra
eli's wel nooit over de brug ko
men waardoor dan het risiko van 
een vijfde Israëlisch-Arabische 
oorlog niet uit te sluiten is. Die 
nare mogelijkheid werpt een dra
matisch licht op het belang van 
Kissingers nieuwste vredesmissie. 

ONTHULLEND VETO 
ZUID-AFRIKA 

(AVD) Het drievoudig veto van de 
VS, Groot-Brittannië en Frankrijk 
(waardoor vorige week de VN-
zetel van Zuid-Afrika uit de brand 
kon gesleept worden) was niet 
naar de zin van de overgrote 
meerderheid in de veiligheidsraad. 
Belangrijk was de verklaring van 
d e Zuidafrikaanse afgevaardigde 
Botha. De diplomaat erkende nl. 
dat in zijn land gebruiken en voor
schriften bestaan die niet altijd 
stroken met de gelijkheid terzake 
van ras en kleur. 

De meningen omtrent de door 
Zuid-Afrika gevoerde apartheids
politiek zijn erg verdeeld. Maar 
niemand ontkent dat doorgaans 
meer verwacht wordt van overleg 
dan van opruiende taal. Dit is dan 
ook het standpunt van de achtens
waardige « Times ». Het blad 
pleit voor een « vreedzame evo
lutie » teneinde Zuid-Afrika niet 
naar een radikaal standpunt te 
drijven waarbij zwart noch blank 
baat zouden vinden. 

Die « vreedzame evolutie » ver
onderstelt echter dat Zuid-Afrika 
tijd krijgt om recht te trekken wat 

volgens zijn eminente vertegen
woordiger vandaag nog altijd krom 
is. Meteen moet duidelijk gesteld 
worden dat bestaand onrecht niet 
kan goedgepraat worden door de 
wetenschap dat het lot van de 
onderdanen in de onafhankelijke 
zwarte staten van het kontinent 
veel slechter is dan in « blank » 
Zuid-Afrika. Anderzijds is ook 
niets te verwachten van luidruch
tig georkestreerde linkse aanval
len. Zuid-Afrika is een staatkundi
ge, ekonomische en... strategi
sche werkelijkheid die hard op de 
maag ligt van Sovjet-Rusland en 
Mao-China maar het zijn niet de 
Russische of Chinese kommunis-
ten die het lot van de multinatio
nale Zuidafrikaanse bevolking zul
len verbeteren. En hier komt het 
op aan want de mens primeert 
boven het sisteem waarin hij leeft. 
Dit neemt niet weg dat het Wes
ters veto in Afrika overkomt als 
een nauwelijks verholen poging 
van voormalige koloniale mogend
heden om het regiem van premier 
Vorster te steunen. Die interpre
tatie stoelt dan op de vaststel
ling dat de Veto-landen vanouds 

geduchte wapenleveranciers van 
Zuid-Afrika zijn geweest — waar
bij dan vergeten wordt dat ook 
zwarte Afrikaanse diktatuurstaten 
die niets met demokratie vandoen 
hebben uit dezelfde arsenalen 
bevoorraad worden I... 

Waarschijnlijk werd het veto op 
de eerste plaats ingegeven door 
de overweging dat de uitsluiting 
van Zuid-Afrika een gevaarlijk 
precedent kon scheppen. De kloof 
tussen het Westen en de ontwik
kelingslanden in de VN wordt 
immers met de dag groter en 
overmorgen zou wel eens een 
Westerse staat persona non grata 
kunnen worden. 

Voorlopig blijft alleen af te wach
ten of die veto-landen die zo 
graag en publiekelijk hun anti-
partijdigheid bevestigen nu ook 
bereid zullen zijn om « tijdelijk » 
af te zien van de enorme ekono
mische voordelen die hun meer 
verborgen samenwerken met 
steenrijk Zuid-Afrika meebrengt. 
Men kan maar drukkingsmiddelen 
gaan aanwenden als men bereid 
is hiervoor een tol te betalen. 
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VU-massafeest een grandioos sukses. LAAIENDE GEESTDRIR 
IN BARSTENSVOL GENTS KUIPKE 
Het massafeest ter gelegenheid 
van de twintigste verjaardag van 
de Volksunie is een voltreffer ge
worden De 7.200 aanwezigen zijn 
stuk voor stuk tevreden huis
waarts gekeerd, ontroerd en ge
lukkig en vol nieuwe moed. Het 
doet goed zo eens samen te zijn 
met de vrienden en strijdgenoten 
uit de grote Vlaams-nationale fa
milie, vooral nu meer dan ooit tot 
ons allen is doorgedrongen dat 
het nog véél te vroeg is om op 
onze lauweren te gaan rusten, 
dat de strijd van Vlaanderen nog 
lang niet is gestreden. 

Het is onbegonnen werk in woor
den de sfeer te vangen die zondag 
meer dan drie uren lang heeft 
geheerst in het eivoile sportpa
leis. Een sfeer van geestdrift, ont-
roering, dankbaarheid, verwach
ting, heimwee, fierheid, en dat 

unieke samenhorigheldsgevoel dat 
elkeen voelt op dergelijke massa
bijeenkomsten van het strijdbare 
Vlaanderen. Alle deelnemende 
groepen en afzonderlijke kunste
naars die eraan hebben meege
werkt dienen gelukgewenst met 
de prestatie die zij zondag lever
den, en dit ondanks de al te korte 
voorbereidingstijd die hen was ge
gund. Dank zij hen zal dit « grote 
weerzien », deze « nieuwe start » 
in de harten van de duizenden VU-
mensen die er zondag bij waren 
nog lang natrilien. Er waren sterk 
ontroerende momenten, zoals toeïi 
die twee kleine meisjes een roos 
gingen steken in de prikkeldraad 
bij de eksekutiepaal. De hele uit
beelding van de amnestie-eis 
sprak de duizenden overigens 
sterk aan Biezonder geslaagd was 
ook de grootse apoteose, de op

mars van alle geledingen van ons 
volk naar de zelfbevrijding, met 
de speelse kindergroep erbij. Je 
kon zo aanvoelen dat dit de men
sen recht naar het hart ging. Niet 
alleen echter dergelijke hoogte
punten, maar het hele kreatief-
artistieke gebeuren, de muziek, 
teksten, het hele dekor en daar
bij het dankbare publiek maakten 
deze massabijeenkomst van de 
Volksunie tot een grandioos feest 

Onze lezers vinden op de volgen
de pagina's van deze « Wij » en
kele fotokollages van dit feest, 
alsook de integrale tekst van de 
drie toespraken (Schiltz, Jorissen, 
Van der Eist). Grondtoon van alle 
drie • de strijd dient verder ge
voerd, verbetener dan ooit, tot wij 
ons zelfbeschikkingsrecht volledig 
hebben bereikt. 

Zij maakten €< het grote weerzien » tot een 
waar festijn : 

teksten : jan d'haese en jef burm 
presentatie : kris yserbyt en marcel hendrickx 
dirigent : fernand van durme 
orl<est : koperensemble theo mertens 
organist : paul rutger 
beiaardier : Jo van eetvelde 

traden op : jef burm, pro arte o.l.v. jac deising, de kornet 
o I V van de weghe, mimegroep krea-labo o.l.v. torj. van ark, 
jagerskapel o.l v j . de stoppeleir en d. van poucke, oost
vlaams kinderballet o.l.v. mej. van vlaenderen, v.u.-fanfare-
drumband kempenland o.l.v. guido andries 
dekor : dirk seynaeve, omer denis 
organisatie : karel rigo, guido de backer, jan andries, volks
unie gent 

artistieke medewerking : vital peeters, erik peeters, werner 
achten,, bert lefèvre 
regie : remi van duyn 
produktie : toon van overstraeten 

Fotoreportage : Studio DANN 
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HUGOSCHILTZ: 

SPRINGLEVEND IS HET VOLKSNATIONALISNE 

VLAMINGEN, 

VOLKSUNIEVRIENDEN, 

Namens het gehele Partijbestuur heet 
ik U hartelijk welkom op deze feest
viering. 
Uw overrompelende aanwezigheid ver
heugt ons en wij danken U erom. Onze 
vreugde en onze dank gelden niet in 
de eerste plaats het feit dat gij met 
sukses het initiatief van Partijraad en 
Partijbestuur op zulke schitterende 
wijze beantwoord hebt. 
Onze vreugde en onze dank gelden 
in de eerste plaats het feit dat gij 
door uw massale aanwezigheid een 
klinkend antwoord hebt gegeven. 
Een klinkend antwoord aan diegenen 
die meenden via centrumformules, of 
simplistische polarisatietheorieën de 
begrafenis van de VU te kunnen aan
kondigen. 

Met uw massale aanwezigheid bewijst 
gij dat het volksnationalisme spring
levend is en sterkt gij de partijleiding 
in haar vast voornemen de historische 
taak van het Vlaams nationalisme tot 
een goed einde te brengen. Het 
vaste voornemen bovendien een be
langrijk aandeel te nemen in de op
bouw van een nieuwe, moderne, voor
uitstrevende Vlaamse samenleving 
Onze dank gaat tevens naar de hele 
ploeg van medewerkers die dit feest 
heeft ontworpen en gerealiseerd onder 
de leiding van Toon Van Overstraeten 
en met de medewerking van regisseur 
Van Duyn. 

ONZE DRINGENDE PLICHT 

In het bestaan van een volk is 20 jaar 
een korte periode maar de wereld 
leeft zeer snel en de naties groeien 
naar elkaar toe. Vlaanderen dreigt al
dus opgezogen te worden in grotere 
gehelen. Zijn lot wordt meer en meer 
verweven met dat van machtige sta
ten en dit nog vooraleer de Vlamin
gen hun politieke zelfstandigheid heb
ben veroverd. 

Wij, Vlaams_nationalisten, -hebben dan 
ook de dwingende plicht een einde te 
maken aan het onverantwoordelijk ge-
haspel van de traditionele partijen. De 
traditionele partijen die omwille van 
religieuze, sindikale of ekonomische 
machtsposities, van regeringsdeelna
me, verdeling van ambten of wat dan 
ook aan Vlaanderen nog steeds dit 
zelfbestuur weigeren. 

Op welhaast misdadige wijze wiegen 
zij de Vlamingen in slaap met geleer
de woorden en schijnoverwinningen 
als decentralisatie en dekoncentratie, 
gewestvorming regionalisering. 

Welnu, Vlamingen, VolksunieVrienjJen, 
ons antwoord is eerlijk, duidelijk en 
het enige dat verantwoord is t.o.v. 
ons volk en de wereld, ons antwoord 
is : 

NOCH RUST NOCH DUUR VOOR 
ZELFBESTUUR. 

Regisseur Remi Van Duyn en Toon Van Overstraeten : gespannen 

kijkend naar het vlot verloop van het reuzefeest... 

Geen gewesten, geen raden, geen kul-
turele schijnvertoningen, maar politiek 
zelfbestuur, een Vlaamse staat in een 
gefedereerd België. 

EEN VLAAMSE STAAT 
IN EEN FEDERAAL BELGIË 

Wij willen deze Vlaamse staat omdat 
wij beseffen dat een politieke struk-
tuur naar menselijke maat de nood
zakelijke voorwaarde is om de men
selijke waardigheid te handhaven in 
een steeds drukkender onpersoonlij
ker, meer en meer door de techniek 
beheerste samenleving. 
Wij willen een Vlaamse staat omdat 
wij gebruik willen maken van de na
tionale samenhorigheid om een voor
uitstrevend sociaal beleid te kunnen 
voeren. 
Als volksnationalisten kunnen wij in 
Vlaanderen geen armoede dulden, 
kunnen wij geen onrechtvaardige in
komensverdeling dulden, kunnen wij 
geen ekonomisch of sociaal machts
misbruik dulden. Wij willen een Vlaam
se staat omdat wij wensen te leven 
in een menselijke verdraagzame sa
menleving waarin de eerbied voor de 
verscheidenheid de rijkdom van ons 
geestesleven tot volle bloei kan laten 
komen. 
Als Volksnationalisten kunnen wij 
geen diskriminaties dulden. Geen 
geestelijk onrecht dulden, moeten wij 
eerlijke pluralisten zijn. 
Wij willen een Vlaamse staat omdat 
wij in deze menselijke samenleving 

een echte demokratie willen opbou
wen, waarin kommunikatie, inspraak, 
doorzichtigheid terug aan bod kunnen 
komen, verlost van een onnatuurlijk, 
centralistisch gezagsapparaat. Als 
volksnationalisten kunnen wij geen 
afbraak van de demokratie dulden van 
welke kant die ook moge komen. 
Wij willen een Vlaamse staat omdat 
wij niet langer kunnen dulden dat onze 
volkskracht, de vitaliteit van onze 
jeugd voor de hele wereld versluierd 
zou blijven achter het mistgordijn van 
een zich overlevende unitaire staat. 
Wij zijn nuchter genoeg om in te zien 
dat het federaliseren van België de 
beste formule is om ons zelfbestuur 
op zinvolle wijze in de West-Europese 
werkelijkheid in te bouwen. Maar wij 
wensen voor de hele wereld ons ge
zicht terug te krijgen. Maar als volks-
nationalisten kunnen wij niet langer 
dulden dat het Belgisch gekrakeel als 
een blok aan het been van onze jeugd 
blijft hangen op een ogenblik dat de
ze jeugd hare taak moet kunnen op
nemen tegenover het wereldgebeuren. 

VLAMINGEN, 

VOLKSUNIEVRIENDEN, 

Om deze Vlaamse staat af te dwingen, 
om deze samenleving op te bouwen, 
rekenen wij op u, op uw geloof, op 
uw inzet. Gij kunt rekenen op de 
trouw van het hele partijbestuur van 
hoog tot laag. 
Laten wij vandaag samen dit feest vie
ren als de start van een nieuwe be
slissende periode. 
Eensgezind, doelbewust stuwen wij 
Vlaanderen omhoog in de vaart van de 
volkeren... 
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WIN lORISSEN 

DE VOLKSUNIE OF DE KLEURPARTI|EN 

Wij of de traditionele partijen, 
de federalisten of de unitaristen, bru
tale of verkapte, dat is en blijft voor 
ons de voornaamste politieke pool-
vorming in dit land. 
De twee andere poolvormingen : 
klerikaal of anti-klerikaal 
en daarnaast links of rechts zijn af
gezwakt. 

Omdat thans niemand nog klerikaal 
wil heten en daar wederzijds iedereen 
zich sociaal noemt omdat niemand 
nog durft zeggen dat hij konservatief 
is. 

Sinds onze stichting, 20 jaar geleden, 
hebben wij de derde grote poolvor-
ming van de politiek in ons land, het 
vraagstuk van de volksgemeenschap
pen, naar voren gebraciu. 
In een tijd dat de kleurpartijen vonden 
dat er geen Vlaams vraagstuk meer 
bestond. 

Men heeft geschokschouderd bij de 
stichting van de Volksunie en gedu
rende de eerste jaren van ons bestaan. 
Een Vlaamse partij kon niet meer 
groeien, schreef en zei men toen. 
Na onze eerste suksessen heeft men 
zich van ons proberen af te maken 
door te zeggen en te schrijven dat 
wij onechte vraagstukken in het leven 
riepen. 

Toen dat niet hielp en wij toch verder 
groeiden is men grote belangstelling 
voor het vraagstuk gaan veinzen, 
heeft men gedaan alsof men oplos
singen zocht en heeft men ons schijn
oplossingen willen opdringen. 
En dure schijnoplossingen in een po
ging om de zaak te kompromitteren. 
Men heeft eerst geprobeerd de vis 
op het droge te versmachten, thans 
probeert men hem te verdrinken of 
te doen verstikken in troebel, vergif
tigd water. 

In feite is er niets veranderd. 

TAALWETTEN ALS ZOETHOUDER 

In de 19e-eeuw probeerde men de 
Vlamingen zoet te houden met taal
wetten Dat spelletje heeft 100 jaar 
geduurd en nog worden de jongste 
taalwetten van 1963 niet toegepast. 
Ze worden niet toegepast noch in de 
Voer, noch in de randgemeenten, 
noch te Brussel. 
Met de taalwetten heeft men de 
Vlaamse gemeenschap 100 jaar aan 
het lijntje gehouden. Eerst jaren, 
soms tientallen jaren vechten voor 
een taalwet, dan weer jaren, soms 
tientallen jaren vechten voor de toe
passing ervan. 
Thans is men hetzelfde spelletje be
gonnen met de politieke struktuur-
hervormingen, om het even of ze ge
westraden heten of kultuurraden. 
Zo hebben we een Kultuurraad gekre
gen, die niets te zeggen heeft over 
ons onderwijs. Kultuurraad die zo hij 
iets beslist dat de moeite waard is, 
zoals het taaidekreet, uiteraard op 
ons initiatief, moet toezien dat dit 
dekreet niet wordt toegepast omdat 
Waalse ministers gelast zijn met de 
uitvoering van dekreten van de Vlaam
se Kultuurraad. 
Zo krijgen we nu gewestraden waar 
de Vlaamse senatoren, in afzonder
lijke vergadering, zullen mogen raad 
geven aan de Vlaamse senatoren, sa
men zetelend met de Franstaligen in 
de gemeenschappelijke Senaat. 
CVP en PVV hebben bij de goedkeu
ring van deze wet op de gewestraden 
geweigerd de definitieve begrenzing 
van Brussel goed te keuren. 
CVP en PVV hebben bij deze gelegen
heid de Brusselse Vlamingen losge-
haakt en losgemaakt van de Vlaamse 

gemeenschap door hen uit te sluiten 
uit de Vlaamse gewestraad omdat ze 
zich niet durven verzetten tegen de 
idee van « Brussel derde gewest » 
En zoals ze ook het Duitstalig gebied 
prijsgeven aan Wallonië op dit vlak. 
De traditionele partijen blijven tradi
tionele onvlaamse partijen, die niets 
durven in de weegschaal leggen om 
de Vlaamse gemeenschap te dienen 
en zeker hun ministerportefeuilles 
niet. 
CVP, BSP en PVV hebben vorig jaar 
de wettelijke beschikkingen goedge
keurd om Franse scholen op te rich
ten in de Voerstreek, tegen de taal
grensafbakening van '62 en de taal
wetten van '63 in. 
Zoals deze drie traditionele partijen 
de Vlaamse meerderheid verkwanseld 
hebben ten tijde van de grondwets
herziening. 
Zoals de CVP en de PVV zich thans 
klaarmaken om de grenskantoren van 
de Voerstreek te verleggen naar Wal
lonië en om de Voerstreek aan te slui
ten bij de Luikse kabelteevee, als 
nieuwe elementen van verfransing. 
Zoals de CVP en de PVV zich volgens 
de jongste verklaring in de Kamer 
van de minister van Binnenlandse 
Zaken klaar maken om de faciliteiten 
in te voeren in de federaties van ge
meenten rond Brussel. 
Zoals de CVP weigert haar belofte 
waar te maken van de splitsing van 
het kiesarrondissement Brussel en 
dus ook van de oprichting van een 
provincie Vlaams-Brabant. 

DE TRADITrONELEN 
BLIJVEN ONVLAAMS 

De BSP blijft unitair en onvlaams. 
Bij de PVV is de huistaal van onge

veer de helft van de parlementsleden 
Frans. Wij moeten zelfs de sociale 
faktor niet bekijken om elke centrum-
gedachte af te wijzen. 
Bij de CVP vinden we de van oudsher 
bekende huichelarij. Zij zouden wel 
Vlaams zijn doch ze moeten regeren, 
d.w.z. ze moeten de slaaf zijn van de 
PSC. Alsof de PSC niet alles aan hen 
te danken heeft. 
Wij of de traditionele kleurpartijen, 
dat blijft de keuze voor Vlaanderen. 
De parlementsleden van de kleurpar
tijen vormden steeds de meerderheid 
in het Belgische parlement en dit 
sinds 1830. 
Na 144 jaar is hun balans negatief. 
Zij hebben Brussel laten verfransen. 
Zij hebben steeds in dienst gestaan 
van de franstaligen in dit land. Omdat 
zij steeds een rol wilden spelen in het 
bestuur van het land, al was het de 
rol van kollaborateurs van de geves
tigde franstalige machten. 
Als ze iets gedaan hebben voor 
Vlaanderen dan kwam het onder druk 
van de strijdende Vlaamsgezinden, 
strijdende Vlaamsgezinden, die ze 
vaak hebben laten vervolgen of hiel
pen vervolgen en aan wie ze nog 
steeds amnestie weigeren. 
Laten we ons niet misleiden door 
schijnbare Vlamingen, die niet in staat 
zijn een noemenswaardige staatsher
vorming erdoor te drukken. 
De kleurpartijen kunnen het niet en 
willen het niet. Hun belangen liggen 
elders zoals ze altijd elders lagen. 
Thans menen ze dat de Vlaamse Be
weging verzwakt is en zijn ze bezig 
nieuwe toegevingen te doen. 
Een verzwakte Volksunie betekent 
Vlaamse achteruitgang. 
Daarom is het onze plicht de stoot
kracht van onze partij te versterken, 
door ze dinamisch uit te bouwen en 
haar slagvaardigheid te versterken. 

VLAANDEREN EERST I 

De Vlaamse Beweging heeft een lange 
strijd achter de rug. 
En als we geschreven hebben dat we 
terug naar de bron wilden dan wil dit 
zeggen dat we slechts vrede zullen 
nemen met een volledige ontvoogding 
van Vlaanderen en van de Brusselse 
Vlamingen. 
Een eigen Vlaams parlement. 
Een eigen regering. 
En een eigen fiskaliteit. 
Het Vlaamse belastingsgeld in eigen 
hand. Daarna kunnen we praten met 
Wallonië. 
Vlaanderen eerst, beste partijvrienden. 
En Vlaanderen eerst wil nog steeds 
zeggen eerst Vlaanderen. 
Want dat Vlaanderen is er nog steeds 
niet, wat sommige argeloze jonge
ren ook geloven. In het wereldkoncert 
der vofkeren hebben we nog steeds 
geen eigen gezicht, geen eigen iden
titeit, omdat de Vlaamse meerderheid 
in dit land nog geen eigen staatsstruk-
tuur heeft. Het heeft geen zin dal 
men zichzelf wijsmaakt dat alles van
zelf zal gaan. 

Zonder harde strijd heeft Vlaanderen 
nooit iets gekregen, zonder harde 
strijd zal Vlaanderen nooit iets krij
gen I 

En daarna is het duidelijk dat we geen 
vrede nemen met gelijk welk Vlaan
deren. Ons volksnationalisme kan niet 
anders dan sociaal zijn omdat het de 
solidariteitsgedachte van en voor de 
volledige gemeenschap in zich draagt, 
solidariteit ten opzichte vooral voor 
de minst-bedeelden. 
Ook de omgevingszorg en de wil tot 
welvaart en welzijn ligt in onze auto-
mistische gedachte besloten Zoals 
we al sinds jaren door ons program
ma, voorstellen en aktie bewijzen. 

OPNIEUW IN DE AANVAL I 

De Volksunie of de kleurpartijen. 
Vlaamse ontvoogding en bevrijding of 
blijvende Vlaamse dienstbaarheid. Dat 
is de keuze die men in Vlaanderen 
maken moet. 

Eén tegenslag bij de verkiezingen en 
onze tegenstanders, meer de Vlaamse 
dan de franstalige, jubelen reeds. 
Het Vlaams nationalisme heeft zijn 
grens bereikt, luidt het. 

Met 18 %. Op een ogenblik dat de 
Schotse nationalisten 30 % halen. 

Toen er geen Volksunie was na de 
jongste oorlog onderging Vlaanderen 
weerloos de sjagen van de unitaire 
verfransers. 
De kleurpartijen boden geen bescher
ming. 

Zonder de Volksunie, of met een ver
zwakte VU, wordt de Vlaamse Bewe
ging afgebouwd, v e r f r a n s t gans 
Vlaams-Brabant en worden de Vlamin
gen te Brussel weggeveegd. 

Het is onze taak met geloof, bezie
ling en geestdrift de strijd opnieuw in 
te zetten, met een oppositie die wer
kelijk oppositie durft te zijn. 

Omdat wij de taak van zovele genera
ties moeten voltooien, omdat hun 
grote offers niet vruchteloos mogen 
blijken, en omdat ons volk in een 
eigen staatsstruktuur een eigen ge
laat zou krijgen en zich volledig zou 
kunnen ontplooien. 

Daarom beste partijgenoten, gaat de 
VU opnieuw in de aanval, niet alleen 
in het parlement, maar ook in alle 
afdelingen. Zij die menen dat wij aan 
het sterven waren zullen vlug hun 
vergissing inzien. 
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Jef Burm draagt zijn iro
nisch - lichtvoetige tek
sten voor. Een roos voor 
V l a a m s e gefusil-
jeerden. Dirigent Fer-
nand van Durme en de 
presentators Kris Yser-

I, byt en Marcel Hendrickx, 

De jongens van de Kornet doen de leeuwen dansen. De Jagerskapel rukt aart » De 
jongelui o.l.v. Ton van Ark (de mimegroejs Krea-Labo) vertolken het manifesterende 
Vlaanderen. Honderd lieve meisjes f van het Oost-Vlaams kinderballet) veroveren 
7.000 harten met hun « gioen Vlaanderen ». De hartekreet « Amnestie ! », reeds 
vele generaties lang en hoelang nog ? s-- » SIUAO DANN 
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FRANS VAN DER ELST: 

DE VU HEEFT EEN HISTORISCHE ZENDING 
Vlamingen, wij zijn vandaag met vele 
duizenden bijeen gekomen om feest te 
vieren. Wat wij vieren is twintig jaar 
harde strijd. Twintig jaar harde strijd 
in dienst van ons volk, voor ons volk. 
Met gewettigde fierheid en trots mo
gen wij terugblikken op wat wij ver
wezenlijkt hebben, op de rol die de 
Volksunie gespeeld heeft in het poli
tieke leven van dit land. 

DE TROUW VAN ZOVELEN... 

Het is mijn plicht hier vandaag allen 
te danken, levenden en doden, die ge
durende al deze jaren hun beste krach
ten ingezet hebben en in een geest 
van trouw aan ons volk eensgezind ge
streden hebben om van het Vlaams-
nationalisme terug een politieke macht 
te maken. Ik zal geen namen noemen, 
want de naamloze propagandist heeft 
evenzeer zijn onmisbaar aandeel gehad 
in onze moeizame strijd. 
De trouw van zovelen aan de Vlaamse 
idealen is het meest ontroerend feil 
in de geschiedenis van de Volksunie 
en de aanwezigheid van zovele dui
zenden op deze manifestatie is een 
nieuw bewijs van standvastige trouw. 
Wij blijven trouw aan het Vlaams-natio-
nalisme en aan de idealen van de par
t i j , dat beloven wij hier plechtig. 

ONZE STRIJDBAARHEID 
MAG NIET VERZWAKKEN 

De strijd die wij twintig jaar geleden 
ingezet hebben is beslist niet uitge
streden. Het ogenblik is zeker nog niet 
gekomen om op onze lauweren te rus
ten of te verslappen in onze strijdbaar
heid. Want wat het Vlaamse volk meer 
dan ooit nodig heeft is strijdvaardig
heid. 
Er heerst in Vlaanderen een zelfvol 
daanheid, een onverschilligheid die ge
vaarlijk zijn voor de toekomst. Het is 
onze taak daartegen in te gaan. Het 
doel dat wij ons gesteld hadden is 
dichterbij gekomen maar het is niet 
bereikt. Dit doel werd kernachtig ver
woord door de Frontbeweging meer 
dan vijftig jaar geleden in de leuze : 
«Weg met de voogden ! Zelfbestuur !» 
De voogden, zij zijn er nog steeds. 
Zij zitten in een regering, een voortaan 
paritair samengestelde regering, waar
van de voogdij steeds zwaarder weegt, 
ook op de nieuwe instellingen die zo
gezegd in het leven geroepen worden 
om tegemoet te komen aan het ver
langen der gemeenschappen in deze 
staat naar zelfbestuur. 

SCHIJNVERTONING 
MET FACADEWEHEN 

Er wordt in dit land een schijnvertoning 
opgevoerd die wij onverbiddelijk moe
ten aanklagen. 
Van de wetten die de hervorming van 
de unitaire staat zouden moeten verwe
zenlijken kan gezegd worden hetgeen 
René Declercq reeds zegde van de 
taalwetten toen hij zich tot Vlaanderen 
richtte in zijn gedicht « Wat doen wij 
voor U » : 
«Met lappen en lompen van wet op wet 
Wordt een schittergewaad ü aaneen-
Het pak van Harlekijn». (gezet. 

Te Antwerpen op het stadhuis sprak 
burgemeester Lode Craeybeckx toen 
hij ons ontving, een eer die ons te Gent 
niet gegund werd, van fagadewetten. 
En inderdaad, ik vraag het u, wat zijn 
het anders dan fagadewetten, de wet
ten op de kultuurautonomie, op de ge
westvorming, op het statuut voor Brus
sel, op de randfederaties ? Wat is er 
door deze wetten wezenlijk veranderd 
aan de feitelijke toestanden ? 
Men heeft een knoeiboel geschapen 
waarvoor niemand, geen enkele partii 
nog de verantwoordelijkheid durft op
eisen. 

DE BELGISCHE WERKELIJKHEID 

Wat Is de realiteit van vandaag ? 
w- In het parlement werd de Vlaamse 
meerderheid door grendels en specia
le meerderheden voorgoed afgegren
deld ; 
— In de regering werd de pariteit in
gevoerd ; 

— Allerlei raden werden of worden op
gericht veelal met schijnbevoegdheid. 
Meer dan ooit wordt de uiteindelijke 
beslissingsmacht gecentraliseerd in 
handen van de centrale, Belgische, pa
ritair samengestelde regering. Waar is 
de Vlaamse Uitvoerende Macht ? Waar 
moeten wij haar zoeken ? In de per
soon van de zgz. Vlaamse ministers 
die ingekapseld zitten in een Belgi
sche regering onder de voogdij van 
Waalse ministers die in feite over een 
vetorecht beschikken in alle Vlaamse 
aangelegenheden. 
Waar staan wij nu met de in 1969, vijf 
jaar geleden reeds, plechtig beloofde 
hervorming van de unitaire staatsstruk-
turen ? 
Wij klagen aan : 
— het uitblijven van de beloofde en in 
de Grondwet ingeschreven hervorming 
van de unitaire staat ; 
— het gevaar van een gewestvorming 
met drie ; 
— het verraad gepleegd ten overstaan 
van de Vlaamse gemeenschap in Brus
sel : 
— de voortdurende bedreiging die 
weegt op Vlaams-Brabant en het uit
blijven zowel van de oprichting van 
een provincie Vlaams-Brabant als van 
de splitsing van het kiesarrondisse
ment Brussel en de definitieve begren
zing van de Brusselse agglomeratie ; 
— de miljardenroof jaar na jaar ge

le rechtvaardigheid vereist dat men 
zich bij voorrang buigt over het lot van 
de meest verwaarloosde of achterge
bleven volksgroepen. In ons partijpro
gramma hebben wij gepoogd gestalte 
te geven aan deze maatschappijvisie, 
met aandacht voor alle problemen die 
niet alleen voor de welvaart maar voor 
het welzijn van onze gemeenschap be
langrijk zijn. 
De Volksunie heeft haar eigen pro
gramma, haar eigen bestaansreden, 
haar eigen historische zending. 
Het is niet zo dat de Vlaamse proble
men opgelost zijn of dat wij de toe
komst zorgeloos zouden mogen tege
moet zien. 

ONZE ZORGEN ZIJN NOG 
NIET VOORBIJ 

De ekonomische welvaart in Vlaande
ren is niet onbedreigd. De Vlaamse 
ekonomie blijft, ongeacht de grote voor
uitgang, nog steeds kwetsbaar en on
voldoende uitgebouwd. De prognoses 
wijzen er op dat de Vlaamse ekonomie 
niet in staat is om het hoofd te bie
den aan de vereisten op het stuk van 
de tewerkstelling en dat een grote in
spanning nodiq zal zijn. Nu reeds Is 
het stijgend aantal werklozen in Vlaan
deren onrustwekkend en een teken 
aan de wand. Het Is hoogst wenselijk 
dat wij alle inspanningen en alle mid
delen zouden koördineren, waarbij 
Vlaanderen moet gezien worden als 

pleegd ten nadele van de Vlaamse ge
meenschap ; 
— het uitblijven van amnestie dertig 
jaar na de oorlog en het feit dat men 
zelfs de Vlamingen wil beletten in 
Vlaanderen amnestie uit te vaardigen. 
Wij klagen vooral en boven alles aan 
dat de Vlaamse gemeenschap onthou
den wordt, geweigerd wordt het zelf
bestuur dat r i j wenst, dat zij eist, de 
kans, de mogelijkheid die hierin beslo
ten ligt te bouwen aan onze eigen toe
komst, aan de opbouw van een maat
schappij in Vlaanderen die beantwoordt 
aan onze nationale en sociale betrach
tingen. 

HET VLAANDEREN 
WAARVAN WIJ DROMEN 

Want het is niet zo dat de Volksunie 
er zich toe beperkt federalisme te eisen 
en dat haar taak zou voltooid zijn de 
dag dat een waarachtig federalisme zou 
verwezenlijkt worden. 
Het moet voor Iedereen duidelijk zijn 
dat uit ons volksnationalisme ook een 
eigen visie voortvloeit op de maat
schappij, een eigen visie die er geen 
is van kapitalistische uitbuiting of van 
klassenstrijd, maar van solidariteit on
der alle leden van de gemeenschap 
waartoe wij behoren, waarbij de socia-

één geheel ,één ekonomisch gebied. 
Provincialisme of partikularisme mogen 
geen hinderpalen zijn en wij betreuren 
nogmaals dat niet één gewestelijke 
ontwikkelingsmaatschappij voor Vlaan
deren tot stand kwam. 

BRUSSEL EN VLAAMS-BRABANT 

Ik mag deze korte toespraak niet ein
digen zonder de bijzondere aandacht 
«arr gans Vlaanderen op te eisen voOi 
het lot van de Vlamingen in de Brus
selse agglomeratie en voor de voort
durende bedreiging die op Vlaams-Bra
bant weegt. Ik geloof dat men zich in 
Vlaanderen onvoldoende rekenschap 
geeft van de toestanden in de provin
cie Brabant * n te Brussel. Men is er 
zich niet van bewust dat de provincie 
Brabant nog steeds een tweetalige 
provincie is zonder een eigen Vlaams 
bestuur, die door Brussel beschouwd 
wordt als een wingewest, een koloni
satiegebied. Het is een hoogstdringen-
de noodzakelijkheid dat deze provincie 
gesplitst wordt en een provincie 
Vlaams-Brabant opgericht. Reeds In 
1972, twee jaar geleden, was dit een 
punt van het Vlaams urgentieprogram
ma. De verfransingspogingen worden 
langs vele wegen voortgezet, zoals zo
pas nog bewezen werd door de eisen 

van de Franstaligen t.o.v. de randfede
raties eisen door de minister van Bin
nenlandse Zaken gesteund zonder te
genspraak tot nog toe vanwege de 
eerste-minister. 
Dringend is ook de splitsing van het 
kiesarrondissement Brussel opdat een 
einde zou gemaakt worden aan de ver
warring en het misbruik dat Franstali-
gen verkozen worden met de stemmen 
van Vlamingen. 
De eerstvolgende gemeenteraadsver
kiezingen zullen de Inzet zijn van een 
harde strijd in de Vlaamse randgemeen
ten en alle Vlamingen dienen zich daar
van bewust te zijn, nu, en niet wanneer 
het te laat zal zijn. 

TRAGISCH 

Bijzonder tragisch is het verraad ge
pleegd ten overstaan van de Vlaamse 
gemeenschap te Brussel ter gelegen
heid van de zgn. voorlopige gewest
vorming. De Vlaamse minderheid In 
Brussel wordt afgesneden van de 
Vlaamse gemeenschap en zonder meer 
overgeleverd aan de frankofone meer
derheid. Wij zullen nooit het bestaan 
aanvaarden van een zgz. « Brusselse 
gemeenschap » als derde gemeenschap 
m dit land. Voor ons zijn en blijven de 
Brusselse Vlamingen volwaardige Vla
mingen die deel uitmaken van onze ge. 
meenschap en die wij niet willen ver
raden. 

Dit weze gezegd aan het adres van 
de CVP en de PVV, die onder meer op 
dit belangrijke punt het Vlaamse Front 
verbroken hebben. 
Er is geen Vlaams Front mogelijk wan
neer bij de eerste gelegenheid de ge
meenschappelijk verdedigde standpun
ten opgegeven worden, onder welke 
voorwendsels ook. 
Wij wijzen de voorlopige gewestvor
ming af als totaal onaanvaardbaar, wij 
bedanken voor dit pak van Harlekijn. 

ALLEN NAAR HALLE I 

De Vlaamse strijd- en kultuurvereni-
gingen hebben het nodig geoordeeld 
een waarschuwingsbetoging te orga
niseren op zondag 24 november a.s. te 
Halle Ik roep u allen op om aan deze 
betoging deel te nemen. 
De Volksunie zal te Halle vertegen
woordigd zijn door vele duizenden. 
Maar ik wens op mijn beurt de inrich
ters van deze betoging te waarschu
wen dat wij van hen verwachten dat 
zij konsekwent zullen zijn in de verde
diging van hun minimum- en urgentie
programma dat zij ook de moed zullen 
hebben klare taal te spreken en de 
verantwoordelijken aan te klagen wan
neer zou blijken dat er eens te meer 
niets van terecht komt. 
Het was mijn plicht In deze korte toe
spraak en niettegenstaande het feeste
lijk karakter van deze viering de aan
dacht te vestigen op zeer reële en 
dreigende gevaren. 

ONZE ZENDING 

Evenzeer als twintig jaar geleden blijft 
een Vlaams-nationale partij, blijft de 
Volksunie noodzakelijk en onontbeer
lijk om de Vlaamse strijd voort te zet
ten. 
Ik hoop dat de band die ons als 
Vlaams-nationalisten steeds verbonden 
heeft in eenzelfde geloof, eenzelfde 
liefde en eenzelfde trouw onverbroken 
zal blijven en dat de Volksunie haar 
historische zending die haar bestaan 
en haar voortbestaan wettigt nooit zal 
verloochenen. Deze historische zending 
was, is en blijft het veroveren van zelf
bestuur voor ons volk, het veroveren 
van een volwaardige deelstaat waarin 
het voortbestaan, de welvaart en het 
welzijn van onze volksgemeenschap 
voor de toekomst kunnen beveiligd 
worden. 

Tot besluit van deze prachtig geslaag
de feestvergadering, waarvoor mijn 
dank aan allen die hun medewerking 
verleend hebben, richt ik mij tot u al
len, tot de honderdduizenden in Vlaan
deren die aan onze zijde staan, om 
met hernieuwde moed en geestdrift de 
strijd voort te zetten met de vaste wil 
te overwinnen ! 

WIJ I I 
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1958 zou het jaar worden van de krachtproef, reeds in januari werd in 
Gent-Eekio de kiesstrijd ingezet, voor de kiesstrijd die in de maand 
mei geopend was. We hadden reeds in 56 gemeenten strooibriefjes en 
proefnummers van het blad « Volksunie » met tienduizenden en tien
duizenden verspreid, er waren aan fabrieks- en kerkuitgangen 50 korte 
openluchtmeetings gegeven. Wij hadden een groots opgevatte open
luchtmeeting te Nevele, met l-lugo Sels, Wim Jorissen en Leo Wouters, 
in 90 gemeenten was geplakt en gekalkt, in sommige meer dan drie, 
vier maal. We wisten dat de strijd tegen de Volksunie hard zou zijn, 
daarom wensten wij het terrein zo vlug mogelijk te bewerken. De pro
paganda werkte op volle toeren, de organisatie en de samenstelling van 
de kieslijsten bleven niet ten achter. Het was echter niet zo gemakke
lijk, weinigen waren bereid, zij die het wel wilden konden niet, op an
deren werd door hun broodheren druk uitgeoefend, vooral in het kato-
liek onderwijs. Er waren destijds méér plaatsen dan kandidaten, een 
roman kan er geschreven worden, dramatisch en humoristisch terzelf-
dertijd over de belevenissen bij dit vaak delikate werkje. En uiteinde
lijk werd de knoop doorgehakt. Leo Wouters trok de lijst aan, samen 
met dr. Wannijn, dr. Hosten, dr. De Busschere en dr. De Brabander. 

^ l-WOifC 

De verkiezingsstrijd was biezon-
der hard, het katolieke Vlaande
ren werd weer voor een gewe
tensvraag gesteld De bisschop 
van Brugge liet zijn beruchte 
brief verschijnen Zelfs « 't Pa-
lieterke » was aan twijfel onder
hevig en stelde voor, voor de ka
mer Volksunie te stemmen en 
voor de senaat CVP Ook het eni
ge neutraal dagblad op dat ogen
blik « Het Handelsblad » schreef 
in die zin De terreur in de scho
len, tegen de kandidaten en te
gen de plakploegen was gewel
dig Maar Gent hield stand, nooit 

hebben we zoveel medewerking 
gekregen, vier radiowagens bol
den gedurende de dag door het 
arr., 's nachts wemelde het van 
Volksunie-plakkers, vijf maal hiel
den wij een ganse dag lang een 
propagandakaravaan op de baan. 
Wij hoopten spijts alles, de eers
te Gentse verkozene naar het 
Parlement te kunnen sturen. He
laas, de Volksunie kwam van 
113.632 stemmen, behaald in 1954, 
naar 104.593 terug. Gent-EekIo 
ging vooruit ; op een paar hun
dred stemmen faalden wij . (1954 : 
8.803 stemmen ; 1958 : 15.024] 
We waren op de goede werg. 
En lang lieten we niet op ons 
wachten, want twee weken na de 
verkiezing werkte de propaganda 
opnieuw, er werd duchtig gekol-

porteerd en de verkoop steeg 
week na week. 
1959 : de werking gaat vlot, arr. 
kaderdagen, volksvergaderingen. 
Gent schaft zich een eigen auto-
kamionette aan, verspreidt 50.000 
strooibriefjes, aan de fabrieken, 
doplokalen, in de arbeiderswij
ken en aan de stations ! 
1960 : nieuw strijdjaar : het zes
de voor de Volksunie. Op zondag 
10.1.60 ving het aan en op zon
dag 26.12.60 eindigde het. In zes
tien gemeenten werd met de ra-
diowagen rondgereden en blitz-
meetings gehouden, 12.000 proef
nummers « Volksunie » werden 
er gratis uitgedeeld. In 29 ge
meenten werd er gekolporteerd 
en openluchtmeetings gehouden 
aan de kerkuitgangen. Op aan
vraag was de Gentse propaganda-
ploeg aan het werk te Ronse, 
Aalst, St. Niklaas, Geraardsber-
gen, Zeie, Stekene, Waasmuns
ter, Lokeren en werd er nog eens 
op een zondag in 8 gemeenten 
van het arr. Dendermonde met de 
geluidswagen rondgereden. Heel 
dikwijls kregen we te horen, dat 
we de propagandisten moe maak
ten door zoveel werk op hun 
schouders te laden, « niets van » 
antwoordden deze. We moesten 
vooruit, en inderdaad, vooruit 
ging het. Op 8 januari '61 begoa 
het nieuwe werkjaar. Zoals 
steeds in het verleden werd alle 
aandacht geschonken aan de kol-
portages en korte meetings, in 
'61 zouden er 41 gemeenten door 
de ploeg met de mikrowagen be
werkt worden, de verkoop steeg, 
de ontvangst bij de bevolking 
verbeterde, iedereen voelde het 
aan, ditmaal zou de opgang van 
de Volksunie niet meer te stuiten 
zijn ! 
Het arr. werd omgevormd, er 
werden in gans het arrondisse
ment kernen gevormd, regelmatig 
kwamen deze op kaderdagen bij
een, er werden scholingsdagen 
gegeven door dr. Wouters, de 
eerste in het kader van de partij. 
We wensen daar de nadruk op te 
leggen opdat de generatie's van 
nu zouden weten, welke stimu
lerende werking er destijds van 
Gent uitging. Het liep niet altijd 
van een leien dakje, de hemel 
was dikwijls bewolkt en storm
achtig waren de bestuurvergade-
ringen. . 

Oi ZE&TIOËIÜ JARE 
Maar de werking ging onvermin
derd door. Het aantal stemmen 
op de kamerlijst steeg van 15.024 
in '58 naar 24.824 m '61. Dr. Leo 
Wouters was het eerste kamer
lid voor Gent-EekIo, Omer Van De 
Kerckhov§ en Jos De Moor de 
eerste provincieraadsleden. Op
nieuw was het geluk ons niet 
gunstig gezind, door de speling 
van het stemmenoverschot, ging 
de senaatszetel naar het arr. 
Aalst. Niettemin was Gent-EekIo 
fier over het behaalde resultaat, 
er was hard voor gewerkt gewor
den. Naast de enorme inspannin
gen was er de deelname aan de 
verboden amnestiebetoging te 
Antwerpen en Berlaar die dan on-
aangevraagd te Lier. doorging. 
Vanuit Gent vertrokken met 
twaalf bussen, de geheime politie 
werd voor schut gezet aan het 
Vlaams Huis. Wie kan de kolon-
nes vergeten van deelnemers aan 
het Zangfeest te Antwerpen en 

de in de voormiddag gehouden 
VU-meetings in de Majestic. Vijf
tien autocars, een veertigtal per
sonenwagens en drie geluidswa-
gens. De marsen op Brussel, am
nestiebetogingen te Antwerpen 
en Gent. En dit moet vermeld 
worden, de kernen, want meer 
was het niet, de kernen Nevele, 
Deinze, Zulte, Zomergem, Aalter, 
Eekio, St Amandsberg, Gentbrug
ge, Merelbeke en vanzelfspre
kend Gent zelf, deden meer dan 
hun best. Spijts de onderlinge 
wrijvingen zoals de eerste scheu-

der Vlaamse Demokraten en de 
afscheuring van volksvert. Deco-
ninck. Spijts alles hadden wij dan 
toch twee verkozenen in de 
kamer en een in de senaat plus 
vier in de provincieraad. Met de 

, verkiezing van '68 zagen wij ons 
stemmenaantal oplopen tot 52.476 
en in '71 tot 58.771, er was dus 
al een heel stukje weg afgelegd. 
Nieuwe gezichten waren er in 
het Gentse ondertussen bijgeko
men, de voornaamste aanwinst 
was ongetwijfeld mr. Frans Baert. 
Hij zou in de daaropvolgende de

ring in de nationalistische jeugd
beweging, de moeilijkheden met 
de Vlaams-Nationale ziekenkas 
Opstanding, want ook daar wa
ren het de kernleden die ervoor 
ijverden. Maar spijts dat ging de 
werking door. VVe zouden haast 
mogen zeggen, dat Gent de kunst 
verstond om ruzie te maken, zon
der het essentiële uit het oog 
te verliezen ! Veel ti jd om zulks 
te verwaarlozen was er ook niet. 
Voerden wij in de schoolstrijd 
slechts een aanwezigheidspoli-
tiek, wij zouden in de daarop vol
gende strijd (« Eyskens buiten ») 
al iets meer doen, wij kwamen 
goed op dreef in de strijd tegen 
de talentelling en voor het be
houd van de zes randgemeenten. 
Gent speelde een niet onbelang
rijke rol in de betogingen van 
Wezembeek-Oppem en Wemmei. 
Was het immers niet vanuit Gent 
dat er zogenaamde jong-socialis-
ten met rode vlag en halsdoek 
mee opstapten in de betoging, 
hoe hebben wij de socialisten 
daarmee destijds niet op stang 
gejaagd '' En wat met de aktie 
tegen de betoging te Brussel van 
de franskiljons van de NAK-CAN ? 
Hoeveel nachtjes werk is daar 
niet aan gespendeerd geworden, 
Eug. De Facq weet het wel I In 
Mei '65 waren er opnieuw ver
kiezingen, Gent-EekIo sloeg zich 
weerom goed uit de slag, de in 
'61' behaalde stemmen voor de 
kamer waren van 24.824 opgelo
pen naar 39.532 I De teeraktie 
van de VMO te Oostende had een 
tijdelijke afwezigheid van een ge
deelte der propagandisten voor 
gevolg gehad, maar in laatste in
stantie was er in het kanton Oos-
terzele toch een akkoord uit de 
bus gekomen en stond het licht 
weer op groen. Alles liep niet van 
een leien dakje, want ook Gent-
Eeklo voelde de gevolgen van de 

spanning in de partij door de zaak 

batten over de grondwetsherzie
ning het prestige van de VU een 
grote dienst bewijzen. 

OPNIEUW DE BAAN OP ' 

Met de jongste parlementsverkie
zing kende de partij in het alge
meen een lichte achteruitgang, 
ook Gent-EekIo voelde het aan. 
Gelukkiglijk had zulks geen zetel
verlies tot gevolg. Maar de toe
komst van de partij in ons arron
dissement, dat dan toch tot de 
basisarrondissementen van de 
partij blijft behoren, zal afhan
gen van de werking en uitstra
ling die er van deze zal uitgaan. 
We hebben daarom de werking 
der eerste en moeilijkste jaren 
uitgebreider gegeven dan de 
daaropvolgende, omdat we de 
overtuiging toegedaan blijven dat 
de werking naar buitenuit zoniet 
de voornaamste, dan toch de 
noodzakelijkste is en blijft. Kun
nen we besluiten dat de eerste 
jaren van ons bestaan voorname
lijk moesten benut worden om 
onze partij bekend te maken op 
bredere basis. Iets waarin we 
meer dan geslaagd zijn. De pro
pagandisten hebben mijns inziens 
nu tot plicht de inhoud, de be-
staansnoodzakelijkheid, de uit
weg die de Volksunie aantoont 
bij de brede massa te brengen. 
En het blijft mijn persoonlijke 
overtuiging, de beste kans daar
toe is en blijft, de kolportage 
met geluidswagen. Er moet op
nieuw de baan opgegaan worden, 
er mag niet gedacht worden dat 
alles reeds in kannen en kruiken 
is, integendeel de werkelijke 
strijd begint nu eerst ! 

Kamiel VAN DAMME 
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VU-FANFARE 
ff KENPENLAND " 

lUBIlEERT 

Wie zondag in het Kuipke was 
heeft tijdens 't voorprogramma en 
de ontroerende apoteoze ongetwij
feld de VU-fanfare en drumband 
« Kempenland » uit Nijien gehoord 
en gezien. Deze vereniging viert 
vandaag haar 5-jarig bestaan. Dus 
mochten deze moedige blazers 
en trommelaars wel even in de 
kijker geplaatst worden. 

Terwijl de VU-afdeling Nijien haar 
15-jarig bestaan viert, jubileert 
ook de VU-fanfare-drumband 
« Kempenland ». In september '69 
werd de verenigmg gesticht voor
al onder impuls van August Cam-
bré en Frans van Dessel. Tot de 
eerste initiatiefnemers rekenen 
we ook René Gui (die ondertussen 
een oude diamantslijperij om
bouwde tot een gezellig klublo-
kaal), André Vermeulen en Denis 
Keersmaeckers. 

Vijf jaar bestaat deze vereni
ging nu, en als men ziet welke 
weg IS afgelegd wordt men toch 
wel eventjes stil ert fier. In deze 
korte periode heeft « Kempen
land » zich opgewerkt tot een 
volwaardig en eigentijds muziek
korps. 

DRUMBAND 
De drumband telt een 40-tal jon
geren en vormt met de fanfare 
een spektakulair en harmonisch 
geheel bij de meestal gezamen
lijke optochten, maar de drum
band trekt er ook wel eens zon
der de fanfare op uit. De frisse 
indruk die van de drumband uit
straalt ligt zowel in de sobere en 

pittige eenvoud van de groeps-
kledij als bij het groot aantal 
jeugdige spelertjes. 

AKTIEF 

De bedoeling van de VU-fanfare-
drumband « Kempenland » reikt 
verder dan bij een gewone muziek
maatschappij. Naast aktiviteiten 
als uitstappen, festivals enz. wil 
« Kempenland » een rol spelen in 
de Vlaamse ontvoogdingsstrijd, 
wat trouwens ook het doel van 
haar stichting was. 
Onder het motto « onze kust is 
Vlaams I » werden suksesvolle 
uitstappen gedaan in verschillen
de kustgemeenten en werd er ook 
deelgenomen aan meerdere 
Vlaamse betogingen en feestelijk
heden. De huidige voorzitter Frans 
Vercammen heeft door zijn on
verpoosde inzet mede zijn stem
pel gedrukt op de vereniging en 
weet zijn dinamisme over te dra
gen op alle aangeslotenen. 
Onder de kundige muzikale lei
ding van dirigent Guido Andries 
dingen onze muzikanten steeds 
mee naar de hoofdprijs. 
In 1973 behaalde « Kempenland » 
in een internationale muziekwed-
strijd te Itegem een eerste prijs 
met lof van de jury In 1974 werd 
bewezen dat de prijs van 1973 
geen toeval was, want in 0-L-Vr-
Olen behaalde onze maatschappij 
opnieuw een eerste prijs met lof 
van de jury. Meteen werd een se-
lektie voor deelneming aan het 
provinciale kampioenschap in de
cember e.k. afgedwongen. 
Om het hoofd te kunnen bieden 
aan de onderhoudskosten van fan
fare en drumband opende de 

BIJ (Boven) De frisse knapen en meisjes van de jubilerende drumband op stap tijdens een van 

D E hun vele optredens. (Onder links) De drumband bij de intrede in het Sportpaleis. Inzetfoto : 

F O T O ' S sekretaris Frans Van Dessel. (Onder rechts) De fanfare « Kempenland » treedt aan.... 

maatschappij een klublokaal (Ge-
meentestr. 14). Natuurlijk draagt 
dit lokaal de naam «Kempenland». 
Het is mooi en gezellig, werk van 
eigen leden, en toegankelijk voor 
alle simpatisanten. 
Op het zwaar beladen elndejaars-
programma stonden en staan : 

het suksesvolle optreden in het 
Sportpaleis te Gent ; 15 jaar VU 
en 5 jaar « Kempenland » te Nij
ien ; de Vlaamse betoging te Hal
le op 24 november en het provin
ciaal kampioenschap op 21 de
cember. « Kempenland » heeft 
de wind in de zeilen ! 
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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-komitees » over de grenzen 
heen van de politieke partijen. 
Dat de spontane medewerking 
voorzeker niet ontbreekt uit on
ze rangen, daarvoor danken wij 
al onze militanten en doordreven 
medewerkers. 

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 1974 in de 
zaal Alpheusdal te Berchem, kun
nen dit nog doen door een 
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. 

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 : Aktiemogelijkheden 
van VUJO in onze provincie ; Uit
breiding gedachtenverzameling 
voor ons volgend kongres. 
Boterhammen meebrengen voor 's 
middags. Kosten : 20 fr. 
Elke kern moet op deze dag ver
tegenwoordigd zijn ! 

MASSA-KOLPORTAGE 

Het arr. bestuur dankt alle me
dewerkers (kantonnaal en gemeen
telijk) voor de zeer gelukte massa-
kolportages die gehouden werden 
dopr geheel het arr. Antwerpen, 
met de « Wij «-nummers van 19 
en 26 oktober II. Over geheel de 
lijn, een massa kolporteerders en 
een massale verkoop ! 

ANTWERPEN (Stad) 

ABONNEMENTENSLAG 

Geef eens een naam en adres 
van een gebuur waarvan u denkt 
dat hij zou kunnen belangstellen 
in ons weekblad >• Wij ». We stu
ren die man dan gratis tot eind 
van dit jaar het blad toe. Telefo
neer ons even : 36.84.65. 

DIENSTBETOON 
Dag mijnheer ! Kunnen wij u 

helpen ? Dit is de inleidende 
vraag al honderden malen gesteld 
op ons dienstbetoon dat elke 
maandag plaatsvindt op het se-
kretariaat, Wetstr. 12, Antwerpen. 
Telkens op die dag van 16 tot 19 u. 
treft u er een mandataris aan. 
U hoeft geen lid te zijn om te 
kunnen gebruik maken van ons 
dienstbetoon. U mag ook gerust 
vrienden en familieleden hierover 
inlichten. Uiteraard worden ze gra
tis geholpen zonder enige verdere 
verplichting van welke aard ook. 
PUCCINI-KONCERT 

Heerlijke melodieuse muziek ! 
Delen uit Bohème, La Tosca, Ma-
non Lescaut, Turandot en Butter
fly I Wil u dat beleven samen met 
honderden andere Volksuniemen
sen, probeer dan nog een kaartje 
te bemachtigen voor donderdag 
28 november in KVO, tel. sekr. VU 
36.84.65. 

KOO 
Iedereen woonachtig Antwerpen 

Stad die problemen heeft in ver
band met de KOO-Antwerpen, kan 
ze voorleggen aan onze afgevaar
digden De Boel L, tel. 33.97.90 of 
De Laet Fr., tel. 38.66.92. 
DE LEEUWEN DANSEN 

Er zijn verschillende soorten. 
Hier gaat het over arr. leeuwen. 
Voor dit bal kan u ook kaarten 
krijgen op ons sekretariaat. En 

mocht u al lang geen blijf meer 
weten met een aardig klein waar
devol prijsje voor de tombola, laat 
het ons dan eens weten. Wij ko
men het afhalen. 

LIDMAATSCHAP 1975 

Vanaf deze maand worden de 
lidkaarten van de VU voor 1975 
weer aan huis aangeboden door 
onze bestuursleden. Vorig jaar is 
één ervan opgenomen geworden 
in een inrichting, hij was reeds 
voor de veertiende keer bij een 
lid aan de deur geweest. Nooit 
thuis ! 

BERLAAR. 

24 NOVEMBER 

Na onze denderende uitstap 
naar Gent waar zelfs « die van 
Lier » stil bij werden, gaan wij 
met eens zo veel volk naar Halle. 
Een ruim komitee werd opgericht. 
Onze leden schrijven best in bij : 
Stan De Laet, Meistr. 4 of bij Luk 
De Wilde, Melkauwerstwg 46. 

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 wil 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 deelneming 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. f 

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 ! 

OVERLIJDEN 

Bestuur en leden van onze af
deling bieden hun oprechte deel
neming en medevoelen aan, aan 
de heer Jaak Verslegers en fa
milie bij het overlijden van me
vrouw Geertrui Jaeken. Mevrouw 
Verslegers-Jaeken was door haar 
minzaamheid en haar gulhartig
heid een graaggeziene figuur aan 
wie wij met dankbaarheid terug
denken. 

HUWELIJK 

Vandaag treden Annie Brants 
en Koen Raets in het huwelijk. 
Wij wensen het jonge paar een 
stevige vaart ! Onze oprechte ge
lukwensen ook aan de ouders de 
h. en mevr. Bert Raets-Mutsaers 
en de grootmoeder ons KOO-lid 
mevr. Raets-Van den Driessche. 

MARSEPEIN 

Ook u koopt onze lekkere mar
sepein aan 160 fr. de kilo en 
steunt daarbij de afdelingskas. 
Te bestellen bij mevr. Van Geert 
tel. 36.68.29 of mevr. De Coninck 
tel. 22.08.06. 

TENTOONSTELLING 

Van heden 9 november tot en 
met 25 november stelt beeldhou
wer Jozef Kets zijn werken ten

toon in de gemeentelijke feest
zaal van Borgerhout, Turnhoutse-
baan 92. Jozef Kets werd geboren 
te Lier in 1932, maar woont sedert 
jaren te Deurne. 

Hij werd dit jaar geselekteerd 
om deel te nemen aan de tentoon
stelling van « Belgisch beeld
houwwerk » in Middelheim. Gedu
rende de maanden juli en augus
tus j l . had hij nog een werkatelier 
te Agde (dep. Hérault, Frankrijk). 

Vrij toegankelijk alle dagen van 
10 tot 18 u. 

BROECHEM 
24 NOVEMBER - HALLE 

Wij rekenen op de aanwezigheid 
van ieder Broechems VU-lid in 
deze betoging. Het plaatselijk ko-
ordinatiekomitee 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 Polfliet, 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. 

EKEREN 
BETOGING VLAAMS-BRABANT 

Heeft plaats op zondag 24 no
vember te Halle om 11 u. Auto
bussen worden ingelegd vanuit 
Ekeren. Inschr., zo spoedig moge. 
lijk op het VU-sekr., Geestenspoor 
27, tel. 41.04.41. Autokaravanen 
door de gemeente Ekeren op za
terdag 16 november. Bijeenkomst 
op het Kristus Koningplein om 14 
u. Versier uw wagen met een 
leeuwenvaandel ! 

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. 

HOVE 
OVERLIJDEN 

Het bestuur en de afdeling bie
den hun kristelijke deelneming 
aan bij het overlijden van mevr. 
Monthaye, echtgenote van ons 
trouw lid, de h. A. Monthaye. 
GELUKWENSEN 

VU-afd. Hove en in het bijzon
der het bestuur, bieden de fami
lie J. Op de Becq-Celis, hun har
telijke gelukwensen aan ter gele
genheid van het diamanten huwe
lijksjubileum van hun ouders J. 
Celis-De Poorter. Een welgemeend 
« proficiat » aan de diamanten ju
bilarissen I 
BETOGING HALLE 

Ook Hove zal te Halle op 24 no
vember niet ontbreken. Voor deel: 
name aan de « Vlaams-Brabant-
Betoging » kunt u van heden af 
de nodige inlichtingen inwinnen 
bij onze bestuursleden. Nauwkeu
riger gegevens volgen nog ! 

KONTICH 
ABONNEMENTENSLAG 

Zoals de vorige jaren zal onze 

NOVEMBER 
7. 

11. 

12. 

14. 
15. 

16. 

16. 

22. 

23. 

24. 

26. 

28. 

30. 

Antwerpen (arr.) : « Nacht van de Vriendschap » in zaal 
Alpheusdal, F. Williotstr. 22, Berchem. Omlijsting : Jef 
Burm. 
Westmalle : Inhuldiging VU-afdelingsvlag + bal om 20 u. 
in feestzaal De Kempen, Zoerselbaan. 
Borsbeek : Afdelingsbal om 20 u. 30 in zaal Riviera (J. 
Reusenslei 17). Kaarten aan 50 fr. bij de bestuursleden. 
Nijlen : Grootse feestelijkheden ter gelegenheid van 15 
jaar VU. Te 20 u. bal in hotel Nilania. 
Kontich : VOS-feestmaal te 18 u. in lok. Alcazar. Feest
redenaar : volksvert. Ludo Sels. Inschr. bij Jan Longin 
(031/57.01.88) of in lok. Alcazar. 
Mortsel : Toneelavond met <• Streven ». Opvoering van 
« Groenten uit Balen » (regie : Arnold Willems) om 20 u. 
in zaal Familia (H. Kruisstr.). Inkomkaarten bij alle be
stuursleden. 
Wijnegem : Volksvergadering te 20 u. in zaal Vleminck-
hof (Marktplein). Gastspreker volksvert. Willy Kuijpers. 
Projektie van kleurdia's over Vlaams-Brabant. Gratis toe
gang. 
Turnhout : Afdelingsbestuur in de Warande. 
Tongerio : Arr. raad Turnhout in bovenzaal Torenhof. 
Bornem : Informatie-avond over inflatie met sen. Lode 
Claes in zaal Alcazar, Puursestwg 25, om 20 u. 
Mechelen : Arr. raad. 
Merksem : Bal van Groeninghe om 20 u. in de Kring, 
Jaak de Boeckstr. 
Willebroek : Bal in feestzaal van het H. Kruis, Ringlaan, 
met het Georgia Brown Ouintet. 
Duffel : Souper Vrij-uit en 20 jaar VU om 18 u. 30 in 
zaal Gildenhuis. Inschr. bij E. Van den Bergh, Ganzen-
koor 21 (015/312.319). 
Kontich : « Vlaamse Kring », zaal St-Jozefsinstituut om 
20 u. 15. « Ontdek de Wereld ». Voordracht : « Ierse 
ballade » door Renaat Van Dessel. 
Hemiksem : Ledenvergadering + etentje in zaal Wit 
Paardje (Lindenlei). 
Rijkevorsel : Bal der Noorderkempen in Parochiecentrum 
Halle (Brabant) : Met zijn allen reizen wij naar Halle om 
deel te nemen aan de « Vlaams-Brabant-Betoging ». 
Deurne : Algemene arr. kader- en VVM-voorlichtingsver-
gadering. Onderwerp « Anti-inflatieplan van de Volks
unie » door sen. Hector De Bruyne. Lok. Trefpunt, Turn-
houtsebaan 28, om 20 u. 30 (voor alle afdelingsbestuurs
leden en mandatarissen). 
Antwerpen (Stad) : Puccini-koncert. KVO. Inl. en kaarten 
op VU-sekr. Antwerpen Stad (031/36.84.65). 
Kontich : Vlaamse Kring. Bal. Zaal Pronkenberg (Kon
tich Kazerne). 
Mortsel : VU-afdelingsbal in St-Lodewijk-Centrum (Die-
seghem) te 20 u. 30. Toegangskaarten bij alle bestuurs
leden. 
Edegem : Bloemenbal. Zaal Elzenhof. Inkomkaarten bij 
bestuursleden en in gemeenschapscentrum Drie Eiken. 
Broechem : Viering 10 jaar VU-Broechem. Gezellig eten
tje op demokratische wijze. Inschr. : 200 fr. per per
soon. Zaal Frankenheim. . 

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. 

sekretaris de abonnementenslag 
voor Kontich waarnemen. Wie niet 
via de postbode kon hernieuwen, 
neemt dus kontakt met Ferre De 
Beukelaer, Kosterijstr. 6, tel. 
57.09.82. 

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. 
24-NOVEMBERBETOGING 

Met bus naar Halle. 60 fr., jon
geren, 100 fr., volw. (inkl. kente
ken en fooi bus). Dadelijk inschrij
ven bij F. Boogaerts, Lisperstr. 
39 (80.41.25) ; P. Brioen, Begijn-
hofstr. 40 (80.25.37) ; J. Kuijpers, 
Kesselstwg 52 (80.21.15) ; f . van 
Pelt, Voetbalstr. 27 (80.0394) ; F. 
Lachi, Kromme Ham 14. 

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 ! 

MORTSEL 
DIENSTBETOON 

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

Raadsleden : J. Vandewallen, 
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 

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. 
VUJO 

Tijdens de bureauvergadering 
van 16 oktober II. van de « Mort
selse Gemeentelijke Jeugdraad », 
ging het bureau akkoord met de 
toetreding van VUJO-Mortsel tot 
de Gemeentelijke Jeugdraad. Pro
ficiat VUJO-Mortsel, bij deze toe
treding ! 
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MERKSEM 
IN DE GEMEENTERAAD 

Ten gevolge van het overlijden 
van Lieven Kalingart, In leven 
schepen en gemeenteraadslid van 
onze gemeente, werden in de 
raadszitting van 17 oktober onze 
vrienden Jan Poels beëdigd als 
raadslid en Toon Dewaohter als 
schepen. Wij verheugen ons bij 
deze gebeurtenis en wensen onze 
medeleden Toon Dewachter en Jan 
Poels bij hun aanstelling veel ge
luk en verwachten van hen dat 
zij in waarheid en rechtvaardig
heid hun mandaat zuilen vervullen, 
en voor de Volksunie en voor ons 
Vlaanderen ! 
ONZE MANDATARISSEN 

Onze nieuwe schepen Antoon 
Dewachter zal te spreken zijn ten 
gemeentehuize alle maandagen 
vanaf 14 u. 

Het adres van onze gemeente
raadsleden Luc Droogmans, 
Kruisbaanvelden 15, tel. 45.51.81 
en Jan Poels, Lambrechtshoeken 
170. 

KOO : voorzitter Leo Michielsen 
zitdag alle dinsdagen vanaf 14 u., 
KOO-burelen, Van Aertselarstr. 

KOO-kommissielid : Omer Ste
vens, Gudrulaan 51, tel. 45.25.17. 
DE VROUW VAN VANDAAG 

De laatste vergadering van onze 
Vrouwenafdeling werd druk be
zocht. Er werden belangrijke be
slissingen genomen met het oog 
op het Sinterklaasfeest dat aan
geboden wordt rond de nieuw
jaarsdagen aan de kinderen en 
kleinkinderen van onze leden. Wij 
raden al de vrouwelijke leden van 
de Volksunie aan om ééns per 
maand een prettige avond door te 

brengen op een aangename Ver
gadering. Adres en naam op te 
geven aan Fons Brat, sekr. van de 
VU, Traamezandlei 11, te l . 45.02.79 
of aan de voorz. Carla Van Dijck, 
Struisvogelstr. 8, de sekr. Lilian 
Eeckhaut, Laarsebaan 86. Voor de 
volgende vergadering wordt u dan 
uitgenodigd en na de eerste ken
nismaking zult u er zich onmid
dellijk thuis voelen. 
DE MARSEPEINSLAG 

Stel niet uit. Marsepein te be
stellen, die nog kan geleverd wor
den voor de feestdagen in decem
ber. Bestellen bij sekr. Fons Brat, 
Trammezandlei 11, tel. 45.02.79 ; 
in den Tijl, tel . 45.98.76 of bij K. 
Van Bockel, tel. 45.57.77. De prijs 
in verpakking van 1/2 kilo 85 fr., 
verpakking van 1 kilo 160 fr. 
BETOGING VLAAMS BRABANT 

Wij kunnen alvast mededelen 
dat er kontakten werden gelegd 
tussen verschillende Vlaamse 
kringen om gezamenlijk met één 
of meer bussen mee naar Halle 
te gaan betogen. Onze vriend Jan 
Vinken zal zich met de organisatie 
van de reis bezig houden, en vol
gende week zullen wi j kunnen 
meedelen waar en aan welke prijs 
men kan inschrijven. Wij kunnen 
alvast mededelen dat de Vlaamse 
Kring Groeninghe, het Davidsfonds 
VOS en het Verbond voor Vlaamse 
Gepensioneerden hun medewer
king hebben toegezegd. 

NIEL-SCHELLE 
DIENSTBETOON 
Frans De Meulemeester en Guido 
Michiels staan graag ter beschik
king Ook bij Luc Deheusch, Aug 
Vermeylenstr. 5, ben je altijd 

welkom (alle dagen). Op het se-
kretarlaat op vrijdagavond van 20 
u. af. 

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 : 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. 

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 dag voor iedereen 
interessant te maken. Wie zich 
die dag flink aankleedt kan met 

ons in alle geval een opkikkeren
de gezondheldswandellng maken. 
Verdere gegevens volgen nog. 

WOMMELGEM 

VLAAIENVERKOOP 

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

Zij worden thuisbesteld op zon
dag 1 december 1974. 

GEVRAAGD : 
JOBS voor JOBSTUDENTEN 

Opgave van jobs bij : 
Socio-kulturele dienst U.I.A. 

Universiteitsplein 1 
2610 WILRIJK 

Tel. (031)28.18.58 
tussen 14 en 16 uur 

Indien gewenst ook bijles
sen door studenten op 

licentieniveau 

WOMMELGEM 
NAKLANK DANSAVOND 

Zaterdag 26 oktober II. hield on
ze afdeling haar afdelingsbal. Mei 
sukses overigens, de afwezigen 
hadden weer eens ongelijk. Dank 
aan alle aanwezigen, aan de kaar-
tenkopers, prijzenschenkers en 
laatst maar niet het minst aan on
ze tappers en dienstertjes. Zij had
den echt géén tijd om zich te ver

velen. Aan de inkomkaarten was 
een gratis tombola verbonden, ve
le prijzen wachten nog op hun win
naars. Af te halen op adres Wel-
komstr. 116 tot einde december. 
Hier volgen de winnende nummers 
1246 - 1251 - 1455 - 1454 - 1346 
1079 - 1494 -1161 - 1329 - 1200 
1011 - 1284 . 1484 - 1318 - 1445 
1493 - 1301 - 1159 -1013 . 1205 
1210 - 1303 - 1480 - 1145 - 1460 
1121 - 1115 . 1095 - 1150 . 1156 
1496 - 1228. 

HALLE : BETOGING 

Het is wéér zover, het blijkt 
helemaal niet anders te gaan. 
Daarom deze betoging te Halle 
op 24 november a.s. Het koördi-
natiekomitee Broechem-Ranst-
Wommelgem, met mensen uit ver
schillende verenigingen leggen 
weer bussen in en brengen u voor 
de spotprijs van 60 fr. naar de 
frontlijn. Voor Wommelgem vlug 
inschrijven op volgende adressen: 
Robert Van Haaren, Volkaertslei 
40 ; Maria Claessens, Ternesselei 
95 ; Staf Van Looveren, Welkom-
str. 116. Verdomde plicht voor al
le Vlamingen ! 

ZWIJNDRECHT 
BETOGING VLAAMS-BRABANT 

Voor uw deelname aan de be
toging op zondag 24 november is 
het geraden nu kontakt te nemen 
met dhr Piet Severins, « Vlaams 
Huis », Polderstr. 15, tel. 52.75.32. 
DIENSTBETOON 

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

mn 
Volksvert. A. DE BEUL 
(tijdelijk sen. H. De BRUYNE) 
A N T W E R P E N : VU-sekretariaaf, Stad-Ant-
werpen, Wetstr . 12, te l . 36 .84 .65 . Elke 
maandag van 16 to t 19 u. 
KONTICH : « 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 -
werpsestr. 378 , te l . 88 .05 .03 . 
1ste en 3de donderdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. R. MATTHEYSSENS 
BROECHEM : lok. „ Frankenheem », Dorps
plein. 
1ste en 3de maandag van i g u . 3 0 tof 20u .30 . 
BORSBEEK : café « Riviera s, Jos Reusens-
lei 17. 
1ste en 3de maandag van 18u.30 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 
W I J N E G E M : « Vleminckhof », Mark tp le in 8 
(tel. 53.89.26). 
1ste en 3de maandag van 19 to t 20 u. 
BURCHT : ten huize van dhr Edw. Lemmens, 
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 to t 16 u. 

KAPELLEN : ten huize van dhr. M . Op de 
Beeck, Wi lgenstr . 4 , te l . : 64 .55 .93 . 
2e en 4de donderdag van 20 to t 21 u. 
BRASSCHAAT : café « Vogelzang », Mikse-
baan. 
1ste en 3de donderdag van 21 to t 22 u. 
K A L M T H O U T : 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 J , Verbertstraat. 
1ste en 3de donderdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. Jo BELMANS 
Elke maandag 
GEEL van 17u to t 19u : Possonsdries 7. 
Eerste dinsdag van de maand 
VORST-KEMPEN van 19u30 to t 20u : De 4 
wegen, Klein Vorst . 

VEERLE van 20u15 to t 20u45 : De W i j n 
gaard, Dorp. 

RAMSEL van 21 u to t 21u30 : De Pereboom, 
Vosdonken. 
HULSHOUT van 21u45 to t 22u15 : Duiven-
lokaal, Grote steenweg 135. 
Tweede dinsdag van de maand 
KASTERLEE van 19u30 to t 20u ; Breugelhof, 
Geelsebaan. 
WECHELDERZANDE van 2 0 u l 5 to t 20u45 : 
De Keyzer, Dorp. 
HERENTALS van 21 u to t 2 1 u 3 0 : Kempen-
land, Statieplein. 
HERENTHOUT van 21u45 to t 22u15 : De 
nieuwe Kroon, Mark t . 
Derde dinsdag van de maand 
MEER van 19u30 to t 20u : Heidegalm, Hoog-
straatsebaan. 
Rr jKEVORSEL van 2 0 u l 5 : Parochiecen
t rum, Dorp. 
BEERSE van 21u to t 21u30 : ' t W i t t e Paard, 
Vredestraat. 
OUD TURNHOUT van 2 1 u 4 5 to t 2 2 u l 5 : 
Brouwershuis, Dorp. 
Vierde dinsdag van de maand 

WESTERLO van 19u30 to t 20u : Volkslust , 
Tongerlo-Dorp. 
ARENDONK van 2 0 u l 5 to t 2 0 u 4 5 : « V r i j 
heid », Vr i jhe id 9 2 . 
MOL van 21 u to t 21u30 : De Va lk , Hoek 
Corbiestraat Rondplein. 
MEERHOUT van 21u45 to t 22u15 : « We-
versberg », Weversberg 4 1 . 

Senator E. BOUWENS 
Eerste maandag van de maand 
GROBBENDONK van 21 u to t 21u30 : Bi j 
Van Hauwe, Kerkple in . 
Vierde maandag van de maand 
VOSSELAAR van 19u30 to t 20u : De Zwaan, 
Kerkple in . 
GEEL van 21 u to t 21u30 : Hotel Sportwa-
rande, Marl<t. 

Senator W. JORISSEN 
Dmsdag 12 november 
HERSTELT van 19u to t 20u : Bij de M ike , 
Bergom. 
Derde maandag van de maand 
VORSELAAR van 17u45 to t 18u15 : Bierhuls, 
Kerkstraat. 
HERENTALS van 18u15 to t 18u45 : De 
Zalm, Grote Mark t . 
NOORDERWIJK van 19u to l 18u45 : b i j 
Mertens, de Ghell incklaan 14. 

Senator C. VAN ELSEN 
Elke vri jdag 
MOL-CENTRUM van 18u to t 19u : de Bro-
quevil lestraat 5. 
Elke zaterdag 
MOL-CENTRUM van l O u to t 11u : de Bro-
quevil lestraat 5. 
Eerste vri jdag van de maand 
BALEN van 19u to t 19u30 : Bi j de Coiffeur, 
Kerkstraat 57 . 
Tweede maandag van de maand 

MOL-EZAART van 19u15 to t 19u45 : Onder 
de Linden, Ezaart 1 5 1 . 
HESSIE van 19u45 to t 2 0 u l 5 : Vissershuls, 
Hoogeind 16. 

MOL-ACHTERBOS van 20u15 to t 20u45 : 
We lkom, Achterbos 80 . 
MOL-SLUIS van 20u45 to t 21 u i 5 : Sport, 
Sluis 178. 
Derde maandag van de maand 
M INDERHOUT van 20u to t 20u30 : Café 
Wi l laerts, Dorp. 
MERKSPLAS van 20u45 to t 21 u i 5 : Breu
gelhof, Kerkstraat. 
Vierde maandag van de maand 
MOL-GINDERBUITEN van 19u15 to t 19u45 : 
De Wi t te , Ginderbuiten 2 1 3 . 
MOL-RAUW van 19u45 to t 2 0 u l 5 : Zi lver-
hoek, Kiezelweg 2 5 4 . 

MOL-WEZEL van 20u15 to t 20u45 : Paro
chiehuis, St. Jozefslaan. 
Tweede dinsdag van de maand 
MOL-MILLEGEM van 19u30 to t 20u : Mast, 
Mi lostraat 66 . 
Derde dinsdag van de maand 
MEERHOUT van 19u15 to t 19u45 : Water
molen, Molenpad 8. 

E INDHOUT van 20u to t 20u30 : Binne-
mans. Dorp. 
VEERLE van 20u45 to t 21 u i 5 : De W i j n 
gaard, Dorp 74 . 
Derde donderdag van de maand 
DESSEL van 1 9 u l 5 to t 19u45 : Bi j de Koe-
rel , Meistraat. 
TURNHOUT van 20u to t 20u30 : Amic l t ia , 
Grote Mark t 24 . 
VOSSELAAR van 20u45 to t 21 u i 5 : De 
Ster, Reiéinde. 
v ierde donderdag van de maand 
KASTERLEE van 1 9 u l 5 to t 19u45 : De 
Druif, Mark t . 
OLEN van 20u to t 20u30 : In de oude Pot. 
WESTERLO van 20u45 to t 21 u i 5 : Week
end, Oosterwi jk . 

BRABANT 

PROV. VUJO-KADERDAG 

VUJO organiseert een provinciale 
kaderdag voor Brabant op 23 no
vember van 10 tot 18 u. te Wem-
mei, in het kultureel centrum « De 
Zandloper », Zijp 18b. 
Programma : Aktiemogelijkheden 
van VUJO in onze provincie ; Uit
breiding gedachtenverzameling 
voor ons volgend kongres. 
Boterhammen meebrengen voor 's 
middags. Kosten : 20 fr. 
Elke kern moet op deze dag ver
tegenwoordigd zijn I 

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. 

LIEDEKERKE 
24 NOVEMBER 

Dringend inschrijven bij de be

stuursleden. 

WIJ EN 11-11-11 

De VU bracht haar steen bij 
door in een aantal straten de om
slagen (11-11-11) te bussen. Deze 
avond op het bal (Mulhof) zal aan 
Guy Cock (de 11-11-11-verantw.) 
de som van 5.000 fr. overhandigd 
worden. 

WEMMEL 

DIENSTBETOON 

Federatieschepen Walter Van 
Mieghem p/a Vlaams Centrum 
voor Sociaal Dienstbetoon, Merch-
temsestwg 28, Wemmei, tel. 02/ 
479.39.81. Elke woensdag en don
derdag van 19 tot 21 u. Zieken
fonds Brabantia, elke dinsdag van 
17 u. 30 tot 19 u. 30. 

cnscBccoon 
D i e n s t b e t o o n v a n D r . 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 20u . 
Elke donderdag van l l u to t 12u. 
TOLLEMBEEK : voor Tollembeek, Galmaarden en Vollezele, Bever en 
Sint-Pieters-Kapelle. Café „ Commando », Plaats te Tollembeek. 
Elke 4e dinsdag van de onpare maanden van 19u30 to t 20u . 
HERFELINGEN : voor Herfel ingen, Helkruis, Leerbeek, Kester en Heme. 
Bi j Weverbergh Roger ( lokaal van de Vlaamse Ziekenkas) , Honinge-
veid 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 Cen t rum i . 
Elke 2e dinsdag van de maand van 19u30 to t 2 0 u . 
ROOSDAAL : voor Roosdaal en Borchtlombeek. Café « Bi j Monsken >, 
Kerkple in, Roosdaal-Pamel. 
Elke 2e dinsdag van de maand van 20u to t 20u30 . 

S INT-KATHERINA-LOMBEEK : voor Ternat en Sint-Katherina-Lombeek. 
(afwisselend met Senator Maes) . Café i 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. 
S INT-KWINTENS-LENNIK : (afwisselend met Senator Maes) . Café 
« Verzekering tegen de dorst », Kerkplein te Eizeringen. 
Elke 4e dinsdag van de onpare maanden van 19u to t 19u30 . 
ASSE : In het c Sociaal Centrum >, Prieelstraat. 
Elke 3e dinsdag van de maand, om 19u30, met federatieschepen Jules 
Van Dooren ( 4 5 2 . 6 6 . 0 2 ) . 
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WIJ IN K lOK^ums 
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Inzicht. Doorzicht. 
Verrassend nieuw in 

ieder opzicht. 
Grote 

SpectrumEncydopedie 
• Eigentijds. Met een objektieve, ongedwongen • Geheel nieuwe, duidelijke illustraties. Liefst 

kijk op de dingen van nu. 18700 oorspronkelijke kleurenillustraties en 
• Aangepast voor onderwijs. Nieuw informatie- prachtige foto's. 

systeem voor wie vandaag studeert en morgen • Nuttig geïllustreerd. Geen verluchtende 
bij wd blijven. prentjes, maar verklarende foto's en tekeningen. 

• Verhelderend en ovemchtelijk. Elk onderwerp Handige index. Het vernuf tige index systeem 
uitgediept m beeriipbare taal en verhelderend °. , u ^ 
beeld. Oorspronkelyk m het Nederlands [f ™y\' " ^ ° " ' ' " °"'^^S^'' "«̂ "̂  ^"8^^» 
geschreven. 

• Wetenschappelijk verantwoord. Elk probleem » Zeldzaam fraaie luxe uitvoering. 24 forse 
vanuit verschillende wetenschappelijke delen in prachtige banden, gebonden in 
gezichtspunten bekeken. zwaar Buckham met zilver opdruk. 

• Het moeilijkste onderwerp gemakkelijk 
verteerbaar. Geen ontoegankelijke stadhuistaai. • Spectrum Wereldatlas extra. De fraaie 
Een duidehjk, helder woordgebruik. reuzeformaat-atlas tegen fel gereduceerde prijs. 

fbön ^"' 
• RrX^MM. Naam • 
I Adres 
' Ja, ik wil beslist meer weten over de Grote | 
I Spectrum Encyclopedie. Stuur mij gauw • • • • "os^nr 

een kleurenfolder, vrijblijvend uiteraard. Woonplaats | 

Uitgeverij Het Spectrum N.V. i 
I Marsstraat 66 2600 BERCHEM ; 

E N I G I N B E L j G l i 

ItKmn^ 
V O O R B E E L D : 2 KOSTUUMS' KOPEN • 1 KOSTUUM BETALEN 

De grootste eenmanszaak van België — 2000 m2 oppervl 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
DAMESMANTEL -i- KLEED 
KLEED KOPEN + KLEED 
VESTEN DAIM OF LEDER, BROEK 
LEDY-HEMDEN DE BESTE ! 
GROTE KEUS VAN EERSTE EN 
PLECHTIGE KOMMUNIEKLEEOJES 

TROUWKLEED kopen + FEESTKLEED 
en TROUWCESCHENK 

GRATIS TOMBOLA voor iedereen 
2 AUTO'S TE W I N N E N 

REISKOSTEN VERGOED 
John Horton gekleed bij 
het huis STANDING 

Onze referentie : duizenden tevreden klanten. 
Mevrouw, Mijnheer : ledere franl< telt dubbel bij 

Will Tura gekleed bij 
het huis STANDING 

DENDERMONDSESTEENWEG, 11 i 

KflL€nD€R 
NOVEMBER 

10. 

15. 

16. 

18. 
22. 
23. 

24 
29. 
30. 

Herent : Afdelingsbal. 
Liedekerke : Afdelingsbal in zaai IVIulhof. 
Zaventem-Nossegem : Bal om 20 u. Zaal St. IVlichiel, 
Stationsstraat 103 Zaventem. 
Ruisbroek : Tweede Vlaams bal om 21 u. in zaal Concor
dia, Fabriekstr 82, met het ensemble The Mephistos. 
Toegang : 70 fr. 
Attenrode-Wever : Eerste Vlaamse knal stuif-in in zaal 
't Hageland om 14 u. met disco-bar Siffy en DJ Ron en 
Rik Inkom 25 fr. 
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. 
Steenhuffel : Eerste Volksuniedansavond (stichtingsbal) 
in zaal Paladium, om 21 u , met orkest Jos Martin. In
kom • 50 fr 
Leuven : Massale deelname aan betoging te Halle. 
Budingen : Volksvergadering. 
Leuven : Broederband-Leuven : Kameraadschapsavond 
om 19 u. in Parkrust, Abdijpark Heverlee. Inkom : 200 fr. 
Voor deelname aan avondmaal verwittig voor 20.11.74 dhr 
Wyndaele, Lievenslaan 14, 3030 Heverlee (016/22.96.53). 

DKnscBCCoon 
V o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r V i k A N C I A U X 
ALSEMBERG : iedere 1e dinsdag van de maand, van 20 to t 21 u, in 
Cafe De Hoorn, Pastoor Bosstr. 16 (met prov. raadslid W . De Saeger). 
VLEZENBEEK : 3e vKoensdag van de maand, van 20u30 to t 21 u, in 
De Vrede. 
OVERUSE : 4e maandag van de maand, om 20u , op het gemeentehuis, 
Taymasstraat, met fed. schepene M. De Broyer. 
MACHELEN : 3e maandag van de maand, van 21 to t t 22u , b i j De 
Coster, Van Obberghenstraat 12. 
PEUTIE ; 3e maandag van de maand, van 19 to t 20u , b i j Couvreur, 
Hartenstraat 43 . 
VILVOORDE : 3e maandag van de maand, van 20 to t 21 u, in De 
Gouden Voorn . 
STEENOKKERZEEL-PERK : 2e en 4e dinsdag van de maand, van 21 
to t 22u , Van Frachenlaan 40 (met prov. raadslid T. Pauwels) . 
WEZEMBEEK : 2e dmsdag van de maand, van 20 to t 2Cu30, b i j 
Mathdde, naast gemeentehuis (met fed. raadslid B. Ceuppens). 
BEERSEL : I e dinsdag van de maand, van 20 to t 21 u, in Tei r l inckpl . 
(met fed. schepene F. A d a n g ) . 
ASSE : De 3e dmsdag (van de pare maanden) in het V I . 5oc. Centrum, 
van 20 t o l 21 u, Prieelstraat 2 . 
HEKELGEM : de 3e dinsdag (van de pare maanden) in Café Linden-
hove, van 19 to t 20u , met fed. raadslid De Schrijver. 

Senator Bob M A E S 
DILBEEK : Elke dinsdag en donderdag van 18 to t 20u , b i j M . Panis, 
Moeremanslaan 86 
GROOT-BIJGAARDEN : De 4e dinsdag van de maand, b i j R. De Ridder, 
Brusselstraat, van 19 to t 20u . 
ZELLIK : 4e dinsdag, van 20u30 to t 21u30 , in De Zwaan. 
ST.-PIETERS-LEEUW : 4e zaterdag, van 11 to t 12u, b i j fed. schepene 
Frans Adang, Ruisbroeksesteenweg 109. 
BERG : 3e dinsdag, van 20u to t 21u30 , in Fauna-Flora (samen met 
mev. Van Hecke-Thiebaut) . 
MELSBROEK : I e dondrdag, van 19 to t 2 0 u , in Café Alcazar, G i l l i j n 
straat 1 . 
Z A V E N T E M : 3e dinsdag, van 19u30 to t 20u , ten huize van Bob Maes, 
Parklaan 14. 

Volksvertegenwoordiger Paul PEETERS 
EPPEGEM : I e maandag, van 20u30 to t 21 u, ten huize van Jan Loos, 
Drieslaan 163. 
M U I Z E N : I e maandag, van 21 to t 22u , b i j A lex Benoit. 
VILVOORDE : I e maandag, van 19u30 to t 2 0 u , b i j Erik Clerckx, 
Heldenplein 2 2 . 
KAPELLEN o /d BOS : elke dinsdag, van 18u30 to t 20u , elke zaterdag 
van 11 to t 12u , ten huize van P. Peeters, Melchelsesteenweg 6 2 . 
LONDERZEEL : 2e maandag, van 18u30 to t 19u30, in het Centrum, 
Mark t , en 3e maandag, van 19 l o t 20u , in St. Jozef. 
MERCHTEM : 3e maandag, van 20 to t 21 u, b i j Guy Smet. 
W O L V E R T E M : 2e maandag, van 19u30 to t 20u , in St. Mar t inus, 
Gemeenteplein. 

AALST TEL. 053/21.79.73 

3e Vlaamse gepensioneerden van Jette hebben in samenwerking met 
iet Jets aktiekomitee en dank zij de werking van Jan Berlangeer, 
'U-gemeenteraadslid, een bureel voor sociaal dienstbetoon geopend 
ip de Jetsesteenweg 548. 
'a/7 Berlangeer is daar alle zaterdagvoormiddagen (van 10u30 tot 12u) 
er beschikking voor alle Vlaamse Jettenaren. 

(Foto Dann). 
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LIMBURG 
BILZEN 
LEDENVERGADERING 

Deze ruim bijgewoonde verga
dering had plaats op donderdag 31 
oktober in de lokalen Pabilo. Aan 
de leden werd een verslag gege
ven over de gemeentepolitiek, de 
KOO-werking en de gewestplan
nen. Nadien volgde 'n geanimeer
de diskussie tot laat in de avond. 
De vergadering werd ondermeer 
bijgewoond door volksvert. Ras
kin. Volgende vergadering op 18 
november. 

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. ; Tongerio, café Den En
gel, 13 u. 30 tot 14 u. 

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

Jan Latinne, DamburgstPi 7, Bo-
cholt, staat ten dienst elke dins
dag van 17 tot 19 u. Tel. 011/ 
46.23.72. 
AFDELINGSVERGADERING 
29.10.74 

Ondermeer besproken : voorbe
reiding bal dd. 9 november ; aan
wijzing van J. Dreesen tot ad-inte
rim voorzitter ; verdeling van de 
ledenkaarten. 

MAASEIK 
BESTUURSVERGADERING 

Fusie van gemeenten. De be
sturen van de afdelmgen Maaseik 
en Neeroeteren vergaderden op 
dinsdag 2 9oktober te Aldeneik 
met als agendapunt het standpunt 

t.o.v. de fusievoorstellen van de 
regering. 

TONGEREN-MAASEIK (Arr.) 
VERLOREN 

Op het arr. bal van 26 oktober 
jl. werd een gouden armband ver
loren. Tegen grote beloning terug 
te bezorgen bij : Jaklien Deben, 
Oude Ophoverbaan 88, 3680 Maas
eik, tel. 011/56.47.38. 

SINT TRUIDEN 
DIENSTBETOON 

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

NEEM EEN ABONNEMENT OP 
« WIJ » 

1 jaar : 450 F 
6 maand : 260 F 

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

OOST-VLAANDEREN 

KALCnDCR 
NOVEMBER 
9 

12. 
15. 
15. 
16. 

30. 
30. 

Aalst (arr.) : Onze propagandaploeg gaat op stap te Aalst 
en te Lede. Samenkomst te Aalst in Het Gulden Vlies, 
Esplanade ; te Lede in Reinaert, Kasteeldreef. Telkens 
opi 14 u. 
Erembodegem-Térjoden : 15de St-Maartensdalfeest in de 
Keizershalle te Aalst om 20 u. 30. Animatie : Henk Van 
Monfoort. 
Merelbeke : VU-bal met Nancy Dee. Zaal Regl. 
Oostakker : Vierde VU-afdelingsfeestmaal om 20 u. in 
hel Hotel de Lourdes. Gastspreker : Hektor De Bruyne : 
« Wat met ons geld ? ». Orkest : G. Vandam. Prijs : 
200 fr. (leden) en 220 fr. (niet-leden). 
Ninove : Tentoonstelling van Theo Borloo (kunstschil
der) in de Koepoort van 14 tot 22 u. Ook op 10 novem
ber van 10 tot 22 u. en op 11 november van 10 tot 20 u. 
Gent : Wijkkomitee Centrum. 
Aalst (arr.) : Arr. raad om 20 u. in Het Gulden Vlies. 
Ertvelde : Gespreksavond met Hugo Schiltz. 
Evergem : 4de groot bal om 21 u .in zaal De Kromme 
Wal. Wippelgemdorp. Orkest : The Four Seasons. Voor
verkoop : 50 fr. ; aan de kas : 60 fr. 
Ertvelde : Bal met orkest De Bartels in zaal Atlantis. 
Burst : Negende Joeldansfeest in zaal Perfa om 21 u. 30. 
Orkest : The Musical Friends met zanger Geo Camp. 
Prijs : 60 fr. 

DECEMBER 

Welle : St-Niklaasfeest om 19 u. in zaal Botjeshof. 
Merelbeke : Sinterklaasfeest voor de gepensioneerden. 
Attraktie : André Baert (zang-musikus). Om 15 u. in zaal 
Rola, Roskam. 
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). 

6 
10, 

14 

AALST (arr.) 
DANK 

Het arr. bestuur wenst allen te 
danken die het mogelijk gemaakt 
hebben dat het arr. Aalst verte
genwoordigd was door meer dan 
700 deelnemers in het Gentse 
« Kuipke » bij de viering van « 20 
jaar Volksunie ». 
AMNESTIE 

In het kader van de arr. amnes-
tie-aktie kunnen wij u meedelen 
dat volksvert dr Van Leemputten 
over dit probleem een brief ge
richt heeft tot de leden van de 
Franse Asemblée Générale. Men 
zal zich herinneren dat vroeger 
op het jaar een brief werd ge
stuurd aan de leden van de Duit
se Bundestag. Andere landen vol
gen nog. 
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 I 

BOTTELARE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : elke laatste zaterdag 
van de maand van 16 tot 17 u. 
ten huize van 1. 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) en 
Willy Vlieghe (82.50.50). Zie ook 
het pas verschenen nummer van 
« Wij in Drongen en Afsnee » 

GENT 
NAAR HALLE OP 24 NOVEMBER i 

De inschrijvingslijst voor de au
tobus hangt uit in Vlaams Huis 
Roeland Rit : 100 fr., zonder ken
teken. Vertrek : 9 u. Niet betaald 
is niet ingeschreven. De plaatsen 
zijn beperkt. Inl bij Huguette De 
Bleecker, Tolhuislaan 15, 9000 
Gent, tel. 25.64.87. 

GENTEEKLO (Arr.) 
JUBILEUMVIERING 

Hierbij dankt het arr. bestuur 
heel hartelijk de vrijwilligers die 
dank zij hun nederige, maar on
misbare inzet hebben geholpen 
onze jubileumviering tot 'n groots 
schouwspel te laten uitgroeien. 
Onze dank aan de leden van af
deling Gent, en de wijkkomitees, 
VUJO-Gent, St-Amandsberg en an
deren, en de geestdriftige mede
werking van de andere afdelingen, 
alsook de « Wij-Vrouwen ». 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
BETOGING HALLE 

Door het 24-november-komitee 
werd een autobus ingelegd. In
schrijvingen bij Erna Haentjens, 
Dorpslaan 7, Heusden (30.93.86) 
of bij Roland Kerckaert, Europa
laan 16, Destelbergen (28.35.46). 
De reis wordf door het 24-novem-
berkomitee betaald, ledere beto
ger reist dus gratis, wanneer hij 
op voorhand ingeschreven is. Vol
gende verenigingen zijn op dit 
ogenblik reeds aangesloten bij 
het 24-novemberkomitee Goos-
senaertskring, Vermeylenfonds, 
Davidsfonds, VTB-VAB. Wij ver
wachten nog meerdere aansluitm-
gen van de overige plaatselijke 
kringen. 
HEUSDENSE VERBROEDERING 

Ter gelegenheid van de viering 
in het Sportpaleis te Gent van 20 
jaar Volksunie, had onze plaatse
lijke afdeling eraan gehouden, de 
Limburgse vrienden uit Heusden 
uit te nodigen op een demokra-
tisch etentje in het Stekkershof. 
Met een 60 personen, waarvan 40 
uit Heusden en Destelbergen 
uit Limburg, werd het een gezellig 
samenzijn, nadat voorzitter Koen 
Van Meenen de Limburgers harte
lijk welkom heette. Prov. raadslid 
Rik Wijnen dankte namens Heus-
den-Limburg voor de goede ont
vangst en nodigde ons op zijn 
beurt uit om een wederbezoek te 
brengen. Na de gezamenlijke foto 
vertrokken we te 13 u. 30 naar het 
onvergetelijk VU-feest in het Gent
se Sportpaleis, 's Avonds werd in 
café « Het Hoeveke » op « Den 
Dries », nog even binnengewipt, 
in gezelschap van onze Heusden-
se vrienden. Het werd een kort 
maar gezellig afscheid, met de be
lofte tot een spoedig weerzien. 

KflUnDCR 
NOVEMBER 

9. 
16. 

Bree : Kant. bal te Opitter in zaal Brouwershuls. 
As : Afdelingsbal in zaal Elckerlyc. DJ Guy Emmerson. 
St-Truiden : Afdelingsbal in zaal Halma. 
Dilsen : Jeugdfeest in zaal Welkom te Rotem. 

DECEMBER 

17 

31. 

Maaseik : Vergadering in aanwezigheid van volksvert. 
E. Raskin. 
Dilsen : Algemene ledenvergadering. 

Dicnscsecoon 
Volksvertegenwoordiger E. RASKIN 
9 november 
OVERPELT : van 9u30 fo t l O u : R. Geusen, Dorpsstraat 45 . 
L O M M E L : van 10u30 to t H u : Mevr. M . De Roo-Neven, Beemdstr. 92 . 
HELCHTEREN : van 11u30 to t 12u : Café Eden, Houthalenstwfl 30 . 
11 november 
EIGENBILZEN : van 19u30 to t 21 u : Ursulastraat 1 . 
16 november 
MAASMECHELEN van 9u to t 9u30 : Café At lanta, Rijksweg 154. 
TONGEREN van lOu to t 10u30 : P. Jorissen, Blaasmolenstraat 13. 
BORGLOON van H u to t n u 3 0 : S. Wi jnants, Grath. 1 . 
HOESELT van 12u to t 12u30 : Café ABC, Tongerse Baan 3." 
18 november 
EIGENBILZEN van 19u30 to t 21 u : Ursulastraat 1 . 

S e n a t o r J . R. V A N D E K E R C K H O V E 
11 november 
BREE van 1 Su to t 19u : bi j Provincieraadslid J. Gabriels, Siemensstr. 2 8 . 
NEERPELT van 19u to t 20u : bi j G. Van Duffe l , Kolisbos 1 . 
15 november 
GENK van 18u to t 19u : Schaapsdries 29 . 

DKnSCB€COOn 
S e n a t o r M . COPPIETERS 

Eerste zaterdag van de maand 
BUGGENHOUT : om 14u : bi j dhr Keldermans, Kasteelstraat 186 . 
LEBBEKE : op telefonische afspraak 21 .38 .89 . 
W I E Z E - DENDERBELLE : om 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 Mikene. 
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 16u : Café Scaldis. 
GREMBERGEN : om 17u : Sekretariaat. 
Vierde zaterdag van de maand 
WETTEREN : om 14u : Vlaams Huis De Klokke. 
SSCHELLEBELLE - WICHELEN : om 15u. 
SCHOONAARDE : om 16u : Mikene 
ZELE : om 17u : Vlaams Huis Pallieter. 

Volksvertegenwoordiger F. BAERT 
1 o november 
OOSTAKKER vanaf l l u : in café De Zi lveren Voetbal , Dorp. 
1 6 november 
AALTER om l l u : Café Casino, Mark t . 
17 november 
LANDEGEM om l l u : b i j Guido Schaeck, Vosselarestraat 16 . 

Volksvertegenwoordiger G. DE KEGEL-MARTENS 

ledere laatste zaterdag van de maand 
GERAARDSBERGEN : van lOu to t 12u : Postkoets, Mark t . 
Eerste zaterdag van de maand 
OKEGEM : van l O u to t l l u : Zaal Rio, Kouterbaan. 
MEERBEKE : van l l u to t 12u : Frans Tielemans, Kapellestraat 15. 
DENDERWINDEKE : van 13u to t 14u: Jan Wi l lems, Stwg op Ninove 54 . 
POLLARE : van 14u to t 15u : Herman De Kegel, Dorpsstraat 33 . 
APPELTERRE : van 15u to t 16u : Roger Van Oudenhove, Eichemstr. 2 4 . 
OUTER : van 16u to t 17u : A l fons De Clercq, Aardeweg 70 . 
Derde dinsdag van de maand 
KERKSKEN : van 19u to t 20u : Ward De Kegel, Berg 140 . 
Tweede zaterdag van de maand 
AALST : van 10u30 to t l l u 3 0 : Café Den IJzer, Vlaanderenstraat. 
ledere zondagvoormiddag 
N I N O V E : Leopoldlaan 86 . 

Volksvertegenwoordiger P. VAN GREMBERGEN 

Eerste zaterdag van de maand , 
MIDDELBURG : van 9u to t l O u : 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 : b i j F. Van Holderbeke, Nijver
heidsstraat. 
Tweede zaterdag van de maand 
W A T E R V L I E T : van 9u to t l O u : Zaal Scala, Dorp. 
KAPRIJKE : van l O u to t l l u : bi j D. Coppejans. 
ERTVELDE : van l l u to t 12u : Emile Hullebroeckstraat 14. 
Derde zaterdag van de maand 
EVERGEM : van 9u to t lOu : bi j D. Not teboom, Stationstraat. 
SLEIDINGEN : van lOu to t l l u : bi 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 : b i j Mark Herreman, Isegem. 
Eerste maandag van de maand 
OOSTEEKLO : van 1 Su to l 19u : b i j Jules Criel, Dorp. 
Tweede maandag van de maand 
ERTVELDE : van 17u to t 18u : Café Centrum, Rieme. 
ERTVELDE : van I S u to t 19u : Café Ritz, Lindenlaan. 
Vierde maandag van de maand 
ERTVELDE : van 17u to t 18u : Emile Hullebroekstraat 14 . 
ERTVELDE : van I S u to t 19u : bi j F. Delemarre, Hoogstraat 14A. 
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MERELBEKE 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

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

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

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

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

ZOTTEGEM 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

ZItdag : Elke w/oensdag van 17 
tot 18 u. ten kantore van dhr. W. 

Michiels, 
60.20.65). 

Hospitaalstr. 87 (091/ OOSTAKKER 

SCHOONAARDE 

GEMEENTERAAD 

Herman V. Den Abbeele stem
de belastingen op voorwaarde dat 
15 miljoen plan — geen staatstus-
senkomst — voor bouw sporthal, 
in gemeente met 2.000 inwoners 
niet realiseerbaar, niet wordt uit
gevoerd. Stelde direkte ingebruik
neming voor van openluchtsport-
plein dat oneindig minder zou kos
ten en zeer dringend nodig is. 
Werd aanvaard. 

Voorstel H. V. D. Abbeele om 
steenweg op Gijzegem, Langestr. 
en Schoolstr. in bouwzone op te 
nemen. Gewestplan voorziet nu 
landbouwzone. Zal aangevraagd 
worden. 

Zelfde raadslid stelde voor de 
landbouwers 75 fr. terug te beta
len per kunstmatige bevruchting 
van runderen. Aangenomen. 

BETOGING TE HALLE : 24.11.74 
Wij zullen erbij zijn ! Door de 

VAB-VTB (dr. W. De Pillecyn) ; 
Davidsfonds (E.H. Magherman) en 
VKT (M. De Mey) is er een auto
bus ingelegd. Deelneming In de 
kosten : 80 fr. De VU-leden kun
nen zich wenden tot het sekr., 
tel. 51.18.41 voor 10 november. 
De autobus vertrekt op het Dorp 
om 8 u. 45, te Lourdes om 8 u. 55. 

STANTELINKSSTEENHUIZE 
ONZE JONGSTE AFDELING 

Wij delen graag het bestuur mee 
van de jongste afdeling in het 
arr. Aalst : voorz. : Antoon Spil-
liers ; ondervoorz. : Frans Cop-
pens ; sekr.-penningm. : Harry 
Van den Berg ; prop. : Vermassen; 
org. : Pennewaert ; leden : René 
Duchou, Julien Hysselinckx, Wal
ter Van de Kerkhove en Peggy Ver. 
beiren. 

Geplande akties :-VU-bal, St-
Niklaas-feest, bezoek derde leef
tijd en zieken rond nieuwjaar. 

MERELBEKE 

WEST-VLAANDEREN 

;ftL€nD€R 
NOVEMBER 

8. 

9. 
10. 

10. 

11. 

11. 

12. 
13. 

19. 

19. 

22. 
23. 

23. 

24. 
29. 

30. 

Izegem : Koffie-kaarting in het . Vlaams Huis » (ook op 
9 en 10 november). 
Gistel : Afdelingsbal. 
Izegem : H. mis in het teken van het « Verschaeve »-
jaar om 10 u. 30 bij de Paters, Roeselaarsestr. 
Leffinge : Afdelingsbal om 20 u. 30 in zaal Bierhuis. Stu
dio Classic speelt ten dans. 
Diksmuide : Sen. Wim Jorissen spreekt in het Vlaams 
Huis om 15 u. Allen op post ! 
Kortrijk : Amnestie-betoging. Verzameling om 16 u. op 
het Stationsplein. 
Kortrijk : Afdelingsbestuur Kortrijk-stad, 20 u. 
Kortrijk : Massameeting in Kulak-restaurant, 20 u. Waar
om betogen wij te Halle ? 
Ichtegem : St-Maartensbal in het feestpaleis De Engel, 
Oostendsebaan. Toegang : 50 fr. Orkest : The Gits 
Band. 
Kortrijk : Demonstratieavond « een Chinees menu be
reiden » in 1302 om 20 u. 
Kortrijk : Afdelingsbestuur Kortrijk-stad, 20 u. 
Zeebrugge-Lissewege-Dudzele : Palingfestijn om 20 u. 
in spijshuis « Monaco ». Inschr. uiterlijk tot 15 nov. bij 
gemeenteraadslid Arnoud Vanhouteghem, Roeaanstr. 46. 
Zeebrugge-Lissewege-Dudzele : Palingfestijn om 20 u. 30 
in spijshuis Monaco. Inschr. uiterlijk tot 20 nov. bij ge
meenteraadslid A. Vanhouteghem, Roeaanstr. 46, Zee-
brugge (54.50.67). Prijs : 120 fr. (leden) en 160 fr. (niet-
leden). 
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. Deelnaitie : 60 fr. 

DECEMBER 

1. 

7. 

13. 

14. 
21. 
21. 

21, 

Brugge (arr.) : VU-kongres in de Passage 44 te Brussel. 
Wie meegaat met de toerauto kan nu reeds zijn naam 
opgeven bij het arr. bestuur. 
Diksmuide : Afdelingsbal. 
Poperinge : Afdelingsbal in 't Belfort. 
Brugge (arr.) : 20 jaar VU-feest in het Wit Paard te Blan
kenberge om 19 u. 30. Optreden van kleinkunstenaar 
Wim De Craene. Prijs : 100 fr. Gastsprekers : alg. voorz. 
Frans Van der Eist en alg. sekr. Wim Jorissen. 
Oostende-Stene : Afdelingsbal. 
Koekelare : Afdelingsbal. 
Veurne-Houtem : Feestavond in Gasthof Drie Koningen 
te Beauvoorde. 
Zedelgem : Eerste land- en tuinbouwersmeeting in de 
« Groene Meersen ». Spreker : sen.-burgemeester Willy 
Persyn uit Wingene. Onze Brugse sen. Guido Van In 
leidt de debatten. 

. 

BRUGGE (Arr.) 
BETOGING HALLE 

Door het gewestelijk komitee 
van 24 november worden cars in
gelegd naar de Vlaamse betoging 
te Halle. Er kan hiertoe ingeschre
ven worden bij de hh. Mare Boey, 
Edm. Sintobin en Herman Gevaert. 
Eveneens in het Breydelhof te 
Brugge. De reis kost 100 fr. 

IZEGEIVI 
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. 
GELUKWENSEN 

Op zaterdag 2 Soktober vierde 
het echtpaar Oktaaf Seynaeve-Lie-
vens hun gouden huwelijksjubile
um. Het echtpaar is de ouders van 
Roger Seynaeve-Hoste, die lid is 
van onze afdeling. Hierbij wenst 
het afdelingsbestuur het echtpaar 

bij deze gebeurtenis van harte ge
luk. Vermelden we nog dat onze 
gemeenteraadsleden het echtpaar 
ten huize zijn gaan gelukwensen 
en daarbij een bloementuil over
handigden. 
LEDEN- EN ABONNEMENTENSLAG 

De VU-afd. Izegem doet nog
maals een oproep tot alle leden 
en abonnees om mee te werken 
nieuwe leden en abonnees te wer
ven, als u mensen kent die zouden 
willen toetreden of een abonne
ment willen, geef een seintje aan 
één van de bestuursleden. 
BETOGING HALLE 

Op 24 november gaat Izegem 
massaal naar Halle om daar onze 
steun te betuigen met de mensen 
van Vlaams-Brabant. Wij gaan met 
verscheidene bussen, schrijf t i j
dig in. Prijs bus : 100 fr. ; kente
ken : 20 fr. Vertrek : 8 u. 45. 
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. 

KORTRIJK-Stad 
BETOGING HALLE : 24-11-74 

Schrijf in voor de autobus in 
lok 1302 vóór 17-11-74. Prijs : 100 
fr. Vertrek 8 u. Ook bij alle be
stuursleden. 
SINT-NIKLAAS 

De goede Sint bezoekt ook dit 
jaar alle VU-kinderen. Stuur vóór 
12-11-74 de strook terug. Opgelet, 
het kan ook op zaterdag en zon
dag. 

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. 
ROESELARE 
DEELNEMING 

Op Allerzielen werd te Roesela-
re mevrouw Margareta De Neys, 
moeder van VU-kamerlid Mik Ba
byion, ten grave gedragen. Wij 
bieden aan de familie onze op
rechte deelneming aan. 

VEURNE-DIKSMUIDE (Kant.) 
24 NOVEMBER : HALLE 

Er worden bussen ingelegd naar 
de betoging te Halle op 24 no
vember. Kontakt- en inschrijvings-

De afd. tigeiwuztin vtnuroeueidv oy o nuv. mót de afd. Mereibeke, 
Dat het er vrolijk aan toe ging is op de gezichten te lezen I _ 

DI€riSCB€CDOn 
Volksvertegenwoordiger Luk VANSTEENKISTE 

9 november 
I N G O O I G E M van 16u to t 17u : Zaal Streuvels. 
W A R E G E M van 1 7 u l 5 to t 18u : Weekend, Holstraat 2 3 . 
GULLEGEM van 18u30 to t 19u30 : Stadium, Wevelgemstraat. 
18 november 
KORTRIJK van 17u30 to t 19u : 1302 , B. Reynaertstraat 9. 
WEVELGEM van 20u to t 22u : Vredestraat 10. 
Eerste zaterdag van de maand 
VEURNE : om 9u : De Beurs, Mark t . 
DIKSMUIDE : om lOu : Vlaams Huis, IJzerlaan. 
HOUTHULST : om H u : Terreststraat 8, b i j raadslid M . van Cleven. 
KORTEMARK : om 12u : De Speie-Lusthof, Staatsbaan. 
KOEKELARE : om 12u30 : Hertog van Arenberg, Moerestraat. 
ICHTEGEM : om 13u30 : Engelstraat 10 , b i j Mevr. L. Dekeyser. 
Derde zaterdag van de maand 
WESTENDE : om 9u : Casino, Essex Scottishlaan. 
MIDDELKERKE : om l O u : Were Di , de Smet de Nayerlaan. 
EERNEGEM : om 11 u : Riva Venus, Aar t r i jkest raat . 
DE H A A N : om 11u30 : De Torre Gasthot, Mevr. I rma Vanhaecke. 
BREDENE : om 12u30 : Dr i f tweg 59 , b i j Kam. Haeck. 
OOSTENDE (Vuur toren) : om 13u : Romy, Voorhavelaan 20 . 
V o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r E. V A N S T E E N K I S T E 

ARR. VEURNE - D IKSMUIDE - OOSTENDE : Vlaamse soldatendienst 
« Ik dien », Van Iseghemlaan 6, Oostende (al le inl icht ingen m.b.t. 
problemen bi j het leger, mi l i t ie enz ) . 

Senator VAN IN 

T O R H O U r : 1ste zaterdag van de maand, tussen 9u30 en 10u30 , ten 
huize van gemeenteraadslid P. Vlieghe, apoteker, Hofstraat. 

Senator Frans BLANQUAERT 

lEPER : elke eerste zaterdag van de maand, van 11u30 to t 12u30, in 
café « Rembrandt », Menenstraat 46 ( 0 5 7 / 2 0 . 3 2 . 9 7 ) . 

POPERINGE : elke eerste zaterdag van de maand, tussen l O u en 11 u, 
in het Belfort, Grote Mark t . 

V o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r J . V A N D E M E U L E B R O U C K E 

Eerste zaterdag van de maand 
DE PANNE : om 9u30 : Helvetia, Kerkstraat 3 2 . 
WESTENDE : om 10u30 : Casino, Essex Scotthislaan. 
MIDDELKERKE : om 11u15 : Were D i , De Smet De Naeyeriaan. 
DE H A A N : om 12u15 : « De Torre », Tramhalte. 
Derde zaterdag van de maand 
VEURNE : om 9u : De Beurs, Mark t . 
DIKSMUIDE : om 10u : Vlaams Huis, IJzerlaan 83 . 
MERKEM - W O U M E N : om H u : Nieuw Woumen, Dorp 77 , Woumen. 
KORTEMARK : om 12u : De Speie, Staatsbaan 7 1 . 
KOEKELARE : om 12u30 : Hertog van Arenberg. 
ICHTEGEM : om 12u30 : De Engel. 
GISTEL : om 15u : Kantoor Zwaenepoel, Stationstraat 2 A . 
Derde zondag van de maand 
NIEUWPOORT : om 9u : W i l l y Devriendt, Recollettenstraat 66 . 
A L V E R I N G E M : om l O u : ' t V l ierhof , Dorpplaats. 
LO : om H u : R. Ascrawat, Weststraat 7. 
GIJVERINKHOVE : om 11u45 : Drie Ridders, Weegschede 1 , Leisele. 

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. 
SEKRETARIAAT VOOR FOLDERS, AFFICHES, ENZ. Hans Bo-
gaerts, Hugo Verriestlaan 84, 8500 Kortrijk of VOS-lokaal 
« Bertennest 3 » te Kortrijk, tel. (056)21.69.07. 
Steunbijdragen en kentekens (20 F) op rekening 466-7624441-
58. 

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. 
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THE GREAT GATSBY 

« The Great Gatsby » is de derde 
verfilming van de roman van 
Francis Scott Fitzgerald. Deze ro
mancier en schrijver van film
scenario's werd door Hollywood 
roem en rijkdom in de schoot 
geworpen om daarna ai te vlug 
terug gestoten te worden in ver
getelheid en armoede. Zijn leven 
eindigde tragisch : zijn vrouw 
Zelma verbleef in een zenuwin
richting en hij stierf op 44-jarige 
leeftijd (in 1940) totaal eenzaam. 
De meeste van de romans van 
F.S. Fitzgerald waren een menge
ling van fantasie en autobiogra
fische elementen. Dit is zeker 
het geval voor « The Great Gats
by ». Fitzgerald werd aanvanke
lijk door zijn vrouw Zelma afge
wezen omdat hij niet genoeg ver
diende. Slechts later, toen hij 
een rijk schrijver geworden was, 
stemde ze toe in een huwelijk. 
Deze ervaring — die een diepe 
indruk op Fitzgerald naliet — pro-
jekteerde hij in de figuur van 
Gatsby. Jay Gatsby wordt als 
arme soldaat verliefd op de rijke 
Daisy. Ze zegt van hem te hou
den en belooft op hem te wach
ten. Maar onmiddellijk na de oor
log (wereldoorlog I) huwt ze de 
schatrijke Tom Buchanan. Gatsby 
werkt zich intussen hardnekkig 
op tot een man die zich kan om
geven met zo'n praal en luxe dat 
hij een levende legende wordt 
(of hij hiertoe eerlijke of oneer-
lijpe middelen toepast laat de 
fi lm in het midden). En dan duikt 
Gatsby, via de tussenpersoon 
van Nick Caraway, terug op in 
het leven van Daisy. Gatsby 
denkt dat men de tijd kan achter
halen, dat men het verleden kan 
her-beleven en wat intussen ge
beurd is wegcijferen. En Daisy 
vlindert naar de schittering van 
een romantische, grote liefde 
toe. Uiteindelijk laat ze zich ech
ter kennen als een erg opper
vlakkig, egocentrisch en amoreel 

wezentje, terwijl Gatsby de les 
dat men het verleden niet kan 
terughalen met zijn eigen leven 
betaalt. 
De verfilming van deze versie 
van « The Great Gatsby » werd, 
na vele moeilijkheden en vertra
gingen,- toegezegd aan de Engel
se regisseur Jack Clayton. Deze 
heeft weliswaar zeven jaar lang 
geen fi lm .meer gemaakt,, maar 
deed zich vooraf toch kennen als 
maker van ambitieuse en per
soonlijke, zij het ook wat onge
lijkwaardige films. Onmiskenbaar 
is de steun die Clayton gehad 
heeft aan scenarist Francis Ford 
Coppola (kineast van « The God-
father » en o The Conversa
tion »). Toch is één der euvels 
van de fi lm dat hij een aaneen
rijging is van korte, te sterk los
staande taferelen. Dit valt des te 
meer op omdat de fi lm onder de 
verblindende uiterlijke schitte
ring echte diepte mist. De film 
zegt m.i. niet wat F.S. Fitzgerald 
met zijn roman wilde uitdrukken 
Het klasseverschil komt onvol
doende over. De personages blij
ven te vaag getekend en IVlia 
Farrow mist in de rol van Daisy 
dat fascinerende dat nodig is om 
de ondergang te verklaren waarin 
ze Gatsby (Robert Redford, dé 
topvedette in het Amerika anno 
1974) drijft. 

Wat wel enorm goed uit deze 
fi lm komt is de sfeer van een 
époque (1922-'25). « The Great 
Gatsby » ligt dan ook volledig in 
de huidige bioskooptrend van nos
talgie naar de twintiger en der
tiger jaren en niet te vergeten 
van de terugkeer naar de roman
tiek. De sfeerschepping gebeurt 
via een overdonderende show van 
details, dit zowel wat betreft het 
dekor, de kostumering, de make
up, de lokaties als de rekwisie
ten. De romantiek overspoelt je 
doorheen de pastelkleurige, soms 
onwezenlijk-wazige, briljante foto
grafie. « The Great Gatsby » is 
dan ook een romantische, tedere, 
lyrische maar uiteindelijk vri j op
pervlakkige f i lm. 
De lancering van « The Greal 
Gatsby » ging en gaat gepaard 
met een echte superpromotie en 
-reklame. Niet alleen wist de pro-
duktiefirma zich de financiële 
steun te verzekeren van enkele 
grote firma's, er werden ook heel 
veel vooruitboekingen van blos-

Daisy Buchanan (Mia Farrow) en Jay Gatsby (Robert Redford) : hoofdper
sonages van een oogverblindende maar vri j oppervlakkige f i lm. 

koopexploitanten geboekt die 
vooraf het financieel risiko reeds 
tot nul herleiden. Maar vooral 
het grote publiek werd bewerkt, 
dit niet alleen door een hele her
opleving van de Fitzgerald-be-
langstelling, maar ook door bvb, 
het lanceren van de Gatsby-
Look. « The Great Gatsby » Is 
dan ook hét voorbeeld van het 
jaar van kommerciële filmbusi-
ness. De vraag is wel of het pu
bliek zich nou echt helemaal laal 
manipuleren èn of romantiek er 
sfeer een even grote aantrek
kingskracht kunnen vormen als 
bvb. de sensatie rondom « The 
Exorcist ». Het Europese publiek 
reageert voorlopig in elk geval 
— zoals steeds — toch wat koe
ler dan het Amerikaanse publiek. 
En dat li jkt me ook maar de juis
te reaktie t.o.v. een oogverblin
dend maar innerlijk vrij leeg pro-
dukt als deze « The Great Gats
by ». 

HILDE DEKEYSER 

HERBIE RIDES AGAIN 

(DE DOLLE KEVER 
KOMT TERUG) 

Na het overdonderend sukses van 
« The Love Bug » (« De dolle 
kever ») was het niet te verwon
deren dat men in de Disney-fa-
briek een vervolg klaarstoomde. 
Regisseur ervan werd Robert Ste
venson. 
De grote held is natuurlijk weer 
de Volkswagen Herbie. Dit keer 
is hij het toegewijde voertuig van 
een oud dametje. Mevr. Stein-
metz. Deze leeft in een afge
dankte pompierskazerne te San 
Francisco. Rondom deze kazerne 
is het terrein reeds klaar gemaakt 
voor de bouw van een gigantisch 
kompleks van 130 verdiepingen. 
Alonzo Hawk, de bouw-magnaat 
smeedt de meest uiteenlopende 
plannen om toch maar Mevr 
Stemmetz van het terrein te kun
nen verdrijven. Maar met de hulp 
van Herbie, en ook van haar 
kleindochter Nicole en een ro
mantische jongeman, houdt zij 
stand. En het goede overwint, 
zoals m alle sprookjes, uiteinde
lijk het kwade. 

Wanneer men deze fi lm verge
lijkt met de eerste in de reeks, 
valt vooral op dat Herbie niet 
meer dezelfde is. Hij is niet lan
ger meer dat romantisch-vertede 
rend kevertje ; hij is grillig 
agressief en eigenzinnig gewor 
den. Dit hangt natuurlijk ook sa
men met het verhaaltje zelf, 
waarin Herbie verondersteld 
wordt zijn eigenares met alle mo
gelijke middelen te verdedigen 
Toch komt hij hierdoor wat min
der sympatiek over. Althans tocli 
in de ogen van volwassenen. 
Want het is natuurlijk steeds 
moeilijk te voorspellen hoe jeug
dige kijkertjes zullen reageren. 
En « De dolle kever komt terug » 
lijkt me toch iets meer op een 
jeugdig publiek afgestemd dan 
zijn voorganger. 
Naast de trukage-specialisten ver 
dienen ook de menselijke akteurs 
in deze fi lm een pluimpje. Vooral 
dan de 73-jarige aktrice Helen 
Hayes, die werkelijk de show 
steelt en die door haar sponta-
neïteit enorm autentiek lijkt. 
Komt er opnieuw een vervolg op 
deze « Herbie rides again » ? We 
gunnen het het jeugdig filmpu
bliek van harte, want er worden 
reeds veel te weinig goede films 
voor hen gemaakt. 

HILDE DEKEYSER 

Een rij kevertjes brengt hulde aan een verliefd paar : het romantisch einde 
van een simpatiek-ontspannende f i lm. 

Maandag 11 november — BRT 
DE DAG EN HET UUR (Le jour et l'heure) (1962) 
In deze fi lm roept René Clément de laatste weken vóór de geallieerde 
landing in Normandië, mei-juni 1944 op. De kineast toont aan dat in 
deze ongewone omstandigheden de mensen ook in ongewone ver
houdingen t.g.o. elkaar worden geplaatst. Hier zijn dit een bemiddelde 
Franse vrouw en een Amerikaans piloot. Clément weet op aangrijpende 
wijze oorlogssituaties te rekonstrueren en dit volkomen aanvaardbaar 
te maken, verenigbaar met eigen oorlogsherinneringen. 

Woensdag 13 november — RTB 
THX 1138 (1970) 
Amerikaanse science-fictionfilm van Georges Lucas (maker van « Ame
rican Graffiti »). Hij tekent hier een uniforme, technologische wereld, 
geregeerd door komputers, waarin de mens herleid is tot een produ-
ceermechanisme. Het is een gedehumaniseerde maatschappij die door 
Lucas op visueel fascinerende én perfekte wijze werd in beeld 
gebracht. 

Donderdag 14 november — RTB 
LA SIRENE DU MISSISSIPPI (1969) 
Film van Frangois Truffaut over de dolle liefde van een eenvoudige en 
eerlijke jonge man voor een fatale vrouw. Een liefde die, langsheen 
etappes als hartstocht, verlaging, vernedering, aftakeling, zelfzucht en 
zelfverloochening, groeit naar verandering en zuivering. Binnen een 
melo-dramatisch en sprookjesachtig kader tekent Truffaut zijn perso
nages met aangrijpende echtheid. En het erotisch klimaat dat zulke 
liefde mogelijk maakt weet hij op meesterlijke wijze op te roepen. 
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WARD RUYSUNCK: 
» EEN GEESTELIJKE CURETTAGE > > 

Blijkbaar heeft Ward Ruyslinck er be
hoefte aan om zich naar een verre, 
vreemde stad te verplaatsen waar hij 
kan mijmeren over zijn eigen wezen 
en de wereld. Zijn denken is hoege
naamd niet abstrakt, het heeft een 
konkrete ruimte nodig, het is helemaal 
ingebouwd in een verbeelde werke
lijkheid. Denken is verhalen. Het is, 
zoals de existentialisten zeggen, aan 
een situatie gebonden. In Het Ganzen
bord bevindt de schrijver zich in War
schau, waar hij een afspraak heeft 
met Barthomoiew Fisher, de produk-
tieleider van een nieuwe filmmaat
schappij, de British Alpha Produc
tions, om er de verfilming van een 
roman te bespreken. Bij zijn aankomst 
in het hotel vindt hij een briefje waar
in Fisher meedeelt dat hij weggeroe
pen was naar Rome en slechts vrij
dagavond zou terugkeren. Hij gaf aan 
de schrijver, per vergissing, een acht-
tiende-eeuws Engels ganzenbord ten 
geschenke, waarmee deze tot zijn 
terugkeer op een aangename wijze 
de tijd-kon doden. 

HET GANZENBORD 

De vakjes op het ganzenbord waarop 
de pionnen geschoven worden, geven 
de bouw aan van het verhaal. Elk vier
kantje beeldt een figuurtje af, bij 
voorbeeld een blikken trommel, een 
eilandje, een magisch oog, een gebar
sten pot, een oude vrouw met een 
takkenbos, een waterput, een doolhof 
en zo meer. Elk van die afbeeldingen 
vormt het uitgangspunt voor een ver
haal, een uitgesponnen jeugdherinne
ring, een oude Russische legende of 
een beschouwing, die het relaas van 
het verblijf in Warschau onderbreken. 
Het geheel wordt door het toeval ge
leid. Door die techniek brengt Ruys
linck afwisseling en ruimte in zijn 
boek. 
Je zou Het Ganzenbord kunnen lezen 
als een reisverhaal, maar dan van een 
absurde reis. Achteraf zal immers 
blijken dat Fisher de schrijver alleen 
maar wilde gebruiken om dollars uit 
Polen te smokkelen die hij tussen het 
karton van het ganzenbord verstoken 
had. Ruyslinck last in zijn verhaal wel 
boeiende fragmenten in over zijn ver
blijf in Polen, onder meer over zijn 
bezoek aan het geboortehuis van Cho
pin en de moeder van Agnieszka, een 
meisje dat tijdens de oorlog door de 
Duitsers op een gruwelijke wijze te
rechtgesteld was. Haar naam werd 
vereeuwigd op een gedenkplaat in 
De Nowz Swiat. Agnieszka was een 
jeugdvriendin van Halina Leonowicz, 
Ruyslincks Poolse vertaalster. Maar 
door het doelloze karakter van de 
reis, wordt het relaas ervan helemaal 
in het ijle gerokken. De reis naar 
Polen en het verblijf in Warschau zijn 
slechts het magere geraamte van een 
verhaal dat veel dieper ligt en waarin 
Ruyslinck tot een gesprek tracht te 
komen met zichzelf. Hij heeft een 
vreemde wereld nodig om zichzelf te 
ontdekken. 

WAT BEWEEGT DE SCHRIJVER ? 

De diepere symboliek van het ganzen
bord ligt eigenlijk voor de hand. De 
schrijver voelt zich eenzaam en ver
laten op zijn hotelkamer en begint, 
zonder duidelijk reisplan, een tocht in 
zichzelf : « Ik was jarig en eenzamer 
dan ooit ». Hij was net tweeënveer
tig geworden, een leeftijd waarop de 
nakende aftakeling al voelbaar wordt : 
« uit angst voor de dood, klampte je je 
vast aan je herinneringen, ging je in je 
verleden op zoek naar tekens die zou
den kunnen bijdragen tot een nieuwe 
zingeving » Het hele boek staat in 
het teken van die bezinning. Ruys
linck is er wel in geslaagd het eigen
lijke denken en moraliseren op de 
achtergrond te houden, waardoor het 
verhaal steeds de bovenhand krijgt. 
In de hele struktuur van het boek, net 
zoals in de geest van de schrijver, is 
er een duidelijke spanning aanwezig 

tussen het konkrete ik en het onkon-
troleerbare, moeilijk te achterhalen 
ik, dat in het ganzenspel de rol van 
de tegenspeler toegewezen krijgt. Er 
is een soort barst in het verhaal, een 
grens tussen twee gebieden van de 
psyche. Het is een tema dat ook aan 
de grond ligt van Ruyslincks mees
terlijke verhaal. De verliefde Akela 
(1973). In Het Ganzenbord wordt de 
dagelijkse werkelijkheid niet losgela
ten en wordt de verbeelding als het 
ware aan banden gelegd. Bij de be
spreking van dit boek Is het wel be
langrijk even te verduidelijken, — ais 
dat nog moet, — dat ik liever met 
Ruyslinck voor het gnazenbord zit dan 
met hem door de straten van War
schau te trekken. Ik heb bij het lezen 
bij voorkeur zinnen onderstreept als 
de volgende : « Ik maakte mezelf 
wijs dat ik speelde om de tijd te do
den, maar als ik eerlijk wilde zijn 
wist ik dat het onverwachte geschenk 
van Fisher me de gelegenfieid en de 
moed gaf om in mijn verleden door 
te dringen, om deuren te ontsluiten 
waarachter de veeleenheid Ik zich 
angstig verschool, bang voor zelfher
kenning, schuw van de vrijheid die 
tot een grotere afhankelijkheid van de 
anderen zou leiden, tot nieuwe on
vrijheden en onzekerheden ». Door 
het standpunt loop ik het gevaar 
klemtonen te verleggen en het verhaal 

deel uit te spreken over de wereld ? 
De schrijver zegt bij voorbeeld weinig 
goeds van het kapitalistische westen 
en over het marxisme laat hij zich 
zeer laatdunkend uit. Nieuwe inzich
ten heeft hij niet, zijn kritiek ligt 
meer in de ironische, satirische wijze 
waarop de typische partijkommunis-
ten afgeschilderd worden. Waarin ligt 
dan de eigenlijke betekenis van een 
boek als Het Ganzenbord ? Het is een 
vraag die je gerust kunt stellen om
dat je het gevoel hebt dat Ruyslinck 
hier, althans voor zichzelf, belang
rijke dingen heeft willen zeggen. Ook 
de bouw en de stijl van het boek 
wijzen In die richting. Maar net als 
met De Heksenkring, waarin Ruys
linck de problematiek van de Zuid-
Amerikaanse armoede aanpakt, heb 
je moeite om het standpunt van de 
auteur duidelijk te zien. Ruyslinck 
blijft steken in de maatschappelijke 
materie waarnaar hij in zijn verhaal 
verwijst, of liever hij glijdt er over
heen, hij scheurt er zijn kleren niet 
aan. Hij blijft de wereld verbeelden. 
De verbeelding heeft een relativeren
de rol. 

Het probleem ligt bij de schrijver 
zelf, hij staat afzijdig maar niet neu
traal. Hij heeft immers een bijzonder 
gevoel voor de dingen die het oog 
niet ziet. Hij is te vergelijken met de 
vreemde Neram Nisj, de Trauma-

ward 
ruyslinck 
het 
ganzen
bord 

•'(Mi-' 

uit zijn hengsels te lichten. Ik lees 
echter niet alleen om van een boek 
te genieten, ik wil weten wat de 
schrijver beweegt. Ook de verbeelding 
en het hart geven mij informatie over 
de wereld waarin ik leef. Daarom ont
doe ik het verhaal van zijn symbolen. 

EEN GEKOMPLICEERDE FIGUUR 

Door wat voor een oog ziet de schrij
ver de wereld ? Wat geeft hem het 
recht en het gezag om zelfs met 
enige pretentie een vrijmoedig oor-

chiaanse barstenmaker, die natuurge
trouw barsten schildert op potten, 
vazen, stukken hout en rots. Het clan
hoofd beschouwt de barstenmaker als 
een zeer gevaarlijk man. Is hij soms 
geen « scheurmaker » ? Hij schildert 
barsten omdat volgens hem de wereld 
gebarsten is. Zijn ziel zegt hem dat. 
Die kennis werkt verlammend in de 
maatschappij. Ruyslinck schrijft dat 
hij met het verhaal van de barsten
maker « met een onwaarschijnlijk 
grote introspektieve genade dfborge-
drongen was tot het dramatische be
wustzijn van zijn individualistisch le

vensgevoel ». De ziel maakt de wereld 
zeer ingewikkeld. Dat geldt ook voor 
het individu dat steeds af te rekenen 
heeft met een onbetrouwbare tegen
speler, die de schrijver zijn « alter 
ego " noemt : « Hij was onbetrouw
baar, onevenwichtig, kleinzielig en kon 
niet tegen verlies. Hij leefde in een 
gefantaseerde wereld vol vreemde 
vormen en kleuren, die hij als een 
nukkig kind probeerde uit te wissen 
zodra ik hem een opmerking over iets 
maakte. We konden elkaar niet goed 
uitstaan, maar we konden elkaar ook 
niet missen ». 

SCHILDERT RUYSLINCK 
ALLEEN MAAR BARSTEN ? 

De schrijver zoals Ruyslinck hem (of 
zichzelf) in Het Ganzenbord uitbeeldt, 
is een uiterst gekompliceerde figuur, 
hij is het type van de westerse Faus
tiaanse intellektueel en dichter. Je 
kunt niet zeggen dat hij in konflikt 
leeft met de wereld, maar hij spreekt 
m elk geval een totaal andere taal. 
Er is een barst in zijn figuur. Hij be
hoort tot de groep mensen die, vol
gens Solzjenitsyn, door Lenin « scha
delijke insekten » genoemd werden. 
Neram Nisj, door Ruyslinck « een 
sombere, mensenschuwe dromer en 
denker » genoemd, wordt ook veroor
deeld en opgesloten door het clan
hoofd. Er is een onherroepelijke te
genstelling tussen dit soort vereen-
jaamde « zieners » of zonderlingen 
en de mensen die het maatschappelijk 
systeem schragen. Met hen kwam ook 
de schizofrene ik-figuur uit De ver
liefde akela in konflikt. Leidt die barst 
in het wezen van de mens tot « het 
faillissement van het ego als maat
schappelijk wezen » ? 
Loopt de barst die elk individu op
deelt in een veelheid van ikjes ook 
dwarsdoor heel het maatschappelijke 
gebeuren ? Is daarom de betekenis 
van de dingen om ons heen zo be
trekkelijk en vluchtig ? 
Aan de problematiek die we hierbo
ven, door de ogen van Ruyslinck, 
schetsten, is er geen oplossing. Het 
boek eindigt ook zoals het begon. Het 
enige inzicht dat de schrijver bijwon 
is de ontdekking dat Fisher hem be
drogen had. Daarmee komt er natuur
lijk een einde aan de reis en het reis
verhaal, maar, geestelijk gezien, we
ten we eigenlijk niet veel meer. Toch 
is er één figuur die Ruyslinck met 
heimwee vervult : de oude Kazimiera 
en moeder van de terechtgestelde 
Agnieszka. Zij lijkt fel op de arme en 
volhardende Mendoza uit de Heksen
kring. Over haar schrijft de auteur : 
« deze ongekompliceerde Mazovische 
boerin zat argeloos en breeduit op 
haar eigen onuitputtelijke goudmijn. 
Zij zocht niets en zij verwachtte niets 
en zij interpreteerde ook niets ; zij 
was haar eigen ongewogen en onont
gonnen waarheid. Ik schaamde me 
over mijn intellektuele hoogmoed. 
Haar leven was geen labyrint ; op 
haar ganzenbord wezen alle ganzen 
naar rechts, behalve misschien die 
ene gans die terugwees naar de ge
denkplaat in de Nowy Swiat ». 
En verder nog schrijft Ruyslinck In 
verband met zijn eigen zoeken en in
tellektuele oplossingen : « En was het 
geluk, dat berustte op dergelijke moei
zaam verworven Inzichten, niet een 
krampachtige verantwoording van een 
mislukt neoreligieus levensbeleid ? ». 
Met deze laatste gedachte en vraag 
opent Ruyslinck een vergezicht op 
zijn eigen levensproblematiek en op 
die van vele Vlaamse intellektuelen 
van zijn generatie. 

EUGENE VAN ITTERBEEK 

Ward RUYSLINCK, Het Ganzenbord, 
Paris-Manteau, 280 biz. - 285 fr. 
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MET VOLKSWAGEN 

GEEN PROBLEMEN 

GARAGE ST JOZEF 
Asses teenweg 117 - Ternat 

Tel. (02)52.13.12 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — IIEDEKERKI 

Tel. (053)662.19 

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

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT CLASAL 

FABRIEKEN TE 
RAMSDONK 

TEL. 015/714.47 - 719.13 

LIERSE VLOERHANDEL 
Lisperstraat 49 — UER 

Tel. (051)80.14.71 
Specialiteit : 

\/AST TAPIJT — OPEN HAARDEN 

Instituut P. VERMEIR 
Aals t , Dirk Martensstr . 58, 053/205.16 
Dendermonde, De Bruynlaan 1 - 3 

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

Schoonheidsinstituut - Parfumerie 

ESTHETICA 
Dambruggestr . 55 

2000 An twerpen - Tel. 33.72.99 
Turnhoutsebaan 107 

2100 Deurne - Tel . 24.80.80 

Nieuwbouw - rustige omgeving 

VALIEDE en MINDER-VALIEDE 
personen 

Vlaams-nat ionale eigenaars 
Langeweg 34 B - 1900 Overijse 

« CROENSPAAN » 
RUSTHUIS 

(Maleizen) - 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 I 
Prijsbestek en studio z i jn gratis. 

Keukenbedrijf R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 

Tel. (058)235.81 

FREETIME FLAT 
INTERNATIONAL pvba 

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

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

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

lefoneer. 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

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

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

LUSTRERIE 
MARC DE VRIESE 
WANNEER HET O M UW 

VERLICHTING GAAT. 
Bon. Ruzetteiaan 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 een 

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. 

Kweker i jen - Tu incent rum 
J.V.H. 

Dendermondsesteenweg 120 
9208 Schellebelle - 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 
ku i tuur , per stuk 80 f r . 
Herdenkingsl int jes voor 

feesten - Petjes V . U . - Koorden van 
10 mt. met tweekleurige wimpels 
voor zalen te versieren. - Kunst-
vlaggen - Bi jbehorigheden. 

V R A A G T PRIJSLIJST : 

Paul SUYS 

Molenvest 50, Herentals 2410 

T. 014/21.12.07 - P.R. 10.29.28 

HOUTWORM? 
Behandeling van dakwerken tegen alie | 
houtinsekten. Twintig jaar waarborg. 
Dok. op aanvraag Gratis bestek m gans 1 
het land. P.V.B.A INDUSTRADE, 
Vanderzijpenstraat 12, 1810-Wemmei 
Tel. 02/479.20 00. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
ter. (03)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 

Bljhuizen : Cogels Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

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 Zout$tr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053)240.60 

^ 
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - sciiommels - kamerversie

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

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerel. 

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

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

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

V ERENICINC 
V LAAMSE 
Z lEKENFONDSEN 

U als Vlaming. . . f luit zeker aan bij hof 

VLAAMS ZIEKENFONDS van uw STREEK 
Provincie Antwerpen : _, „ ^ „ ^ . - . , ,,, .-...i nn A DAKI-T 
RUPELSTREEK - KLEIN-BRABANT : ONDERLING ZIEKENF. RUPELSTREEK en KLEIN-BRABANT 

Kraanweg 2 1 , 2680 Bornem Tel . (03)89.16.19 

ARR "LEUvÉN' - "gewest TIENEN : CENTRALE MUTUALITE IT V A N BRABANT EN LIMBURG 
Leuvenselaon 43 , 3300 Tel . (016)834.35 

Provincie Oosf-Vioonctcren : 
ARR. AALST : ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS , „ „ , - , ^ c c=, 

Hopmark t 36, 9300 Aals t Tel. (053)745.53 
ARR. GENT en DENDERMONDE : ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer Karelst raat 101, 9000 Gent Tel . (()9)23 52 27 
ARR. EEKLO en KANAALZONE : ZIEKENFONDS FLANDRIA-MEETJESLAND 

Gravin Johannalaan 8, 9900 Eekio Tel . (09)77.23.51 
ARR. OUDENAARDE v ZIEKENFONDS VLAAMSE ARDENNEN 

Fortst raat 34, 9700 Ondenaarde Tel . (055)331.15 
ARR. ST.-NIKLAAS : VLAAMSE MUTUALITEIT W A A S L A N D , ^ - ^ . «« «« 

Vrasenestraat 14, 2750 Beveren-Waas Tel. (03)75.66.66 
Provincie West-Vloanderen : 
ARR KORTRIJK-IEPER : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

8500 Kor t r i j k Te l . ( 0 5 6 ) 2 2 . 5 6 . 9 8 
ARR. OOSTENDE - VEURNE - DIKSMUIDE : ZIEKENFONDS DE WEST 

Veldstraat 170 8450 Nieuwpoort Tel . ( 0 5 8 ) . i J / . l s 
ARR. ROESELARE-TIELT en BRUGGE : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

West laan 145, 8800 Roeselare Tel . (051)202.08 
V V.Z-sekretariaat : Veldstraat 170 - 8500 Kortrijk - Tel. (056)22.56.98 

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Kan U op ieder ogenb l ik 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 l<rijgt U grat is gedurende 5 uur 

een der beste Oberbayern-orI<esten 
Middag- en avondmaal in groep : gezellig f i jn , goed en goed
koop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse 

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

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

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

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

Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. T. 056/71.15.36 - 2.400 pi. 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 031/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 pi. T. 051/72.28.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 091/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/67.36.30 
KESSENICH : Venlo Steenweg - Tel. 011/56.53.40 
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tol. 011/43.20.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke . T. 059/30.20.86 
Wij zoeken d r ingend : als medewerkers : Ernstige fami l ies 
waarvan de man of de v r o u w de keuken kan le iden — Vast 
loon - Kost en i nwoon gratis - In regel met de sociale w e t -

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

ALLE MONTUREN 
WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

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

BAR RESTAURANT 

3Be tKabeerne 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waard in : Jul ia van M ieghem-Van Cappel len. 

Vlamingen, 

1 * 1 V''^°9 GRATIS 
• • ? « l advies voor uw 
^ ^ ^ # hypotheek-leningen 
^^^ ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkte Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons 

ADVERTEERT 

IN « W l ) » 

10 %vr. V.U. leden 
KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARutSbUb 

OOK NAAR MAAT 

PtCO-KLEDING V E R M E E S C H 
gteenhouwersvst, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83^ 

WIJ at 9 NOVEMBER 1974 
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uw WONING GROEIT ELKE DAG 
onze klanten van 20 jaar geleden zi jn nu het levende bewijs dat 

een belegging in ONROERENDE KWALITEIT beter rendeert ! 

RAADPLEEG DE BESTE ARCHITEKTEN OF... PUT UW INSPIRATIE UIT DE 
FIJNSTE BOUWTIJDSCHRIFTEN ! 

BELANGRIJK I 
Enkel een degelijke voorstudie geeft U een reëel basisdokument 
in handen. Daarom bieden v^ij een GRATIS VOORSTUDIE VOOR 
DE KLANT. 
Ernstig werk vraagt een ernstige voorlichting. 
U kan ook onze realisaties komen bekijken ter plaatse, of op plaat
jes I Het kan allebei. 
Een afspraakje verplicht U tot niets, en biedt U ongeveer alles 
wat U zien en horen wi l . De veilige weg naar wat U zou moeten 
weten. 

KUNNEN 
^ i « 

-.t-

C. 
H 

IN FORM ATI ECENTR A 
ANTWERPEN 
031/31.78.20 

CENT 
091/25.19.23 

GENK 
011/35.44.42 

LEUVEN 
016/23.37.35 

l L., i- .. 1 ' 'J 

GRONDEN 
N I E U W B O U W 

Bestaande 
wotiitigeti 

i«ii|ll»H 

c 6 0 0 ARBEIDERS 

1001 MOGEUJKHEDEIM 

W I J 23 

'i 
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Fotoreportage Studio DANN 

IWIHTI6 l A U VOLKSUNIE 
door M r Frans Van der Eist 

Het Partijbestuur van de Volks
unie gaf zopas een boek in druk 
dat het twintigarig b e s t a a n 
schetst van de partij, in woord 
en beeld. Het wordt een biezon-
der keurig verzorgde uitgave. 
De tekst is van de hand van mr. 
Frans van der Eist, algemeen 
voorzitter van de partij. Tiental
len bladzijden foto's geven een 
goed beeld van de - soms storm
achtige - ontwikkeling van de 
partij in de voorbije twintig jaar. 
Na verschijnen zal dit unieke 
dokument verkocht worden aan 

400 fr. Wie echter vooraf inte
kent krijgt het toegestuurd te
gen de prijs van 350 fr. Dit kan 
gebeuren door bijgevoegd inte
kenformulier uit te knippen en 
volledig ingevuld en onderte
kend terug te sturen naar het al
gemeen sekretariaat van de 
Volksunie, Voldersstraat 71 te 
1000 Brussel en door storting 
van 350 fr. op prk. 000-0147697-63 
van Volksunie vzw, Voldersstr. 
71, 1000 Brussel. 

STEL NIET UIT, 
WANT DE OPLAGE IS BEPERKT. 

X 

Gelieve een eksemplaar van het boek « Twintig jaar Volksunie » (Frans 
Van der Eist) te sturen naar ondergetekende tegen de voorintekenprijs 
van 350 fr. 

Naam (drukletters a.u.b.) 

Volledig adres (ld.) 

Hij-ZIj stort ter bevestiging van deze bestelling de som van 350 fr. op 
prk. 000-0147697-63 van de Volksunie vzw, te Brussel. 

Handtekening 

Datum 


