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Met de schorsing van het proces Baudrin, ten einde een aanvullend 
onderzoek te kunnen doen naar de omkoper(s) — waarbij grote namen 
vallen — is dit schandaal in een naar Belgische maatstaven eerder 
ongewoon stadium getreden. Er is namelijk een kans dat ook zeer hoog-
geplaatsten uit de politiek en het bedrijfsleven zich voor hun eventuele 
misdrijven zullen moeten verantwoorden, waar toch als regel goid « de 
kleine dieven hangt men op, de grote vallen door de strop». Zal men - in 
geval van bewezen schuld — deze keer ook de « grote dieven » aan
pakken zoals men de kleine aanpakt ? Zal men ook de ministeriële 
verantwoordelijkheid opheffen om strafrechterlijk tegen ministerieel 
machtsmisbruik en dito korruptie te kunnen optreden ? We hopen het 
en met ons velen al leert de ervaring met het Belgisch gerecht dat het 
bij voorbeeld vlugger in aktie treedt tegen betogende arbeiders of 
betogende flaminganten... 
Niet ieder kontakt tussen politici en zakenmensen komt neer op kor
ruptie maar de jongste tijd zijn er te veel gevallen van korruptie in de 
openbare sektor aan het licht gekomen. De « normale marge » is hier 
duidelijk overschreden. 

DE KERN 
VAN DE ZAAK 

De werkelijke oorzaak van wat men de ijsberg van korruptie is gaan 
noemen ligt in het sisteem, in het establishment. De betrekkingen tus
sen de grote politieke partijen en het bedrijfsleven zijn zwaar gehipote-
keerd door de schenkingen aan de partijen door de financiële, industri
ële en kommerciele grootmachten. Wanneer een grote onderneming 
belangrijke bedragen schenkt aan een minister, om het kiesfonds van 
diens partij te spijzen, dan schept dit tegenover de schenker verplich
tingen vooral wanneer de schenker diensten of materiaal aan rijks
diensten of parastatale instellingen levert tegen betaling. Een tipisch 
voorbeeld daarvan was de schenking voor het kiesfonds van de CVP 
door een grote bouwonderneming aan een minister van Openbare Wer
ken, die dat zonder blikken of blozen toegegeven heeft. 
De slechte reputatie van de politiek in ons land (en elders] is historisch 
te verklaren, waardoor de politiek als een noodzakelijk kwaad wordt 
beschouwd. Deze (in se verkeerde) opvatting heeft de staat verhinderd 
zelf via subsidiëring de kiesfondsen te financieren. Dit zou ten eerste 
de kosten van de kiespropaganda aanzienlijk drukken (er zou niet zoals 
nu nutteloos met geld moeten gegooid worden, investering die trouwens 
volgens een recent onderzoek bij lange niet in verhouding staat tot het 
bereikte resultaat, vermits gebleken is dat de kiezer slechts zwak 
wordt beïnvloed door de barnumreklame van de partijen) en ten tweede 
de gelegenheid tot omkoperij in dit belangrijk domein a.h.w. vanzelf 
uitschakelen. Dit zou een morele sanering van formaat zijn in een 
staat, waarvan de toporganen dodelijk ziek zijn. Behalve het unitaris-
tisch sindroom is deze ziekte er ook onrechtstreeks oorzaak van dat 
de voorgenomen uit de eerste (slechte) grondwetsherziening voort
spruitende struktuürhervormingen maar niet van de grond komen. Wat 
houdt de regering nog tegen, een welomschreven bedrag voor de 
kiesfondsen van de partijen te voorzien en een proportionele verdeling 
toe te passen, nu ze toch reeds steun aan de pers (uitgenomen de veel 
vrijere weekbladpers 1} verleent, nu ze toch de partijkassen spijst als 
hulp voor de studiediensten van de partijen, nu ze toch 50 miljoen aan 
de drie sindikaten schenkt ter bevordering van de scholing van de 
partijkaders ? Dat ze de lijn doortrekke tot het elektorale vlak en dan 
zullen we meteen verlost zijn van peperdure en voor een groot gedeelte 
niet-efficiënte propaganda én van een zwaar korrupterend, verpestend 
klimaat. Dan pas zal het « anders » worden. Thans is het nog erger 
dan voorheen ! R. Corty. (lees di t artikel op biz 3) (foto Walter De Proost) 

fieK,̂ "̂ pt^f' —' *'ï''^ . 
Vaf^>.^76^f.' /a^tijMWi • 

T CEMBER1974''P i t 



OPIMI€9 

GEEN AUTOSNELWEG I 

Alle leden van het Groenkomitee 
Vlaamse Ardennen werden bij 
mekaar geroepen op 24 oktober 
j l . , om zich andermaal uit te spre
ken over de stilaan berucht ge
worden Vlaamse Ardennen-Auto
strade. 
Meerdere dikke lijnen werden de 
laatste jaren reeds op de kaart 
getrokken en terug uitgeveegd, 
gaande van een aftakking van de 
A8, tot en met de laatste vondst: 
een Vlaamse autosnelweg van 
Limburg tot de Westkust. Telkens 
worden dan, onder druk van en
kele politici uit de streek, deze 
lijnen getrokken tussen Ouden
aarde en Ronse door. 
Laatst kwam dan het Gewest
plan Oudenaarde ter inzage... 
zonder A-weg I De verdedigers 
van deze weg namen dat natuur
lijk niet. Onder hun gezamenlijke 
druk wordt op dit ogenblik te 
Brussel opnieuw, en in spoed-
tempo, gedokterd aan het zoveel
ste trajekt dat MOET tussen 
Oudenaarde en Ronse doorko
men. 
Daarom ook deze algemene ver
gadering van het G.V.A. 
Steeds heeft het Groenkomitee 
het standpunt verdedigd dat aan
passen van de bestaande verbin
dingswegen aan de noden van 
het modern verkeer, ruimschoots 
voldoende is voor de ontsluiting 
van onze streek. Wij zijn de eers
ten om te eisen dat dit zo spoe
dig mogelijk gebeure I Even 
hardnekkig hebben wij de pro-
jekten verworpen om een natuur
streek zoals er niet veel meer 
overschieten in Vlaanderen, te 
verknoeien en middendoor te 
snijden. 
In optiek van wat vooraf gaat, 
kan men begrijpen dat dit stand
punt door een eensgezinde ver
gadering nu meer dan ooit wordt 
verdedigd. De zaak werd ander
maal op alle mogelijke manieren 
bekeken, aan de hand van kaar
ten. De hoofdbekommernis werd 
door iedereen begrepen : Ronse 
ontsluiten. Niemand echter kon 
de noodzaak inzien van een sup
plementaire dwarse verkeersader, 
wanneer deze stad zou beschik
ken over de geplande, maar véél 
te lang uitblijvende, ekspresweg 
Valenciennes-Ronse-Gent ; wan
neer anderzijds de A8 er zou zijn 
die gepland is op 8 km ten zui
den van Ronse, in de omgeving 
van Frasnes. (Een direkte verbin
ding met Brussel die op 8 km 
van de stad te bereiken is I !) 
Anderzijds zou het doortrekken 
naar Kortrijk van de viervaksbaan 

ZO€K€RC}€S 
Over te nemen : Spijshuis, 30 
plaatsen, administratief centrum 
Brussel. 70% nederlandstalige 
klanten. Grote uitgeruste keuken. 
V^eek-end gesloten. Tel. : Cortier 
Daniel, 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. 

Ronse-Kluisbergen, met ring rond 
Kluisbergen, zeker voldoende ont
sluiting betekenen in die rich
ting. Trekken wi j deze lijn langs 
de andere kant door, d.w.z. door 
verbreding tot ekspresweg van 
de huidige baan Ronse-Lessen 
(waar bijna geen bebouwing is) 
tot aan de A 8 ; maken wi j de lijn 
Brakel-Geraardsbergen wat rech
ter en wat breder, dan liggen al
le wegen naar Brussel voor heel 
de streek open. Door aanpassing 
van genoemde wegen zou men 
bovendien nergens ongelukkige 
situaties scheppen zoals het hui
dige Ninove-Brussel er inderdaad 
een is. 

Voor deze alternatieve oplossin
gen kan men uit de diskussies 
hoofdzakelijk volgende aange
haalde motieven resumeren : 
Het sparen van onze landbouw
gronden, ons natuurschoon en de 
toeristische waarde van onze 
streek. De vrees voor het ver-
keers-stimulerend en vooral In
dustrie-aanzuigend effekt van een 
A-weg. (Onze streek moet vrij 
blijven van overdreven industria
lisatie). De vrees voor verdere 
ontzaveling van onze bossen. De 
miljardenkosten welke beter kun
nen worden besteed voor het te
rug leefbaarmaken van onze bin
nensteden, voor het zuiveren van 
lucht, water en bodem. 

Ten slotte werd besloten de ak-
tie omtrent deze kwestie te bun
delen. Een kerngroep uit ver
schillende verenigingen zal reeds 
deze week te dien einde bijeen
komen. 

Het Groenkomitee wenst ten slot
te de mensen te danken die ons 
hun mening hebben geschreven 
over het al dan niet aanvaarden 
van een autostrade. 

F.D.R., Ronse 

KRUISWEG 

Ik vind het god-geklaagd dat er 
in ons partijblad steeds maar, en 
dikwijls te pas en te onpas aan 
afbrekende kritiek wordt gedaan. 
Waarom moeten in een artikel als 
over de kruisweg in Baaigem in
sinuaties worden gemaakt op de 
huidige schoolstrijd of kritiek uit
geoefend op de gemeente Baai
gem zelf of op Tindemans en De 
Backer, de wapenleveringen vla 
Zeebrugge en de staking in de 
FN-fabriek te Herstal ? 

Laten we toch even ernstig blij
ven. En zeker wanneer we het 
over kunst hebben en er geen kri
tiek in verweven op dingen die 
totaal buiten de zaak staan. 
Een « schandalig » artikel over 
een « schone » kruisweg. 

G.S., Rekem 

Dame uit Hekelgem zoekt werk 
als kuisvrouw in het Brusselse. 
16-jarige jongeman, in het bezit 
van het diploma handel A8-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 

MADAME 

. Madame s'en va, madame est 
partie » Bossuet. De Partij van de 
opgewarmde kadavers hing haar 
de keel uit, en het charisma dat 
uitgaat van de kopstukken van de 
PSC was haar te machtig. De sou-
rire van de ardeense Drakula, de 
Fredericos Frangois, de Paling, en 
vergeten wi j de frankofonische 
spekslager niet, één brok char
me. Madame is er van overtuigd 
dat je in de PSC de franskiljons 
in Vlaams-Brabant beter kan be
schermen. En dat Is goed gezien. 
De PSC is zowat de Sovjet Su
prème van de Belgische Klerikale 
Partij, met als knechten voor alle 
(vuil) werk de prominenten van 
de CVP. 
Voor de « Libre » is de stunt van 
Madame een teken aan de wand 
voor de... Volksunie, het begin 
van een massale overloop naar de 
trikolore partijen. 
Arme Libre, en dat papier wordt 
verkocht ook aan Vlaamse (?) 
pasterkens, het toppunt van ver
dwazing. 
Ik wordt nogal eens geteisterd 
door nachtmerries waarin ik met 
keeloversnijden en andere lief-
lijkheden wordt bedreigd ! Maar 
dat ik als Vlaams-nationalist zou 
zijn overgelopen naar een trikolo
re partij, dat is me goddank be
spaard gebleven. Ik zou het niet 
te boven zijn gekomen. 

M.C., Tervuren 

DE WOORDHOUDERS 

Michelleke wil de Federaties 
(weet wel, die gordel van smar(t) 
aragd) verplichten Franstalig per
soneel aan te werven om ten 
dienste te staan van de Indrin
gers in de randgemeenten die fa
ciliteiten genieten. 
En hij wil ook geen arrondisse
ment Halle-Vilvoorde. Er is geen 
meerderheid voor, zegt hij. 
En de Brusselse PSC-meesters 
van onze Vlaamse CVP zeggen : 
« Als ze daar mee afkomen zal er 
regeringskrisis ontstaan ». 
De voogden rekenen echter niet 
met do mannen die het anders 
doen worden. 
Een vriend vertelde me volgend 
verhaal : hij had de vriend Maer-
tens ontmoet in de omtrek van 
het Kuipke te Gent. Deze verklap
te hem de tekst die hij namens 
de CVP aan de goeie gemeen
schap ging kond doen : 
« De CVP, in haar hoedanigheid 
van strijdende Nationaal Vlaamse 
partij die op de voorste rij staat 
in de strijd voor het Vlaamse 
recht (zie onze verkiezingsbelof
ten) en op haar eer van eeuwige 
woordhouder, en in antwoord op 

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 

Licentiaat in de toegepaste eko-
nomjsche 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 

Zoeken studente of student die 
kan skieën, om tijdens de kerst
vakantie in Zwitserland zich met 
kinderen bezig te houden. Kon-
takttelefopn 011/54.43.49. R 163 

de aanmatiging van haar Brussel
se vrienden, verklaart plechtig 
dat er geen sprake kan zijn de 
imperialistische verfransing ver
der, en meer kans te geven langs 
de Federaties om. Bovendien ver
klaart de CVP plechtig dat het 
arrondissement Halle-Vilvoorde er 
spoedig komt. Indien de PSC 
daarvoor een regeringskrisis 
over heeft, wi j , CVP zeker ». 
Mijn vriend vroeg hem : « wan
neer lezen we dat ? Nog voor de 
betoging Halle ? ». Antwoord, na 
rijp en verstandig aarzelen : « In 
geen geval. Wij willen niets te 
maken hebben met straatbetogin
gen. Daarmee bekomt men 
niets ». Mijn vriend weer : « La
ter dan ». Antwoord : « Ja, later 
(poos) later ». En nog eens mijn 
vriend : • Later, wellicht in het 
jaar 3.000 ? ». Antwoordt na veel 
napeinzen : « wellicht... wel
licht . . 
Toen schoot mijn vriend wakker 
en wist hij dat hij gedroomd had ! 

V.J., Asse 

ONZE PERS... 

Wie op 4 november de dagbladen 
heeft gelezen, heeft zelf kunnen 
vaststellen op welke wijze zij het 
massaal en grandioos VU-feest te 
Gent hebben weergegeven. Voor 
« Het Nieuwsblad-De Standaard » 
(AVVVK) was het blijkbaar veel 
belangrijker dat een echtpaar 
voor de tweede maal een BB-Kwis 
won, dan dat 7.000 Vlamingen 
vanuit alle hoeken in Vlaanderen 
naar Gent kwamen om deel te 
nemen aan een zuiver politieke 
manifestatie. We zijn dat natuur
lijk allemaal wel gewoon van onze 
dierbare dagbladpers, zoals we 
dat ook gewoon zijn van ons al
ler BRT. Zo kreeg het feest te 
Gent in de nieuwsberichten van 
19 uur op 3 november slechts 
1 minuutje toegewezen, terwijl 
een jong-socialist gedurende vele 
minuten de kans kreeg zijn gal 
uit te spuwen op de eigen BSP I 
Ach kom, laat ons niet zeuren en 
laat ons verder elke dag ons ga-
zetje kopen, dat bij elke gelegen
heid de Vlaams-Nationale partij 
tracht af te slachten (waarin ze 
nog nooit zijn geslaagd). 

Langs deze weg wil ik eens klaar 
en duidelijk zeggen, aan al dege
nen, die het Gentse sportpaleis 
op zijn grondvesten deden dave
ren. De VU-massaviering was in
zake opkomst en programma een 
hoogvlieger in het twintigjarig 
bestaan van de Volksunie. Een 
sukses zal het slechts worden, 
wanneer allen bedenken dat het 
entoesiasme van 3 november nu 
ook verder op alle mogelijke ma
nieren moet uitgedragen worden 
in geheel Vlaanderen. De slogan 

Betrekkingen gezocht voor : 
1. Verpleegaspirante A2/C1. 
2. Technisch ingenieur, industri
ële scheikunde. 
3. Gegradueerde in de kinesiete-
rapie A1. 
4. Onderhoudsmekanicien of 
chauffeur. 
5. Regentes, afd. wiskunde, fisi-
ka, scheikunde. 
6. Bediende, bij voorkeur streek 
Gent of Brussel. 
7. Bediende, bij voorkeur streek 
Dendermonde. 
8. Bediende, tweetalig, steno-dak-
tilo A6-A2. 
9. Regentes afd. Nederlands, En
gels, ekonomie. 
Zich wenden tot Vic Anciaux, tel. 
02/269.54.55. R 164 

Zoekt aangepaste betrekking, jon
ge man, 21 j . , diploma humaniora. 
Z.w. volksvert. Raskin, Ursulastr. 
1 te Eigenbilzen (tel. 011/41.24.54) 
of prov. raadslid J. Gabriels, Sie-
menstr. 28 te Bree ( tel. 011/ 
46.22.90). R 165 

Gemeubelde kamer te huur. Suys 
Jan, Jacketstr. 68, 1080 Brussel. 
Tel. 426.24.96. R 166 

van het feest « Een nieuwe 
start » mag geen papieren en 
ijdele leuze geweest zijn, zo dat 
wel het geval zou zijn, dan was 
Gent een inspanning voor niets ! 

W.S., Molenstede 
i 

ARGENTINIË, « DE STANDAARD > 
EN DE BRT 

Wordt Argentinië over enkele da
gen een tweede Chili ? Op die 1 
vraag kunnen wi j hier in het wes- [ 
ten niet met zekerheid antwoor- ! 
den. Wie dat wél kunnen zijn de f 
talrijke Vlamingen die ginds 
straks dertig jaar verblijven en 
er de meest bewogen kwarteeuw 
van de Argentijnse Republiek 
hebben meegemaakt. ( 
Die mensen komen echter niet 
aan het woord, noch in de BRT, 
waarvoor wi j belastingen beta- i 
len, noch in « De Standaard », 
waarvoor wij leesgeld betalen en 
van welke instellingen wi j ten
minste eerlijke informatie mogen 
verwachten. 

Wat merken wi j nu ter gelegen
heid van de te betreuren maar 
onvermijdelijk geworden afkondi
ging van de uitzonderingswet in 
Argentinië ? Op BRT-radio heeft 
J.V.D.P. (7 november) gezegd dat , 
. links » zich ginder wanhopig ' 
verdedigt tegen de intimidatie 
verdedigt tegen de intimidatie van 
«rechts». En in «De Standaard» 
dat «rechts» zich lekker overle
vert aan de intimidatie tegenover 
« links » en daar meer slachtof
fers maakt dan omgekeerd. Bij dit 
alles worden echter twee funda
mentele vaststellingen vergeten 
die ons na jarenlange kontakten 
met Argentijnse Vlamingen dui- ! 
delijk werden : dat « links » er 
een slecht gekozen synoniem is 
voor naar de macht dingende 
anarchisten en dat « rechts » er 
de militairen zijn die het opbod ,• 
van geweld graag beantwoorden l 
omdat zij meer dan elders ter i 
wereld zichzelf beschouwen als ^ 
de door God gezonden regeer- • 
ders. I 
Elke uiting van geweld is te ver- ' f 
oordelen, om het even of het van f 
zogenaamd « links » of van zoge- E 
naamd « rechts » komt, om nu f 
eens niet langer de sleutelwoor- ^ 
den fascist en anti-fascist te ge
bruiken. 
Ik schreef in « Wij » van 5 okto
ber reeds dat wi j het niet zullen 
horen als morgen de tanks en de 
mitrailleurs in aktie komen, maar 
dat wij spoedig opnieuw de slo
gans op onze muren zullen lezen 
« dat weerom een demokratie in 
het bloed werd gesmoord ». Nu, 
de slogans zijn nog niet aange
bracht. Maar het tema is reeds 
gekozen. En de BRT en « De Stan
daard » hebben de approach 
reeds ingezet. 

F.J.V., Erembodegem 
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WERKLOOSHEID TROEF IN 1975 ? 

VLAANDEREN 
TREKT WEER AAN HET KORTSTE EIND 
Het is niet van vandaag dat men een verslapping van de Vlaamse strijd
lust vaststelt en betreurt. Er is weliswaar deze maand een heropflak
kering met de nakende betoging te Halle ter beveiliging van de Brus
selse Vlamingen en van gans Vlaams-Brabant. Het is te verwachten dat 
de Vlaamse beweging in deze strijd om Brussel en Vlaams-Brabant een 
nieuw kristalisatiepunt zal vinden. Des te beter. Maar intussen tekent 
zich op het ekonomisch en dus ook sociaal vlak een nieuwe bedreiging 
voor de Vlaamse gemeenschap af, nl. een te verwachten en aanzien
lijke stijging van de werkloosheid. 

In de euforie van de welvaart
staat — welvaart die mede oor
zaak was en nog is van de ver
zwakte Vlaamse srtijdvaardigheld 
(ieder medaille heeft haar keer
zijde) — hebben velen van ons 
gedacht, dat « we er gekomen 
waren ». Onze intellektuelen stel
den niet zonder trots vast « dat 
Vlaanderen eindelijk zijn industrie 
had », dat we weldra de sterkste 
partner in het Belgisch geheel 
zouden zijn en dat door ons eko
nomisch gewicht ook de politieke 
wanverhouding zou rechtgetrok
ken worden. 
Het Is een ontgoocheling te meer 
geworden. De werkelijkheid be
wijst de broosheid van de jonge 
ekonomische infrastruktuur in 
Vlaanderen. Een strukturele werk 

loosheid blijkt nog steeds moge
lijk te zijn, hoewei In mindere 
mate dan vroeger. Doch thans 
voegt zich daarbij een konjunk-
turele werkloosheid (veroorzaakt 
door de inflatie]. Beide samen 
veroorzaken een snelle stijging 
van de werkloosheid, veel sneller 
dan in Brussel en Wallonië. 
De regering Tindemans gaat ter 
zake niet vrijuit. Te pas en te 
onpas heet het dat de strijd tegen 
de inflatie voorrang moet heb
ben. Goed, maar ze is inzake kre
dietbeperking en rentebelasting 
zo drastisch opgetreden, dat za 
de tewerkstelling in het gedrang 
bracht. Ook wanneer de brieven
bus van Tindemans een « gerafi-
neerde » propagandastunt zou ge
weest zijn, toch bewijst deze 

OCEAAN VAN KORRUPTIE... 
Aldus eerste substtiuut Van de Walle op het proces Baudrin, 
nadat hij onthuld had dat er tegen de machtige Bell-firma een 
onderzoek is ingesteld wegens vermoedelijk aktieve korrup-
tie, nl. omkoperij van RTT-algemeen beheerder Baudrin (offi
cieel nog steeds in dienst met halve wedde !). Het zou meer 
bepaald gaan om geknoei met kortingen, wat de RTT tot nog 
toe een verlies van 751 miljoen zou gekost hebben, cijfer 
dat naar schattingen van RTT-experts volgend jaar tot meer 
dan een miljard zal oplopen. 
Ondanks het proces Baudrin werden de kontrakten met Bell 
niet opgeschort, niettegenstaande de regie voor sommige 
aankopen nog steeds de juiste prijs niet kent ! (Bell neemt 
trouwens tegenover de RTT een monopolium-positie in). Wat 
zou U ervan denken moest uw autoverkoper U maanden na 
de aankoop zeggen : ik weet nog niet welke korting ik U zal 
geven, want ik ken de prijs van de door U gekochte wagen 
nog niet ! Dat gebeurt nu bij onze onvolprezen telefoonregie ! 
Woensdag werd het proces geschorst om de nieuwe elemen
ten in het dossier te kunnen onderzoeken. De door de sub
stituut aangebrachte nieuwe dokumenten moeten dus wel 
ernstig zijn. Intussen vragen velen zich af of de goede vriend 
van Bell-big boss Pepermans (ook in ITT een belangrijke fi
guur) ex-minister Anseele, wiens naam in de aanvullende ge
gevens is vermeld, nu ook zal onderhoord worden. We zijn 
benieuwd, net als naar de mogelijkheid dat de huidige rege
ring een kon. besluit zou uitvaardigen waarbij de ministeriële 
verantwoordelijkheid voortaan ook tot het strafrechterlijk do
mein zou kunnen doorgetrokken worden. 
En uitgerekend op dezelfde dag, dat deze « oceaan van kor-
ruptie » konkrete gestalte en namen krijgt, lezen we in de 
kranten, dat er ernstig met een aanzienlijke verhoging van de 
telefoonabonnementsprijs dient gerekend !.... 

stunt in zekere zin, dat de rege
ring zelf niet weet, hoe ze de in
flatie én de werkloosheid moet 
bestrijden. In werkelijkheid expe 
rimenteert ze op onze kosten ! 

KOMMUNAUTAIRE 
OORZAKEN 
In deze belangrijke aangelegen 
held — het gaat ten slotte om 
de arbeid en de welvaart van ons 
volk — wordt het « kommunau-
talre » aspekt vrijwill ig verzwe
gen. En nochtans : indien Vlaan
deren zijn lot in eigen handen zou 
gehad hebben ,zou de toestand 
er helemaal anders uitzien. Jam
mer genoeg is het Vlaamse volk 
zich daar onvoldoende of zelfs 
helemaal niet van bewust. 
Feiten zijn echter feiten. Vlaan
deren heeft steeds minder hulp 
en kredieten van de unitaire staat 
gekregen dan deze waarop het 
recht had, en deze die de troetel
kinderen Brussel en Wallonië te 
beurt vielen. De recente achter
uitgang van de Waalse ekonomie 
(vaak door eigen schuld en eigen 
onbekwaamheid I) wettigt geens 
zins de VVaalse naijver ten op
zichte van het « bevoordeligde » 
Vlaanderen, dat zijn ekonomische 
vooruitgang In de eerste plaats 
aan de werklust van zijn bevol
king en aan de bekwaamheid van 
zijn industriekapiteins en onder
nemers te danken heeft. Dat dit 
ekonomisch gebouw desondanks 
nog wankel is blijkt nu uit de 
suellere stijging van de werkloos
heid. Het omgekeerde 's nu 
waar: wij Vlamingen hebben 
thans redenen te over om onze 
achteruitgang te betreuren. 
Er Is meer. De Vlaamse pendel 
naar de hoofdstad en verder 
neemt gestadig toe. Jonge afge
studeerden vinden geen job en 
vervoegen het werklozenleger of 
moeten met minderwaardige en 
onderbetaalde baantjes genoegen 
nemen. Daarmee hielden de Wa
len geen rekening, toen ze een 
groter deel van de koek eisten en 
verkregen ( + 200.000 pendelaars 
zijn toch evenveel werkplaatsen 
te weinig ') en ze doen het nu 
nog niet. 
Door de schuld van de unitair ge
richte staatsekonomie en van de 
unitaristische partijen (die zich 
met de lippen tot het « regiona-
lisme >• bekennen — federalisme 
is hen nog steeds te sterk — 
doch die niet in staat zijn zich 
een « regionale refleks » eigen Ie 
maken) heeft de ekonomie In Bel

gië niet de trend gevolgd waar
door de Industrie zich aan de 
kust en rond de havens gaat v/es-
tigen. Waarom ? Omdat die kust 
en die havens in Vlaanderen lig
gen ! Vandaar de hopeloze knoei
boel op maritiem gebied, vandaar 
een volslagen gemis aan een 
doeltreffende en gekoördineerde 
havenpolitiek. Integendeel : door 
niet in te grijpen en zelfs met 
onderduimse maneuvers wakkert 
Brussel een onvruchtbare en be
lachelijke konkurrentie tussen de 
Vlaamse havens aan. Het gevolg 
daarvan is een minder stevige In
dustriële infrastruktuur, minder 
werk, meer pendel of werkloos
heid... 
Bovendien hebben wij In de voor
bije decennia de nutteloze maar 
dure opbod-politiek gekend tus
sen gemeenten en gewesten om 
zoveel mogelijk buitenlandse in
vesteringen aan te trekken, wel
ke investeringen uiteindelijk neer
kwamen (door de buitensporige 
faciliteiten) op eigen investerin
gen maar onder een vreemde vlag 
en onder een vreemd gezag. In 
perioden van ekonomische reces
sie zijn die vreemde ondernemin
gen de eersten om hun deuren 
te sluiten : de Illustratie daarvan 
vinden we nu overal in Vlaande
ren. 
Ook financieel draagt Vlaanderen 
de zwaarste lasten. Vandaar o.m. 
de eis van de Volksunie tot fls-
kalisering van de RMZ ten einde 
de kleine en middelgrote onder

nemingen rechtvaardiger te be
handelen en aan de stille maar 
aanzienlijke afvloei van RMZ-gel-
den naar Wallonië paal en perk 
te stellen. 
Maar ook de bestrijding van de 
inflatie door deze noodlottige re
gering heeft vlijmscherpe kanten, 
die onze Vlaamse gemeenschap 
kwetsen : de kredietbeperkende 
maatregelen troffen vooral de 
kleine en middelgrote onderne
mingen, waarvan het grootste 
aantal « toevallig » in Vlaande
ren gevestigd is. Wanneer een 
groot - bankier in een voor
dracht de vraag stelt « wat heb
ben onze ondernemingen mis
daan ? » dan kan daarop geant
woord worden « dat ze In Vlaan
deren liggen »... 
Deze veel te weinig gekende as-
pekten van de begonnen ekonomi
sche krisis moeten er ons toe 
aanzetten, ons meer dan ooit in 
te zetten voor het afdwingen van 
een Vlaamse staat. Baas in eigen 
huis zal ons in staat stellen, ons 
veel efficiënter dan onder de hui
dige Belgische voogdij, teweer te 
stellen tegen de vermindering 
van ons inkomen door een werk
loosheid die voor een groot ge
deelte een gevolg is precies van 
de Belgische voogdij, die uiter
aard geen rekening met Vlaamse 
levensbelangen houdt. Onze strijd 
is geen romantisch gedoe doch 
eens te meer een harde strijd 
om een menswaardig bestaan 
van honderdduizenden i (r.c). 

Oud en jong, landbouwer en student, aan de slag om uit de verzopen 
akkers zo vlug en zoveel mogelijk aardappelen te rooien. 

BUITENLANDS KOMNENTAAR 

De ministers van Buitenlandse Zaken 
van de Organisatie van Amerikaanse 
staten die vijf dagen lang in de Ekua-
doriaanse hoofdstad Quito bijeen wa
ren hebben dinsdag jl de ekonomische 
sankties die in 1964 tegen Kuba wer
den getroffen, opgeheven. Na moeiza
me onderhandelingen en het vastbera
den verzet van Chili, Uruguay en Pa
raguay en tot op zekere hoogte ook 
van Brazilië, Guatemala en Bolivia (die 
de nadruk legden op « de misdaden 
van de Kubaanse guerilla » bij hen) 
werd per slot akkoord bereikt over een 
resolutie waarbij het iedere lidstaat 
van de OAS vrijstaat in de toekomst 
betrekkingen met castristisch Kuba 
aan te knopen. Zelfs het genuanceerd 
schipperen van de Amerikaanse afge

vaardigde Rogers heeft niet mogen ba
ten. Het (Amerikaans) embargo van 
21 juli 1964 waarbij alle lidstaten be
vel kregen de diplomatieke, handels-
en maritieme betrekkingen met Kuba 
op te heffen is 'hiermee ter ziele. 
In die samenhang is het aangewezen 
aan een belangrijke omstandigheid te 
herinneren : Fidel Castro werd ahw 
naar het kollektivisme gedreven door 
de onverzettelijkheid, het onbegrip en 
de kapitalistische geldingsdrang van 
Washington. Aanvankelijk doelde de 
Leider alleen op nationalistische op
ties en op strijd tegen de haast 
spreekwoordelijke korruptie van het 
Battista-regiem. Pas later heeft hij ge
zocht naar de middelen om het hoofd 
te bieden aan de intriges en de sabo-

tage-akties van het CIA en van binnen
landse reaktionaire machten die het 
sisteem dat hij bevochten en begra
ven had opnieuw wilden invoeren. 

Voor Kuba is de konferentie van Qui
to zonder twijfel een morele en poli
tieke overwinning. Onomstootbaar is 
daar gebleken dat Castro (weliswaar 
met Sovjethulp) de moeilijkheden 
heeft overwonnen, die uit de Ameri
kaanse maatregel zijn voortgevloeid. 
Bevestigd werd ook dat daar een ge
heel van maatregelen werd opgedoekt 
die door de ontwikkeling kompleet 
waren uitgehold : Mexiko heeft zijn di
plomatieke betrekkingen nooit opge
schort, Peru besloot a! in 1972 eenzij
dig de normale kontakten met Havana 
te herstellen, Argentinië, Panama, Ja
maica e.a. begonnen elk apart weer 
handel te drijven met Kuba. Hierboven 
op hebben de Russisch-Amerikaanse 
ontspanning na de krizis over de Var
kensbaai en de latere toenaderingspo

litiek van Nixon de Kubaanse revolu
tie (in haar expansiedrang over het 
hele kontinent) gevoelig afgeremd. 
Ten slotte was het fameus embargo 
nadelig voor de Amerikaanse industrie, 
terwijl Kuba zich in de Comecon (en 
er buiten) !) het allernoodzakelijkste 
kon aanschaffen. 
Vandaag verheugt Castro zich over 
het nationalisme en het anti-imperia-
lisme van Latijnsamerikaanse leiders 
zoals Velasco Alvarado (Peru), Omar 
Torijos (Panama), Echeverra (Mexiko) 
en Carlos Andres Perez (Venezuela) 
met wie hij beslist geen ideologische 
bindingen heeft. Na de konferentie van 
Quito ligt de weg dus open voor een 
pluralistische eenheid tussen de La
tijnsamerikaanse staten, een soort en
tente die het einde zou inluiden van 
de Castro-obsesse die zolang vrucht
bare samenwerking tot gezamenlijke 
lotsverbetering verhinderd heeft. 

A. VAN DUYN 
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MIUOENENGESCHENK 
VOOR VAKBONDEN 

TV, radio en pers hebben het 
voornemen van de regering be
kend gemaalct, 50 miljoen aan 
de « erkende >• vakttónden te 
schenken « tot vorming van 
vakbondsleiders ». IMen heeft 
het voortdurend over de kollu-
sie tussen politic! en de zaken
wereld, hier hebben we een 
staaltje van kollusie partikratie-
sindikaten De verdeling is als 
volgt 21 1/2 miljoen voor het 
ACV, evenveel voor het ABVV 
en 7 miljoen voor de liberale 
vakbond De nochtans zeer veel 
leden tellende neutrale of onaf
hankelijke vakbonden krijgen 
niets (net zomin als de onafhan
kelijke weekbladpers van het 
regeringsmanna voor de pers 
geniet) 

Volgens de recentste statistie
ken waren in 1971 twee arbei
ders op drie gesindikeerd nl 
3 miljoen 4 434 arbeiders, 
638 687 bedienden en 645 033 
ambtenaren, in totaal 4 miljoen 
287154 aangeslotenen Als we 
als norm 125 fr lidgeld per 
maand nemen dan bedragen de 
jaarlijkse ontvangsten van de 
sindikaten niet minder dan plus 
minus 6 1/2 miljard 
Een lezer die deze cijfers me
dedeelde, vroeg zich af,~~wat de 
vakbonden met dit geld doen 
Wel ze beleggen het in onroe- | 

rende goederen of nemen par
ticipaties in de privé-nijverheid, 
terwijl uiteraard de sindikale 
bonzen en vrijgestelden zich 
zelf royaal met salarissen en 
kumuls bedenken. 

IDEOLOGISCH KONGRES 

Vandaag en morgen houdt oe 
BSP-PSB haar reeds herhaalde
lijk verdaagd « ideologisch kon-
gres ». De grondige verdeeld
heid over de doktrine was de 
oorzaak van deze verdagingen 
Er IS om te beginnen al een ver
warring op taalkundig vlak • 
voer de BSP is het een « ideolo
gisch kongres » (dus een ruim 
begrip), voor de PSB - de Waal
se socialisten - is het een «con
gres doctrinal » (wat een enger 
betekenis heeft dan « ideolo
gisch ») Verder is er de sterk 
gegroeide tegenstelling tussen 
de revisionisten, met o.a. Si-
monet, W Claes en andere 
voorstanders van regeringsdeel
neming, tegenover de linker 
vleugel, die het bij een moder
nisering van de verklaring van 
Quaregnon en dus bij de klas
senstrijd houdt. 

î OÊTgö̂  mr 

Middenin het ludiek ver/aarsfeest van onze twmtigiarige partij trad 
plots het uur van de piëteit in — dit siert de jarige, die bij zwaar 
beproefde ouders een kommervolle jeugd heeft gehad en daarvan 
slechts een paar zenuwtrekjes heeft overgehouden Een brede 
bundel wit paars licht werd gericht op de plaats waar tussen de 
plooien van de regie in bijzonder sprekende rekwisieten waren 
opgesteld vrijheidberovende prikkeldraad en daarnaast de paal 
waartegen Borms en tientallen anderen werden omgebracht Uit 
de duisternis traden twee meisjes naar elkaar toe kinderen nog 
Zij schoven samen pijnlijk langzaam naar de prikkeldraad en de 
paal toe en bevestigden er beiden een rode roos die zij behoed 
zaam voor zich uit hadden gedragen 
Het was een innig dramatisch ogenblik een tijdeloos moment dat 
zichzelf oversteeg Zij die erbij aanwezig waren zullen voor die 
herinnering een speciale kluis ontruimen in hun geheugen als voor 
een kostbaarheid die tegen verlies en diefstal moet beschermd 
worden 
Dit broos gebaar van piëteit kwam net in de dagen waarin wij het 
gevoeligst zijn voor die dingen in de dagen omheen Allerheiligen, 
wanneer wij zonder wrok maar hopeloos eenzaam met ons verdriet 
op de kouwelijke akker staan tussen een hardgroene cypres en een 
haast ontbladerde treurwilg en in woorden die toch geen bidden 
kunnen genoemd worden spreken met hen die wij aan de bevrij 
dingsstrijd om Vlaanderen hebben verloren onder de kogels van 
een vuurpeloton of in de lange nacht van de repressie 
Voor hen, onze lieve doden, is geen amnestie meer nodig De 
meesten onder hen hebben in hun laatste levensuren eraan getwij 
feld of gerechtigheid tegenover hen ooit mogelijk was 
Maar nu zij ontslapen zijn is hun pijn over, zij kunnen de eis om 
gerechtigheid met meer horen Erger is het onrecht voor de velen 
voor wie amnestie een bevrijding moet brengen uit hun morele en 
materiele nood Daarom is het goed dat de jarige Vlaams nationale 
partij amnestie blijft eisen ats een opening naar haar sociaal kul-
turele en staatkundige opvattingen Die eis heeft zij meegedragen 
irf^ metershoge isomo letters die tegen verwering bestand zijn 
wetend dat die morgen en overmorgen nog intakt moeten zijn 
want misschien — o ironie van het lot — moeten die letters nog 
zolang overeind blijven als de personen die hen dragen En intussen 
ziten wij met de achterhaalde illusie dat in volle orde van hun 
opsomming de monopoliehouders van de kristelijke demokratie, het 
humanisme en de demokratie tout court ook voor amnestie voelen 
Nu een achterhaalde illusie is de minst gevaarlijke onder alle 
illusies in Vlaanderen Terwijl wij dit schrijven denken wij plots aan 
de verontwaardiging van een Brusselse vrijzinnige Vlaming onze 
ingoede vriend J V die schrijft dat hij met kan begrijpen waarom 
de hoofden van de katolieke kerk in Vlaanderen stom blijven als 
een priester om zijn vlaamsgezindheid de protagonist is in blauw 
rood veidachtmakmgstheater O ons verwondert dat echt met 
meer Misschien omdat wij Oostvlamingen zijn en gewend geraak 
ten aan dergelijke kerkvorstelijke houding « Men » heeft hier bij 
ons Modest Van Assche en Adolf Daens laten doodsarren om hun 
engagement in de Vlaamse strijd 

Als repressie kinderen hebben wij het recht en de plicht m dit 
tijdstip van het jaar aan dit alles herinnerd te worden Met piëteit 
en zonder rancune Met een open gezicht voor de realiteit van 
morgen en zonder gevaarlijke nostalgie Wij zijn echt oud en wijS 
genoeg om neen te kunnen zeggen aan de verleiding van opbod 
en vergelding Geen onder ons wenst naam te maken met smaad 
toneel over Leopold Twee Frans Van Cauwelaert Charles Woeste 
Hendrik De Man en anderen Neen dat nooit ' 

N B De nostalgie van de Vlamingen blijft ongevaarlijk en gericht 
op de vergane roem van de sport Over een 800 meterrace las 
ik ' Franz Jozef Kempter smeet zich steigerend in de achter
volging maar toen was onze De Hertoghe al mijlen ver ' » 

Een en ander heeft geleid to l 
het ontbreken in de basistekst 
van een der essentiële punten, 
die in zulk een tekst onontbeer
lijk is nl. een bepaling van een 
globale socialistische maat
schappijvisie. 
Dit is o m . het gevolg van de 
strijd tussen twee brochures : 
de officiële en sindsdien fier-
haaldelijk geamendeerde « So
cialisme Nu » en het « Rood
boek » van de linkervleugel, een 
veel radikaler visie. 
Het kongres start dus van meet-
af in volle dubbelzinnigheid. 
Feit is dat steeds meer socia
listen (ook en vooral jongeren) 
inzien dat de partij het over een 
andere boeg moet gooien wil ze 
blijven bestaan. 

MAN EN PAARD 

VU-kamerlid Emiel Van Steen-
kiste (Oostende) vestigde via 
een parlementaire vraag de aan
dacht van eerste minister Tin-
demans op hardnekkige geruch
ten en een artikel, verschenen 
in het Nederlandse « Algemeen 
Dagblad » waarin sprake is van 
begunstiging van vier leden van 
het Belgisch parlement door 
een buitenlandse vliegtuigkon-
strukteur. M a.w. het gaat om 
een geval van eventuele omko
perij in de « zaak der Mirages ». 
Ons kamerlid vraagt de eerste 
minister om bevestiging of lo
genstraffing van deze geruchten 
en in bevestigend geval, welke 
stappen hij meent te doen We 
zien benieuwd uit naar het ant
woord van de bewindsman. En 
wij niet alleen waarschijnlijk... 

HULP AAN DE BOEREN 

Behalve door de soldaten (wier 
hulp de landbouwers aan Lands
verdediging moeten betalen, 
wat terecht het protest van de 
VU uitlokte, vermits het leger 
als een dienstverstrekkend or
ganisme moet beschouwd wor
den) werden de boeren bij het 
rooien van suikerbieten en aard
appelen op hun door de langdu
rige en zware regenval verzo
pen akkers ook flink door een 
legertje studenten uit het mid
delbaar en hoger onderwijs ge
holpen Gratis voor niets, mits 
« kost en inwoon » De jonge
ren hebben beter dan het mili
taire establishment met « ci-
toyen » Vanden Boeynants aan 
het hoofd hun maatschappelijke 
plicht begrepen en hun solida
riteit betoond met een dubbel 
getroffen bevolkingsklasse. 

f> POSTJESJAGERS f> 

Het behoort tegenwoordig tot de goede zeden dat weldenkende lieden 
in dit land met een tikkeltje ironie over het verleden van de Vlaamse 
Beweging praten Brumgebronsd na een zuiderse vakantie in de luie-
stoel naar televisievoetbal kijkend of bladerend in het foldertje over 
de meuwste sportwagen kun je ie dezer dagen inderdaad niet zonder 
moeite de dagen van voelbare Vlaamse achterstelling en verdrukking 
voorstellen Vooral dan als je uit een kring komt waar men de strijd 
voor de nationale bevrijding in het beste geval steeds heeft beschouwd 
als een vervelend karwei waaraan men omwille van elektorale belan
gen wel moest meedoen 

Wij hebben hierover weer eens zitten denken toen we enkele tijd 
geleden naar een uitzending van <• Vergeet met te lezen » keken 
Gaston Durnez interviewde professor Lode Wils Onderwerp van het 
gesprek was het omstreden boek van de KUL prof over het aktivisme 
Professor Wils hoeven we wel met aan onze lezers voor te stellen 
De man verkondigt sinds jaar en dag de merkwaardige stelling dat de 
Vlaamse opstanding nagenoeg uitsluitend het werk van de katholieke 
partij en haar volgelingen is geweest Het aandeel van anderen is 
naar de mening van de hooggeleerde heer Wils nagenoeg te verwaar
lozen De enige figuur van werkelijke betekenis zou de Belgische 
staatsminister Frans van Cauwelaert geweest zijn En een paar jaren 
terug slaagde deze historicus er waarempel in in « De Standaard » 
het konklaaf van Hertoginnedal als een grote Vlaamse overwinning 
voor te stellen 

Frans van der Eist heeft in dit blad al met overvloed van argumenten 
de Wilse theorieën weerlegd Andere publicisten hebben de prof al 
even hard aangepakt Toch blijft de Leuvense hoogleraar halsstarrig 
bij zijn standpunt Het hele aktivisme was een vrucht van de Flamen 
politik De aktivisten waren gewoon agenten van de Duitse oorlog
voering En op de beeldbuis deed de prof er nog een schepje bij De 
meeste aktivisten waren alleen maar « postjesjagers » 

Wij waren alleen maar versteld toen de interviewer — geestelijke 
vader van de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging — zo zwakjes 
reageerde Had hij dan echt geen weet van de kwellende gewetens
problemen waarvan de leidende aktivisten in talloze geschriften blijk 
hebben gegeven ' Nooit gehoord van een Lodewijk Dosfel voor wie 
zijn verdediger Frans van Cauwelaert en de in elk geval onverdachte 
kardinaal Mercier hun grote achting hebben betuigd "> Moeten wij 
wijzen op de onkreukbaarheid van figuren als August Borms en Wies 
Moens "> 

Ach, in feite is het allemaal te gek om los te lopen Maar er wordt 
dezer dagen heel hard gewerkt aan een vernieuwde belgicistische 
geschiedschrijving In het kultuurautonoom Vlaanderen is de geest 
van Pirenne blijkbaar met helemaal dood We hebben duidelijk te doen 
met een geschiedschrijving met (politieke) bijbedoelingen 

Ons lijkt het alleen maar heel vreemd dat de Davidsfondsuitgeverij 
aan dat spelletje meedoet We herinneren aan het werk van Herman 
Todts over de naoorlogse Vlaamse Beweging De man slaagt er drie 
boeken lang in geen goed woord voor de Volksunie op te brengen 
In het werk van Lamberty worden de regeerders van Londen in de 
reeks foto s van Vlaamse voormannen opgenomen En nu kondigt 
men een werk over kardinaal Mercier aan 

Men kent het flamingantenmopie over deze kardinaal Een van zijn 
opvolgers arriveert na vervulde levenstaak in het vagevuur Sint Pieter 
meent dat zijne eminentie ondanks veel religieuse verdiensten wegens 
franskiljonse pekelzonden een tijdje zijn definitieve intrede in de 
eeuwige zaligheid zal moeten voorbereiden door vlijtig met een leeu 
wevlag te vendelzwaaien Maar hij zal nog eventjes moeten wachten 
want kardinaal Mercier is nog steeds bezig 

Wij zitten met de klemmende vraag of de bedenker van dit mopje in 
het nieuwe Davidsfondsboek zal worden voorgesteld als een extremist, 
een zwartzak, een fascist of een postjesiager 

DE 
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24 NOVEMBER BETOGING TE HALLE 

II 
ONRUST IN 
DE FEDERATIE 
Sedert de tussenkomst van volks
vertegenwoordiger Valkeniers (bij 
de interpellatie Clerfayt) en zijn 
interpellatie over de splitsing van 
het arr. Brussel-Halle-Vilvoorde 
heerst er zowel in de regering als 
in de randfederaties onrust. Inwo
ners van de gemeente Wemmei 
(Asse) stuurden hun Nederlands
talige paperassen terug naar het 
federatiebestuur. In de federatie 
Halle Is het al niet veel beter, 
in sommige gemeenten gaat men 
naar een onhoudbare toestand. 
Onrust was ook merkbaar tijdens 
de laatste zitting van de fed. raad 
(Asse) te Schepdaal. Voorzitter 
Vergels (CVP) wist dat de VU 
zwaar zou aanvallen en bleef kit-
telorig gans de zitting door. Te 
pas en te onpas gooide hij « pu
bliek » aan de deur. Reeds meer
dere malen heeft deze man zich 
al te gemakkelijk van zijn Vlaamse 
verantwoordehikheid onttrokken. 
Telkens de VU een motie of een 
Vlaamse stelling bepleit maakt 
dhr Vergels er zich van af door 
plechtig te verklaren dat « dat 
niet tot zijn bevoegdheid behoort». 
En dan maar zwammen over « de 
gordel van smaragd «... Deze 
CVP-wijze van handelen speelt 
natuurlijk in de kaart van de FDF-
jongens die niet eens hun mond 
moeten opendoen en onverwachte 
steun krijgen voor hun zaak. De 
CVP Is goed gediend met een 
dergelijke •< Vlaamsbewuste » 
voorzitter. 
Volksvertegenwoordiger Valke
niers stak met zijn vragen aan 
minister Michel het vuur aan de 
lont. Omniddellijk grote paniek 
tussen CVP en PSC die zelfs met 
een krisis dreigde. Tindemans 
hield zich (openlijk) buiten de dis-
kussie. Volgende week wordt het 
echter opletten geblazen. Dan 
antwoordt Tindemans op de inter
pellatie Anciaux en minister De 

Backer op deze van Valkeniers. In 
het vooruitzicht van de Vlaams-
Brabant-betoging te Halle wordt 
dit een leerrijke week I 

48 JAAR 
STRIJD 
Ik neem de vrijheid een oproep 
te doen aan al de leden en Vla
mingen van het Vlaamse land om 
te komen betogen te Halle op 24 
november, voor de rechten der 
Vlamingen als staatsburger te 
Brussel. 
Wonende in het Brusselse sedert 
1926 als neringdoener, met 48 
jaar Vlaamse strijd en lid van de 
Volksunie vanaf 1954. 

(J. Vande Plas - 1160 Brussel) 

DE 
ONTROUWE 
CVP EN PVV 
Mandatarissen van CVP en PVV 
hebben in het parlement een 
wetsvoorstel tot splitsing van de 
provincie Brabant ingediend, sa
men met de Volksunie. Van BSP-
zijde was men daar niet toe be
reid. In de Brabantse provincie
raad stemden Vlaamse CVP, PVV 
en BSP tegen het voorstel van de 
splitsing ingediend door de VU 
(E. Van Besien). Het FDF-RW ont
hield zich. Dat bevestigt weeral 
dat de echte weerstand tegen de 
splitsing niet bij de Franstaligen 
ligt maar bij de Vlaamse CVP en 
PVV ! 
Daarom naar Halle op 24 novem
ber I 

PRAKTISCHE GEGEVENS EN RICHTLIJNEN 
1. De betoging vangt aan om 11 
u. Er wordt verzameld vanaf 10 u. 
2. De betogers stellen zich op aan 
de Sint-Rochuskerk en in de aan
palende straten. 
Ter plaatse zal duidel.ijk aangewe
zen worden bij middel van borden, 
waar en in welke straat de beto
gers zich per provincie en per ge
west opstellen. 
Dit is een Vlaamse eenheidsmani-
festatie. 
Wij betogen in de eerste plaats 
als bewuste Vlaming en niet als 
lid van een bepaalde organisatie 
of partij. 
Daarom stappen de betogers op 
per provincie en per arrondisse
ment en niet per organisatie. 
3. De volgende parkeerplaatsen 
zijn voorzien : 
Bussen : Inrit autostrade (Brussel-
Mons), Sint-Rochus. 
Personenwagens : langs kanaal 
Brussel-Charleroi, voor de kliniek, 
Leide, Oudstrijdersplein, Molen-
borre. 
4. Slogans - Spandoeken - Vlag
gen : 
Vanzelfsprekend worden in de be
toging slechts de door de inrich
ters voorziene spandoeken en 
tekstbordjes meegedragen. Zoveel 
mogelijk vlaggen van Vlaamse ve
renigingen zijn gewenst. Ten einde 
het eendrachtig karakter van de 

betoging niet te schaden, zal ieder 
begrijpen dat vlaggen met partij
politieke betekenis, hoe waarde
vol en dierbaar ook, in deze beto
ging niet worden meegedragen. 
De vlaggen worden aan de kop 
van de Provinciale Groepen mee
gedragen. 

5. Stijl 

Omwille van de eendracht en 
het algemeen Vlaams karakter 
die deze betoging moeten ken
merken worden geen uniformen 
gedragen, behoudens vanzelfspre
kend deze van muziekkapellen en 
jeugdgroepen. 
Ordedienst : 
Een eigen ordedienst is voorzien. 
Alleen dragers van de armband 
« Ordedienst » zijn bevoegd om 
aan de betogers richtlijnen te ver
strekken met het oog op een vlot 
verloop van de betoging. De beto
gers zullen zich vanzelfsprekend 
sportief aan die richtlijnen hou
den. 
Wij moeten er allen samen voor 
zorgen dat de betoging tuchlyol 
en geestdriftig verloopt volgens 
de richtlijnen van het inrichtend 
komitee. 
Wij zijn te Halle en in Vlaams-
Brabant thuis. 
Wij betogen te Halle als vrienden 
in en voor ons Vlaams-Brabant. 

PROPAGANDAMATERIAAL 
Het volgende propagandamateri
aal staat ter beschikking en kan 
besteld worden bij de verzend-
centrale ondergebracht op het 
Hoofdsekretariaat van het Davids-
fonds. Blijde Inkomststraat 79, 
3000 Leuven, tel. : 016/22.18.01 
1. De speciale editie van de «Brus 
selse Post» : een rijk gedokumen 
teerd propagandablad (kosteloos) 
2. De grote kunstaffiche (4 fr 
stuk) en de kleine raamaffiche 
(2 fr. stuk). 
3. De smalle paalaffiches (« Stop 
Bruxelles » en « Redt Vlaams-Bra
bant - Halle 24 nov. 1974 ») koste
loos. 
4. Het kenteken van de betoging: 
fraaie en kleurrijke sticker 20 fr. 
stuk ; voor 50 slechts 800 fr . 
Het wordt dringend gevraagd deze 
sticker vooraf te bestellen en te 
verkopen. 
Alle betalingen door storting per 
prk nr 000-0022385-75, Davidsfonds 
Nationaal met duidelijke vermel
ding : 24 Novemberbetoging. 
Het Nationaal Sekretariaat van de 
betoging is ondergebracht : Rijke 
Klarenstraat 45, 1000 Brussel, tel. 
02/512.10.56. Alle nuttige inlich
tingen kunnen aldaar bekomen 
worden, sprekers aangevraagd 
voor meetings en informatiever
gaderingen, enz. 
(vanwege het Komitee) 

BRUSSEL 

VLAAMSE GROND 

NIEMAND BETWIST DAT BRUSSEL HISTORISCH VLAAMS IS 

In de Middeleeuwen was Brussel Dietser dan Brugge of 
Gent. Ook de frankofonen erkennen het historisch Vlaams 
karakter van onze hoofdstad, de hoofdstad van Brabant, het 
kernland van de Nederlanden. Zelfs de heftigste Vlaams
haters-Brusselaars tonen het historische Brussel graag in 
zijn Vlaams-zijn aan vreemdelingen. Dit is onschuldige 
folklore. 
Dat Brussel geworden is wat het nu is nl. voor 60 % ver-
franst en voor 20 % daarbij op weg naar vrije (?) verfransing 
is niet de schuld van de gewone franstalige man of vrouw 
in Brussel ook al stemt hij FDF. 
De massa van de Franstaligen te Brussel is zelf het slacht
offer van het unitaire Belgische staats-nationalisme. Het 
zijn kinderen van ingeweken Walen wier ouders of groot
ouders de Vlamingen enkel leerden kennen als dompelaars, 
de « sales flamins «-gastarbeiders van toen. 
Het zijn de kinderen en kleinkinderen van ingeweken Vla
mingen of van ouds Vlaamse Brusselaars die men terwille 
van de Belgische eenheid onder druk verfranst heeft. 
Al deze franstalige kleine mensen te Brussel zijn « slacht
offers » in het Franse wereldgetto. Geen enkele kuituur 
leeft immers meer in getto dan de Franse. 

WIJ VLAMINGEN 1974 ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK 

Wij Vlaamse volks-nationalisten in 1974 zijn niet verant
woordelijk voor de verwording van Brussel, evenmin als de 
Franse Brusselaars. 
In hun begrijpelijke onkunde en naïeviteit zijn de Walen er 
evenmin aansprakelijk voor. 
De ware schuldigen zijn de Vlaamse minimalisten van 50 
jaar geleden (toen het nog tijd was I) die hun volk en de 
eendracht in België « verraden » hebben door de centralis
tische eenheid te dienen. Hadden de Vlaamse Belgicisten 
hun machtspositie gebruikt voor hun volk en niet voor hun 
persoonlijk belang of persoonlijke ambitie, zouden de taal
wetten 10 jaar vroeger afgedwongen geweest zijn en zouden 
ze nageleefd geweest zijn. Maar dan hadden de toenmalige 
Vlaamse (?) ministers de wil moeten opbrengen Belgische 
regeringen te doen struikelen voor de Vlaamse volkswil. 
Dit alles is nu geworden wat het is. Het rad van de geschie
denis draait men niet terug .. maar uit de geschiedenis trekt 
men lessen, en de grote les is dat de grootste vijanden van 
Vlaanderen de lauwaards zijn in de grootste « Vlaamse » 
partij. 

OOK MET BRUSSEL MOETEN WIJ NU LEVEN 

Wij betogen te Halle niet tegen de kleine franstalige man te 
Brussel. Met hem moeten wij leren leven. Dat is politiek 
realisme. Wij betogen tegen onze lauwaards en tegen de 
Belgicistische unitaristische bourgeoisie. 
Vele kleine Brusselaars spreken veelal Frans (of wat er 
voor doorgaat) maar voelen niet Waals noch Frans. Onbe
wust zijn velen onder hen Vlamingen gebleven in hart en 
nieren en sommigen ertoe bereid Vlaming te « herworden ». 
Met deze mensen kunnen wij leven op voorwaarde dat er in 
dit land eerlijke politieke strukturen tot stand komen, aan
gepast aan zijn bevolking zoals zij is. Dit betekent dat wi j , 
alle eerlijke Vlaamsgezinden samen, te Halle betogen moe
ten. 
Ten eerste voor een homogeen Nederlands Vlaanderen, dus 
een effektieve taalgrens doorgetrokken tot de provincies — 
een provincie Vlaams-Brabant. 
Ten tweede een regionalisering met twee (die voor ons moet 
uitmonden op een federalisme met twee). De hoge Brusselse 
bourgeoisie jnag Brussel niet kunnen manipuleren tot derde 
macht. 
Ten derde voor een aangepast statuut voor Brussel, zodanig 
dat het Brussel van de 19 over zijn intern lot zelf mag beslis
sen, maar derwijze dat de Vlamingen te Brussel beschermd 
worden om Vlamingen te blijven. 
Ten vierde dat de rijke Brusselaars de landbouwgrond die 
door de boeren verlaten wordt in Vlaams-Brabant niet als 
spekulanten en verkavelaars in de hand krijgen... want de 
grond, de bodem van een volk is politiek gezien eigendom 
van dat volk. En voor zijn grond vecht elk volk. 

M. VAN HAEGENDOREN 
senator 

VLAAMS-BRABANT! 
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(jeeveedee) De Oosterschelde gaat wél dicht, maar niet 
helemaal : de aan te leggen dam krijgt een konstruktie die 
de werking van eb en vloed voor een groot deel laat bestaan. 
Tot deze beslissing, die veel weg heeft van een Salomons-
oordeel, is de Nederlandse regering enkele dagen geleden 
gekomen tijdens een kabinetszitting die tot in het holst van 
de nacht duurde. Daarmee is (voorlopig of definitief, dat 
wordt pas op de lange duur duidelijk) een einde gekomen aan 
een diskussie die zowat vijftien jaar geleden losbrak en 
waarover zoveel rapporten zijn verschenen dat er wel een 
paar planken in een boekenkast mee gevuld kunnen worden. 
De aanleg van een dam die de noordelijkste zee-arm van 
de Schelde moet scheiden van de Noordzee, is een uitvloei
sel van het watersnooddrama van 1953 — ruim achttienhon
derd doden, waarvan meer dan de helft in de dorpen langs 
de Oosterschelde —, en van de Deltawet die vijf jaar later 
door het Nederlandse parlement werd aangenomen. De over-
strommgsramp leidde toen slechts tot één gedachte : zoiets 
mag nooit meer mogelijk zijn, alle zeegaten in het zuidwes
ten van het land moeten voorgoed van het buitenwater 
worden afgesloten. Dat gebeurde ook voor een deel (Veer-
segat, Brouwershavense Gat, Haringvliet), maar de afslui
ting van de Oosterschelde was van meet af aan een zaak 
waar nogal verdeeld tegenaan werd gekeken, niet het minst 
vanwege de geweldige kosten die dit werk zouden vereisen. 
Rond 1960 kwamen daarbij nog ernstige bedenkingen in ver
band met de natuur en het milieu, weldra gevolgd door akties 
waarbij ook de visserij, de landbouw en allerlei veiligheids
organisaties 'vetrokken raakten. De Oosterschelde was een 
zware nationale zaak geworden. 

DURE DAN LEIDDE TOT 

KRISIS IN DEN HAAG 

Een hele reeks regeringen kreeg met het probleem te maken 
doordat steeds nieuwe rapporten verschenen en kongressen 
werden gehouden, totdat de regering Den Uyl [socialisten en 
kristenen) vorig jaar toezegde dat met de oplossing van de 
kwestie komaf zou worden gemaakt. Het ei van Kolumbus 
scheen ontdekt toen een goed half jaar terug een kommissie 
onder voorzitterschap van de oud-gouverneur van de provin
cie Zuid-Holland, mr J. Klaasesz, de oplossing van een halt 
afgesloten dam op tafel legde. Het kwam erop neer dat de 
dam gebouwd zou worden op betononen blokken waartussen 
de getij-werkmg van het water normaal zou kunnen plaats
vinden. Milieuvrienden, biologen en vissers juichten om dit 
voorstel, maar bij de rijksdiensten van Waterstaat en bij de 
Zeeuwse boeren was men niet zo enthousiast. Zou zo'n dam 
nu de veiligheid waarborgen voor het gebied langs de Oos
terschelde ? En welke garanties had men voor de afwatering 
van de polders ? 
Toch kwam het plan-Klaasesz aan de basis te liggen van de 
oplossing die de regering thans gekozen heeft. Van het 
Zeeuwse eiland Noord-Beveland naar het Zuidhollandse 
eiland Schouwen-Duiveland komt nu inderdaad een water-
doorlatende dam, gebouwd op betonnen kaissons. Eb en 
vloed blijven het Oosterscheldewater bespelen, maar bij 
zware storm en abnormaal hoog water zal het mogelijk zijn 
de dam met behulp van schuiven tijdelijk af te sluiten. 
Tijdens de elf jaren die de bouw van de dam vergt, zullen de 
dijken langs de Oosterschelde zodanig verhoogd worden dat 
overstromingsrampen voorgoed uitgesloten zijn. De kosten 
van de dam en de dijkverhogingen bedragen drie miljard 
gulden (42 miljard franken), wat ongeveer het drievoud is 
van de prijs die voor een totaal afgesloten dam betaald zou 
moeten worden. Een prijs intussen die de milieuvrienden en 
de biologen niet te hoog achten, omdat nu onvervangbare 
waarden aan leven en schoonheid van natuur voor latere 
generaties bewaard zullen blijven. 

De enorme kosten van het projekt waren er overigens de 
oorzaak van dat in de nacht waarin afgelopen week de Oos-
terschelde-beslissing viel, nog een regeringskrisis dreigde. 
Er was immers een ministersmeerderheid die vóór volledige 
afsluiting was, waarop een aantal bewindslieden van de 
' progressieve » kant (socialisten, demokraten en radikalen) 
aankondigden te zullen aftreden als voor de absoluut water
dichte en dus « goedkopere » dam werd gekozen. De beslis
sing hing toen af van minister Duisenberg van Financiën, 
zélf voorstander van volledige afsluiting. Toen deze na uren 
overleg geen bezwaar meer maakte tegen de extra miljarden 
van de kaisson-dam, kwam het kabinet tot een unaniem be
sluit en was daarmee een politieke krisis bezworen. 
Zoals boven gezegd moet overigens toch nog afgewacht 
worden hóe definitief het genomen besluit is. Want er gaat 
nu een studiekommissie aan de slag om uit te maken of de 
kaisson-dam technisch wel uitvoerbaar is en of het werk 
straks met vele miljoenen duurder zal blijken te zijn. Noch
tans zullen de werken, waarmee de afgelopen jaren al een 
bescheiden begin was gemaakt, worden voortgezet. 
Ons lijkt het dat er heel wat zal moeten gebeuren wil het nu 
genomen besluit nog worden teruggedraaid. Al met al dus 
een hoopvol vooruitzicht voor ieder die de toch al zo belaag
de natuur een goed hart toedraagt. En een kompliment dit
maal voor de regering-Den Uyl die het milieubeleid hoog in 
haar vaandel geschreven heeft staan. 

CHINESE ZET 

(AVD) Is een gunstige kentering in de allesbehalve serene betrekkin
gen tussen de Sovjetunie en de Chinese volksrepubliek op komst ? 
Aanleiding tot die vraag is een Chinees voorstel dat donderdag van vo
rige week te IVIoskou overhandigd werd n.a.v. de 57ste verjaring van de 
bolsjevistische revolutie. In bewust voorstel vallen tema's als een niet-
aanvalspakt en troepenscheiding langs de gemeenschappelijke grenzen 
wel erg verrassend op. 

Op het eerste zicht gaat het hier om de meest uitgesproken toenade
ring die Peking tijdens de laatste jaren heeft ondernomen. Maar die 
voorbarige slotsom verliest van haar waarde als men de Chinese in
terpretatie hoort volgens welke het hier gaat om het uitvoeren van af
spraken die al in 1969 tussen Tsjoe En lai en Kosygin werden gemaakt. 
Van zijn kant beweert Moskou dat Peking tussen 1969 en 1973 onont
vankelijk leek voor een vreedzame en duurzame regeling terzake en 
hiermee is dan het Russisch scepticisme t.a.v. zoveel onverwachte 
chinese vredesinitiatieven verklaard... 

Vooralsnog blijft het raadselen naar de motieven van de Chinese toe
naderingspoging. Een eerste verklaring zou kunnen zijn dat Peking al
vorens zijn interne politieke opbouw te aktiveren nodig iets wil doen 
aan het normalizeren van zijn buitenlandse betrekkingen, vooral dan 
met de SU. In die samenhang hebben de Chinezen al maanden geleden 
hun toenaderingspogingen voorbereid toen ze publiekelijk erkenden dat 
hun volksrepubliek niet langer bedreigd wordt daar Moskou zijn bui
tenlandse politiek toch vooreerst op Europa afstemt. Het einde van die 
bedreiging was door Peking als onmisbare voorwaarde voor verder 
overleg vooropgesteld. Vandaag gaat Peking er blijkbaar vanuit dat die 
voorwaarde achterhaald is. 

Bij alle toenaderingspogingen (vanwaar ze ook komen) rijst de vraag of 
het Chinees-Russisch geschil wel ooit kampleet zal bijgelegd worden. 
Niet zolang geleden beweerde Moskou nog dat normale betrekkingen 
met de Volksrepubliek slechts mogelijk zijn na het afzwaaien van Mao 
Tse Toeng en Sjoe En-lai. Daarom is het niet gewaagd te denken dat 
andere faktoren bij de jongste Chinese aktie hebben meegespeeld, de 
wetenschap nl. dat de betrekkingen tussen de driehoek Peking, Was
hington en Moskou niet langer met scherpe Chinees-Russische ver
houdingen zijn gediend. Hetgeen beslist niet impliceert dat de twee 
kommunistische hoofdsteden voortaan de weg van de revolutionaire 
vriendschap opgaan. Hoog uit kan men stellen dat die « revolutionaire 
vriendschap » begunstigd wordt door de vaststelling dat Moskou niet 
langer het ideologisch Mekka en bindteken van het wereldkommunis-
me is. Van dit besef uit zou Moskou opnieuw aan het grote schisma 
kunnen gaan dokteren ofschoon genezing in dit ver gevorderd stadium 
erg onwaarschijnlijk is. 

Bezorgde gezichten te Brussel, waar de 9 EG-ministers van Buitenland
se Zaken er maar niet In slaagden, een datum voor de Europese top 
vast te stellen... 

(AVD) Na honderd dagen bewind 
leek alles met president GIscard 
d'Estaing nog flink in orde. Maar 
wat Frankrijk tijdens de jongste 
weken heeft meegemaakt kan 
nog moeilijk doorgaan voor de 
« grote verandering » die GIscard 
in elektorale overmoed aan zijn 
Fransen had beloofd. De inflatie 
blijft maar doorhollen en met een 
half miljoen werklozen en een 
stakingsgolf die het hele land 
dreigt te overspoelen is Frank
rijk aan een autentiek « rien ne 
va plus » toe. De euforische een
dracht van het eerste uur is zoek 
en de ster van de altijd lachende 
president begint gevaarlijk te 
verbleken. Niet alleen de post
man, maar ook radio en tv, spoor
wegarbeiders en buschauffeurs, 

GISCARD'S 

DALENDE 

STER 

mijnwerkers en benzineverdelers 
laten het om de haverklap afwe
ten. De twee grote vakbonden 
(CGT en CFDT) die nog in sep
tember verzekerden dat ze van 
stakingen en sociale onlusten 
niet gediend waren, hebben ver
keerde slotsommen getrokken uit 
de bedrieglijke sociale rust van 
die dagen. Ze hebben blijkbaar 
niet gerekend met de akties van 
linkse groepen buiten de organi
satie. Hierboven op heeft de re
gering dan gemeend dat ze straf
feloos de onbedreigde sterke man 
kon spelen. Premier Chirac zal 
vandaag niet meer herhalen dat 
de postman betaald wordt « voor 
lanterfanten en idioot werk ». 
Tegenover die postmannen heeft 
hij alvast niet meer takt aan de 
dag gelegd dan toen hij de direk-
teur van Europa I uit zijn ambt 
ontzette, terwijl de man niet eens 
tegen de regering had geageerd. 
Vooral met die poststaking zit de 
regering erg verdeeld : geeft ze 
toe dan gaan alle openbare dien
sten loonsverhoging eisen, wijst 
ze de eisen af dan kan de sta
king overslaan naar de hele open
bare sektor. Voor de regering zit 
nog een kans in de omstandig
heid dat de vakbonden nog altijd 
niet geestdriftig achter de hele 
bewogenheid staan. Zowel CGT 
als CFDT vrezen dat bij voortdu
ring van de staking(en) de « ba
sis » haar eigen weg zal gaan — 
zoals in mei 1968 is gebeurd — 
en dat bij uitbreiding van het sta-
kersgeweld de Franse ekonomie 
onherstelbare schade zou lijden. 
Daarom allicht is een algemene 
staking tot dusverre uitgebleven. 

TERREUR IN BONDSREPUBLIEK 
(AVD) Zaterdagavond everleed 
Holger Meins na een hongersta
king en zondagavond werd een 
Berlijns rechter voor zijn huis
deur neergeknald. De <• Rote Ar
mee Fraktion » (alias de anarchis
tische Baader-Meinhofgroep) eis
te prompt de verantwoordelijk
heid voor de moord op. 

Nog tijdens de voorbije zomer 
had de gerechtelijke overheid op
timistisch verkondigd dat de har
de kern van deze groep kom
pleet verslagen en uitgeroeid 
was. Later bleek dat gevangenen 
van de organisatie met de hulp 
van hun advokaten, briefjes naar 
buiten smokkelden. In een van 
die briefjes beval Gudrun Enslin 
aan anarchistische simpatisanten 
buiten de gevangenis, druk uit te 
oefenen op Heinrich Böll (Nobel
prijs literatuur) en andere «vrien
den» opdat ze onverwijld de RAF 
zouden helpen en een journalis
tieke hulpaktie zouden organise
ren. X 
In « Der Tagesspiegel » van 9 okt. 

verscheen zelfs een aankondiging 
tegen het sisteem van kunstma
tige voeding dat naar verluidt op 
zes gevangenen van de groep 
werd toegepast. 

Nu Meins dood is, beweren de 
advokaten dat de overheid niet 
grondig genoeg voor de gezond
heid van de gevangene heeft ge
zorgd. Hierop antwoordt de be
voegde rechter dan dat de advo
katen maar liefst zouden zwijgen 
daar zij zelfs niets gedaan heb
ben om de hongerstaking van hun 
klanten te verhinderen. Uiteraard 
moet onderzocht worden of de 
direktie van de strafgevangenis 
(Wittlich) al dan niet haar plicht 
heeft gedaan. Maar het is niet 
gemakkelijk te achterhalen waar 
het verzuim inzake hongerstaking 
precies ligt. 

Achter de hele enscenering staat 
allicht een sluw plan van Ulrike 
Meinhof. Men herinnert zich nog 
wel een zekere Katharina Ham-
merschmidt die eerst haar over
brenging (om gezondheidsrede

nen) naar de kliniek te Steglltz 
afdwong... waaruit ze dan later 
spoorloos verdween. 
En toch gaat het niet alleen om 
de vrees voor ontsnappingspogin
gen. Zoals de moord op rechter 
von Drenckmann is ook de hon
gerstaking van de RAF-leden een 
politieke daad. Zij willen mani
fest navolging vinden bij andere 
gedetineerden om zodoende hun 
repressieteorieën te konsolide-
renren. Misschien hebben de 
anarchisten zich misrekend. 
Tot dusver is de hulpaktie van 
de prominente voorsprekers uit
gebleven, Böll inkluis. 
Als de prominenten verstek la
ten gaan kan de openbare me
ning hopen dat de politie aktie-
ver zal optreden en dat de Baa-
der-Meinhof-groep, die vooral aan
groeit door de hang van •< psycho
paten » naar bijval en steun van 
invloedrijke zijde, stilaan uit el
kaar valt. Maar inmiddels heeft 
die groep bewezen dat nog altijd 
met haar moet gerekend wor
den. 

WIJ 6 16 NOVEMBER 1974 



/IKTU/^LITGT 

FRANSE LUCHTVAARTEXPERT GENERAAL STEHLIN 

« MIRAGE IS ONGESCHIKT!» 
De zwaarste slag die aan het 
Franse vliegtuigtype Mirage F 1 
- M 53 kon toegediend worden, 
is gekomen van een zijde van
waar men ze het minst verwacht
te : van een Franse generaal 
en parlementslid, Paul Stehlin, 
sedert bijna een halve eeuw 
een van de meest gezaghebben
de luchtvaartdeskundigen. 
Sedert een paar weken is dit 
nieuws in de internationale me
dia doorgedrongen. In Frankrijk 
is de ontsteltenis groot. Het is 
een politiek schandaal. Voor de 
landen die de door Dassault 
voorgestelde « Mirages » al dan 
niet zullen aankopen, komt het 
er vooral op aan, de waarde van 
Stehlin's argumenten af te we
gen. 

MIRAGE TECHNISCH TEN 
ACHTER 

Die argumenten waren ook al 
in omloop vóór het schandaal 
Stehlin is losgebarsten. Nu men 
de tekst kent van een brief over 
de Mirages van de Franse ge
neraal aan president Giscard 
d'Estaing, weet men echter 
weer méér. 
Stehlin is van mening dat de 
« Mirages » technisch ten ach
ter zijn op de twee VSA-types 
die eveneens aan de NAVO-
landen ter vervanging van de 
« Starfighters » aangeboden 
worden, nl. de Y F - 16 van Ge
neral Dynamics, en de Y F - 17 
(Cobra) van Northrop. Heel de 
Franse luchtvaartindustrie is 
door de Amerikaanse al lang 
voorbijgestreefd, meent hij. In 
tien jaar hebben de VSA-vlieg-
tuigbouwers 12 maal meer be
steed aan de ontwikkeling van 
vliegtuigtypes dan de Fransen. 
Niet minder dan 13 % van het 
budget van landsverdediging 
van de VSA werd aan research 
besteed. In Frankrijk was het 
9 % van een uiteraard veel klei
nere begroting. Stehlin zegt dat 
de inspanning van de VSA in 
dit domein zestien maal groter 
is geweest dan de Franse. De 
uitgaven van de NASA inzake 
ruimtevaart zijn daar zelfs niet 
in begrepen. Er komt nog bij dat 
de Franse bestedingen inzake 
luchtvaart-speurwerk in zeer 
grote mate éénzijdig gegaan 
zijn naar de bouw van de « Con
corde ». 
We kunnen in dit artikel Steh
lin's globaal oordeel over de 
Franse luchtvaartindustrie niet 
uiteenzetten. Het was ten an
dere al sedert jaren bekend. Van 
na het einde van de tweede we
reldoorlog heeft Stehlin gepleit 
voor een totaal andere oriënte
ring van de vliegtuigbouw in 
zijn land. in een zekere zin is 
datgene wat we nu beleven 
slechts een nieuwe botsing tus
sen de school van Stehlin en 
die van andere specialisten zo

als generaal Gallois, generaal 
de Bénouville, Dassault, e.a. 
Hoe dan ook . terecht o.i. be
toogt generaal Stehlin dat Das
sault's « Mirage », die de « Star-
fighter » moet vervangen, zelfs 
nog niet bestaat. Slechts over 
enkele weken zullen de twee 
delen van een prototype samen
gevoegd worden, en kunnen de 
testen beginnen. Inzake bewa
pening van het toestel staat 
men nog nergens. 
Vermits Frankrijk niet deel
neemt aan het geïntegreerde be
staan van de NAVO, zijn de 
Franse vliegtuigbouwers ook 
niet betrokken bij de plannen 
inzake uitrusting van de nieuwe 
gevechtsvliegtuigen, o.m. wat 
de mee te voeren kernkoppen 
betreft. 
Tot zover enkele van Stehlin's 
argumenten tegen de Mirage 
Vooral het nog niet voorhanden 
zijn van het toestel is een zwa
re dobber voor Marcel Dassault. 
Deze laatste antwoordde aan 
Stehlin met een uitdaging : 
« Laat mijn « Mirage » eens een 
(elektronisch - fotografisch) 
luchtgevecht leveren tegen de 
Amerikaanse toestellen ». Steh
lin antwoordde ; « Als ik in de 
plaats van de Amerikaanse kon-
stukteurs was, zou ik zeggen : 
Dadelijk, reeds morgen. Das-
"sault zou de uitdaging niet eens 
kunnen aarvaarden, want zijn 
toestel vliegt nog niet I ». 

DETECTIVE STORY 

Voor een land als België, waar 
Dassault nogal invloed heeft, 
is de huidige faze van het debat 
over de opvolger van de « Star
fighters » vanzelfsprekend van 

groot belang. Het dossier van 
Dassault ziet er nu veel ongun
stiger uit. Voor minister Vanden 
Boeynants stapelen de moei
lijkheden zich op, in de veron
derstelling dat hij ons de « Mi
rages » wilde opdringen met on
deugdelijke argumenten. 
Daarnaast vertoont de hele zaak 
talrijke andere politieke en men
selijke aspekten .Generaal Steh
lin is de eerste de beste niet. 
Van in de dertiger jaren is hij 
een internationaal bekend lucht-
vaart-expert. Als adjunkt-militair 
attaché bij de Franse ambassa
de in Berlijn van 1935 tot 1939 
had hij het vertrouwen gewon
nen van Hermann Goering. Van 
die konnektie maakte Stehlin 
gebruik om de Luftwaffe gron
dig te bestuderen. Hij kende ze 
beter dan eender wie in Frank
rijk. Hij wist hoe sterk ze was, 
en hoeveel tijd de Fransen nog 
nodig hadden om hun achter
stand in te halen. Hij werd in 
Parijs niet aanhoord, maar de 
oorlog bewees dat hij gelijk had. 
Na de oorlog werd hij stafchef 
van de Franse luchtmacht en 
trad na zijn pensionering in de 
politiek als een te Parijs graag 
gezien onafhankelijk kandidaat. 
Hij was geen partijpolitiek Gaul
list. Dat hij nu de volle laag 
krijgt van die zijde, en afgeschil
derd wordt als een « slecht 
Fransman », hoeft niemand te 
verbazen I Hij heeft het vice-
voorzitterschap van het parle
ment moeten neerleggen. Zijn 
politieke toekomst is onzeker. 

Zelfs de detectivestory ont
breekt niet. Er werd een aanslag 
gepleegd op Stehlin's wagen. 
Toevallig zat niet hij, maar zijn 
zoon erin. Die werd zwaar ge
kwetst... 

EEN GROTE BELGISCHE 
GENERAAL 

Ook de groteske kanten ontbre
ken niet in de « Mirage »-zaak. 
Wie was de operette-achtige 
Belgische generaal die meende 
de Franse eer te moeten red
den, en die de tekst van Steh
lin's brief « par porteur » liet 
bezorgen aan Stehlin's tegen
strever, de Franse generaal de 
Bénouville ? De Belgische op-
perofficier voegde er een brief 
aan toe waarvan de tekst een 
kras staaltje is van opgewonden 
vaderlandse (slechte) briefstijl. 
Zou minister Vanden Boeynants 
niet willen nagaan wie die Bel
gische generaal is ? 
Die bombastische brief — be
zorgd « par porteur » ! — was 
trouwens totaal overbodig. Steh
lin's schrijven was sedert en
kele weken hier en daar bekend. 
Ook in Belgiè. Het was een 
beetje « Ie secret de Polichinel-
Ie ». 
Wat ondergetekende betreft : 
Ik ben geen vertrouweling van 
Belgische of Franse generaals, 
maar een aandachtig lezer van 
internationale kranten. Het 
stond allemaal in het lang en 
het breed in een nummer van 
de « International Herald Tribu
ne ». Titel : « A Race with only 
one horse ? ». Schrijver : CL. 
Schulzberger. Wie iets of wat 
op de hoogte is van de faam 
van Sulzberger, wist dadelijk 
dat het artikel juist moest zijn. 
Maar wie op de Place Dailly 
leest er andere dan franstalige 
kranten ? 

Senator Hektor de Bruyne 
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GEEN VRIJ VOLK ZONDER VRIJE VROUWEN 
WERKGROEP VROUWEN IN DE VOLKSUNIE 

Het is een initiatief van het partijbestuur geweest zo'n werk
groep in het leven te roepen. 
De vrouwen die ervan deel uitmaken, werken op één of an
dere wijze aktief in de Volksunie, zijn als mandatarissen of 
kaderleden bij het wel en wee van onze partij betrokken. 
Onze werkgroep bestaat dus volledig in het kader van de 
partij. 
Wie naar de kontaktvergaderingen komt, maakt deel uit van 
de werkgroep. Wij vormen dus geen gesloten loge, geen 
eksklusieve klub, iedereen heeft recht tot spreken, of zij nu 
volksvertegenwoordiger is of lid van een plaatselijke afdeling. 

WIE HOORT ERBIJ ? 
Nelly Maes, Georgette De Kegel, Nele Mollet-Soene, Rika 
Misson-Buysse, Joke De Caster-Buyl, Maria Van Bogaert-De 
Zutter, Maartje Van De Velde-Bouuman, Lucie Lejeune, Maria-
Louisa Daveyne, Beatrice De Corte, Denise Goethyn, Marie-
Louise Thibaut, Jo Hanssens, Marcella Van De Voorde, Mag-
da De Brouwer, Magda Fagot, Agnes Van De Steen, Lutgard 
De Beul, Lieve Baert-Van Tyghem, Hilda Uytterhoeven, Chris
tine Pannekoek, Gerda Vos-Roosen, Mieke Toilet, Rita Hau-
denhuyse, Mw Carpentier-De Rynck, Mw Vandenbilcke-Rem-
merie, mw Lerooy-Sohier, Lieve Jolie, Josiane Van Vlaende-
ren-Tuyaerts, Mia Monseur, Berthe Rijckbosch-Lauwers, Lieve 
Dewit, Gerda Linsele, Lea Van Den Brande, Ariette De 
Gheest, Simonne De Fleurquin, Elsie De Raedt, Leen Denis, 
Huguette De Bleecker. 

Er is nog plaats voor velen. Morgen kan je met ons kontakt 
nemen ! 

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR DE V-DAG 
WAAR ? 

In het Casino, Citadelpark (Groot Park) te Gent. Volksunie
vrouwen hebben hun plaats onmiddellijk aan de ingang, links. 
WANNEER ? 
Morgen zondag 17 november, van tien uur 's morgens tot 
achttien uur 's avonds. 
Je mag echter reeds om acht uur 's morgens aanwezig zijn, 
om ons te helpen de stand in te richten. 

WAT ? 
Onze « prioriteiten » staan geresumeerd op onze panelen : 
gelijkheid 

in politiek : openbaar ambt, regeringsfunkties. 

werk : reglementering part-time en interimwerk 
gelijke loon-, beroeps- en onderwijskansen 

gezin : voor de huisvrouw : kulturele vakantie, RMZ-
voorzieningen. 

De overkoepelende mrichters zijn het Overlegkomltee (OK] 
van Vlaamse vrouwenverenigingen. 
Tot hiertoe hebben een dertigtal organisaties van allerlei 
filosofische en politieke strekking hun medewerking toege
zegd. 
Enkele Nederlandse groepen zijn aanwezig. 
Deze verschillende organisaties hebben allen hun stand in 
de grote zaal. 
De tweede zaal, zijzaal, is diskussie-plaats. Deze is aan het 
OK voorbehouden. Iedereen mag meedoen aan de bespre
kingen. 

Hoe verloopt de dag aldaar ? 

van 10.30 tot 11.30 u. 
11.30 tot 12.30 u. 
13.00 tot 14.30 u. 
14.30 tot 16.00 u. 

: spel 
: politiek paneel 
: onderwijs 
: wet 

16 00 tot 17.30 u. : arbeid. 

Het OK heeft voor onderwijs, wet, arbeid een politiek urgen
tieprogramma uitgewerkt. 

Dit programma verbindt alleen het OK, de deelnemende vrou
wenorganisaties brengen hun eigen visie en eisenpakket naar 
voren, kunnen wei geheel of gedeeltelijk het eiseprogramma 
van het OK onderschrijven. 

Uit het urgentieprogramma halen we als het meest haalbare 
en het dringendst 

GELIJK LOON VOOR GELIJK WERK 
HERVORMING VAN HET 
HUWELIJKSGOEDERENRECHT 

De werkgroep Vrouwen in de Volksunie zorgt voor verschil
lende publikaties : 

# de brosjuur « Vrouwen in de Volksunie » 
# publikatie •• Vrouw in de Wereld van Nu », Vrouwen in de 

politiek 
# « Wij Vrouwen », Gent : « Vrouwen in de Vlaamse Bewe

ging » van 1913 tot 1945 (Rosa De Guchtenaere, mw Dos
fel, mw Gravez, de Meisjes- en Vrouwenbeweging, het 
VNVV) 

# Het juridisch statuut van de gehuwde vrouw, Jo Hanssens, 
Leuven 

# Urgentieprogramma 
# « Moeder poetst en kookt... » (Mechelen). 

Je kan met man en kinderen komen : de echtgenoot mag 
meeluisteren, de kinderen kunnen terecht in de kinderop
vangplaats van de RLS, Ledeganckstraat, in de onmiddellijke 
buurt. 
Voor de praktische uitwerking van de Volksunie-stand heeft 
« Wij-Vrouwen »-Gent gezorgd, in samenwerking met dames 
van Leuven en Mechelen. 

We doen mee aan de derde Vrou
wendag, als vrouwen in de Volks
unie. 
De eerste Vrouwendag ging twee 
jaar geleden te Brussel door, en 
allen die eraan deelnamen, waren 
blij-verrast door de overweldigen
de opkomst en de ten top ge
stegen geestdrift. 
Op 11 november 1972 ontmoetten 
de vrouwen elkaar om hun nood 
te klagen, bij elkaar steun te zoe
ken en te vinden, en de diskrimi-
natie onder woorden te brengen. 
Vorig jaar, tijdens de tweede V-
dag, ging de manifestatie een an
dere richting op : de politieke 
partijen werden om hun onver
schillige houding tegenover het 
vrouwenprobleem gehekeld. 

Deze derde keer blijft de politie
ke trend behouden, maar we zul
len de zaken positiever bekijken. 
Ook verlaten we wat het pad van 
zelfbeklag om ons te bezinnen 

over mogelijke oplossingen voor 
onze problemen en de praktische 
middelen om de ongelijkheid op 
te heffen. 
Het past dus dat vrouwen, in een 
politieke partij werkzaam, aan de 
manifestatie deelnemen. 
Dat « politiek » evolueren van de 
Vrouwenemancipatiebeweging is 
een logisch gevolg van een ont
wikkeling in ons denken : willen 
we onze rechten, dan moeten we 
daarvoor zelf werken, die macht 
tot zelf-beslissen kunnen we 
slechts langs politieke weg ver
wezenlijken. 
Niet alleen als politiek-geënga-
geerden, maar meer nog als 
Vlaams-nationale Eva's hebben 
we de plicht ons voor vrouwen
ontvoogding in te zetten. 
Heeft ons Vlaams-nationalisme 
niet steeds de bevrijding van ons 
volk en van de Vlaamse mens als 
eerste doel gehad T 

Hoe de ideale wisselwerking tus
sen vrij volk en vrije mensen 
daarin tot stand te brengen, als 
een deel van die mensen, als de 
vrouwen om hun ongelijkheid, hun 
verdrukking zelfs, ongelukkig blij
ven ? 
Van bij de aanvang van de poli
tieke Vlaamse Beweging zijn een 
aantal vrouwen zich daarvan be
wust geweest : Rosa De Guchte
naere, de bekende Gentse akti-
viste, zette zich reeds voor de 
eerste wereldoorlog voor de be
vrijding en bewustwording van 
de vrouw in, en tijdens een suf
fragettebetoging te Londen zag 
ze in dat zulks onmogelijk was in 
een onvrije volksgemeenschap. 
Geen vrije vrouwen zonder vrij 
volk, geen vrij volk zonder vrije 
vrouwen. Daarom is onze plaats 
als Vlaams- nationalistische vrou
wen op 17 november te Gent. 

Huguette DE BLEECKER 

ALLEN WELKOM 

Een oproep om het Casino in 
Gent te vullen op morgen 17 no
vember zal helemaal niet nodig 
zijn. Wij zijn overtuigd dat het al
weer storm zal lopen op deze 
derde V(rouwen)-dag. Deze V-dag 
betekent de denderende inzet van 
het door de UNO uitgeroepen in
ternationaal jaar van de vrouw 
(1975). 
Het inrichtende Vrouwenoverleg-
komitee, waartoe ook o.m. de 
PAG (Pluralistische Aktiegroep) 
behoort, heeft een politiek urgen
tieprogramma uitgewerkt, dat 
aan iedereen zal voorgelegd wor
den. Drie voorname punten ko
men naar voren : onderwijs, recht 
en arbeid. Inzake onderwijs wordt 
gemengde opvoeding geëist op 
alle niveau's en aandacht voor de 
affektieve en seksuele opvoeding 
van in de kleinste klassen. Wat 
betreft het recht wordt nog ti j
dens het vrouwenjaar de wijzi

ging geëist van het huwelijksgoe-
derenrecht en de wet op de echt
scheiding. Men kan de vrouw niet 
blijven paaien met beloftes. Ook 
pleit men voor ernstige seksuele 
voorlichting en gratis verspreiden 
van anti-konceptiva. Op het ter
rein van de arbeid geldt nog 
steeds de vraag : gelijk loon voor 
gelijk werk en verminderde ar
beidsduur, zowel voor de man als 
voor de vrouw. 
Zowat alle vrouwenorganisaties 
werken mee en krijgen ruim
schoots de gelegenheid zich ken
baar te maken met hun program
ma en werkterrein. Deze maal 
doen ook de partijpolitieke vrou
wen als dusdanig mee. Zo heeft 
ook de werkgroep van de VU-
vrouwen een eigen stand met 
eigen gelaat. Wij hopen dat vele 
VU-leden en simpatisanten in het 
algemeen en de verkozenen in 
het bijzonder de weg zullen vin

den naar het Casino. Hun neuzen 
zullen alleszins geteld worden. 
Wij nodigen met aandrang dege
nen onder onze leden uit die nog 
geen begrip hebben voor de ont
voogding van de vrouw en/of te
genstanders zijn. Wij staan klaar 
om te diskussiëren, te dialoge
ren en in te lichten. Elke man en 
vrouw die behoefte zou hebben 
om gal te spuwen krijgt volop de 
gelegenheid. 
Sandwich- koffiebar, kinderoppas 
en ontspanning zijn voorzien. 
Iedereen van harte welkom op 
17 november tussen 10 en 18 uur. 
Mensen die er meer willen over 
weten komen terecht bij : Hu
guette De Bleecker, 15, Tolhuis
laan, Gent, tel. 091/25.64.89 of 
Hilda Uytterhoeven, 396, Battel-
sesteenweg, Mechelen, telefoon 
015/21.73.21. 

Hilda UYTTERHOEVEN 
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GESCHENK 
VOOR EEN 20 - JARIGE 

NIJLEN : EEN AFDELING VIERT 

Zij is pas twintig geworden, 
een moderne jonge vrouw. 
In de nog duistere vijftiger 
jaren werd ze geboren. Aan 
haar kraambed stonden 
mannen en vrouwen die het 
met Vlaanderen zeer goed 
menen en Vlaanderen dag 
en nacht liefhebben. Door 
jaren van storm, van geweld 
en tegenkantingen groeide 
ze op als een zelfstandig, 
ietwat eigenwijs meisje. In 
het schoolgebouw, dat Bel
gië heette, was ze niet 
steeds een graaggeziene 
leerlinge, maar haar school 
was schoon. Ook sloeg ze 
zich manhaftig door de woe
lige eindejaren van 1960. 
Zelfs de ondeelbare univer
siteit boog het hoogwaardi
ge hoofd voor haar. Onder
tussen was zij overal : aan 
de gesloten limburgse mijn-
poorten, bij de landbou
wers, bij de middenstand, 
bij studenten, bij arbeiders 
en bedienden. Deze leer
school maakte van haar 
« een harde » maar ze hield 
een groot hart over voor al 
de mensen van haar land 
tussen de zee en de heide, 
tussen de betonnen dozen 
van Brussel, maar ook voor 
hen buiten de grenzen. 
Onlangs nog kwamen eerst 
1200 en dan nog eens 7200 
mensen samen om haar te 

TOP 10 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

9. 

Eugeen Franco, Oostende 

Gust en Mia Geens, KapeNe o / d Bos 

Jan Ronse, Genk 

Jan Caudron, Aalst 
Herman De Kegel, Pollare 

Elsie De Reedt, Oud-Heverlee 
Jozef Van Ossel, Neder-o.-Heembeek 
Valeer Vierstraete ,Zedelgem 

Vic De V\/inne, Dilbeek 
Paul Peeters, Kapelle o / d Bos 
Georges Raas, Ledegem 

219 

192 

72 

ÓO 
60 

36 
36 
36 

24 
24 
24 

vieren. Nu krijgt zij van ons 
allen een geschenk, dat 
heeft ze meer dan verdiend. 
Haar naam is «Volksunie» I 
Ze wil haar lijfblad over 
gans Vlaanderen verspreid 
zien opdat het zou gelezen 
worden door meer en meer 
duizenden. Stellen wij haar 
(nu) niet teleur. Reeds ve
len trokken voor haar de 
baan op. Voor haar I (Zelfs 
Ivan Heylen zingt het). 
Reeds velen brachten bloe
men aan om haar geschenk 
te voltooien. Vanaf deze 
week zullen hun namen top
pers zijn. Wie wil er niet bij 
zijn ? 

VU PROTESTEERT TEGEN 
GERECHTELIJKE 
INTIMIDATIE 
Het Partijbestuur van de Volks
unie protesteert met klem tegen 
de intimidatie waarvan VU-kader-
leden in het arrondissement Me-
chelen het slachtoffer zijn van
wege het Parket. 
Op grond van fantaisistische of 
lichtzinnige gegevens werden ver
schillende VU-kaderleden veront
rust met spektakulaire huiszoe
kingen en ondervragingen die 
van aard zijn hen sociaal nadeel 
te berokkenen. 
Het Partijbestuur van de Volks
unie eist dat het gerecht zich zou 
onthouden van tendentieuze en 
lichtzinnige maatregelen, die van 
aard zijn onschuldige mensen te 
kompromiteren. 

ZEER DRINGEND 
FOTO'S EN FILMS GEZOCHT 

BEGINPERIODE VOLKSUNIE 

Wie heeft in de beginperiode van 
de Volksunie (1954-1964) foto's 
gemaakt van manifestaties, VU-ak-

ties en dergelijke ? Wie filmde — 
op 8 of 16 mm — de VU-gebeurte-
nissen in die jaren ? 
ZEER DRINGEND aanmelden op ons 
sekretariaat, Voidersstraat 7 1 , 1000 
Brussel, liefst nog telefonisch van
af maandag (02 /512 .51 .60) . 

leder kent nu wel de afdeling Nijien na haar denderend optreden met 
fanfare en drumband m het Sportpaleis te Gent. Deze afdeling met 
VU-burgemeester vierde vorige zaterdag haar 15-jang bestaan En hoe ! 
Begonnen werd met een h mis. Opgedragen door twee « buitenpries
ters >., met de pastoor van de parochie zelf. « Die wilde (onder CVP-
druk) niet aan politiek doen ». Of waren het nog late oprispingen van 
het doodzondekompleks van mgr De Smedt ? 
Het was Hugo Schiltz, voorzitter van het partijbestuur, die tijdens de 
ontvangst op het gemeentehuis vorige zaterdag de rol onderlijnde van 
de kleine gemeenschappen — zoals de gemeente — m de Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd. De wijze waarop de VU-Ni]len het belang van de 
gemeenschap weet te verdedigen, de wijze waarop zij weet te besturen 
dwingt de bewondering af, en kan als voorbeeld gesteld worden, aldus 
Hugo Schiltz. Later m de dag zou senator Jorissen in een gemoedelijke 
toespraak deze waardering nog onderlijnen door te zeggen dat de VU-
Nijlen IS kunnen doordringen tot in de brede, a-politieke volkslagen 
In aanwezigheid van gans het VU-kader, maar ook van vertegenwoordi
gers van veel Nijlense verenigingen, was er dan 's namiddags de aka-
demische zitting Frans Van der Eist zou er nogmaals de waardering 
uitspreken van het partijbestuur voor de afdeling Nijien, en hij besloot 
na een bijzonder rake ontleding van de socio-ekonomische toestand in 
Vlaanderen « Onze taak is en blijft : maak de VU nog sterker ! ». Een 
boodschap die te Nijien zeker niet zal vergeten worden. 
Onder-voorzitter Hugo Peeters bracht in een ontroerende toespraak 
hulde aan de onbaatzuchtige stichters. Tussen hen ook één dame : 
Mit Van Looy, nu ons KOO-lid Zij blijft tot op vandaag aktief. Een mooie 
standaard werd aan alle gevierden overhandigd. Ook de bloemen waren 
er bij ! 
Deze viering zou een overweldigend slot krijgen in een grandioos, 
feestelijk en gezellig bal met meer dan 1.000 aanwezigen. Tot vroeg 
in de morgen werd er gevierd ,en tijdens het dansen werd er alleen 
van partner verwisseld op het teken « verwisselen » : « Changez ! » 
werd niet verstaan. Fanatiek zijn we niet, wel konsekwent ' 

WALTER VAN NIJLEN 

X,^| |«^ ' ««« !| 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 
BETOGING VLAAMS-BRABANT 

24 november ligt niet zo ver 
meer af. Halle zal daveren I 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 ori-
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 
Vandaag 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 ! 

ANTWERPEN (Stad) 
KOO 

ledereen woonachtig Antwerpen 
Stad die problemen heeft in ver
band met de KOO-Antweroen, kan 
ze voorleggen aan onze afgevaar
digden De Boel L, tel. 33.97.90 of 
De I aet Fr., tel. 38.66.92. 
LIDMAATSCHAP 1975 

Vanaf deze maand lopen onze 
medewerkers de benen van onder 
hun lijf om thuis bij de leden de 
lidkaart van 1975 te gaan hernieu
wen. Het is geen lolleke om enke
le duizenden mensen op het juiste 
moment thuis te treffen. Help zelf 
eens mee aan het vergemakkelij
ken van die taak. Stuur het lid
geld 100 fr. voor hoofdlid en/of 
50 fr voor bijlid op naar het se-
kretariaat, VU-Wetstr. 12, 2000 
Antwerpen, met vermelding van 
naam en adres. Of stort het be
drag op onze bankrek. KB, Car-
notstr. Antw, 404-3036801-74 van 
VU Antw. Stad. Of loop eens 
langs het sekretariaat. 
SIMPATISANTEN 

Er wonen nog duizende simpati-
santen van de VU in Antw. Stad 
die we niet met naam en adres 
kennen. Deel ons eens mee wie 
in uw geburen of in uw familie 
in zo'n geval verkeerd. Wij stu
ren hen dan maandelijks ons Kon-
taktblad op, of gratis het blad 
« Wij •> tot eind van dit jaar. Ons 
telefoon : 36.84.65. 
KVO 

Puccini-koncert ingericht door 
onze Vlaamse Aktie. en Kultuur-
gemeenschao op donderdag 28 
november a.s. Heerlijke meesle
pende muziek met delen uit : 
Butterfly, La Tosca, Manon Les-
caut Turandot en La Bohème. Hebt 
u al kaarten ? Nee ? Hé, dat is 
spijtig, want wanneer u dit leest 
is er al veel uitverkocht. Probeer 
toch maar eens 36.84.65. 
PAMFLETTEN 

Vorige maand busten onze oro-
pagandisten meer dan 50.000 ex. 
Ze trokken op kolportage door
heen de stad en al op een donke
re avond werden duizend papieren 
versieringen aangebracht. Dat 
gaat allemaal zonder veel tam
tam. Dat mogen gerust die toog-
kletskousen die al « 'k weet niet 
wat gedaan hebben » in hun le
ven, ook eens weten I 

HALLE - 24 NOVEMBER 
Autobus vertrekt om 9 u. aan 

het sekretariaat VU, Weststr. 12, 
Antwerpen. 

BERCHEM 
24 NOVEMBER-BETOGING 

Ook Berchem gaat mee naar 
Halle. Op 24 november legt de 
afd. Berchem opnieuw een auto
bus in. De betoging in Halle moet 
uitgroeien tot een sukses. Meer 
nieuws kunt u onmiddellijk in
winnen bij onze bestuursleden. 

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 wü 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. 

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 1 
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. 

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). 

BRASSCHAAT 
DIENSTBETOON 

Voortaan slechts dienstbetoon 
op de derde donderdag van de 
maand, dus de eerste valt weg. 
Maar we volgen een nieuw sis-
teem. Om u beter van dienst te 
zijn komen we vanaf november 
iedere maand in een andere .wijk 
van de gemeente. U zult bij die 
gelegenheid telkens volksvert. dr 
Hektor Goemans kunnen raadple
gen, bijgestaan door een manda
taris van uw eigen wijk, die na
tuurlijk beter de plaatselijke pro

blemen kent. Voor de eerste maal 
zitting op donderdag 21-11 in het 
lokaal van Liza Jassens, Breda-
baan 810, Polygoon. Daar zal Stan 
Van Looveren (gemeenteraadslid) 
u te woord staan. We hopen u zo 
talrijk mogelijk te mogen begroe
ten, wij kunnen alle problemen 
aan ! Tot kijks ! 

17 NOVEMBER 

Ja, wat gebeurt er op 17 novem
ber ? Internationale Vrouwendag 
in Kasino van Gent. Ook onze 
vrouwen zijn daar vertegenwoor
digd. Zin om mee te gaan ? Neem 
dan kontakt op met Monik Melis, 
Het Venneke 52, tel. 51.62.88 of 
met Monica Verijke, Hoge Akker 
35, tel. 51.63.16. 

HALLE : 24 NOVEMBER 

Neem kontakt op met ons be
stuur en wij zorgen voor vervoer, 
maar a.u.b. voor 17-11 zodat we 
de nodige schikkingen kunnen 
treffen. Wij zijn al met een hele 
ploeg. 

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 I 

EDEGEM 
24 NOVEMBER-BETOGING 

Wij gaan met z'n allen betogen 
naar een echt « Vlaams-Brabant » 
te Halle. Inl. te bekomen (ver
plaatsing, enz.) in ons Gemeen
schapscentrum « Drie Eiken » en 
bij onze bestuursleden. 

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. 
LIDKAARTEN 

De bestuursleden zijn op ronde 
om de lidkaarten 1975 te ontvan
gen. 
HALLE : 24 NOVEMBER 

Gezamenlijk vertrek met eigen 
wagen aan Vlaams-Nationaal Cen
trum; Steynstr. 85. Uur wordt nog 
medegedeeld. 

HOVE 
24 NOVEMBER-BETOGING 

Op 24 november gaan we naar 
Halle betogen, dit in samenwer
king met het « 24 november-komi-
tee ». Er wordt vanuit Hove een 
autocar ingelegd. Reiskosten : 80 
fr. per persoon. Vanaf het derde 
lid van het gezin : 40 fr. 

U kunt nu reeds inschrijven bij: 
mevr. Verhulst-Latomme, J.F. Gel-
lynckl. 114, tel. 55.50.77 ; Jenne 
Hoogstoel, Mortselsestwg 48, tel. 
55.30.77 ; Juliaan Op de Becq, 
Groenstr. 27, tel. 55.54.17 ; Wil
lem Nollet, Wouwstr. 82, tel. 
55.65.46 ; Emiel Beeckman, Mort
selsestwg 21, café Re.inaert. 

IflLCnDCR 
NOVEMBER 

16. 

17. 

22. 

23. 

24. 

26. 

28. 

29. 

30. 

30. 

Balen-Olmen : Jaarlijks afdelingsbal in zaal De Kempen, 
Stationsplein, met het orkest De Funny Friends. 
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 Quintet. 
Duffel : Souper Vrij-uit en 20 jaar VU om 18 u. 30 in 
zaal Gildenhuis. Inschr. bij E. Van den Bergh, Ganzen-
koor 21 (015/312.319). 
Aartselaar : Sinterklaasfeest om 15 u. in het Parochiaal 
Centrum. Tante Terry zal er zijn I Inkom Gratis. 
Hoboken : Werftocht wijk Viknenvelden. Samenkomst 
10 u., Vlaams Nationaal Centrum, Steynstr. 85. 
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 
Geel : Vlaams bal om 20 u. 30 in zaal Holvenia (Parochie
zaal Holven) met het orkest Sleep Walkers. Inkom 50 fr. 
Aanwezigheidstombola : eerste prijs : filmkamera ter 
waarde van 15.000 fr . 
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). 
Merksem : Ledenvergadering -f- kleurdias-afdelingwer-
king. Lok. Tijl, Bredabaan 298, om 20 u. 30. 
Broechem : Viering 10 jaar Volksunie. Van 19 tot 20 u. : 
receptie voor iedereen. Om 20 u. Amerikaans buffet in 
zaal Frankenheim, Dorpsplaats. Inkom 20 fr. Leden en 
bijleden 100 fr. Inschr. bij bestuursleden of storten op 
rek. VU-Broechem, Kredietbank nr 403-8010501-23. 
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. 
Mol : Vergadering van 14 tot 18 u. in het Kontaktcen-
centrum van de Abdij van Postel. Dagorde : voorberei
ding gemeenteraadsverkiezingen. 

DECEMBER 

22. 

Antwerpen (arr.) : Arr. dansfeest (Nacht van de Vriend
schap), om 21 u. in zaal 'Alpheusdal, F. Williotstr. 22 te 
Berchem. Inkom 70 fr. Orkest : Jos Van Beek. Omlijs
ting : Jef Burm. Kaarten bij alle bestuursleden. 
Broechem : Kerstfeest in zaal Luyckx, Station. Poppen
kast, koffie, koeken en het optreden van een echte 
goochelaar, de heer Robathi. 

KONTICH 

ABONNEMENTENSLAG 

Zoals de vorige jaren zal onze 
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 Hanv-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 I 

MERKSEM 
LIDKAARTEN 1975 

Eerstdaags wórden door onze 
wijkleiders de lidmaatschapskaar-
ten voor 1975 bij onze leden aan
geboden. Die leden bij wie voor 
31 januari 1975 geen lidkaart 

wordt aangeboden worden vrien
delijk verzocht zich te bevragen 
bij onze afd. sekr. Fons Brat, 
Trammezandlei 11, tel. 46.02.79. 

24 NOVEMBER-BETOGING 

Laat u inschrijven op een van 
de volgende adressen, 100 fr. 
voor de reis naar Halle per auto
car, kenteken inbegrepen : VI. 
Huis Tijl, Bredabaan 298 ; Alfons 
Brat, Trammezandlei 11, tel. 
46.02.79 ; Jan Vinken, Akkerbouw-
str. 71, tel. 45.49.13 ; Karel Van 
Bockel, St-Lutgardisstr. 5, tel. 
45.57.77. 

KULTUURRAAD 

Op de vergadering van Sektie 
A van de Merksemse Kultuurraad 
werd onze trouwe medewerkster 
mevr. I. Leysen-Arnould verkozen 
tot lid van het dagelijks bestuur 
van de Kultuurraad. Mevr. Leysen 
vertegenwoordigd in deze raad de 
Vrouwenafdeling « De Vrouwen 
van Vandaag ». Wij zijn er van 
overtuigd dat zij op waardige wij
ze de vrouwenafdeling zal verte
genwoordigen. Met onze geluk
wensen bij deze aanstelling druk
ken wij de hoop uit dat zij daar 
nutig werk zal kunnen verrichten. 
DE VLAAMSE ZIEKENKAS 

Meermaals komt men ons in
lichtingen vragen over de Vlaam
se ziekenkas ; hier volgen dan 
enkele nuttige inlichtingen en on
nodig hierbij te herhalen dat wij 
het als een plicht moeten aan
voelen bij de Vlaamse Ziekenkas 
aan te sluiten. Vertegenwoordiger 
voor Merksem is : Jos Peeters, 
Bredabaan 786, tel. 45.70.96, hij is 
steeds bereid met raad en daad 
belangstellenden bij te staan. Vas
te zitdagen ledere dinsdag en 
woensdag van 19 tot 20 u. 
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MORTSEL 
DIENSTBETOON 

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

Raadsleden : J. Vandewalle 
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-
lld Godfried De Cercq, IVlolenlel 
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 ». 
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. 
GROENTEN UIT BALEN 

In een barstens-volle Familia-
zaal met VU-toneelliefhebbers, 
werd het op 11 november een 
« reuze voorstelling » van het 
stuk « Groenten uit Balen » (van 
W. Van den Broeck), gebracht 
door onze uitmuntende en gepre
zen Mortselse toneelkring « Stre
ven ». De zeer knappe akteurs, 
Mabel Verbeeck, Nicole Pelle-
groms, Fritz Willems, Remi Ver-
heyen en Paul De Meulder, onder 
de kundige regie van Arnold Wil
lems, mochten dan ook de zeer 

spontane en oververdiende ova
tie van de honderden rechtveren-
de toeschouwers in ontvangst ne
men, terwijl VU-Mortsel aan top-
akteur Fritz Willems een bloem-
tuil overhandigde ter ere van zijn 
60 jaar toneelleven en inzet. Een 
zeer voldane Streven-voorzitter, 
de h. Mik Van den Bosch dankte 
VU-Mortsel en de aanwezigen 
voor deze fijne en welgelukte 
avond. Langs deze weg dankt VU-
Mortsel toneelkring Streven en 
de akteurs voor deze onvergete
lijke voorstelling. 

MERKSEM 
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 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. 

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 

WILRIJK 
BETOGING HALLE 

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 gezondheidswandeling maken. 
Verdere gegevens volgen nog. 

WOMMELGEM 
VLAAIEN 

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

Zij worden thuisbesteld op zon
dag 1 december 1974. 
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. 

NIEL 

20 JAAR VU 

Niel genoot met 50 deelnemers 
van de viering in het Gentse 
Kuipke. 
KOLPORTAGE 

Op 2 zaterdagen bevyerkte onze 
VUJO de gemeente Schelle met 
ons weekblad van 19 en 26 ok
tober. 200 ex. werden aan de man 
gebracht, wat belooft voor de op
richting van een eigen afdeling 
binnen afzienbare t i jd. Dank u, 
vrienden. 

24 NOVEMBER-BETOGING 
We leggen een bus in naar Hal

le. Prijs 50 fr. (Sarmaprijs). Breng 
een massa vrienden mee. ledere 
weldenkende Vlaming is welkom. 
Vertrek te 8 uur in Hemiksem 
Werkplaatsen. We zakken gelei
delijk af naar Schelle, Niel en 
Boom, waar we op de Markt ver
trekken te 8 u. 40. Inl. bij be
stuursleden en op het sekretari-
aat op vrijdagavond. Let op I 
Waarschijnlijk krijgt ge nu geen 
huisbezoek : een paar van onze 
propagandisten zijn wegens ziek
te buiten strijd. Ga zelfs eens tot 
bij hen. 
DANSFEEST EN AUTOZOEKTOCHT 

Langs deze weg danken we al
len, die op gelijk welke wijze bij
gedragen hebben tot het sukses 
van beide inrichtingen. Een bom
volle zaal, gezellige balzaal en 
107 deelnemers aan onze auto
zoektocht zijn schitterende resul
taten. Voor het ophalen van de 
massa prijzen danken we ons be
stuurslid Karel Cop. 
DIENSTBETOON 

Onze vrienden Frans De Meule-
gen bij hun wekelijks vrijdag
meerster en Guido Michiels krij-
avonddienstbetoon op ons sekre-

tariaat, hulp van sen. De Bruyne, 
die één vrijdag meer per maand, 
beginnend op 15 november, aan
wezig zal zijn. Met dringende pro
blemen ben je ook altijd welkom 
bij Luc Deheusch, Aug. Vermey-
lenstr. 5. 
LEDENKAARTEN 1975 

De lidkaarten 1975 zijn binnen. 
Een gedeelte ervan werd reeds 
verspreid. Reken dus op het be
zoek van onze mensen en leg de 
centjes maar al klaar. 
NIEUWE LEDEN 

Bij onze sekretaris ligt reeds 
een hele lijst kandidaat nieuwe 
leden. Kent ge mensen, die in 
aanmerking komen voor lidmaat
schap of een abonnement, geef 
aub een seintje aan één van on
ze bestuursleden. Wij doen de 
rest. Niettegenstaande de VU-te-
ruggang tijdens de laatste verkie
zingen stromen nieuwe leden toe. 
Draag uw steentje bij. 

SCHILDE 
24 NOVEMBER-BETOGING 

Alle inlichtingen voor deelne
ming aan de « Vlaams-Brabant-
Betoging » en de verplaatsing 
Schilde-Halle-Schilde kunt u 
inwinnen bij VU-afd. voorz. H. De-
muynck, Dennenl. 47, tel. 83.14.09 
en bij all ebestuursleden. Doe het 
onmiddellijk... 't is hoog tijd I 

WILRIJK 
DEBATAVOND 

Onze kersverse Doseflkring-
Wilrijk richt op 19 november een 
debatavond in rond het tema 
« Wat mogen wij van een eigen
tijdse gemeentelijk kultuurbeleid 
verwachten ? ». Inleider is de h. 
Herrebout, medewerker Stichting 
Lodewijk De Raet. Iedereen die 
iets voelt vaar « kultuurdemokra-
tisering » wordt van harte ver
wacht. Plaats : KWB-lokaal, St-
Bavostr. (rechtover de kerk). 

DKnscBCCoon 
Volksvert. A. DE BEUL 
(tijdelijk sen. H. De BRUYNE) 

ANTWERPEN : VU-sekretariaat, Stad-Ant-
werpen, Wetstr . 12, te l . 36 .84 .65 Elke 
maandag van 16 to t 19 u. 
KONTICH : « Alcazar », Mechelsestwg 2 2 , 
te l . 57 .13 .52 . 
1ste en 3de donderdag van 19 t o t 20 u. 
BOOM : Onthaal-centrum « Nele », Ant-
werpsestr. 378 , te l . 8 8 . 0 5 . 0 3 . 
1ste en 3de donderdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. R. MATTHEYSSENS 
BROECHEM : lok. „ Frankenheem », Dorps
plein. 
1ste en 3de maandag van 19u.30 to t 20u .30 . 
BORSBEEK : café « Riviera », Jos Reusens-
lei 17. 
1ste en 3de maandag van 18u.30 to t 19u .30 . 
BRECHT : ten huize van dhr A lo is Van Hoof, 
Lessiusstr. 37 , te l . 13 .81 .95 . 
2de woensdag van 20 to t 21 u. 
WESTMALLE : ten huize van dhr Frans Dams, 
Hallebaan 40 , te l . 12 .04 .52 . 
2de woensdag van 19 to t 20 u. 

Sen. H. DE BRUYNE 
WIJNEGEM : et V leminckhof », Mark tp le in 8 
( te l . 5 3 . 8 9 . 2 6 ) . 
1ste en 3de maandag van 19 to t 2 0 u. 
BURCHT : ten huize van dhr Edw. Lemmens, 
K. A lber ts t r . 62 , 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 . 3 9 . 0 2 . 3 0 . 
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
mens, Korte Heuvelstr. 35 , te l . 66 .74 .59 . 
2de en 4de donderdag van 21 to t 22 u. 
SCHOTEN : café « T i j l », Verbertstraat. 
1ste en 3de donderdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. Jo BELMANS 
Elke maandag 
GEEL van 17u to t 19u : Possonsdries 7. 
Eerste dinsdag van de maand 
VORST-KEMPEN van 13u30 to t 20u : De 4 
wegen. Kle in Vorst . 
VEERLE van 2 0 u l 5 to t 20u45 : De W i j n 
gaard, Dorp. 
RAMSEL van 21 u to t 21u30 : De Pereboom, 
Vosdonken. 
HULSHOUT van 2 1 u 4 5 to t 2 2 u 1 5 : 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 2 0 u 4 5 : 
De Keyzer, Dorp. 
HERENTALS van 21 u to t 21u30 : Kempen-
land, Stat ieplein. 
HERENTHOUT van 2 1 u 4 5 to t 22u15 : De 
nieuwe Kroon, Mark t . 
Derde dinsdag van de maand 
MEER van 19u30 to t 20u : Heidegalm, Hoog-
straatsebaan. 
RIJKEVORSEL van 20u15 : Parochiecen
t r u m , Dorp. 
BEERSE van 21 u to t 21u30 : 't W i t t e Paard, 
Vredestraat. 
OUD TURNHOUT van 21u45 tot 22u15 : 
Brouwershuis, Dorp. 
Vierde dinsdag van de maand 

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

Senator E. BOUWENS 
Eerste maandag van de maand 
GROBBENDONK van 21 u t o t 2 ' Iu30 : 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. Markt. 

Senator W. JORISSEN 
Derde maandag van de maand 
VORSELAAR van 17u45 tot 18u15: Bierhuis, 
Kerkstraat. 
HERENTALS van 1 8 u l 5 tot 18u45 : De 
Zalm, Grote Mark t . 
NOORDERWIJK van 19u tol 1Su45 : bij 
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 l l u : 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 20u15 : Vissershuis, 
Hoogeind 16. 
MOL-ACHTERBOS van 20u15 to t 20u45 : 
Welkom, Achterbos 8 0 . 
MOL-SLUIS van 20u45 t o t 21 u i 5 : Sport, 
Sluis 178. 
Derde maandag van de maand 
M I N D E R H O U T 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 1 9 u l 5 to t 19u45: 
De Wi t te , Ginderbuiten 2 1 3 . 
MOL-RAUW van 19u45 to t 20u15 : Zi lver-
hoek, Kiezelweg 2 5 4 . 

MOL-WEZEL van 2 0 u l 5 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. 
EINDHOUT 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 19u15 to t 19u45 : Bi j de Koe-
rel , Meistraat. 
TURNHOUT van 20u to t 20u30 : Amic i t ia , 
Grote Mark t 24 . 
VOSSELAAR van 20u45 to t 21 ui 5 : De 
Ster, Reièinde. 
Vierde 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 
BRUSSEL 
NAAR HALLE 

Wij rijden per bus op 24 novem
ber naar Halle. Vertrek te 9 u. 30 
aan het lokaal Uilenspiegel, Ple-
tinckxstr. 38, 1000 Brussel. In
schrijving : 50 fr., tel . 512.13.74. 
Wie gaat mee ? 

BUIZINGEN 
OPROEP 

Gen enkel lid mag afwezig blij
ven op de 24 november-betoging 
te Halle. Samenkomst aan de St-
Rochuskerk te 10 u. 

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. 

HALLE-BUIZINGEN-HUIZINGEN 
VLAAMS ZIEKENFONDS 

Voor inlichtingen, inschrijvingen 
of mutaties : zich wenden tot 
Juul Denayer, Vandenpeereboom-
str. 137 te Halle (tel. 356.30.25). 
Zitdag : elke dinsdag en donder
dag van 18 tot 19 u. 

LIEDEKERKE 
24 NOVEMBER 

Dringend inschrijven bij de be

stuursleden. 

VLEZENBEEK 
DEBATAVOND 

Naar aanleiding van de 24 no-
vemberbetoging in Malie organi
seert de DF-afdeling van Vlezen
beek een debatavond in de zaal 
« Elysée », Rekerstr. 16, op maan
dag 18 november 1974, om 20 u. 
15 stipt. Verlenen hun medewer
king : Lydia De Pauw (BSP). 
Achiel Diegenant (CVP), Vik An-
ciaux (VU). Ook wordt uitgeke
ken naar een vertegenwoordiger 
van de PVV. Moderator is Daan 
Vervaert. 

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. 

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 

16 NOVEMBER 1974 
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In de periode tussen beide wereldoorlogen was het Vlaams-Nationalis-
me in het gebied van het arondissement Brussel niet overal in gelijke 
mate aan bod gekomen. 
In het hele Pajottenland en zijn onmiddellijke omgeving, — dwz zowat 
de streek tussen de taalgrens bij Edingen en Asse-Wolvertem-Londer-
zeel —, was de Vlaams-Nationale aanwezigheid doorgaans vrij sterk 
geweest (de invloed van Staf Declecq was daar onmiskenbaar) terwijl 
in de industriële Noord-Zuidas en zijn uitlopers (de streek tussen Halle, 
Brussel en Mechelen) de belangstelling voor de Vlaamse strijd in 
mindere mate bestond. 
Na de oorlog '40-'45 werden ook hier (vooral) door de repressie de 
kaarten door mekaar geschud. Vele aktieve Vlaamsgezinden verlieten 
hun vroegere woonplaats en bij sommige andere en hun familieleden 
duurde het vaak jaren eer zij zich opnieuw enige bewegingsvrijheid op 
politiek gebied durfden veroorloven. 

VLAAMS-NATIONALE 
HEROPSTANDING 

Daardoor kwam het dat waar vóór 
de oorlog de Vlaams-Nationale 
aanwezigheid en aktiviteiten eer
der op het platteland en in de 
kleinere steden te vinden waren, 
de repressie o m. tot gevolg had 
dat de eerste Vlaams-Nationale 
heropstanding in de anonimiteit 
van de drie grootsteden, ni Ant
werpen, Gent en Brussel tot 
stand kwam en vaak pas vele ja
ren later opnieuw in de meer lan
delijke streken. 
Het was dan ook in de grootstad 
Brussel dat onmiddellijk na de zo-
gezeqde bevrijdmg een aantal jon
ge Vlaamsgezinden mekaar von
den en weldra een paar volks
kunstgroepen ontstonden die zich 
niet alleen met zang en dans, 
trektochten en wandelingen [vaak 
het aspekt van Vlaamse propagan-
datochten krijgend) bezig hielden 
maar ook met sociale hulp aan de 
gezinnen van getroffenen, de eer
ste amnestieplaktochten, enz. 
Uit deze groepen kwamen logi
scherwijze de eerste jongeren die 

zich, vanaf de stichting, bij de 
Vlaamse Concentratie aansloten. 
Zo kwam het dan dat tegenover 
de meeste andere arrondissemen
ten de Volksunie in het arrondis
sement Brussel bij de start in 
1954 het voordeel had dat er 
voordien reeds een aantal rela
tief kleine, maar zeer aktieve 

kern van de Vlaamse Concentra
tie bestond die zo goed als vol
ledig in de VU opging. 
Deze kern, gedeeltelijk bestaan
de uit VMO-leden, was aanvan
kelijk niet alleen — zelfs niet 
hoofdaakelijk — aktief in het 
Brusselse maar gedurende meer
dere jaren in het hele Vlaamse 
land. 
Hierbij dient /vel aangestipt dat 
de aktiviteit van de VMO — ge
sticht begin 1951 — toen een gro. 
tendeels ander karakter had dan 
in de laatste jaren en hoofdzake
lijk bestond in Vlaams-Nationale 
propaganda-aktiviteiten in het 
openbaar. Als daar waren : ver
koop van bladen, uitdeling van 
strooibiljetten, plakken, schilde
ren, mini-betogingen, enz. 
Daar het de toenmalige verant
woordelijken van deze groep voor
kwam dat het belangrijker was de 
aanwezige krachten daar aan te 
wenden waar een inspanning het 
meest kans op slagen bood, werd 
tot zowat het einde van de vijf
tiger jaren de propaganda in het 
eigen arrondissement, tussen de 
verkiezingen in, wat opzij gezet 
en overal in Vlaanderen doorge
voerd. 

Aldus organiseerden propagandis
ten en militanten uit Brussel, na 
enige tijd samen met kameraden 
uit Antwerpen, Gent en ook al 
eens een paar van elders bv. kol-
portages in Antwerpen, Gent, 
Hasselt, Turnhout, Tongeren, Me
chelen, Sint-Niklaas, Lier, Dender-
monde, Tielt, Leuven, enz. enz. 

DE EERSTE AFDELINGEN 

Ondertussen gebeurde er toch 
nog wel één en ander in eigen 
arrondissement, al ging de uit
bouw er ook maar stapsvoet. 
Eén der eerste afdelingen die tot 
stand kwam was VU-afdeling 
Schaarbeek I Nadien kwamen Lie
dekerke (als afdeling in een lan
delijke streek een uitzondering), 
Dilbeek, Molenbeek-Jette en Za-
ventem-en-omgeving. 
Vooral opvallend en tevens een 
bijzondere handikap op dat ogen
blik was het feit dat slechts zeer 
uitzonderlijk één of andere in;el-
lektueel of « vooraanstaande » 
zich voor onze wagen wou span
nen. 
Wel haalden wij enig voordeel uit 
het feit dat én onze huidige alge
mene voorzitter, Fr. Van der Eist 
én onze algemene sekretaris W. 
Jorissen op dat ogenblik in ons 
arrondissement woonden, maar 
zij hadden hun handen meer dan 
vol met de nationale leiding van 

de jonge partij terwijl W. Joris
sen ook nog poogde In Limburg 
een en ander uit te bouwen. 

Veelzeggende tekening uit « De Voll<sunie 
telijl<e Vlaamse Volksunie ». 

nr 1, blad van de « Chris-

Jonge Brusselse Vlamingen op 
een zangtramtocht... (Bob Maas 
met gitaar). 

De Vlaamse Brusselaars op de 
stichting van de Vlaamse Kon-
centratie (zaal Rubens) te Ant
werpen 

Vlaamse Brusselaar met toegeta
keld hoofd na aanval van vader
landslievende verenigingen... 

VERKIEZINGEN 

De verkiezing van 1954 was 
voor de jonge VU-Brussel bijzon
der ontgoochelend. De kamerlijst 
behaalde inderdaad slechts 10.891 
stemmen terwijl de lijst van de 
Vlaamse Concentratie, met slechts 
twee kandidaten, nl. vooroorlogse 
senator Van Dieren en onze huidi
ge partijvoorzitter mr Fr. Van der 
Eist, in 1949 reeds 13.998 behaal
de. 
Hierbij moet aangestipt worden 
dat de kandidaten van 1954, nl. 
advokaat Agneessens voor de Ka
mer en Speeckaert voor de Se
naat minder gekend waren en bo
vendien op dat ogenblik nieuw
komers in de naoorlogse strijd. 
Ze verdwenen na de verkiezingen 

weer vrij vlug van het politieke 
toneel. 
Bij de verkiezingen van 1958 pluk
ten we in Brussel de vruchten 
van een, weliswaar door gebrek 
aan medehelpers op beperkte 
schaal, maar toch onverdroten ge
voerde aktie. 
Daar waar in de meeste arrondis
sementen een aan de pas voor
bije schoolstrijd te wijten stagna
tie of zelfs achteruitgang ten op
zichte van de uitslag van 1954 te 
noteren viel, steeg het aantal 
stemmen te Brussel tot 12.097 
voor de Kamer. 
Weer waren wij ten strijde ge
trokken met een kandidaat die 
slechts vlak voor de verkiezingen 
onze rangen vervoegde, nl. D. De-
coninck. Deze zou in de volgende 
jaren in allerlei zin nog van zich 
doen spreken. 
De Senaatslijst werd in 1958 aan
gevoerd door dhr Boon. 

KOLPORTAGES 

Na 1958 kwam de organisatorische 
uitbouw van het arrondissement 
langzaam maar zeker op dreef. 
Meerdere nieuwe afdelingen wer
den gesticht. De propaganda naar 
buiten uit was thans naar het ei
gen arrondissement verplaatst. 
Haast met de regelmaat van een 
klok werd meerdere jaren onaf
gebroken om de 14 dagen met 
het partijblad van huis tot huis 
gekolporteerd tot in de verste ge
meenten van onze streek. 
Het aantal propagandisten en 
VMO-mannen was vri j afwisse
lend. Soms 5, soms 25, maar de 
tochten bleven doorgaan en droe
gen bijzonder veel bij tot het be
kend maken van de jonge partij 
en van haar standpunten. 
Over deze periode alleen al, zich 
uitstrekkend over de jaren 1959 
tot 1966, zou een heel boek vol 
belevenissen te schrijven vallen. 
Het kwam herhaaldelijk voor dat 
onze mannen bij de een of ande
re Vlaamsgezinde met open ar
men ontvangen werden en aldus 
een eerste kontakt met de Volks
unie tot stand kwam. Soms wer
den ook abonnementen gemaakt 
en steunbijdragen geïnd. 
Daar tegenover staat dat onze 
verkopers ook op vele plaatsen 
schampere opmerkingen te horen 
kregen en af en toe toch eens 
ferm uitgescholden werden ter
wij l het een zeldzame keer tot 
een echt incident kwam. 
Bijzonder op te merken is wel het 
feit dat het in het begin van de 
jaren zestig en ondanks alle mo
gelijke propaganda met bladen 
plak- en schildertochten toch nog 
vaak gebeurde dat onze propa
gandisten te horen kregen : « De 
Volksunie, wat is dat ? ». Daarbij 
werd met evenveel overtuiging 
aan de ene voordeur uitgelegd 
« dat het zeker niet tegen de ka-
tolieken ging » en een paar hui
zen verder « dat het zeker niks 
van de katolieken was ». 
Te onthouden valt ook nog dat, 
hoofdzakelijk door de inspannin
gen van de propagandisten zelf, 
een gloednieuwe bestelwagen kon 
worden aangekocht die o.m. voor 
het vervoer grote diensten be
wees en dat tijdens deze tochten 
een 80-tal gemeenten een of 
meerdere beurten kregen met een 
totaalverkoop van meer dan 8 000 
bladen (rekord 21 maart 1965 te 
St-Kwintens-Lennik en Gooik : 280 
bladen). 
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Het is altijd gevaarlljl< namen te 
noemen van bijzonder verdienste-
lijl<e personen die, hetzij bij de 
organisatie hetzij bij de propa
ganda bijzonder ai<tef waren in 
een strijd waarbij ook toen reeds 
toch een paar honderd man be-
trol<ken waren. Maar uit diegenen 
die op dit ogenblik niet meer ak-
tief bij de partijwerking ingescha
keld zijn (veelal wel bij andere 
Vlaamse organisaties) verdienen 
volgende personen toch nog eens 
vernoemd te worden, hr A. Van 
Malderen, dhr en mevr Torfs, IVl. 
Van Wymeersch, J. Steegmans, P. 
Van Loo, D. Van Lommei, Van 
Thournout. 

Van diegenen, thans ook nog ak-
tief in de VU waren er toen o.m. 
ook al regelmatig bij : J. Verlooy, 
T Beenders, J. De Berlangeer, V. 
Roggeman. 
In dezelfde periode hield een an
dere ploeg propagandisten zich ja
ren lang bezig met het regelmatig 
versturen van proefnummers van 
ons blad aan uitgezochte Vlaamse 
adressen Tienduizenden exempla
ren werden aldus verzonden. Een 
paar namen slechts uit deze 
ploeg van stille werkers : Adr. 
Schotsmans en W. De Winter. 

EERSTE SUKSESSEN 

De verkiezingen van 1961 brach
ten eindelijk te Brussel, gelijkop-
gaand elders in Vlaanderen, de 
eerste doorbraak en meteen de 
beloning voor een reeds geduren
de 7 jaar volgehouden zware en 
vaak uitzichtloze inspanning. 
De VU-Kamerlijst behaalde 21.09S 
stemmen en lijstaanvoerder D. 
Deconinck werd verkozen. De se
naatslijst werd in 1961 aange
voerd door L De Coster en be
haalde 16 587 stemmen. 
Na de verkiezingen van 1961 brak 
voor het VU-arrondissement Brus
sel een bizonder spannende peri
ode aan Enerzijds deed de uit
bouw een grote stap voorwaarts 
ó m. dank zij het feit dat de kwes
tie der Vlaams-Waalse verhoudin
gen bijzonder op de voorgrond 
kwam met de marsen op Brussel, 
het hoogtepunt van de strijd om 
de randgemeenten en de noodlot
tige « regeling » van Hertoginne-
dal waarbij ons arrondissement 
meestal centraal stond. 
Anderzijds groeide in eigen gele
deren met volksvertegenwoordi
ger D Deconinck en enkele ande
re personen een konfliktsituatie 
die uitmondde in het indienen van 
een konkurrerende lijst bij de ver
kiezingen van 1965, de « Vlaamse 
Demokreten ». Gelukkig voor ons 
arrondissement kwam een nieuwe 
ploeg aantreden om de leiding van 
de organisatie over te nemen of ' 
te versterken. 
Met dr V. Anciaux als lijsttrekker 
voor de Kamer behaalde onze lijst 
bij de verkiezingen in 1965 niet 
minder dan 29 979 stemmen on
danks de scheurlijst der Vlaamse 
Demokraten die ons toch enkele 
duizenden stemmen kostte. 
De senaatslijst in 1965 aange
voerd door dhr Gheyselinck, be
haalde 29.548 stemmen. 
De verkiezingen van 1965 brachten 

ook de eerste, vri j bescheiden 
aanwezigheid in de provinciale 
raad van Brabant waar St. De 
Doncker en Fr. Van Droogen-
broeck verkozen werden. 

DE DOORBRAAK 

In 1968 kwam ook daar de verdere 
doorbraak met de verkiezing van 
M. Panis, T. Pauwels en P. Pee-
ters. In 1971 versterkt door St 
Petré. 
Na 1965 kwam er inderdaad nog 
meer vaart in de VU-organisatie. 
De steeds omvangrijker wordende 
administratie werd door G. Van-
derstraeten als arrondissements-
sekretaris op punt gezet. Achter
eenvolgens kwamen verschillen
de dinamische arrondissementsbe-
sturen aan het bewind die met de 
toen reeds bestaande afdelingen, 
zowat 50 in aantal, meer dan de 
handen vol had. Ondanks de zich 
hier en daar voordoende lokale 
moeilijkheden — onvermijdelijk 
wanneer van honderden personen 
een onophoudelijke en onbaat
zuchtige inzet moet gevraagd wor
den — ging het, in het algemeen 
gezien, toen nog steeds verder 
bergopwaarts. Ook op gemeen
telijk vlak werden de resultaten 
omvangrijker maar ook daar 
meestal slechts na jaren plaatse
lijke inspanning van meestal 
slechts enkele VU-vrienden. 
In 1964 werden de eerste gemeen
teraadszetels veroverd, o.m. één 
in Brussel-stad, te Dworp, Mache-
len. Liedekerke, terwijl de echte 
doorbraak op gemeentelijk vlak 
(hier en daar natuurlijk op koalitie-
lijsten, enz.) in 1970 kwam met 
een hele reeks zetels o m. in 
Brussel-stad, Jette en Anderlecht; 
twee burgemeesters — nl. dr Val
keniers te Schepdaal en Lode 
Verdoodt te Essene — en meerde
re schepenen o.m. te Dilbeek, We-
zembeek-Oppem, Groot-BIJgaar-
den, Zellik, Moliem, Beert, Pepln-
gen, Gooik e.a. 
Bij de wetgevende verkiezingen 
van 1968 was intussen weer een 
belangrijke" winst geboekt zo
wel voor de Kamer als voor de 

D E V O L K S U N I E 

CflNDIDflTENLIJST DER CV.V 
GeJet op de beperkte plaats

ruimte worden alleen de lijst
aanvoerders opgenomen. 

Provincie Antwerpen : 
arrond Antwerpen (Nr 5) : 

KAMER: 
1 advokaat H Wagemans, 3. 
K Proost, nijveraar ; 3 G Bla
ten, nijveraar; 4 advokaat E. 
Buvsse: 5 C Reiners. 

plaatsvervangers : 
l H Balthazar, beheerder 

% 

arrond. Leuven: 
KAJVtER: 

1. L. Pans (Kumtlch) ; 
Scheveneels. 

SENAAT ; 
L F Boogaerts. 

provincie : 
LEUVEN : 

1 G van den Driessche r 
Boogaerts 

TIENEN ; 
1. F Vandenpias 2. O. l 

Provincie Oost-Vlaaw 

2. P. 

arrond. Dtnöerm^jit^ 
KA*-' '=•- '••-\-)Ï;#'? 

V 

Nr 6): 

felS»-

5> 

%.i' 

ïtfvaJa-

i machten en de fransMijonse Kupitaiisi_.. _.., 

Vlaamse gemeenschap brutaal trachten te wu 
gen. 

Daarom : op 11 oktober 1964 een eensgezinde 
stem voor de Vlaamse partij : DE VOLKSUNIE. 

3 ï > ; •'•"ii. 
^ ^ ^ 

^ v - -

y.iw**»-

Senaat. Dit leverde ons een twee
de kamerzetel op, nl. Eugeen De 
Facq en een eerste senaatszetel. 
Lode Claes. Deze uitslag werd op
nieuw verbeterd in 1971 met 
65.754 stemmen voor de Kamer 
en 73.444 voor de Senaat hetgeen 
een tweede senaatszetel met zich 
bracht, nl. Bob Maes. 

Tenslotte was het bij de verkie
zingen van 1974 dat ons arrondis
sement in de eerder ongunstige 
omstandigheden van dat ogenblik, 
niet alleen stand hield maar nog
maals vooruitgang boekte, 73.777 
stemmen voor de Kamer en 
78.810 stemmen voor de Senaat, 
daarbij een derde kamerzetel win
nend, nl. Paul Peeters. 

Senator BOB MAES 

HET EERSTE ARRONDISSEMENTEEL BESTUUR 

' Een voorlopig bestuur voor het arrondissemertt Brussel 
werd gekozen op een vergadering onder voorzitterschap van 
Mr. F. van der Eist, lid van het hoofdbestuur en voorzitter 
van de provincie Brabant. Dr. jur. Robert Agneessens werd 
tot voorzitter gekozen. Bob Maes tot ondervoorzitter. Sekre-
taris is A. van Malderen. Het bestuur heeft reeds meerdere 
vergaderingen gehouden om de werking in het arrondisse
ment voor te bereiden en te organiseren. De kern Brussel 
van de Volksunie vergadert geregeld in het Lokaal Breughel, 
Lakenstraat en sloeg de handen aan het werk voor de ver
spreiding van ons blad, « De Volksunie » De abonnementen
slag is ingezet en de vooruitzichten zijn zeer bemoedigend. 
Op 17 november jl. vindt te Brussel een openbare voorlich
tingsvergadering plaats (de eerste van een ganse reeks over 
heel het Vlaamse land). Voor een talrijk en aandachtig gehoor 
van een 125 man spraken Staf Verrept. Mr. F. van der Eist 
en Wim Jorissen. Deze vergadering liet bij de aanwezigen de 
beste indruk na ». 

(uit « De Volksunie » Ie /aargang nr 2 - 3 februari 1955). 

DIT WAREN ONZE VOORZITTERS 

EN SEKRETARISSEN 

Een ploeg Brabantse aktievelingen met bestelwagen (september 1962) 

VOORZITTERS 

t R. Agneessens 
H. Bouchery 
A. Van Malderen 
V. Anciaux 
J. Valkeniers 
J P. Talloen 
R. De Geeter 
T. Ebraert 
P. Vranken 
R. De Craen 

1955-56 
1956-57-58 
1958-59-60-61 
1962-63 
1963 
1964 
1965 
1965-66-67-68 
1968-69-70-71-72 
1972-73-74 

SEKRETARISSEN 

A Van Malderen 
P. Van Loo 
P. Leplat 
M. Van Thournhout 
G. Van Der Straeten 
F. Adang 

R. De Craen 
M. Dominet 

DE VOLKSUNI 
Blad der Chrisfelijke Vlaamse Volksunie - CV.V. 

Antwerpen, Kipdorp 61. Telef. 32.12.43. NUMMER \ Verantwoordelijke uitgever: Victor Vercanteren, Bornem. 

WAT IS DE 

CHRISTELIJKE 
UI nnucc UAiirciiyic 9 

16 NOVEMBER 1S74 WIJ 13 



WIJ IM D€ I/OLK9Unie 

LIMBURG 

ALCnDCR 
NOVEMBER 
16. 

1{ 

As : Afdelingsbal in zaal EIckerlyc. DJ Guy Emmerson. 
St-Truiden : Afdelingsbal In zaal Halma. 
Dilsen : Jeugdfeest in zaal Welkom te Rotem. 
Bilzen ; Ledenvergadering. 

DECEMBER 
17. I Maaseik : Vergadering in aanwezigheid van volksvert. 

I E. Raskin. 
31. I Dilsen : Algemene ledenvergadering. 

Di€nscB€coon 
Volksvertegenwoordiger E. RASKIN 
16 november 
MAA5MECHELEN van 9u to t 9u30 : Café At lanta, Rijksw/eg 154 . 
TONGEREN van l O u to t 10u30 : P. Jorissen, Blaasmolenstraat 13. 
BORGLOON van 11 u to t l l u 3 0 : S. W/ijnants, Grath. 1 . 
HOESELT van 12u to t 12u30 : Café ABC, Tongerse Baan 3. 
18 november 
EIGENBILZEN van 19u30 to t 21 u : Ursulastraai 1 . 
23 november 
ST. MARTENS VOEREN : van 9u30 to t l O u : Cultureel Centrum, 
Kwinten 36. 
MAASEIK van H u to t n u 3 0 : Café Posthoorn, Bosstraat 3. 
DILSEN van 12u to t 12u30 : Café Metropole, Rijksweg 406 . 
25 november 
EIGENBILZEN van 19u30 to t 21 u : Ursulastraat 1 . 

Senator J. VANDEKERCKHOVE 
18 november 
KINROOI van 19u to t 20u : b i j provincieraadslid T. Schoofs, Dorp. 
22 november 
GENK van 18u to t 19u : Schaapsdries 29 . 

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

SINT TRUIDEN 
DIENSTBETOON 

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

OP NEEM EEN ABONNEMENT 
« WIJ » 

1 jaar : 450 F 
6 maand : 260 F 

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

OOST-VLAANDEREN 

AALTER - BELLEM - LOTENHULLE - POEKE 
10 JARIG BESTAAN 

Wij vierden met luister ons tienjarig bestaan. Bi] deze gelegenheid 
overhandigde de Algem. Voorzitter Fr. Van der Eist een nieuwe afde-
lingsvlag. 
Opkomst en sfeer een sukses zonder weerga. 
Dank aan allen die geholpen hebben dit schitterend resultaat te 
bereiken ! 

AALST (arr.) 
BETOGING TE HALLE 

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

BOTTELARE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

DRONGEN 
24 NOVEMBER : HALLE 

Al onze leden nemen natuurlijk 
deel aan de betoging Vlaams-Bra. 
bant te Halle op 24 november. Het 
plaatselijk Davidsfonds legt sa
men met VOS-Drongen een auto
bus in. Nadere inlichtingen en 
inschrijvingen bij onze bestuurs

leden Mare Smets (26.68.34) sn 
Willy Vlieghe (82.50.50). Zie ook 
het pas verschenen nummer van 
« Wij in Drongen en Afsnee ». 

GAVERE-MERELBEKE 
HALLE : 24 NOVEMBER 

Op 24 november e.k. loopt een 
bus naar Halle : Gavere, Markt, 
8 u. 30 ; Merelbeke, Centrum, 8 
u. 45 ; Bottelare, Vredesboom, 9 
u. ; Scheldewindeke, Pelgrim, 9 
u. 15 ; Oosterzele, Vredegerecht, 
9 u. 30 ; Balegem, Parkske, 9 u. 
45. Prijs : 70 fr. 

Liefst op voorhand inschrijven 
bij : Mare De Langhe, Roger Meys-
man, Raoul De Corte, Iwein De 
Geyter, Dora De Moor, Mare Pae-
rewijek. Mare Herreman. 

GENT 
VU-GENT RIJDT NAAR HALLE 

We gaan samen met de auto
bus. We vertrekken niet om 9 u., 
maar wel om 8 u. 30, dus een 

half uur vroeger De reisprijs is 
100 fr Er han..gt een inschrijvings-
lijst in Vlaams Huis Roeland. Niet 
betalen, is niet ingeschreven ! 
Inl. aldaar. Korte Kruisstr. 2 of 
bij Huguette De Bleecker, Tol
huislaan 15, 9000 Gent, tel. 
25.64.87 (tussen 18 en 19 u.). 
DIENSTBETOON 

Huguette De Bleecker, prov. 
raadslid, kan je bereiken tussen 
18 en 19 u. thuis, Tolhuisl. 15, 
9000 Gent, tel. 091/25.64.87. 

Ook elke vrijdag tussen 11 en 
12 u. In Rubenshof, Borluutstr., 
Gent ; elke vrijdagavond, Vlaams 
Gent ; elke tweede" maandag, ten 
huize Schouls, Meulestedestwg 
330, 9000 Gent. 

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 wordt 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 aansluitin
gen van de overige plaatselijke 
kringen. 

LEDE 
NIEUW BESTUUR 

Vorige zondag 10 november 
werd de nieuwe bestuursploeg 
samengesteld : voorz. : Herman 
Maes ; ondervoorz. : Rik Galle ; 
sekr. r Dirk Rosschaert ; prop. : 
Jan Galle ; org. : Marc Corthals ; 
dienstbetoon : Marcel Grysouille; 
penningm. : Remi Leys. Het lo
kaal en het sekretariaat : « Rel-
naert », Dreef 55, tel . 053/21.27.31. 

MERELBEKE 
OVERLIJDEN 

Wij vernemen het overlijden van 
mevr. De Vreese-De Lanckakker, 
moeder van onze dinamische se-
kretaresse van de Vlaamse Ge
pensioneerdenbond. Aan de acht
bare familie bieden wi j ons of)-
recht medeleven aan. 

y 
NOVEMBER 

16. 

18. 
22. 

23. 

24. 
29. 
29. 

30. 

Evere : Gezellige eet- en dansavond om 19 u. 30 in 
zaal Everest, Dekosterstr. 38. 
Leuven : Arr. bestuur. 
Leuven : Agglomeratie-vergadering 
Huldenberg : Boerenmeeting om 20 u. in zaal Varia 
Inkom gratis. Spreker : volksvert. Ludo Sels. 
Jette : Afdelingsbal. 
Molenstede : Jaarlijks leden- en simpatisantenfeest. Het 
wordt een Breughellaanse 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. 
Lummen : Eerste groot Ambulance-bal in zaal Oud-België 
Lindekensveld. Aanvang : 20u. 
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). 
Grimbergen : Afdelingsbal. 

DECEMBER 

9. 
14. 

15. 
18. 

Steenokkerzeel : Negende afdelingsdansfeest om 20 u. 
30 in zaal De Molenkens, Wambeekstr. Prijs : 50 fr. Or
kest Traveling Brass. 
Duisburg : Afdelingsbal. 
Buizingen : Pensenkermis om 18 u. in de Don-Bosco-
kelder, Alsembergsestwg. Eveneens op 15 om 12 u. 
Herent : Afdelingsbal. 
Distriktvergaderingen. 
Leuven : Arr. bestuur. 

DKHSCiCCOOn 
Volksvertegenwoordiger Vik ANCIAUX 
ALSEMBERG : iedere I e dinsdag van de maand, van 20 t o t 21 u, in 
Café De Hoorn, Pastoor Bosstr. 16 (met prov. raadslid W . De Saeger). 
VLEZENBEEK : 3e w/oensdag van de maand, van 20u30 to t 21 u, in 
De Vrede. » u -
OVERUSE : 4e maandag van de maand, om 2 0 u , op het gemeentehuis, 
Taymasstraat, met fed . schepene M . De Broyer. _ 
MACHELEN : 3e maandag van de maand, van 21 t o t t 22u, b i j De 
Coster, Van Obberghenstraat 12 . 
PEUTIE : 3e maandag van de maand, van 19 to t 2 0 u , bu Couvreur, 
Hartenstraat 4 3 . . 
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. PauvKels). 
WEZEMBEEK : 2e dinsdag van de maand, van 20 to t 2 0 u 3 0 , b i j 
Math i lde, naast gemeentehuis (met fed. raadslid B. Ceuppens). 
BEERSEL : I e dinsdag van de maand, van 20 to t 21 u, in Te i r l inckp l . 
(met fed. schepene F. Adang ) . 
ASSE : De 3e dinsdag (van de pare maanden) in het V I . Soc. Centrum, 
van 20 to t 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. 

V o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r Pau l 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 2 2 u , b i j A lex Benoit. 
VILVOORDE : I e maandag, van 19u30 to t 2 0 u , b i j Er ik 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, Melchelsesteenv/eg 6 2 . 
LONDERZEEL : 2e maandag, van 18u30 to t 19u30 , in het Centrum, 
Mark t , en 3e maandag, van 19 to t 2 0 u , 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 2 0 u , in St. Mar t inus, 
Gemeenteplein. 

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

Senator Bob MAES 
DILBEEK : Elke dinsdag en donderdag van 18 t o t 2 0 u , 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 2 0 u . 
ZELLIK : 4e dinsdag, van 20u30 to t 21u30 , in De Zvifaan. 
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 2 1 u 3 0 , in Fauna-Flora (samen met 
mev. Van Hecke-Thiebaut) . 
MELSBROEK : I e dondrdag, van 19 tot 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 2 0 u , ten huize van Bob Maes, 
Parklaan 14. 

Senator Rob VANDEZANDE 
Elke vierde maandag 
OUD-HEVERLEE : café De Luchtbode, Stationstraat 1 . 
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KflL€nD€R 
NOVEMBER 

16. 

18. 

19. 

23. 

30. 
30. 

30. 

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. 
St-Niklaas : « Hoe zou de Volksunie de inflatie aanpak
ken ? » door sen. Lode Claes en Hektor De Bruyne in 
Stadsschouwburg (« foyer »), R. Van Britsomstr., om 20u. 
Denderbelle : Gespreksavond over boerenproblematiek 
met sen. W. Persyn. Om 20 u. 30 in café De Vlasbloem, 
Dries. Dit in samenwerking met afd. Lebbeke. 
Aalst : Vriendenkoor « Het Snoerke » organiseert een 
kunstavond onder het motto Zuid Afrika met zang, to 
neel en voordracht en volksdans om 19 u. 30 in zaal 
Gilbos, Grote Baan, Herdersem (Aalst). Inkom : 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. 
Zandbergen-Grimminge-ldegem : Bal in Denderhof, Dorp, 
Zandbergen, met « Tone en zijn show ». 

DECEMBER 

8. 
9. 

10. 

Welle : St-Niklaasfeest om 19 u. in zaal Botjeshof. 
Gent - Muide : Vergadering wijkkomitee, Schouls, Meu-
lestedestwg 330. 
Merelbeke : Sinterklaasfeest voor de gepensioneerden. 
Attraktle : André Baert (zang-musikus). Om 15 u. in zaal 
Rola, Roskam. 

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

OOSTAKKER 
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. 

WEST-VLAANDEREN 
BRUGGE (Arr.) 

HALLE : 24 NOVEMBER 

Er zijn nu reeds drie cars vol
geboekt voor de Vlamse betoging 
te Halle. Het moeten er minstens 
10 worden, of wellicht 17 zoals 
in de grote dagen. 

Boekingen tegen 100 fr. voor 
de reis en 20 fr. per kenteken bij : 
Boey Mare, Witte Molenstr. 98, 
St-Michiels ; Crevits J., H. Ver-
riestl. 12, Torhout ; Gevaert Her
man, Oude Oostendsestwg 5, St-
Pieters ; Masscho H., Beukenweg 
17, Loppem ; Laridon Daniel, Ont-
mijnersstr. 12, Blankenberge ; 
Knockaert (dokter), Caverstr. 12, 
Jabbeke ; Gevaert Herman, Park 
de Rode Poort 21, St-Michiels ; 
Smtobin Edmond, Polderhoekl. 4, 
St-Kruis ; Priem Erwin, Lauwers-
str. 39, Brugge ; Vanhouteghem 
Arnoud, Roeaanstr. 46, Zeebrug-
ge ; Breydelhof, Suveestr. 2, 
Brugge. 

Vertrek te 8 u. op 't Zand te 
Brugge. Terugkeer om 16 u. uit 
Haiie. 

IZEGEM 

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 ti j
dig in. Prijs bus : 100 fr. ; kente
ken : 20 fr. Vertrek : 8 u. 45. 

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. 

VEURNE-DIKSMUIDE (Kant.) 

24 NOVEMBER : HALLE 

Er worden bussen ingelegd naar 
de betoging te Halle op 24 no
vember. Kontakt- en inschrijvings
adres A. Huyghe, lepersestwg 41, 
Veurne, tel. 058/31.16 83. Reiskos
ten 110 fr. (kentekens ter plaat
se kopen). Nu reeds inschrijven 
door betaling op postrekening nr 
000-0419292-58. Haltplaatsen Veur
ne, Adinkerke, De Panne, Koksij-
de, Oostduinkerke, Nieuwpoort. 

ILCHDIR 
NOVEMBER 

16. 

19. 

19. 
21. 

22. 

22. 
23. 

24. 
26. 

29. 

30. 

Assebroek : Jaarlijks dansfeest in zaal Patria, Kerklaan, 
om 21 u. Disco-show : Jan Sando. Inkom : 80 fr. 
Ichtegem : St-Maartensbal in het feestpaleis De Engel, 
Oostendsebaan. Toegang : 50 fr. Orkest : The Gits 
Band. 
Kortrijk : Demonstratieavond « een Chinees menu be-
Poperinge : Dia-avond over Frans Vlaanderen verzorgd 
door meester Verhaest uit Lendelede in de zaal van het 
zwembad De Kouter, om 20 u. 
reiden » in 1302 om 20 u. 
Brugge : « Bruxelles » dadelijk betogen, waarom ? 24 
november te Halle. Wim Van der Eist, agglomeratie 
verantwoordelijke van de Volksunie voor Brussel-Halle-
Vilvoorde komt de jongeren hierover inlichten om 20 u. 
30 in zaal Breydelhof. 
leper : Gespreksavond met arch. Carpentier in gasthof 
't Zweerd, Grote Markt. Tema « Urbanisatie ». 
Kortrijk : Afdelingsbestuur Kortrijk-stad, 20 u. 
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. 
leper : Vrouwen in de Volksunie brengen een bezoek 
aan het psychiatrisch centrum H. Hart aan de Perings-
weg. Om 19 u. stipt aan de ingangspoort. 
Oostende-Vuurtoren : Inhuldiging Vlaams Huis. Bij deze 
gelegenheid geven wij een mosselfeest. Prijs : 80 fr. 
Kortrijk : Arr. bal in Thier Braühof te Hulste. Aanvang : 
20 u. Deelname : 60 fr. 

DECEMBER 

1 

13. 

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. 
DIksmulde : 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. 

WERVIK 
SOC. DIENSTBETOON 

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

Wervik : zaterdag 23 november 
van 10 tot 11 u., bij Coudyzer 
Maurits, Magdalenastr. 75. 

Geluveld en Zandvoorde : zater
dag 16 november van 9 tot 10 u.. 

bij Verbeke Wilfried, Zandvoorde-
dorp 22. 

Vriendelijk verzoek aan de le
den regelmatig de tijdschriften in 
te kijken van het ziekenfonds, 
waarin geregeld de uitbetalings
uren vermeld staan, zodat dit u 
veel nutteloze voetstappen kan 
besparen. Gelieve ook bij elk be
zoek het lidboekje mee te bren
gen ! Verder kunt u altijd terecht 
bij de afgevaardigde Jef Claeys, 
Ten Brielenlaan 108, 8670 Wervik. 

DienscBcccxxi 
Senator M. COPPIETERS 
Eerste zaterdag van de maand 
BUGGENHOUT : om 14u : b i j dhr. Keldermans, Kasteelstraat 186 . 
LEBBEKE : op telefonische afspraak 21 .38 .89 . 
W I E Z E - DENDERBELLE : om I S u : 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 Pall ieter. 
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 K lokke . 
SSCHELLEBELLE - WICHELEN : om 15u. 
SCHOONAARDE : om 16u : Mikene 
ZELE : om 17u : Vlaams Huis Pallieter. 

Volksvertegenwoordiger F. BAERT 
16 november 
A A L T E R om 11 u : Café Casino, Mark t . 
17 november 
L A N D E C E M - MERENDREE - HANSBEKE 
Schaeck, Vosselarestraat 16, Landegem. 

van 11u to t 12u : b i j G. 

V o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r G . DE K E G E L - M A R T E N S 
Iedere laatste zaterdag van de maand 
GERAARDSBERGEN : van 1 Ou to t 12u : Postkoets, Mark t . 
Eerste zaterdag van de maand 
OKEGEM : van 1 Ou to t l l u : Zaal Rio, Kouterbaan. 
MEERBEKE : van l l u to t 12u : Frans Tielemans, Kapellestraat 15 . 
DENDERWINDEKE : van 13u t o t 14u: Jan Wi l lems, Stvi^g op Ninove 5 4 . 
POLLARE : van 14u to t 15u : Herman De Kegel, Dorpsstraat 3 3 . 
APPELTERRE : van 15u to t 16u : Roger Van Oudenhove, Eichemstr. 2 4 . 
OUTER • van 16u to t 17u : A l fons De Clercq, Aardeweg 7 0 . 
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 11 u30 : Café Den IJzer, Vlaanderenstraat. 
ledere zondagvoormiddag 
N I N O V E : Leopoldlaan 86 . 

V o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r P. V A N G R E M B E R G E N 
Eerste zaterdag van de maand 
M IDDELBURG r van 9u to t 10u : Café De Prins, Dorp. 
ADEGEM : van l O u 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 10u : Zaal Scala, Dorp. 
KAPRIJKE : van l O u to t l l u : b i 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 : b i j D. Not teboom, Stationstraat. 
SLEIDINGEN : van lOu to t l l u : b i j R. Van Hoorebeke, Dorp. 
ASSENEDE : van l l u to t 12u : café Diederiks, Diederiksplein. 
V ierde 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 18u to l 19u 
Tweede maandag van de maand 
ERTVELDE : van 17u to t 18u : 
ERTVELDE : van 18u to t 19u : 
Vierde maandag van de maand 
ERTVELDE : van 17u to t 18u : 
ERTVELDE : van 18u to t 19u : 

: b i j Jules Criel, Dorp. 

Café Centrum, Rieme. 
Café Ritz, Lindenlaan. 

Emile Hullebroekstraat 14 . 
bi j F. Delemarre, Hoogstraat 14A. 

DKnscBccoon 
Volksvertegenwoordiger Luk VANSTEENKISTE 
18 november 
KORTRIJK van 17u30 to t 19u : 1302 , B. Reynaertstraat 9. 
WEVELGEM van 20u to t 22u : Vredestraat 10 . 
20 november 
MENEN van 18u to t 19u : „ Beiaard T>, Kort r i jkst raat , met medewer
king van H. Vandenbulcke. 
25 november 
KORTRIJK van 17u30 to t 19u : <t 1302 », B. Reynaertstraat 9. 
WEVELGEM van 20u to t 22u : Vredestraat 10 . 

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 I K S M U I D E - OOSTENDE : Vlaamse soldatendienst 
, Ik dien », Van Iseghemlaan 6, Oostende (al le inl ichtingen m.b.t. 
problemen bi j het leger, mi l i t ie enz ) . 
Eerste zaterdag van de maand 
VEURNE : om 9u : De Beurs, Mark t . 
D I K S M U I D E : om lOu : Vlaams Huis, IJzerlaan. 
HOUTHULST : om l l u : Terreststraat 8, b i j raadslid M. van Cleven. 
K O R T E M A R K : 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. 
M IDDELKERKE : om lOu : Were Di , de Smet de Nayerlaan. 
EERNEGEM : om l l u : Riva Venus, Aart r i jkestraat . 
DE H A A N : om l l u 3 0 : De Torre Gasthof, 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 . 

Senator VAN IN 
TORHOUT : 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 t o t 12u30, in 

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

in het 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. 
M I D D E L K E R K E : om 11 u i 5 : Were D i , De Smet De Naeyerlaan. 
DE H A A N : om 1 2 u l 5 : « De Torre », Tramhalte. 
Derde zaterdag van de maand 
VEURNE : om 9u : De Beurs, Mark t . 
D I K S M U I D E : om l O u : Vlaams Huis, IJzerlaan 83 . 
M E R K E M - W O U M E N : om l l u : Nieuw Woumen, Dorp 77 , Woumen. 
K O R T E M A R K : 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 
N IEUWPOORT : om 9u : W i l l y Devriendt, Recollettenstraat 66 . 
A L V E R I N G E M : om lOu : ' t V l ierhof , Dorpplaats. 
LO : om l l u : R. Ascrawat, Weststraat 7. 
G IJVERINKHOVE : om l l u 4 5 : Drie Ridders, Weegschede 1 , Leisele. 
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NAGEKOMEN BERICHTEN 

ANTWERPEN 
HEIST-OP-OEN-BERG 
GEZELLIG ETENTJE 

Ruim honderd leden waren aan
wezig op het jaarlijks etentje van 
onze afdeling. Daarbij de 4 par
lementsleden die ons arr. telt : 
de sen. Wim Jorissen en Edgard 
Bouwens en de volksvert. Ludo 
Sels en Joos Somers. 

KESSEL 
GEZELLIG ETENTJE 

Meer dan 100 leden en simpa-
tisanten waren aanwezig op ons 
etentje gevolgd door een gezellig 
samenzijn. Onze voorzitter en on
ze sekretaris zegden een woordje 
naast onze sen. Wim Jorissen die 
een oproep deed voor Halle 24 

november. Ook volksvert. Joos 
Somers was aanwezig. 

De afdeling Kessel verhoogde 
haar ledenaantal tot 215 op 5.000 
inwoners, wat een flinke voor
uitgang betekent. 

MOL 

24 NOVEMBER-BETOGING 

Autobussen vertrekken vanuit 
de gehuchten. De laatste opstap
plaats is Mol-gemeentehuis om 
8 u. 30. Onze muziekmaatschappij 
Kempenland zal mee opstappen. 

Insch. vóór 20 november (100 fr.) 
bij : A. Anthonis, Violettenstr. 15, 
Mol, 014/31.3548 ; A. Sas, Gom-
pelbaan 101, Mol, 014/31.23.87 ; 
H. Van Hees, Boslaan 22, Mol-
Wezel, 014/31.28.13 ; H. Schoe-
ters, Hoefijzerstr. 17, Mol-Ezaart, 
014/31.47.79 ; I. Dillen, Zandstr. 
7, Balen, 014/31.32.01. 

TURNHOUT 

HALLE : 24 NOVEMBER 

Gezien de niet politiek gebonden 
Vlaamse verenigingen te Turnhout 

geen enkel initiatief nemen in 
verband met de betoging te Halle 
leggen wij een bus in die vertrekt 
van uit Turnhout op de Markt om 
8 u. 30. Wij komen in alle aeval 
langs Vosselaar en Beerse en zo 
nodig Rijkevorsel en Hoogstraten. 
Deelnameprijs : 120 fr. Inschr. tot 
20 november bij : K. Willemsen, 
J. Smitsstr. 15, Turnhout, tel. 
41.65.34 ; A. Robberechts, Neer-
hofstr. 14, Turnhout, tel. 41.48.93 ; 
H. Roefs, Gierlebaan 2, Beerse, 
tel. 61.21.79 ; De Houwer, Kerk-
str. 13, Vosselaar. 

BRABANT 
BUIZINGEN 

VU-MOTIE 

Het bestuur van de VU-afdeling 
van Buizingen stelt met ontstelte
nis vast dat de burgemeester van 
Buizingen de moed niet heeft om 
op te treden tegen een flagrante 
bouwovertreding in de Berken
laan te Buizingen. (Zie : Deskun
dig verslag waarin een architekt 

aantoont dat de bouwverrichtin
gen in opdracht van de heer Léon 
Paul Severs op geen enkel punt 
overeenstemmen met de plannen 
der bouwtoelating). 

Wij stellen eveneens met ver
ontwaarding vast dat reeds gedu
rende geruime tijd allerlei brie
ven, gericht aan het kollege van 
burgemeester en schepenen, sis-
tematisch niet worden beant

woord (zelfs geen beleefd bericht 
van goede ontvangst). 

Het VU-bestuur van Buizingen 
eist dat er dringend een einde 
wordt gesteld aan deze betreu
renswaardige toestand waarvan 
de bevolking het slachtoffer is, 
en verzoekt de bevoegde hogere 
overheid passende maatregelen 
of sankties te willen treffen. 

Afschrift van deze klacht en 
verzoek werd eveneens verstuurd 
naar de heer gouverneur en de 
Bestendige Deputatie van Bra-
brant. 

LIMBURG 
BREE 
KANTONNAAL BAL 

Massale opkomst, meer dan 400 
aanwezigen. Het openingswoord 
werd uitgesproken door prov. 
raadslid Jaak Gabriels. Hij verwel
komde speciaal sen. J.R. Van de 
Kerckhove, volksvert. E. Raskin, 
prov. raadslid T. Schoofs, de sche
penen Conings J. (Meeuwen), Bos. 
mans J. (Opitter), Kesters L. (Op-
itter), de gemeenteraadsleden A. 
Custers, H. Gabriels en mevr. 
Coenen-Martens (Bree), J. Dree-
sen (Tongerio), enz. Later op de 
avond hield sen. Van de Kerckho
ve nog een rede over het spring
levend zijn van het Vlaams-natio-
nalisme. J. Neyens (voorz. IJzerbe
devaart kanton Bree) riep de aan
wezigen op massaal deel te ne
men aan de betoging te Halle op 
24 november, waarop heel wat 
positieve reaktie kwam. Aan allen 
die dit bal tot een onvergetlijk 
sukses maakten door hun aanwe
zigheid of aktieve medewerking, 
van harte dank. Vooral aan J. 

Geussens (kant. gevolm.), C. 
Thaens en G. Bergmans. 

HOESELT 
BESTUURSVERGADERING 

Het bestuur van de plaatselijke 
afdeling vergaderde op donderdag 
14 november in café ABC. Bij de
ze gelegenheid werd uitvoerige 
aandacht besteed aan de a.s. win
terwerking. 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 
UITGEBREIDE 
BESTUURSVERGADERING 

Op zondag 10 november kwam 
het uitgebreid bestuur van de af
deling in vergadering samen. De 
belangrijkste agendapunten wa
ren : betoging te Halle op 24 no
vember te Halle, ledenhernieu
wing en uitgave Vrij-Uit. 

MAASMECHELEN 
BESTUURSVERGADERING 

Het bestuur kwam in vergade
ring samen op donderdag 7 no
vember in café Atlanta. Aandacht 

werd besteed aan de volgende 
punten : ledenhernieuwing, be
toging Halle, lentebal, afdelnigs-
bal, kant. raad. 

SINT-TRUIDEN 
BESTUURSVERGADERING 

Tijdens de maandelijkse be
stuursvergadering, donderdag 6 
november, werd hoofdzakelijk de 
praktische organisatie van ons 
4de afdelingsbal besproken. Daar
enboven werden voor de volgende 
maanden minstens twee volks
vergaderingen gepland. Arr. voorz. 
Renaat Vanheusden was op onze 
vergadering aanwezig. 

TONGEREN 
SAMENWERKING 
VERGADERING ONTWIKKELINGS-

Op donderdag 7 november werd 
te Tongeren op het stadhuis het 
woord gevoerd door sen. E. De 
Facq over ontwikkelingssamen
werking. Dit bmnen het kader van 
de aktie 11-11-11. Deze vergade
ring werd o.m. bijgewoond door 
volksvert. Raskin, prov. raadslid 
Van Hollebeke, de gemeenteraads
leden Jorissen en Langenaeker 
plus verschillende leden van de 
plaatselijke afdeling. 

OOST-VLAANDEREN 
KRUIBEKE 

HALLE : 24 NOVEMBER 

De besturen van Davidsfonds 
en Amedee Verbruggenkring vorm
den samen een « 24 november-
komitee ». Ze leggen een bus in 
voor de betoging te Halle. Ver
trek om 9 u. 15 op de Markt. Reis. 
som 120 fr. Kinderen halve prijs. 
Schrijf in bij de bestuursleden. 

DENDERLEEUW 
24 NOVEMBER-BETOGING 

Inschrijving bij de bestuursle
den, kan ook in de bus. Reissom 
50 fr. Vertrek te 9 u. 30 op het 
Dorp. 

LANDEGEM-MERENDREE-
HANSBEKE 
HALLE : 24 NOVEMBER 

We doen het met eigen wagen. 
Neem kontakt met de bestuurs
leden ; zij zorgen dat u mee kan. 

MOORSEL 

VLAAMSE VOLKSBEWEGING 

Nemen deel aan de betoging te 
Halle op 24 november. Inschr. bij 
Peter Pots, Raadgeverstr. 18. 

DRONGEN 
BOERENVERGAEDRING 

Op dinsdag 5 november was er 
heel wat beweging in het lokaal 
van onze afdeling « Barlorla ». 
Naast een paar tientallen andere 
belangstellenden waren meer dan 
50 landbouwers, ouderen en jon
geren ,opgekomen voor onze 
voorlichtingsvergadering. Deze 
vergadering werd ingericht door 
de afdeling Drongen in samen
werking met de afdelingen van 
Landegem en Nevele. Als deskun
dig voorzitter en moderator werd 
de bijeenkomst voorgezeten door 
Jules Schelstraete. De eerste 
spreker was sen. Willy Persijn. 
Voor vele aanwezigen was zijn 

deskundig betoog samen met zijn 
grondige kennis van de landbouw
problemen een echte openbaring. 
Voeg daarbij het meeslepend be
toog van volksvert. Ludo Sels en 
het is duidelijk dat het daaropvol
gend vragenuurtje en debat uiterst 
levendig verliepen. De landbou
wers uit de Leiestreek hebben de 
gelegenheid te baat genomen en 
lieten zich niet pramen om open
hartig met hun problemen en opi
nies voor de dag te komen. Of 
moeten we zeggen ; voor de 
nacht ? Want het gros der aan
wezigen bleef tot in de kleine 
uurtjes. Zeggen we nog dat de 
voorzitters der inrichtende afde
lingen ieder nog een woordje 
plaatsten over het door hen inge
richt regelmatig dienstbetoon en 
dat ook sen. E. De Facq aanwezig 
was. Daarbij kregen we nog het 
uiterst gewaardeerd bezoek van 
volksvert. Frans Baert en van on
ze goede vriend oud-volksvert. dr 
Jan Wannyn. Alles te samen een 
uitstekend geslaagde inrichting, 
die propagandistisch gezien ook 
degelijk was voorbereid en die 
zeker weerklank zal vinden in de 
gehele streek. 

zocK€Rges 
1) Lic. pol. en sociale, dienst
plicht vervuld, zoekt passende be
trekking. 

2) Jonge dame, diploma public 
relations A l , zoekt passende be
trekking. 
3) Jonge man, 19 jaar, 2e ekono-
mische gedaan,, zoekt passende 
betrekking in het Antwerpse, 
Brusselse of Mechelse. 
4) Jonge man, A3 schrijnwerkerij 
+ 2 jaar hogere sekundaire 
avondschool zoekt passende be
trekking . 
5) Arbeider 42 jaar, zoekt licht 
werk. 
6) Lic. ekonomische en financ. 
wetenschappen (40 j.) veel prak
tische ervaring, zoekt passend 
werk. 
7) Jonge dame : lager middelbaar 
+ 2 jaar sekretariaat talen zoekt 
passende betrekking. 

8) Oud koloniaal Zaïre zoekt werk 
als transportagent, afdelingschef 
of bediende fakturatie. 
Zich wenden : senator Wim Jo
rissen, Louisastraat 31, 2800 Me-
chelen R166 

Jong meisje, technikus in gist- en 
voedingsbedrijven, zoekt werk. 
Jong meisje zoekt werk als se-
kretaresse (A2-A5-diploma). 
Inlichtingen bij provincieraadslid 
H. De Bleecker, tel. 25.64.87, Tol
huislaan 15, 9000 Gent. R167 

Handelsvertegenwoordiger gevr. 
voor arr. Antwerpen, Mechelen, 
St-Niklaas, voor importfirma -
groothandel in woningtekstiel. 
Vaste wedde + kommissieloon, 
vergoeding voor kosten. Te bezoe
ken : detailhandel - bestaand 
kliënteel + prospektie. Referen
ties vermelden a.u.b. Aanvraag 
zenden aan bureel van dit blad, 
onder nr R168 

WEST'VLAANDEREN 
DIKSMUIDE 

MEETING 

Op 11 november kwam de natio
nale sekretaris van de partij, sen. 
Wim Jorissen, spreken in het 
Vlaams Huis te Diksmuide. Voor 
een 100-tal geestdriftige toehoor
ders hield hij een gloedvolle re
de, die iedereen duidelijk een 
hart onder de riem stak. Men 
voelde aan dat een nieuwe wind 
waait onder de Vlaams-nationa
listen, van het eerste en ook van 
het huidige uur. Iedereen was het 
er over eens : de Vlamingen heb
ben niets meer te geven, maar 
integendeel te eisen. Vlaanderen 
is inderdaad nog steeds en moet 
de eisende partij blijven tot wan
neer het werkelijke zelfbestuur zal 
zijn veroverd. Een warme oproep 
voor de betogrng van 24 november ' 
te Halle besloot deze zeer ge
slaagde bijeenokmst. Proficiat aan 
de afdeling Diksmuide voor het 
gelukkig initiatief ! 

WAKKEN 

OVERDRAGING SEKRETARIAAT 

Het bestuur van de afd. Denter-
gem - Markerkem- Oeselgem - Wak
ken, brengt haar leden ter ken
nis, dat het sekretariaat voorheen 
in handen van Thierry Herman, 
welke veranderde van woonplaats, 
werd overgedragen aan mevr. Hed-
wig Vanzieleghem. Adres : Ka-

pellestr. 35, Wakken, tel. 056/ 
60.36.57. 

VLAAMS ZIEKENFONDS 

Het aantal aangeslotenen bij 
het Vlaams Ziekenfonds groeit 
aan. Wij vragen alle leden echter 
om nog een inspanning te doen 
Om nieuwe leden aan te brengen. 
De zitdag voor het ziekenfonds 
heeft plaats in café • d'Uilepan-
ne », Markegemstr., Wakken, elke 
donderdag van 18 u. 30 tot 20 u. 

VEURNEWESTKUST 
OOSTENDE-MIDDENKUST 
BELANGRIJK BERICHT 

Het openbaar onderzoek van de 
gewestplannen wordt besloten 
met het behandelen van de Inge
diende bezwaren door de Provin
ciale Kommissie voor Advies in
zake Ruimtelijke Ordening. Na
mens de Volksunie zijn van deze 
kommissie o.m. lid de sen. Willy 
Persyn (Wingene) en Guido Van 
In (Brugge). VU-afdelingen en ka
derleden zouden er goed aan doen 
om in geval er zich bepaalde be
zwaren zouden voordoen, een zo 
uitvoerig mogelijke nota aan ho
ger vermelde vertegenw. toe te 
sturen. Deze oproep is bijzonder 
dringend voor de gewestplannen 
« Veurne-Westkust » en « Oosten-
de-Middenkust » waarvan het on
derzoek in subkommissie is voor
zien voor 22 en 29 november a.s. 

G. Van In 

#/ 
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SOCMN. L€P'€n 

ABSENTEÏSME: ECHT OF MOTIYATIEZIEKTE? 

Het absenteïsme- of het ziekteverzuim 
van werl<nemers li jkt een plaag, een trau
ma voor vele ondernemingsleiders te 
worden. Dit fenomeen wordt dikwijls aan 
de werknemers — meestal vooral gericht 
aan de vrouwen — verweten. In welke 
mate hier terecht of te onrechte over 
schuld of verwijt mag gesproken worden, 
is zeer moeilijk vast te stellen. 
Zeggen dat absenteïsme meestal een frau
duleus verzuim betekent, zou onrecht aan. 
doen aan de werknemers die werkelijk 
ziek zijn. Uit wetenschappelijke studies is 
nl. gebleken dat frauduleus verzuim 
slechts in 5% van het ziekteverzuim voor
komt. Wanneer is het frauduleus en wan
neer niet, dit is echter moeilijk van el
kaar te scheiden. 
Ook wetenschappelijke studies hebben nl. 
vastgesteld dat het ziekteverzuim om ob-
jektieve ziekte syndromen vermindert, ter
wijl dit om meer subjektieve syndromen 
met de tijd vermeerdert. 
Een arbeidsgeneesheer, dr P. Jacques, 
naar aanleiding van een studiedag van 

het Verbond van Kristelijke Werkgevers 
over het absenteïsme heeft de redenen 
van absenteïsme op een zeer positieve 
wijze omschreven. 
Er zijn verzuimfaktoren die eigen zijn aan 
de werknemer zelf, maar andere die ook 
in de onderneming te zoeken zijn. 

FAKTOREN EIGEN 
AAN HET INDIVIDU 

Een merkwaardigheid is wel dat volgens 
een onderzoek van het Instituut voor Pre
ventieve Geneeskunde van Leiden het 
aantal ziektemeldingen per man en per 
jaar over + 10 jaar met 7% verminderde 
waar het ging om objektief vast te stellen 

ziekteverschijnselen, maar daarentegen 
verhoogde met 28% wat betreft de meer 
sugjektieve sindromen. 
De laatste problemen in de ziekteverze
kering die een overkonsumptie inzake ge
neeskunde aan de kaak stellen, kunnen 
ook gelden inzake ziekteverzuim. Wordt 
thans te veel en onnodig gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid tot verzuim ? Het 
blijkt vast te staan dat in tijden van laag-
konjunktuur het ziekteverzuim daalt en in 
tijden van hoogkonjunktuur toeneemt. 
De ziektedrempel, nl. het ogenblik waar
bij men meent zodanig ziek te zijn dat 
men arbeidsongeschikt is, kan bijgevolg 
beïnvloed worden door de vrees van ont
slag, werkloosheid of verminderde promo
tiekansen in tijden van tewerkstellings
problemen. 
Cijfermatig is ook bewezen dat ziekte
verzuim meer voorkomt in jongere leef
tijdsgroepen dan bij oudere personen. 
Hieraan dient de bedenking gekoppeld te 
worden dat naarmate de werknemer ouder 
wordt, zijn promotie wellicht mee geste

gen is en zijn verantwoordelijkheidsgevoel 
groter is. Naarmate de status stijgt, daalt 
de ziektedrempel. 
Absenteïsme is ook groter bij vrouwen 
dan bij mannen, hetgeen dikwijls geweten 
wordt aan hun dubbele taak. Maar werk
nemers met een tweede beroep zijn ook 
frekwenter afwezig wegens ziekte. Bij 
gehuwden stelt men vast dat het absente
isme bij de mannen wier vrouw niet gaat 
werken lager ligt dan bij de mannen wier 
vrouw wel gaat werken. 
Af en toe wordt ook een steentje geWor-
pen naar de geneesheer, die al te gemak
kelijk een ziekteattest zou afleveren. Deze 
moet echter wegens gebrek aan kennis 
over de specifieke arbeidssituatie voort
gaan op de verklaringen van zijn patiënt. 
Hierbij zijn de niet-zuiver en objektief 
meetbare ziekten op het psychische en 
sociale vlak een belangrijk verschijnsel. 
Omwille van de moeilijkheid om aandoe
ningen op het psycho-sociale terrein te 
genezen, wordt in deze groep ook het 
grootst aantal « recidivisten » waargeno
men. 

Volgens sociologen is ziekteverzuim een 
mogelijkheid voor de werknemer om zich 
aan zijn werksituatie te onttrekken. 
Ongeschoolden zouden vaak met tegenzin 
hun werk verrichten. Dit motivatiever
schijnsel is meestal ook terug te brengen 
op de situatie op het werk. 

FAKTOREN EIGEN 
AAN DE ONDERNEMING 

Een recent onderzoek aan de universiteit 
van Leuven heeft uitgewezen dat een een 
hogere afwezigheidsgraad bestaat bij dag-
arbeiders dan bij ploegarbeiders. Redenen 
die dit zouden verklaren zijn dat ploegar
beiders in de loop van de dag gemakkelij
ker een aantal administratieve formalitei
ten kunnen afhandelen, maar ook dat de 
ploeggeest en verantwoordelijkheidszin 
onder hen groter is, omdat zij binnen een 
homogene groep werken. Werken in klei
ne groepen bevordert eveneens de groeps-
kohesie, met hetzelfde resultaat inzake 
lager absenteïsme. Ook de arbeidshygiëne 
speelt een rol. Naarmate deze beter is, 
is het absenteïsme lager. Dit zou ook kun
nen verklaard worden door een hogere 
scholingsgraad die gewoonlijk gepaard 
gaan met hogere hygiënische normen. 
Tenslotte is er ook het type van leiding 
geven. In grote bedrijven is er een grote
re ziektefrekwentie dan in de kleine be
drijven. Bij deze laatste is immers een 
sterkere integratie van de werknemer in 
het arbeids- en bedrijfsleven mogelijk. 
Ook het demokratisch bedrijfsklimaat le
vert een gunstiger verzuimstatistiek, dan 
het autoritaire leiderschap. Het verzuim 
blijkt een goede barometer te zijn voor 
het klimaat van en in het bedrijf. 
De kontrole van een door de werkgever 
aangesteld geneesheer wordt door som
migen als het enige efficiënte middel be
stempeld om het ziekteverzuim in te dij
ken. Een bedrijfsart, aldus « Elseviers 
Weekblad » van 15 juni 1974, is tot de 
bevinding gekomen dat stelselmatige kon
trole het ziekteverzuim in belangrijke mai 
te deed dalen. Bij een minder intensieve 
kontrole steeg het ziekteverzuim opnieuw. 
Een eerste bevinding kan wel zijn dat de 
mogelijkheid om kontrole uit te oefenen 
resultaten afwerpt om het ziekteverzuim 
te doen dalen. 

Op de duur echter kan dit ook omslaan 
omdat een aantal negatieve faktoren zul
len gaan doorwegen. 
De erkenning van de mens en de aan
vaarding van de mens in het bedrijf, zijn 
positieve elementen ten gunste van een 
velaagd ziekteverzuim. Wanneer deze 
waardering voor de werknemer als mens 
wegvalt, kan de balans van het ziektever
zuim opnieuw negatief worden. 
De arbeidsgeneesheer, aan wie geen kon-
troletaak toegewezen is, heeft een be-
drijfsadviserende en bedrijfskorrioerende 
taak op te nemen met het doel de integra
tie van de werknemer in het bedrijf te 
bevorderen. Vermits de oorzaken van be
twistbaar absenteïsme eerder liggen op 
het vlak van de motivatie, de persoonlijke 
interesse en de binding van de werkne
mer met zijn taak in de onderneming, kan 
de arbeidsgeneesheer voor een optimale 
aanpassing tussen mens en werk een be
langrijke bijdrage leveren. 
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SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN -A/08 1 
WANNEER PENSIOEN AANVRAGEN ? (I) 

A. Werknemers 

1. Rustpensioen 

De aanvraag tot het verkrijgen van het rustpen
sioen mag niet vroeger ingediend worden dan 
de eerste dag van de maand die met één jaar 
de maand voorafgaat tijdens dewelke de aanvra
ger met pensioen wenst te gaan : hetzij op de 
normale pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar 
voor mannen, 60 jaar voor vrouwen), hetzij op 
een vervroegde datum (maksimum 5 jaar ver
vroeging). 

2. Overlevingspensioen 

Het overlevingspensioen kan door de weduwe 
onmiddellijk na het overlijden van haar echtge
noot aangevraagd worden. 
Voor deze aanvraag heeft de weduwe een, ter
mijn van maksimum 12 maand na dit overlijden. 
Elke aanvraag binnen deze termijn geeft recht op 
een overlevingspensioen ingaand de eerste dag 
van de maand volgend op het overlijden. Elke 
aanvraag na het verstrijken van deze termijn 
heeft slechts uitwerking vanaf de eerste dag 
van de maand volgend op de maand van de aan
vraag. 
Bijzonder geval : Weduwe zonder kinderen en 
zonder recht op onmiddellijk overlevingspen
sioen. In geval van posthume geboorte binnen 
de 300 dagen na de datum van het overlijden 

van de man, heeft de betrokken weduwe een ter
mijn van 12 maand na de datum van de geboorte 
om een pensioenaanvraag in te dienen, waardoor 
ze recht krijgt op het overlevingspensioen vanaf 
de eerste van de maand volgend op het over
lijden van haar man. 

3. Aanpassingsvergoeding. 
De weduwen die recht hebben op de zgn. aan
passingsvergoeding, moeten deze aanvragen bin
nen de termijn van 12 maand na het overlijden 
van de man. Nadien ingediende aanvragen zijn 
niet meer ontvankelijk. 

N.B. : Sommige rechten worden ambtshalve onder
zocht en er dient daarvoor dus geen aanvraag in
gediend te worden : 

— het overlevingspensioen en de aanpassings
vergoeding bij overlijden : op voorwaarde dat 
de man, bij zijn overlijden, een rustpensioen ge
noot ; oifwel als, bij het overlijden van de man, 
een rustpensioen was aangevraagd waarover 
nog geen definitieve beslissing was gevallen. 

— de dubbele aanpassingsvergoeding, bij hertrou
wen en voor de weduwe van minder dan 45 
jaar, met minder dan 66% werkonbekwaamheid 
of zonder kind ten laste. 

— het rustpensioen van de mijnwerker in het ge
not van een invaliditeitspensioen : in bepaalde 
gevallen. 

(Vervolgt) Cw. 
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Het is niet zo eenvoudig de dichtkunst van de Antwerpse 
dichter en advokaat Eddy van Vliet (geb. 1942) voor een 
bredere lezerskring toegankelijk te maken. 
De moeilijkheid ligt niet zozeer in de taal op zichzelf maar 
wel In het feit dat de dichter het leven als een bijna zuiver 
intellektueel avontuur ervaart en beschrijft. Hij strijdt een 
duel uit dat uitsluitend met geestelijke wapens beslecht 
wordt. In dat gevecht vind je geen enkele verwijzing naar 
een bepaalde filosofie of een of andere samenvattende inter
pretatie van de wereld. Het gaat om een strikt persoonlijke 
strijd die, door middel van het woord, in een algemeen vlak 
geplaatst wordt. Die veralgemening is het werk van de 
dichterlijke verbeelding, ze geschiedt buiten elk wijsgerig 
of zelfs maatschappelijk kader. In dat opzicht geeft de poësie 
van Eddy van Vliet uitdrukking aan een hedendaags existen
tieel gegeven : er is, ook in Vlaanderen, geen algemeen 
aanvaarde filosofie van het leven meer. Iedereen die de 
betrachting heeft geestelijk bewust te zijn van de tijd waarin 
hij leeft, ziet zich verplicht op eigen kracht het moeizame 
« duel » aan te gaan met de problemen van het bestaan. Dat 
is het gevolg van het wijsgerig pluralisme van de moderne 
tijd. Bij een Gerard Walschap, een Marnix Gijsen of een 
André Demedts kan je nog steeds verwijzen naar een bepaal
de duidelijk afgebakende maatschappelijke, kulturele of reli-
gieuse achtergrond die het hele wereldbeeld van deze schrij
vers ondersteunt, maar bij een Eddy van Vliet sta je voor 
een overwegend abstrakt landschap dat door het aarzelend 
licht van het twijfelende intellekt beschenen wordt. Enkele 
voorbeelden : 

in deze uitputtende lage landen 
waar koude gewoonte is 
en de zon een herinnering 
aan wat de lente laaghartig voorspelt 

hoe het ondertussen winter werd 
en van de sneeuw alleen het slijk is overgebleven 
heb ik zwijgend aan mijn zwijgen toegevoegd 

Van Vliet interpreteert de natuur, hij legt er zijn eigen morele 
en wijsgerige problematiek in. Het intellektuele overheerst, 
maar het staat niet los van het gevoel. Anders zaten we 
buiten de literatuur en zeer zeker buiten de poësie. Dat 
gevoel vinden we terug in woorden als « uitputtend », 
« oud », « roest •>, « koud », <• hardvochtig », « weemoed », 
« angst », « dood », « verdoffen », « bedreiging », « drenke
ling », enz., of in uitdrukkingen als : « je als door droefheid 
bewogen glimlach », « mijn vanouds geteisterde § teiste
rende ogen », « haar ouder wordend lichaam », « je tijdge
bonden bloed ", « het ouder wordend licht in mijn ogen ». 
Het gaat om een taal of een dialoog of een tweestrijd waar
van de existentiële substantie gevormd wordt door de natuur 
(bij van Vliet vooral de getijden) en het besef van de ver
gankelijkheid. Een ander gegeven is de liefde of de eros. 
Op die grondervaringen, hoe algemeen of veralgemenend ze 
ook verwoord worden, is de strikt 'persoonlijke dichterlijke 
wereld van Eddy van Vliet gebouwd. Van bij de aanvang is 
die strekking al aanwezig, zoals trouwens de titel van de 
eerste bundel (1964) het duidelijk zegt : Hef lied van ik. 
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Door het feit dat de taal van de dichter niet meer verwijst 
naar een sluitend of gesloten wereldbeeld, heeft ze eveneens 
haar absoluut karakter verloren. Het gaat om een zoekende 
taal of om een zoekend of duellerend dichterschap. In- dat 
opzicht is de bundel Duel (1967) zo belangrijk. Van Vliet 
noemt er zichzelf « braakliggend land », hij gaat op speur
tocht : 

geef mijn reiszak 
ik trek de grens over 
en ga op speurtocht 
langs de straatstenen 
op zoek naar de echo's 
die mijn stem zullen bevestigen 

De woorden hebben er een klank van vergankelijkheid en 
nutteloosheid ; de dichter spreekt over •• taalschimmels », 
11 veraste woorden », « zijn verschaalde stem », over « deze 
manke wórp/dit vers in mij ». In Duel wordt de duisternis 
overwonnen, de overwinning wordt mogelijk geacht, de twij
felaar wordt tegen de muur gezet. 
De daarop volgende bundel Columbus tevergeefs (1969) is 
echter veel pessimistischer en wordt afgesloten met een 
reeks grimmig-weemoedige protestgedichten. Van Vliets pro
test vloeit natuurlijk voort uit de tijdsgeest maar ze is vooral 
de uitdruKking van een dieper of laten we zeggen meta-
fisisch pessimisme. Het is aanklacht tegen de ondergang van 
het leefmilieu. 
Wij weten nu welke wezenlijke betekenis de natuur heeft 
voor de mens van de geïndustrialiseerde maatschappij die 
van alle oude wijsgerige zekerheden beroofd is. Zij is het 
laatste referentiekader voor de bezinning over dood en leven. 
Naar de geest gezien is het land in Hef grote verdriet oud 
en herfstig : « een zomer die meer was dan een zomer is 
voorbij ». Hiermee is ook het geestelijk klimaat van deze 
wereld weergegeven. 
Het is een « steeds minder te betreden wereld ». Dat gevoel 
heeft wel wat te maken met het ouder worden van de dich
ter, maar men moet het ook zien in de dichterlijke ontwik
keling zelf waarvan een gedicht als « In de gevangenschap 
van onze verwondering » een treffend beeld geeft. Het gaat 
om de ervaring van de tijd van deze wereld. In zijn zoeken 
blijft Van Vliet steeds het leven vasthouden. Dat doet hij nu 
ook weer in de tegelijkertijd sterk zinnelijke en geestelijke 
liefdesgedichten uit deel IV van de cyclus. De dichter blijft 
hunkeren naar het « tot rust brengend lichaam ». 
Het « blauw » uit Duel wordt nu •< het laatste licht/dat zij 
langzaam dooft onder haar lichtste wimpers ». 

EUGENE VAN ITTERBEEK 

Eddy VAN VLIET, Het grote verdriet, (gedichten 1971-1974), 
Nijgh§ van Ditmar, 1974, 210 F. 

POLITrEKE BIOGRAFIE 

HET BORMSBOEK VAN JOS VINKS 
In de vroege morgen van 12 april 1946 weerkaatste tussen de koude 
muren van de rijkswachtkazerne van Etterbeek, voor de zoveelste maal 
in die repressie-tijd, de knal der geweren van het eksekutie-peloton. 
Aan de paal zakte een man ineen waarover Lods nadien in « Het Volk » 
zou schrijven : « Het brons van zijn naam luidt nu over zijn dood... » : 
Dr August Borms. 
Een jaar later weergalmde een nieuw salvo, een menselijk salvo dit
maal, tegen het hatelijk-koude onrecht van het belgisch repressie-appa
raat : de bijtende Borms-verzen van de socialist Willem Elsschot. De 
woorden ervan zijn klassiek geworden en hun echo hamert vandaag nog 
tegen de muren van de gerechtshoven waarbinnen zoveel zwarte blad
zijden werden geschreven. Voor de terechtgestelde werd dat gedicht 
van Willem Elsschot een onvergankelijk monument. 

August Borms werd geboren te 
St-Niklaas op 14 april 1878. Na 
middelbare studies aan het Klein 
Seminarie van zijn geboortestad, 
volgde hij de pas opgerichte leer
gangen in de germaanse filologie 
aan de universiteit van Leuven. 
Hij promoveerde in 1902. Van 
1903 tot 1906 verbleef hij in Peru, 
waar hij, in het kader van een bel-
gische zending, werkte aan de re
organisatie van het onderwijs. In 
de jaren vóór het uitbreken van 
de eerste wereldoorlog reisde hij 
heel Vlaanderen af als flamingan-
tisch spreker, o.a. ten voordele 
van de vernederlandsing van de 
Gentse universiteit. Tijdens de 
oorlogsjaren 1914-1918 werd hij 
de centrale figuur van het Akti-
visme. Hiervoor werd hij op 9 
september 1919 door het Assi-
senhof van Brabant ter dood ver
oordeeld, welke straf nadien werd 
omgezet in levenslange hechte
nis. 

Met de koppigheid die hem altijd 
heeft gekenmerkt, weigerde hij in 
1921 te beloven zich voortaan van 
elke politieke aktie te onthouden, 
toen hem van regeringswege de 
voorwaardelijke vrijheid werd 
aangeboden. Hij bleef gevangen 
tot 17 januari 1929, toen hij, op 
grond van een pas twee dagen 
later officieel aangekondigde wet, 
werd vrijgelaten. De aanleiding 
tot deze ongewone maatregel 
was de zgn. Bormsverkiezing, t i j
dens dewelke hij, alhoewel in de 
gevangenis verblijvend en niet in 
het bezit zijnde van zijn politie
ke rechten, op 9 december 1928 
bij een tussentijdse verkiezing in 
Antwerpen niet minder dan 
83.058 stemmen haalde tegen 
slechts 44.410 voor de liberaal 
Baelde. 
Tot het uitbreken van de tweede 
wereldoorlog speelde Borms een 
belangrijke rol in het Vlaams-na-
tionalisme, vooral op grond van 
zijn groot moreel gezag. Niet ten 
onrechte spreekt Hendrik Elias 
in het derde deel van zijn •< 25 
jaar Vlaamse Beweging » over 
•< het zwaarste zedelijk gezag in 
Vlaanderen ». 
De haat van het belgisch esta
blishment trof hem opnieuw in de 
meidagen van 1940, toen hij, sa
men met vele anderen, in de 

beestenwagens van de zgn. 
« spooktrein » naar de gevange
nis van Orleans in Frankrijk werd 
gevoerd en tijdens dit transport 
onterend werd mishandeld. Tij
dens de oorlogsjaren stond hij in 
de kollaboratie en steunde o.a. 
de werving voor het Oostfront. 
In 1946 stierf hij onder de kogels 
van het eksekutie-peloton na door 
de Krijgsraad ter dood veroor
deeld te zijn. Weinig talrijk zijn 
vandaag diegenen die deze te
rechtstelling niet beschouwen als 
een gerechtelijke moord. Dr. 
Borms is moedig gestorven, zon
der blinddoek en nadat hij, onder 
inspanning van zijn laatste krach
ten, geroepen had : « Dietsland, 
houzee I ». 

Merkwaardig is het feit dat men 
tot vandaag heeft moeten wach
ten op het eerste omvangrijke 
werk over de Borms-figuur. Kor
tere werken waren reeds vroeger 
verschenen. De boekengilde «Bre-
derode», onder leiding van Valere 
De Pauw, bracht enkele jaren ge-
na het einde van de tweede we
reldoorlog, in de reeks <• Den 
vaederlandt getrouwe », een kort 
werk van de historikus Rob. Van 
Roosbroeck, schrijvend onder de 
schuilnaam R. Math. Wijtens. In 
1965 gaf Were Di een brosjure 
« Dr Boms » uit, geschreven door 
Jos Vinks onder zijn bekende 
schuilnaam Jos Dierickx. In nr 
6/7 van de West-pockets «Trouw» 
plaatste Arthur De Bruyne Borms 
in een figuren-rij naast Stracke, 
Staf De Clecq, Leuridan, Tollenae-
re en Wim Maes. Deze pocket 
verscheen in juli 1973. Vanzelf
sprekend waren ook vóór 1940 
reeds verschillende brosjures 
verschenen over en/of ter ver
dediging van Borms. 
Het eerste omvangrijke werk 
over de figuur van dr. August 
Borms wordt nu uitgebracht door 
« De Roerdomp ». Dit werk van 
onze medewerker Jos Vinks werd 
voor deze uitgeverij meteen haar 
best-seller op de Antwerpse Boe
kenbeurs. 
Na lezing zal het iedereen duide
lijk zijn dat de auteur, zoals hij 
aan De Standaard-redakteur Gas
ton Durnez reeds verklaarde (zie 
De Standaard van 8 november 
1974), zeer bewust geen weten-

Borms met vrienden, waaronder (rechts) Amedee Verbruggen. 

schappelijke, historische of psi-
chologische studie heeft willen 
schrijven, zelfs geen geroman-
ceerde biografie. Dit Borms-boek 
is bedoeld — en daarin Is de 
auteur ook geslaagd — als een 
politieke biografie. 
Daarmee is niet gezegd dat het 
boek geen wetenschappelijke 
nauwkeurigheid zou nastreven. 
Vanuit dit standpunt is het werk 
volkomen betrouwbaar. Bij de sa
menstelling werd, kritisch, ge
bruik gemaakt van de bestaande 
literatuur, maar evenzeer van 
niet uitgegeven bronnen, zoals de 
16 mappen herinneringen van Cy-
riel Rousseeu die bewaard wor
den in het Archief en Museum 
voor het Vlaamse Kultuurleven te 
Antwerpen. De psichologische 
benadering van de mens en na
tionalist Borms — een levenslang 
volgehouden éénheid — gebeurt 
vooral onrechtstreeks. De gestal
te van dr. Borms treedt op de le
zer toe uit de feiten en de reak-
ties op de gebeurtenissen in de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd, uit 
de koppige wilsvierkantigheid 
waarmee hij voortdurend weiger
de in wezenlijke zaken enig kom-
promis aan te gaan en uit zijn 
uiteindelijke, serene houding te
genover de hem aangekondigde 
dood. Het is een van de grote 
verdiensten van dit boek dat het 
de stilaan in de Vlaamse geschie
denis binnensluipende legende 
korrigeert van een Borms als de ' 
levensvreemde zachtzinnigaard 
van een heiligenprentje. Jos 
Vinks tekent ons Borms zoals hij 
in werkelijkheid geweest is : een 
man van de aktie en van de daad, 
die de realiteit van de dagelijkse 
politieke strijd zeer goed kende, 
ook als hij hardnekkig weigerde 
met die realiteit kompromissen 
aan te gaan die hij moreel en po
litiek, als mens en als nationalist, 
moest veroordelen. 
Het Borms-boek van Jos Vinks 
is een politieke biografie gewor
den. De auteur heeft Borms be
naderd als medestander en tegen 
de achtergrond van diens eigen 
ideeënwereld. Voor wie met de 
Borms-figuur kennis wil maken, 
als voor- of als tegenstander, is 
dit een zeer waardevolle benade-
rings-positie. Het heeft inderdaad 
geen zin iemand, ter kennisma
king, andere dan diens eigen 
waarde-normen aan te meten. Dat 
doet de rechter. Hij past het po-
zitief recht toe. Dat kan de lezer 
doen. Hij kan Borms beoordelen 
zoals hij wi l . Jos Vinks heeft be
wust het standpunt van de verde
digende medestander gekozen. 
Dat geeft de lezer het voordeel 
dat hij niet alleen kennis kan ma
ken met de feiten uit Borms' rijk-
gevuld leven, maar evenzeer met 
de beweegredenen die hem dre
ven, tot het hoogste offer toe. 
Een andere verdienste van het 
boek : Het kader waarin het le
ven van Borms verlopen is, wordt 
zowel historisch als ideologisch, 
utigedeind tot ver buiten de gren
zen van het kleine Vlaanderen. 
De feitelijkheden van de Europe
se geschiedenis én de stromin
gen van het westers nationalisme 
hebben hun invloed gehad op wat 
in Vlaanderen gebeurd is tijdens 
Borms' levensloop. Ook dat wordt 
door Jos Vinks in zijn boek ver
werkt. 

Wij overdrijven niet wanneer wi j 
dit Borms-boek een blijvende 
waarde noemen in de historische 
literatuur over de Vlaamse Bewe
ging in het algemeen en over het 
Vlaams-nationalisme in het bij
zonder. Het past dus in de biblio-
teek van elke flamingant. Daaren
boven is het een verzorgde uit
gave waarvoor •< De Roerdomp » 
alle lof verdient. 

Willy COBBAUT 

« BORMS » door Jos Vinks. Uitga
ve « De Roerdomp », 1974. 328 
biz. Voorwoord door Wies Moens. 
45 foto's uit het archief van Nes
tor Gerard, namenregister en uit
voerige bibliografie. 375 Fr. 
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WALTER DE BUCK, FUNHOUSE 

ZWAKKE POP 

Lamy van Houten, een der eerste sukses-
volle zangers in ons taalgebied is inmid
dels de suksesvolle baas geworden van 
de muziekuitgeverij Primavera, waar een 
boekwerk verscheen over de typische 
Gentse traditionele liedjes en deuntjes. 
Het initiatief komt van de onbetwistbare 
leider in de stijl Walter de Buck, die op 
zijn eentje heel wat presteerde^ in zijn 
stad om de volkse leefbaarheid er terug 
in te krijgen. Dit ondermeer met de 
Gentse Piesten, die « bij St-Jacobs » tot 
een ongekende bloei kwamen. 
Inspiratie vond hij bij de rijke liederen-
schat van Karel Waeri, een talentvol 
straatzanger en wever die einde vorige 
eeuw in het Gentse bekend was vooral 
om zijn lied van « de koevoet », nu door 

Walter zeer suksesvol hernomen. De be
kendste van deze liederen, samen met 
het eigen repertoire, werden opgenomen. 

Het Amsterdams kabaret « Funhouse » 
trad onlangs met zijn programma « ClaS' 
sics » op in de Brusselse Beursschouw
burg. Het was één der tien optredens 
van hun toernee door ons land. 
Een optreden dat wel enkele prachtige 
hoogtepunten kende. De buste van Beet
hoven, frappant gepersonifieerd door Rob 
van Houten, die uit het instrument van 
de Boogie-Woogie-pianist oprijst terwij l 
de Vijfde oorverdovend in de zaal weer
klinkt, de goede imitatie van een zwoele 
Marylin Monroe en dan vooral het leven
dige gedoe van poppen en dingen die in 
de kinderkamer, de snack-bar of bij een 
catch-match frivool op en neer springen 
of huiverig over de grond kruipen. 
Het spektakel, bedoeld als satire op het 
kabaret, kent echter, alhoewel de 32 stuk
ken elkaar razendsnel opvolgen, enkele 
leemten. Vooral de sketches en ook en
kele danspassen doen denken aan een 
optreden van een amateursgroep in een 
parochiezaaltje. Verder bezitten ze wel 
een hele rijkdom aan kostumes en akses 
soires, maar de muziek, die weliswaar 
goed uitgekozen werd, verdiende wei een 
betere installatie. 
Al bij al een middelmatig goed amuse-
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EN BELLEN ' 

Pol Van Mossevelde presenteert met dit 
boek een over-volle showboot. De bedoe
ling is nl. met dit boek een overzicht te 
bieden van wat er in Vlaanderen en Ne
derland sinds zowat een kwarteeuw ge
beurde op showgebied. 
Er is natuurlijk reeds de kabaretbijbel 
van Wim lbo, maar zoals Pol Van Mosse
velde zelf terecht opmerkt : « Ibo's werk 
is al een handvol jaren oud en kan — 
vooral -voor Vlaanderen — gerust een 
aanvulling verdragen ». De opzet was wel 
wat anders dan Ibo's kabaretbijbel, want 
men had •• het wilde plan opgevat om 
Johnny Hoes, Wim Kan, Willem Verman-
dere en Johan Verminnen in één boek te 
duwen ». Achteraf bleek er, o.a. omwille 
van de papierschaarste, heel wat te moe
ten gesnoeid worden. Maar het eindre
sultaat blijft een overzicht van het show-
wereldje in zijn geheel. 
Vier grote delen zijn in het boek onder
scheiden. Het eerste behandelt de begin
periode en de groei van de Neder-pop met 
Bob Scholte, de Ramblers, Ray Frank!, 
Johnny Hoes, en zovele anderen. Will 
Tura krijgt een apart plaatsje toegewe
zen, en ook de 45-toerenkinderen als 
Rocco Granata, Louis Neefs en Willy 
Sommers krijgen hun plaatsje. 
In het tweede deel lacht Nederland : het 
is gelukkig, het heeft immers kabaret. 
Aangezien Pol Van Mossevelde weet dat 
op dit gebied in Nederland zelf reeds vol
doende werd gepubliceerd, houdt hij het 
in dit hoofdstukje bij een vogelvlucht-
duik in het verleden, waarna hij het por
tret tekent van de karrière en de per
soonlijkheid van de meest relevante he 
dendaagse kabaretiers en chansonniers 
in Nederland. In het derde deel heefi 
Van Mossevelde het uitgebreid over de 
grote drie in het Nederlands kabaret : 
Wim Kan, Wim Sonneveld en Toon Her 
mans. Ook hun wonderkind Herman Van 

Veen wordt in dit deel extra belicht. 
Dat er ook in het Vlaamse kabaret- en 
kleinkunstwereldje heel wat beweegt, 
wordt onderlijnd in het vierde deel : het 
antwoord van Vlaanderen. Opnieuw wor
den hier het ontstaan en de groei gete
kend, met hierin de pioniers : Kor Van 
der Goten, Miei Cools en Hugo Raspoet 
Een speciaal plaatsje wordt voorbehouden 
voor Will Ferdy : een geval apart. In 
vogelvlucht worden ook even de, vol
gens Van Mossevelde, belovende nieu
welingen opgesomd. Natuurlijk komt ook 
de generatie volkszangers rijkelijk aan 
bod, waarna het boek wordt afgesloten 
met een kort overzicht van waar we (nog 
maar) staan met de Vlaamse rock. 
Voor allen die zich ook maar enigszins 
in het Vlaamse showgebeurentje interes
seren is « Met toeters en bellen » ge
woon een onmisbaar boek. Je moet er 
wel de beperking bij aanvaarden die Van 
Mossevelde zelf aangeeft : hij ziet zijn 
rol vooral als een sooit koördinator ; het 
zijn de artiesten zelf die spreken ; het 
is dus geen kritisch werk : •• noem het 
beschrijvend, vaststellend ». Ook hierin 
verschilt Van Mossevelde's boek grondig 
met Ibo's kabaretbijbel, waarin deze zijn 
kritiek niet spaarde. 

Persoonlijk had ik het toch wel wat kri
tischer gewild, wat minder voorzichtig-
objektief. Een ander punt van kritiek be
treft de overzichtelijkheid van het geheel 
Een namenregister bvb. zou echt nuttig 
kunnen zijn. 
Laat ik echter besluiten met een positief 
geluid en de originele en visuele lay-out 
(met heel wat foto's) onderlijnen. H.D 

« Met toeters en bellen ». Een groot boek 
show uit Noord en Zuid. Pol Van Mosse
velde. Uitg. Nederlandsche Boekhandel, 
Kapellen 1974, 191 pp., 350 fr. (na 1 jan. 
'75 : 395 fr.). 

mentsspektakel, maar voor een groep die 
reeds jaren optreedt en de nodige mid
delen en talenten bezit ontbreekt de ver
wachte verfijning. 

De vier popconcerten lieten onlangs te 
Brussel een nogal zwakke indruk na. Zo
wel de groep Wishbone Ash als zater
dag Status Quo waren in de zes jaar dat 
ze optreden bitter weinig veranderd, en 
beiden zijn spijtig genoeg ook muzikaal 
status quo op een nu voorbijgestreefd 
peil blijven hangen. De groep van lan 
Hunter die meer de glittertrend aankleeft 
heeft vooral sedert haar « the hoople »-
elpee een belangrijke plaats ingenomen 
in de nieuwste trendmuziek. 
De aanwinst van gitarist Mick Ronson 
lijkt niet zo gelukkig daar de inbreng van 
Ronson het geheel weinig verrijkt. Zijn 
pas gestartte solokarrière naast Mott the 
Hoople kreeg in de Londense Rainbow 
erg weinig positieve weerklank. 
Wat voor iedereen dé grote showavond 
had moeten worden werd een teleurstel
ling. Evenals het optreden voor de Neder
landse televisie was het Koncert te Vorst 
erg zwak, door een tekort aan zwier, af
werking van de nummers, een minder 
goede klankbalans, en (wegens de infla
tie ?) uitdunning van de kopersektie. 
Zelfs voor de grootste artiesten hinder
lijke fouten ! 

Sergius. 

VLAAMSE ELEKTRISCHE 
KLEINKUNST BLOEIT 

Sedert een paar jaar evolueerde een aan
tal jongere kleinkunstenaars uit het troe-
badour-met-de-gitaar-imago weg naar voor
al door Angelsaksische folk geïnspireer
de meer elektrische klanken. Waar het 
op Zjef van Uytsel's eerste elpee « de 
zotte morgen » in produktie van Frans 
leven een voorzichtige poging was om 
de elektrische instrumenten erbij te ha
len, was het even later Jan de Wilde's 
eerste album, dat duidelijk de nieuwe 
trend aanwees, met klanken van de folk-
rockartiesten als Dylan, Paul Simon en 
vooral de Byrds, met hun originele picking 
en samenzang. Raymond van het Groene
woud, eerst pianist en arrangeur voor 
Johan Verminnen's tweede album, en nu 
na de groep Louisette aan een solokar
rière toe, was de man die op alle voor
noemde platen deze inbreng waarmaakte. 
Duidelijk was dat de Franse chansonstijl 
die Verminnen bij zijn debuut en op de 
eerste en minder geslaagde elpee ken
schetste, voorbijgestreefd was. Van Ver
minnen verschijnt wat onverwacht zijn 
derde elpee die op in het Frans vertaalde 
teksten van Frank Gerald het best kar 
omschreven worden als een verzamel 
plaat van zijn sterkste nummers uit zijn 
vorige albums. Alles is heropgenomen in 
de uitstekende Morganstudio's met zijr 
huidige begeleidingsgroep Koen de Bruy-
ne aan piano en orgel, bassist Ivan de 
Souter, gitarist Nic Roland en drummer 
Bruno Castelluci. Opvallend Is dat de 
muzikale fijngevonden snufjes van Van 
het Groenewoud verdwenen zijn en plaats 
maakten voor een technisch perfekte nog
al jazz-begeleiding. Niet gelet op enkele 
aksent- of uitspraakfoutjes brengt Johan 
het er goed van af, maar af en toe ont
breekt de bruisende ontstuimigheid die 
hij in zijn Vlaamse teksten kon leggen. 

De zwakste tweede versies zijn onge
twijfeld « Marionette » en de vertaling 
van zijn grote hit « Laat me nu toch niet 
alleen » die als « Avec tol » erg zwak 
overkomt. Positief Is dat de nummers uit 
zijn eerste album nu een fijne kans kre
gen en in deze versie goed tot hun recht 
komen. (BIram 6325-629). 
Het lijkt ernaar dat na twee grootse hits 
met « De werkmens » en « De wilde 
boeredochter » Yvan Heylen het moei
lijker heeft om zijn derde plaatje • Mijn 
pintje » te doen 'doorbreken. Nederland 
staat er volgens Insiders niet zo posi
tief voor, en ook hier heeft het niet de 
verwachte respons. Heylen heeft er den
kelijk niet goed aan gedaan muzikaal het 
rockschema zo klakkeloos in zijn liedje 
over te nemen, zodat het echte en na
tuurlijke van zijn twee vorige nummers, 
wat de mensen aansprak, hier niet meer 
aan bod komt. Hopelijk verliest hij zijn 
vroeger ruim publiek niet door een veel
vuldig gebruik van popklanken. Uit de 
vroegere Vlaamse rockgroep Split, die 
uiteindelijk uiteenviel na het vertrek van 
zanger Luk Guillaume en gitarist Jean-
Marie Aerts, ontstond enkele maanden 
geleden een nieuwe groep die onder de 
naam Demon trouw blijft aan de Vlaamse 
rockstijl. Van hen verschijnt ook een sin
gel die kwalitatief erg beloftevol klinkt. 
Een goede opname en mixing zorgen er
voor dat alles goed overkomt. Voorkant 
« Hee mama » doet erg denken aan wat 
de Nederpop sedert enkele jaren sukses
vol presteert en is van de hand van 
groepsleider, zanger en saxofoon Gerrit 
Stuyf, in samenwerking met Samy Gates, 
evenals de achterkant. 
De invloed van rockgroep Status Quo is 
er duidelijk waarneembaar. Een degelijke 
promotie zou deze kunnen doen lopen. 
Het instrumentale « Trees » op de ach
terzijde toont de groep in haar muzikale 
mogelijkheden die voor de toekomst nog 
heel wat te bieden heeft. 

KRIS DE BRUYNE 

Na eerst een tijdje suksesvol rond ge
trokken te zijn met de humor en kolder-
groep Lamp, Lazarus en Kris en tevens 
een uitstekende elpee op de markt te 
hebben gebracht, waagde Kris de Bruyne 
het solo met backinggroep. Zijn elpee 
en een reeks optredens die hiermee ge
paard gaan kregen positieve reakties 
niettegenstaande de mixing van de plaat, 
die echt beter kon. 
Tijdens zijn optreden op het Muntplein In 
augustus kondigde hij zijn pas opgeno
men liedjes aan en uit de vier nummers 
deed men een gelukkige keuze. Zijn mu
zikale egotrip vertelt hij nog maar eens 
in het prettig ritmische « van toen ik 20 
was » en in een lekker dansbaar Beatle-
ritme gebracht. Deze terugblik op het 
verleden houdt hij echter vrij algemeen 
en op elkeen toepasselijk zodat het geen 
té-persoonlijk getint zelfbeklag wordt, 
maar goed aanspreekt. De vraag « Als ik 
ooit voor een keuze stond » is met de 
hulp van zijn broer Koen aan de piano 
een juweeltje vol gevoel en spontane 
openheid, misschien wat vergelijkbaar 
met Verminnen's grote hit « Laat me nu 
toch niet alleen » maar in zijn eigen en 
typische zangstijl vol persoonlijkheid. 
Kortom een aanrader en misschien dé 
grote doorbraak voor Kris De Bruyne. 

Sergius. 

Kris De Bruyne aan het werk op het Muntplein, zomer '74 
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EINDELOOS 
Men herinnert zich dat de In
dische tennisspelers niet in Zuid-
Afril<a mochten gaan spelen, en 
dat Zuid-Afrika door dat forfait 
de Davis-cup won. Dank zij dit 
feit heeft Zuid-Afrika nu een af
gevaardigde in het bestuur van 
de Davis-cup. En waar vroeger 
voorgesteld werd Zuid-Afrika uit 
te sluiten — beslissing waarvoor 
geen meerderheid werd gevon
den — heeft Zuid-Afrika nu voor
gesteld India uit te sluiten. Ook 
daar komt echter niks van. Wat 
er ook van zij : met de sport 
heeft het niet veel te maken, en 
misschien is het niet slecht dat 
men ernstig uitziet naar een nieu
we formule. 

FAMEUS 
In ons land was zopas een team 
Chinese turners en turnsters op 
bezoek. Het feit dat zij tijdens de 
laatste Aziatische spelen de Ja
panners klopten, liet al vermoe
den dat er wat zou te zien zijn. 
En zo was het ook. Het werk van 
de dames was verluffend. Maar 
ook de heren zorgden, vooral aan 
rek en ringen (door hun eerder 
kleine gestalte zijn ze aan die 
toestellen lijkbaar bevoordeligd), 
voor sterke staaltjes. Als zij ooit 
gaan meedoen aan de olimpische 
spelen, zullen er ongetwijfeld 
heel wat medailles naar het land 
van Mao verhuizen. 

EER 
Het is een grote eer voor ons 
land, zo lezen wij , en zo zal het 

dus ook wel zijn, dat Lowie Wou
ters, opperhoofd van de verza
melde Belgische sjotters, aange
duid werd als lid van het be-
roepskomitee van de wereldbeker 
79. Wat dat nu precies is, is ons 
niet erg duidelijk, maar het zal 
wel iets heel belangrijks zijn, 
want Lowie moest zelf naar Zu
rich gaan om het goede nieuws 
te aanhoren. Per telefoon of brief 
kon het blijkbaar niet. Wij hopen 
voor Lowie dat er aan dat man
daat, naast een zitpenning links 
en rechts, af en toe een mooi 
reisje vastzit. En alzo ; proficiat, 
smakelijk en santee. 

VODDEN 
Met die wereldbeker 78 schijnt 
alles anders niet zo gesmeerd te 
lopen. Hij zou moeten betwist 
worden in 1978 — of had U dat 
al geraden ? — in Argentina. 
Welnu, wij zijn nu al in 1974, en 
de Argentijnen hebben nog altijd 
niet het nodige aantal hotels 
klaar. Alsof zij niet weten dat 
vedetten en offisjellen graag op 
tijd komen. Lowie Wouters heeft 
dan ook dreigend de vinger op
gestoken om te zeggen dat «men» 
niet zou aarzelen met die wereld-
eker ergens anders naartoe te 
trekken als de Argentijnen er met 
hun klak naar gooien. 

KLUCHT 
Wij hebben gesnotterd van het 
lachen toen wij de serieuse me
dedelingen lazen dat de Ander-
lecht-soigneur zeven valiezen mi
nerale zouten heeft meegesleurd 

MET SCHUP EN BOTERHAMMEN 
Zaterdag zagen wij een man aan het werk. Een van de allermachtlgste 
mensen van dit land, al heeft dat niets te maken met geld of geweld, 
populariteit of politieke strijd. De man bovendien die « met klare 
kop » de socio-kulturele (vermetele kombinatie) raad leidt van een 
gemeente die sedert lang bewijst dat de onvermijdelijkheid van de 
uitbreiding van de Brusselse olievlek een mistifikatie is. 
Die man was dus aan het werk in zijn kultureel centrum. Van acht tot 
acht. Vloer dweilen, tafels en stoelen aansleuren, ronddraven met 
c< zjatten en teljoren », ondere mensen trapjes op en af helpen, spijs 
en drank rondzeulen, dan weer alles opvegen, meubelen en huisgerief 
opruimen, bloembakken versjouwen, een podium optimmeren. En dan, 
na twaalf uur hengsten, stond de grote baas die het zelf dééd, hijgend, 
afgejakkerd en glunderend te kijken naar de mooie zaal. Of hij nu niet 
moe was ? 

« Ja, zei hij, maar een dag handenarbeid is eens wat anders. Dat is 
ontspanning ». 
Hierbij rijst bij ons nog maar eens de vraag of het in onze samenleving, 
die zo'n nood heeft aan beweging en ontspanning, niet wenselijk zou 
zijn wat lichamelijke arbeid te orgainseren voor de liefhebbers. Is er 
geen formule te bedenken om iedereen de gelegenheid te bieden af 
en toe wat prettige, gezonde, ontspannende, zinvolle arbeid te ver
richten ? Kunnen wij onze zo onvolprezen « gezonde geest in een ge
zond lichaam » niet nastreven via het goede werk, in plaats van via 
zinloos en histerisch gekrijs rond sportshowkens van mijn klak ? 
Welke minister lanceert de eerste uitnodiging : « Wie komt mij helpen, 
op die plaats en dat uur, de beek uitkuisen ? Schup en boterhammen 
meebrengen ». 

naar Griekenland om het over
vloedig zweten van zijn troetel
kinderen te bestrijden. En dat die
zelfde kinderen lange mouwen 
moesten dragen, om bij het val
len op de harde grond geen pijn 
te hebben. Ook werden drie koel
kasten met vlees meegenomen, én 
een kok. Het zou te vreselijk zijn 
nietwaar, als de delikate maag-
skens van de wonderknapen in 
die twee dagen moesten bedor
ven raken van de afgrijselijke 
Griekse kost in dat palace-hotel ? 
Hoelang gaat men ons nog ver
velen met die krankzinnige on
zin ? 

PROTEST 
Onlangs was iedereen zo blij als 
een vogelke omdat er een ak
koord bereikt was tussen de ko
ninklijke turnfederatie (de offi
ciële ond, zo men wil), en de 
katolieke, en dat een akkoord 
met de andere onden in het voor
uitzicht werd gesteld. En nu komt 
er een bericht dat zegt dat de 
katolieke, socialistische en libe
rale turnbonden hoogst ontevre
den zijn over de diskriminatie 
waarvan twee leden van de kato
lieke turnliga tijdens de wereld
kampioenschappen te Varna het 
slachtoffer waren, en de offi
ciële bond de oorzaak. Het ziet 

ernaar uit dat ons fameus « een
dracht maakt macht » nog niet 
zo direkt van toepassing zal zijn 
in het beize turnwereldje. 

GAAT NIET DOOR 
Nu bestond de kans eens een 
andere Belgische ploeg Europees 
te zien voetballen dan Anderlecht 
en Standard, namelijk Antwerp 
tegen Ajax, en er komt niks van 
in huis. De TV wou de wedstrijd 
uitzenden, en er zelfs 75.000 fr 
voor betalen. Antwerp wou ech
ter dat de BRT het verschil zou 
betalen tussen de werkelijke ont
vangst en het bedrag dat zou ont
vangen worden als het stadion 
voor 75 th zou zijn uitverkocht. 
Werden die 75 th bereikt of over
schreden, dan zou het dus hele
maal niets kosten. Lijkt ons van 
beide zijden een eerlijk voorstel, 
evenals de beslissing niet ver
der te palaveren als toch geen 
akkoord mogelijk bleek. 

A ^ De sport is een 
^ ^ gevecht om niets 
tegen niets. ^ 4 | 

Ch. Aznavour. 

Molenbeek — RAG Mechelen : vijf spelers, minstens drie buitenlan
ders. Kan men nog spreken van « ons » basketball. 
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OPGAVE 113 

HORIZONTAAL 

1) Handelsscheepvaart. 
2) Mekaar. 
3) Ter stede - Chili. 
4) Vrouwelijke studente - Afkeer. 
5) Regelmaat . Voornaamwoord. 
6} Europeaan - Zweedse jongens-

naam. 
7] Schalie - Lengtemaat.' 
8) Aan Veerle - Nozem. 
9] Ontkenning - Zintuigen. 

10) Dokter - Meest gebruikte 
werkwoord bij gesprekken 
over ons klimaat. 

7) Uitroep - Skandinavische 
munt. 

8) Begeren. 
9) Oningewijde - Een. 

10) Zuiderzee. 

OPLOSSING 112 

VERTIKAAL 

1) Vermaarde drumband. 
2) Oosterlengte - Waterkant. 
3) Gunstbrief. 
4) Stap - Dubbele medeklinker 

Nummer. 
5) Familielid . Landbouwwerk-

tuig. 
6) Oudheidkunde. 
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VAN DAG... 

MAANDAG 

In Spanje hadden een aantal « ar
tiesten » zich afgesloofd om een 
hymne te schrijven aan het adres 
van de voetbalklub van Barcelo
na. Grote kunst zogezegd. Helaas, 
de regering verbood de uitvoering 
ervan, omwille van het separatis
tische karakter van het meester
werk. Weer iets dat ons niet zal 
overkomen. Wij brullen alleen van 
« allons les move et blaa ». 

DINSDAG 

We kunnen ergens een dag mis 
zijn — het heeft niet veel belang 
— maar Olie Ritter is er niet in 
geslaagd het werelduurrekord van 
onze Eddy te verbeteren. Ritter 
zegt dat hij zal blijven proberen 
tot he tlukt, nu hij toch in Meksiko 
is, en het ziet er dus naar uit dat 
wij nog enkele keren verplicht 
zullen zijn uw aandacht te vra
gen voor zijn hoogst belangwek
kende aktiviteiten. 

WOENSDAG 

Wij hebben alweer een stuk kost
bare tijd definitief verloren met 
stomweg te zitten gapen naar 
wat men eufemistisch de voetbal
wedstrijd Olimpiakos-Anderlecht 
noemt. Anderlecht verloor «maar» 
met 3-0, en gezien het de eerste 
wedstrijd had gewonnen met 5-1 
(wij begrijpen daar echt geen 
sjiek van) dringt het door tot de 
volgende ronde van de kompetitie 
op Europees niveau. Meer is er 
eigenlijk niet over te zeggen. 

DONDERDAG 

De Belgische sportgazetten zijn vol 
lof voor de scheidsrechter die de 
match Olimpiakos-Anderlecht leid
de. In Griekenland was men dat 
minder. Daar had men minstens 
één penalty gezien, begreep men 
niet waarom de arbiter enkele 
doelpunten afkeurde, en zag men 
geen reden om een speler van 
het veld te zenden. Alles is dus 
relatief. Maar misschien hebben 
de BeIze artiesten begrepen hoe 
plezant het zou geweest zijn met 
een home-referee, zoals zoveel 
ploegen bij hen ontmoeten. 

VRIJDAG 

Olie Ritter is er niet in geslaagd 
het werelduurrekord van onze Ed
dy te verbeteren. Hij gaf na een 
kilometer of twintig al de pijp 
aan maarten. Het weer was niet 
goed, en Olie had er geen zin in. 
Hij beloofde echter het binnen
kort opnieuw te proberen. Wij ho
pen dat u mèt ons met de nodige 
spanning zal uitzien naar de ver
dere eksploten van de heer Olie. 

ZATERDAG 

Waarnemen, zei de spreker, is 
zoeken naar wat waar is, aldus 
een getuigenis van eerlijke open
heid, van verstandelijke analyse, 
en van moedige evaluatie, en is 
tenslotte een streven van de 
mens naar beter. Slechts 5 th. 
van de mensen kunnen waarne
men wat ze zien. Behoren wij, In 
de sportjoernalistiek, tot die 5 th? 

ZONDAG 

Slag der slagen, schok der schok
ken. Geuze tegen baksteen. Meu-
lebeik tegen Anderlecht. De fine-
fleur van ons voetbal in een on
derlinge aflapperij. Wat lag meer 
in de lijn der verW,achtingen dan 
een gelijk spel, waardoor beide 
Brusselse ploegen samen afge
scheiden aan de leiding van de 
rangschikking zouden blijven ? 
Welnu, het werd één-één. Heel 
groot-Brussel is kontent. Wij dus 
ook. 

TOT DAG... 
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24 NOVEMBER 
BETOGING HALLE 

GEMEENTE EKEREN 

Bij het gemeentebestuur van Ekeren zijn betrekkingen van 
KLERK en ONGESCHOOLD WERKMAN te begeven. 

Een werfreserve zal worden aangelegd. 

Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op de gemeentese-
kretarie, Veltwycklaan 27, Ekeren. 

Aanvragen met de nodige bewijsstukken te richten aan de 
heer burgemeester der gemeente Ekeren vóór 1 december 
1974. 

N A T I O N A L E LOTERIJ 

24 ste TRANCHE 

Tranche van de 
40ste Verjaardag BUITENGEWOON PLAN 

HOOG LOT 

15 M I L J O E N 

en . . . 

VIJFTIEN loten 
van 1 MILJOEN 

Trekking op 27 november 

HET BILJET 300 fr. 
HET TIENDE • 33 fr. 

W I N 15 miljoan : U ONTVANGT 15 mi l joen 

GEMEENTE MOL 
BIJZONDER PLAN VAN AANLEG 
Bekendmaking van het onderzoek 

Het College van Burgemeester en Schepenen, 
Overeenkomstig de bepalingen der wet van 29.3.62, gewij
zigd bij de wet van 22.4.70 en de wet van 22.12.70, betreffen
de de Stedebouw en de Ruimtelijke ordening ; 
Brengt ter kennis van de bevolking dat de bijzondere plan
nen van aanleg : 
1. « Mols Veld » 
2. « Wezel » 
3. « Millegem » 
4. i< Groot Kapellen », 
opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door 
de gemeenteraad voorlopig aangenomen in de vergadering 
van 7.10.74 op het gemeentehuis voor eenieder ter inzage 
liggen van 17.11.74 tot 17.12.74, van 10 tot 12 uur. 
Al wie omtrent deze plannen bezwaren of opmerkingen te ma
ken heeft, moet die schriftelijk aan het Schepenkollege laten 
geworden, uiterlijk op 17.12.74 te 12 uur. 

Het Nationaal Sekretariaat van de 

Betoging te Halle is onderge

bracht : Rijke Klarenstraat 45, 

1000 Brussel, tel. 02/512.10.56. 

Alle nuttige inlichtingen kunnen 

aldaar bekomen worden, sprekers 

aangevraagd voor meetings en in

formatievergaderingen, enz. 

GEVRAAGD : 
JOBS voor JOBSTUDENTEN 

Opgave van jobs bij 
Soclo-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 

AZAERT 
Brabantdam 142 GENT — Tel. 25.42.83 

DE MEEST COMPLETE ZAAK VOOR 
BETERE HERENKLEDING 

' VERHURING CEREMONIEKLEDING 
' MAATKLEDING 

CONFECTIE 
CHEMISERIE 

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

het f unktioneel kombinatiemeubel in eigentijdse^ 
nutti^p estlietisclie vorm. 

Onze 
studiedienst 
iost 
uw 
woonproliieMi 
gratis op 

Tumhoutsebaari 102-104 - BORGERHOUT - Tel. 36.40.86 
Begijnestraat 39-41 - ANTWERPEN - Tel. 3347.24 - Ter Heydelaan 55-57 • DEURNE - Tel. 24J25.23 

doen heel wat voor liun leden ! 
Een deel van de kuiturele manifestaties, die'geregeld 
door de VTB ingericht worden, kunt u dagelijks via 
pers en radio vernemen. Onze zwart-gele zebra
wagentjes van de VAB-pechverhelpingsdienst ziet u 
op alle wegen. 
Doch daarmee is de dienstverlening niet ten einde. 
Leden ontvangen om de twee weken een lijvig 
bondsblad met tal van interessante bijdragen over 
kuiturele en technische onderwerpen. Fiskale, juri
dische en technische raadgevers staan voor alle 
auto-problemen tot hun dienst. En beide verenigin
gen bezitten ook een reisafdeling, wiens faam niet 
meer hoeft gemaakt te worden. 

Een voorbeeld van wat de VTB-VAB hun leden 
aanbieden: 
Wintervakantie aan de Costa Blanca 
Afvlucht elke zondag en donderdag. 
Verblijf (volledig pension) te Benidorm in de hotels 
BENIKATUSi;Vi^iir of ROSAMAR t^i^^ 

WIJ 21 

4 d . 
4.335 

5d . 
4.535 

8 d . 
5.205 

11 d. 
6.245 

12 d. 
6.535 

15 d. 
7.420 

Vergunning nr 1185 Kat. A 

verl.p.dag 
290 

Alleen tijdens de Kerstvakantie wordt een toeslag 
gevraagd. 

Inbegrepen, zoals steeds bij een VTB-groepsreis: 

LUCHTHAVENBELASTINGEN 

VERZEKERINGEN 

VLAAMSE VERTEGENWOORDIGING 
Wenst u meer over die en over andere reismogelijk
heden te weten? 

Op verzoek zenden wij u graag onze reisbrocjiure en 
op ons sekretariaat en in onze kantoren zijt u steeds 
ha r te l i j k w e l k o m , hoofdkantoor Antwer pen, St-Jacobsmarkt 45, 

ADVERTEERT 
IN «WIJ» 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
gteenhouwersvesl, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83 

Vlamingen, 
I • I ^'^'^ GRATIS 
l « i * l advies voor uw 
^ ^ ^ ^ hypotheek-leningen 
^ ^ ( Ie en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredletan 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons 
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MET VOLKSWAGEN 

GEEN PROBLEMEN 

GARAGE ST JOZEF 
Assesteenweg 117 - Ternat 

Tel. (02)52.13.12 

MACONFECT - KLEDING 
Opparstraat 37 — LIEDEKERKI 

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

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT CLASAL 

FABRIEKEN TE 
RAMSDONK 

TEL. 015/714.47 - 719.13 

LIERSE VLOERHANDEL 
Lispentraat 49 — LIER 

Tel. (051)80.14.71 
Specialiteit : 

ŷ AST TAPIJT — OPEN HAARDEN 

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

052 /215 .14 
Kortrijk, GentsestwQ 37. 056 /120 .61 
Roeselare, Consiensestr. 42, 051 /237 .20 
Bcituurssektetariaat (dag- en week-
•indles) - tot viertolige steno-doktylo, 
tot viertalige briefwisseling, konversa-
tie, boekhouden. 
Kinderbijslog - Plaatsing. 

Scboonheidsinstituut - Parfumerie 

ESTHETICA 
Dambruggestr. 55 

2000 Antwerpen - Tel. 33.72.99 
Turnhoutsebaan 107 

2100 Deurne - Tel. 24.80.80 

Nieuwbouw . rustige omgeving 
VALIEDE en MINDER-VALIEDE 

personen 
Vlaams-nationale eigenaars 

Langeweg 34 B - 1900 Overl]te 
« CROENSPAAN » 

RUSTHUIS 
(Malelzen) - Tel. (02)653.05.11 

Aanbouwlceukent 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaak. 
Niet duurder dan seriefabrikatie, 

en zelfs beter ! 
Prijsbestek en studio zijn gratis. 

Keukenbedrijf R. ROSSEY 
Kokttraat 53 - 8450 Nieuwpoort 

Tel. (058)235.81 

FREETIME FLAT 
INTERNATIONAL pvba 

Rouueaulaan 1 - B 8460 Koksijde 
tol. (058)527.77 

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

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

lefoneer. 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Llmburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van aHe feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

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

LUSTRERIE 

MARC DE VRIESE 
WANNEER HET OM UW 

VERLICHTING GAAT. 
Bon. Ruzettelaan 56, 
Assebroek - Brugge 

Grote Baan naar Kortri|k 

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 uitgavert 
en ook... alle kleine. 

Kwekerijen - Tuincentrum 
J.V.H. 

Dendermondsesteenweg 120 
9208 Schellebelle - T. 091/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
partikuliere verkoop 

— OPEN 'S ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

ZIEKENFONDS 
BRABANTIA 

Voor de Vlamingen In Brussel 
en Vlaams Brabant 

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

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

VRAAGT PRIJSLIJST : 

Paul SUYS 

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

HOUTWORM? 
Behandeling van dakwerken tegen alle : 

'• houtinsekten. Twintig jaar waarborg. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans j 
het land P.V.B.A. INDUSTRADE, 
Vanderzijpenstraat 12. 1810- Wemmei 
Tel. 02/479 20 00. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 

Bijhulzen : Cogels Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Deheeglier Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 

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

Tel. (053)240.60 

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

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

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerel. 

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

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

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Groepen en maatschappijen allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal In groep : gezellig fijn, goed en goed
koop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse 

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

LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/22.86.72 • 1500 zitpl. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaai 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. Astrldlaan 87 - Tel. 031/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 pi. T. 051/72.28.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 091/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/67.36.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/56.53.40 
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/43.20.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke . T. 059/30.20.86 
Wij zoeken dringend : als medewerkers : Ernstige families 
waarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast 
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale wet -

Liefst mensen van 't vak. 
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : TIensestwg 128, Korbeek-Le 
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 
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ANTWERPEN 
031/31.78.20 

GENT 
091/25.19.23 

GENK 
011/35,44.42 

LEUVEN 
016/23.37.35 

beleg uw geld in 

ONROERENDE 
KWALITEIT 
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AKlUAUKll 

MIUOENENFRATSEN BIJ DE POST 

BIJ de Postcheck zijn er momenteel 19 komputers In dienst : 
2 van Siemens voor inwendig gebruik nl. industriële boekhou
ding ; 2 van IBM voor de assignaties ; 1 van Buil : inwendige 
statistieken en wedden , samen 5. Naast deze 5 zijn er 12 
BTMC (2 miljoen huurgeld) waarin we twee sistemen onder
scheiden . een van draagmappen en een van optische lezing. 
Welnu, voor gans deze BTMC-dienst is er geen reglementering, 
geen funktiebeschrijving en zelfs geen werkreglement voor
zien. Deze 12 zijn niet produktief omdat het sisteem, dat 
daarop Is gebouwd, niet deugt. Bovendien wordt het sisteem 
van de optische lezing gesaboteerd. De reden van deze sabo
tage kan o.a. verklaard worden door het feit dat het basiskon-
trakt door Anseele werd ondertekend, terwijl het uitvoerings-
kontrakt door Daems (PVV) werd ondertekend. Niet alleen 
was de regie echter met klaar maar bovendien redeneren de 
rode potentaten als volgt vermits wij er niet meer bij zijn 
(in de regering) hebben we er niets meer mee te maken, dus 
laat maar saboteren ' 
Omdat er geen werk meer bijkomt staan die toestellen daar 
gewoon te staan (en mogen wij allemaal verder afdokken, 
nvdr) Naast de 17 komputers zijn er nog 2 nieuwe geïnstal
leerd sinds januari 1974. Ze zijn nog steeds niet in gebruik... 
Het protest tegen deze wantoestanden heeft toch één posi
tief resultaat gehad : men heeft afgezien van de aanschaf van 
een Siemens-superkomputer die de hele zaak moest « afron
den ». Nu spreekt men er niet meer over. 
(Uit de interpellatie Luk Vansteenkiste in de Kamer over de 
nakende verhoging van de posttarleven). 

VU-kamerlid Luk Vansteenkiste in-
terpelleerde vorige maand niet 
alleen over het komputerschan-
daal in de openbare diensten, doch 
ook over de toestand in de post
diensten, die hij trouwens 'n kon-
kreet gevolg noemde van de kom-
puterpoespas. 

Een jaar geleden al interpelleerde 
de Kortrijkse vasthouder, over de 
posttarleven, die met de regel
maat van een klok de hoogte in
gaan, wat telkens veel protest en 
gemopper uitlokt. Dat is begrijpe
lijk want de service verbetert er 
met op en ten tweede : er wordt 
in de PTT met miljoenen gemorst. 
In deze vroegere interpellatie en 
aan de hand van een nota van de 
algemene beheerder de socialist 
Struyf, bewees Luk Vansteenkiste 
dat van de 1,7 miljard meerop
brengst er niet minder dan 1,3 
miljard bestemd waren « om de 
fratsen van Anseele te betalen » 
Bij dit bedrag werd bovendien 
geen rekening gehouden met de 

HET KAN NIET OP Bil DE POSTCHECK! 
Verbijsterend ? Is dat de meest treffende term die hier past 
tegenover zoveel schaamteloze geldverkwisting, gesol met 
belastmgsplichtigen, met de gemeenschap zonder meer, door 
ministers en topambtenaren, die bulten schot blijven en wier 
praktijken ook na hun vertrek en na diverse onthullingen ge
woon doorgaan, In de PTT, de RTT en nog andere diensten, 
noem maar op. 
Men spreekt over de herwaardering van het parlement. Zou 
men — in één moeite — ook niet best Iets doen voor de her
waardering van het openbaar ambt ? En zou men niet best 
de penale Immuniteit voor bewindslieden opheffen, teneinde 
hen desgevallend wegens wanbeheer en/of korruptie straf
rechterlijk te kunnen vervolgen ? 
De Wetstraat en omgeving begint stilaan te rulken naar een 
Auglasstal. Het wordt hoog tijd om hem uit te mesten zoniet 
worden we wegens passiviteit medeplichtig aan een steeds 
breder om zich heen grijpende korruptie. 

bedragen, verschuldigd voor In
formatief materiaal « dat door de 
regie van Posterijen niet gebruikt 
wordt ». Een paar konkrete voor
beelden van deze peperdure « frat
sen » op kosten van de belastings
betaler : kontrakt 141181 (goedge
keurd door Anseele) betr. kompu-
ter 400.481 : nutteloze uitgave ge
raamd op eventjes 33 miljoen I 
Kontrakt 14108 en 910185 (minis
teriële goedkeuring, op 2 en 10 
oktober 1971) betr. 2383 terminals 
en 127 koncentratoren : nutte
loze uitgaven geraamd op 90 pet 
van de totale kosten, bleef over 
(nuttige besteding dus) 183,8 mil

joen I Niettemin werd toen « een 
bijkomend programma » voorge
steld ter vervanging van de 2382 
terminals, aankoopprijs 1,1 mil
jard op een totaal voorstel van 
anderhalf miljard. 

Kamerlid Van Steenkiste bracht 
ook in herinnering het afsluiten 
van kontrakten met Siemens zon
der dat de bevoegde administra
tie hierover werd geraadpleegd. 
Deze kontrakten gelden voor 15 
jaar. Op de vraag, of aan deze 
verkwistingen een einde kwam, 
meende de interpellant negatief 
te moeten antwoorden (Het zelf
de doet zich trouwens m de RTT 
voor : ondanks het schandaal Bau-
drin duren de praktijken van on
derhandse kontrakten met dezelf
de in opspraak gebrachte leveran
ciers voort). Sinds de zaak Bau-
drin wordt weliswaar de formule 
openbare aanbesteding toegepast, 
althans in de sektor gebouwen. In 
de andere sektoren geldt echter 
de beperkte offerte-aanvraag die 
niet zelden uitmondt op het mo-
nopolium van één firma. Na het 
proces Baudrin een « hipokriete 
zaak » te hebben genoemd (de in 
opspraak gebrachte firma's noch 
de kroongetuige werden gedag
vaard) haalde de interpellant en
kele staaltjes van recente ver
kwistingen aan, o.a de aankoop 
(door een lid van een ontslagne
mende regering nota bene) van 10 
komputers P1600 bij Bell Telepho
ne, waarvan achteraf bleek dat 
de helft ervan niet kon gebruikt 
worden wegens plaatsgebrek en 
personeelstekort ! Huurwaarde 
per maand : « slechts » 5 mil
joen. 

Elders staan er nog ongebruikte 
komputers. De jongste interpella
tie Vansteenkiste wemelde trou
wens van konkrete voorbeelden, 
met benaming, kodenummer, prijs 
of huurprijs enz. Hij informeerde 
intussen maar nog een keer naar 
nadere gegevens, vermits hij van 
de gewezen, onbetaalbare staats-
sekretaris Daems te horen kreeg 
« dat er geen huurgelden werden 
betaald voor ongebruikt materi
aal ». 

Interpellant Vansteenkiste ont
leedde dan zeer grondig — hij 
wordt in de Wetstraat omwille van 
zijn nauwkeurigheid bij het opspo
ren van wantoestanden een ge
ducht man — het tweede aspekt 
nl. de opleiding van het personeel, 
over welk onderwerp eveneens 
zeer sterke verhalen de ronde 
doen en waarbij men zich af
vraagt of er bij de leiding van 'dit 
land dan werkelijk geen greintje 
schaamtegevoel meer bestaat In 
ieder geval vernemen we o.m. 
dat de staat personeel uit de pri-
vé-sektor moet huren (terwijl het 
eigen, nog niet opgeleid perso
neel er bij zit) tegen 1.000 fr. per 
uur, in een konkreet geval globaal 
100.000 fr. per maand (wat de fir
ma In kwestie een vriendenprijsje 
noemde, want volgens tarief 
moest het 160.000 fr. zijn). 

Na er even op gewezen te heb
ben dat men pas na aankoop van 
de komputers een programma be
gon te ontwerpen volgde de kru-
ciale vraag : waarom werd er geen 
personeel opgeleid ? Het blijkt 
dat personeel werd aangeworven 
op sindikale aanbeveling, dat men 
vermeed deze personeelsleden 
aan tests door de komputerleve-
ranciers te onderwerpen uit vrees 
dat er te velen niet zouden slagen. 
Daarom gaf men het werk liever 
aan derden uit. 

De interpellant richtte zich hier 
rechtstreeks tot de staatssekre-
taris : « U laat deze situatie ver
der duren en u durft niet optor-
nen tegen dit bastion. U zijt reeds 

acht maanden in dienst, hoeveel 
personeelsleden hebt u reeds la
ten opleiden ? Dit alles leidt mij 
trouwens tot de vaststelling dat 
de nieuwe verhoging van de post
tarleven evenmin als de voorgaan
de een verbetering zal veroorza
ken ». 

ACHT VRAGEN 

Tot besluit van deze interpellatie, 
die niet naliet indruk te maken bij 
vriend en tegenstander stelde het 
kamerlid acht vragen • 

— Welke is de voorziene verho
ging (van de tarieven) en de op
brengst ' Hoeveel daarvan voor 
de komputers ? 

— Ware het niet aangebracht, het 
Hoog Komitee van Toezióht voor 
een grondig onderzoek uit te no
digen ? 

— Hoeveel gaf de regie uit voor 
programmatiekosten in 1973 en 
1974 ' 

— Welke firma ('s) heeft (hebben) 
de komputers geleverd die bij de 
PTT-RTT ofwel operationeel zijn of 
opgeborgen staan in kelders ? 
Wanneer gebeurde dit '' 

— Hoeveel uren bezetting in real 
time hebben de komputers bij de 
PTT •? 

— Welke politiek hebt u inzake 
opleiding van specialisten ? 

— Is een embargo voor drie jaar 
noodzakelijk ? 

— Is het juist dat bij de postcheck 
alleen minstens 240 miljoen per 
jaar wordt uitgegeven voor vol
strekt ongebruikte komputers ' 

HONORE GEPLUIMD 
AFDOKKEN ! 

De VU-interpellatie over kompu
ters kreeg vorige week nog meei 
reliëf door het eenzijdig besluit 
van de regering, de posttarleven 
nog maar eens — en deze keer 
drastisch — te verhogen, tegen 
het advies van de prijzenkommis-
sie. De regering Tindemans ver
schilt in niets van haar voorgan
gers en bovendien smijt ze bijna 
stelselmatig haar eigen ruiten in. 
Hoe kan ze haar « strijd tegen de 
inflatie » geloofwaardig maken 
als ze sistematisch de prijs van 
de diensten (in het geval van de 
post kan men nog bezwaarlijk 
van een « dienst » spreken !) ver
hoogt. Deze nieuwe schandalige 
opslag is dan ook heel slecht bij 
het publiek, de handel en de nij
verheid en zelfs bij de regerings
gezinde pers aangekomen. Men 
kan trouwens moeilijk de geld
verspilling bij de post aanklagen 
en terzelfdertijd tariefverhogin
gen (die grotendeels « noodzake-
li/k B zijn als gevolg van deze ver
spilling) goedkeuren. 
IMet Tindemans werd het Inder
daad « ander » : vergeleken met 
haar voorgangers zijn de prijsstij
gingen inderdaad « anders » nl. 
dubbel en zelfs drievoudig hoger I 

(r.c.) 
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